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«Το στρατόπεδο τον 
Καραϊσκάκη σ τ η ν  
Καστέλλα» ένας από 
τούς ωραιότερους πί
νακες τοΰ Βρυζάκη 
πού σώζεται στην 
Εθνική Πινακοθήκη 
και αναπαριστα τήν 
πολιορκία τής Άκρο- 
πόλεως ιιπό τόν ένδο
ξο στρατάρχη τής 
Ρούμελης.
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Τ Α ΚΑΡΙΟΦΙΛΙΑ τοΰ ’21 κελαη
δούν στήν έθνική μνήμη. Οί 
λαμπρές ώρες τού γένους σέρ

νουν ξανά, στά έκθαμβα μάτια μας, 
έναν άπ’ τούς χορούς των θριάμβων 
τους.

Τέτοιος χορός, μυθικός, με τέτοια 
πηδήματα πελώρια, άπ’ τό σκοτάδι 
στο ιρώς, άπ’ τις άλυσίδες στή λευτε
ριά -  δέν ξανάχε γίνει. Ή ταν ένα 
παιγνίδι μεγαλουργίας. "Ενα ξεδί
πλωμα άνδραγαθιών. "Ενας σεισμός 
καν μιά έκρηξη καί μιά πυρκαγιά !

Έ να  πνεύμα προαποφασισμένης 
έθελοθυσίας φύσηξε στή ραγιαδοσύνη . 
Μιά πίστη προαποφασισμένης νίκης 
τούς μέθυσε . Κι’ οί ψ υχές, πυρακτω
μένες , ρίχτηκαν σ’ ένα συνταρακτικό 
άστραμμα ορμής, πού τούς έβγαλε 
οχτώ χρόνια πιο πέρα, στήν όχθη τής 
άνεξαρτησίας.

'Υπάρχουν στον έθνικό βίο μας 
σταθμοί πού καταπατούν τά υλικά δε
δομένα, έκφεύγουν άπ’ τά κοινά μέ
τρα , περιφρονοΰν τά λογικά σχήμα
τα . Τέτοιος σταθμός -  καί τέτοιος 
άθλος -  στάθηκε τό ’21. Μετέωρος. 
Ξεκομμένος άπά πρακτικές προϋπο
θέσεις καί λογικές έγγυήσεις . Ξεκομ
μένος κ ι’ άπό συμπτώσεις έπίκαιρες, 
άπό κείνες πού θά ευνοούσαν τό έγ- 
χείρημα καί θά δικαιολογούσαν τό 
έναυσμα μιας ένστικτώδους έξέγερ-
σης· . , ,"Ενας άθλος , χωρίς αλλοτρια συν
δρομή . Μέ τήν έχθρα μόνον τής 'Ιερής 
Συμμαχίας.

Χωρίς οργάνωση. Μέ τά νιάτα μό
νον , άθλημένα στά ορεινά κρησφύγε
τα .

Χωρίς έφόδια. Μέ τό άραιό κελάη- 
δημα τού λιανοτούφεκου μόνο. Μέ 
τις λερές διπλές μιας παλιάς φουστα
νέλας καί μέ τά στρατηγήματα μιας 
έμφυτης οξύνοιας.

Χωρίς χρήματα. Μέ τό ύστέρημα 
τού φτωχού καί τά ταμιεύματα τών 
θερμών έμπορων.

Χωρίς δύναμη άριθμητική. Μιά 
χούφτα ήταν όλοι κι’ όλοι, όσοι ροβό- 
λησαν άπ’ τά κράκουρα στις Θερμοπύ
λες καί στά δερβένια, πλημμυρισμέ
να άπό χειμάρρους άνεξάντλητων 
οθωμανικών στρατιών.

Ξαποσταίνοντας στά τάρταρα, ή 
ρωμηοσύνη ξύπνησε ξάφνου, όταν 
ή μοίρα τού γένους τό πρόσταξε. 
Ή ταν ή ώρα τής έσωτερικής ωριμό
τητας , ή κορύφωση τής ψυχικής τρο
χιάς τού έλληνισμοϋ .

Τό δώρο τής παλιγγενεσίας μας δέν 
θά μπορούσε νά ’ρθη ποτέ σάν άθλος 
ραγιάδων. Ή ταν κατόρθωμα έλεύ— 
θέρων ήδη άνθρώπων . Ένιωθαν έλεύ— 
θέροι καί πριν πιάσουν τά γιαταγά
νια , παλεύοντας νά πείσουν γ ι’ αύτό 
καί τούς άλλους. Είναι άπ’ τήν ένθεη 
πίστη τους πού άντλησαν δύναμη ν’ 
άντιμετωπίσουν τόν όγκο καί νά κα
ταρρακώσουν τήν ύλη . Κι’ είναι άπ’ 
τή δύναμη τών κοινών πόθων πού 
άντλησαν τό άπροσμέτρητο σθένος 
τής καρτερίας τους σέ καίριες ώρες, 
δύσκολες καμπές, άντίξοους φρα
γμούς

Μέσα τους άγρυπνοΰσε βαρύτατη 
ιστορική ευθύνη . Τραγουδούσε ή έλπί- 
δα τών βασανισμένων γενεών πού 
προηγήθηκαν . ’ Ανάσαινε άναστημένη 
ή αίσθηση τής έλευθερίας, ύστερα άπό

μακρότατη θητεία στά σχολεία τής 
σκλαβιάς. . .

*0 δάσκαλος καί οί θρύλοι, οί λαϊ
κές παραδόσεις κι’ ή ώργανωμένη παι
δεία, ένωσαν γραμματισμένους κι’ 
άγράμματους κάτω άπ’ τή θαλπωρή 
τού ίδιου άμετάθετου όράματος, άπό 
τά πρώτα κιόλας χρόνια τής δουλο- 
σύνης.

Πιστεύουν στόν μαρμαρωμένο βα
σιλιά καί προσδοκούν τό έγερτήριο 
σήμαντρο τής άγιά Σ όφ ιάς. ’Αντί νά 
ζητήσουν παρηγοριά, παρηγορούν οί 
ίδιοι τήν «κυρά Δέσποινα» πού δα
κρύζει στήν εικόνα της γιά τή δυσοίω
νη μοίρα μ α ς.

Στενάζουν βέβαια οί κάμποι. ’Αλλά 
στήν ψυχή τους, ό δάσκαλος -  τεχνί
της χρυσικός — δουλεύει λίγο λίγο , μέ 
υπομονή καί περίσκεψη , νά σμιλέψη 
στήν ευαισθησία τους τήν άπόφαση , 
τό « ποθούμενον » .

Έρωτας στήν έλευθερία, πίστη στό 
θεό καί στά πεπρωμένα τού έθνους.

Ά πό τό δρόμο τού σχολειού τόν 
άκάνθινο κι’ άπό τά μονοπάτια τών 
βουνών τ ’ άδασκάλευτα, τό γένος 
έφτασε στήν ϊδ·α συναίσθηση τής άπο— 
στολής του, μέ τήν ίδια θερμή συνο
χή , άνέτοιμο ύλικά, πάνοπλο ψυχι
κά . Έ να  άδούλωτο πνεύμα, τό παρά- 
σερνε σέ μιάν άκόμη έκφανση , πού θά 
έπούλωνε τή θρυμματισμένη έθνική 
του συνέχεια. «Έσυνηθίσαμε νά κα
ταφρονούμε τούς τούρκους», λέει ό 
Κολοκοτρώνης . Πού θά πή , ότι μέσα 
τους ένιωθαν ήδη έλεύθεροι. Ή  ει
μαρμένη ώρα, νά ιερουργήσουν τούς 
έθνικούς πόθους, είχε άστράψει. 
"Ενας σεισμός καί μιά έκρηξη καί μιά 
πυρκαγιά πυράκτωσαν τίς ψυχές, 
φλόγισαν πέλαγα καί στεργιές, άπό 
τίς όχθες τού Δνείπερου καί τά κρά
σπεδα τού Αίμου ώς τόν έλληνικό νό
το καί τούς γλαυκούς δρόμους τών 
μεγαλονήσων. ' Ο δαυλός τού Σα
μουήλ , ό πυρσός τού Καψάλη, τό 
λαμπρό πυροτέχνημα τού μπουρλο- 
τιέρη. Παντού ή φωτιά καί ή φλόγα 
τό λαμπάδιασμα καί ή πυρκαγιά. 
Παντού ή λάμψη καί τά άστραμμα. 
Τό φώς ! -  ή άντίθεση τοΰ έρέβους 
πού έσκιαζε ώς πριν τόν τόπο . Κε
λαηδούσαν τά καριοφίλια καί χόρευαν 
οί άπλοι άνθρωποι τού μόχθου, μέ 
πηδήματα πελώρια, άπ’ τό σκοτάδι 
στή λευτεριά. Χόρευαν καί ψήλωναν 
ώς τ’ άκροούρανα τοΰ μύθου. Κάτω 
άπ’ τίς ματωμένες τους άνταύγειες 
μυθικά φάνταζαν κι’ όσα ξετυλί
γονταν στό πανηγύρι τής φωτιάς : 
θεσπέσιες τόλμες, μεθυσμένα γιου
ρούσια, άποθεώσεις όρμής. Εύφλε
κτοι καί άσυγκράτητοι καί προαπο
φασισμένοι, μέ άσλους προσωπικούς 
καί θυσίες όμαδικές, έσπειραν θρύ
λους στά μετερίζια, πύργωσαν τρό
παια σ’ όλες τίς κόχες κι’ έστησαν λά
βαρα εύτολμης λεβεντιάς πάνω στήν 
άσπαίρουσα κραταιότητα τής β ία ς.

’Αλλά στό χώμα πού είχε νεκρώσει 
βαρύ πέλμα, άνθισαν τά ρόδα τής 
λευτεριάς. ’Εκεί πού περπατοΰσεν ό 
θάνατος, τελούσε τώρα τό θρίαμβό 
της ή Δόξα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ
Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ
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ογια<Ό δρκος τών αγωνιστών καί η ευ 
μαίας από τόν Παλαιών Πατρών Γερμι 
Λάδι σέ μουσαμά 164Χ 126 έκ. ένιΛτόγρα 
κή πινακοθήκη.
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Η  θριαμβευτική και πολυδιά
στατη εποποιία τής εθνικής 
μας παλιγγενεσίας συγκίνη- 

σε βαθύτατα, όπως είναι γνω
στόν, την παγκόσμια κοινή γνώ
μη τής εποχής και ιδιαίτερα 
τούς πνευματικούς άνθρώπους, σε 
όποιοδήποτε τομέα τής τέχνης ή 
τών γραμμάτων και αν έθήτευαν. 
’Από όλο όμως, τό πλέγμα τής 
πνευματικής αυτής «κουλτούρας», 
πού ή 'Ελληνική ’Επανάστασις επη
ρέασε, ξεχωριστή συγκίνησι έδωσε 
στούς ζωγράφους, οι όποιοι και 
απεικόνισαν ανεπανάληπτες σκηνές 
ηρωισμού, ιστορικού μεγαλείου και 
αυτοθυσίας, παρμένες αστό τον πλού
σιο ηρωικό θεματολόγιο τών αγω
νιστών τού ’21. Σήμερα οι πίνακες 
αυτοί κοσμούν μεγάλα διεθνή μου- 

; σεία ή και πλούσιες ακόμη ίδιω- 
■ τικές συλλογές και προξενούν βλέ- 

ποντάς τους, συναισθήματα δέους 
] και Ισχυρούς εσωτερικούς κραδα- 
. σμούς. "Ενας τέτοιος μεγάλος ζω- 
ί γράφος, σωστός τροβαδούρος τής 

'Ελληνικής ’Επαναστάαεως, υπήρξε 
I ο υμνητής τού θρυλικού άγώνος, 

Θεόδωρός Βρυζάκης. Σύγχρονος τής 
εποχής τού άγώνος τού ’21, έζησε 
όσο γίνεται πιο κοντά τον παλμό 
τής εθνεγερσίας, σέ όλο της τό 
τραγικό μεγαλείο και τις ηρωικές 
της εξάρσεις. ΤΗταν ακόμη ό με- 

[ γάλος ιεροφάντης τής τέχνης και 
συνάμα ό έμπνευσμένος μύστης τού 
χρωστήρος πού έδωσε έργα από τήν 
περίοδο τού άγώνος, τά όποια συντα
ράσσουν τον θεατή μέ τό τραγικό 
μεγαλείο και τον προβληματισμό 
τους.

Για τό πολυτάλαντο αυτό πνεύμα 
και άφοσιωμένο διάκονο τής ύψη- 
λής τέχνης τού χρωστήρος, τίποτε 
δεν είναι άπόλυτα εξακριβωμένο 
άπό τήν πρώτη περίοδο τής ζωής 
του. Μέ βάσι τις ελάχιστες δια
σταυρωμένες οπωσδήποτε ειδήσεις 
πού έχομε, μπορούμε νά σκιαγρα
φήσω με τήν βιογραφία του, έστω 
xai μέ έλλειπή στοιχεία, και νά 
άναγάγωμε ιστορικά τό ξεκίνημά 
του στις επικρατούσες συνθήκες 
τής εποχής του. Γιά νά χρονολο- 
γήσωμε σωστά τήν γέννησί του, 
μια καί ή λιγοστή ύπάρχουσα Βιβλιο
γραφία είναι άντιφατική, μάς βοη
θούν̂  οι ενδείξεις τού μαθητολ.ογίου 
τής ’Ακαδημίας τών Καλών Τεχνών 
τού Μονάχου, πού παρά τήν λακω- 
νικοτητά τους, μας δίνουν ωστόσο 
1ορισμένα στοιχεία, στά όποια μπο- 
ροϋμε νά βασισθούμε μέ κάποια 
αιγούριά. Τά στοιχεία αυτά είναι: 
<(Προελευσι: Θήβαι- Ελλάς. ’Επάγ

γελμα πατρός: ’Έμπορος. 'Ηλικία: 
25 χρόνων. 'Ημερομηνία: 15η ’Α 
πριλίου 1844». Ή  χρονολογία, λοι
πόν, τής γεννήσεώς του βγαίνει νο
μίζουμε μέ σχετική άκρίβεια, άν 
άφαιρέσωμε τήν ηλικία πού άναφέ- 
ρεται ατό μαθητολόγιο. Θά πρέπει 
συνεπώς νά γεννήθηκε τό 1819. Ό  
πατέρας του μεγαλέμπορος προ
φανώς τών Θηβών, άνήκε στήν 
δημογεροντία τού τόπου, γιαυτό 
και οί Τούρκοι τον άπηγχόνισαν, 
μόλις παρουσιάστηκαν τά πρώτα 
κρούσματα άπειθαρχίας καί γενικώ- 
τερου ξεσηκωμού τής περιοχής.

ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ παιδιά τού Βρυ- 
ζάκη, Θεόδωρος καί Ευθύμιος, έπει
τα άπό μιά θλιβερή καί περιπε
τειώδη περιφορά τους άπό συγγε
νικό σέ συγγενικό σπίτι, βρήκαν 
τελικά καταφύγιο στο ’Ορφανοτρο
φείο, πού είχε 'ιδρύσει ό πρώτος 
Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος, Ιωάννης 
Καποδίστριας, στήν Αίγινα. "Υ
στερα άπό παραμονή μερικών χρό
νων στήν Αίγινα ό Θεόδωρος έπε- 
λέγη μεταξύ άλλων συμμαθητών του 
γιά άνώτερες σπουδές καί έτσι άπο- 
στέλλεται στο Μόναχο τής Γερμα
νίας, όπου ό Βασιλεύς τής Βαυαρίας 
Λουδοβίκος, πατέρας τού ίδικού 
μας ”Οθωνος, είχε ιδρύσει τό περί
φημο «Πανελλήνιο», πού άπέβλεπε 
στήν προστασία καί έκπαίδευσι παι
διών πεσόντων 'Ελλήνων άγων ι
στών. ’Εκεί ό Βρυζάκης μαθή- 
τευσε μέ πολλή επιμέλεια καί άφο- 
σιωσι και σαν οξυ μυαλό πού ήταν 
κατάφερε νά γίνη υπότροφος τού 
'Ελληνικού ’Ινστιτούτου τού Μο
νάχου, πού ήταν υψηλής στάθμης 
εκπαιδευτήριο Πανεπιστημιακού ο
πωσδήποτε επιπέδου. ’Εδώ γινό
ταν εντατική έκπαίδευσι μέ συνεχή 
άναφορά στά πρόσφατα κατορθώ
ματα τών έξεγερθέντων κατά τών 
τυράννων 'Ελλήνων, καθώς καί στο 
μεγαλείο τής Αρχαίας καί νέας 
'Ελλάδος. Ί ί  Παιδεία αυτή, συνδυ
ασμένη μέ τις εμπειρίες καί τά 
βιώματα πού είχαν κατασταλάξει 
στήν ευαίσθητη ψυχή τού Βρυ- 
ζάκη, τον διαμόρφωσαν καί τον ωρί
μασαν πνευματικά καί έτσι τού 
δικαίωσαν τις προσδοκίες καί τις 
εσώτερες άναζητήσεις του, γιά νά 
βρή τον σωστό, δημιουργικό του 
δρομο. Με βάσι, λοιπόν αυτές τις 
προϋποθέσεις έγγράφεται τό 1844 
στην Ακαδημία Καλών Τεχνών 
τού Μονάχου, ένισχυόμενος οικο
νομικά από υποτροφία πού είχε 
καθιερώσει ή εκεί 'Ελληνική πα
ροικία. Μετά άπό ευδόκιμες σπου

δές στην ’Ακαδημία, απ’ όπου άπε- 
φοίτησε μέ άριστα, 'ιδρύει ένα άπλό, 
ήρεμο καί άπέριττο άτελιέ στο 
Μόναχο καί επιδίδεται μέ ιδιαίτερο 
πάθος σέ μιά πλ.ηθωρική παραγωγή 
έργων μέ ελληνικά θέματα, παρμένα 
άπό τον κύκλο τής επαναστάαεως 
και τών γεγονότων της.

ΕΠΗΡΕΑΣΜ ΕΝΟΣ βαθύτατα ό 
Βρυζάκης άπό τόν φιλελληνισμό 
τού περιβάλλοντος, βρήκε τό σωστό 
του δρόμο προς τήν μνημειακή άπό- 
δοσι τών μεγάλων γεγονότων τών 
απελευθερωτικών άγώνων τού ’Έ 
θνους, στήνοντας έτσι μέ τό έργο 
του ένα αιώνιο μνημείο στήν 'Ελ
λάδα, πού κατάφερε νά ξαναγεν- 
νηθή άπό τίς στάχτες καί νά πάρη 
τήν εθνική της ύπόστασι, σαν αυθύ
παρκτο ιστορικό ’Έθνος, πού τό 
περιβάλλει ή άχλύ τής παραδόσεως 
και τού θρυλου. Τότε, άκριβώς, τήν 
περίοδο αυτή τής μεστότητός του, 
δημιουργεί τά άθάνατα έργα: Ό  
όρκος τών άγωνιστών καί ή ευλο
γία τής σημαίας άπό τόν Παλαιών 
Πατρών Γερμανό, Ή  έξοδος τού 
Μεσολογγίου, ή Παραμυθία, Νεαρός 
άγωνισ τής, Ή  υποδοχή τού Λόρδου 
Βύρωνα στο Μεσολόγγι, Πολεμικό 
συμβούλιο, Ή  μάχη τών Δερβε
νακίων, Τό στρατόπεδο τού Καραί- 
σκάκη στήν Καστέλλα, Πολεμική 
σκηνή, Τό Καραούλι, ”Οθων, 'Υπέρ 
Πατρίδος τό Π&ν, ’Αποχαιρετισμός, 
’Ανάπηρος τού άγώνα καί πολλές 
προσωπογραφίες άνθρώπων, τής ε
ποχής εκείνης, ίπού μέ τήν δραστη
ριότητα τήν όποιαν άνέπτυξαν, συ
νέβαλαν θετικά στον άπελευθερωτικό 
αγώνα τών Ελλήνων. "Ολα τό έργο 
τού Βρυζάκη άποπνέει 'Ελληνική 
λεβεντιά, συγκίνησι καί ηρωισμό.

’Από τό σφριγηλό καί ρωμαλέο 
αυτό έργο τού 'Ελληνολάτρη ζω
γράφο», πού σύντομη θεώρησι πα
ρουσιάζομε χάρι τών άναγνωστών 
μας, μέ τήν ευκαιρία τής επετείου 
τής Εθνικής μας Επαναστάαεως, 
μας μένουν έντονες συγκινήσεις καί 
εμπειρίες, πού έχουν τό στοιχεία 
τού ηρωισμού, τής λεβεντιάς καί 
τής ρωμιοσύνης.

Ό  μεγάλος Βρυζάκης έφυγε ήρε
μα καί άθόρυβα άπό τήν ζωή, όπως 
άκριβώς ήλθε. Πέθανε στο Μόναχο, 
περί τά τέλη τού προηγουμένου 
αίώνος, χωρίς νά έντοπισθή άκριβώς 
ούτε ή ημερομηνία τού θανάτου του, 
ούτε καί αυτός ό τάφος του άκόμη. 
Τό έργο του όμως πέρασε στήν 
αιωνιότητα καί θά καταυγάζη πάν
τοτε τόν ήρωίσμό καί τήν πατρα
γαθία τών προγόνων μας.
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« Η παραμυθία» 1847. Λάδι σέ μουσαμά, διαστάσεων 
44X57 έκ. ενυπόγραφο. ’Εθνική πινακοθήκη.

«Προσωπογραφία τοϋ Άναγνωστοπούλου». Λάδι σέ 
μουσαμά, διαστάσεων 97X 70  έκ. ενυπόγραφο. 
’Εθνική πινακοθήκη.

0
« Η μάχη των Δερβενακίων». Λάδι σέ μουσαμά, δια
στάσεων 53X71 έκ. Συλλογή Ε. Κουτλίδη.
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«Ή έξοδοςτοϋ Μεσολογγίου» 
’Αντίγραφο εργαστηρίου. Δ. 
Κασόλα. και Υιών, 1929. Πι
νακοθήκη Δήμου Μεσολογ
γίου».

«'Υπέρ πατρίδος τό παν»  
1858. Λάδι σε μουσαμά, δια
στάσεων 183X132 εκ. ενυπό
γραφο. ’Εθνική πινακοθήκη.

« Ό  άποχαιρετισμός» 1863. 
Αάδισέ μουσαμά, διαστάσεων 
78X67 έκ., ενυπόγραφο. 
’Εθνική πινακοθήκη.
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ΕΚΤΟΣ ΑΠ* ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 
μορφές τής έθνεργ,εσίας μας, δέν 
υπήρξε μικρότερη ή συμβολή τοΰ 
άγνωστου πλήθους των μαχητών, 
τοΰ άνώνυμου σμήνους τών νέων, 
πού έτυχε ν’ άνδρωθοΰν όταν κελά- 
δησε τό πρώτο ντουφέκι τής ανε
ξαρτησίας. Ένας τέτοιος, άγνω
στος σχεδόν, καί ανώνυμος, θά ήταν 
ό Μακρυγιάννης, έάν δέν είχαμε τ’ 
«’Απομνημονεύματά » του. Βέβαια, 
ό βαθμός τοΰ στρατηγού πού κέρδι
σε, ή δράση του στήν έπαναστατική 
καϊ μεταπελευθερωτική ζωή τής 
'Αθήνας, ή άνάμιξή του, περί τό 
τέλος, στήν πολιτική, κάπου θά εί
χαν χαράξει τ’ όνομά του. Θά μάς 
διέφευγε όμως όλο τό άρωμα μιας 
άσπιλης ιδιωτικής δράσης, άναλω- 
μένης στή θυσία τοΰ άγώνα, όλη ή 
άτμόσφαιρα πού άκολουθοΰσε τά 
ξερά πολεμικά γεγονότα, όλη ή 
συγκίνηση καί ή γραφικότητα τών 
λεπτομερειών πού συνθέτουν τήν 
έλληνική ζωή, στις καίριες ώρες 
τοΰ υπέρτατου χρέους.

Μέ τόν Μακρυγιάννη, ξέρουμε 
όλες εκείνες τις νύξεις, πού ή σύν
θεσή τους έρμηνεύει μιά σειρά έπι- 
τευγμάτων, πού, διαφορετικά, έτσι 
"αίγλήεντα,, καθώς άστραποβολοΰν 
μές στή διάρκεια τής πολεμικής 
όκταετίας τοΰ ξεσηκωμοΰ, μόνο μέ 
τήν άποδοχή τοΰ θαύματος θά μπο
ρούσαν νά έξηγηθοΰν. Ξέρομε τήν 
ίδια τήν ψυχή τοΰ λαού ώς τις έσχα
τες πτυχώσεις τών συλλογισμών 
καί τών πόθων του. Καί ξέρομε τόν 
ίδιο τόν Μακρυγιάννη - προσωπο
ποίηση τοΰ άνώνυμου αύτοΰ πολε
μικού πλήθους, τοΰ στρατευμένου 
στήν έλληνική ιδέα καί γιά τήν έλ
ληνική ιδέα πρόθυμου στον ξεση
κωμό καί στό θάνατο.

Ούτε τίτλοι άρματολικοί, ούτε



κλέφτικη προπαίδεια σέ νταϊφάδες 
καί κορφοβούνια, ούτε παράδοση 
οικογενειακή, ούτε κανενός είδους 
μόρφωση - τίποτε δεν υπήρχε πού 
νά άναδείξη τόν Μακρυγιάννη 
(καί, μαζί του, πόσες άλλες χιλιά
δες ρωμηόπουλα !) σέ ξεχωριστή 
μορφή τού άγώνα. ΤΗταν ένα άσή- 
μαντο φτωχόπαιδο' τίποτε άλλο.

«Πολυφαμελίτες ήταν οί γοναΐ- 
γοι μου καί φτωχοί». ’Ορφανός άπό 
πατέρα. Ή  μάνα του τόν γέννησε 
στις καλαμποκιές, μιά μέρα πουχε 
άνέβει στό δάσος γιά ξύλα. Τό χω
ριό του τδλεγαν Άβορο - ένα φτω- 
χοχώρι κοντά στό Αιδωρίκι. Οί 
τοϋρκοι τούς έδιωξαν κι’ άπό κεΐ. 
κατέβηκαν στή Λειβαδιά, όπου 
τάφερναν δύσκολα. Δέν είχαν τόν 
τρόπο νά ζήσουν. Εφτά χρόνων, 
τόν έβαλαν υπηρέτη.

Ά λλ’ άς άφήσουμε νά τά πή κα
λύτερα, μέ τό δικό του τρόπο, ό 
ίδιος :

«’Εγώ έγινα ώς έφτά χρόνων. Μέ 
βάλαν νά έργάζωμαι σέ έναν, έκατό 
παράδες τό χρόνο. ΆφοΟ έκανα 
πολλές δουλειές, ήθελαν νά κάνω 
κι’ άλλες δουλειές, ταπεινές, τοϋ 
σπιτιού, νά περιποιώμαι τά παιδιά. 
Αυτό ήταν ό θάνατός μου. Δέν ήθε
λα νά κάνω αύτό τό έργο καί μ’ 
έδερναν* οί άφεντάδες μου. Σηκώ
θηκα καί πήρα κι’ άλλα παιδιά καί 
πήγαμε εις Φήβα (Θήβα). Ή  κακή 
τύχη, οί συγγενείς ήρθαν καί κεΐ 
καί μάς πιάσανε καί μέ φέραν πίσω 
είς τή Λειβαδιά καί είς τόν ίδιον 
άφέντη. Καί τήν ίδια ύπερεσία ξα- 
κολουθοΰσα κάμποσον καιρό. Τό
τε διά νά γλυτώσω, ότι ή φιλοτιμία 
μου δέν μ’ άφηνε ήσυχον, άρχισα 
ξύλο, τρύπημα κεφάλια των παι
διών κι’ έφευγα μέσα στις ράχες. 
Καί μ’ αύτό βαρέθηκαν καί μέ λευ
τέρωσαν. Έγινα ώς δεκατέσσερω 
χρόνων, πήγα είς ένα πατριώτη μου 
είς Ντεσφίνα. Στάθηκα μέ εκείνον 
μιάν ήμέρα. Ήταν γιορτή καί παγ- 
γύρι (πανηγύρι) τ’ Άηγιαννιοϋ. 
Πήγαμεν είς τό παγγύρι. Μόδωσε 
τό ντουφέκι του νά τό βαστώ. ’Εγώ 
θέλησα νά ρίξω, έτζακίστη. Τότε 
μ’ έπιασεν σέ όλο τόν κόσμον έμ- 
πρός καί μέ πέθανε είς τό ξύλο. Δέν 
μ’ έβλαβε τό ξύλο τόσο, περισσό
τερον ή ντροπή τοδ κόσμου. Τότε 
όλοι τρώγαν καί πίναν καί έγώ 
έκλαιγα. Αυτό τό παράπονον δέν 
ηϋρα άλλον κριτή νά τό είπώ πρόσ- 
τρεξα είς τόν Ά η  Γιάννη. Μπαίνω 
τή νύχτα μέσα είς τήν έκκλησιά του 
καί κλειώ τήν πόρτα κι’ άρχινώ τά 
κλάματα μέ μεγάλες φωνές καί με

τάνοιες. Τ’ είναι αύτό όπούγινε σέ 
μέναν, γομάρι είμαι νά μέ δέρνουν; 
Καί τόν περικαλώ νά μοϋ δώσει 
άρματα καλά κι’ άσημένια καί δε
καπέντε πουγγιά χρήματα καί έγώ 
θά τοϋ φκιάσω ένα μεγάλο καντήλι 
άσημένιον. Μέ τις πολλές φωνές, 
κάμαμεν τις συμφωνίες μέτόνάγιον. 
Σέ όλίγον καιρό γράφει ό άδελφός 
τοϋ άφέντη μου άπό τά Γιάννινα 
ότι θέλει ένα παιδί νά τοϋ κάνει 
χοσμέτι.- Μ’ έστειλαν έμένα, τά 
1811. Τόν πάντρεψε αύτόν ό Άλή- 
πασας είς τήν Άρτα. Έκατζε κά
μποσον καιρόν είς Άρτα, τόν γύ
ρεψε ό Άλήπασας νά πάγη. Τότε 
γυρεύει νά μ’ άφήση είς τό σπίτι 
του έμένα. Έκατζα, μέ συμφωνίες 
ότι έγώ ώς δοϋλος δέν κάθομαι. 
«Κάνω τήν ’περεσία τοϋ σπιτιοϋ 
σου, όμως θά γνωριστώ καί μέ τούς 
κατοίκους, νά δανειστώ, νά κάμω 
καί έμπόριο, ότ’ είμαι γυμνός, νά 
ντυθώ». Πρώτη συμφωνία αύτήνη, 
τοϋ είπα. Καί δεύτερον τά ψώνια 
τοϋ σπιτιοϋ σου - νά βαστάη ή γυ
ναίκα σου τά χρήματα καί τόν λο
γαριασμό, νά ζυάζη όταν φέρνω 
ψώνιο καί δ,τι κάνει νά πλερώνη, 
νά μή μέ λέτε ότι σάς έκλεψα. "Οτι 
τώρα μέ βλέπετε γυμνόν καί αυριον 
ντυμένον καί θά λέτε ότι είμαι 
κλέφτης».

Έτσι ξεκίνησε. Δεκατέσσερω 
χρόνων έφτασε στήν Άρτα, είκο- 
σιτεσσάρων τόν βρήκε ό ξεσηκω
μός. Μέσα σ’ αύτά τά χρόνια, άπό 
υπηρέτης έγινε νοικοκύρης. Έκα

νε οικονομίες, γνωρίστηκε μέ νοι
κοκύρηδες Άρτηνούς, δανείστηκε, 
έμπορεύτηκε, προαγοράζοντας γεν
νήματα. ’Ηταν «ό Γιαννάκης». Μ’ 
αύτό τό όνομα τόν έλεγαν. Ή  : ό 
Γιαννάκης τοϋ Λοιδορίκη, - άπ’ τ’ 
όνομα τοϋ άφεντικοϋ του. Ύστερα 
άνοιξε καφενείο. Κι’ δ,τι λεπτά μά- > 
ζεύε τά δάνειζε στ'ούς χωρικούς. 
Βρέθηκε, στά ’21, «μέ τό κεμέρι 
γιομάτο». Κι’ όσα έτυχε νά τοϋ 
χρωστούν άκόμα, αύτά τά χάρισε, 
«ότι ήταν φτωχοί άνθρωποι».

Ά π’ τήν παιδιάστικη φιλοτιμία 
του προκύπτει ή έφεση ν’ άποκτή- 
σει άρματα. Άπό τήν εύσέβεια καί 
τήν έργατικότητά του, προκύπτει ό 
ύπηρέτης μέ τις φιλοδοξίες γιά τό 
καλύτερο. Ά π’ τήν ειλικρινή του 
τιμιότητα, δημιουργεϊται ό πρόω
ρος νοικοκύρης. Καί μές άπ’ τόν 
νοικοκύρη, μόλις βροντολαλεΐ ή 
έκρηξη τοϋ άγώνα, ξεπηδάει άπρο- 
ετοίμαστος ό πολεμιστής, πού θαυ
ματουργεί, άρχηγός μικροΰ τμή
ματος, μαζί μέ τόν Καραϊσκάκη, 
στή μάχη τής Άρτας, πολλαπλα
σιάζοντας άπό μέρα σέ μέρα τις 
άδίδακτες πολεμικές του ικανότη
τες.

Θά πήγαινε πολύ νά έκταθοΰμε 
στά βιογραφικά του, πού πιάνουν 
όσες σελίδες καί τό βιβλίο του. Σ’ 
όλη τήν έπανάσταση βρίσκεται j 
παντοΰ όπου ή χρεία τοϋ πολέμου 
τόν φωνάζει. Πολέμησε μέ τόν 
Άντροϋτσο στή Στερεά, πολέμησε 
στήν Πελοπόννησο, πολέμησε τόν
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Ίμπραήμ στους Μύλους καί τόν 
Κιουταχή στήν ’Ακρόπολη. Βρέ
θηκε σέ άλλεπάλληλες έριδες καί 
άντεγκλήσεις καί διχασμούς, στή 
Ρούμελη μέ τόν Άρειο Πάγο, στό 
Μόριά μέ τόν έμφύλιο σπαραγμό. 
Καί παντού μόχθησε ν’ άμβλύνη 
τις διαφορές, άγωνίστηκε γιά τήν 
κατασίγαση των παθών, πάσχισε 
γιά τήν έπικράτη<ίη τής νομιμότη
τας. Μέ τήν συμφιλιωτική του πα
ρέμβαση, μέ τή μεστή του παρατή
ρηση, μέ τόν πειστικό λόγο του, 
άναδείχτηκε σ’ ένα σοφό καί νου
νεχή διαιτητή, πού δέν ήταν, ώστό- 
σο, παραπάνω άπό 26, 28 χρόνων.

Ποΰ τή βρήκε, λοιπόν, αυτή τήν 
πολιτικότητα ; ’Από πού άντλησε 
τή σοφία του, τόσο νέος, καί όλό- 
τελα άγράμματος ;

Ό  Μακρυγιάννης είναι τό γνή
σιο καί αντιπροσωπευτικό θρέμμα 
τής έλληνικής γης. Δέν έκαμε άλλο 
παρά νά έκφράση όση πείρα του 
προσπόρισεν ή πρόωρη βιοτική 
μέριμνα, τήν ψυχικότητα πού τού 
διαμόρφωσεν ή έλληνική πραγμα
τικότητα, τή μεστότητα πού τού 
κληροδότησε ή δημοτική μας πα
ράδοση, τή γνώση πού τού δασκά
λεψε ή ίδια ή φύση.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ό θρυλικός 
«Γέρος τοϋ Μωρηα» μια από τις ενδοξό
τερες μορφές τοϋ απελευθερωτικόν άγώνος 
πού Ιδιαίτερα θαύμαζε ό Μακρυγιάννης.

Είναι γενναίος καί συντηρητικός, 
τολμητίας καί προνοητικός, ευθύς 
καί ειλικρινής, άγνός καί άνιδιο- 
τελής, σεμνός καί πειθαρχικός, εύ- 
σεβής καί φιλοδίκαιος. Χτυπάει τό 
άδικο, όπου τό βρή, τό πλιάτσικο 
τό κυνηγάει, τήν άλήθεια δέν ντρέ
πεται νά τήν διακηρύξη.

Είναι ένας θησαυρός ψυχικών 
χαρισμάτων, πού μόνα τους βλά- 
στησαν κι’ άνθισαν μέσα του. Ένα 
ταμείο καθευδουσών δυνάμεων -τών 
αυτοφυών δυνάμεων τής φυλής - 
πού μόνες τους κινητοποιήθηκαν 
κι’ άνέδωσαν όλη τή χάρη τους, μό
λις έβαλε ώς σκοπό τής ζωής του ν’ 
άγωνιστή «διά πατρίδα καί θρη
σκείαν» - φράση πού τή λέει·καί 
τήν ξαναλέει σέ κάθε σελίδα τών 
«Άπομνημονέυμάτων» του.

Μέσα σ’ αύτά τά χαρίσματα, πού 
κανείς δέν θ’ αξίωνε περισσότερα, 
ό Μακρυγιάννης βρέθηκε άνεπι- 
δίωκτα μ’ ένα ακόμη, τόσο διαφο
ρετικό καί τόσο όμοια μεγάλο. 
Βρέθηκε συγγραφέας, δίνοντας, 
όπως μέ τή ζωή του, έτσι καί μέ τά 
γραφτά του, ένα μεγάλο μάθημα γιά 
τήν άξια πού έχει νά μήν ψευτίζη 
ποτέ κανένας, σέ τίποτε, τόν έαυτό 
του.

Παρόρμηση, πού τόν ώθησε στή 
συγγραφή, ήταν τό δίχως άλλο οί 
πολλές άναμνήσεις του. Ό  ίδιος 
έπικαλεΐται άλλον λόγο- τήν επι
κράτηση άπόψεων, όσον αφορά τήν 
ιστορία τής έπαναστάσεως, πού δέν 
άνταποκρίνονταν στήν άλήθεια' 
τήν παραμόρφωση περιστατικών 
τήν έπικράτηση άδικων κρίσεων. 
Ό λ ’ αύτά μάς τά λέει ό ίδιος τόσο 
άπλά καί τόσο καλύτερα :

«Γιά κείνο έμαθα γράμματα στά 
γεράματα καί κάνω αυτό τό γρά
ψιμο τό άπελέκητο, γιατί δέν ύπο- 
φέρνω νά βλέπω τό άδικο νά πνίγη 
τό δίκιο».

Μ’ όλα τά γράμματα πού έμαθε, 
ώστόσο, μ’ όλη τή θέση πού είχε 
άποκτήσει στήν κοινωνία, όταν 
άποφάσιζε νά γράψη τις άναμνή- 
σεις του, ούτε στιγμή δέν διανοή- 
θηκε νά παραστήση τόν έγγράμμα- 
το (όπως τό βλέπουμε στά έξ ίσου 
πολύτιμα, άλλωστε, «Στρατιωτικά 
’Ενθυμήματα» τού Κασομούλη). 
Έμεινε κι’ έδώ πιστός στήν άλή- 
θεια καί στον έαυτό του. Έκφρά- 
στηκεν όπως μιλούσε, μέ τή γλωσ
σική όλη τού λαού τής Ρούμελης 
καί τής Άρτας, προσφέροντας στό 
έθνος του, χωρίς νά τό ύποψιάζε- 
ται, ένα κείμενο πού, όσο κι’ άν τό 
φοβάται γιά «γράψιμο άπελέκητο»,

παραμένει υποδειγματικό γιά τό 
λαϊκό βφος του, ένα βιβλίο πού εί
ναι καί γλωσσικό μνημείο καί λο
γοτεχνικό έντρύφημα.

Οί σελίδες τών «Απομνημονευ
μάτων» του μάς βοηθούν νά είσδύ- 
σουμε περισσότερο στήν πολυσύν
θετη προσωπικότητά του καί νά 
θαυμάσουμε πόσον ό άγράμματος 
αγωνιστής είχε άντίληψη ξεκαθα
ρισμένη τού ήθικοΰ χρέους καί τού 
πατριωτικού καθήκοντος, πόσο εί
χε πλήρη γνώση τής ιστορικής μοί
ρας τού έθνους, άπόλυτη συνείδηση 
τής ιερότητας τού αγώνα, πίστη 
στά έλληνικά πεπρωμένα.

Χαρακτηριστικό καί τού άνθρώ- 
που καί τού άγωνιστή καί τού συγ
γραφέα είναι τό παρακάτω άπόσπα- 
σμα άπό τήν περιγραφή τής μάχης 
τών Μύλων :

«Δυνάμωσα τήν θέσιν τών Μύ
λων καλά, νά πολεμήσουμεν έκεΐ 
όσο νά λιώσουμε. ’Εκεί όπούφκια- 
να τις θέσες ήρθε ό Ντερνύς (Ντε- 
ρινιύ) νά μέ ίδή. Μοΰ λέγει : «Τί 
κάνεις αυτού ; Αύτές οί θέσες είναι 
άδύνατες' τί πόλεμον θά κάμετε μέ 
τόν Μπρα'ίμη αυτού ;» - Τού λέγω, 
είναι άδύνατες οί θέσες, όμως 
είναι δυνατός ό θεός όπού μάς προ
στατεύει. Κι’ άν είμαστε όλίγοι εις 
τό πλήθος τού Μπραΐμη, παρηγο- 
ριόμαστε μ’ έναν τρόπον, ότι ή τύ
χη μάς έχει τούς έλληνες πάντοτε 
όλίγους. Ό τι αρχή καί τέλος, πα- 
λαιόθεν καί ώς τώρα, όλα τά θερία 
πολεμούν νά μάς φάνε καί δέν μπο
ρούνε' τρώνε άπό μάς καί μένει καί 
μαγιά. Καί οί όλίγοι άποφασίζουν 
νά πεθάνουν κι’ όταν κάνουν αύτή- 
νη τήν άπόφασιν, λίγες φορές χά
νουν καί πολλές κερδαίνουν».

Αύτός είναι ό Μακρυγιάννης - ό 
άδίδαχτος, ό Έλληνας, ό λαός, πού 
μιλάει όσα καί όπως νιώθει, χωρίς 
πρόθεση νά ξεγελάση, χωρίς φιλο
δοξία νά έντυπωσιάση, χωρίς έπι- 
τήδευση καί χωρίς ψιμμύθιο, μέ τό 
χάρισμα μόνο τής ειλικρίνειας, μέ 
τή μοσκοβολιά τής άλήθειας, μέ 
τήν όμορφιά πού έχει κάθε πηγαίο 
άνάβλυσμα.

Ή  αλήθεια είναι ό γνώμονάς του. 
Σάν έλληνας καί σάν άνθρωπος, 
σάν αγωνιστής καί σάν πολιτικός, 
όποια πλευρά του κι’ αν ψάξης, 
έφάπτεται μόνο μέ τήν άλήθεια. 
Αύτήν υπηρετεί κι’ αυτή μάς ζω
ντανεύει, άληθινός κι’ ό ίδιος ώς 
τήν έσχατη ’λεπτομέρεια - μορφή 
μέ ήθική προσωπικότητα άμεμπτης 
άκεραιότητας καί άνεπίληπτου κύ
ρους.
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ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ θά ξημερώση 
πάλι μιά από τις μεγαλύτερες γιορ
τές της ’Ορθοδοξίας καί τοΰ Έ 
θνους μας: ό Ευαγγελισμός, ή 25η 
Μαρτίου.

Διπλή γιορτή πού στραφταλίζει 
μέ διπλή χάρη μέσα στις έλλη- 
νικές καρδιές.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ καί ΕΘΝΕ
ΓΕΡΣΙΑ, δυό έννοιες, δύο εικόνες 
σμιγμένες σέ μία, μέσα στήν ψυχή 
των Πανελλήνων.

’Από τή μιά μεριά ή σεμνή 
Κόρη, τό άσπρο σπιτόπουλο τής 
Ναζαρέτ, ό "Αγγελος μέ τόν ευω
διαστό κρίνο καί μέ τήν ούρανική 
φωνή, νά λέη: Χαϊρε Κεχαριτω- 
μένη.

’Από τήν άλλη ή Μονή τής "Α
γιας Λαύρας, οί οπλαρχηγοί, ό 
'Ιεράρχης πού προσφέρνει μέ βρον
τερή φωνή, έκεΐνο πού 400 χρόνια 
πρόσμενε ν’ άκούση τό σκλαβω
μένο μας Γένος: ΑΝΑΣΤΗΤΩ ΤΟ 
ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΘΗ- 
ΤΩΣΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΥΤΟΥ.

ΚΓ άπλώθηκε άπ’ άκρη σ’ άκρη 
τής έλληνικής μας γής τό συντά- 
ραγμα τοΰ σεισμού.

Καί χόρεψαν οί προπάπποι μας 
τόν προγονικό πυρρίχιο, άπό κορ
φή σέ κορφή, άπό ράχη σέ ράχη, 
άπό φαράγγι σέ φαράγγι, άπό κϋμα 
σέ κϋμα, άπό νησί σέ νησί.

Καί «χόρεψαν» τόν φοβερό χο
ρό έκεΐνον. Γιατί, δπως τό λέει 
ό Παλαμας

«ή μέ τή λύρα ή μέ τό βόλι 
πάντα χορός ό δρόμος των 
Ελλήνων».

"Ομως, μέσα σ’ αυτό τό ξέφρενο 
πανηγύρι τής Λευτεριάς, τής Ζωής 
ή τοΰ Θανάτου, πλάϊ στ’ άντρίκειο, 
στήθηκε πελώριο καί τό γυναι
κείο ελληνικό άνάστημα.

'Η μεγάλη άρχόντισσα, ή’ Κυρά, 
μά κΓ ή απλοϊκή, ή παιδεμένη 
Έλληνίδα τής Σκλαβιάς, μέ τά 
ροζιασμένα χέρια καί τό ταπεινό 
φακιόλι, έγινε Άμαζώνα, Κενταύ- 
ρισα, Άθηνα.

Πάλαιψαν, γέμισε φωτιά ή καρ
διά τους. Πορεύτηκαν άλύγιστες 
τό δρόμο των μαρτύρων. Χόρεψαν 
γυμνοπόδαρες στά κοφτερά χαλί
κια τοΰ ώραίου Χρέους, σειώντας 
μέσα στά ματωμένα δάκτυλα τό 
μαντήλι τοΰ πάθους γιά τή λευ
τεριά καί γιά τήν ’Ανάσταση τοΰ 
Γένους.

'Η δημοτική μας Ποίηση, πού 
φύτρωσε μέσα άπό τά σωθικά τοΰ 
λαοΰ μας καί μέσα άπό τ’ άγριο-

Πάνω στής αιωνιότητας 
τό Βράχο οί κρινοδάχτυλες 
άγγελικά  χορεύουν  
κι είν’ ό γκρεμνός τους τώρα

αθανασία.
*  - ΣΩ Τ. ΣΚΙΠΗΣ



τόπια τής γης μας, δέν τις άφησε 
άτραγούδιστες.

Δέν έχει σημασία τό όνομα τής 
Ήρωΐδας ή τής Μάρτυρος πού 
μνημονεύει. Πίσω από τό κάθε 
όνομα στέκουν χιλιάδες, όμοια 
ωραία άλλα.

Άπό τόν πρώτο καιρό, πού πά
τησε βαρύ τό πέλμα του ό κατα- 
κτητής πάνω στή γή μας, πολλές 
γυναίκες άκολούθησαν τά παλη- 
κάρια στον δύσκολο καί τραχύ 
δρόμο τών άγώνων.

—Διψούν οί κάμποι γιά νερό 
καί τά βουνά γιά χιόνα 
Διψάει κι’ ή δόλια ή ’Αρετή 
ψηλά στά κορφοβούνια, 
δώδεκα μέρες νηστικιά καί 
δέκα διψασμένη.
Κι’ ή μάνα της τής έλεγε κ' ή 
μάνα της τή ρώτα:
—Δός μου ’Αρετή τό λόγο σου 
γιά νά σ’ άρρεβωνιάσω.
—Δέ στόπα μάνα μιά φορά, δέ 
στόπα τρεις καί πέντε.

Θά πάω στά ψηλά βουνά 
όποΰν τά παληκάρια 
όπου φορούν τά τσάμικα, τις 
άσημοπιστόλες. 
όπου φορούν τις φέρμελες κι’ 
έχουν βαρειά ντουφέκια. 
Θάχω ντουφέκια πάπλωμα, θά- 
χω σπαθιά γιά στρώμα 
καί τ’ ασημένια χαϊμαλιά 
θάχω προσκεφαλάδες.

ΚΑΤΑΣΠΑΡΤΗ ή Ιστορία τών 
έλληνικών άγώνων άπό γυναικείες 
παρουσίες. Λίγες, έλάχιστες θά 
μνημονέψουμε έδώ.

Τήν Μόσχω τή Τζαβέλαινα πού, 
όταν ό Άλή Πασάς έστειλε ένάν- 
τια στό Σούλι τόν γυιό του τόν 
Μουχτάρ, μέ 10.000 πεζούς καί 
καβαλαρέους, αύτή ξεσήκωσε τις 
Σουλιώτισσες καί πολέμησαν σάν 
λέαινες στό πλευρό τών άνδρών. 
Μπροστά στήν τόση όρμή τους, 
ό Μουχτάρ άναγκάστηκε νά φύγη 
ντροπιασμένος.

^  —Ένα πουλάκι κάθονταν στήν
άκρη στό γιοφύρι. 
Μοιρολογούσε κι’ έλεγε, τ’ 
Άλή Πασά τού λέει.
—Έδώ ν’ τό Σούλι τό κακό, 
έδώ ν’ τό Κακοσούλι 
πού πολεμά ή Τζαβέλαινα μέ 
τό παιδί στόν κόρφο.
Στόνα της χέρι τό σπαθί καί 
στ’ άλλο τό ντουφέκι.
Μέ τά φουσέκια στήν ποδιά, 
τά βόλια μέσ’ τις ζάβες.
—Τώρα νά δήτε πόλεμο, γυ- 
ναικικά ντουφέκια. Κι’ οί όχ- 
τροί σάν τούς λαγούς έφύγανε 
καί πίσω δέν κοιτάξαν. Πέ- 
ταξαν τά ντουφέκια τους, μο
νάχα νά γλυτώσουν.

Μέ τό ίδιο καμάρι ή Δημοτική 
μας Μούσα τραγουδάει τήν Δένω 
Μπότσαρη.

—Ή  Λένω πήρε τά βουνά, 
πήρε τά κορφοβούνια.
Πέντε όχτροί τήν κυνηγούν, 
δέκα Τζοχανταρέοι.
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Κι’ ή Λένω πισωστράφηκε καί 
μέ θυμό τούς κρένει.
—Που πάτε βρέ βρωμόσκυλα 
και σείς παλιοζαγάρια;
’Εγώ ’μαι ή Λένω ή Μπό- 
τσαρη, ή αδερφή τοΰ Γιάννη 
ποϋκανε τήν Άρβανητιά κσϊ 
ντύθηκε στά μαΰρα.
Μητέρα μου είν’ ή άστραπή, 
πατέρας μου τό βόλι.
Καί γώ’ μαι τ’ άστραπόβολο 
πού ρίχνω καί σάς καίω.
Καί πέρνει πέντε στό σπαθί 
καί δέκα στον ντουφέκι.

Οί Σουλιώτισσες τοΰ Ζαλόγγου 
(Στη στεριά δέ ζή τό ψάρι, οΰτε 
άνθος στήν άμμουδιά, κΓ οί Σου
λιώτισσες δέν ζοΰνε δίχως τήν 
Ελευθερίά), οί γυναίκες τοΰ Σέλ- 
τζου, οί Χιώτισσες, οί Ναουσσαΐες 
τής Άραπίτσας, οί 1.000 Κυπριώ- 
τισσες μέ τή Μαρία τή Συγκλητική, 
τήν πρώτη μπουρλοτιέρισσα τών 
έλληνικών αγώνων (πού τινάχτηκαν 
στόν άγέρα μαζί μέ τις εχθρικές 
φρεγάτες, γιά νά γλυτώσουν τήν 
ατίμωση καί τή σκλαβιά. .. .).

Οί Μανιάτισσες τοΰ Διροϋ πού

χύμηξαν ακάθεκτες μέ τά τραπάνια 
τους, μέ πέτρες, μέ τά νύχια τους 
καί μέ τά δόντια τους κΓ αφάνισαν 
τον έχθρό πού τόλμησε νά πα- 
τήση τή γή τους.

—Οί γυναίκες έν τφ άμα 
κάμασι μεγάλο θάμμα. 
’Ανασκουμπώνουν τις ποδιές 
καί βάνουν πέτρες στρογγυλές. 
Καύκαλα άνοίγουνε πολλά καί 
σκορπίζουν τά μυαλά.
—Καί άρπάζουν τά τραπάνια 
καί τούς κόβουν τά κεφάλια.

Ή  Δημοτική μας μοϋσα τις 
καμαρώνει:

—Ευγιο σας, ματαεύγιο σας! 
Γυναίκες άντρες γίνητα 
Σάν άντρειωμένες μάχεστε 
Σάν Άμαζώνες κρόετε.

Οί Κασσιώτισες, πού ύστερα 
από τό ήρωϊκό ολοκαύτωμα τοΰ 
νησιού τους, έστησαν φλόγα όλόρ- 
θη στήν ψυχή τους ένάντια στόν 
κατακτητή:

—"Οσα κι’ άν κάμης Χουσεΐν, 
όσα κΓ άν μάς πουλήσης 
’Εμείς τού όχτροΰ μας τό σπα
θί δέν θά τό φοβηθούμε.

ΚΓ ή θά μάς κόψης ουλές μας, 
ή Λευτεριά θά δούμε!

Ή  γρηά Δέσπω τοΰ Μπότση, 
πού γιά νά μήν πέσουν στά χέρια 
τών έχθρών, αύτή, οί κόρες, οί 
νύφες κΓ οί έγγονές της, έβαλε 
φωτιά στό μπαρούτι καί τινάχτη
καν όλες μαζί στόν άέρα, στό χωριό 
Ρηνιάσσα, ύστερα άπό τήν πτώση 
τοΰ Σουλιοΰ.

—’Αχός βαρύς άκούγεται, πολ- 
V λά ντουφέκια πέφτουν.

Μήνα σέ γάμο ρίχνονται, μήνα 
σέ χαροκόπι;
Μηδέ σέ γάμο ρίχνονται, μήνα 
σέ χαροκόπι.
'Η Δέσπω κάνει πόλεμο μέ 
νύφες καί μ’ έγγόνες.
—Γιώργαινα ρίξε τ’ άρματα, 
δέν είναι δω τό Σούλι.
’Εδώ ’σαι σκλάβα τοΰ Πασά, 
σκλάβα τών ’Αρβανιτών.
—Τό Σούλι κι άν προσκύνησε, 
κι’ άν έπεσεν ή Κιάφα, 
ή Δέσπω, άφέντες λιάππηδες 
δέν έκανε, δέν κάνει..

—Δαυλί στό χέρι άρπαξε, κόρες 
καί νύφες κράζει.

Η ΔΠ  Ε Λ Ε Υ Ο Ε Ρ Ω Ι Ι  Σ 
Τ Ω Ν  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν

Μέ έξαιρετικήν λαμπρότητα έωρτάσθη καί έφέτος εΐ, 
’Ιωάννινα ή 62α επέτειος άπελευθερώσεως τής πόλεως 
καί κατ’ έπέκτασιν ολοκλήρου τής ’Ηπείρου έκ τοΰ όθω- 
μανικοϋ ζυγοϋ τον Φεβρουάριον τοΰ 1913. Τάς έορταστι- 
κάς έκδηλώσεις έτίμησε διά τής παρουσίας του ό Πρό
εδρος τής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τσάτσος. Πα
ρέστησαν έπίσης ό Μακ. ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί 
πάσης 'Ελλάδος κ. Σεραφείμ, ό 'Υπουργός ’Εθνικής 
Άμύνης κ. Ευάγγελος. Άβέρωφ ώς έκπρόσωπος τής 
Κυβερνήσεως επικεφαλής Κυβερνητικού κλιμακίου, ό 
’Αρχηγός τών ’Ενόπλων Δυνάμων, Στρατηγός κ. Δ. 
Άρμπούζης επικεφαλής τών ’Αρχηγών τών τριών κλάδων 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας καί 
πολλοί άλλοι προσκεκλημένοι. Τό Σώμα τής Χωροφυλα
κής έξεπροσώπησεν ό ’Αρχηγός αύτοϋ ’Αντιστράτηγος 
κ. Νικ. Κουτσιανας. Κατά τήν διάρκειαν τών έκδηλώσεων 
μέ πάνδημον συμμετοχήν τοΰ λαοϋ τής ’Ηπείρου κατε- 
τέθησαν στέφανοι εις τό μνημεΐον τών άγωνιστών τοΰ 
’Ηπειρωτικού άπελευθερωτικοϋ άγώνος, έξεφωνήθησαν 
πανηγυρικοί λόγοι διά τήν σημασίαν τής έπετείου, έτε- 
λέσθη άρχιερατική θεία λειτουργία εις τον Μητροπολι- 
τικόν Ναόν τής πόλεως καί ό Δήμος Ίωαννίνων έδεξιώθη 
τούς έπισήμους εις τό Δημαρχιακόν Μέγαρον. Αί εκδη
λώσεις έκλεισαν τήν 21ην Φεβρουάριου μέ μεγαλειώδη 
παρέλασιν ενώπιον τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας. 'Η  
Διοίκησις Χωροφυλακής Ίωαννίνων διά τής φιλότιμου 
προσπάθειας τών άνδρών της έτήρησεν υποδειγματικήν 
τάξιν κατά τήν διάρκειαν τών έκδηλώσεων καί άπέσπασε 
τά συγχαρητήρια τών έπισήμων καί τοΰ κοινού. Εις τήν 
παρέλασιν έλαβον μέρος καί αντιπροσωπευτικά τμήματα 
τής Χωροφυλακής τά όποια θερμώς έχειροκροτήθησαν 
ύπό τοΰ λαού τών Ίωαννίνων. Εις τάς φωτογραφίας 
στιγμιότυπα άπό τάς έκδηλώσεις.
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—Σκλάβες ποτέ μή ζήσουμε. 
Ό λες μαζί μου έλάτε.
Καί τά φουσέκια άνάψανε κ’ 
δλες φωτιά γενήκαν. 

Θυγατέρες τής Ελλάδος, γυ
ναίκες των Ελληνικών ’Αγώνων: 

—Θρακιώτισσες, Μακεδόνι-
σες, Ήπειρώτισες καί Θεσ- 
σαλές,
Μωραΐτισσες, Κυπριώτισσες 
καί Κρητικές,
Νησιώτισσες καί στεργιανές, 
Βουνήσιες καί καμπίσσιες.. .  

Φάλαγγες άτέλειωτες Ήρωΐδων 
καί Μαρτύρων πού έπεσαν, πι
στές στήν προαιώνια έπιταγή τής 
Φυλής: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ 

Μέσα άπό τά μπαρουτοκαπνι- 
σμένα τους χέρια, μέσα άπό τά 
ξέσαρκα κορμιά μέ τούς στραγγι
σμένους κόρφους. Μέσα άπό τά 
διεσταλμένα άπό τή φρίκη καί τήν 
άπόφαση μάτια. Μέσα άπό τ’ αγία 
του κόκκαλα πού άσπρολογοΰνε 
άκόμα άπ’ άκρη σ’ άκρη τής έλλη- 
νικής μας γής, τινάχτηκε πελώριο 
τό έλληνικό τους άνάστημα, κι’ 
άστραψε σάν άσπρος κρίνος τό

υπερούσιο έλληνικό τους Κάλλος.
Ά ς είναι τό άφιέρωμα αυτό ένας 

μικρός φόρος τιμής, ένα σεμνό 
κεράκι πού άνάβουμε στήν άχραν- 
τη έλληνική ψυχή τους.

ΣΕ ΛΙΓΕΣ μέρες θά ξημερώση 
πάλι ή διπλή Γιορτή: ό Ευαγγε
λισμός, ή 25η Μαρτίου.

'Η Ελλάδα μας θά ξυπνήση πάλι 
λουσμένη στά λευκά καί τά γαλάζια 
κύματα τής Γαλανόλευκης, στο
λισμένη μέ τούς άνθούς τής έλλη- 
νικής μας Άνοιξης.

Μυριάδες ’Ελλήνων θά μπούνε 
στις Έκκλησιές καί τά Κλησάκια 
μας, ν’ άκούσουν μέ κατάνυξη τό 
«Χαΐρε Κεχαριτωμένη».

Μά τώρα, ή ψυχή τών Ελλή
νων είναι βαρειά κι’ άνήσυχη. 
«Τά μίση τών ’Εθνών καί τών τρα
νών οί διαμάχες», σταύρωσαν τήν 
ΚΥΠΡΟ μας, καί συσσώρευσαν 
μαύρα σύννεφα στις άκρες τού 
γαλανού ουρανού μας.

Οί δυνατοί τού κόσμου σαϊτε
ύουν προκλήσεις κι’ άπειλές στή γή 
πού τούς είπε «Δεύτε λάβετε ΦΩΣ».

Ό  έλληνικός λαός άτσαλώνεται, 
άγρυμνά καί περιμένει, σάν τον 
Διγενή στά μαρμαρένια άλώνια.

Κι’ όπως πάντα στις ώρες τών 
μεγάλων έθνικών κινδύνων, στρέ
φει πρός τήν 'Υπέρμαχο Στρα
τηγό, τή μύχια ικεσία:

—Μήτερ τού Θεού, φύλαξον 
τό γένος τών Ελλήνων ύπό 
τήν σκέπην τού Δικαίου.
—Μήτερ τού Θεού έκ τών 
παντοίων καί πανταχοΰ ένεδ- 
ρευόντων κινδύνων, τό Γένος 
τών 'Ελλήνων έλευθέρωσον.

Καί δέεται, μαζί μ’ αύτούς τούς 
στίχους τού Σπεράντζα:

—Καμπάνες Σέ άνυμνοΰν, Σοΰ 
κρούουν τά σείστρα. 
Διαφέντευε τή γή καί τόν 
λαό μας σώζε Πολεμίστρα. 
ΚΓ άς είναι πάντα πάνω άπ’ 
τήν 'Ελλάδα
στό μάκρεμα τού Χρόνου, δυ
νατά τά χέρια Σου, τά Χέρια 
Σου Ώ ! Στρατηγέ 'Υπέρμαχη. 
Χριστιανική, Θεόμορφη Παλ
λάδα.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Είκοσι, έπτά ολόκληρα χρόνια έχουν παρέλθει άπό τής Ιστο
ρικής μάχης τής Φλωρίνης καί ή έθνική μνήμη τών Ελλήνων 
έπύργωσε καί έφέτος, εις τήν άκραίαν νικητήριον έπαλξιν τής 
Ελλάδος, τό πελώριον έκεϊνο Πατριωτικόν σάλπισμα, πού 
ήκούσθη τήν ζοφεράν νύκτα τής 12ης Φεβρουάριου 1949, δταν 
έπτά χιλιάδες πάνοπλοι κομμουνιστοσυμμορΐται έπετέθησαν 
κατά τών ολίγων άλλά γενναίων ύπερασπιστών τής Πόλεως. 
Αύτή, άκριβώς, ή έθνική μνήμη συνήγειρε καί έφέτος τόν λαόν 
καί τόν ώδήγησεν εις τόν ιερόν βωμόν τής θυσίας, διά τήν άπό- 
τισιν τοϋ καθιερωμένου φόρου τιμής καί εύγνωμοσύνης, εις εκεί
νους πού προέταξαν τά στήθη των, διά νά μείνη ή Φλώρινα καί 
κατ’ έπέκτασιν ολόκληρη ή 'Ελλάς έλευθέρα.

Μέ οδηγόν αύτήν άκριβώς τήν μνήμην έώρτασε καί έφέτος μέ 
τήν καθιερωμένην μεγαλοπρέπειαν ή πόλις τής Φλωρίνης τήν 
ιστορικήν της μάχην, πού κατέληξε εις τήν περίλαμπρη νίκη τών 
Ενόπλων Δυνάμεων καί τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής, οί άν- 
δρες τών όποιων συνεπικουρούμενοι ύπό τοϋ εύγενοΰς καί γεν
ναίου λαοϋ τής πόλεως, κατατρόπωσαν ύπερδεκαπλασίους άντι- 
πάλους.

Εις τήν έπίσημον δοξολογίαν, πού έτελέσθη εις τόν καθεδρικόν 
ναόν τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έχοροστάτησε ό Μητροπολίτης Φλω
ρίνης κ. Αύγουστΐνος καί παρέστησαν ό 'Υπουργός Β. Ελλάδος 
κ. Μάρτης, οί Βουλευταί τοϋ Νομοΰ, ό Στρατηγός Διοικητής 
τοϋ Α'. Σώματος Στρατοΰ, *0 ’Επιθεωρητής τής Β'. Έπιθεω- 
ρήσεως Χωροφυλακής ό Διοικητής τής IX Μεραρχίας, ό ’Ανώ
τερος Διοικητής Χωροφυλακής Δυτ. Μακεδονίας, οί Νομάρχαι 
τών Νομών Φλωρίνης, Κοζάνης καί Πέλλης, άπασαι αί Θρη- 
σκευτικαί, Πολιτικαί καί Στρατιωτικαί Άρχαί τής Πόλεως 
καί πλήθος κόσμου.

Μετά τό πέρας τής δοξολογίας εις τό Στρατιωτικόν Νεκροτα- 
φεϊον τής Πόλεως, άνεπέμφθη έπιμνημόσυνος δέησις καί κατε- 
τέθησαν στέφανοι. ’Ακολούθως είς τήν κεντρικήν πλατείαν τής 
πόλεως έξεφωνήθη ό πανηγυρικός τής ήμέρας, ή όλη δέ έκδή- 
λωσις έκλεισε μέ μεγαλπρεπή παρέλασιν. Είς τάς φωτογραφίας 
μας στιγμότυπα άπό τάς εκδηλώσεις.
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ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ διαδεδο- 
μένον ναρκωτικόν εις τήν Χώραν 
μας είναι τό χασΐς ή άλλως Μα
ριχουάνα.

Προέρχεται άπό τό φυτόν ινδική 
κάνναβις, τό όποιον φύεται εις τά 
εύκρατα κλίματα τής γης, κυρίως δέ 
τήνΜέσην Ανατολήν, τήν ’Αφρι
κήν, τάς ’Ινδίας, τό Μεξικόν. Εύ- 
ρίσκεται έπίσης εις τάς Η.Π. ΑΜΕ 
ΡΙΚΗΣ όπου ό όρος Μαριχουάνα 
έχει ύποκαταστήσει τόν τοιοϋτον 
Χασίς. Είναι μονοετές φυτόν, τό 
ύψος τού όποιου πολλές φορές 
υπερβαίνει τά δύο μέτρα. Τά φύλλα 
τής ινδικής καννάβεως είναι πριο
νωτά περιττού αριθμού (5, 7, 9). Τά 
φυτά διακρίνονται εις άρρενα καί 
θήλεα. "Απαντα τά μέρη τής Καν
νάβεως περιέχουσι ναρκωτικός ού- 
σίας, κυρίως δέ τά μικρά φύλλα καί

αί κορυφαί τού θήλεος φυτού. Ή  
ισχύς τού χασίς εις μεθυστικήν 
ουσίαν (ναρκωτικόν) διαφέρει άπό 
τόπον εις τόπον, έξαρτωμένη έκ τού 
πού καί πώς άνεπτύχθη τό φυτόν 
καί πώς διετήρήθη καί άποθηκεύθη.

’Επί παραδείγματι χασίς πού καλ
λιεργήθηκε εις τάς Η.Π.Α. είναι 
πολύ πιό άδύνατο καί έχει έλαχίστη 
ζήτησιν, έν συγκρίσει μέ έκεΐνο 
τής Μέσης ’Ανατολής καί τού Με
ξικού.

Ή  χρήσις τού χασίς άπό τόν άν
θρωπον είναι γνωστή άπό 5.000 
έτών. Κατά τό παρελθόν έχρησιμο- 
ποιήθη κλινικώς διά τήν θεραπείαν 
πολλών διαταραχών. Εις τήν Άρ- 
χαίαν έποχήν εις τήν Κίναν έχρη- 
σιμοποιήθη πρός άνακούφισιν τού 
πόνου κατά τάς εγχειρίσεις. Εις 
τάς ’Ινδίας έχρησιμοποιήθη ως

φάρμακον. Είς τάς Η.Π.Α. έχρη- 
σιμοποιήθη ώς αναλγητικόν καί 
διά καταπλάσματα τών κάλων. Σή
μερον τό χασίς δέν έχει τήν παρα
μικρόν ιατρικήν αξίαν. Τό έμπόριον 
καί ή χρησιμοποίησα: ούσιών προ- 
ερχομένων άπό τήν κάνναβιν έχει 
άπαγορευθή είς δλας σχεδόν τάς 
πολιτισμένος Χώρας τού Κόσμου. 
Είς τήν χώραν μας άπό τού έτους 
1932 άπηγορεύθη διά τού Νόμου 
5339 ή καλλιέργεια τής ’Ινδικής 
καννάβεως ώς καί ή κατοχή αυτής. 
Τό χασίς είσήχθη είς τήν Ελλάδα 
πρό έκατόν καί πλέον έτών διά τών 
κατωτέρων ναυτικών. Τούτο συνή
θως καπνίζεται άναμεμιγμένον μετά 
τού συνήθους καπνού έντός σιγαρέτ- 
των (τσιγαρλίκια), ή ναργιλέδων 
(λουλάς) άλλαχοΰ τρώγεται ίδίςι 
έντός γλυκισμάτων.

Είς τό λαθρεμπόριον τό χασίς 
κυκλοφορεί ύπό τρεις κυρίως μορ- 
φάς, ήτοι: α) ώς άκατέργαστον είς 
φούντες ή ψιλοκομμένην πρασίνην 
ουσίαν, ή όποια όμοιάζει μέ χον- 
δροκομμένην ρίγανην ή θυμάρι. 
Συσκευάζεται σέ μικρές πλαστικές 
σακκοΰλες φιαλίδια διά πλαστικά, 
κουτιά σπίρτων ή άλλα μικρά 
δοχεία, β) 'Ως κατεργασμένον, 
τό όποιον κυκλοφορεί ύπό μορ
φήν έπιμήκων πλακών πάχους 
μέχρι δέκα έκατοστών καί χρώμα
τος άνοιχτοπρασίνου πρός κασ
τανόν ή μαύρο. ’Από τις πλάκες 
αυτές, οί όποιες όμοιάζουν πολύ 
μέ σχόλες παπουτσιών κόβονται 
μικροί άκανόνιστοι βώλοι ή γω
νίες καί πωλοΰνται μέ τό γραμμά- 
ριον καί

γ) ώς χασισέλαιον ή ύγροποιη- 
μένον χασίς.

Τούτο είναι νέα έπινόησις τών 
λαθρεμπόρων πρός έτι μεγαλυτέραν 
πύκνωσιν τού ένεργοποιοΰ υλικού 
(χασισίνης) ώστε νά γίνη κατά πο
λύ εύκολωτέρα ή λαθρεμπορική κυ
κλοφορία του. Τό χασισέλαιον πα- 
ράγεται κατόπιν βρασμού έντός 
ειδικών δοχείων σκόνης ή ψιλοκομ
μένου χασίς καί άποστάξεως τής 
τετραϋδροκανναβινόλης (Τ.Υ.Κ),. 
ή όποία είναι ή χημική ουσία πού 
προκαλεΐ τό «χασίσωμα». Ή  με
θυστική ίκανότης τού χασίς έξαρ- 
ταται άπό τήν περιεκτικότητά του 
είς τετραύδροκανναβινόλην (Τ.Υ. 
Κ.). Έξ ειδικών άναλύσεων έχει 
άποδειχθή ότι τό άκατέργαστον 
χασίς (φύλλα, σκόνη, θρύμματα) 
έχει περιεκτικότητα είς Τ.Υ.Κ. άπό 
0,50 μέχρι 2%. Τό κατεργασμένο 
(πλάκες, βώλοι) περιέχει μέχρι 10%
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Τ.Υ.Κ. Ένφ εις τό χασισέλαιο ή 
Τ.Υ.Κ. φθάνει άπό 60—70%.

Τελευταία οί λαθρέμποροι προ
τιμούν νά κυκλοφορούν τό χασΐς ώς 
κατεργασμένον ή ώς χασισέλαιον, 
διότι έτσι περιορίζεται πολύ ό όγκος 
του καί ώς εκ τούτου ή άπόκρυψίς 
του είναι εύκολωτέρα.

Ή  ύψηλή περιεκτικότης τοΰ χα- 
σισελαίου εις Τ.Υ.Κ. δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα, τόσον διά τόν 
χρήστην αύτοϋ (χασισοπότην) ό
σον καί διά τούς έρευνητάς επιστή
μονας καϊ.τάς ύπηρεσίας διώξεως 
τοΰ λαθρεμπορίου ναρκωτικών. ’Ι
διαιτέρως διά τάς 'Υπηρεσίας Διώ
ξεως σημαίνει ότι κιλά ή καί τόν- 
νοι άκατεργάστου χασίς, πού μέχρι 
σήμερον έκυκλοφόρουν εις τό λα- 
θρεμπόριον, ήδη μετατρέπονται 
εις μικροποσότητες κάτω τοΰ κιλοΰ 
χασισελαίου, τό όποιον κρύβεται 
εύκολώτατα. Τό χασισέλαιον είναι 
δυνατόν νά ύγροποιηθή καί νά κυ- 
κλοφορήση ύπό μορφήν άλκοολι- 
κοΰ ποτοΰ ή λοσιόν ξυρίσματος. 
Ήμπορεΐ νά συσκευασθή σέ θερμο- 
σφράγιστα πλαστικά σακκίδια καί 
νά τοποθετηθή εις τάς δεξαμενάς 
καυσίμων άεροπλάνων ή αυτοκινή
των, μέσα σέ στυλό, σέ μπιμπελό ή 
καί κοσμήματα. Ώ ς διαφαίνεται οί 
δυνατότητες άποκρύψεώς του είναι 
πολλές.

Διά τόν έρευνητήν έπιστήμονα 
έπιβάλλεται νά προσδιορίση τάς 
συνέπειας έκ τής χρήσεως όχι τοΰ 
άκατεργάστου ή κατεργασμένου χα- 
σϊς περιεκτικότητος εις μεθυστικήν 
ούσίαν (Τ.Υ.Κ.), 50 έως 10%, αλλά 
τοΰ χασισελαίου μέ ίσχύν εις Τ.Υ. 
Κ. 60, ένδεχομένως δέ καί 90 τοϊς 
έκατόν. "Οσον άφορμ τόν χασισο

πότην πού μέχρι σήμερον εξεύρισκε 
προϊόντα'χασΐς μέ μικράν περιεκτι
κότητα εις Τ.Υ.Κ., τό νέον προϊόν, 
τό χασισέλαιον μέ τήν υψηλήν πε
ριεκτικότητα εις μεθυστικήν ούσί
αν καθίσταται λίαν επικίνδυνον διά 
τήν ζωήν του, διότι τά αποτελέ
σματα έκ τής χρήσεως τής οΰτω 
πυκνωθείσης παραισθησιογόνου 
ούσίας είναι πρός τό παρόν άγνω
στα, λαμβανομένου ύπ’ όψει ότι 
μία μόνον «σταγόνα» χασισελαίου 
φθάνει γιά νά προκαλέση «χασί- 
σωμα».

Κατά τό κάπνισμα τό χασίς ει
σέρχεται αμέσως εις τό αίμα δι’ό καί 
ή έναρξις τών αποτελεσμάτων του 
επέρχεται πολύ σύντομα ήτοι μετά 
παρέλευσιν 15' λεπτών. Τά άπο- 
τελέσματα έκ τής χρήσεως τοΰ χα
σίς επί τών αισθήσεων καί αισθη
μάτων ποικίλλουν, έξαρτώμενα άπό 
τήν ποσότητα καί ίσχύν τοΰ χρη- 
σιμοποιηθέντος ύλικοϋ.

Τά άμεσα σωματικά άποτελέσμα- 
τα περιλαμβάνουν άπώλειαν τοΰ 
συντονισμού τών μελών. Ό  ρυθμός 
τοΰ σφιγμοΰ έπιταχύνεται, προ- 
καλεΐται πτώσις τής θερμοκρασίας 
τοΰ σώματος, άκόρεστος πείνα, 
ψευδαισθήσεις, άπώλεια αισθήμα
τος χώρου καί χρονικού υπολογι
σμού, χαρούμενη διάθεσις καί πολ
λές φορές άκράτητος ϊλαρότης. Ό  
υπό τήν έπήρειαν τοΰ χασίς δυσκό- 
λως δύναται νά λάβη άποφάσεις 
πού άπαιτοΰν διαύγειαν πνεύματος 
καί γίνεται έρμαιον εις κάθε πα-

ρακίνησιν καί ύπόδειξιν τρίτων. 
Πράξεις, αί όποΐαι άπαιτοΰν γερά 
αντανακλαστικά καί προσεκτικήν 
σκέψιν έπηρεάζονται άπολύτως καί 
έπομένως είναι εξαιρετικά έπικίνδυ- 
νη ή όδήγησις αύτοκινήτου ύπό 
τήν επήρειαν τοΰ χασίς.

Τό έτος 1969 σφυγμομετρική έπι- 
σκόπησις γενομένη εις Η.Π. Α
ΜΕΡΙΚΗΣ κατέδειξαν ότι τό 4% 

τών άνω τών 21 έτους ενηλίκων είχε 
δοκιμάσει τό χασίς (μαριχουάνα). 
Τό ποσοστόν διά τούς ήλικίας 
21-29 ετών άνήλθεν εις 12% τοΰ 
συνόλου, ένώ διά τούς υπέρ τά 50 
έτη τό ποσοστόν ήτο μόνον1 %. 

Μεταξύ τών φοιτητών τών Κολλεγί- 
ων καί Πανεπιστημίων τό ποσοστόν 
εκείνων πού εϊχον δοκιμάσει έστω 
καί μίαν φοράν τήν μαριχουάνα 
(χασίς) ήτο 22%. Οί περισσότεροι 
τών χασισοποτών είναι ήλικίας 
20-30 ετών καί άνήκουσι κυρίως 
εις τήν κατηγορίαν τών «χίππηδων»

Ό  αριθμός τών τοξικομανών εις 
τήν Ελλάδα ύπολογίζεται σήμερον 
εις 2.500 περίπου άτομα. Έξ αύτών 
οί πλεϊστοι είναι χασισοπόται, έλά- 
χιστοι δέ ήρωϊνομανεϊς. Κατά τό 
1974 κατεσχέθησαν ύπό τών Ε λ 
ληνικών Αστυνομικών ’Αρχών τε
τρακόσια (400) περίπου κιλά κα
τεργασμένου χασίς (εις πλάκες) 
καί δέκα πέντε (15) περίπου κιλά 
άκατεργάστου. ’Επίσης κατεσχέ
θησαν 1.700 γραμμάρια χασισε- 
λαίου. Κατά τόν αυτόν χρόνον έκ- 
ριζώθησαν καί κατεστράφησαν 750

Τά στρίψιμο τον τσιγάρου μέ τό χασίς άρχίζει, γιά νάόδηγήστ) τόν καπνιστή τον 
στους ψεύτικους παραδείσους τής καταστροφής.
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περίπου δενδρύλλια (φυτά) ινδικής 
καννάβεως.

Ή  άνά τόν Κόσμον χρήσις τού 
χασΐς εύρίσκεται εις άνοδον. 'Η 
αυξανόμενη ζήτησίς του εχει ώς 
συνέπειαν τήν ταχεΐαν αΰξησιν τοϋ 
λαθρεμπορίου του.

Έκ στατιστικών στοιχείων ύπο- 
βληθέντων εσχάτως εις τά ΗΝΩ
ΜΕΝΑ ΕΘΝΗ προκύπτει δτι ή τι
μή τοΰ χασΐς είς τόν Λίβανον άνήλ- 
θεν εις πεντήκοντα (50) περίποι 
δολλάρια διά πρώτης ποιότητος 
χασΐς καί είς 20 διά δευτέρσς ποιό
τητος κατά κιλόν (δραχμ. 700-1.400 
τό κιλόν). Τό ίδιο χασΐς είς 'Ηνω
μένας Πολιτείας άποφέρει 2000- 
2.500 δολλάρια τό κιλό (70.000-
87.000 δραχμ.) Ή  τιμή τοΰ χασισε- 
λαίου πλησιάζει τάς 500. 000 δρα- 
χμάς τό κιλό. Αί άνωτέρω τιμαί θε
ωρούνται ώς χονδρικαί. Είς τήν 
λιανικήν πώλησιν, αί τιμαί, διά 
τάς όποιας δέν όπάρχουσιν άκριβή 
στατιστικά στοιχεία, θά είναι πολ
λαπλάσιοι. Είς τήν Ελλάδα ή 
τιμή τοϋ χασΐς είς τήν χονδρικήν 
πώλησιν κυμαίνεται άπό 40.000-
60.000 δραχμ. τό κιλόν, είς δέ τήν 
λιανικήν άπό 90.000-130.000 δραχ. 
τό κιλόν.

Είς τήν Χώραν μας, πρός τό 
παρόν τουλάχιστον δέν ύφίσταται 
σοβαρόν πρόβλημα λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών, έν άντιθέσει πρός άλ- 
λας πολιτισμένος καί μή Χώρας 
καί τοϋτο χάρις είς τήν αύστηρό- 
τητα τής 'Ελληνικής Νομοθεσίας, 
τήν έπαγρύπνησιν τών Καταδιω
κτικών ’Αρχών καί τάς υγιείς άρ-
χάς τής 'Ελληνικής Κοινωνίας. 
Παρά ταΰτα άπαιτεΐται έπαγρύ- 
πνησις καί διαφώτισις ιδία τών 
νέων έκ μέρους τής οικογένειας, τοϋ 
Σχολείου καί τών διαφόρων κοι
νωνικών παραγόντων, διότι δέν 
γνωρίζομεν τί έπιφυλάσσει τό μέλ
λον, λαμβανομένου ύπ’ όψει δτι 
ή άπλούστευσις, χάρις τοΰ τουρι- 
σμοΰ καί τοϋ έμπορίου, τών ταξει- 
διωτικών διατυπώσεων, ή ταχύτης 
καί ή πυκνότης τών διαφόρων 
συγκοινωνιακών μέσων καί ή έκ 
τούτων αΰξησις τοΰ άριθμοϋ τών 
ταξιδευόντων, άναποφεύκτως πρέ
πει νά έχωσι καί τάς δυσμενείς έπι- 
πτώσεις των μεταξύ τών οποίων 
είναι καί ή δημιουργία εύνοϊκω.τέ- 
ρων συνθηκών διά τήν αΰξησιν τοΰ 
λαθρεμπορίου τών ναρκωτικών.

Κατά τόν τρέχοντα μήνα έκυκλοφόρηοαν ή κυκλοφορούν διαφόρων 
κλάσειον καί άξιων γραμματόσημα είς τάς έξης Χώρας τοΰ Κόσμου.

Δ . ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Τήν 17 Φεβρουάριου έκυκλοφόρησαν τά δύο τελευ
ταία γραμματόσημα τής κοινής σειράς 0,20 καί 5 μάρκων, καθώς έπίσης καί 
ενα γραμματόσημον τών 0,50 Φένιχ, τά όποια άπεικονίζουν διαφόρους παρα
στάσεις.

Δ . ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ : Έκυκλοφόρησαν πρός συμπλήρωσιν τής έν κυκλο
φορία κοινής σειράς, είδικώς είς Δυτ. Βερολίνον, δύο γραμματόσημα τών 
0,20 καί 5 μάρκων μέ παρόμοιας παραστάσεις.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ : Διά τούς χειμερινούς ’Ολυμπιακούς άγώ- 
νας έκυκλοφόρησαν 6 γραμματόσημα καί ένα μπλοκ.

Έπίσης διά τά 100 χρόνια τού Γουίλιαμ Π1Κ έκυκλοφόρησε ένα γραμ
ματόσημον τών 0,10 Φένιχ.

ΑΝΔΟΡΑ (ΙΣΠΑΝΙΑΣ) : Ή  σειρά ΕΥΡΩΠΑ 1976 θά κυκλοφορήση
στις 3 Μαΐου καί θ’ άπεικονίζει έργα λαϊκής τέχνης. Τήν 9 ’Ιουλίου θά κυ
κλοφορήσουν, μέ άναλόγους παραστάσεις, δύο γραμματόσημα διά τούς 
’Ολυμπιακούς άγώνας τού Μόντρεαλ καί τέλος τήν 7ην Δεκεμβρίου 1976 θά 
κυκλοφορήσουν 2 γραμματόσημα διά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων.

ΚΑΝΑΔΑΣ : Τήν 6η Φεβρουάριου έκυκλοφόρησαν 3 γραμματόσημα
διά τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας καί είναι άφιερωμένα είς τά Σπόρ.

Τήν 12 Μαρτίου κυκλοφορούν έπίσης δύο γραμματόσημα άφιερωμένα 
είς τήν ’Ολυμπιακήν πόλιν.

ΙΣΠΑΝΙΑ : Διά τό Άγιον έτος έκυκλοφόρησε τήν 2αν ’Ιανουάριου ένα 
γραμματόσημον τών 3 πετσετών.

'Ομοίως τήν ΙΟην Φεβρουάριου έκυκλοφόρησε ένα γραμματόσημον τών 
6 πετσετών έπί τή συμπληρώσει τών 100 έτών τού Τουριστικού κέντρου τής 
Βαρκελώνης.

Τέλος τήν Ιην Μαρτίου κυκλοφορεί ή σειρά Θαλασσοπόρος έκ 3 γραμ
ματοσήμων.

ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΟΙ: Έκυκλοφόρησαν τήν 26ην Ίανουαρίου 4 γραμματό
σημα, άπεικονίζοντα τραίνα μεταφοράς.

ΤΖΕΡΣΕΗ ή ΝΗΣΟΙ ΜΑΓΧΗΣ: Μία σειρά έκ 13 γραμματοσήμων 
μέ τοπεϊα τής νήσου έκυκλοφόρησε άρχάς Φεβρουάριου.

ΓΚΕΡΝΣΕΗ: Στις 10 Φεβρουάριου έκυκλοφόρησαν 4 γραμματόσημα 
άπεικονίζοντα φάρους τής Νήσου.

ΝΗΣΟΙ MAN : Έπί τή συμπληρώσει 200 έτών τής ’Αμερικανικής
Επαναστάσεως καί Ανεξαρτησίας έκυκλοφόρησαν 4 γραμματόσημα καί ένα 

μπλοκ.
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΑ : Διά τήν 80ήν έπέτειον τών ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών κυκλοφορούν τήν 20ήν Μαρτίου 4 γραμματόσημα καί 1 μπλοκ.

Έκυκλοφόρησαν αί άναγγελθείσαι σειραί ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ «ΙΝΝΣΜΠΟΥ- 
ΡΓΚ καί ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ : Τήν 4ην Μαρτίου κυκλοφορεί μία σειρά μέ 10
γραμματόσημα, πού έπεικονίζουν πίνακες τού ζωγράφου Αιμίλιου Γκρέκο.

ΚΟΜΟΡΑΙ: Έπί τή άνακηρύξει τής άνεξαρτησίας των άπαντα τά
ευρισκόμενα έν κυκλοφορία γραμματόσημα έπεσημάνθησαν.
Πληροφορίαι: Κον Παναγιώτην Καραμπάσην- Κολοκοτρώνη 23—Άθήναι 
Τηλ. 3246-781

V. *0 Φ ι λ ο τ ε λ ι σ τ ή ς
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ΠΕΝΤΕ ήταν τά πιο βαρυσήμαντα γεγονότα «’Αστυ
νομικής υφής» τοϋ περασμένου μηνάς: Ή  εξάρθρωση 
στην ’Αθήνα μιας καλά (οργανωμένης σπείρας κακοποι
ών με «τζίρο» πολλών εκατομμυρίων, οι —δπως τις 
άπεκάλεσε ό τύπος—’Αστυνομικές «επιχειρήσεις αρε
τής» σε Πανελλήνια κλίμακα, ή άνακάλυψη ενός δικ
τύου λαθρεμπόρων φαρμάκων, ή αστραπιαία έξουδετέ- 
ρωση από την Χωροφυλακή Πατρών πέντε «χρυσό- 
δακτύλων» ’Ιταλών κακοποιών πού «σάρωσαν» τις 
βιτρίνες ’Αθηναϊκού κοσμηματοπωλείου, και τέλος ή 
σύλληψη από την ’Ασφάλεια Προαστίων ενός 17χρονου 
παιδιού, πού σκότωσε μία ηλικιωμένη γυναίκα μέσα 
στο σπίτι της, με κίνητρα τη ληστεία. Αυτές τουλάχι
στον οί περιπτώσεις απασχόλησαν περισσότερον την 
κοινή γνώμη. Με την ’Αστυνομική και Δημοσιογραφική 
δεοντολογία, δλες αυτές οι περιπτώσεις, είχαν τις δια
στάσεις τής επιτυχίας. Και δέν υπάρχει αμφιβολία, 
δτι ολόκληρος ό φιλήσυχος κόσμος, τις έσχολίααε μέ 
ικανοποίηση και ανακούφιση. 'Ωστόσο δμως εξακολου
θούν να υπάρχουν τά εξής διαπεραστικά ερωτήματα: 
Μέ τις ’Αστυνομικές αυτές επιτυχίες τό έγκλημα στην 
Ελλάδα χτυπήθηκε στην ρίζα του; Και άν ναι ή δχι 
γιατί;

Κατ’ αρχήν θά πρέπει νά πούμε δτι γιά εμάς «έγκλη
μα» θεωρείται ακόμη καί τό τροχαίο ατύχημα πού 
έγινε από εγκληματική αδιαφορία τού οδηγού ή τού

πεζού προς τούς κανόνες κυκλοφορίας. Καί αυτό δχι 
γιατί είμαστε υπερβολικά αυστηροί στις κρίσεις μας. 
Συμβαίνει νά έχωμε κάποια πικρέ; εμπειρία από τά 
καθημερινά κοινωνικά δράματα πού ξετυλίγονται τρι
γύρω μας, οπότε φυσικό είναι νά βλέπωμε τάπράγματα 
από κάποια άλλη οπτική γωνία—σωστή κατά τήν γνώ
μη μας. "Υστερα σάν άτομα μέ σοβαρή κοινωνική απο
στολή, συμβαίνει νά πονάμε καί εμείς τον τόπο μας καί 
τούς άνθρώπους του. Τούς ανθρώπους γιά τούς όποιους 
μάς κολ.ακεύει νά λέμε δτι τούς υπηρετούμε καί δχι 
δτι τούς αστυνομεύομε. Καί δέν αποτελεί αυτό σχήμα 
λόγου, αφού ακόμη καί ή λέξη «αστυνόμευση» ουσια
στικά άναφέρεται στήν λειτουργικότητα, στην καλή 
αξιοποίηση τού εμψύχου καί άψύχου υλικού τής ’Αστυ
νομίας πού διατίθεται γιά τήν προστασία τών φιλ.ησύ- 
χων πολιτών, οί όποιοι καί άποτελ.οϋν τήν συντριπτι
κή πλειοψηφία τής κάθε κοινωνίας. ' Υπηρετούμε λοιπόν 
τον πολίτη, καί αστυνομεύομε τον χώρο πού βρίσκεται 
έξω άπό τον κύκλο τής ιδιωτικής του ζωής, προκειμέ- 
νου νά τοϋ έξασφαλίσωμε τις απαραίτητες γιά τήν 
πρόοδό του συνθήκες τάξεως καί ασφαλείας. Γι’ αυτό 
καί οι λεγάμενες «επιχειρήσεις άρετής» κανονικά θά 
έπρεπε νά άποκαλοϋνται «’Εξορμήσεις Κοινωνικής 
Προστασίας», αφού έχουν γιά αντικείμενο θέματα πού 
βρίσκονται έξω άπό τον κύκλο άρμοδιότητος τής 
«’Αστυνομίας ηθών». "Οπως τροχονομικούς καί άγορα- 
νομικούς έλ.έγχους, άστυίατρικές επιθεωρήσεις, υπο
δείξεις γιά τήν καλύτερη ασφάλιση τών καταστημά
των, κ.λ.π., κ.λ.π..

Σχετικά μέ τό τελευταίο, κρίνομε σκόπιμο νά 
άναφέρωμε καί τό εξής χαρακτηριστικό: Οί ’Ιταλοί 
διαρρήκτες πού συνελήφθησαν στήν Πάτρα, μεταξύ άλ
λων είπαν δτι οί κατάφορτες τήν νύχτα βιτρίνες τών 
’Αθηναϊκών κοσμηματοπωλείων, ήταν γ ι’ αυτούς 
ένας μεγάλος πειρασμός. ’Ανεξάρτητα άν είπαν ή δχι 
τήν αλήθειαν, γεγονός είναι δτι σέ άλλες Χώρες οι 
βιτρίνες τών καταστημάτων αδειάζουν τήν νύχτα. ’Ό χι 
φυσικά άπό κακοποιούς, άλλά άπό τούς ιδιοκτήτες, 
οί όποιοι καί άσφαλίζουν τό περιεχόμενό τους σέ 
ειδικά χρηματοκιβώτια. Αυτό σημαίνει δτι στήν Χώρα 
μας οί συνθήκες άσφαλείας βρίσκονται σέ άξαιρετικά 
ευχάριστο σημείο. "Οτι αυτό δέν οφείλεται άποκλειστι- 
κά στήν καλή άστυνόμευση μέ τήν έννοια πού τήν προα- 
ναφέραμε, άλλά καί στά πατροπαράδοτα φιλήσυχα 
αισθήματα τοϋ 'Ελληνικού λαού. Δέν πρέπει δμως νά 
έπαναπαυώμεθα σ’ αυτές τις καλές διαπιστώσεις.

"Οταν ρωτάμε λ.οιπόν αν μέ τις τελευταίες ’Αστυνο
μικές επιτυχίες χτυπήθηκε ή δχι άποτελεσματικά τό 
έγκλημα στήν Χώρα μας, μέ αυτό εννοούμε: "Αν ταυ
τόχρονα εξουδετερώθηκαν καί δλ.οι εκείνοι πού κινούν 
κάθε φορά «εκ τοϋ άφανοϋς» τά νήματα τής παρανομίας. 
"Αν τό κοινό έχει συνειδητοποιήσει στο σύνολό του δτι 
ή κοινωνική άνοχή ή τό χειρότερο άδιαφορία—δχι μόνο 
διευκολύνει άφάνταστα, άλλά καί άποθρασύνει άλλο 
τόσο τούς εγκληματίες. (Σημείωσις: Τό ευρύτερο
κοινό πρέπει νά συνειδητοποιήση κάποτε δτι εγκλημα
τίας δέν είναι μόνο ό «φονιάς»). ’Επί παραδείγματι: 
Ή  παράνομη εμπορία φαρμάκων θά συνεχιζόταν ίσως 
γιά πολύ διάστημα άκόμη, άν δέν μεσολ.αβοϋσε ή θαυ
μαστή πρωτοβουλία ενός ρεπόρτερ άυτογευματινής 
’Αθηναϊκής έφημερίδος, καί φυσικά ή ταχύτατη κινη
τοποίηση τών ’Αρχών. Καί δμως... Πολλοί θά ή
ταν εκείνοι, πού θά έγνώριζαν γιά τον παράνομο τρόπο
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τής αγοραπωλησίας τών φαρμάκων. *Ετσι έκτος όσιό 
την άπώλεια πολλών εκατομμυρίων δραχμών εις βά
ρος τον Δημοσίου—ουσιαστικά εις βάρος όλων μας — 
υπήρχε περίπτωση νά ζημιωθούν στην υγεία τους και 
οΐ ίδιοι όσιό την χρήση κάποιου άκαταλλήλον φαρμάκου. 
’Ίσως οι άνθρωποι αύτο'ι νά σιωπούσαν επειδή δεν ήθε
λαν «μπλεξίματα» μέ την ’Αστυνομία. Τά ίδια δηλαδή 
«μπλεξίματα» πού αποφεύγει επιμελέστατα ό προσε- 
σημασμένος κακοποιός έστω καί άν ακόμη δεν τον 
καταζητάει ή ’Αστυνομία, άλλ.ά ωστόσο τον καλεί γιά 
νά καταθέαη ιος αύτόπτης μάρτυς τροχαίου ατυχήμα
τος. Καί έρωτά ται: Π  ιος είναι δυνατόν δίκαιοι καί άδι
κοι νά σκέπτωνται μέ τον ίδιο τρόπο; Μήπως άιθελ.ά 
μας υπηρετούμε τις «θέσεις» τών παρανόμων; ’Ά ν  
κρίνωμε δτι κατά καιρούς παρατηρήθηκε το φαινόμενο 
νά χειροκροτούνται στις αίθουσες τών δικαστηρίων 
κοινοί έγκληματίες ή νά ήρωοποιοΰνται χωρίς νά 
συντρέχη κάποιος ιδιαίτερος καί έν πάσει περιπτώσει 
σοβαρός λ.όγος, τότε πρέπει νά δεχθούμε δτι δλα αυτά 
οφείλονται κυρίως στήν άγνοια γιά τις τεράστιες κοι
νωνικές έπιπτώσεις πού έχει κάθε έγκλημα. Σέ άλλες 
πάλ.ι περιπτώσεις γίνονται άδικα σχόλ.ια γιά τήν προ
σωπικότητα καί ιδιαίτερα τήν ιδιωτική ζωή τού 
έγκληματία, ή παρατηρούνται τάσεις λυντσαρίοματός 
του. Ούτε καί αυτά είναι σωστά. Γιατί ό οποιοσδήποτε 
φανατισμός ή όποιαδήποτε κακεντρέχεια δέν είναι ποτέ 
δυνατόν νά αποδώσουν ωφέλιμα αποτελέσματα. ’Εκείνο 
πού προέχει είναι δ ήρεμος καί σωστός προβληματισμός.

"Οταν τον περασμένο μήνα έγινε ή άναπαράσταση τού 
έγκλήματος από τον Γίχοονο δολοφόνο τού Καματερού, 
δσοι τον άντίκρυσαν έμειναν άφωνοι. Πολύ φυσικό α
φού έβλεπαν ένα παιδί—θύμα τής αντιφατικής σέ ώρι- 
σμένα σημεία έποχής του. Το παιδί αυτό μέχρι τήν 
παραμονή τού έγκλήματος, γιά τούς φίλους καί γνω
στούς του ήταν ό «Σερίφης» τής γειτονιάς του. Είχε 
δηλαδή τον απαραίτητο «αέρα» πού παίρνει κάθε νέος 
δταν τον άποκαλοϋν «σερίφη», «Μαφία», «γκάγκατερ» 
«”Αλ Καπόνε» καί άλλα ανάλογα παρεπώνυμα πού 
φέρονται σήμερα ύπερηφάνως. ’Έτσι δυστυχώς γίνεται 
πάντοτε. Ό  μέσος άνθρωπος υποβάλλεται από τήν 
ήρωοποίηση τών κακοποιών από άλ.λους πού είναι ευκο
λόπιστοι ή στέκουν σέ ανώτερη πνευματική βαθμίδα, 
αλλά δέν ένδιαφέρονται καί πολύ πώς θά πάρη ό κό
σμος τά δαα γράφουν ή δείχνουν μέ κάποιο φακό.

Χτυπήθηκε λοιπόν τό έγκλημα στήν ρίζα του μέ τις 
τελευταίες ’Αστυνομικές έπιτυχίες; ’Ό χι άοφαλώς. 
Γιατί ή ’Αστυνομία δέν αξιολογεί τις έπιτυχίες της 
μόνο μέ τήν καταστολή, όιλλά καί μέ τήν πρόληψη τού 
έγκλήματος. Καί ακόμη: Μέ τήν παρεμπόδιση τής 
εισαγωγής καί έφαρμογής ξένης έπινοήοεως έγκλη- 
ματικών μεθόδων στήν 'Ελλάδα. ’Αλλά έμεϊς δέν εί
μαστε Χώρα μέ κλειστά σύνορα. Αίφνης τό 1975 μάς 
ήρθαν περισσότεροι όσιό 3 έκατ. ξένοι τουρίστες. Σέ 
λίγα χρόνια θά είναι υπερδιπλάσιοι από τον αυΐ’ολικό 
όιριθμό τής 'Ελλάδος. "Οπως είναι ευνόητο, οι ξένοι 
έπισκέπτες σέ μία Χώρα συνθέτουν πάντα ένα μεγάλο 
μωσαϊκό αντιλήψεων. ’Αντιλήψεων καλιάν καί κακών.
'Επομένως μέ τον ρυθμό πού έχουν πάρει τά πράγματα, 
πρέπει νά άναμένωμε δύσκολες ημέρες στήν πρόληψτη 
καί καταστολή τού έγκλήμοπος. ’Ά ν  όμως ’Αστυνομία 
καί κοινό συσπειρωθούν, αν άφοσιωθουμε ολοι στις 
αγνές παραδόσεις μας, τό κέρδος θά είναι τεράστιο.

ΕΜΕΙ Σ  ΚΑΙ  Τ Α  Π Α Ι Δ Ι Α  Μ Α Σ

Συνέβη τον περασμένο μήνα στήν Ρώμη: Χιλιάδες 
μαθήτριες άναοτάτωσαν τήν κυκλοφορία ατούς δρόμους 
τής «αιώνιας πόλεως» μέ μία θορυβώδη πορεία δια
μαρτυρίας. Οι μαθήτριες αυτές ούτε λίγο ούτε πολύ 
ζητούσαν: Τήν νομιμοποίηση τών αμβλώσεων, τήν 
έλεύθερη χρήση τών άντισυλληπτικών, τήν σεξουαλι
κή έκπαίδευση, καί τήν ίδρυση στά Σχολεία Κέντρων 
ελέγχου τών γεννήσεων! Οι μαθήτριες—συνεχίζει ή 
είδηση—ηλικίας 11—19 έτών, άρνήθηκαν νά έπιτρέ
ψουν τήν συμμετοχή στήν πορεία 1.000 περίπου συμ
μαθητών τους, οι όποιοι όμως τις ακολουθούσαν «δια
κριτικά» από μιά κάποια απόσταση.

«MISER ABILE VISU: «—οίκ τρόν’ιδεϊν»!—θά
έκραύγαζε μέ στεντόρεια φωνή άν ζοϋσε σήμερα ό 
Βιργίλιος. ’Αλλά ή έποχή μας είναι γεμάτη από πολ
λές καί ποικίλες οίκτρές κοινωνικές εικόνες. Μέ’χρι ση
μείου πού εκείνο πού μόλις χθές ήταν ανήκουστο, σή
μερα νά θεωρήται απόλυτα φυσιολογικό. Καί βεβαίως 
«πρώτοι διδάσκοντες» σέ κάθε είδους εξωφρενισμό 
είμαστε πάντα εμείς οι μεγάλοι. ’Εμείς δημιουργούμε 
τον λεγόμενο «τρόπο ζωής» ό όποιος σέ τελευταία 
ανάλυση είναι «γεγονός τετελεσμένο» γιά τις επερχό- 
μενες γενεές. Στήν Ρώμη μερικές εκατοντάδες μαθή
τριες έζήτησαν νά «άπελευθερωθοϋν» σεξουαλικά. 
Γιατί ξεσπάθωσαν τά αγουρα νειάτα; Γιατί άπλούστα- 
τα χρόνια τώρα ο'ι μεγάλοι μέ τις διαμαρτυρίες γιά τήν 
νομιμοποίηση τών αμβλώσεων, τήν έλεύθερη χρήση 
τών άντισυλ.ληπτικών κ.λ.π. έχουν δώσει στά παιδιά 
τήν εντύπωση δτι ό άνθρωπος είναι «προϊόν» καί όχι 
κοινωνικό κύτταρο ιστορικής παρουσίας καί σημασίας. 
"Οτι ή διαιώνιση τού ανθρώπινου γένους είναι μη
χανική καί όχι κοινωνική λειτουργία. Καλή είναι βέ
βαια—μέχρις ενός σημείου καί από κάποια ηλικία— 
ή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στά Σχολεία, άν καί 
τό είδος τού θέματος, ή λεγομένη «ψυχολογία τού 
θρανίου» πού δημιουργεί στερεότυπα αρνήσεις στις 
διδασκαλικές θέσεις, ή τέλος ή δημιουργία «ανώριμου 
ομαδικής συνειδήσεως», είναι δυνατόν νά οδηγήσουν 
πολλές φορές σέ αντίθετα αποτελέσματα. Αίφνης στήν 
μικρούλα διαδηλώτρια τών 11 καί 12 έτών τής Ρώμης 
τι είδους σεξουαλακή έκπαίδευση είναι δυνατόν νά γίνη 
σ’ ένα Σχολείο, εννοείται σέ αίθουσα πού θά έφάπτεται 
μέ τό διπλανό Γραφείο τού «Κέντρου ’Ελέγχου Γεν
νήσεων ’Αγάμων Μαθητριών»...

Τό καλύτερο Σχολ.εϊο γιά τις ηλικίες αυτές είναι ή 
Οικογένεια. Ή  πρώτη τάξη του πρέπει νά συμπίπτει 
μέ τήν περίοδο τής νηπιακής ηλικίας καί ή τελευταία μέ 
τήν μετεφηβική. Διαφορετικά τά παιδιά μας θά μοιά
ζουν σάν τά φρούτα πού ωριμάζουν πρόωρα, μέ τεχνη
τά μέσα. Καί τά φρούτα αυτά παρά τήν ευχάριστη 
μυρωδιά καί τήν έντυπωσιακή έξωτερική τους έμφά- 
νιση, είναι στυφά στήν γεύση τους ή σαπισμένα στον 
πυρήνα τους, Μέ άλλα λόγια δηλαδή εμείς καταστα
λάζομε στήν ψυχή τών παιδιών μας μία πικρή γεύση 
ζωής κατά τό περίφημο έκεϊνο πού είπε ό ’Ιεζεκιήλ: 
«Ο'ι πατέρες έφαγον δμφακας, καί οι όδόντες τών τέκ
νων ήμωδίαααν...».

Ό  Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  Λ 9 3 6
ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΦΑΣΙΝ είσήλθεν ή φοιτητική απεργία 

εις Θεσσαλονίκην κατόπιν των επεισοδίων τα όποια 
ελαβον χώραν τάς πρωινός ώρας τής 8ης τρέχοντος 
εις το προαύλιον τοϋ Άριστοτελείον Πανεπιστημίου 
καί τον πέριξ αύτοϋ χώρον. Έ ν όλίγοις τα επεισόδια 
ταϋτα είχον την ακόλουθον έξέλιξιν: Οί σννεχίζοντες 
την απεργίαν φοιτηταί είχον σνγκεντρωθή εις το προ
αύλιον τοϋ Πανεπιστημίου προκειμένον να πληροφορη- 
θώσι τα των ενεργειών αντιπροσωπευτικής επιτροπής 
των, ή όποια κατά την ώραν εκείνην συνδιελέγετο μετά 
τοϋ κ. Πρυτάνεως. Συγχρόνως πλησίον τοϋ χώρου 
συγκεντρώσεως τών φοιτητών, είχε παραταχθή ισχυρά 
πεζοπόρος καί έφιππος δύναμις τής Διευθύνσεως ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης. Οί φοιτηταί, ένοχληθέντες εκ 
τής παρουσίας τής ’Αστυνομικής δυνάμεως, άντέδρασαν 
κατ’ άρχάς μεν δι αποδοκιμασιών, ακολούθως δε διά 
λιθοβολισμών. ’Επηκολ.ούθησε συμπλοκή μεταξύ α
στυνομικών καί φοιτητών, μεθ’ δ οί τελευταίοι έτρά- 
πησαν προς την παρσκειμένην περιοχήν τοϋ Νεκροτα
φείου, ένθα τή έπεμβάσει καί τοϋ έκείσε προστρέξαντος 
κ. Είσαγγελέως, διελύθησαν. ’Εκ τών συμπλοκών 
έτραυματίσθησαν 11 Χωροφύλακες καί 13 φοιτηταί.

Θ ΡΑΣΥΤΑΤΗ  ληστεία έλαβε χώραν εις τήν περιο
χήν Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, ένθα άγνωστοι ένε- 
δρεύοντες επί γεφύρας, ύπο τήν απειλήν περιστρόφου 
άφήρεσαν εκ τών έκείθεν διερχομένων εμπόρων Γρηγ. 
Σκελονμένσκη, Κ. Σκελτζή, καί Γ. Καραπάνου, 
χρηματικόν ποσόν 4.700 δραχμών. ’Επί τόπου κατέ- 
φθασεν ό Διοικητής Χωροφυλακής Δράμας ΐνα έπο- 
πτεύση τοϋ έργου τών ανακρίσεων. ’Εν τώ μεταξύ, 
νεώτερον τηλεγράφημα εκ Δράμας, αναφέρει orι δράι- 
σται τής ληστείας ή σαν οί ’Ιωσήφ Κολεΐδης, Γεώργιος

Καπανίδης, ■ Γ. Τσολακίδης, καί Ν. Μοντ&αέκογλου, 
οΐτινες καί σννελήφθησαν μετά περιπετειώδη καταδίω- 
ξιν.

ΠΕΝΤΕ αγνώστου μέχρι στιγμής ταύτότητος έφιπ
ποι οπλοφόροι ένεφανίσθησαν εις τήν περιοχήν Αίαύμης 
’Αλεξανδρουπόλεως. Προς καταδίωξίν των έκινήθη 
δύναμις Χωροφυλακής ύπο τον Μοίραρχον κ. ΙΊαπακυρι- 
άκην. Ή  δύναμις αϋτη άντήλλαξε πυροβολισμούς μετά 
τών αγνώστων οπλοφόρων, οΐτινες εύνοηθέντες εκ τοϋ 
έπελθόντος νυκτερινοϋ σκότους, κατώρθωσαν νά δια
φύγουν τήν σύλληψιν. ’Εκ τών συλλεγεισών πληροφο
ριών προκύπτει ότι οί οπλοφόροι οϋτοι, κατέφυγον 
ήδη εις τό έδαφος γειτονικού κράτους, τό όποιον ώς 
φαίνεται έχρησιμοποίησαν ώς όρμητήριον. Διά τήν 
καλυτέραν ασφάλειαν τής περιοχής, ό Μοίραρχος κ. 
Παπακυριάκης προέβη εις τήν όργάνωσιν είδικοϋ Μετα
βατικού ’Αποσπάσματος. Παραλλήλως συνέστησεν 
εις τούς Προέδρους Κοινοτήτων τής περιοχής, νά ψηφί
σουν ανάλογα κονδύλια προς αγοράν παρ’ έκάστης εξ 
αυτών 7 τουλάχιστον όπλων, ΐνα δι’ αύτοϋ τοϋ τρόπου 
έπιτευχθή ή συνδυασμένη δράσις αποσπάσματος 
καί χωρικών. Έ ν τώ μεταξύ, κατά τηλεγραφικήν 
αναφοράν τής Διοικήσεως Χωροφυλακής ’Έβρου, εις 
περιοχήν Άμάντων ’Αλεξανδρουπόλεως ένεφανίσθη 
ένοπλος συμμορία, ήτις αφού προέβη εις λεηλασίας καί 
κακοποιήσεις χωρικών, έτράπη προς άγνωστον κα- 
τεύθυνσιν.Έπί τόπου κατέφθαοεν ισχυρά δύναμις Χωρο
φυλάκων καί έρευνα τήν πέριξ περιοχήν. Παραλλήλως 
άλλαι υπηρεσία Χωρ ]κής τοϋ Νομού, έχονσι αποκλεί
σει διάφορα επίκαιρα σημείατής μεθοριακής γραμμής.

ΑΙΦΝΙΔΙΑ πυρκαϊά προκληθεϊσα συνεπεία πτώσεως 
κεραυνού, προεκάλεσε σοβαρωτάτας ζημίας εις τό οί
κημα τοϋ Διοικητηρίου τής Έλευθερουπόλεως Καβά
λας, ένθα στεγάζονται αί ηλείσται τών Δημοσίων 
'Υπηρεσιών τής πόλεως. Έκ τοϋ πυρός άπετεφρώθη- 
σαν άρχεΐα, χαρτονομίσματα αξίας 800.000 δραχμών, 
ένσημα καί όμολογίαι αξίας 670.000 δραχμ. κ.λ.π.

ΚΑΤΑ ΤΗΑΕΓΡΑΦΙΚΗΝ αναφοράν τοϋ ’Αστυ
νομικού Σταθμάρχου Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, 
παρ’ άλιέων τής περιοχής άνεσύρθη έκ τοϋ βυθοϋ τής 
θαλάσσης σάκκος περιέχων λίθους καί πτώμα άνδρός 
ευρισκόμενον εις κατάστασιν άποαυνθέσεως. Ώ ς διε- 
πιστώθη, τό πτώμα άνήκεν εις τον έξαφανισθέντα προ 
καιροϋ Ν. Καβαλίκαν, δι δν κατέστη πλέον πασίδηλον 
ότι έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Ένεργοϋνται ανα
κρίσεις προς άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ ειδεχθούς 
δράστου ή δραστών.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ έσημειώθησαν εις τήν πάλιν τών Σερ
ρών τήν πρωίαν τής 21ης τρέχοντος, δτε πεζοπόρος καί 
έφιππος δύναμις Χωροφυλακής έπενέβη προς διάλυσιν 
συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας 1.500 περίπου καπνερ
γατών καί καπνεργατριών. Έ κ τών έπεισοδίων έτραυ
ματίσθησαν 10 καπνεργάται καί καπνεργάτριαι ό 
’Αστυνόμος τής πόλεως κ. Μαρινάκος, ό Ένωμ ]ρχης 
κ. Σαγριάς, καί ό ίππος έφ οϋ έπέβαινεν οϋτος.

ΤΑΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑΣ  ώρας τής 30ής λήγοντος μη
νάς διεξήχθη εις ’Αθήνας Πειραιά, καί Θεσσαλονίκην, 
αεροπορική άσκησις υπό πλήρη συσκότισιν. Τό άξιοση- 
μείωτον διά τήν περίπτωσιν είναι ότι ή άσκησις αϋτη, 
καίτοι είχε προαγγελθή, έν τούτοις εις τινας συνοικίας 
παρετηρήθησαν σκηναί μικροπανικοϋ. Δεν έλλειψαν
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επίσης καί αί δραστηριότητες θερισμένων κακοποιών 
οϊτινες έσπευσαν νά άξιοποιήσονν την ακρως ευνοϊκήν 
δι αυτούς συσκότισα'. Οϋτω εις Θεσοαλονίκην εις εξ 
αυτών σννελ.ήφθη την στιγμήν κατά την οποίαν έπεχεί- 
ρει νά αφαίρεση τσάνταν γυναικός περιέχουσαν 3.000 
δραχμάς.

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ τής «'Εταιρείας ’Εναερίων Συγκοι
νωνιών», έπιστρέφον εκ Θεσσαλονίκης νπέστη κατά 
την προσγείωσα του εις το άεροδρόμιον Τατοίου, βλά
βας εις το σύστημα προσγειώσεως καί εις μίαν τών

πτερύγων. 01 11 έπιβάται, ό Γερμανός πιλότος, καί 
ό "Ελλην βοηθός αύτοΰ ουδέν έπαθον.

ΕΙΣ ΑΓΡΟΝ τον χωρίου 'Αγιονέρι Θεσσαλονίκης, 
έξερράγη παλ.αιά όβίς εις χεΐρας τών άνευροι των καί 
περιεργαζομένων αυτήν χωρικών, με αποτέλεσμα νά 
φονευθώσιν 5 Άτομα (τρεις ανδρες καί δύο γυναίκες) 
καί νά τραυματισθώσιν σοβαρώς έτερα δύο.

Ό  Π α λ α ι ό ς

ε π ο χ ι α κ ά

Ρ A Λ I Ο . . .  
Φ Ο Ν Ι Κ Α

....’Από «Μάρινερ» πρός «Κάπταιν Σκάρ- 
λετ» !...Έλα μέ άκοΰς; ’Εγώ δέν σ’ άκούω 
καλά...Για ανέβα μερικούς χιλιοκύκλους... 
Ναι...Ναι...’Εν τάξει!... Κλείνω και σέ 
άκροάζομαι... (Διακοπή, παράσιτα, διακο
πή παρασίτων, ήσυχία, έναρξη ένός περί
εργου ήχου πού μοιάζει μέ «μαρσάρισμα» 
μηχανής τρόλλεϋ, καί πάλι ήσυχία....) 
Ό  ραδιοφωνικός μονόλογος συνεχίζεται... 
...Έλα ρέ παιδιά τί γίνεται νά πούμε; 
(ξερόβηχας καί ψιθυρισμός μιας φράσεως 
άπό εκείνες πού ούτε λέγονται ούτε γρά
φονται)... Έ λα «Κάπταιν Σκάρλετ»·... 
Λεν άκούγεσαι μωρέ γιατί πέφτεις επάνω 
μου.,.Μά τί στο δ....

Στο σημείο αύτό ή φωνή χάνεται, καί 
άπότομα «πέφτει» μιά μουσική γέφυρα. 
Κάποιος άλλος έχει «βουλώσει» τον 
«Μάρινερ». ’Ήδη άκούγεται καθαρά μία 
λαϊκή άρια μέ μπουζουκοϋπόκρουση πού 
συνιστά ρινόφωνα: «...Φιλοσόφησε λιγάκι 
—Στά παληά σου τά παπούτσια γράψ’ τά 
λόγια τού κοσμάκη..». Τήν ίδια στιγμή ή 
ένταση χαμηλώνει, καί άκούγεται ή φωνή 
τού «σπήκερ» νά άναγγέλλη μπάσσα καί 
λαρυγγόφωνα: «...Δίσκος εξαιρετικά χα
ρισμένος άπύ τον Γρηγόρη άπο τό Αιγάλεω 
γιά τον Νίκο άπο τά "Ασπρα Χώματα... 
Τον ίδιο επιθυμούν ν’ άκούσουν ή Μιρέϊγ 
άπο τήν Κυψέλη, ό Τζίμμυ άπο το Κουκά- 
κι, ό Τέρρυ άπο τά Έξάρχεια, ή Σαμάνθα 
άπο το Μπουρνάζι, ό Μάϊκ άπο τά Κάτω 
Πατήσια, καί ό Μανώλης ό Τζάκσον άπο 
τις Τρεις Γέφυρες... Προσφορά καί άπο 
εμάς τό «Ράδιο Τέλσταρ» γιά τούς φίλους 
καί τις φίλες πού μάς άκοΰνε......

Περιττόν νά διευκρινήσω ότι τά όσα 
προαναφέρονται, τά άκουσα άπό εκπομπή 
«πειρατικών» Ραδιοσταθμών. "Οσο γιά 
τά ξενικής προελεύσεως κύρια δνόματα τών 
ακροατών καί άκροατριών, αύτό πιά είναι 
κάτι πού έχει καταντήσει επιδημία. Ό

ένας στούς τρεις γόνους τών οικογενειών 
’Αθηνών καί περιοχής τέως Διοικήσεως 
Πρωτευούσης, προτιμά νά τον φωνάζουν 
μέ κάποιο Άγγλοσαξωνικό ή Νεολατινικό 
κύριο όνομα. Τώρα γιατί έπικρατεϊ αύτή 
ή συνήθεια, αύτό είναι μιά άλλη ιστορία 
πού κάθε άλλο παρά πρέπει νά μάς κολα- 
κεύη. "Ας είναι... Έγραφα λοιπόν γιά όσα 
άκουσα άπό μία ραδιόφωνό—πειρατική 
εκπομπή. Αύτό συνέβη προ ήμερών όταν 
άνοιξα τό ραδιόφωνο τού σπιτιού μου γιά 
ν’ ακούσω τό μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
— Ποιος άκουγε προηγουμένως ραδιόφωνο; 
ρώτησα τήν πεθερά μου πού καθόταν δί
πλα μου σκυμμένη στο κέντημά της.
— Ό  γιός σου, μοΰ είπε μέ στοργικό τόνο 
στήν φωνή της. Βλέπεις έγραφε τό χρυσό 
μου όλο τό πρωινό.
— Καί τί έγραφε; άπόρησα έγώ.
— Τραγούδια στό κασσετόφωνο πού τού 
χάρισα τήν Πρωτοχρονιά.
— Μά δέν έχει διαγώνισμα αύριο; ρώτησα 
προσπαθώντας νά πνίξω τήν οργή μου.
— Έ χει, μοΰ απάντησε ρίχνοντας μία 
γρήγορη σταυροβελονιά.
— Μά οί Καθηγηταί τούς δίνουν ημέρες 
νά διαβάζουν στό σπίτι καί όχι νά ήχο- 
γραφοΰν τραγούδια! διαμαρτυρήθηκα έγώ.
— Καί ή μουσική ψυχαγωγία είναι άπαραί- 
τητο διάλειμμα γιά τήν μελέτη, είπε μέ 
άπάθεια εκείνη χωρίς νά σηκώση τό κεφά
λι άπό τό κέντημά της. "Εδωσα τόπο 
στήν οργή καί άνοιξα τήν ένταση τού ρα- 
ραδιοφώνου. Μέχρι νά μεταφέρω τήν βελό
να στόν Σταθμό τού ’Εθνικού Προγράμμα
τος, έπεσα έπάνω σέ 5—6 πειρατικούς 
ραδιοσταθμούς. "Ακουσα τις ειδήσεις καί 
έτοιμαζόμουν νά κλείσω τό ραδιόφωνο, 
όταν μέ κέντρισε ή περιέργεια νά κάνω μία 
άνίχνευση γιά τόν εντοπισμό πειρατικών 
πομπών. Κατ’ άρχήν θά πρέπει νά πώ ότι 
«έπιασα» περισσότερους άπό είκοσι. Πολ
λών μάλιστα άκουσα καί τήν ονομασία. 
"Οπως «Ράδιο—Γκάλαξυ», «Σαντάνα», 
«Τζερώνυμο», «Ράδιο—Μάννιξ», «Γούν- 
τστοκ» καί δέν συμμαζεύεται. "Οσο γιά τά 
τραγούδια, αύτά πιά πρέπει νά έκάλυπταν 
όλες τις προτιμήσεις. Πολλά άπό αύτά ήταν 
άφιερώσεις, καί μάλιστα άπό παιδιά πρός 
γονείς καί άντιστρόφως. Καί νά σκεφτή 
κανείς ότι όλα αύτά συμβαίνουν τήν 
στιγμή πού οί πειρατικοί ραδιοσταθμοίάπα- 
γορεύονται μέ ειδικό νόμο, έπειδή μέ τις 
παρεμβολές τους δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα στις Τηλεπικοινωνίες. ’Εξαι
ρούνται βεβαίως οί εφοδιασμένοι μέ διεθ
νώς άναγνωρισμένα διπλώματα ραδιοερα
σιτέχνες, οί όποιοι έκτος τού ότι προσπα
θούν νά βελτιώσουν τις επικοινωνίες, σέ 
περιπτώσεις ναυαγίων καί άλλων άτυ- 
χημάτων, προσφέρουν άμεση βοήθεια. 
”Ας έπανέλθω όμως στήν «κατά συνθήκην»

άκροασή μου πειρατικών ραδιοσταθμών. 
Σέ κάποια στιγμή, εκεί πού πηγαινοέφερνα 
μηχανικά τήν βελόνα, άκούω μιά φωνή 
νά άναγγέλλη:

’Ακούστε τόν ιδιωτικό έρασιτεχνικό 
ραδιοσταθμό «Σούπερ Χίτ Παρέϊντ» σέ 
μία έκπομπή του μέ ξένες επιτυχίες....

Αύτή ή φωνή μοΰ φάνηκε άρκετά γνω
στή. Κάπου τήν είχα άκούσει καί μάλιστα 
πολλές φορές.

...Καί τώρα άγαπητοί φίλοι καί φίλες, 
είπε ή γνωστή φωνή, άπολαΰστε τό 
Σκωτσέζικο συγκρότημα «’Άβερετζ Γουάϊτ 
Μπάντ» σέ μιά μεγάλη έπιτυχία τους. 
Δίσκος έξαιρετικά άφιερωμένος άπό τόν 
«ντίσκ — κάστερ» τού σταθμού μας 
FFi Γιαννάκη, γιά τόν πατέρα του X. πού 
γράφει σ’ ένα περιοδικό της Χωροφυλακής, 
καί λατρεύει στήν κυριολεξία τούς τηνέϊ- 
τζερς...

Δέν χρειάστηκε νά καταβάλω καί μεγά
λη προσπάθεια γιά νά καταλάβω ότι έκεΐνος 
πού μοΰ άφιέρωνε τόν δίσκο, ήταν ό ...γιός 
μου! Πετάχτηκα όρθιος σάν αύτόματο, 
καί πήγα κοντά στήν πεθερά μου.
— Πού είναι ό Γιαννάκης; τήν ρώτησα 
έξαλλος.
— Διαβάζει μ’ ένα συμμαθητή του, είπε 
άτάραχη έκείνη.
— Διαβάζει ή άφιερώνει δίσκους; βρυχή- 
θηκα έγώ. Δέν άκουσες;
— Τό τερπνόν μετά τού ώφελίμου, παρατή
ρησε άποφθεγματικά ή πεθερά μου.
— Καί τό θράσος του νά μέ άποκαλή λάτρη 
τών τηνέϊτζερς; είπα κατακόκκινος άπό 
τόν θυμό μου.
— Καλέ ένα άστεϊο έκανε τό παιδάκι, είπε 
χαμογελώντας ή πεθερά μου. Στό κάτω- 
κάτω τής γραφής δέν άνέφερε έπώνυμο. 
”Αχ τό χρυσό μου πόσο προσεκτικό εί
ναι... ”Αν θέλης νά τόν φωνάξω νά σου 
ζητήση καί συγνώμη. Πρόσεξε όμως μή 
μοΰ μαλώσης τό παιδί καί τού δημι- 
ουργηθοΰν ψυχικά τραύματα, μοΰ συνέ
στησε μέ σοβαρό ύφος.

Μέ έζωσαν άμέσως τά φίδια.
— Καλά..-πού είναι; κατώρθωσα νά τραυ
λίσω.
— Πού θέλεις νά είναι τό χρυσό μου; άπό- 
ρησε ή πεθερά μου. "Οπως τό έχεις πε
ριορίσει τού λόγου σου βγαίνει καθόλου 
άπό τό σπίτι; Δίπλα στό μελετητήριό του 
είναι. ’Εκεί έχει έγκαταστήσει τόν πομπό 
του...

"Επεσα άπό τά σύννεφα. "Οπως πέφτουν 
καί χιλιάδες άλλοι γονείς, πού μαθαίνουν 
πάντα τελευταίοι τά «κατορθώματα» τών 
παιδιών τους. ’Αλήθεια... Γιατί τά μα
θαίνουν τελευταίοι καί μάλιστα πολλές 
φορές πολύ άργά;

X . -
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ άρθρον σκοπόν έχει 
τόσον νά κατατοπισθοΰν οί γονείς 
στο σπουδαίο αύτό Θέμα των έμβο- 
λιασμών γιά τά παιδιά τους, δσο καί 
νά πεισθοϋν δτι πρέπει νά έμβο- 
λιάζουν τά παιδιά τους άνελλιπώς 
διότι μεγάλη σύγχυσις έπικρατεΐ 
πάνω στο θέμα αύτό.

Ή  έξάλειψις ώρισμένων σοβαρών 
ασθενειών οφείλεται εις τό συστη
ματικό έμβολιασμό τών πληθυσμών 
καί τών παιδιών, ό όποιος έχει 
καταστή υποχρεωτικός διά νόμου. 
Παρ’ δλα αυτά δμως πολλοί γονείς 
είτε άμελοϋν, είτε άδιαφοροΰν γιά 
τά έμβόλια, άκόμα δέ πολλοί 
τά φοβούνται καί έτσι παρατη- 
ρεϊται τό φαινόμενον άρκετά παι
διά κάθε χρόνο νά προσβάλ
λονται άπό διφθερίτιδα, πολυομυε- 
λίτιδα ή καί τέτανο άκόμα μέ οδυ
νηρές ουνέπειες, γι’ αυτά, γιά τούς 
γονείς, γιά την κοινωνία καί την 
οικονομία τοϋ Κράτους γενικώτερα, 
διότι ξοδεύονται τεράστια ποσά γιά 
τήν νοσηλεία τους καί γιά την περί- 
θαλψί τους, δταν καταστούν άνά- 
πηρα, σπαστικά κ.λ.π.

"Οταν γεννιέται τό παιδί έχει 
ώρισμένο άριθμό άντισωμάτων άπό 
τήν μητέρα του, τά όποια έχει πάρει 
διά τής πλακουντικής κυκλοφορίας.

Γι’ αύτό καί έχουν προφύλαξη 
μέχρι τον 2ον—3ον μήνα τής ζωής, 
τά βρέφη δε πού θηλάζουν παίρνουν 
διά τοϋ μητρικού γάλακτος καί 
μικρό άριθμό άντισωμάτων καί έτσι 
ή ανοσία αύτή μπορεί νά παραταθή 
μέχρι τον 6ο μήνα τής ζωής. ’Από 
τον 2ο—3ο μήνα δμως άρχίζουν καί 
εξαντλούνται τά άντισώματα πού 
πήραν άπό την μητέρα τους γι’ 
αύτό καί πρέπει νά έμβολιάζονται.

Ά πό τον Ιον μήνα τής ζωής μπο
ρεί νά κάνη τό B.C.G., εμβόλιο 
δηλαδή κατά τής φυματιώσεως, 
πράγμα τό όποιο γίνεται συστημα
τικά στις Δυτικοευρωπαϊκές χώρες 
(Γερμανία καί άλλοϋ) εύθύς μετά 
τήν γέννηση τοϋ παιδιού, ένώ στήν 
χώρα μας έχει παραμεληθή μέ 
συνέπεια νά έχουμε έξαρση τά 
τελευταία χρόνια τής φυματιώσεως 
παρ’ δλη τήν βελτίωση τών συνθη
κών τής ζωής.

To SABIN, τό εμβόλιο δηλαδή 
κατά τής πολυομυελίτιδος, πρέπει 
νά άρχίση άπό τον 3ον μήνα καί 
γίνεται σέ τρεις δόσεις (σταγόνες 
άπό τοϋ στόματος) άνά 30—45 
ήμερες.

Βεβαίως υπάρχουν ώρισμένες άν- 
τεδείξεις, δπως δταν έχει μιά οξεία 
λοίμωξη τό βρέφος, πυρετό, άν 
παίρνη κορτικοστεροειδή (κορτιζό
νη), έπί λευχαιμίας, έπί φυματιώ
σεως, επί νεφρικής άνεπαρκείας, 
έπί έγκεφαλοπαθείας κ.ά.

Στήν περίπτωση τών όξείων λοι
μώξεων ή τού πυρετού άπλώς ανα
βάλλεται καί γίνεται άργότερα άφοϋ 
τό βρέφος γίνη καλά, γι’ αύτό πριν 
άπό τό εμβόλιο πρέπει νά προη- 
γήται έξέτασις άπό τον παδίατρο 
καί μετά νά γίνεται τό εμβόλιο. 
Μετά τον αρχικό εμβολιασμό τών 
τριών δόσεων πρέπει νά γίνεται 
μετά ένα χρόνο άπό τήν πρώτη δόση 
επαναληπτικός εμβολιασμός διά μιας 
δόσεως καί μετά άνά τριετίαν μία 
αναμνηστική δόσις μέχρι τής ήλι- 
κίας τών 10 έτών.

Έφισταται ή προσοχή στις έπα- 
ναληπτικές δόσεις διότι συνήθως 
παραμελοϋνται καί έτσι έλαττώ-

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Ρ Ο Υ Σ Ο Υ  
Μοιράρχου -  Ίατροΰ 
Ειδικού Παιδιάτρου

νεται ή άνοσία, οπότε πρέπει νά 
ξαναγίνεται άπό τήν άρχή ό εμβο
λιασμός άν παρέλθη πολύς χρόνος.

Τό τριπλοΰν (διφθερίτιδος —τε
τάνου καί κοκκύτου) πρέπει νά άρχί
ση άπό τον 3ον—6ον μήνα είτε 
ενδιάμεσα άπό τό SABIN, δηλαδή 
γίνεται μιά δόση SABIN μετά 20 
ήμέρες ή 1η δόση τού τριπλοΰν καί 
έναλλάξ μία τό SABIN καί μία τοϋ 
τριπλοΰν, είτε μετά τό SABIN. Καί 
αύτό γίνεται σέ τρεις δόσεις δι’ 
ενέσεων υποδορίων ή ενδομυϊκών 
άνά 3—5 έβδομάδες ή κάθε δόση. 
Δέν πρέπει δμως νά γίνωνται στο 
ίδιο μέρος άλλά μία στο άριστερό 
καί μιά στο δεξί χέρι γιά νά μήν 
κάνη μεγάλη τοπική άντίδραση. 
Καί αύτό έχει τις παραπάνω άντεν- 
δείξεις, είναι ενδεχόμενο δέ νά
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έμφανίση πυρετό το βρέφος οπότε 
πρέπει νά δίνεται άσπιρίνη ή υπό
θετο νοβαλτζίνη άν κάνη υψηλό 
πυρετό.

Ά ν  στην πρώτη δόση τοϋ τρι
πλού εμβολίου έμφανισθή μεγάλη 
άντίδρασις μέ σπασμούς, τότε δί
νεται άδρεναλίνη ή κορτικοστερο- 
ειδή καί στή δεύτερη δόση άφαι- 
ρεϊται τό εμβόλιο τοϋ κοκκύτου 
γιατί αύτό ενοχοποιείται περισσό
τερο, γίνεται δηλαδή συνέχισις μέ 
διπλοϋν (διφθερίτιδοος— καί τε
τάνου).

Ή  πρόκλησις έγκεφαλίτιδος άπό 
τό έμβόλιο τοϋ κοκκύτου είναι πολύ 
σπάνια (1:1.000.000) καί αύτό δέν 
πρέπει νά φοβίζη τούς γονείς έν 
συγκρίσει μέ τις έπιπλοκές καί την 
βαρεία κατάσταση πού είναι δυ
νατόν νά έμφανισθή όταν τό παιδί 
νοσήση άπό κοκκύτη. Συνιστάται 
όμως τό τριπλοΰν νά γίνεται μέχρι 
ήλικίας 12 μηνών. Μετά την ηλι
κία αύτή νά γίνεται τό διπλοϋν, 
διότι μετά την ήλικία αύτή τό έμβό
λιο τοϋ κοκκύτου έχει μεγαλύτερες 
πιθανότητες νά προκαλέση έπιπλο
κές, γιαυτό καί οί άναμνηστικές 
δόσεις μία δόση μετά ένα χρόνο 
άπό τήν πρώτη δόση καί μία άνά 
τριετίαν μέχρι τής ήλικίας των 8 
ετών, γίνεται μέ τό διπλοϋν. Μετά 
τήν ήλικία τών 8 έτών γίνεται μόνο 
τοϋ τετάνου. Δέν χρειάζεται καμία
άπολύτως δίαιτα γιά τά έμβόλια» / αυτα.

'Η σειρά τών έμβολιασμών ή 
όποια συνισταται ν’ άκολουθήται

είναι:
Ιον μήνα τό B.C.G.
3ον μήνα 1η δόση SABIN.
3, 1 ]2 μήνα 1η δόση τριπλοΰν.
4ον μήνα 2α δόση SABIN
4.1 ]2 » 2α » τριπλοΰν
5ον » 3η »> SABIN
5.1 ]2 » 3η » τριπλοΰν
'Η πρώτη έπανάληψις γίνεται τον

15ο—18ο μήνα τής ζωής διά μιας 
δόσεως SABIN καί διπλοϋν καί 
μετά άνά τριετίαν.

Ό  δαμαλισμός (Βατσίνα) είναι 
τό έμβόλιο κατά τής εύλογιάς καί 
πρέπει νά γίνεται άπό τον Ιον—3ον 
χρόνον τής ζωής τοϋ παιδιοΰ. Παρα
δέχονται—καί οί στατιστικές τό 
έχουν άποδείξει αύτό—ότι οί έπι
πλοκές άπό μεταδαμαλική έγκεφα- 
λίτιδα είναι μικρότερες όταν γί
νεται κατά τον ώε άνω χρόνον.

Ό  δαμαλισμός γίνεται διά τής 
δαμαλιού λύμφης μέ σκαριφισμούς 
στήν έξω έπιφάνεια τοϋ βραχίονα 
(στον δελτοειδή) ή στήν έξω επιφά
νεια τοϋ μηροΰ πού είναι προτιμώ- 
τερο στά κορίτσια διά λόγους αισθη
τικούς.

Τήν 3η—4η ήμέρα έφ’ 6σον έπι- 
τύχη ό δαμαλισμός έμφανίζεται στο 
μέρος τών σκαριφισμών κηλίδα μέ 
μικρή διήθηση, ή όποια τήν 5—7η 
ήμέρα γίνεται βλατίδα καί μετά 
γίνεται φυσαλίς μέ όμφαλό, ή 
όποια είναι γεμάτη μέ ύγρό όρρώδες. 
Τήν 8η—9η ήμέρα ή φυσαλίς γί
νεται φλύκταινα, είναι γεμάτη δη
λαδή μέ πυώδες ύγρό καί γίνεται 
έντονώτερη ή τοπική άντίδραση. 
Τήν 10η ήμέρα άρχίζει νά ξεραί
νεται ή φλύκταινα άπό τό κέντρο 
προς τήν περιφέρειαν, τήν 12η ήμέ
ρα έχει ξεραθή έντελώς, σχηματί
ζεται δηλαδή έφελκίς καί άπό ίθη— 
18η ήμέρα άρχίζει νά πέφτη ή 
έφελκίς άπό τήν περιφέρεια προς 
τό κέντρο καί γίνεται ούλή ή όποια 
παραμένει σέ όλη τή ζωή.

Είναι τό πιο σοβαρό μπορεί νά 
πή κανείς άπό τά έμβόλια διότι 
είναι δυνατόν νά έμφανίση καί πυ
ρετό ύψηλό άπό τήν 4η ήμέρα ό 
όποιος ύποχωρεΐ άπό τήν 7η—9—10 
ήμέρα, μέ κακοδιαθεσία, αϋπνία, 
άνορεξία. "Αν γιά όποιονδήποτε 
λόγο δέν έχει γίνη μέχρι τό 3ον 
έτος ό δαμαλισμός τότε γιά νά γίνη 
τό έμβόλιο πρέπει συγχρόνως νά 
κάνη τό παιδί καί άντιδαμαλική 
σφαιρίνη καί έτσι άποφεύγονται σέ 
μεγάλο ποσοστό οί έπιπλοκές καί τά 
συμπτώματα διαδράμουν πιο ήπια. 
Πιο κατάλληλη έποχή γιά τό δαμα
λισμό είναι ή άνοιξη καί τό φθι

νόπωρο. ('Υπενθυμίζεται ότι ό δα
μαλισμός είναι υποχρεωτικός καί 
γιαύτό πρέπει νά γίνεται εγκαίρως).

Μετά τον δαμαλισμό γίνεται άνα- 
δαμαλισμός άνά 5ετίαν καί τά 
συμπτώματα τοϋ άναδαμαλισμοΰ 
είναι πιο ήπια.

Οί άντενδείξεις γιά τό δαμαλισμό 
είναι περισσότερες. Δέν πρέπει δη
λαδή νά γίνεται εκτός τών άλλων 
καταστάσεων πού άνεφέρθησαν πα
ραπάνω γιά τά υπόλοιπα έμβόλια, 
καί όταν τό παιδί ένεφάνισε πυρε
τικούς σπασμούς, ή όταν πάσχη 
άπό έκτεταμένο έκζεμα ή έκτετα- 
μένη δερματίτιδα ή είναι άλλεργικό 
παιδί.

—"Αλλα έμβόλια τά όποια τελευ
ταίως εφαρμόζονται μέ επιτυχία 
είναι τής ιλαράς, της έρυθράς καί 
τής παρωτίτιδας τά όποια γίνονται 
μέ μία υποδόριο ένεση έφάπαξ μετά 
τον 9ον μήνα τής ζωής είτε χωρι
στά γιά τήν κάθε άσθένεια. Τελευ
ταία κυκλοφορεί καί σέ μία ένεση 
τό τριπλοΰν (ιλαράς —έρυθράς — 
παρωτίτιδος) τό όποιο γίνεται έφά
παξ, είτε ώς τριπλοΰν,

Ή  γνώμη τοϋ γράφοντος είναι 
ότι πρέπει καί αύτά νά γίνονται, άν 
καί δέν είναι ύποχρεωτικά, γιά τον 
λόγο ότι οί άσθένειες αυτές έμφανί- 
ζουν έπιπλοκές καί ένίοτε διαδράμουν 
βαρέως καί γιά τό ότι όταν τό παιδί 
πάει σχολείο καί κολλήση τότε χά
νει τά μαθήματά του γιά πολλές 
ήμέρες.

Πλέον άπαραίτητο στά κορίτσια 
είναι τό εμβόλιο τής έρυθράς διότι 
άν τύχη καί δέν νοσήσουν κατά τήν 
παιδική ήλικία καί φθάσουν κατά 
τήν έποχή τής εγκυμοσύνης καί 
νοσήσουν, ιδίως κατά τό Ιο τρίμηνο 
τής έγκυμοσύνης, είναι δυνατόν ό 
ιός τής έρυθράς νά προσβάλη τό 
έμβρυο καί νά παρουσιάση διαμαρ
τίες περί τήν διάπλασιν κατά τήν 
γέννησή του (συγγενής καρδιοιίά- 
θεια κ.ά.), γιά δέ τά άγόρια τό τής 
παρωτίτιδος, διότι άν δέν νοσήσουν 
μέχρι τής ήλικίας τών 10 έτών καί 
νοσήσουν άργότερα ιδίως κατά τήν 
έποχήν τής ήβης έχουν πιθανότητα 
κατά 30% νά εμφανίσουν ορχίτιδα, 
μέ συνέπεια τήν άνικανότητα ή και 
τήν στείρωση άκόμα.

Τελειώνοντας θά -ήθελα νά το
νίσω καί πιστεύω νά έγινε πίστις 
ότι πρέπει νά έμβολιάζουμε τά 
παιδιά μας, γιατί τά έμβόλια κά
νουν περισσότερον καλό άπό κακό 
καί ότι δι’ αύτών άποφεύγονται 
πλεϊστες όσες δυσάρεστες κατα
στάσεις καί άσθένειες.
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Ιστορική ερευνά 
του Συνεργάτου μας 

κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΠΑ 
Υπομοιράρχου

Πότε έξεδόθη τό πρώτο έντυπο ‘Ελ
ληνικό βιβλίο ; Μέχρι τό 1963 όλοι οί 
έρευνηταί έδιναν τήν έξης Απάντηση : 
ΣτΙς 30 ’Ιανουάριου 1476, όταν στό Μι
λάνο τυπώθηκε ή «Γραμματική» τοϋ 
Κωνσταντίνου Λάσκαρη μέ τόν τίτλο : 
« ’Επιτομή τών όκτώ τοϋ Λόγου μερών 
καί άλλων τινών Αναγκαίων, παρά 
Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοϋ Βυ
ζαντίου ».

’Από τό 1963 καί μέχρι σήμερα, με
ρικοί δέχονται ώς πρώτο 'Ελληνικό 
βιβλίο τήν ’Επιτομή τών «’Ερωτημά
των» Γραμματικής τοϋ Μανουήλ Χρυ- 
σολωρά, πού τυπώθηκε τό 1471 στήν 
Βενετία. ’Αλλά τό βιβλίο αυτό δέν 
είναι καταχωρημένο σέ καμμία άπό 
τις ‘Ελληνικές βιβλιογραφίες ή προσ
θήκες .

"Υστερα άπό τήν διχογνωμία αυτή , 
είναι δυνατόν νά διατυπωθή καί μία 
τρίτη «μέση» γνώμη. Δηλαδή ότι ή 
πρώτη προσπάθεια έγινε τό 1471, καί 
μετά άπό πέντε χρόνια, τό 1476, έξε
δόθη τό πρώτο έξ όλοκλήρου 'Ελληνι
κό βιβλίο. Είναι όμως δυνατόν νά 
«σταθή» ή άποψη αυτή; Αυτό θά 
προσπαθήσωμε νά έξηγήσωμε διεξο
δικό στήν άρχή τοϋ κειμένου πού έπα- 
κολουθεϊ.

Κατά τά άλλα έχομε νά ποϋμε ότι 
μέ τό κείμενο αυτό δέν έξαντλεΐται τό 
θέμα «‘Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού βι
βλίου». Μία τέτοια προσπάθεια θά 
άπαιτοϋσε άρκετό χρόνο καί Αντίστοι
χο χώρο γιά δημοσίευση.

Ή  όλη έρευνα «έπιμένει» περισσό
τερο γιά τό χρονικό διάστημα πού με
σολαβεί άπό τις πρώτες ‘Ελληνικές 
έκδόσεις στήν ’Ιταλία, μέχρι τά πρώ
τα μετεπαναστατικά χρόνια . Καί αύτό 
έπειδή Αντιπροσωπεύει τό πιό κρίσιμο 
καί συγκινητικό μαζί Κεφάλαιο στήν 
ιστορία τής 'Ελληνικής τυπογραφίας . 
Αυτός είναι καί ό λόγος πού σέ πολ
λές περιπτώσεις μνημονεύονται «διά 
μακρών» καί τά τυπογραφεία τών 
πρώτων 'Ελληνικών έφημερίδων. 
Έβοήθησαν καί αύτές σημαντικά γιά 
τήν διάδοση τών ’Εθνικών ιδεωδών, 
καί τήν παλινόρθωση τοϋ 'Ελληνικού 
Κράτους στό πανάρχαιο λίκνο του . . .

Μέ τις σκέψεις αύτές θά προσπαθή
σωμε νά δώσωμε σέ συνέχειες στούς 
άναγνώστας τής «ΕΠ ,ΧΩΡ» μιά όσον 
τό δυνατόν όλοκληρωμένη έρευνα 
γύρω άπό τήν έκδοση τών βιβλίων 
στήν 'Ε λλάδα.

Στό τέλος τής έρεύνης μας θά Αφι
ερώσουμε ειδικό κεφάλαιο γιά τις 
έκδόσεις τής Χωροφυλακής, καί τούς 
μέχρι σήμερα Αξιωματικούς συγγρα
φ είς. Είναι γιά έμάς ή μοναδική 
εύκαιρία γιά νά τιμήσωμε όλους έκεί- 
νους τούς Ανωνύμους καί έπωνύμους 
πού έβοήθησαν άλλά καί έτίμησαν 
κατά καιρούς τό Σώμα μέ τήν όλη 
πνευματική προσφορά τους.

Α '  Μ Ε Ρ Ο Σ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑ
ΘΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗ

ΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ έτέθη όπως 
θά έλεγε κανείς «έπί τάπητος» τό θέμα της 
χρονολογίας έκδόσεως τοϋ πρώτου Ε λ
ληνικού βιβλίου. ’Αφορμή υπήρξε μία 
χαρακτηριστική ήμερομηνία πού ανήκει 
ήδη στό παρελθόν : Ή  30ή ’Ιανουάριου 
1976, όπότε, σύμφωνα μέ μία άποψη, 
συμπληρώθηκαν 500 χρόνια άπό τήν έκ
δοση τοϋ πρώτου 'Ελληνικού βιβλίου. 
Σύμφωνα μέ τήν ίδια πάντα άποψη, τό 
βιβλίο αύτό ήταν ή ’Επιτομή τών «’Ερω
τημάτων» Γραμματικής τοϋ Κωνσταντί
νου Λάσκαρη, πού ή έκτύπωσή της όλο- 
κληρώθηκε σέ τυπογραφείο τοϋ Μιλάνου 
στις 30 ’Ιανουάριου 1476. "Αλλοι πάλι 
υίοθετοϋν μία άποψη τοϋ Ίταλοΰ καθηγη-

τοϋ τής Βυζαντινής Φιλολογίας Pertusi, 
σύμφωνα μέ τήν όποια τό πρώτο Ελληνι
κό βιβλίο ήταν ή ’Επιτομή τών «’Ερωτη
μάτων» Γραμματικής τοϋ Μανουήλ Χρυ- 
σολωρό, πού τυπώθηκε στήν Βενετία τό 
1471. Ποιοι έχουν άπόλυτο δίκηο ; Μία 
έξαιρετικά ένδιαφέρουσα γνώμη γιά τό 
θέμα αύτό δίνει ό κριτικός καί συγγρα
φέας κ. I. Μ. Χατζηφώτης, ό όποιος υστέ
ρα άπό σχετική έρώτησή μας είπε τά 
έξής :

«Ή πρώτη προσπάθεια γιά τήν έκδο
ση Ελληνικού βιβλίου έγινε τό 1471 
στήν Βενετία, όπου ό Adam von Am- 
bergau, τύπωσε τήν ’Επιτομή τών 
«’Ερωτημάτων» Γραμματικής τοϋ Μα
νουήλ Χρυσολωρά άπό τόν Guarino. 
Τήν έκδοση έκανε μαθητής τοϋ Guarino 
πού έκείνος υπήρξε μαθητής τοϋ 
Χρυσολωρά. Γύρω άπό τό θέμα Ασχο
λήθηκε, τό 1963 ό Καθηγητής τής Βυ
ζαντινής Φιλολογίας τοϋ Μιλάνου καί 
Διευθυντής τοϋ Ιδρύματος Γεωργίου 
Chini στήν Βενετία Agostino Pertusi 
στό περιοδικό «Μεσαιωνική καί 
Ουμανιστική ’Ιταλία». Κατά τόν 
Καθηγητή Pertusi. τό βιβλίο αύτό πρέ
πει νά θεωρήται τό πρώτο 'Ελληνικό 
βιβλίο. Τήν άποψή του δέχθηκαν οί
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Καθηγητές Ν. Β. Τωμαδάκης, Γ.Θ. 
Ζώρας, ό έρευνητής Γ.Σ. Πλουμίδης καί 
άλλοι.

» Τό πρώτο έξ όλοκλήρου Ελληνικό 
βιβλίο τυπώθηκε στό Μιλάνο τό 1476 
μετά άπό πέντε χρόνια, καί ήταν ή ’Επι
τομή τών «’Ερωτημάτων» τοΟ Κωνσταν
τίνου Λάσκαρη. 'Η έκτύπωση τού έργου 
τελείωσε στις 30 Ίανουαρίου. Αυτό εί
ναι κατά τήν άποψη τοΟ Διευθυντή τής 
Γενναδείου Βιβλιοθήκης κ. Οΰώλτον 
(1972) τό πρώτο Ελληνικό βιβλίο. "Ας 
σημειωθή ότι ή Γεννάδειος έκτος άπό 
τήν έκδοση αυτή, έχει καί τήν δεύτερη 
έκδοση τού ίδιου έργου. Τήν άποψη τοΟ 
κ. Ούώλτον έχει δεχθή ό Γενικός Γραμ- 
ματεύς τής Εταιρίας Βιβλιόφιλων κ. Κ. 
Στάϊκος.

» Πέραν άπό τις διαφοροποιούμενες 
άπόψεις τών ειδικών, γεγονός είναι ότι 
τό 1471 γιά πρώτη φορά έπιτομή έργου 
νεώτερου καί όχι άρχαίου συγγραφέα 
τού Μανουήλ Χρυσολωρά, μάς παρέ
χεται στήν έκδοση τού μαθητή τού 
Guarino, έστω καί μέ λατινικά σχό
λια. Καί γεγονός έπίσης είναι ότι τό 
1476 κυκλοφόρησε γιά πρώτη φορά ένα 
βιβλίο έξ όλοκλήρου Ελληνικό (χωρίς 
κείμενο σέ ξένη γλώσσα), ή έπιτομή 
τών «’Ερωτημάτων» τού Λάσκαρη. 
Σωστό είναι λοιπόν κατά τή γνώμη μας 
νά λέμε ότι ή πρώτη προσπάθεια έγινε 
τό 1471 καί μετά άπό πέντε χρόνια, τό 
1476, έκδόθηκε τό πρώτο έξ όλοκλήρου 
Ελληνικό βιβλίο. ΓΓ αύτό ό έορτασμός 
τών 500 χρόνων τού 'Ελληνικού βι
βλίου καί τή θέση του έχει, καί χρήσι
μος θά είναι γιά τήν παιδεία τού τόπου 
μας-----».
Αύτά μάς είπε ό κ. Χατζηφώτης. Σχο

λιάζοντας τή γνώμη του έχομε νά παρα- 
τηρήσωμε ότι ό όρος «προσπάθεια» γε- 
φυρώνει ένα κάποιο χάσμα πού δημιουρ- 
γεΐται άπό τήν διαφορά τών άπόψεων πά
νω στό θέμα αύτό. Μέ τό νά πούμε ότι 
τό πρώτο Ελληνικό βιβλίο τυπώθηκε τό 
1471 ή τό 1476. αύτό θά έμοιαζε περισσό
τερο μέ δογματισμό. Άλλωστε μιλάμε γιά 
μία έποχή πού ή τυπογραφία βρισκόταν 
άκόμη στά πρώτα της βήματα. Έτσι 
τό πρώτο Ελληνικό βιβλίο δέν μπο
ρούσε νά τυπωθή - καί μάλιστα σέ μία 
ξένη Χώρα - μέ τήν ευχέρεια πού παρέ
χουν τά σημερινά μέσα. Ά ς δούμε όμως 
πότε καί πώς φάνηκαν τά πρώτα έντυπα 
'Ελληνικά κείμενα. Αύτό θά μάς διευκο- 
λύνη σημαντικά προκειμένου νά διαπι- 
στώσωμε πώς άπό τις κακοτυπωμένες 
'Ελληνικές λέξεις ή φράσεις, τις διά
σπαρτες άνάμεσα στά κείμενα διαφόρων 
ξένων έκδόσεων, φθάσαμε στήν καθιέρω
ση τών πρώτων κινητών Ελληνικών τυ
πογραφικών στοιχείων, πού έδωσαν σέ 
συνέχεια τήν πρώτη ώλοκληρωμένη Ελ
ληνική έκδοση τού 1476.

Τό 1465 οί πρώτοι Γερμανοί τυπογρά
φοι Φούστ καί Σαΐφερ, άν καί έντεκα χρό
νια πριν είχαν δώσει στήν κυκλοφορία τό 
έκδοτικό άριστούργημα τής Βίβλου, έν 
τούτοις στήν Λατινική έκδοση τών «Πα
ραδόξων» τού Κικέρωνα, παρεμβάλλουν 
Ελληνικές φράσεις πού προέρχονται 
μάλλον άπό κακό άποτύπωμα χειρογρά
φου, ή ξυλογραφήματος - τό πιθανώτερο. 
Τό ίδιο παρατηρεϊται καί στό πρώτο σύμ
φωνα μέ ώρισμένες γνώμες Ιταλικό βι
βλίο πού τυπώθηκε έπίσης τό 1465 στήν 
πόλη Σουμπιάκο. Έδώ μάλιστα ύπάρχει 
καί άνομοιομορφία στόν χαρακτήρα τών 
γραμμάτων, πράγμα πού σημαίνει ότι

Δυο απο τούς σπουδαιότερους Έλληνας /ιογιους τής ’Αναγεννήσεως πού 
ασχολήθηκαν μέ τήν εκδοσι έλληνικών στγγραμμάτων, αριστερά ό Μανουήλ Χρν- 
σολωράς (Μονσειον Λούβρου) και δεξιά ό Ίανός Λάσκαρις (Γεννάδειος Βιβλιο
θήκη).

έλλείψει Ελληνικών τυπογραφικών στοι
χείων, άφέθηκε κατά τήν έκτύπωση λευ
κός χώρος, όπου έγινε μετά ή χειρόγραφη 
προσθήκη. Τό ίδιο παρατηρεϊται καί σέ 
διάφορες άλλες Ιταλικές έκδόσεις πού 
έγιναν τά αμέσως έπόμενα πέντε ή έξη 
χρόνια. Έτσι φθάνομε στό 1471 όπότε 
μέ κινητά τυπογραφικά στοιχεία - άλλά 
χωρίς τόνους καί σημεία στίξεως - έγινε 
μία εύρύτερη Γραικολατινική έκδοση μέ 
τά «Ερωτήματα» τής Γραμματικής τού 
Χρυσολωρά.

Μέχρι σήμερα καμμία Ελληνική βι
βλιογραφία ή προσθήκη περιλαμβάνει τό 
βιβλίο αύτό είτε γιατί άγνοήθηκε, είτε 
γιατί κρίθηκε σάν Λατινική Γραμματική 
πού άπευθυνόταν σέ μή Ελληνόφωνο 
κοινό. ’Αλλά γιατί όμως νά ύπάρχη τό 
ύποκειμενικό αύτό κριτήριο ; Ό  Χρύσο- 
λωράς όπως καί πολλοί Έλληνες λόγιοι 
πού κατέφυγαν τότε στήν Δύση, άντιπρο- 
σωπεύουν κορυφαίες μορφές τού Ουρα
νισμού. Καί όπως είναι πασίγνωστο, ή 
Λατινική ήταν τότε γλώσσα κοινής χρή- 
σεως τών Ούμανιστών τής Ευρώπης. 
Ύστερα ή «Γραμματική» τού Χρυσολω
ρά πρέπει νά ένδιέφερε άμεσα χιλιάδες 
μέσου ή χαμηλοτέρου πνευματικού έπι- 
πέδου Έλληνες φυγάδες στήν ’Ιταλία, οί 
όποιοι φυσικά καί άγνοοΰσαν τήν Λατι
νική. Τό τελευταίο αύτό, σέ συνδυασμό 
μέ όσα άλλα προαναφέρονται, μάς δίνει 
τήν δυνατότητα νά χαρακτηρίσωμε τήν 
έκδοση αυτή σάν μία άξιόλογη προσπά
θεια γιά τήν έκτύπωση ένός έργου Έλλη
να συγγραφές καί μάλιστα όχι άρχαίου. 
Διαφορετικά θά πρέπει νά παραδεχθούμε 
ότι ή έκδοση τό 1476 τού πρώτου (ολοκλη
ρωμένου Ελληνικού βιβλίου, όφείλεται 
σέ μία στιγμιαία έμπνευση. Ό τι μέχρι 
τότε ή Ελληνική τυπογραφία ήταν «θεω
ρητική» καί όχι «έφηρμοσμένη». Είναι 
όμως έτσι ;
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Άπό τήν έποχή πού ή έφεύρεση τής 
τυπογραφίας πραγματοποιούσε τά πρώτα 
της βήματα στόν χώρο τής πρακτικής 
έφαρμογής, οί έγκατεστημένοι στήν ’Ιτα
λία Έλληνες λόγιοι δέν άργησαν νά συ
νειδητοποιήσουν τήν μεγάλη της δύναμη 
στήν διακίνηση τών ιδεών. ΓΓ αύτό καί 
έσπευσαν νά βοηθήσουν μέ κάθε τρόπο 
στήν έκδοση τών πρώτων Έλληνικών 
βιβλίων. Ή  προσπάθεια αύτή συνεχίσθη- 
κε σ’ όλόκληρη τήν περίοδο τής Τουρκο
κρατίας, μέ άποτέλεσμα νά διαφωτισθή 
ή Ευρώπη γιά τό Ελληνικό δράμα, καί 
παράλληλα νά παραμείνη άναλλοίωτο τό 
Εθνικό φρόνημα σέ όλες τις γενηές τών 
ραγιάδων. Μέχρι τό ’21 τυπώθηκαν πε
ρισσότεροι άπό 3.000 τίτλοι βιβλίων δια
φόρων κατηγοριών : ’Εκκλησιαστικά,
έκπαιδευτικά, ιστορικά, λαογραφικά, έπι- 
στημονικά, λεξικά, μεταφράσεις Α ρ
χαίων Ελλήνων συγγραφέων κ.λ.π. Έπί
σης καί διάφορα προτρεπτικά φυλλάδια. 
Άπό τά τελευταία έχουν μείνει ιστορικά 
τά θούρια τού Ρήγα, τό «Σάλπισμα Πολε- 
μιστήριον» τού Κοραή, «Ή Ελληνική 
Νομαρχία» τού Γιαννιώτη Σπυρ. Σπά- 
σχου, καί άλλων. Κηρύγματα πατριωτι
σμού περιείχαν έπίσης διάφορα βιβλία 
στό σύνολό τους ή σέ ώρισμένα σημεία - 
προμετωπίδες τών πρώτων σελίδων. Αί
φνης ό έκδοτης Γλυκύς τό βιβλίο του 
«Μέλισσα» τό άφιέρωνε στήν Ελληνική 
Νεολαία μέ τήν κατάληξη : «Υμείς τών 
Ελλήνων ένδοξοι παϊδες . ..»  ’Ιδιαίτερη 
έντύπωση προκαλεί καί ή «Παράκλησις» 
τού Φραγκίσκου Σκούφου στό βιβλίο του 
«Ρητορική». ’Ιδού ώρισμένα χαρακτηρι
στικά άποσπάσματα : « . . Μέ τό σχήμα



τής δεήσεως θέλω παρακαλέση τόν έλευ- 
θερωτήν τοΰ Κόσμου Χριστόν νά έλευ- 
θερώση μίαν φοράν τό 'Ελληνικόν γένος 
άπό τήν δουλείαν τών 'Αγαρηνών
Φθάνει κριτά δικαιότατε φθάνει.........
Έως πότε οί τρισάθλιοι Έλληνες έχουσι 
νά εϋρίσκωνται είς τά δεσμά τής δουλείας;
- . . Ένθυμήσου Θεάνθρωπε Ίησοδ, πώς 

τό Ελληνικόν γένος έστάθη τό πρώτον 
όποΟ ήνοιξε τάς άγκάλας διά νά δεχθή τό 
Θειον Σου Εύαγγέλιον . . .». ’Αλλά ή 
άναφορά στό περιεχόμενο όλων αύτών 
τών βιβλίων θά άπαιτοΟσε έκατοντάδες 
σελίδες . . Γι' αυτό καί περνάμε σέ ένα 
άλλο θέμα πού άφορά τούς τόπους έκτυ- 
πώσεως τού Ελληνικού βιβλίου στά χρό
νια τής σκλαβιάς. Κατ' άρχήν θά πρέπει 
νά πούμε ότι μέχρι τόν μεγάλο ξεσηκωμό 
τού '21, 'Ελληνικά τυπογραφεία είχαν 
ίδρυθή σέ όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες. 
Αυτό είναι μία άκόμη έπιβεβαίωση γιά 
τήν οίκουμενικότητα τού Ελληνικού 
πνεύματος, άλλά καί τό πατροπαράδοτο 
προνόμιο τών Ελλήνων νά προκόβουν σέ 
όλες τις γωνιές τής γής. "Ας δούμε λοιπόν 
τά κυριώτερα άπό τά τυπογραφεία αυτά 
κατά περιοχές.
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Στην Βενετία, πριν άκόμη καταλυθή ή 
Βυζαντινή Αύτοκρατορία, ύπήρχε μία 
άκμαία 'Ελληνική Κοινότης. Καί αυτό 
γιατί ή τότε θαλασσοκράτειρα πόλη τής 
’Ιταλίας διατηρούσε ζωηρό έμπόριο μέ τό 
Βυζάντιο καί τήν ’Ανατολή γενικά, άλλά 
καί τά Ελληνικά έδάφη πού διατηρούσε 
κάτω άπό τήν έπικυριαρχία της (Κρήτη, 
Κύπρος, Επτάνησα κ.λ.π.). Μετά τήν 
άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, ή 'Ελ
ληνική Κοινότης τής Βενετίας άριθμεί 
περί τά 4.000 άτομα. 'Ανάμεσά τους είναι 
καί πολλοί λόγιοι φυγάδες άπό τήν Κων
σταντινούπολη καί άλλα κέντρα τού Βυ
ζαντίου. Μέ τήν παρουσία όλων αύτών 
τών λογίων, ή Βενετία, ή όποια πρέπει νά 
σημειωθή ότι δέχθηκε πρώτη άπό τις 
άλλες ‘Ιταλικές πόλεις τήν έπιρροή τής 
κλασσικής διδασκαλίας καί τού Ούμα- 
νισμού, έξελίχθηκε σ’ ένα σπουδαίο πνευ
ματικό κέντρο. Αύτός είναι καί ό λόγος 
πού ή Βενετία έσπευσε νά άξιοποιήση 
τήν έφεύρεση τής τυπογραφίας. Ό  πρώ
τος συστηματικός έκδοτης 'Ελληνικών 
κειμένων στήν πόλη αύτή είναι ό Άλδος 
Μανούτιος, ούμανιστής, συγγραφεύς, παι
δαγωγός, καί ένθερμος φιλέλλην. Μέ τήν 
ισχυρή οικονομική ένίσχυση τού πρίγκη- 
πος τού Κάπρι, έγκατέστησε τό τυπογρα
φείο του στήν Βενετία τό 1490. Δέκα χρό
νια άργότερα, μέ τήν βοήθεια τών Κρη- 
τών Μάρκου Μουσούρου καί Ίωάννου 
Γρηγοροπούλου καί τού 'Ιταλού Σκιπίω- 
νος Φιρτιγκουέρα ή Καρτερομάχου, ίδρυ
σε τήν Άλδινή 'Ακαδημία ή Νεοακαδη- 
μία. Τό πνευματικό αύτό ίδρυμα έκτος 
άπό τήν διάδοση καί τήν προαγωγή τών 
Ελληνικών σπουδών στήν 'Ιταλία, είχε 
άναλάβει καί τήν έκλογή τών καλυτέρων 
γιά έκτύπωση 'Ελληνικών έργων. Ό  
Άλδος Μανούτιος άπέδιδε μεγάλη προ
σοχή στήν έκλογή καί τήν διόρθωση τών 
κειμένων του. Πολύτιμους βοηθούς στήν
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προσπάθεια του αύτή είχε τους Κρήτες 
Δημήτριον Δούκαν, Ίωάννην Γρηγορό- 
πουλον, καί Μάρκον ΜουσοΟρον.

Τό δεύτερο τυπογραφείο στήν Βενετία 
μέ έκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων ήταν 
έξ όλοκλήρου 'Ελληνικό. Ιδρυτής του 
ύπήρξε ό Ζαχαρίας Καλλέργης, καταγό
μενος άπό τήν όμώνυμη ιστορική οικο
γένεια τοΟ Ρεθύμνου όπου καί γεννήθηκε 

μ* στά μέσα τού 15ου αιώνα. Μέ τήν οικο
νομική βοήθεια τοΟ έπίσης ΚρητικοΟ τήν 
καταγωγή Νικολάου ΒλαστοΟ καί τήν 
συνεργασία τοΰ Μάρκου Μουσούρου, 
έξέδωσε τό 1499 τό «Μέγα ’Ετυμολογι
κόν». Ώρισμένοι ιστορικοί άναφέρουν 
ότι στήν έκδοση αύτή ίσως έβοήθησε καί 
ή έγκατεστημένη στήν Βενετία "Αννα 
Νοταρά - θυγατέρα τοΟ Μεγάλου Δούκα 
τοΟ Βυζαντίου Λουκά Νοταρά, καί μνη
στή τοΟ τελευταίου αύτοκράτορα Κων
σταντίνου ΙΑ' τού Παλαιολόγου. Ό  Καλ
λέργης - μέχρι τό 1509 όταν άνεχώρησε 
γιά τήν Ρώμη προκειμένου νά συνέχιση 
έκεΐ τις έργασίες του - έξέδωσε έργα τοΰ 
Σουμπλικίου, τοΰ Γαληνοΰ, τοΰ Άμμω- 
νίου, καί άλλων. Μετά τις έκδόσεις τοΰ 
Άλδου καί τοΰ Καλλέργη, στήν Βενετία 
παρατηρεϊται μεγάλη ζήτηση βιβλίων μέ 
έργα 'Ελλήνων συγγραφέων. Αύτό είχε 
σάν αποτέλεσμα νά ίδρυθοΰν καί άλλα 
’Ιταλικά καί Ελληνικά τυπογραφεία. Άπό 
τό 1500 μέχρι τό 1821 έλειτούργησαν στήν 
Βενετία περί τά 50 τυπογραφεία πού έκα
ναν Ελληνικές έκδόσεις. Άπό τά ’Ιτα
λικά - πού είναι τά περισσότερα - έχουν 
μείνει στήν ιστορία τά τυπογραφεία τών 
Γκιούντα, Τζανέττι, Σπινέλλι, Πινέλλι, 
Σάμπιο, Τζουλιάνι κ.ά. Καιρός όμως νά 
συνεχίσωμε μέ τά άποκλειστικά Ελλη
νικά τυπογραφεία τής Βενετίας.

Μετά τόν Καλλέργη, τό 1544 έμφανί- 
*** ζεται τό τυπογραφείο τοΰ Κερκυραίου 

Νικολάου Σοφιανοΰ «καί τών έταίρων» 
(Μάρκου Σαμαριάρου καί Νικολάου 
Έπάρχου). Τέσσερα χρόνια άργότερα ό 
Κρητικός τήν καταγωγή λόγιος καί κλη
ρικός Μάξιμος Μαργούνιος ιδρύει τυ
πογραφείο πού καταστρέφεται όμως άπό 
πυρκαϊά μαζί μέ πολύτιμα χειρόγραφα, 
πριν άκόμη άρχίση τις έργασίες του. Στό 
διάστημα 1560 - 1564, ό Κερκυραϊος ιε
ρέας Ραρτοΰρος Αλέξιος καί ό Βαλάρης 
'Ιππόλυτος, τυπώνουν «έν τή οικεία των» 
ό πρώτος τό σύγγραμμά του «Διδαχαί», 
καί ό δεύτερος τό «Εύχολόγιον». Τό 1567 
ό Πατρινός Άνδρέας Κουνάδης έκδίδει 
έκκλησιαστικά βιβλία, καί συνεχίίει μέ 
ένδιάμεσες διακοπές μέχρι τό 1585. Τό 
1578 ό Βεργής - αγνοούμε τό κύριο όνομα 
καί τόν τόπο καταγωγής του - τυπώνει καί 
αύτός «έν τή οικία του» ένα βιβλίο μέ τί
τλο «Όκτάηχος καί Ψαλτή ριον». Άγ- 
νοοΰμε έπίσης περισσότερα στοιχεία γιά 
τούς Έλληνες Ίωάννην Παλαμήδην, 
Ιωάννην Φιλάδελφον, καί Μάρκον Κλα- 

γεράν ή Καλογεράν οί όποιοι άναφέρον- 
ται ώς τυπογράφοι στήν Βενετία κατά τό 
διάστημα 1539 - 1587. Τήν πληροφορία 
αυτή δίνουν ό ’Ιωάννης Βελούδιος ό Τή- 
νιος καί ό Chicogna.

Τόν έπόμενο αιώνα κάνουν τήν έντυ- 
πωσιακή έμφάνισή τους οί Ήπειρώτες 
τυπογράφοι, οί όποιοι έκδίδουν μεγάλες 
σειρές άπό Ελληνικά βιβλία. Τό 1671 
ιδρύει τυπογραφείο ό Γιαννιώτη'ς Νικό
λαος Γλυκύς. Τό τυπογραφείο αύτό έλει- 
τούργησε - μέ διακοπή στό διάστημα 1817 
1820 - μέχρι τό 1831. Αξίζει έπίσης νά 
σημειωθή ότι στό διάστημα 1800 - 1820

οί διάδοχοι τοΰ Γλυκύ σέ συνεργασία μέ 
τρεις άκόμη τυπογράφους - δύο Έλληνες 
καί ένα Βενετό - άνατύπωσαν όλα σχεδόν 
τά βιβλία πού είχαν έκδοθή μέχρι τότε 
στήν Βενετία. Ένας άλλος Ήπειρώτης 
τυπογράφος - ό Νικόλαος Σάρρος άπό 
τό Δέλβινο - ίδρυσε τυπογραφείο τό 1681. 
πού διατηρήθηκε άπό τούς διαδόχους του 
μέχρι τό 1778 άφοΰ έν τώ μεταξύ έδωσε 
μία σειρά άπό φροντισμένες έκδόσεις. 
Σπουδαίο’ έπίσης τυπογραφείο ίδρυσε 
στήν Βενετία καί ό Γιαννιώτης Δημήτριος 
Θεοδοσίου. Τό τυπογραφείο αύτό έξακο- 
λουθοΰσε νά πραγματοποιή θαυμάσιες 
έκδόσεις καί μετά τό 1820. Καί δέν ύπάρ- 
χει άμφιβολία ότι ή Ελληνική τυπογρα
φία θά έγνώριζε μεγαλύτερη άκμή στήν 
πόλη αύτή, έάν δέν μεσολαβούσε ή πτώση 
τής Δημοκρατίας τής Βενετίας περί τό 
τέλος τοΰ 18ου αιώνα. Τό γεγονός αύτό 
ύπήρξε αιτία νά δημιουργηθοΰν νέα καί 
άκμαία Ελληνικά τυπογραφεία σέ διά
φορες άλλες Εύρωπαϊκές πόλεις.

Β Ι Ε Ν Ν Η

Στήν Βιέννη οι Έλληνες τυπογράφοι 
έκτος άπό άξιόλογα βιβλία έξέδωσαν έφη- 
μερίδες καί περιοδικά. Μέχρι τά τελευ
ταία χρόνια ύπήρχε ή έντύπωση ότι ή 
πρώτη έντυπη Ελληνική έφημερίδα ήταν 
ή έβδομαδιαία «Έφημερίς» πού έξέδωσαν 
στις 30 Δεκεμβρίου 1790 οί έγκατεστημέ- 
νοι στήν Βιέννη άδελφοί Πούλιοι Μαρ- 
κίδες, καταγόμενοι άπό τήν Γιάτιστα τής 
Κοζάνης. Όπως άποδεικνύει όμως ό 
έρευνητής Γ. Λάιος στό βιβλίο του «Ό 
Ελληνικός τύπος τής Βιέννης» (Άθήναι 
1961), ή πρώτη 'Ελληνική έφημερίδα δέν 
είναι ή «Έφημερίς» τών Μαρκίδων, άλλά 
μία άλλη πού έξέδωσε τό 1784 στήν Βιέν
νη ό Γεώργιος Βενδότης. Ό  συγγραφεύς 
τοΰ βιβλίου αΰτοΰ παραθέτει ισχυρές μαρ
τυρίες άπό σύγχρονες πηγές καί δημόσια 
έγγραφα. Άλλά τά nt0 σπουδαία στοιχεία 
πού έφερε στήν δημοσιότητα είναι διάφο
ρα έγγραφα πού βρήκε στά Κρατικά άρ- 
χεϊα τής Βιέννης. Στά έγγραφα αύτά πού 
καλύπτουν τό χρονικό διάστημα άπό 
25-6-1784 μέχρι 25-11-1784, γίνεται σαφής 
λόγος γιά μία έβδομαδιαία Ελληνική 
έφημερίδα πού έξέδιδε τότε στήν Βιέννη 
«είς Έλλην όνόματι Βενδότης». Δυστυ
χώς όμως δέν διασώζεται κανένα φύλλο 
άπό τήν έφημερίδα αύτή. Αξίζει έπίσης 
νά σημειωθή ότι μεταξύ 1788 - 1789 ό έγ- 
κατεστημένος στήν Βιέννη έμπορας Δη- 
μήτριος Θεοχαρίδης έκανε μία προσπά
θεια γιά νά έκδώση έφημερίδα, άλλά χω
ρίς άποτέλεσμα. Έτσι φθάνομε στό 1790, 
όπότε έμφανίζονται οί Μαρκίδες. Τό τυ
πογραφείο τους, έκτος άπό τά πατριωτικά 
θούρια τοΰ Ρήγα Φερραίου καί διάφορα 
βιβλία, έξέδωσε καί τήν «Έφημερίδα», 
έβδομαδιαία άπό τό πρώτο φύλλο της καί 
μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 1791, όπότε διέ
κοψε τήν κυκλοφορία της ύστερα άπό τήν 
άμείλικτη Αύστριακή λογοκρισία. Όταν 
μετά δύο χρόνια άρχισε καί πάλι νά κυ- 
κλοφορή, ήταν δισεβδομαδιαία. Τό 1798 
διέκοψε όριστικά τήν έκδοσή της άφοΰ 
έν τώ μεταξύ ή Αύστριακή Αστυνομία ε'- 
χε συλλάβει τούς δύο έκδοτες της καί τήν 
’Εθνομάρτυρα Ρήγα Φερραΐο, μέ τήν κα
τηγορία ότι στό τυπογραφείο τους τυπω
θήκαν προκηρύξεις τοΰ θρυλικοΰ Βελε- 
στινλή.

Τό 1804 ό Νεόφυτος Δούκας έκανε μία 
προσπάθεια γιά νά έκδώση έφημερίδα,

άλλά χωρίς έπιτυχία. Τό 1805, άρχισε 
προσπάθειες γιά τόν ίδιο σκοπό ό Hall, 
ό όποιος μόλις τό 1811 κατώρθωσε νά έκ
δώση τήν έφημερίδα «Ειδήσεις διά τά 
Ανατολικά μέρη» μαζί μέ τόν Εύφρόνιον 
Πόποβιτς, γιό τοΰ Επισκόπου Βούδας 
Διονυσίου Πόποβιτς, πού καταγόταν άπό 
τήν Κοζάνη. Τόν έπόμενο χρόνο οί Hall 
καί Δημήτριος Άλεξανδρίδης έξέδωσαν 
τήν έφημερίδα «Ελληνικός Τηλέγραφος» 
δισεβδομαδιαία στήν άρχή καί ήμερησία 
άργότερα (σ.σ. Ή  πρώτη στήν ιστορία 
τοΰ Έλληνικοΰ ήμερησίου τύπου). Γιά 
τήν έφημερίδα αύτή θά πρέπει νά άναφέ- 
ρωμε ότι έκυκλοφόρησε σέ τρεις περιό
δους μέχρι τό 1836. ’Επίσης ότι άπό τήν 
άρχή τής έκδόσεώς της αντιμετώπισε τήν 
αύστηρή λογοκρισία άπό τις Αύστριακές 
άρχές. Μάλιστα μία φορά (Αύγουστος 
1815) ή Αστυνομία τής Βιέννης άνεκάλυ- 
ψε στά Γραφεία της «μυστικόν πιεστή- 
ριον». Οί έκδοτες της όμως όχι μόνο δέν 
ύπέκυψαν στις διάφορες πιέσεις, άλλά 
άπεναντίας τύπωναν καί άλογόκριτα φύλ
λα, πού τά διωχέτευαν μέ έμπιστα πρόσω
πα στις κατεχόμενες άπό τούς Τούρκους 
έλληνικές περιοχές. Αύτό προκύπτει άπό 
τά «διπλά» (λογοκριμένα καί άλογόκριτα) 
φύλλα πού ύπάρχουν σήμερα στά σωζό- 
μενα σώματα - μνημεία έλευθεροτυπίας 
τοΰ «Ελληνικού Τηλεγράφου».

Στήν Βιέννη έπίσης έκυκλοφόρησε τό 
1811 καί τό πρώτο Ελληνικό περιοδικό : 
Ό  μηνιαίος «Λόγιος Ερμής». Εκδότες 
του ύπήρξαν κατά καιρούς ό Άνθιμος 
Γαζής (περίοδος 1811 - 1814) καί οί θεό
κλητος Φαρμακίδης καί Κοκκινάκης 
(περίοδος 1816 - 1821). Ένα δεύτερο πε
ριοδικό ή μάλλον έβδομαδιαία έφημερίδα 
τύπου περιοδικού, ήταν καί ή «Καλλιό
πη» (1819 - 1821). Εκδότης του ύπήρξε ό 
Αθανάσιος Σταγειρίτης. Τέλος θά πρέ
πει νά σημειωθή ότι κατά τήν χρονική 
περίοδο πού έξετάζομε, στήν Βιέννη έγι
ναν καί άξιόλογες έκδόσεις Ελληνικών 
βιβλίων, όσο φυσικά έπέτρεπαν οί δυνα
τότητες τών 'Ελληνικών τυπογραφείων, 
καί ή άμείλικτη Αύστριακή λογοκρισία.

Π Α Ρ Ι Σ Ι

Ή  Γαλλική πρωτεύουσα έπαιξε ση
μαντικό ρόλο στήν άνάπτυξη τής Ε λ
ληνικής τυπογραφίας. Τά περίφημα τυ
πογραφικά στοιχεία «Ελληνικά τοΰ Βα- 
σιλέως» ή «χαρακτήρες τοΰ Γαραμών» 
(1550), τά έχάραξε ό Έλληνας καλλιγρά
φος Άγγελος Βεργίκιος. Διακόσια πε
νήντα περίπου χρόνια άργότερα, ό Γ άλλος 
Ελληνιστής καί διάσημος τυπογράφος 
F. Didot, μέ ύπόδειξη τοΰ Κοραή, 
έδωσε τόν όριστικό τύπο τών Ελληνικών 
τυπογραφικών στοιχείων, πού διατηρή
θηκαν μέχρι τις άρχές τοΰ αιώνα μας, όπό
τε καθιερώθηκαν νεώτερα (Έλζεβίρ, 
Γεωργίου, κ.λ.π.). Μέ τά στοιχεία τοΰ 
Didot, τυπώθηκαν στό Παρίσι έργα 
τοΰ Κοραή. ό όποιος όπως θά ίδοΰμε στήν 
συνέχεια, έβοήθησε νά ίδρυθοΰν τυπο
γραφεία στις Έλληνικές Σχολές τής Χίου 
καί τών Κυδωνιών. Άπό τά 'Ελληνικά 
τυπογραφεία τής Γαλλικής πρωτευούσης, 
έξεδόθησαν καί οί έφημερίδες «Άθηνά» 
(1808) καί «Μέλισσα» (1819).

Τό Β' Μέρος 
στό έπόμενο τεύχος
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ΕΡΟΙ ΕΝΙΥΜΗΜλΤλ ΤΟΥ'21
’Ε π ι μ έ λ ε ι α  :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Άνθυπασπιστοΰ Χωρ)κής

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ 'Ιστορικόν Μου- 
σείον αποτελεί καρπόν του έργου 
τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 

'Εταιρείας τής 'Ελλάδος. Ή  "Ιστορική καί 
’Εθνολογική 'Εταιρεία ίδρύθη, τό έτος 
1882 άπό μέλη τοΰ Φιλολογικού Συλλό
γου «Παρνασσός» καί άλλες προσωπικό
τητες. 'Από νομική άποψι αποτελεί Νο
μικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου καί 
διοικεϊται άπό 15μελές Διοικητικό Συμ
βούλιο τού όποιου Πρόεδρος είναι ό 
στρατηγός έ. ά. κ. Μπότσαρης καί Γενι
κός Γραμματεύς ό κ. Μελετόπουλος γιά 
τήν προσφορά τοΰ όποιου θά άσχοληθοΰ- 
με στό έπόμενο τεύχος. "Εδρα της έχει 
τήν 'Αθήνα καί στεγάζεται στό έπί τής 
όδοΰ Σταδίου καί τής Πλατείας Κολοκο- 
τρώνη κτήριο τής Παλαιός Βουλής. Σύμ
φωνα μέ τούς όρους πού άναφέρονται ρη
τά στό καταστατικό της έταξε σάν σκοπό 
της «τήν περισυναγωγήν ιστορικής καί 
'Εθνολογικής ύλης καί παντοειδών άντι- 
κειμένων, συντελούντων εις διαφώτισιν 
τής μέσης καί νέας έλληνικής Ιστορίας 
καί φιλολογίας, τοΰ βίου καί τής γλώσσης 
τοΰ 'Ελληνικού Λαού» καί τήν «ΣΥΣΤΑ- 
ΣΙΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ». Μέ τήν ήθική, πνευ

ματική καί υλική συνορομη καί συμπα- 
ράστασι τών Ιδρυτών, μελών, φίλων καί 
άλλων έκλεκτών παραγόντων, συνεστήθη 
καί άνεπτύχθη ή 'Εθνωφελής αυτή 'Εται
ρεία ή όποια κατά τήν 94ετή ιστορική της 
πορεία, προσέφερε πολλαπλές, πράγματι, 
ΰπηρεσίες στόν τόπο μας. Ή  άναμφισβή- 
τητα πολύπλευρη καί υψηλής στάθμης 
πολιτιστική της προσφορά, άποτελεϊ πιά 
Ιστορική, θά έλέγαμε, πραγματικότητα 
(1882 -1976). Άξιοι έπαίνου είναι έκεϊνοι 
ο! πνευματικοί ήγέτες τής νεοελληνικής 
σκέψεως, πού σάν ένεργά τής 'Εταιρείας 
μέλή, άνέλαβαν νά ύλοποιήσουν άνιδιο- 
τελώς τούς σκοπούς της μέ τήν πρέπουσα 
ευσυνειδησία, χωρίς νά καμφθούν άπό τις 
πολλαπλές δυσχέρειες πού άντιμετώπιζαν 
κατά τήν έκπλήρωσι τής άποστολής τους. 
Μέ υποδειγματική υπομονή, θάρρος καί 
προγραμματισμένη πορεία, έπέτυχαν νά 
συγκεντρώσουν πολύτιμα αρχεία, έγγρα
φα, άναμνηστικά, όπλα, έργα’τέχνης, κει
μήλια καί άλλα πολύτιμα αντικείμενα τά 
όποια, ίσως, μέ τήν πάροδο τοΰ πανδαμά- 
τορα χρόνου, νά είχαν φθαρή ή άπολεσθή 
γιά πάντα. Μέσα στήν χορεία τών ιδρυ
τικών μελών, φίλων καί άλλων πρωτοπό
ρων συνεργατών της περιλαμβάνονται καί 
μεγάλες ιστορικές καί πνευματικές μορ
φές πού κοσμούν τις δέλτους τής νεοελ
ληνικής πνευματικής παραγωγής καί οΐ 
όποιες άπό λόγους στοιχειώδους σεβα
σμού πρέπει νά άναφερθούν Ιδιαίτερα γιά 
νά τις θυμάται κάθε πνευματικός άνθρω
πος τοΰ τόπου μας. Οί μορφές αυτές είναι:

Τιμολέων Φιλήμων, Σπυρίδων Λάμπρου, 
Νικόλαος Πολίτης, 'Αλέξανδρος Μελε
τόπουλος, Δημήτριος Καμπούρογλους, 
Θεμιστοκλής Φιλαδελφεύς, Γ. Κοζάκης - 
Τυπάλδος, 'Ιωάννης Μπότσαρης, Κων- : 
σταντΐνος Ράδος, Στυλιανός Λυκούδης, 
Κων]νος Παπαμιχαλόπουλος, Παναγιώ
της Δαγκλής καί 'Ιπποκράτης Καραβίας. 
’Ιδιαίτερης έπίσης μνείας πρέπει νά τύ- 
χουν καί οΐ μεγάλοι τής Εταιρείας εύερ- 
γέται όπως είναι ή Ρωξάνη Κοζάκη - Τυ- 
πάλδου καί ό 'Ιωάννης Ήλιάδης.

Τ Ο ΜΟ Υ Ζ Ε Ι Ο Η
Η ΕΠΙΣΗΜΗ Κρατική υλική συνδρο

μή καί ήθική συμπαράστασις στό έξαίρε- 
το Έθνικο-κοινωνικό έργον τής 'Εται
ρείας έπραγματοποιήθη κατά τό έτος 1960. 
Μέ εΐσήγησι τού Καθηγητοΰ ’Αρχαιολο
γίας καί 'Εφόρου 'Αρχαιοτήτων 'Αττικής 
άειμνήστου Ίωάννου Παπαδημητρίου, ό 
τότε 'Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως 
καί ήδη Πρόεδρος Δημοκρατίας κ. Κων
σταντίνος Τσάτσος, έπέτρεψε τήν έγκα- j 
τάστασι τής 'Εταιρείας καί τοΰ Μουσείου 
της στό κτήριο όπου στεγάζεται σήμερα. 
Τό Μουσείο αύτό άρχισε νά λειτουργή 
άμέσως σχεδόν μετά τήν ίδρυσι τής έται- ' 
ρείας καί κατά τήν διάρκειαν τής έχθρι- j 
κής τής Χώρας κατοχής (1942) μετωνομά- 
σθη εις «ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΟΥ- 
ΣΕΙΟΝ». Τά έγκαίνιά του πού έλαβαν 
έπίσημον χαρακτήρα, έγιναν τόν ’Ιούνιον 
τοΰ 1962. Μόλις ίδρύθη, έστεγάσθη γιά . 
λίγο χρονικό διάστημα στόν κάτω όροφο 1 
τού σημερινού του κτηρίου. Έπειτα με- I 
τεφέρθη καί έστεγάσθη διαδοχικά σέ αί- ϊ 
θουσες τοΰ Δημαρχιακού Μεγάρου Αθη
νών καί τοΰ ’Εθνικού Μετσοβίου Πολύ- j 
τεχνείου.
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Ή άποφασισθεϊσα τό 1918 μεταφορά 
του στήν αίθουσα των «τροπαίων» των 
Παλαιών 'Ανακτόρων, ούδέποτε έπραγμα- 
τοποιήθη.

* Άξια ιδιαιτέρου έπαίνου είναι ή κατά 
τήν πολεμική τής Χώρας περίοδον (1940) 
καί τήν έπακολουθήσασα έχθρική κατο
χή, κοπιώδης μέριμνα τών αρμοδίων πα
ραγόντων γιά τήν συσκευασία καί έγκαι
ρη άπόκρυψι τών πολυτίμων Συλλογών, 
άρχείων καί κειμηλίων τοΟ Μουσείου σέ 
διάφορα ασφαλή καταφύγια καί αποθήκες 
τής Πρωτεύουσας. Ή  παραχώρησις τοΟ 
σημερινού κτηρίου τής Παλαιός Βουλής 
πού άπεφασίσθη κατά τό 1942 έγινε μέ 
σχετικόν νόμο καί τό έπίσημον Κράτος 
παρεχώρησε στήν Εταιρεία τό δικαίωμα 
χρήσεως τού ώραίου αύτού κτηρίου. 
Έπραγματοποιήθη μάλιστα τήν έποχή 
έκείνη καί ή παράδοσις τής Μεγάλης αί
θουσας συνεδριάσεων τής Βουλής μέ δύο 
άκόμη δωμάτια τού κτηρίου άπό τόν 
Υπουργόν Δικαιοσύνης πρός .τόν τότε 

Πρόεδρον τής 'Εταιρείας Ίπποκράτην 
Καραβίαν. Ή  ανεπάρκεια όμως τών χώ
ρων τού κτηρίου έγινε αίτια νά άποφασι- 
σθή άρμοδίως ή όργάνωσις ειδικών περιο
δικών έκθέσεων. Μέ αυτόν τόν τρόπο τό 
Μουσεϊον τής Εταιρείας έδωσε μέ έπιτυ- 
χία τήν έπίσημη συμμετοχή του σέ ’Εκ
θέσεις αυτής τής μορφής πού, κατά και
ρούς, ώργανώθησαν μέ σκοπό τήν παρου- 
σίασιν όλων τών κειμηλίων καί ένθυμη- 
μάτων τού Έθνους, τά όποια έπεστράφη- 
σαν στό "Ιδρυμα μετά τήν λήξιν τών 'Εκ
θέσεων. Τέτοιες έκθέσεις ήσαν τού Ι.Γ. 
Ευνάρδου καί τού Φιλελληνισμού τών

i  Ελβετών. Τού Γαλλικού Φιλελληνισμού 
(Διευθυντήριον μέχρι 1830).Τοΰ Ναυτικού 
τήξ Επαναστάσεως καί τών μετέπειτα 
χρόνων, τής Ιστορίας τού 'Ελληνικού 
Ναυτικού, καί ναυτικών κειμηλίων. Τής 
Ιστορίας τών Ίονίων Νήσων, τής Φιλι

κής 'Εταιρείας, τής Νεωτέρας Ιστορίας 
τών 'Αθηνών καί τής 'Ιστορίας τής Νεω
τέρας 'Ελλάδος στήν λαϊκή εικονογραφία. 
Τών 'Εθνικών ένδυμασιών καί λαϊκής 
τέχνης. Κλήρου καί Έθνους, τού Ναυτι
κού τού 1821 καί Προσωπογραφιών αγω
νιστών τού 1821. 'Επίσης συμμετέσχε έπί- 
σημα τό 'Εθνικόν Ιστορικόν Μουσεϊον 
καί σέ άλλες έκθέσεις πού ώργανώθησαν 
τελευταία στό Μέγαρο τού Ζαππείου, τό 
Μουσεϊον Μπενάκη, τήν έκθεσι τής Ένώ- 
σεως Συντακτών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), τις Αθη
ναϊκές ’Εκθέσεις 'Αγγλικού καί Γαλλικοΰ 
Φιλελληνισμού, τήν εις Κύπρον Έκθεσιν 
κ.ά.

Πρέπει νά τονισθή ιδιαίτερα ότι άπό 
τού 1961 μέχρι σήμερον, οί συλλογές τού 
Μουσείου έπλουτίσθησαν μέ νέον πολύ
τιμο ύλικό προερχόμενου άπό ιδιωτικές 
κυρίως δωρεές. Παράλληλα έδημιουργή- 
θησαν νέες συλλογές (λαϊκής εικονογρα
φίας, ιστορικών φωτογραφιών καί φωτο
γραφιών, γαλλικού τύπου καί έκδόσεων 
τής περιόδου τής Επαναστάσεως κ.ά.). 
Κατά τήν ίδια χρονική περίοδο έπραγμα
τοποιήθη ή καλύτερη τακτοποίησι τού 
τόσο σημαντικού 'Αρχείου έγγράφων καί 
Κωδίκων καθώς καί ό έμπλουτισμός τής 
Βιβλιοθήκης γιά νά καταστούν προσιτά 
στό εύρύ. κοινό. Ή  Εταιρεία έπίσης γιά 
τήν άρτιώτερη προβολή καί έκλαίκευσι 
τής Νεώτερης 'Ιστορίας μας έμερίμνησε 
γιά τήν έκδοσι ανεκδότων εικόνων καί τήν 
δημοσίευσι λευκωμάτων τής ύπό μελέτην 
περιόδου, καθώς καί τήν άναδημοσίευσι 
σπάνιων βιβλίων, φυλλαδίων κ.ά. Ταύτό- 
χρονα όμως συνέδραμε τό έργον τού Ίστο·. 
ρικοΰ Μουσείου Πατρών, τού Ναυτικού 
Μουσείου Ελλάδος κ.ά. μέ τήν παραχώ- 
ρησι σέ αύτά ίδικών του κειμηλίων καί 
ένθυμίων γιά ώρισμένο χρόνο πού έπε- 
βάλλετο έκ τών πραγμάτων.

Τό πολυσχιδές αύτό τής Εταιρείας

Το κτηριον τής παλαιάς Βονλής έτιι τής 
οδού Σταδίου τών ’Αθηνών οτιον στεγά
ζεται σήμερον τό 'Ιστορικόν Μουσεϊον.

έργον πού έπετελέσθη μέχρι σήμερα, έχει 
ίδιάξουσα σημασία γιά τό Πανελλήνιον 
διότι άναφέρεται, κατά κύριο λόγο, σέ θέ
ματα τού ανεπανάληπτου '21, καί παρου
σιάζει έπί τόσα χρόνια συνεχώς σέ έλλη- 
νικό καί ξένο κοινό μιά ζωντανή έμπειρία 
άπό τήν σειράν τών γεγονότων πού άπο- 
τελούν τό «Συμβεβηκός» αύτό πού συνε- 
κλόνισε τά Εύρωπαϊκά άνακτοβούλια καί 
διεμέλισε τήν αήττητη μέχρι τότε 'Οθω
μανική αύτοκρατορία, σάν καταδυνάστευ- 
σι καί μόνιμη απειλή τής 'Ελευθερίας καί 
τού Πολιτισμού.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ -  ΕΚΘΕΜΑ
ΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 21

ΤΙΤΑΝΙΑ μορφή έπήραν οί έννοιες 
«Πατρίς-Έλευθερία» πού άνεγεννήθησαν 
άπό τήν 25η Μαρτίου τού Είκοσιένα, 
πού ύπερβαίνει τά 'Εθνικά σύνορα καί γί
νεται φωτεινόν όρόσημο - φάρος γιά νά 
άνοίγη νέους όρίζοντες μέσα στήν Παγ
κόσμιο 'Ιστορία. Τού «Βιώματος» αύτού 
τό όποιον όσον άποσύρεται στά βάθη τού 
παρελθόντος, τόσον γίνεται ζωντανώτερο, 
μεγαλειωδέστερο καί στοχαστικώτερο γιά 
νά έμπνέη καί νά κατοχυρώνη τήν έννοιαν 
τού Δικαίου καί τής ’Ελευθερίας τών 
'Εθνών. Μορφές αύτής τής βιωματικής 
πράγματικότητος σάν ήρωες ή 'Αρχηγοί 
παρουσιάζονται μέ σοβαρότητα, καί χάρι 
στόν Α'. Όροφο τού Μουσείου. Ένώ 
στόν Κεντρικό Διάδρομο ύπάρχουν Προ
τομές τού 'Εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρη- 
γορίου Ε', τού πρώτου Κυβερνήτη τής 
άναγεννηθείσης Ελλάδος Ιωάννη Καπο- 
δίστρια, τών πρώτων Βασιλέων "Οθωνα - 
Αμαλίας καί Γεωργίου Α', τού Αλεξάν
δρου Ύψηλάντη, τής Μπουμπουλίνας καί 
άλλων μορφών τού ’Εθνικού μας άγώνα. 
Ελαιογραφίες άρχηγών τών Ελληνικών 
δυνάμεων κατά τήν Έπανάστασι τού ’21 : 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Γεωργίου Κα- 
ραϊσκάκη, Μάρκου Μπότσαρη, Πετρό- 
μπεη Μαυρομιχάλη, Άνδρέα Μιαούλη, 
Κων]νου Κανάρη, Γρηγόρη Παπαφλέσσα, 
Αθανασίου Διάκου, ’Αλεξάνδρου Ύψη- 
λάντη, Γεωργίου ’Ολυμπίου, Κίτσου Τζα- 
βέλλα, Νότη Μπότσαρη καί τού Αρχιε
πισκόπου Παλαιών Πατρών Γερμανού. 
Μεγάλη έλαιογραφία τού γνωστού Πίνα- 
κος τού έπιφανοΰς Γ άλλου Ζωγράφου 
Ντελακρουά (DELACROIX) πού πα
ρουσιάζει πρωτότυπα τό θέμα «Ή Σφαγή 
τής Χίου» (άντίγραφο Κογεβίνα). Ακρό
πρωρο τού πλοίου «ΑΡΗΣ» τού Τσαμα- 
δού, Κρήνη μαρμάρινη μέ άνάγλυφη δια- 
κόσμησι άπό τό σπίτι τού Άνδρέα Μιαού
λη πού είναι στήν 'Υδρα κ.ά.

ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Β κοσμούν Έλαιο- 
γραφικές εικόνες τών ναυμαχιών τού 
Λάμπρου Κατσώνη εις Άνδρον καί Ταί- 
ναρον, Ρωσικά διπλώματα προαγω
γής του σέ Άντισυνταγματάρχην καί 
Συνταγματάρχην καί Λιθογραφία τής 
άλώσεως τού Καστελλορίζου (4 - 8- 
1788) ύπό τού ίδιου. Εικόνα καί όμορφη 
έλαιογραφία τού Ρήγα Φεραίου (Βελε- 
στινλή) καθώς καί 'Υδατογραφία τής 
Σχολής Ζαγοράς όπου έφοίτησε. Έλαιο-
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Ή  καρδιά τοϋ ατρόμητου πυρπολητοϋ Κων)νου Κανάρη αναπαύεται μέσα 
σε μια λίκιθο σέ είδικώς διαμορφωμένη αίθουσα τοϋ Μουσείου πού συγκλονίζει πρά
γματι τον επισκέπτη.

μενών καί ιερέων, κρυπτογραφικό έγγρα
φό της γιά άποστολή Πολεμικών έφοδίων.

, Συνθήκη τών άρχηγών της μέ υπογραφές 
(Τσακάλωφ, ’Αναγνοστοπούλου, Σέκερη 
καί Ξάνθου, 22-9-1818). ’Ιδιόχειρος κατά
λογος 521 Φιλικών τού Παναγ. Σέκερη, 
σημειωματάριον διδασκαλίας των μέ μυ
στικό άλφάβητον καί κείμενον όρκωμο- 
σίας των. Χειρόγραφη ένορκη ύπόσχεσι 
τοΟ Παπαφλέσσα, όμοιώματα Σημαιών 
τών Πρωταγωνιστριών στόν ’Αγώνα νή
σων : Ύδρας, Σπετσών, Ψαρών κ.ά. 'Η 
Προθήκη 8 έχει ώραΐα άναμνηστικά τοΟ 
Αλέξανδρου Ύψηλάντη (ένυπόγραφη 
έπιστολή, σφραγίδα, ξίφος, κύπελλο, ση
μείωμα καί προκήρυξί του πρός τούς ’Αρ
χηγούς τών Ελληνικών στρατευμάτων), 
Γιαταγάνι τού Γ. ’Ολύμπιου κ.ά. Στήν 
Προθήκη 9 υπάρχουν έξαίρετα Μετάλλια.

γραφία καί κάθισμα τοϋ ’Αδαμάντιου 
Κοραή. ’Ελαιογραφίες : Κων]νου Ύψη
λάντη, ’Ιωάννη Καρατζά, ’Αλεξάνδρου 
Μουρούζη, ’Αλεξάνδρου Χαντζερή, Μι
χαήλ Βόδα Σούτσου, Κων]νου Μουρούζη 
καί Νικολάου Μαυρογένη. Στήν Προθή
κη 4 υπάρχουν : Καλαμάρι τού Νικ. Μαυ
ρογένη, μάχαιρα, ρολόγια καί εικόνα τού 
’Ιωάννη Καρατζά, σπάθη τού Κων]νου 
Μουρούζη, ή έκδοθείσα στήν Βιέννη τό 
1818 «Νομοθεσία τού Ύψηλοτάτου 
. . .  ήγεμόνα Ούγγροβλαχίας κ.κ. Ίωάν- 
νου Γεωργ. Καρατζά βοεβόδα», σφραγί
δες τών Σούτσων, Ύψηλάντη, Μουρούζη, 
Καρατζά, Σχινά, Μάνου κ.ά. Στήν Προ
θήκη 5 : Τηλεσκόπιο, σπάθη, μικρή 
έλαιογραφία καί έπιστολή τού Λ. Κα- 
τσώνη (1789) πρός τούς ιερείς τής Ά ν
δρου, πορτοφόλι καί πρόχειρες σημειώ
σεις τού Α. Κοραή, ή Χάρτα τού Ρήγα

Φεραίου (Βιέννη 1797), έγχρωμη λιθο
γραφία τού λιονταριού τής ’Ηπείρου, 
Άλή Πασά κ.ά. Στήν Προθήκη 6 : ’Ελαιο
γραφίες τών : Ύψηλάντηδων, τού I. Πα- 
παρηγοπούλου, τού I. Βαρβάκη καί τού 
Π. Σέκερη. Σκίτσο τού 'Ιερού Ναού Άγιου 
Γεωργίου Ζακύνθου τών Φιλικών (έργο 
Κ. Γιατρά), σχεδίασμα τής οΙκίας τών 
Φιλικών στήν Όδυσσό, έφοδιαστικά ιε
ρέων τής Φιλικής Εταιρείας, άνάγλυφη 
προτομή τοϋ Νικολάου Σκουφά (έργο 
Φαληρέα). άγαλματίδιο τού Αθανασίου 
Τσακάλωφ (έργο Νικόλα). Χάλκινη Πλά
κα μέ προτομές, σφραγίδα καί όνόματα 
Φιλικών. Ή  Σημαία πού ύψωσε ό Γεώρ
γιος Σισίνης τό 1821 στήν Ήλιδα μέ σύμ
βολα τού έφοδιαστικοΰ τών Φιλικών ιε
ρέων κ.ά. Στήν Προθήκη 7 : υπάρχει τό 
Μυστικό Άλφάβητον τής Φιλικής Εται
ρίας καί άναγνωριστικός διάλογος συστη-

Η ΑΙΘΟΥΣΑ Γ πού είναι συνέχεια 
άπό τήν αίθουσα Δ καί τούς διαδρόμους 
Ε καί Ε' έχει πολύ όμορφες ’Ελαιογρα
φίες στρατιωτικών καί πολιτικών προσω
πικοτήτων τής Έπαναστάσεως καί τών 
μετέπειτα χρόνων (Αίνιάνων, Άνδρού- 
τσου, Βέϊκου, Βυζαντίου, Ζαίμη, Θ. Κο- 
λοκοτρώνη, Λ. Λογοθέτη, I. Μακρυγιάν- 
νη, Μποτσαραίων, Νοταράδων, Πετμε- 
ζάδων, Μαυρομιχαλαίων κ.ά.). Σεβασμόν 
καί δέος έμπνέει ή δωρεά Έλευθ. Βενιζέ- 
λου μέ τά έπιμανίκια, τήν ζώνη, τό νεκρι
κό σεντόνι, τά κομμάτια φερέτρου κ.ά. 
τού ’Εθνομάρτυρα - ήρωα Πατριάρχη 
Κων]πόλεως Γρηγορίου Ε’ πού στολί
ζουν τήν Προθήκη 10. Καθώς έπίσης καί 
οι ’Ελαιογραφίες τού άπαγχονισμοΰ καί 
τού μαρτυρικού του θανάτου. Τά Άγια 
λείψανα, οι σταυροί, οί εικόνες, τό Άγιον 
Εύαγγέλιον τής Σαμοθράκης.

Ή Προθήκη 12 έχει στραταρχική ρά
βδο, θώρακα, περικεφαλαία, έπωμίδες, 
παλάσκες, πιστόλες, σπάθες, νεκρική μά
σκα κ.ά. άναμνηστικά τής μορφής τού ’21 
πού λέγεται «Κολοκοτρώνης». Στήν ίδια 
προθήκη ύπάρχει χάλκινο άγαλματίδιο 
τού Στρατάρχη τής Ρούμελης Γεώργιου 
Καραίσκάκη, έφιππου (έργο Τόμπρου). 
Μελανογραφίες γιά τόν θάνατο καί τήν 
ταφή τού Μάρκου Μπότοαρη. Σχέδιον 
άμυντικών έργων τής δόξας πού λέγεται 
«Μεσολόγγι», πίνακας τής φρουράς τής 
έξόδου του κ.ά. Στήν προθήκη 13 έχει 
έναποτεθή βλήμα πυροβόλου τού Ιερομό
ναχου Σαμουήλ άπό τό δαφνοστεφανωμέ- 
νο «Σούλι», μήτρα μέ σφαίρες τής Έπα- 
ναστάσεως, πιστόλια Α. Μαυροκορδά- 
του, ώρολογοθήκη τού Κυβερνήτη Κα- 
ποδίστρια, άναμνηστικά μετάλλιο τού θα
νάτου τοϋ Μάρκου Μπότσαρη, κ.ά. ’Ενώ 
πολλές σπάθες, πιστόλες γιαταγάνια κ.ά. 
άντικείμενα άγωνιστών τοϋ 1821 ύπάρ- 
χουν στήν Προθήκη 14. Μεγάλη έλαιο
γραφία πού παριστάνει τήν κήρυξι τής 
’Επαναστάσεως τού 1821, μέ έλαιογρα- 
φίες άγωνιστών καί πολιτικών τής ίδιας 
περιόδου καί τών μετέπειτα χρόνων ύπάρ- 
χουν στήν Αίθουσα Δ Πρωτότυπες 
’Ελαιογραφίες (ξύλινες) πού παριστάνουν 
Μάχες τών Ελλήνων κατά τών Τούρκων 
(Αθηνών, Άργους, Κορίνθου - κατα
στροφή Δράμαλη κ.ά.). σχεδιασμένες άπό 
τόν Π. Ζωγράφο (ύπαγόρευσις - στοχα
σμός στρατηγού I. Μακρυγιάννη) ύπάρ- 
χουν στήν Προθήκη 15. Καθώς καί Υδα
τογραφίες μέ μάχη Άρτας καί Χανιού 
Γραβιάς. Εικόνες έγχρωμες μέ μάχη Αλα
μάνας, Καταστροφήν Δράμαλη εις Κό
ρινθον, θάνατον Γ. Καραίσκάκη κ.ά. 
Χαλκογραφίες καί Λιθογραφίες μέ τό 
Σούλι, τό Μεσολόγγι (άλωσις, άμυνα, χα-
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Δύο τμήματα αιθουσών τον Μουσείου 
με προσωπογραφίες ηρώων τον άγώνος 
τής ’Εθνικής παλιγγενεσίας.

ρακώματα, έξοδος), μάχην εις Μανιάκι, 
θάνατον Μ. Μπότσαρη, ΰψωσιν Σημαίας 
Έπαναστάσεως άπό Π. Π. Γερμανόν, 
μαρτύρια 'Ελλήνων ύπό Τούρκων κ.ά. 
Έλαιογραφική εικόνα του Πανουργία 
πού κυριεύει τόν Άκροκόρινθο, Τουρκι
κές σημαίες - λάφυρα τοϋ 1821 κ.ά. Στις 
Προθήκες 16 - 22 υπάρχουν Τηλεσκόπια 
Κατσαντώνη καί Γ. Σισίνη, σπάθες, πι
στόλες, γιαταγάνια, καρυοφύλλια, πυρι- 
τοθήκες, παλάσκες, τσεκούρια, μαχαίρια, 
βραχύκαννα όπλα κ.ά. Τήν Προθήκη 23 
κοσμούν χάλκινες προτομές τοϋ Θ. Κο- 
λοκοτρώνη καί τοϋ Παπαφλέσσα.

ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ Αίθουσα Ε.' έχει το- 
ποθετηθή τό Γραφεΐον τοϋ Πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε' στό όποιον υπάρχουν : 
Ευαγγέλιο, κομπολόι, μολυβδόβουλλο καί 
ταμπακοθήκη τοϋ ίδιου, χειρόγραφο τοϋ 
γραμματικού του (Γ. Άφθονίδη) μέ ύπο- 
γραφήν τοϋ ίδιου τοϋ Πατριάρχη (Ια
νουάριος 1821). ’Ελαιογραφία καί Πα
τριαρχικό είκονογραφημένον έγγραφο μέ 
όπογραφήν τοϋ Πατριάρχη (’Ιανουάριος 
1821), καί δύο άργυρές εικόνες Χριστού 
καί Παναγίας. ’Ελαιογραφίες : Ήσαΐα 
Σαλώνων, Βούλγαρη, Μηνιάτη κ.ά. Χαλ
κογραφίες καί Λιθογραφίες (Φαρμακίδη, 
Πύρρου, Οικονόμου κ.ά.) Συγκινήσεως 
ρίγη αισθάνεται ό έπισκέπτης διαβάζον
τας τό Διατακτικόν τής άποφάσεως γιά 
τήν θανάτωσι τοϋ Πατριάρχη , τήν Συ
νοδικήν Πράξιν μέ τήν όποια κατατάσσε
ται στήν χορεία των 'Αγίων τής ’Ορθοδο
ξίας, έπιστολήν τοϋ ίδιου πρός τόν ’Επί
σκοπο Σαλώνων Ήσαΐα κ.ά.

Στόν Διάδρομο Ε ύπάρχουν έλαιογρα- 
φίες άγωνιστών καί πολιτικών τής ’Επα- 
ναστάσεως καί τής μετέπειτα έποχής κα
θώς καί όνομαστών άνδρών, λογιών καί 
Διδασκάλων τοϋ Γένους (Βούλγαρη, Θεο- 
τόκη, Γαζή, Μουστοξύδη, Σολωμοΰ, Κού- 
μα, Χαλκοκονδύλη, Χρυσολωρά, Βησσα
ρίωνα, Λάσκαρη, Γαλανού κ.ά.). Στις 
Προθήκες 24 - 29 ύπάρχουν : Στραταρχι
κή ράβδος καί πέλεκυς τοϋ Π. Μαυρομι- 
χάλη ώς καί αναμνηστικά τής Ιστορίας 
τών ’Αθηνών. Υδατογραφία τοϋ Στρα
τιωτικού Νοσοκομείου ’Αθηνών (Wei- 
ler). Μεγάλη έλαιογραφία έπιφανών τής 
έπαναστάσεως άνδρών. Έξαίρετον μαρ
μάρινο Έπιτύμβιον άγαλμα άπό τόν
τάφον του Μάρκου Μπότσαρη (έργο 
τοϋ DAVID D’ANGERS). Θαυμάσιες 
Ελαιογραφίες : τοϋ Γάλλου Φιλέλληνα 

συγγραφέα, Υπουργού καί διπλωμάτη 
Σατωβριάνδου (1768 - 1848), τοϋ Θ. Κο- 
λοκοτρώνη, τής έξόδου τής φρουράς Με
σολογγίου καί ανάγλυφο σχέδιον τής τε
λευταίας πολιορκίας του. ’Ελαιογραφία, 
αντίγραφον, τοϋ έργου τοϋ Ντελακρουά 
(< Η Ελλάς είς τό Μεσολόγγι» κ.ά. Πίνα
κας (έντυπον) μέ υπογραφές τών άγωνι- 
στών τοϋ ’21, έπιφανών Ελλήνων καί Φι
λελλήνων, Σφραγίδες καί πίνακες σφρα
γίδων, σφαίρες ναυτικές σπάθες, πιστό- 

Τΐαταγάνια, μετάλλια καί έξαίρετα 
καρυοφύλλια. Πιάτα μέ σκηνές τής ’Επα- 
ναστάσεως, Τηλεσκόπιον Κ. Όρλάνδου, 

Λ •υ '1 πΡ°τ°άή τοϋ Γ. Καραϊσκάκη 
π  ' Q- Μικρή Αίθουσα Ε' έχει 15 μικρές 

ροθήκες στις όποιες ύπάρχουν ώραϊα 
1 ιλεκα τών : Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάν- 
ντΙ. Διοβουνιώτη, Παπατσώρη κ.ά. Στήν
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Προθήκη 46 είναι τοποθετημένη όμορφα 
καί έπιβλητικά μαρμάρινη Προτομή τοϋ 
Μ. Ναπολέοντα (έργο γλύπτη Κανόβα) 
καί ξιφίδιό του, ώς καί Κάλπη Πήλινη μέ 
τήν τέφρα τής σωρού τοϋ Παύλου Βονα- 
πάρτη (παιδί τοϋ άδελφοΰ τοϋ Μ. Ναπο
λέοντα, Λουκιανού) πού έφονεύθη τό 1827 
στήν φρεγάτα «Ελλάς», κ.ά.

ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Ζ στολίζουν^ Σημαίες 
τής Έπαναστάσεως τών νησιών Ύδρας - 
Σπετσών - Ψαρών, ή Καρδιά τοϋ άτρόμη- 
του Πυρπολητή Κων]νου Κανάρη πού εί
ναι κλεισμένη μέσα σέ έναν έξαίρετο 
άμφορέα κ.ά. Στήν Προθήκη 48 υπάρχει 
δπλον τοϋ Κ. Κανάρη μέ τήν έπιγραφή 
«Γάλλος Φιλέλλην Καναρίω Έλλήνω 
δρόμο) βαρβάρων αωκστ' (1826), καθώς 
καί ’Ελαιογραφίες κατά θάλασσαν ’Αγω
νιστών (Τομπάζη - Τσαμαδοϋ - Κούτση - 
Νικοδήμου - Σαχίνη - Σαχτούρη - Παπα- 
νικολή κ.ά.). ’Ελαιογραφία τής Μπου- 
μπουλίνας, έγχρωμες εικόνες τής παρά 
τήν Πάτρα Ναυμαχίας Μιαούλη - Τούρ
κων, τών Ναυμαχιών Γέροντος (29-8-1824) 
Σούδας καί Σφακτηρίας, Υδατογραφίες 
τών ’Ελληνικών Πολεμικών Πλοίων καί 
Βρικίων «Ποσειδών, Περικλής, Τιμο- 
λέων» κ.ά. Τήν Προθήκη 49 κοσμεί όμοί- 
ωμα ’Ελληνικού Πυρπολικού τοϋ ’Αγώνα 
τοϋ ’21. Στις Προθήκες 50 - 56 έχουν έκτε- 
θή : Χειρόγραφο ήμερολόγιο τοϋ Πλοίου

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Μ Α Φ Ι Ο Ζ Ο Ι

κριτική καί αυτοκριτική 
πάνω σ' ένα έγκλημα.

Η Λ IA  X A · I · Δ Ε Μ Ε Ν Ο Υ  
τ.  Ά σ τ υ ν . Δ)ντοΰ Α'

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ άνακάλυψις ύπό τής 
Χωροφυλακής Πατρών τών διαρρηκτών 
τών κοσμηματοπωλείων 'Αθηνών ύπό 
Ιταλών «μαφιόζων», ένθυμίζει παλαιότε- 
ρες διαρρήξεις ύπό ένός άλλοδαποϋ, μα- 
φιόζου, άς τόν πούμε, τοϋ Ρώσου Σεμί- 
νωφ, πού είχε καί αυτός ιδιαίτερη προτί
μηση στά κοσμήματα τών ένοικων τών 
παλαιών άρχοντικών τής Κηφισιάς.

’Από τό όρμητήριό του πούταν σέ κά
ποιο συνοικισμό τών ’Αθηνών, άνέβαινε 
πότε - πότε, τό καλοκαίρι τοϋ ’26 στήν 
Κηφισιά, καί τήν ώρα πού οί ένοικοι ήταν 
συγκεντρωμένοι στις μπροστινές βεράν
τες τις έσπερινές ώρες, ή άπουσιάζαν σέ 
δεξιώσεις, ό άσσος αύτός τών διαρρη
κτών, υπερπηδώντας κιγκλιδώματα καί 
μανδροτοίχους, καί. άναρριχώμενος σάν 
αίλουρος, είσπηδοϋσε έντός τών υπνοδω
ματίων.'

Δέν έφερε μαζί του διαρρηκτικά έργα- 
λεία, παρά μόνο, ένα άπό έκείνα τά μικρά 
έργαλεία πού χρησιμοποιούνται γιά τό 
φόρεμα τών παπουτσιών. Μέ αυτό έκανε 
τις έσωτερικές διαρρήξεις σέ συρτάρια 
καί σέ ντουλάπες, καί άφαιροϋσε κατά 
προτίμηση κοσμήματα, καί βέβαια καί 
χρηματικά ποσά.

Μέ τή μέθοδο αύτή, είχε κυριολεκτικά,

έκείνο τό καλοκαίρι, λεηλατήσει πολλές 
έπαύλεις τής Κηφισιάς, όπως τών Λο- 
βέρδου, Νεγρεπόντη, Άραβαντινοΰ καί 
άλλων.

Στήν πρώτη κλοπή πού κατηγγέλθη 
ύπό Δ. Λοβέρδου γιά κλαπέντα κοσμήμα
τα άξίας έκατοντάδων χιλιάδων δραχμών, 
τό ’Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς πού 
έπελήφθη, διέπραξε ένα σφάλμα. ’Από 
κάτι ισχνές ένδείξεις, κατηγόρησε τόν 
σωφέρ τής έπαύλεως, καί μέ τή δικογρα
φία τόν παρέδωσε στόν Εισαγγελέα. Ό  
τακτικός άνακριτής πού έπελήφθη διέ
πραξε βαρύτερο σφάλμα. Κατηγόρησε καί 
προφυλάκισε τήν Άγγλίδα παιδαγωγό.

Όμως, ύστερα άπό μικρό χρονικό διά
στημα, έγινε καί άλλη διάρρηξη σ’ άλλη 
έπαυλι, κι’ ύστερα, κι’ άλλες άλλεπάλλη- 
λες. Ήταν φανερό, πώς έπρόκειτο περί έξ 
έπαγγέλματος κακοποιού, καί συνεπώς, 
οί ένέργειες τοϋ άστυνομικοΰ Τμήματος 
καί τοϋ άνακριτοΰ, ήταν όλωσδιόλου 
έσφαλμένες.

Οί άλλεπάλληλες αύτές διαρρήξεις, 
είχαν έπιφέρει μεγάλο πονοκέφαλο στις 
άρμόδιες ύπηρεσίες τής Χωροφυλακής, 
ώσπου, τήν κατάσταση έσωσε ή Διεύ- 
θυνσις Έγκληματολογικών Υπηρεσιών.

Κατά τή γενομένη αύτοψία στήν έπαυλι

Νεγρεπόντη, παρετηρήθησαν ίχνη στό 
στηθαίο τής πίσω βεράντας, καί στό ση
μείο πού κατέληγε μιά κολώνα, διά τής 
όποιας, άναρριχηθείς ό κακοποιός, πιά
στηκε άπό τό στηθαίο, άνέβηκε καί είσπή- 
δησε στά ύπνοδωμάτια.

Αύτή ή δι’ άναρριχήσεως μέθοδος, δια- 
πιστώθη καί σέ άλλες αύτοψίες, καί συ
νεπώς, ή Δ.Ε.Υ., έκ τής μελέτης τών εις 
τά άρχεΐα της στοιχείων τών κακοποιών t 
πού άκολουθοΰσαν τή μέθοδο αύτή, κα- 
τωνόμασε μερικούς, έκ τών όποιων 2 - 3  
ήταν έκτος τών φυλακών. Μεταξύ τούτων 
ήταν καί ό Σεμίνωφ πού πραγματικά ήταν 
ό δράστης. Ούτος συλληφθείς στή Θεσ
σαλονίκη πού είχε καταφύγει ύπό τοϋ εί- 
δικώς άναζητοϋντος αύτόν Χωροφύλακος 
τής Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών Κρεμύδα, 
ώμολόγησε άβιάστως όλες τις κλοπές, 
μέ άποτέλεσμα ν’ άνευρεθοϋν τά περισσό
τερα τών κλοπιμαίων.

Στό σημείο αύτό πρέπει νά ποΰμε, πώς, 
τήν ευθύνη γιά τήν προανάκριση, είχε ό 
γράφων αύτές τις γραμμές, πού μόλις τό
τε είχεν έξέλθει έκτής Σχολής Άνθ]ρχων, 
καί είχε τοποθετηθεί στό ύπό τήν ’Αστυ
νομικήν Δ]νσιν ’Αθηνών ύπαγόμενο τμή
μα Κηφισιάς, σέ χρόνο, πού τήν άσφά- 
λεια είχε ή Χωροφυλακή, καί όχι ή Α.Π. 
Όμως, άν κατηγόρησεν έναν άθώον, 
έμεινε μέ τήν ικανοποίηση, ότι κατά κά- >, 
ποιο τρόπο συνειργάσθη στή σύλληψη 
τοϋ πραγματικού δράστη, καί ό κατηγο- 
ρηθείς άποκατεστάθη.

Ήταν τόν καιρό πού έγινε ή Α' Διεθνής 
έκθεσις Θεσσαλονίκης. Τότε, τό Άρχη- 
γείον Χωροφυλακής, ένίσχυσε προσωρι- 
νώς μέ 8 νέους ’Αξιωματικούς μέ έπί κεφα
λής τόν ύπομοίραρχο Πάτερη, μετέπειτα 
’Αρχηγό τοϋ Σώματος, τήν Άστυν. Διεύ
θυνση τής πόλεως Θεσσαλονίκης έκ τής 
Άστυν. Δ]νσεως Αθηνών. Μεταξύ τού
των ήταν καί ό γράφων, γνώστης τής προ- ι 
αποστολής τοϋ Χωροφύλακος Κρεμμύδα 
ύπό τής Γ.Α. Α.γιά τήν άναζήτηση τοϋΣεμί- ί 
νωφ ώς πιθανού δράστου τών κλοπών τής 
Κηφισιάς, καί μετά τοϋ όποιου ήλθεν σέ 
έπαφή. Καί είς τόν γράφοντα, στό Τμήμα
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Γεν. ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ό συλ- 
ληφθείς υπό Κρεμμύδα, γνωστός είς αυ
τόν κακοποιός, ώμολόγησεν όλες τις 
κλοπές τής Κηφιοιάς, καί μετά τοΟτο, 
μετήχθη Οπό τοΰ ίδίου Χωροφύλακος είς 
’Αθήνας.

Άλλ’ έάν ό γράφων αύτές τις γραμμές 
εύθύνεται γιά τήν έξ άρχής έκτροπη τής 

» προανακρίσεως άπό τό σιοστό δρόμο (κα
κοποιός έκ τών έξω, καί όχι κάποιος άπό 
τό προσωπικό), δν κατηγόρησεν έναν 
άθώον, αν τέλος δοκίμασε τήν αίσθηση 
τής ίκανοποιήσεως άπό τήν τελικά άνα- 
κάλυψη καί σύλληψή τοΟ πραγματικού 
δράστου τών κλοπών τής Κηφισίας, άπε- 
κόμισε στά πρώτα του βήματα καί τή χρή
σιμη γιά τήν περαιτέρω όποια καί νά’ναι 
δράση του ώς άστυνομικός έμπειρία πού 
είναι.: Πέρα άπό τά ίχνη καί τά οίαδήπο- 
τε πειστήρια, πού συνήθως είναι Ολικά 
στοιχεία, περ’ άπ’ αύτά τά κλασσικά δα
κτυλικά ή άλλα άποτυπώματα, τίς τρίχες 
τις κηλίδες, τά όπλα, τά βλήματα ή τά 
έργαλεϊα, κ.λ.π., ύπάρχουν φυσικά κι’ 
άλλες άπειροελάχιστες ένδείξεις ή έκδη- 
λώσεις περί του έγκλήματος, άπιθάνου 
μορφής καί ποικιλίας, τίς όποιες όμως, 
άν δέν έχει κανείς ύπ’ όψει του, δέν έχει 
συλλάβει τό πραγματικό νόημα, τή σημα
σία καί τήν άξια τής αύτοψίας, άλλά καί 
δέν είναι καλός δέκτης στήν άνίχνευσι 
τών ποικιλόμορφων περί τού έγκλήματος 
καί τών έξ αύτοϋ έκδηλώσεων ή ένδεί- 
ξεων.

Καί αύτές οί άπεριορίστου καί άκαθο- 
ριστου μορφής καί ποικιλίας πραγματι
κές ένδείξεις πού δέν είναι ούτε ίχνη ούτε 
και πειστήρια, είναι είδικώτερα τά δια
γνωστικά σημεία.

Καί τήν ύπόθεση τής κλοπής τών κο
σμημάτων στήν έπαυλι Λοβέρδου, μία 

► περί τοΰ έγκλήματος ένδειξις τής κατη
γορίας τών διαγνωστικών σημείων, ήταν 
άποτυπωμένη σ’ ένα τραπέζι, χωρίς νά 
“λθ δακτυλικά άποτυπώματα τού δράστου. 
Ωμιλοϋσε τήν φωνήν τής άληθείας κατ’ 

άλλον τρόπον περί αύτού.

Τό ’Εθνικόν 'Ιστορικόν Μουσειον έχει 
αφιερώσει ειδικήν αίθουσαν στον πρω
τομάρτυρα τής εθνικής άναγεννήαεως, τόν 
ήρωα Πατριάρχη Γρηγόριον τόν Ε '. Ό  
μαρτυρικός όσο και ήρωίκός θάνατός του 
στήν αγχόνη γιά τά Δίκαια τοΰ υπόδου
λον Ελληνισμού έγινε τό ωραιότερο πα
ράδειγμα εθελοθυσίας. Εις τόν πίνακα αρι
στερά ή συγκλονιστική στιγμή τού απαγχο
νισμού του καί παραπλενρως τό προσκυ- 
νητάρι τού Ιεράρχη όπως φυλάσσεται 
σήμερα ατό Μουσειον.

τοΰ Αγώνα «Ηρακλής», περιγραφή τής 
πυρπολήσεως παρά τήν Έρεσσό Τουρκι
κού πλοίου άπό τόν Δ. Παπανικολή. Βι
βλίο σημάτων τής 'Ελληνικής Ναυαρχί- 
δος τοΰ 1821, ήμερολόγια Τράϊμπερ καί 
τής Κορβέττας «Θεμιστοκλής», σινιάλα 
τοΰ Πλοίου «Μιλτιάδης». ’Επιστολή 
Μιαούλη (23-1-1828), ’Αργυρό ’Αριστείο 
καί κόκκαλο τοΰ ίδιου. Σηματολόγια Ναυ
άρχων, μαχαιρίδια κ.ά. 'Ελαιογραφία τής 
Ναυμαχίας τοΰ Ναυαρίνου (1827) μέ έπε- 
ξηγηματικό διάγραμμά της(έργο0ΑΙΙΝΕ- 
RAT). Λιθογραφικές Εικόνες τής ίδιας 
Ναυμαχίας καί λιθογραφίες γιά τήν διά- 
ταξι τών στόλων κατά τήν διάρκειάτης. 
Λιθογραφία τοΰ Γάλλου Βασιληά Καρό

λου I καί έντυπος λόγος του γιά βοήθεια 
πρός τήν 'Ελλάδα (1829). ’Ελαιογραφία 
τοΰ Ναυάρχου Δεριγνύ. Έγχρωμες Εικό
νες τών τριών Ναυάρχων τών συμμαχικών 
στόλων Δεριγνύ - Χέΰδεν - Κόδριγκτων 
πρός τιμήν τών όποιων σήμερα υπάρχει 
μαρμάρινη στήλη στήν όμώνυμη Κεντρι
κή Πλατεία τής Πύλου. Έτσι μέ τό μεγά
λο 'Ιστορικόν αυτό γεγονός τοΰ Ναυαρί
νου (1827) ή Ελλάς άνεγνωρίσθη έπίσημα 
σάν άνεξάρτητον Κράτος μέ σχετικήν 
3μερή Συνθήκη τών συμμάχων Χωρών 
’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας.

ΜΕ ΤΗΝ συνοπτική αυτή περιγραφή 
έπροσπαθήσαμε νά δώσομε μιά μικρή εί- 
κόνα τών θησαυρών καί κειμηλίων τοΰ 
Μουσείου γιά τούς άγώνες τοΰ Γένους 
κατά τήν προαναφερθεΐσα περίοδο, συμ- 
μετέχοντες έτσι στόν Εορτασμόν τής 
Εθνικής μας Επετείου τοΰ 1821 πού έορ- 
τάζεται τόν μήνα αυτόν άπό τό Πανελλή
νιον. Μέ σκοπόν νά παρουσιάσομε στό 
έπόμενον τεύχος τοΰ περιοδικοΰ σάν συ
νέχεια τοΰ ίδιου θέματος (Β." μέρος) μερι
κά άκόμη πολυτιμότατα κειμήλια, άνα- 
μνηστικά καί άλλα έκθέματα πού ύπάρ
χουν σήμερα στό Λαογραφικό καί Ένδυ- 
ματολογικό τμήμα καθώς καί στούς ύπό- 
λοιπους χώρους τοΰ Μουσείου τής Ιστο
ρικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας τής 
Ελλάδος.

Αύτο τό τραπέζι, άφοΰ τό έφερε ό κα
κοποιός κάτω άπό τό μπαλκόνι ένός ύπνο- 
δωματίου, πάτησε, πιάστη άπό τόν έξώστη 
πού μόλις μποροΰσε νά πιαστή, καί σχε
δόν κρεμασμένος, άναπήδησε καί είσπή- 
δησε στά ύπνοδωμάτια. Μετά άπό τήν 
πράξι του έπανέφερε τό τραπέζι στή θέση 
του, πού συνήθως δέν τό χρησιμοποιού
σαν οί ένοικοι.

Αυτή ή μετακίνησις τοΰ τραπεζιοΰ, δέν 
έγινε σέ δύο χρόνους, όπως θά μποροΰσε 
κανείς νά ύποθέση, άλλά σέ τέσσερες. 
Γιατί ήταν άπό ξύλινο σκελετό, καί μάρ
μαρο κινητό. Έπρεπε πρώτα νά μετακι- 
νήση τή μαρμάρινη πλάκα, καί κατόπιν 
τόν ξύλινο σκελετό. Άλλά, μετά τήν έπα- 
νατοποθέτηση, τά δύο αύτά σώματα ήταν 
άταίριαστα, καί δέν συνέπεσαν στά πρώ
τα σημεία έπαφής. Άποτελοΰσαν μιά 
άφωνη άλλ’ άδιάψευστη μαρτυρία, ότι τό 
τραπέζι μετεκινήθη, καί άρα έχρησιμο- 
ποιήθη ύπό κακοποιοΰ έκ τών έξω, ένώ 
δέν ήταν δυνατόν νά χρησιμοποιηθή άπό 
τό προσωπικό τής έπαύλεως. Καί αύτή 
ή διαπίστωση άν είχε γίνει κατά τήν αύ- 
τοψία, καί όχι κατά τήν άναπαράσταση 
πού έγινε, θά προλάμβανε τήν έκτροπή 
τής προανακρίσεως άπό τήν όρθή κα
τεύθυνση.

Καί ή έκτροπή άπό τήν όρθή γραμμή 
καί άπό τίς πιθανότερες έκδοχές, έχει 
άποτελέσει κατά καιρούς τήν τυραννία 
τής προανακρίσεως, όπως καί οί σαθρές 
ένδείξεις πού δέν είναι οΰτε βέβαιες ούτε 
βάσιμες, άποτελοΰν τήν τυραννία τής 
ποινικής δίκης.

Τό ύλικό πού προσκομίζει ή άνάκρισις, 
άναφέρεται συνήθως σέ ένδείξεις πραγ
ματικές ή προσωπικές. Έδώ βέβαια μιλά
με γιά πραγματικές πού ή ποικιλία τους 
είναι άκαθορίστου καί άπροσδιορίστου 
μορφής. Καί ή τεχνική διάκριση αύτών 
ώς ιχνών, πειστηρίων, καί διαγνωστικών 
σημείων πού δέν είναι οΰτε ίχνη ούτε καί 
πειστήρια, νομίζομε πώς είναι χρήσιμη 
στήν πράξι. Έτσι μπορούμε ν’ άναζητή- 
σουμε τίς ένδείξεις διαγνωστικά σημεία,

στήν μετατόπιση ή μετακίνηση άντικει- 
μένων (όπως στήν έπαυλι Λοβέρδου), 
στήν άπόσταση, στό διάστημα, στήν όρα- 
τότητα, στήν άκοή, στήν ώρα, στό θόρυ
βο, στήν κραυγή, κ.ο.κ.

Άκόμη μπορούμε νά συναντήσωμε μιά 
περί τοΰ έγκλήματος έκδήλωση αύτής 
τής κατηγορίας καί σέ μιά έκφώνηση,, 
όπως στό κατά ’Ιβύκου έγκλημα, καί στήν 
έκφώνηση ύπό ένός τών δραστών στόν 
άλλο, πού μετά άπό τήν πράξι τους είχαν 
καταφύγει στό άρχαϊο θέατρο τής Κό
ρινθου, «Τιμόθεε οί Γερανοί τοΰ ’Ιβύ
κου», τή στιγμή πού πάνω άπό τό θέατρο 
πετοΰσαν οί Γερανοί, όπως πετοΰσαν 
πριν πάνω άπό τόν τόπο τοΰ έγκλήματος 
τόν κρίσιμο χρόνο, κι’ ό Ίβυκος πού μό
λις πρόφθασε νά τούς δή, έπεκαλέσθη τή 
μαρτυρία τους.

Καί ό ύποτιθέμενος άστυνομικός, μ’ 
αύτήν τήν ένδειξη, καί μέ μιά ταχεία σκέ
ψη καί άντίληψη, συνέλαβε στό πρόσω
πό τους τούς κακούργους.

"Ολα όμως αύτά, άποτελοΰν μιά θεω
ρητική ένατένιση πάνω σέ πάντοτε ζέοντα 
καί πάντοτε έπίκαιρα προβλήματα. Στήν 
πράξη, τά πράγματα είναι κάπως διάφορα, 
καί πάντοτε δύσκολα. Καί, δέν άπομένει, 
παρά, ή συσσώρευση τών πορισμάτων 
τής πείρας έκ τής έξετάσεως τών περι
πτώσεων τών έγκλημάτων πού παρουσιά
ζουν έγκληματολογικόν ένδιαφέρον, ή 
μελέτη, ή κριτική, καί ή αΰτοκριτική έπ' 
αύτών. Πρός δέ, καί ή έξειδίκευση τών 
άστυνομικών τής καταδιώξεως τοΰ έγκλή
ματος, σύμφωνα μέ τήν άρχή, ότι, δέν 
βλέπει κανείς παρά έκείνο πού έχει στό 
μυαλό του, καί έν προκειμένω τό έγκλημα, 
έφ' όσον είδικώς άσχολεϊται μέ αύτό, έτσι 
ώστε, νά μπορή νά περάση μέσ' άπό τίς 
συμπληγάδες τών δύσκολων άτραπών πού 
όδηγοΰν στήν άποκάλυψη αύτοΰ.
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' Yrp δλων σχεδόν των ’Αστυνομι
κών ' Υπηρεσιών Χωρ ]κής, Ιδία των 
μεγάλων Πόλεων τής Χώρας, ώργα- 
νώθησαν κατά καιρούς διάφοροι 
εκδηλώσεις, αίτινες ελαβον μορφήν 
εκστρατείας διά την κνκλοφοριακήν 
διαπαιδαγώγησιν των παιδιών προς 
τον σκοπόν νά περιορισθοϋν τα 
ατυχήματα και οι κίνδυνοι τής 
οδικής κυκλοφορίας.

—Διά την επιτυχίαν τοϋ σκοπού 
αυτού, κατεβλήθησαν τεράστιοι προ- 
σπάθειαι:

Διαλέξεις προς τούς διδασκάλους, 
μαθήματα εις τά Σχολεία υπό "Αξι
ωματικών τής Τροχαίας, διανομή 
καλαισθήτων έντυπων εικονογρα
φημένων με περιεχόμενον κυκλο- 
φοριακής αγωγής, δημιουργία μα
θητικών ομάδων Τροχαίας και πρα
κτική εφαρμογή τών διδαχθέντων 
εις τούς δρόμους. Α ί προσπάθειαι 
δέ αύται συνεχίζονται από Α ξιω 
ματικούς τής Τροχαίας και τούς 
διδασκάλους οι όποιοι ένημερώθη- 
σαν σχετικώς περί τών διδαχθησο- 
μένων καί τού τρόπου διδασκαλίας.

Δεν φθάνουν όμως αί προσπάθειαι 
υπό τής Αστυνομίας και τού Σχο
λείου. Ή  συνδρομή τών γονέων 
καθίσταται επιβεβλημένη καί απα
ραίτητος. Κι αυτοί πρέπει με κάθε 
τρόπον νά συμβάλουν διά τήν κυκλο- 
φοριακήν διαπαιδαγώγησιν τών παι
διών, πού καθημερινώς τραυματί
ζονται ή σκοτώνονται στους δρό-

174

Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Μ Ε Τ Α Λ Λ Η Ν Ο Υ
Συνταγματάρχου Χωροφυλακής

μους, από τις χιλιάδες τών τροχο
φόρων πού κυκλοφορούν σ’ αυτούς.

Διά τήν επιτυχίαν όμως τού σκο
πού τούτου, χρειάζεται καί οί γο
νείς νά κατέχουν ώρισμένες γνώ
σεις, γιατί έτσι μόνον θά μπορέσουν 
νά βοηθήσουν τά παιδιά τους ν' απο
κτήσουν κυκλοφοριακήν συνείδησιν.

Δεν βοηθάει σέ τίποτα το νά 
παραπονιόμαστε άπλώς διά τά θα
νατηφόρα δυστυχήματα τής Τρο
χαίας κινήσεως.

Δεν μπορούμε νά άπαγορεύσωμε 
τά αυτοκίνητα νά κυκλοφορούν έκτος 
δρόμου, οντε νά κλείσωμε τά παι
διά μας μέσα στο σπίτι.

Πρέπει οπωσδήποτε νά ζήσωμε 
μέσα στήν άδική κυκλοφορία πού 
γίνεται όλο καί πιο ασφυκτική καί 
νά μάθωμε νά τήν αντιμετωπίζουμε 
τόσον έμεις, όσο καί τά παιδιά μας, 
χωρίς δυστυχήματα πού σκορπί
ζουν τον θάνατο ή τήν αναπηρία.

Διά νά φθάσωμε στο αποτέλεσμα 
αυτό, μόνον ένας τρόπος υπάρχει:

Τά παιδιά μας πρέπει από πολύ 
μικρά νά προετοιμασθούν, διά νά 
συνηθίσουν τήν κυκλοφορία καί 
τούς κινδύνους της.

Τήν μεγαλύτερη ευθύνη δέ αυτήν 
τήν προετοιμασία, τήν έχουν οί 
γονείς. Δική τους ύπόθεαι είναι νά

Μ έ ρ ο ς  Β'

Ή  ευθύνη τών γο

νέων διά τήν κυκλο- 

φοριακήν διαπαιδα

γώγησή τών τέκ

νων των

μάθουν εις τά παιδιά τους τά πρώτα 
βήματα στον δρόμο καί τις βασικές 
αρχές τής κυκλοφορίας.

’Ό χι βέβαια άποστήθισις κύκλο- 
φοριακών κανόνων. Αυτό πού είναι 
σημαντικό καί πρέπει νά γίνη, είναι 
νά άναπτυχθή εις τό παιδί ή αϊσθησις 
τής κυκλοφορίας. Δηλαδή, νά γ ί
νουν τά μάτια πιο παρατηρητικά, 
τά αυτιά πιο προσεκτικά, τό σώμα 
πιο ευαίσθητο, ώστε εις πάσαν 
περίπτωσιν, ό κίνδυνος νά δύναται 
νά προβλεφθή.

Ή  προετοιμασία αυτή ( έκ.παί- 
δευσις) τών παιδιών, πρέπει νά 
γίνεται διά παραδειγμάτων. ’Έτσι,



"Η κυκλοφοριακή διαπαιδα
γώγησή έχει γίνει άντικεί- 
μενον έκ των «ών οΰκ άνευ» 
διά τάς άνάγκας τής συγχρόνου 
κυκλοφορίας εις τήν Χώραν 
μας. Δεκάδες άνθρώπων προ
σφέρουν καθημερινώς , τήν ζω
ήν των θυσίαν εις τόν Μολώχ 
τής άσφάλτου άπό έλλειψιν 
γνώσεων βασικών, καί στοι
χειωδών κανόνων κυκλοφορι- 
ακής αγω γής. Τά τροχαία δυ
στυχήματα, τά όποια εις μέγα 
ποσοστόν όφείλονται εις τόν 
παράγοντα ((άνθρωπος», θά 
μπορούσαν νά περιορισθοΰν διά 
τής καταλληλόλου κυκλοφο- 
ριακής άγω γής.

ολίγον κατ’ ολίγον, θά μάθουν νά 
περπατούν στον δρόμο κατά τρόπον 
ορθόν και τοϋτο θ’ άποτελέση τήν 
βάσιν τής ασφαλείας των δι’ δλην 
των τήν ζωήν.

Τά παιδιά σήμερον τά χαρακτη- 
βίζει ή τάισις γιά κάθε ανεξάρτητη 
κινησι. Είναι περίεργα σέ μεγάλο 
βαθμό και ριψοκίνδυνα, χαρακτη
ριστικά τοΰ ύγιοϋς και ζωηρόν 
παιδιού, γ ι’ αυτό και δεν έχει συναί- 
σθησι τον κίνδυνον. Προσοχή λοιπόν 
είς τήν εκπαίδευαι των παιδιών. 
Δεν θά πρέπει νά λέμε στο παιδί: 
«Μη κάνης αυτό ή εκείνο», έχοντες 
απαιτησιν νά μάς καταλάβη και νά

συμμορφωθή. Τοϋτο συνήθως φέρνει 
αντίθετα αποτελέσματα, γιατ'ι τον 
υπενθυμίζει τήν διάθεσί μας νά τον 
περιορίαωμε τήν ανεξαρτησία και 
τήν περιέργειά τον.

Ή  πειθαρχία είναι σπουδαίος 
παράγων ασφαλείας κατά των κιν
δύνων. Πρέπει λοιπόν νά πείσωμε 
τό παιδί νά μάς κατανοήση, νά 
άντιληφθή και νά πιστέψη, ότι τά 
αυτοκίνητα σκοτώνουν. Δεν πρέ
πει νά μεμφώμεθα τά ανήλικα διά 
τά ατυχήματα. Ή  ευθύνη βαρύνει 
τους ενηλίκους, γονείς, ή διδασκά
λους και τους οδηγούς εξ ολοκλήρου.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΤΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ

Τά περισσότερα των άτνχημάτων 
συμβαίνουν δταν τό παιδί:

α. Τρέχη εις ένα δρόμο χωρίς νά 
προσέξη. Τοϋτο συμβαίνει δταν παί- 
ζη με πολλά παιδιά ή με μιά μπάλα.

β. "Οταν παίζη με τό ποδήλατό 
του ή μέ τό αυτοκινητάκι του ατό 
δρόμο, χωρίς έπίβλεψι.

γ. "Οταν περιπλανάται στον δρόμο 
καί αναζητά κάτι τι, ή μεταβαίνει 
προς ένα αντικείμενο τό οποίον τό 
προσήλκυσε (μιά εικόνα, ο πωλητής 
παγωτών, ή κάτι τό περίεργον δι 
αυτό ).

δ. "Οταν παίζη πλησίον σταθμευ-

όντων αυτοκινήτων. ("Ετσι ούτε 
αυτό βλέπει τά αυτοκίνητα πού 
κινούνται πλάι του, οϋτε οι οδηγοί 
πού αιφνίδιους ξεπετιέται μπροστά 
τους).

Μερικά ατυχήματα συμβαίνουν: 
α. "Οταν τά παιδιά διαφεύγουν 

τής προσοχής αυτών πού τά συνο
δεύουν.

β. "Οταν συνοδεύωνται άπό συνο- 
μιλήκους ή άλλους ανηλίκους, τών 
όποιων ή προσοχή διασπάται εύ
κολα.

γ. "Οταν άνέρχωνται ή κατέρ- 
χωνται τοϋ αυτοκινήτου διά νά 
μεταβοΰν είς τό Σχολεϊον.

δ. "Οταν άποβιβάζωνται ενός 
αυτοκινήτου καί διασχίζουν τόν δρό
μον, πριν ξεκινήσει τό αυτοκίνητου.

ε. "Οταν πίπτουν από ανοικτάς 
ή ήμιανοικτάς θύρας ενός αυτοκι
νήτου.

στ. "Οταν διασχίζουν τόν δρόμον 
εκτός τών διαβάσεων πεζών.

ΟΡΘΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑ
ΛΙΑΣ -  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑ- 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ

α. "Ενα παιδί μέχρι πέντε έτών 
δεν πρέπει νά βγαίνη ποτέ μόνον 
του στο δρόμο χωρίς έπίβλεψι.

β. Πάρτε τό παιδί σας άπό τό 
χέρι δταν περπατάτε στήν πόλι και
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ΟΙ γονείς είναι τό πιο ζωντανό παρά
δειγμα γιά τα παιδιά τους και οπωσδήποτε 
οί κνριώτεροι σνντελεστα'ι μιας σωστής 
κνκλοφοριακής διαπαιδαγωγήαεώς τους.

σ υμμορφωθήτε απόλυτα μέ τούς 
κανόνας τής κυκλοφορίας.

Περάστε τις διαβάσεις μέ πρά
σινο φως ή δταν τό επιτρέψε ο 
τροχονόμος. "Αν δεν νπάρχη ούτε 
τό ένα ούτε τό άλλο, πρ'ιν ξεκινή
σετε νά διασχίσετε τον δρόμο, στα- 
θήτε στο πεζοδρόμιο ή στην άκρη 
τον δρόμον: Κοιτάξετε αριστερά, 
κοιτάξετε δεξιά, εάν ό δρόμος είναι 
ελεύθερος ( δεν κινούνται οχήματα) 
προχωρεϊστε κατ’ ευθείαν εμπρός, 
μη τρέχετε. Τό παράδειγμά σας 
αυτό, δταν γίνεται σε κάθε περί- 
πτωσι, εισχωρεί σαν συνήθεια στο 
παιδί, δημιονργεϊται μία εικόνα 
συμπεριφοράς στό μυαλό του και 
έτσι δεν γεννάται θέμα νά φερθή 
άλλ.οιώτικα, έστω και αν ακόμα 
βρεθή μόνον τον στό δρόμο.

Αί βασικοί άρχαί τής κυκλοφο
ρίας, δεν μαθαίνονται μέ λόγια ατά 
μικρά παιδιά. 'Αντίθετα, εάν εκείνοι 
πού συνοδεύουν τά παιδιά, παρα
βαίνουν τους κανόνας κνκλ.οφορίας, 
τότε γίνονται οί κακοί τους σύμβου
λοι, οί υπαίτιοι τής τυχόν μελ.λον- 
τικής των συμφοράς.

Τότε, πώς θά έχουν εμπιστοσύνη 
δταν τά παιδιά τους κυκλοφορούν 
στό δρόμο, αφού αντί νά τά διδά
ξουν τον ορθό τρόπο κινήσεως, μόνοι 
τους έγιναν διδάσκαλ.οι τού κακού;
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Πώς θά μπορούν νά, αίτιώνται 
τον οδηγό διά τον τραυματισμόν 
τού παιδιού τους, αφού ποτέ δέν τό 
δίδαξαν πώς πρέπει νά περπατά 
στον δρόμο καί νά προφυλάσσεται 
από τά οχήματα;

γ. Τονίσετε εις τά παιδιά σας 
δτι είναι επικίνδυνο νά κατέλθουν 
καί αυτά, ,δπως καί δλοι οί άνθρωποι 
από τό πεζοδρόμιο εις τον δρόμο. 
Πρέπει νά κατανοήσουν δτι τό 
πεζοδρόμιο είναι διά τούς πεζούς 
καί ό δρόμος διά τά οχήματα ( τρο
χοφόρα).

δ. Διδάξετε τό παιδί σας μέ 
ποιόν τρόπο θά κατέλθη τού πεζο
δρομίου καί θά διάσχιση τον δρόμον. 
Μάθετε του την εξής άσκησι:

Κοιτάζω αριστερά— Κοιτάζω δε
ξιά.

'Εάν δέν κινήται όχημα, προ
χωρώ κατ' ευθείαν εμπρός. Δέν 
τρέχω. Βεβαιωθήτε αν κατανοή τί 
είναι «κοίταξε αριστερά—κοίταξε 
δεξιά» καί εξηγήστε του διατί πρέ
πει νά κάνη έτσι. ("Οταν εϊμεθα 
εις τό πεζοδρόμων ή στην άκρη τού 
δρόμου καί θέλομε νά ξεκινήσω,ιιε, 
τά αυτοκίνητα έρχονται εξ αριστερών. 
"Οταν φθάσωμε εις τό μέσον τού 
δρόμου καί δέν προφθαίνομε νά 
περάσωμε απέναντι, σταματάμε.Κοι
τάζομε δεξιά καί δταν δέν έρχεται 
εκ δεξιών αύτοκίνητον, συνεχίζομε 
την πορείαν μας κατ' ευθείαν εμπρός 
καί δχι λοξώς, χωρίς νά τρέχω με).

ε. Μάθετέ τους την σημασία τών 
διαβάσεων πεζών, τού φωτεινού 
σηματοδότου, τί σημαίνει κόκκινο 
( σταματάμε ), πράσινο (  περνάμε ) 
καί τά διάφορα σήματα τών πινα
κίδων, εάν ή ηλικία τού παιδιού τό 
έπιτρέπη (6  ετών καί άνω).

στ. Παίξετε μέ τό παιδί σας 
( αντιστροφή ρόλου). 'Αφήστε το νά 
σάς όδηγήση εκείνο από τό ένα 
πεζοδρόμιο στό άλλο καί υποδεί
ξετε του εάν έκανε λάθος καί ποιο. 
Πέστε του εύγε, εάν σάς ώδήγησε 
καλώς.

ζ. Τονίσετε στό παιδί δτι δέν 
πρέπει νά παίζη κοντά στα στα- 
θμευμένα αυτοκίνητα. Πολλές φορές, 
ενώ αυτά παίζουν τό κρυφτό, ό 
οδηγός δέν τά βλέπει, ξεκινά καί τά 
σκοτώνει κάτω από τούς τροχούς 
τού αυτοκινήτου του. "Αλλοτε πάλι, 
ενώ παίζουν, ξεπετιώνται ανάμεσα 
από αυτά, δέν βλέπουν τό αυτοκί
νητο πού έρχεται, ούτε ό οδηγός τά 
βλέπει καί τό αποτέλεσμα είναι 
μοιραϊον. Αιδάξετε στα παιδιά σας 
δτι δέν πρέπει νά παίζουν εις τον 
δρόμο. Παρακολ.ουθήσετέ τα διότι

άν διαφύγουν τής προσοχής σα? 
κινδυνεύουν κάθε στιγμή.

η. Προετοιμάσετε τό παιδί σας 
εις την διαδρομή προς τό Σχολείο. 
Πηγαίνετε μαζί του τόσες φορές, 
δσες χρειάζονται διά νά συνηθίση 
πώς πρέπει νά βαδίζη καί νά συμπε- 
ριφέρεται ορθά εις τον δρόμο. 77α- * 
ρακολουθήστε το από μακρυά καί 
μετά συζητήσετε τά λάθη πού 
έκανε.

θ. "Οταν ταξιδεύετε μέ λεωφο- 
ρεϊον, δείξετε του πώς πρέπει νά 
επιβιβάζεται αυτού. "Οταν είναι 
εντός ενός αυτοκινήτου, δείξετε του 
τά μέτρα ασφαλείας τού επιβάτου. 
("Οχι παιγνίδια μέ τις πόρτες τού 
αυτοκινήτου, δχι τά χέρια ή τό 
κεφάλι έξω από τά παράθυρο κ.λ.π.).

ι. "Οταν βαδίζη τήν νύκτα καί ό 
δρόμος δέν φωτίζεται, νά φέρη 
ανοικτού χρώματος ενδύματα ( γκρί
ζα ή λευκά) ή νά κρατά ένα αντι
κείμενο λευκού χρώματος. Τό μαύ
ρο χρώμα είναι επικίνδυνο γιατί 
γίνεται αντιληπτόν μόνον εξ άπο- 
στάσεως 25 μέτρων καί τό αύτο
κίνητον δέν προφθαίνει νά φρενάρη.
Τό γκρίζο φαίνεται εξ άποστάσεως 
31 μ. καί τό λευκόν 38 μέτρων.

ια. Κάθε παιδί μά καί κάθε με
γάλος, πρέπει νά μάθη δτι, εάν δέν 
ύπάρχη πεζοδρόμων πρέπει νά βα- 
δίζη εις τήν άριστεράν άκρη τού 
δρόμου, δηλαδή αντίθετα προς τό 
ρεύμα κυκλοφορίας (έτσι βλέπει 
τά οχήματα καί μπορεί νά προφυ- 
λαχθή, ένώ εάν βαδίζη τήν ίδια 
κατεύθυνσι μέ τά οχήματα δέν τά 
βλέπει καί ή ζωή του έξαρτάται 
από τήν συνετή όδήγησι τού οδηγού).

Δηλαδή μία στραβοτιμονιά από 
υπνηλία, αφηρημάδα, απροσεξία, θά 
τον παρασύρη καί θά τον σκοτώση 
ή θά τον τραυματίση.

Οί γονείς πρέπει νά έχουν νπ  
δψιν τους τάς ανωτέρω οδηγίας καί 
συμβονλάς καί νά δείχνουν κατα- 
νόησιν εις τάς καταβαλλομένας προ
σπάθειας τής 'Αστυνομίας καί τού 
Σχολείου, βοηθούντες μέ κάθε τρό
πον, ώστε τά παιδιά νά διδαχθούν 
καί νά αφομοιώσουν τούς ανωτέρω 
κανόνας τής οδικής κυκλ.οφορίας.

"Ετσι θά κυκλοφορούν ακίνδυνα 
καί ασφαλή εις τούς δρόμους, χωρίς 
δυστυχήματα, πού σκορπούν τον 
πόνο καί τήν θ/.ϊψι, δχι μόνο στήν 
μητέρα καί τον πατέρα πού έχασαν 
τό παιδί ή πού έγινε ανάπηρο, αλλά 
σέ κάθε ΓΕλληνική ψυχή, διά τό 
μάταων ανθρώπινον αίμα καί τον 
πόνον μέ τον όποιον προικοδοτείται 
καθημερινώς ή κοινωνία μας.

Μ



ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ γιά μιά βαθύ
τερη γνωριμία μέ τούς «πιστούς» Αν
θρώπους, πού Αποτελούν πρόβλημα γιΑ 
τήν χριστιανική πίστι ΘΑ Αφιερώσωμε καί 
τό παρόν άρθρον.

Πρόκειται γιΑ τούς Ανθρώπους, πού εί
ναι έτοιμοι νΑ χύσουν τό αίμα τού «Αδελ
φού - έχθροΰ». ’Εκείνου δηλ. πού ένώ 
θάπρεπε νΑ τόν Αγαπούν σΑν Αδελφό, 
έστω καί σφΑλλοντα, τόν μάχονται καί 
τόν μισούν σΑν έχθρό.

Μερικά σκόρπια γνωρίσματα αύτής 
τής πνευματικής καταστάσεως ΘΑ ήθελα 
νΑ παραθέσιρ στή συνέχεια, 
α) Αυτόκλητοι τιμηταί τών πάντω ν.

Χωρίς κανείς νΑ τούς διορίση καί χω
ρίς νΑ τούς δώσητό δικαίωμα, αύτοδιορί- 
ζονται έλεγκταί καί τιμηταί τών πάντων. 
'Ασχολούνται μέ τήν προσωπική ζωή τού 
ένός καί τού άλλου, κρίνουν καί κατα
κρίνουν, δημοσιεύουν, αυτό πού σκέπτον
ται, χωρίς νΑ έξετάσουν άν είναι ή δέν εί
ναι σωστό, δίδουν τήν έντύπωοιν ότι αυ
τοί είναι οί διωρισμένοι τοποτηρηταί τού 
Θεού, ή άν θέλετε, οί εισαγγελείς τού 
Ευαγγελίου. Ά ν  τούς πλησιάσετε, κατά 
κανόνα δέν ΘΑ Ακούσετε κάποιο λόγο οι
κοδομής Απ’ τά χείλη τους. Κάθε φορά, 
πού όμιλοΰν, όμιλοΰν γιΑ νΑ Αναφερθοϋν 
έλεγκτικά στή ζωή, στούς λόγους, στήν 
όποιαδήποτε κατάστασι τού άλλου. Κι’ άν 
αυτός, ό άλλος, σφάλλη δέν ΘΑ Ακούσετε 
Απ’ τά χείλη τους λόγια συμπάθειας γιΑ 
τόν Αδελφό, γιατί δέν νοιώθουν καί δέν 
όμιλοΰν σΑν Αδελφοί. Όμιλοΰν πάντα 
σΑν . . . εισαγγελείς ! ’Ελέγχουν καί έπι- 
τιμοΰν, καί πολύ συχνά σπιλώνουν συνει
δήσεις Αθώων Ανθρώπων. Υπάρχει γιΑ 
κάθε πνευματικό άνθρωπο ένα θεμελιώδες 
έρώτημα, τό όποιον όμως αύτοί ποτέ δέν 
βάζουν στόν έαυτό τους : «Πώς δύναται 
τό πνεύμα τού Χριστού νΑ λογισθή τό κα
κόν οίουδήποτε ; Άραγε, πρός τούτο έκ- 
λήθημεν Από τόν Θεόν» ; (Σιλουανός, ένθ. 
Ανωτ. σελ. 206).

Αυτοί έν τούτοις σκέπτονται πάντοτε τό 
κακόν. Ζοΰν γιΑ νΑ τό όσφραίνωνται, νΑ 
τό Ανακαλύπτουν, νΑ τό στηλιτεύουν. Καί 
καλά έως έδώ. ΘΑ ήταν έντιμο, έάν πα
ράλληλα έκαναν τό ίδιο καί γιΑ κάθε κα
λό, πού θά Ανεκάλυπταν στις «χριστιανι
κές» Αναζητήσεις των. ’Εν τούτοις αυ

τοί, πού είναι λαλίστατοι όταν έλέγχουν, 
είναι σιωπηλοί μπροστά στό καλό. Αύτό 
δέν τούς ένδιαφέρει, γιατί δέν τούς έξυ- 
πηρετεΐ. Δέν θέλουννά υπάρχουν καλοί, 
γιατί άπλούστατα ΘΑ χάσουν τή . . . δου
λειά τους ! Στά θολά νερά ψαρεύουν κα
λύτερα. ’Εμφανίζουν εύκολώτερα τήν ίδι- 
κήν τους Αρετήν.
β) ’Αδελφοί άφιλάδελφοι. Τό δράμα 
αύτών τών χριστιανών, πού ζητούν νά χύ
σουν γιά τή δόξα τού Θεού τό αίμα τού 
«Αδελφού - έχθροΰ» των είναι ότι στηλι
τεύουν τό κακό, Αλλά στό βάθος δέν θέ
λουν τήν διόρθρωσί του. Κατά βάθος άν 
τούς έρευνήσετε ΘΑ άντιληφθήτε, ότι δέν 
ΘΑ έβλεπαν εύχάριστα τή σωτηρία ένός 
Ασεβούς. Προχωρούν στήν όδό τού Κυ
ρίου καί τρέφουν μέσα τους μιά σιδερένια 
καρδιά. Καί Αγνοούν, ότι στόν Παράδεισο 
δέν έχουν θέσι οί σιδερένιες καρδιές, 
όπου ύπάρχει κοινωνία Αγάπης καί ωκεα
νός έλέους. «Υπάρχουν άνθρωποι, οίτι- 
νες εύχονται διά τούς έχθρούς των ή διά 
τούς έχθρούς τής ’Εκκλησίας τήν Απώ
λειαν καί τά βάσανα εις τό πΰρ τής κολά- 
σεως. Σκέπτονται ούτω, διότι δέν έδι- 
δάχθησαν ΰπό τού Αγίου Πνεύματος τήν 
άγάπην τού Θεού. ’Εκείνος δέ, δστις Αλη
θώς έδιδάχθη αυτήν, χέει δάκρυα δι’ δλον 
τόν κόσμον» (Σιλουανός, ένθ. Αν. σελ. 
282). «Ταπείνωσις καί Αγάπη πρός τούς 
έχθρούς - εις τούτο κρέμαται τό πάν». 
αύτόθι).

γ ) Ζοΰν έκτός τής πραγματικότητος
Ή  χριστιανική ζωή είναι δυσκατόρθω- 

τος. 'Οσο καί άν Αγωνίζεται κανείς, δσο 
καί άν έπιτυγχάνη στόν Αγώνα του, τόσο 
καί νοιώθει πιό πολύ, δτι είναι Αρχάριος 
στά βήματα τής πνευματικής του ζωής. "Ο
ποιος έχει λάβει πείραν αύτής τής πραγμα
τικότητος, τότε δέν έχει κουράγιο νά κρίνη 
καί νά κατακρίνη τούς άλλους. "Αλλωστε 
δποιος άσχολεΐται πολύ μέ τόν έαυτό του 
δέν βρίσκει ούτε χρόνο, ούτε καί τό κου
ράγιο νά Ασχοληθή μέ τούς άλλους. Όλοι 
αύτοί, λοιπόν, πού έκταράσσουν τήν ’Εκ
κλησία καί κρίνουν καί κατακρίνουν τούς 
πάντας, δλοι αύτοί πού φέρονται μέ σιδε
ρένια καρδιά, δέν έγνώρισαν τό δυσκα- 
τόρθωτον τής πνευματικής ζωής. Είναι 
γι’ αύτό έκτός πραγματικότητος. Όσοι 
δμως έλαβον πείραν τών δυσκολιών τής

πνευματικής ζωής είναι συμπαθείς καί 
φιλεύσπλαγχνοι. Γιατί γνωρίζουν πολύ 
καλά δτι Από τήν άγάπην τού Θεού θά χω
ρίζουν τόν Αγωνιστήν «άλλοτε ή έπιθυμία 
τής ζωής, άλλοτε ό φόβος τού θανάτου, 
άλλοτε ή τάσις πρός τάς ήδονάς, άλλοτε 
αί άσθένειαι. .  . άλλοτε τό ύψος καί τό 
φώς έτέρων τινών Αποκαλύψεων καί έπι- 
τευγμάτων, άλλοτε τό βάθος καί τό ύπέ- 
ροχον βιωμάτων τινων άλλοτε τό μεγα- 
λεΐον ιδιαιτέρας τίνος έξουσίας ή τό πλά
τος έτέρων τινων δυνάμεων άλλοτε αί 
όράσεις Αγγέλων καί ούρανίων δντων, 
άλλοτε αί προσβολαί τών φρικαλέων σκο
τεινών πνευμάτων» (Σιλουανός, ένθ. Ανωτ. 
σελ. 230). Όποιος έλαβε πείραν αύτής 
τής πραγματικότητος δέν έχει κουράγιο 
νά κατακρίνη ούτε καί τόν μεγαλύτερο 
Αμαρτωλό. Ά ν δέν μπορή νά τόν βοηθή- 
ση, τόν έμπιστεύεται στό έλεος τού Θεού, 
δπως καί τόν έαυτό του άλλωστε.

δ) Δουλεύουν στό θέλημά τους . Τε
λικά μ’ δλα τά Ανωτέρω γνωρίσματα οί 
άνθρωποι αύτοί δέν υπηρετούν τό έργον 
τού Θεού, Αλλά τό θέλημά τους. Κάνουν 
αύτό πού ταιριάζει στό χαρακτήρα τους, 
πού βολεύει τις κλίσεις καί ροπές τής ψυ
χής των. Ά ν τούς άπαγορεύση κάποιος 
νά όμιλοΰν ή νά γράφουν έλεγκτικά καί 
έπιτιμητικά δέν θά άντέξουν. Καί όμως 
ένώ είναι παραδεδομένοι στά πάθη πού 
ένοικοΰν στήν ψυχήν των, έχουν τήν γνώ
μην δτι ύπηρετούν τόν Θεόν. Γι’ αύτό καί 
οί άνθρωποι αύτοί ποτέ δέν είναι ειρηνι
κοί. Είναι συνήθως ταραγμένοι καί ύστε- 
ρικοί. Καί είναι πολύ φυσικό αύτό, γιά 
τόν Απλούστατο λόγο, δτι όποιος Αγαπά 
νά κάνη τό θέλημά του, αύτός ποτέ δέν εί- 
ρηνεύει. Ή  παραχάραξις έδώ έχει καί μιά 
άλλη έκφρασι- έπενδύουν τό πάθος τής 
όργής των μέ τόν Αθώο καί άκατάκριτο 
μανδύα' τής ίεράς άγανακτήσεως. Καί 
κοιμούνται ήσυχοι αύτοί οί θερμόαιμοι 
καί πάντοτε ταραγμένοι εισαγγελείς τού 
. . . Θεού.

’Αγαπητέ άναγνώστα,

Θέτοντας καί πάλι στή διάθεσί σου ένα 
μέτρο συγκρίσεως μεταξύ αύτών τών τυ
ράννων τής εύσεβείας καί τών γνησίων 
όπαδών τού Χριστού θά παραχωρήσω γιά 
μιά Ακόμη φορά τό λόγο στόν άγιο Γέ
ροντα Σιλουανό. «Ό γνωρίσας έκ πείρας 
τό μεγαλεϊον, Αλλά καί τό δυσχερές τής 
χριστιανικής όδοΰ, διχάζεται μεταξύ δύο 
τάσεων : ή μέν - ό φλογερός πόθος, ίνα 
πάντες γνωρίσουν τόν Αληθινόν Θεόν καί 
ζήσουν έν τώ φωτί τής αιωνίου ύπάρξεως, 
ή δέ - ό φόβος μήπως οί κλητοί δέν άνθέ- 
ξουν τό βάρος τής δοκιμασίας. ’Ιδού διατί 
στρέφεται μάλλον πρός τόν Θεόν διά τής 
προσευχής ύπέρ τής σωτηρίας όλων καί 
έκάστου, παρά εις τό κήρυγμα. Ό  Αληθι
νός χριστιανισμός έν τώ κόσμω σχεδόν 
δέν κηρύττεται, διότι τό εύαγγελικόν κή
ρυγμα «οΰκ έστι κατ’ άνθρωπον» άλλ’ έχει 
ύπερβατικόν χαρακτήρα. Προσέτι δέ ό 
Αληθινός χριστιανισμός, έξ αύτής τού
της τής φύσεως αύτοΰ, ούδέποτε Αποβαίνει 
έπιθετικός» (ένθ. Ανωτ. σελ. 229). Έτσι 
σκέπτονται οί γνήσιοι Αγωνισταί καί δχι 
βέβαια οί τύραννοι τής εύσεβείας!
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To >udi&tpcv{&o0iA\ivto δένδρο, o itto 
ομορφος ηροάγγεΛος yea τΑν’Άνοι$ι

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

Πολλά γράφτηκαν μέχρι σήμερα μέ θέμα τήν αμυγ
δαλιά. Μυθολογία, 'Αγία Γραφή, Λαϊκή Μούσα, 
ποίησις, πεζογραφία, ένεπνεύσθησαν καί άσχολήθη- 
καν μέ τό δένδρο αυτό τόσο, δσο μέ κανένα άλλο.

Δέν άφησε κανέναν άσυγκίνητον ή άμυγδαλιά καί 
ό καθένας είδε τό δένδρο αυτό καί τό έρμήνευσε άπό 
τήν δική του σκοπιά καί μέ τό δικό του τρόπο.

Οί ’Αρχαίοι "Ελληνες, πού γιά τά πάντα έπλασαν 
κι’ ένα έρμηνευτικό μύθο, δέν υστέρησαν φυσικά καί 
στήν περίπτωσι τής ’Αμυγδαλιάς.

Τό όμορφο, τό χαριτωμένο, τό γραφικό αυτό δέν
δρο, πού τόσο στολίζει καί όμορφαίνει τις Ελληνι
κές πλαγιές, κατά τό μύθο των ’Αρχαίων Ελλήνων 
προήλθε άπό τήν μεταμόρφωσι μιας ώραίας βασιλο
πούλας τής Φυλλίδος.

'Η Φυλλίδα ήταν κόρη τού Σίθωνος Βασιλέως 
των Βισαλτών τής Θράκης.

"Οταν τελείωσε ό πόλεμος τής Τροίας καί οί "Ελ
ληνες έγύρισαν νικηταί πίσω στήν Ελλάδα, ένας 
άπ’ αύτούς ό Δημοφών, ό γιος τού Θησέως, άπεβι- 

_ βάσθη στις άκτές τής Θράκης κοντά στήν Άμφίπολη.
’Εκεί γνώρισε τήν Φυλλίδα τήν βασιλοπούλα, ή 

όποια τόν άγάπησε παράφορα.
Συμφώνησαν λοιπόν οί δύο νέοι νά παντρευθοΰν. 

Προηγουμένως όμως έπρεπε ό Δημοφών νά πάη στήν 
’Αθήνα, γιά νάτακτοποιήση διάφορες έκκρεμεΐς ύπο- 
θέσεις. "Υστερα άπό ένα μήνα θά γύριζε γιά νά κά
νουν τούς γάμους των.

"Οταν ήρθε ή μέρα πού έπρεπε νά γυρίση ό Δημο
φών ή Φυλλίδα άνυπόμονη άρχισε νά άνεβοκατεβαί- 
νει στήν άκτή καί νά περιμένη.

Πέρασε όμως ή ήμέρα, ή Φυλλίδα πήγε έννέα φο
ρές, άλλά ό Δημοφών δέν φάνηκε.

Τήν έπιασε άπελπισία καί κινδύνευε νά πεθάνη. 
Μά οί Θεοί δέν τήν άφησαν καί τήν μεταμόρφωσαν 
σέ δένδρο ’Αμυγδαλιάς.

"Υστερα άπό μερικούς μήνες, μέσα στό χειμώνα, 
γύρισε ό Δημοφών άλλά δέν βρήκε τήν Φυλλίδα. 
Βρήκε μόνο τό δένδρο τής ’Αμυγδαλιάς.

Βαρειά κτυπημένος άπό τήν άτυχία του, έκανε μιά 
θυσία γιά νά ζητήση συγγνώμην γιά τήν άργοπορία 
του καί νά έξευμενίση τό πνεύμα της.

'Η Φυλλίδα δέχτηκε τήν θυσία καί μέσα στό χει
μώνα ή ’Αμυγδαλιά γέμισε μέ άνθη σάν μιά ένδειξι 
τής άγάπης. "Ετσι άπό τότε, όταν έρχεται ό καιρός 
έκεΐνος, ή άμυγδαλιά άνθίζει καί ας είναι καί χειμώ- > νας. Έτσι τό έφερε ή μοίρα.

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ

Μετά τούς ώραίους καί έπιτυχημένους μύθους τών

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ι Δ Η  
Γ ί ω π ό ν ο υ

τοΰ Ινστιτούτου Δενδροκομίας Ναούσης

άρχαίων προγόνων μας, θά συναντήσουμε τήν άμυ- 
γδαλιά νά άναφέρεται μέσα στήν 'Αγία Γραφή. "Ας 
ρίξουμε μιά ματιά στήν Βίβλο.

"Ηταν ή έποχή πού οί Εβραίοι ταλαιπωρούντο 
στήν έρημο. Άγανακτισμένοι άπό τις άτέλειωτες τα
λαιπωρίες, στερήσεις, καί κακουχίες δέν ήξεραν 
ποιος τούς φταίει.

Γιά νά ξεσπάσουν στρέφονται έναντίον τοΰ Άαρών 
τοΰ Πρωθιερέως.

Επικρατεί στις τάξεις των άναρχία. Ό  Θεός έπεμ- 
βαίνει σ’ αύτές τις δύσκολες στιγμές, γιά νά έπιβάλη 
τήν τάξι καί τήν πειθαρχία.

Παραγγέλλει στόν Μωΰσή νά πάρη δέκα ραβδιά 
άμυγδαλιάς, όσες ήταν καί οί φυλές τοΰ ’Ισραήλ, καί 
νά γράφη επάνω στό καθένα τό όνομα τής φυλής.

Στό ένα άπό αυτά τά ραβδιά γράφτηκε τό όνομα : 
Άαρών.

"Ολα αύτά τά ραβδιά τοποθετήθηκαν μέσα στήν 
σκηνή τοΰ μαρτυρίου. "Οποιο ραβδί βλαστήση, ό 
κάτοχός του θά ήταν ευλογημένος τοΰ Θεού καί όλοι 
οί άλλοι έπρεπε νά υποταχθούν σ’ αύτόν.

Τό έπόμενο πρωί βλάστησε τό ραβδί τοΰ Άαρών 
καί έγινε μιά άμυγδαλιά άνθισμένη, ένώ όλα τά άλλα 
έμειναν ξερά.

Έτσι έπανήλθε ή τάξις καί ή πειθαρχία στούς 
’Ισραηλίτες καί συνέχισαν τόν δρόμο πρός τή γή τών 
όνείρων των.

Άλλά καί σέ μιάν άλλη έποχή πού ή πείνα θέριζε 
τή Χαναάν, συναντούμε στήν Βίβλο τήν Αμυγδαλιά 
νά παίζη κάποιο ρόλο.

'Ο ’Ιακώβ, γιά νά άντιμετωπίση τις άνάγκες του 
σέ σιτάρι πού ήταν τόσο δυσεύρετο, έστειλε τά παι
διά του στήν Αίγυπτο καί προμηθεύθηκε μιά ποσό
τητα. "Οταν τελείωσε τό σιτάρι, ό ’Ιακώβ φώναξε 
πάλι τά παιδιά του καί τούς είπε ότι έπρεπε νά ξανα- 
πάνε στήν Αίγυπτο γιά σιτάρι.

Τότε όμως τά παιδιά, του τοΰ άπεκάλυψαν ότι, ό 
άρχοντας τής Αίγύπτου έζήτησε νά φέρουν μαζί τους 
καί τόν μικρό άδελφό τους τόν Βενιαμίν.

Σέ δίλημμα βρέθηκε ό ’Ιακώβ. Νά στερηθή τό 
στερνοπαίδι του ή νά άφανισθοΰν άπό τήν πείνα.

Μπροστά στήν άπειλή τής πείνας άποφασίζει νά 
στείλη τόν Βενιαμίν.
— Πάρτε, λέγει στούς γιούς του, άπό τούς καλυτέ
ρους καρπούς πού βγάζει ή γή μας. Πάρτε βάλσαμο, 
μέλι, άρώματα καί μύρο, φυστίκια καί άμύγδαλα καί 
δώστε τά δώρα στόν άρχοντα τής Αίγύπτου.

’Εκτός άπό αύτά, γιά δώρο πρός τόν άρχοντα, κα
τασκεύασαν μιά χρυσή λυχνία πού οί λεκάνες της 
ήταν άπό ξύλο άμυγδαλιάς.
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Η Α Μ Υ Γ Δ Α Λ Ι Α
Ή  άμυγδαλιά ήταν στήριγμα τών έλπίδων τοΰ Ια 

κώβ, γιά τήν σωτηρία τοΰ άγαπημένου του παιδιού, 
τού Βενιαμίν.

Μά πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα πού μας δεί
χνει τήν άξια καί τήν θέσι πού κατείχε ή αμυγδαλιά 
μέσα στή Βίβλο είναι έτούτο.

Ό  'Ιερεμίας βρισκόταν στά πρώτα βήματα τής προ
φητικής του σταδιοδρομίας, όταν φάνηκε μπροστά 
του ό Σαβαώθ καί τόν έρώτησε «Τί βλέπεις 'Ιερεμία ;>> 
«Ραβδί ’Αμυγδαλιάς», άπήντησε ό 'Ιερεμίας. «Σωστά 
βλέπεις» λέγει ό Σαβαώθ «Ήλθε ή ώρα νά έκπληρώ- 
σφ τούς λόγους μου. Αύτό τό ραβδί είναι τό σύμβολο 
των άποφάσεών μου. Πάρτο καί άρχισε τήν άποστο- 
λή σου».

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΣ

Ά ς δούμε τώρα τί λένε γιά τήν αμυγδαλιά αύτοί 
πού έζησαν λίγο πριν άπό μάς, αύτοί πού τήν τρα
γούδησαν, τήν παίνεψαν, τήν μάλωσαν, τήν παρεκά- 
λεσαν ή τήν συμπόνεσαν καί άφησαν σέ μάς, πρό
σφατα, τά έργα τους καί τά λόγια τους γι’ αύτήν.

"Ας δούμε τί λένε οί ποιηταί τής νεοελληνικής 
έποχής, οί πεζογράφοι, άκόμη καί ή λαϊκή Μούσα. 
Τί λένε, τί πιστεύουν, τί διδάσκουν γύρω άπό τήν 
άμυγδαλιά.

Σταματούμε γιά λίγο, στόν Σκιαθίτη πεζογράφο, 
τόν Παπαδιαμάντη.

’Απερίσκεπτη, βιαστική, άνυπόμονη τήν χαρακτη
ρίζει ό Παπαδιαμάντης μέ τά παρακάτω λόγια. «Τό 
θέαμα τής άνθισμένης άμυγδαλιάς ύπενθυμίζει πρώι
μα όνειρα νεότητος άνυπομόνου».

Μ’ αυτά τά λόγια τοΰ Παπαδιαμάντη ̂ συμφωνεί καί 
μιά λαϊκή Μούσα ή όποια συμπληρώνει :
' Τρελλούτσικη άμυγδαλιά 
I π’ άνθίζεις τό Γενάρη 

κι’ έρχεται πάλι παγωνιά 
καί καίει τόν άνθό σου.

Γιά τά ξελογιάσματά της αύτά μέ τούς παρακάτω 
στίχους τήν παρατηρεί ό ποιητής Γ. Δροσίνης :

Τά λευκά νυφιάτικα ντυθήκατε 
νά χαρήτε τοΰ ήλιου τά φιλιά, 
νύφες μόνο θέλετε νά μείνετε 
καί παιδί ποτέ σας νά μή σφίξετε 
μέσ’ τή μητρική σας αγκαλιά.

Ά λλοι όμως όχι μόνον δέ τήν κατηγορούν, δέν 
τήν επιπλήττουν, δέν τής άποδίδουν μομφή, αλλά τή 
θεωρούν ώς τό θύμα πού θυσιάζεται στό βωμό τής θυ
σίας γιά κάποιο λυτρωμό :

Τό λυτρωμό άπό τή Δρακόντισα τή χειμωνιά 
Σκοτώνεται ή άγρια χειμωνιά άφοΰ ρουφήξη τό 
αίμα τής ’Αμυγδαλιάς.

Άκόμη θεωρείται τό έξιλαστήριο θύμα τής πάλης 
τοΰ καλού μέ τό κακό.

Τό πιστεύει καί τό λέγει μέ τούς παρακάτω στίχους 
του ό μεγάλος μας ποιητής Κ. Παλαμάς.

Χιονάτες κι’ άπό τ’ άνθισμα κι’ άπό τό θάνατό μας

είμαστε έμεΐς τά θύματα τής άγριας χειμωνιάς. 
Αίμα ζητά βασιλικό ή δρακόντισα νά πιή 
νά πέση ν’ άποκαρωθή νά πιή καί νά χορτάση

Στής θυσίας έπάνω τό βωμό 
στεφανωμένα θύματα γιά κάποιο λυτρωμό. 

Ηρωικό προάγγελο τής άνοίξεως, άνθινο χελιδόνι, 
τήν χαρακτηρίζει μέ τούς παρακάτω στίχους του πά
λι ό Δροσίνης :

Ή  φύσις όλη φοβισμένη 
άπό τό.κρΰο τό πολύ 
θαρρείς τή μυγδαλιά προσμένει 
γιά ν’ άναζήση ή δειλή.
Λευκή σημαία τής ειρήνης 
μέσα άπό πόλεμο μηνά 
κι’ ή άμυγδαλιά τήν καλωσύνη 
στά χιονισμένα μας βουνά.

Παιδούλα τής μητέρας γής καί σύμβολο τής άθωό- 
τητος τήν χαρακτηρίζει μέ τούς στίχους του ό Στ. 
Νικολαΐδης.

Τήν συμπονεΐ τή σκέπτεται :
Έχει στόν κήπο μου μιά μυγδαλιά φυτρώσει 
Κι’ είναι έτσι τρυφερή, πού μόλις άνασαίνει 
Μά ή κάθε μέρα, ή κάθε αυγή τήν μαραίνει . . . 
Ά χ, τής ζωούλας της τό ψέμα θά τελειώση 
Ό σα δέν έχουν πέσει, θά τής πέσουν φύλλα 
καί τά κλαράκια της θέ ν’ άπομείνουν ξύλα ! !

Ό  Ρουμελιώτης ποιητής Άθαν. Κυριαζής δέ φι
λοσοφεί πάνω στήν αμυγδαλιά, ούτε κατέχεται άπό 
συναισθηματισμούς γι’ αύτήν. Τήν τραγουδάει κε
φάτα καί χαρούμενα μέ τούς παρακάτω στίχους :

Τοΰ Γενάρη ή μυγδαλιά 
μέ τό λουλουδένιο μποΰστο 
παίζει μέσ’ τήν άντηλιά 
καί τό χιόνι κάνει γούστο.
Κι’ ήταν μιά τρελλή χαρά, 
πού φτερούγιαζαν τά κλώνια 
καί πού άνθιζαν τά φτερά 
φώς, πουλιά, λουλούδια, χιόνια.

’Εκείνο όμως πού δόνησε καί δονεί τις ψυχές τών 
Ελλήνων είναι οί στίχοι τής «Ανθισμένης αμυγδα
λιάς» τοΰ Δροσίνη πού μελοποιήθηκαν άπό άγνωστο 
μουσικό. Πηγή έμπνεύσεως τών στίχων μιά όμορφη 
κοπέλλα, ή Δροσίνα Δροσίνη, πού . . . τίναξε τήν 
αμυγδαλιά καί γέμιζε μέ άνθη ή πλάτη, ή άγκαλιά καί 
τά μαλλάκια της. Κάθε άνοιξη γεμίζουν τά βουνά καί 
τούς κάμπους, μέ τό χαρούμενο σκοπό τοΰ τραγου
διού αυτοί πού ξεκινούν γιά νά χαροΰν τήν όμορφιά 
της.

Ό  Δροσίνης γέμισε τήν Ελλάδα μέ στίχους καί 
ύμνους γιά τήν άμυγδαλιά, μά καί ή αμυγδαλιά, μέ τή 
σειρά της τοΰ άνταπέδωσε τήν καλωσύνη.

Ένα κλαδί άμυγδαλιάς άνθισε κοντά του καί τόν 
συντρόφευσε τις τελευταίες μέρες τής ζωής του κι’ 
ένα δένδρο άμυγδαλιάς σκεπάζει τόν τάφο του κι’ 
άπλώνει τήν σκιά του γιά νά αναπαύεται ό ποιητής 
κάτω άπό αύτήν. Αύτή λοιπόν είναι ή άμυγδαλιά. 
Δίνει παντού τό «παρών».

Υπάρχει παντού, μά πρό πάντων στήν Ελλάδα. 
Υπάρχει σάν δένδρο, σάν θρύλος, σάν ποίημα, 

σάν τραγούδι.
Έχει γεμίσει μέ τήν όμορφιά της τις πλαγιές τών 

βουνών καί τις ψυχές τών Ελλήνων.
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Μ Ι Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

ΟΤΑΝ ό τηλεφωνητής Χωροφύλαξ 
σήκωσε τό ακουστικό, άπό τήν άλλη άκρη 
του σύρματος, άκούστηκε ή φωνή ενός 
ήλικιωμένου άπό δ,τι φαινόταν ανθρώπου.
— Παρακαλώ τι ήμερομηνία έχομε σήμερα; 
ρώτησε μέ σοβαρό τόνο στή φωνή του.
— Τρίτη 24 Φεβρουάριου, απάντησε άτά- 
ραχος καί χωρίς περιστροφές ό Χωροφύ
λαξ.
— Εύχαριστώ πολύ, είπε ό άγνωστος.

Παρακαλώ κύριε., είπε ό τηλεφωνητής
καί κατέβασε τό άκουστικό.

Δέν είχε περάσει ούτε ένα λεπτό, δταν 
τό τηλέφωνο ξαναχτύπησε. Γεγονός συ- 
νηθέστατο βέβαια για τήν "Αμεσο ’Επέμ
βαση. Μέ τήν διαφορά δμως δτι στήν 
προκειμένη περίπτωση τηλεφωνούσε ό 
ίδιος «μυστηριώδης» κύριος.

Μέ συγχωρήτε πού σας ενοχλώ καί πάλι, 
είπε μέ ένα δισταγμό στήν φωνή του.

Παρακαλώ, τί λέτε κύριε; είπε ό 
Χωροφύλαξ. Είμαι στήν διάθεσή σας...

Ξέρετε...Είμαι ένας ήλικιωμένος καί 
φιλάσθενος συνταξιούχος... ’Ονομά
ζομαι Α.Κ., καί ζώ ολομόναχος σέ μία
μονοκατοικία τού Νέου Ψυχικού οδός.....
άριθ_.Προηγουμένως σας πήρα γιατί
είλικρινά δέν έγνώριζα τί ήμερομηνία 
έχομε. ’Ελπίζω δτι μέ πιστεύετε....

Καί βεβαίως σας πιστεύω κύριε...
Λοιπόν κύριε Χωροφύλαξ μή μέ παρα- 

ξηγήσετε αν σας ζητήσω μία άκόμη έξυ-
πηρέτηση...
Μά τί λέτε τώρα; ’Αρκεί μόνο νά τό 

μπορώ.
Μπορείτε καί δέν μπορείτε...-
Δηλαδή;
Ξέρετε. .Πολύ θά παρακαλοϋσα νά βρήτε 

καί νά μοΰ στείλετε ένα έντυπο φορολογι
κής δηλώσεως. Αύριο τελειώνει ή προθε
σμία υποβολής καί....

Μά δέν σας έστειλε ή Εφορία τής περιο
χής σας;

’Έστειλε μερικές, άλλά τις συμπλήρωσα 
δλες λάθος.

Γιατί δέν ζητάτε άπό κάποιον φίλο, 
γνωστό, ή συγγενή σας; Γιατί δυστυ
χώς έμεϊς δέν έχομε. Κ,αταλάβατε;

Ο άλλος έντελώς άναπάντεχα ύψωσε 
τόν τόνο τής φωνής του.

Μά νομίζω δτι σάς είπα δτι ζώ ολομό
ναχος, είμαι φιλάσθενος, καί πώς νά 
σάς τό πώ: Άξιώ  νά μέ έξυπηρετήσετε, 
είπε φανερά ώργισμένος.

Μά δέν υπάρχει λόγος νά έκνευρίζεσθε 
κύριε..,Γιά νά δούμε πώς θά ...

Έ ν πάση περιπτώσει τό αίτημά μου 
είναι υπερβολικό δέν είναι έτσι; ξεσπάθωσε 
ό άλλος. Πάντως έάν θέλετε νά μέ έξυπη
ρετήσετε έχει καλώς. Διαφορετικά έγώ 
έφέτος δέν θά υποβάλω φορολογική δήλωση 
...Στό κάτω—κάτω τής γραφής έσεϊς θά 
χάσετε...έσεϊς δέν είσθε τό Κράτος; Καί 
χωρίς νά περιμένη άλλη άπάντηση κατέ
βασε μέ πάταγο τό άκουστικό.

Κανονικά ό φιλότιμος καί υπομονετικός 
αύτός Χωροφύλαξ δέν θά έπρεπε νά δώση 
άλλη συνέχεια. Καί δμως έδωσε. "Χστερα 
άπό λίγη ώρα, ένα περιπολικό στάθμευε 
έξω άπό τήν μονοκατοικία τού λίγο άπαι- 
τητικού καί υπερβολικά οξύθυμου συντα
ξιούχου. Ό  επικεφαλής τού πληρώματος 
τού παρέδωσε ένα φάκελλο μέ 2—3 έντυπα 
φορολογικών δηλώσεων. Τό πώς βρέθη
καν, αυτό είναι μιά άλλη ιστορία, πού δέν 
μπορεί νά χωρέση έδώ. Τό μόνο πού μπο
ρεί νά χωρέση είναι ένα «μπράβο» γιά τό 
προσωπικό τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως....

*
ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ οί δύο φίλες καί γει- 

τόνισσες, είχαν καθιερώσει μία μόνιμη 
συνήθεια: Νά πίνουν μαζί τόν πρωϊνό 
καφέ τους πότε στό σπίτι τής μιας 
καί πότε στό σπίτι τής άλλης. Κανονική 
σειρά στις άλληλοεπισκέψεις αύτές δέν 
υπήρχε. 'Όποια τελείωνε πρώτη τό πρωινό 
σιγύρισμα, έπαιρνε' ύπό μήλη ς κάποιο 
έργόχειρο, καί χτυπούσε τήν πόρτα τής 
διπλανής της. "Τστερα άκολουθοΰσε ή άπό- 
λαυση τού καφέ μεταξύ τσιγάρου καί άλ- 
ληλοενημερώσεως έπί θεμάτων... κουτσο
μπολιού, τούλάχιστον έπιπέδου συνοικίας. 
"Ωσπου ένα πρωινό έγινε τό μεγάλο κακό.
"Ολα άρχισαν άπό τήν στιγμή πού ή μία 
άπό τις δύο φίλες ετοιμαζόταν νά χτυπήση 
τό κουδούνι τής γειτόνισσάς της. Τότε 
πρόσεξε δτι ή πόρτα ήταν μισάνοιχτη.
Ταυτόχρονα ένα κακό προαίσθημα τής 
έσφιξε τήν καρδιά. Έσπρωξε τήν πόρτα, 
μπήκε στό χώλ, κοίταξε στον διάδρομο,

έψαξε στήν κουζίνα, άλλά ή φίλη της δέν 
φαινόταν πουθενά. Τήν φώναξε πολλές φο
ρές μέ τό δνομά της, άλλά δέν πήρε καμ- 
μία άπάντηση. Κάποια στιγμή μπαίνει 
στήν κρεββατοκάμαρα καί τί νά ίδή...
Ή  φίλη της βρισκόταν γονατιστή στό 
κρεββάτι καί ολοσκέπαστη, άπό πολλές 
κουβέρτες. Θαρρείς καί προσευχόταν 
κάτω άπό τά ρούχα...’Από μιά άκρη φαι
νόταν ό άγκώνας της. Τήν σκούντησε, 
τής μίλησε, άλλά άπάντηση δέν πήρε. Τήν 
στιγμή αύτή αίσθάνθηκε μία τρελλή 
ιδέα νά χορεύη μέσα της. «..Έγκλημα !...» 
σιγοψιθύρισε μέ τά μάτια στρογγυλεμένα 
άπό τή φρίκη. Καί χωρίς καθυστέρηση 
πετάχτηκε στον δρόμο φωνάζοντας:

Βοήθεια!... Έγκλημα !...Τήν ’Αστυνο
μία !...

’Αναστατώθηκε ή γειτονιά, βροντοχτύ- 
πησαν πολλά πορτοπαράθυρα, μαζεύτηκε 
κόσμος. "Οταν σέ λίγα λεπτά έφτασαν έπί 
τόπου δύο περιπολικά, τό σκηνικό είχε 
άλλάξει. Αύτή τή φορά ολοφυρόταν ή «κοι- 
μωμένη». Κάποτε οί Χωροφύλακες κα- 
τάφεραν νά τήν ήρεμήσουν. Καί άκουσαν 
άπό τά χείλη της τήν άκόλουθη ιστορία:
Πρωί—πρωί τής χτύπησαν τήν πόρτα 
τρεις τσιγγάνες. Πίταν καθώς τής είπαν 
οί τρεις... Μοίρες, πού ήρθαν γιά νά τήν 
σώσουν. Ή  μία στρογγυλοκάθησε στό 
κατώφλι τής εισόδου, γιά νά διώχνη δπως 
εξήγησε τά ... κακά πνεύματα. (Γράφε γιά 
νά έκτελή καθήκοντα «τσιλιαδόρου»), Οί 
άλλες δύο τής ζήτησαν καί πήραν χωρίς 
καμμία δυσκολία μία πετσέτα προσώπου, 
μία εφημερίδα, δύο φλυντζάνια, 4.000 
δραχμές, καί μία κουβέρτα, προκειμένου 
δπως έξήγησαν νά τά κάψουν σέ μία ρεμα
τιά γιά νά λυθούν τά ...μάγια καί νά καούν 
οί...εχθροί της πού τήν ζηλεύουν. "Τστερα 
τήν έβαλαν νά γονατίση στό κρεβάτι, 
τήν σκέπασαν μέ κουβέρτες, καί άρχισαν 
τά ξόρκια, ένώ ταυτόχρονα άρπαζαν δ,τι 
πρόχειρο εΰρισκαν μπροστά τους. "Οταν 
κάποτε τελείωσαν τήν οικιακή λεηλασία, 
τής είπαν πώς αν ήθελε νά λυθούν τά μάγια, 
θά έπρεπε νά μείνη άκίνητη, άμίλητη καί 
φυσικά κουκουλωμένη, τούλάχιστον μισή 
ώρα. Δηλαδή μέχρι νά προλάβουν νά γίνουν 
άφαντες οί τρεις... Μοίρες. Καί δπως πρά
γματι έγιναν. Τά υπόλοιπα μάς είναι ήδη 
γνωστά. "Οπως γνωστά είναι επίσης τά 
λογής—λογής τεχνάσματα πού μεταχειρί
ζονται οί τσιγγάνες, δταν θέλουν νά λαφυ
ραγωγήσουν κάποιον άφελή. Ωστόσο δμως 
τά θύματά τους αύξάνονται καί πληθύνονται.

Γιατί άπλούστατα, δλοι λίγο — πολύ, 
πιστεύουν στούς χρησμούς πού δίνουν 
οί τσιγγάνες, οί χαρτορίχτρες, οί καφε- 
τζοΰδες, τά «μέντιουμ», καί πάει λέοντας...
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Οταν οι Ελληνίδες νοικοκυρές έτοιμάσουν τό 
σφαγμένο γουρούνι της ’Αποκριάς καί τό κρεμάσουν, 
βγάζουν την πυτιά. Τή βάζουν σ’ ενα πιάτο, τήν κό
βουν κομματάκια, τής ρίχνουν ξύδι, σκόρδο, άλάτι, 
ούζο καί κατόπιν τή βάζουν στον ήλιο, ώσπου νά 
ξεραθή. "Οταν φύγουν όλα τά υγρά πού είχε καί ξε- 
ραθή τελείως, τότε παίρνουν τήν γουρουνοπυτιά καί 
τη βαζουν σέ μιά σακκούλα. Μετά θά τήν κρεμάσουν 
στην καπνια τοϋ παραγωνιοϋ, γιά νά ρίχνουν άπ’ αύτή 
όταν πήζουν τυρί.

Σέ πολλά μέρη συνηθίζουν, όταν άνοίγει τό Τριώδιο 
ν’ άνάβουν φωτιέε σ’ όλους τούς μαχαλάδες. Αύτό 
γίνεται κάθε βράδυ. Έ ξ άλλου, σέ πολλά σπίτια 
ανταλλάσσουν έπισκέψεις τά βράδυα (βεγγέρες) καί 
παίζουν διάφορα παιγνίδια, λένε αινίγματα ή σατυ
ρικά λογοπαίγνια, χορεύουν καί ξεφαντώνουν. Τέ
τοια παιγνίδια είναι ή κολοκυθιά, ή μπερλίνα, τό άλο
γο, ή παπαδιά, ή άμπάρα. κ.λ.π.

Τήν Τσικνοπέμπτη πού φτιάχνουν τίσ τσιγαρίδες 
οι γυναίκες τοϋ λαοϋ μας, ρίχνουν στή φωτιά λίγο 
λιβάνι καί λιβανίζοντας δένουν στήν άκρη τοϋ μαντη
λιού τους γιά τό καλό ένα σπειρί λιβάνι. Τήν ήμέρα 
αυτή θά φάνε λίγο καί άπό τό κεφάλι τοϋ γουρουνιοΰ 
πίνοντας ζεσταμένο κρασί. Γιά νά γίνουν πάντως 
καλές οί τσιγαρίδες, πρέπει νά μείνουν στή λαΐνα 
σαράντα ήμέρες καί ύστερα ν’ άρχίσουν νά τις βγά
ζουν γιά νά τις φάνε.

Τό βράδυ τής Τυρινής πριν κοιμηθοΰν οί γυναϊκεε, 
θά πετάξουν στο δρόμο λίγα σκουπίδια,  ̂ιά τό καλό 
τοϋ σπιτιοΰ, καί κατόπιν θά κοσκινίσουν τό αλεύρι 
πού θά φτιάσουν τή λαγάνα τής Καθαράε Δευτέρας, 
γιά νά μήν άνακατεύονται τά σιτάρια όταν θ’ άρχι- 
σουν νά ζυμώσουν.

Τήν Καθαρά Δευτέρα οί ανύπαντρες κοπέλλες 
δένουν χρυσό μαντήλι γύρω άπό τή μέση τους πριν 
κοιμηθούν καί λένε τό τετράστιχο:

"Οπου σέ στέλνω, νά διαβής 
τή Μοίρα μου ' ά πάς νά βρής 
νά ρθή άπόψε νά μοΰ είπή 
ποιόν άντρα θέ νά πάfω.

"Αλλοτε πάλι φτιάχνουν τρεις άρμυροκουλοϋρες 
μέ πολύ άλάτι καί κλεμμένο άλεύρι άπό τρία σπίτια 
άπίκραντα ή «μονοστέφανα», πού ζυμώνουν μέ τά 
χέρια πίσω άπό τήν πλάτη, καί άπό τις όποιες άφοϋ 
τις ψήσουν στά κάρβουνα, παίρνουν ξεχωριστά άπό 
μιά μπουκουνιά: Τή μιά θά τή φάνε, τήν άλλη θά 
τή ρίξουν έπάνω στή σκεπή, κρασί οτόν ήλιο, καί τήν 
άλλη θά τή βάλουν κάτω άπό τό μαξιλάρι, γιά νά 
δοΰν σ-ιόν ύπνο τους ποιόν άντρα θά πάρουν.

Άλλοϋ πάλι ζυμώνουν μιά Σαρακοστοκουλ ούρα 
μέ προζύμι πού ζύμωσαν τά μακαρόνια τής ’Απο
κριάς, καί τήν ψήνουν στήν γωνιά χάμω. Τό πρωί 
τής Καθαροδευτεράς, μόλι$ ξυπνήσουν, τήν κυλάνε. 
"Αν πάει δεξιά θά πάει καλά τό σπίτι, άν κάμει αρι
στερά θά είναι δύστυχα τά εισοδήματα καί προ πάν
των τά γεννήματα.

’Επίσης τό βράδυ τής Καθαράς Δευτέρας οί γυναί
κες θά ψάξουν νά βροϋν τό πιο χοντρό κολοκύθι γιά νά 
φτιάξουν τήν κολ.οκυθόπιττα, γιά νά φιλέψουν τά 
καρναβάλια πού θά περάσουν άπό τά σπίτια τήν ήμέρα 
των 'Αγίων Θεοδώρων, νά χαιρετίσουν καί νά εύχη- 
θοϋν.

ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ έχει
δόσει ό λαός μας διάφορες ονομασίες:

Ή  πρώτη έβδομάδα τού Τριωδίου λέγεται Προ- 
φωνή ή Προσφωνή (γιατί. . . φωνάζουν τά γουρούνια 
πού σφάζονται, ή γιατί ό «Γουρουνοτελάλης» φωνάζει 
νά σφάξουν τά. . . ορεκτικά αύτά τετράποδα), Ά πο- 
λυτή ή Άμολυτή δέ γιατί οί ψυχές των άποθαμένων 
άπολύονται καί βγαίνουν στον έπάνω κόσμο ή γιατί 
καταλύετα.ι ή Τετάρτη καί ή Παρασκευή. 'Η δεύτερη 
λέγεται Κρεατινή (γιατί τρώνε κρέας όλη τήν έβδο
μάδα καί Τετάρτη καί Παρασκευή). Καί τήν τρίτη τή 
λένε Τυρινή γιατί τρώνε τυριά καί γενικά τά γαλα
κτερά. Λέγεται καί έβδομάδα τοϋ Μακαρονιού, γιατί 
τρώνε πολύ τά μακαρόνι
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Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Γιά τήν «ληστεία τον Δήλεσι» 
έγράφησαν και Ισως θά γραφούν 
και εις τό μέλλον πολλά. Στο ευρύ 
κοινό όμως τό φρικιαστικό έγκλημα 
πού ντρόπιασε την 'Ελλάδα καί 
υπέβαλε την Κυβέρνησί της σε 
απαράδεκτες γιά ελεύθερη καί άνε- 
ξάρτητη χώρα ταπεινώσεις, αφήνει 
πολλά ερωτηματικά, ενώ από τις 
πειγραφές ξένων συγγραφέων έχουν 
δημιονργηθεΐ, αδικώτατα, ώρισμένες 
δυσμενείς εντυπώσεις εις βάρος 'Ελ
ληνικών αρχών.

’Έτσι: Είναι μύθος τό άναγραφέν 
δτι: « Ή  'Ελληνική Κυβέρνησις,
ειδοποιηθείσα υπό τής ’Αγγλικής 
Πρεσβείας περί τής επιθυμίας τών 
’Ά γγλω ν ενγενών νά έπισκεφθοΰν 
τον Μαραθώνα, έδωσε καθησνχα- 
στικάς διαβεβαιώσεις διά τό ασφα
λές τής περιοχής» κ.λ.π. ’Επ’ 
αυτού, ό τότε υπουργός τών .Στρα
τιωτικών Σκαρλάτος Σούτσος, έ- 
δήλ,ωσε υπεύθυνα καί κατηγορημα
τικά, δτι, ή Κυβέρνησις, ούδεμίαν 
περί τής επιθυμίας τών ξένων νά

Κατά τά μέσα τοΰ περασμένου αίώνος καί ένώ ή 'Ελλάς προσεπάθει νά 
έπουλώση τάς πληγάς τοϋ απελευθερωτικού άγύνος διά τήν άνασυγκρότη- 
σίν της ώς έλεύθερον καί κυρίαρχον κράτος, πολυάριθμοι ληστρικοί συμμορί- 
αΐ έλυμαίνοντο τήν έπαρχίαν μέ άποτέλεσμα νά έκθέτουν τήν χώραν διεθνώς .
Η νεοσύστατος Χωροφυλακή μέ ήρωίκάς προσπάθειας τών άνδρών της, 

στρατολογημένων μεταξύ τών άριστων τής έποχής, κατεδίωκε άπηνώς τούς 
ληστάς καί θά έξήλειφε δριστικώς τήν ληστείαν έάν άλλαι έγγενεΐς άδυνα- 
μίαι δέν ύπέθαλπον τό λυπηρόν τούτο φαινόμενον. ’Αποκορύφωμα τών λη
στρικών έπιδρομών υπήρξε τόν Μάρτιον τού 1870 ή περίφημος πλέον λη
στεία τού Δήλεσι ή όποια συνετάραξε όχι μόνον τήν έλληνικήν άλλά καί τήν 
εύρωπαϊκήν τότε κοινήν γνώμην καί ήπείλησε μεγάλας διεθνείς έπιπλοκάς 
διά τήν 'Ελλάδα.
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Δύο από τά θύματα τής σφαγής τοϋ 
Αήλεσι. ’Επάνω ό "Εντοναρντ Χέρμπερτ 
τρίτος γραμματενς τής ’Αγγλικής Πρεσ
βείας τών ’Αθηνών και κάτω ό Φρειδερίκος 
Βίνερ.

έπισκεφθοϋν τον Μαραθώνα, 'έλαβε 
γνώσιν. Καί δτι, εάν τό έπληροφο- 
ρεϊτο, άλλην θά ήκολούθη, άσφαλή 
δι’ αυτούς, διαδικασίαν.

Μυθεύματα είναι επίσης καί τά 
αναφερόμενα εις τό βιβλίον τοϋ 
Αγγλου συγγραφέως κ. Τζένκινς 

δτι «ή Χωροφυλακή, είδοποιηθεϊσα 
υπό τοϋ διερμηνέως τής Πρεσβείας 
δεν έφερε καμμίαν άντίρρησιν, άλ?.’ 
αντιθέτως έπέμεινεν δτι, πράγματι, 
η περιοχή ήτο ασφαλής». Τό αλη
θές είναι δτι, αργά τό απόγευμα τής 
προηγούμενης τής εκδρομής ημέρας, 
η Μοιραρχία ’Αττικής έπληροφο- 
ρηθη την επιθυμίαν τών ’Ά γγλω ν  
ευγενών νά έπισκεφθοϋν τον Μαρα
θώνα. Καί τό έπληροφορήθη, δχι 
οπό την Πρεσβείαν, άλλά από τη 
Διοικητική Αστυνομία Αθηνών. 
Πώς καί προς ποιον, λοιπόν, θά

έδιδε δποιαδήποτε σχετική με τήν 
εκδρομή πληροφορίαν ή Χωροφυ
λακή;

Τά επίσημα κείμενα καί, πέραν 
τούτων, οί περιγραφές τών εφημε
ρίδων τής εποχής καί άλλα αυθεν
τικά στοιχεία, μάς πληροφορούν, 
έξηκριβωμένα καί αδιάψευστα τά 
εξής:

Κατά τις απογευματινές ώρες 
τής 29 Μαρτίου (π.ήμ.) 1870 ή 
Διεύθυνσις τής Διοικητικής Α στυ
νομίας ’Αθηνών έπληροφορείτο από 
κλητήρα τοϋ ξενοδοχείου τής ’Α γ
γλίας, καί δχι από διερμηνέα τής 
Πρεσβείας, δτι ’Ά γγλο ι περιηγηταί, 
διαμένοντες στο ξενοδοχείο αυτό, 
έπιθυμοϋσαν νά έπισκεφθοϋν τον 
Μαραθώνα. ’Επειδή δέ ή ’Αστυ
νομία ήτα αναρμόδια, άπέστειλε 
προς τή Μοιραρχία ’Αττικής τό 
ακόλουθο έγγραφο:

Άριθ. 2758
Η  ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗ 
ΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΑΘΗ

ΝΩΝ
Προς τήν Μοιραρχίαν ’Αττικής
’Ά γγλο ι περιηγηταί, διαμένοντες 

εις τό ξενοδοχεϊον τής ’Αγγλίας εν 
τή πλατεία Συντάγματος, προτί- 
θενται νά μ εταβώσιν εις Μαρα
θώνα αϋριον 30 λήγ. τήν 5ην πρωί- 
νήν, χάριν διασκεδάσεως. Είδοποι- 
οϋντες υμάς κ. μοίραρχε περί τού
του, σάς παρακαλοϋμεν νά διατά- 
ξητε νά διασφαλισθή δι εφίππων 
Χωροφυλάκων ή εις Μαραθώνα με- 
τάβασίς των.
’Εν Άθήναις τή 29 Μαρτίου 1870 

Ό  διευθυντής κ.α.α. 
Π ΑΠ ΑΗ ΛΙΟ Υ

Τό έγγραφον έλήφθη στις 6 μ.μ. 
’Αμέσως ό άντικαθιστών τον άπου- 
σιάζοντα εκτός ’Αθηνών μοίραρχον, 
υπομοίραρχος Ζ. Μπασδέκης, έστει
λε μέ έφιππο χωροφύλακα στον 
διοικητήν τοϋ Μεταβατικού απο
σπάσματος λοχαγόν Τουρναβίτην, 
έδρεύοντα στήν Κηφισιά, τό ακό
λουθο έγγραφο συγχρόνως δέ διέ
ταξε τέσσερις Χωροφύλακες νά συ
νοδεύσουν τούς περιηγητάς.
Άριθ. 2992 λίαν κατεπείγον 

Π  ΜΟΙΡΑΡΧΙΑ Α ΤΤΙΚ Η Σ  
Προς τον διοικητήν τοϋ Μεταβα
τικού ’Αποσπάσματος ’Αττικής 

Κηφισιάν
Αϋριον τήν 5ην πρωινήν ώραν 

'Άγγλοι περιηγηταί μεταβαίνουν εις 
Μαραθώνα. Σάς παρακαλοϋμεν δθεν, 
δπως έξασφαλίσητε τήν εξ ’Αθηνών 
εις Μαραθώνα άγουσαν δημοσίαν 
όδόν, τήν δέ έξααφάλισιν ταύτην

δ ιατηρήσητε μέχρι τής επομένης 
Τετάρτης, καθ’ δσον καί έτεροι 
ξένοι προτίθενται νά μεταβώσιν εις 
Μαραθώνα.
Έ ν Άθήναις τή 29 Μαρτίου 1870 

Ό  διοικητής κ.α.α.
Ζ. Μ Π ΑΣΔΕΚΗΣ  

’ Υπομοίραρχος
Σημ. ( τά ανωτέρω έγγραφα φυλάσ

σονται εις τά Γενικά ’Αρχεία τοϋ 
Κράτους, καί έχουν δημοσιευθή εις 
τό ψύλλον τής 25 ’Απριλίου 1870 
τής εφημερίδας «Αιών»).

Ό  λοχαγός Τουρναβίτης, μέ τήν 
σειρά του, έστειλε μέ έφιππο χωρο
φύλακα επείγουσα διαταγή στα πε- 
ριπολοΰντα εις τήν περιοχή Μαρα- 
θώνος αποσπάσματα νά λάβουν ά
μεσα μέτρα γιά τήν ασφάλεια τών 
περιηγητών. ”Εως δτ ου δμως ό 
χωροφύλαξ φθάση, μέσα στή σκο
τεινή νύχτα, στο Μαραθώνα καί 
κατορθώσει νά συναντήση κάποιο 
από τά συνεχώς μετακινούμενα απο
σπάσματα, οί ξένοι είχαν άφιχθή 
έκεϊ, χωρίς κανένα απρόοπτο.

Τήν διαταγή τοϋ λοχαγού έλαβαν 
δύο μικρά αποσπάσματα, από οκτώ 
καί επτά στρατιώτες, υπό λοχία 
τό ένα καί δεκανέα τό άλλο, καί 
ξεκίνησαν γιά τήν ’Αθήνα μαζί μέ 
τούς περιηγητάς. Δέν μπόρεσαν 
δμως νά τούς παρακολουθήσουν διό
τι τά αμάξια τους έτρεχαν μέ καλ
πασμό.

’Εν τώ μεταξύ, στή γέφυρα τοϋ 
Πικερμίου, είχαν στήσει ένέδρα 21 
λησταί, ύπό τούς διαβοήτους αδελ
φούς Τάκον καί Χρήστον Άρβανι- 
τάκην. Τών αμαξών έπέβαιναν: Τής 
πρώτης, ό λόρδος καί ή λαίδη 
Μάγκαστερ, ό γραμματεύς τής 
’Αγγλικής Πρεσβείας Χέρυπερτ, ό 
Φρ. Βύνερ καί ό διερμηνεύς Ά λ .  
Άνεμογιάννης, καί τής δευτέρας ό 
’Ά γγλος δικηγόρος τοϋ Σιδηρο
δρόμου Αθηνών — Πειραιώς Έδ. 
Αόϋντ, ή σύζυγός του, ή μικρή 
κόρη των, ό ’Ιταλός κόμης Α λβέρ
τος Μπόϋλ καί ό υπηρέτης του, 
προπορεύοντο δέ δύο καί ήκολού- 
θουν άλλ,οι δύο χωροφύλακες έφιπποι.

"Οταν οί περιηγηταί, στις 4,15' 
μ.μ. έφθασαν κοντά στήν ξύλινη 
γέφυρα τοϋ Πικερμίου, άκούσθηκε 
βροντερή φωνή πίσω από πυκνούς 
θάμνους, πού τούς έκοψε τήν ανά
σα:

—Στον τόπο.
Συγχρόνως .οί λησταί, έπήδησαν 

στο δρόμο καί σταμάτησαν τά 
άλογα. Οί προπορευόμενοι δύο χω
ροφύλακες, προτού προφθάσουν νά

185



Σνλληψθέντε% λησταϊ τής σφαγής τού Αήλεαι τρανματίαι οδηγούνται εις τό Δι- 
καστήριον διά νά δώσονν λόγον τών πράξεων των (σχεδίασμα τής εποχής)

κάμουν χρήσιν τών οπλών των, 
έδέχθησαν δολοφονικές σφαίρες 
τών ληστών καί έκνλίσθησαν στο 
έδαφος ενώ οί άλλοι δύο πού ήκο- 
λούθουν, άκινητοποιήθησαν αστρα
πιαίος καί σννελήφθησαν αιχμά
λωτοι.

"Οταν οί στρατιώτες τον ενός εκ 
τών μικρών αποσπασμάτων έφθασαν 
στο τόπο τής αιχμαλωσίας, οί λη- 
αταί με τους αιχμαλώτους προχω
ρούσαν, κατευθννόμενοι στην Πεν
τέλη. Καί φώναξαν στον επί κε
φαλής τον άποσπάσματος, ότι έαν 
οί στρατιώτες πυροβολήσουν, θά 
σκοτώσουν τούς ξένους.

Στην Πεντέλη, οί Άρβανιτάκη- 
δες, άφησαν ελεύθερες τις κυρίες καί 
την κόρη τον Λόϋντ, άφοϋ προηγου
μένως νπεχρέωσαν τούς αιχμαλώ
τους νά γράφουν επιστολές, τις ό
ποιες παρέδωσαν στην λαίδη Μάγ- 
καστερ καί διά τών όποιων ειδο
ποιούσαν την Κνβέρνηαι, δτι, γιά 
την άπελενθέρωσι τών αιχμαλώτων, 
έπρεπε νά τούς καταβληθούν λύτρα
25.000 χρυσές λίρες.

Την τρίτη ημέρα τής αιχμαλω
σίας, οί λησταϊ, άφησαν ελεύθερο 
τον λόρδο Μάγκαστερ, μέ σκοπό 
νά συγκεντρώση τά λύτρα καί, έπι 
τώ λόγω τής τιμής του, νά έπι- 
ατρέφη.

Έ ν τώ μεταξύ δμως, οί Άρβα- 
νιτάκηδες, μέ προτροπή τών «κου
μπάρων» μετέβαλαν γνώμη. Καί 
ήξίωσαν, έκτος τών λύτρων, νά 
τούς δοθή καί αμνηστία.
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Σχετικά, ό τότε έν Άθήναις Α 
μερικανός πρεσβευτής Κάρολος 7α- 
κερμαν, θερμός φιλλέλην καί δια
πρεπής διπλωμάτης, εις τό βιβλίον 
του «οί "Ελληνες τής σήμερον» πού 
έξέδωσε λίγο αργότερα, γράφει τά 
ακόλουθα:

«’Π  Ελληνική Κυβέρνησις καί 
ό "Αγγλος πρεσβευτής έστειλαν απε
σταλμένους δπως πείσωαι τούς λη- 
στάρχους νά μεταβάλωσι τούς ό
ρους αυτών, καθ’ δτι, όχι μόνον 
αντισυνταγματικόν, αλλά καί αδύ
νατον ήτο νά δοθή πλήρης χάρις 
άνευ δίκης. Προετράπησαν δέ δι 
έπιστολών νά δεχθώσιν τά χρήματα, 
άτινα είχον ήδη έξευρεθή καί τοπο- 
θετηθή εις κιβώτια, μέ τήν ύπό- 
σχεσιν δτι θά διευκολυνθή ή εις τά 
σύνορα ύποχώρησις αυτών ή δτι, 
’Αγγλικόν πολεμικόν πλοϊον θά έτί- 
θετο εις τήν διάθεσίν των διά νά 
τούς άποβιβάση εις Μελί την ( Μάλ
ταν ) ή άλλαχού τών ’Αγγλικών 
κτήσεων. Αέν υπάρχει βεβαίως πα
ράδειγμα τοιούτων δρων, τοσούτων 
παραχωρήσεων, τοιαύτης έξευτελι- 
στικής ύποκλίσεως τής δικαιοσύνης 
προ τών ποδών άθλιων κακούργων.

Οί αρχηγοί, έν τούτοις, έξηκο- 
λούθουν έπιμένοντες, προτρεπόμενοι 
εις τούτο υπό τών «κουμπάρων» ή 
τών μακράν ευρισκομένων συναι- 
τέρων των, συμβουλευόντων αυτούς 
νά είναι σταθεροί, καθότι, τελικώς,

θά ένέδιδε ή Κυβέρνησις εις τάς 
απαιτήσεις των».

Έ ξ άλλου, ό ’Ά γγλος πρεβευτής 
’Έρσκιν, κατόπιν συνομιλιών μέ τήν 
rΕλληνική Κυβέρνησι καί τον ’Ιταλό \ 
πρεσβευτή, άπέστειλε στους λ.η- 
στάρχους τήν ακόλουθη έπιστολή:

«Οί πρέσβεις τής ’Αγγλίας καί 
’Ιταλίας έλαβον τήν έπιστολήν σας. 
Ούδεμία θά ύπάρχη δυσκολία διά 
τήν πληρωμήν τών χρημάτων. ’Ο
φείλετε δμως νά μή έπι μείνετε εις 
τήν αμνηστίαν' τήν όποιαν ή Κυ- 
βέρνησις δέν έχει έξουαίαν νά πα- 
ράσχη. Θά άποσταλούν πρόσωπα 
διά νά διαπραγματευθούν μαζί σας, j 
ό δέ βασιλεύς καί ό πρωθυπουργός 
μάς έβεβαίωσαν δτι κατά τό διά
στημα τών διαπραγματεύσεων δέν 
θά ένοχληθήτε».

’Αλλά δλες αυτές καί άλλες συ
στάσεις, υποσχέσεις καί παρακλή
σεις, έπεσαν στο κενό. Οί λήσταρχοι 
έμειναν αμετάπειστοι.

Ή  Κυβέρνησις, κατόπιν τούτου, · 
διέταξε πολυάριθμο στρατιωτικό α
πόσπασμα, υπό τον συνταγματάρχη 
Θεαγένη, νά παρακολουθήση τις 
κινήσεις τών ληστών στήν περιοχή 
τού Ώρωπού, δπου είχαν «λημε
ριάσει» μέ τήν έντολή, νά μή έπι- ( 
τρέψη τήν μετακίνησί τους πέραν 
τής ’Αττικής. Στις 21 ’Απριλίου 
δμως, οί λησταϊ άρχισαν μετακι
νούμενοι καί έφθασαν στο Συκά-
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Ή  οδός Σταδίου κατά τό δεύτερον ήμισν τοΰ περασμένου αίώνος καί τό δέσπο
ζαν τής λεωφόρον κτίριον της παλαιός Βουλής τών 'Ελλήνων.

μινο. Τότε, 6 συνταγματάρχης Θεα
γένης, φοβηθείς δτι οί λησταϊ προ
σπαθούσαν νά τον ξεγελάσουν κα'ι 
νά τραπούν προς τη Βοιωτία και 
από έκεϊ στα σύνορα, διέταξε τούς 
στρατιώτες νά περισφίξουν τον κλοιό 
γύρω από τη συμμορία. Τά «καρα
ούλια» όμως τών ληστών άντελή- 
φθησαν τις κινήσεις αυτές καί ειδο
ποίησαν τούς αρχηγούς των, οπότε 
οι συμμορίτες έξεκίνησαν για τό 
Δήλεσι. ’Εκεί έσφαξαν τούς αιχμα
λώτους καί έχωρίσθησαν σέ δύο 
ομάδες: Ή  μία, υπό τον Τάκο 
Άρβανιτάκη, έτράπη προς Σχη- 
ματάρι, ή δε άλλη υπό τον Χρηστό 
συνέχισε την πορεία της παράλληλα 
προς την παραλία, οπότε οί στρα
τιώτες, συνεπλάκησαν με την δεύ
τερη ομάδα, έσκότωααν τον Χρη
στό Άρβανιτάκη καί έξη συντρό
φους του, τούς δέ υπολοίπους συνέ
λαβαν καί τούς παρέπεμψαν στη 
δικαιοσύνη. 'Ο Τάκος με τούς συν
τρόφους του, κατώρθωσε νά δια
φυγή στην Τουρκία. Α λλά  καί 
εκεί δεν έμεινε γιά πολύ καιρό 
ασφαλής. Τό Ελληνικό Κράτος α
γρυπνούσε. Καί τρία χρόνια αργό
τερα, ό Νομάρχης Φθιώτιδος, 
ήρωϊκός ταγματάρχης τής Χωρο
φυλακής Πέτρος Βακόλογλον, πού 
παρακολουθούσε με εμπίστους του 
τις κινήσεις τού Τάκου καί τών 
συντρόφων του, καί είχε επαφή με 
τον Τούρκο διοικητή Θεσσαλίας καί 
Ηπείρου αντιστράτηγον Μεχμέτ— 
Αλή Πασάν, τον έπεισε νά τούς 

εξωντώση. Πράγματι, τουρκικό α
πόσπασμα κατεδίωξε τή συμμορία

καί τήν έξωλόθρευσε τό θέρος τού 
1873.

"Οσον αφορά τούς συλληφθέντας 
στο Δήλεσι ληστάς καί πολλούς 
συνενόχους των, ό ρόλος τών οποίων 
άπεκαλύφθη κατά τις ανακρίσεις, 
αυτοί παρεπέμφθησαν σέ δίκη, πού 
άρχισε στις 9 Μαΐου 1870 σέ αί
θουσα τού Βαρβακείου Λυκείου, 
παρουσία τών πρεσβευτών Ά γλίας  
Αμερικής καί Αυστρίας, άνωτά- 
των υπαλλήλων τών Πρεσβειών 
Γαλλίας, Ρωσίας καί Σουηδίας καί 
πολλών άλλων 'Ελλήνων καί ξένων 
επισήμων. Οι λησταϊ κατεδικά- 
σθησαν εις θάνατον καί έξετελέ- 
σθησαν στο Πεδίον τού "Αρεως, ενώ 
δύο ληστοτρόφοι' απεσταλμένοι τών 
«κουμπάρων» πού ειδοποίησαν τή 
συμμορία νά αιχμαλωτίση τούς περι- 
ηγητάς, κατεδικάσθησαν εις ισόβια 
δεσμά, καί άλλοι σέ διάφορες ποινές.

'Ο Αμερικανός πρέσβυς Τάκερ- 
μαν, πού παρηκολούθησε καί τις 
ανακρίσεις καί τήν πολύκροτη δίκη, 
εξιστορεί λεπτομερώς τά γεγονότα 
στο βιβλίο του «Οί "Ελληνες τής 
σήμερον» καί καταλήγων, αφιε
ρώνει τό ακόλουθο σχόλιο:

«Τό μόνον πρόσωπον—γράφει ό 
Τάκερμαν—άνήκον κάπως εις καλήν 
κοινωνικήν τάξιν, κατηγορηθέν ώς 
ένεχόμενον εις τήν διάπραξιν τών 
κακουργημάτων, ήτο νέος τις Ευ
ρωπαίος, υιός μεγαλοκτηματίου. Τό

πρόσωπον τούτο είχε εις τήν υπη
ρεσίαν του τον αδελφόν τών αρχι
ληστών Γεώργιον Άρβανιτάκην καί 
εύρίσκετ ο εις εμπορικός σχέσεις 
μετά τών ετέρων δύο αδελφών. 
’Επιστολή υπογεγραμμένη, ώς λέ
γεται, υπό τού έκ τών αδελφών 
Άρβανιτάκη Γεωργίου προς τούς 
ληστάς καί εύρεθείσα εις τό θυλά
κων τού φονευθέντος χρήστου Άρβα- 
νιτάκη, παρεκέλευε αυτόν νά δείξη 
σταθερότητα καί νά έπιμείνη εις 
τήν αμνηστίαν. 'Ο νέος ούτος συνε- 
δέετο μετά τών ληστών διά συγγέ
νειας. Ή το δηλαδή άνάδοχος τοΰ 
τέκνου ενός έξ αυτών καί οϋτω 
συνεδέετο μετ' αυτών διά δεσμών, 
οίτινες έν 'Ελλάδι θεωρούνται ιεροί. 
'Η  σύλληψις τού νεαρού τούτου καί 
ή έπικειμένη παραπομπή του εις 
δίκην, έστενοχώρησε τήν Κυβέρ- 
νησιν τής Α γγλίας, ή οποία παρε- 
κάλεαε νά άποσιωπηθή ή ύπόθεσις 
αυτή. Καί άπεσιωπήθη πράγματι. 
Οϋτω ο «κουμπάρος» άπέφυγε καί 
τον διασυρμόν τής δίκης καί τήν 
βεβαίαν καταδίκην. Καί έδόθη έτσι 
τό δικαίωμα εις κάθε συμπατριώ
την του νά έπιρρίπτη δλην τήν ευ
θύνην τών γενομένων εις τήν 'Ελλη
νικήν Κυβέρνησιν. . .».

Α λλά  τό δλο θέμα τής τραγικής 
αυτής ύποθέσεως δέν εξαντλείται 
έως εδώ. 'Υπάρχει ακόμη ό «’Επί
λογος» πού θά δούμε σέ άλλο τεύχος 
τής «Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής»
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Μ Ο Ρ Ι Α  ΚΑΙ Α Τ Ο Μ Α

muiTUPm ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τεύχος, 
δηλώθηκε ό σκοπός αυτής μας τής 
προσπάθειας, που για χάρη τής ενό
τητας με όσα προηγήθηκαν, δίδομε 
στη συνέχεια μια σύντομη περίληψη.

Ό  υλικός κόσμος πού παρουσιά
ζεται στις αισθήσεις μας, σέ στε
ρεά—υγρά ή αέρια κατάσταση, άρχι
σε νά μελετάται καί νά έρευνάται 
με τό νοϋ καί τη σκέψη από τούς 
αρχαίους "Ελληνες φιλόσοφους, πού 
θεωρούνται πρωτοπόροι τής σημε
ρινής ατομικής Επιστήμης.

Στην εποχή μας, ή επιστήμη 
αυτή κατάφερε νά άνοιξη διαπλατα 
τό δρόμο πού οδηγεί στά μυστικά 
τής ύλης, πού γιά αιώνες άπόκρυβε 
μέ πείσμα στά βάθη τής απίστευτης 
σμικρότητάς της.

Τώρα, ας προχωρήσουμε κι εμείς, 
βήμα προς βήμα τό δρόμο αυτό καί 
ας μάς επιτρέψουν οι μεγάλοι ερευ
νητές νά δανεισθοϋμε άπό εκείνους 
κάθε τι πού μάς χρειάζεται γιά νά 
φιλοξενηθούμε στά φανταχτερά βά
θη τού μικρόκοσμου.

Γιά νά πετΰχουμε τό κατέβασμα 
αυτό, είναι άνάγκη νά χρησιμοποιή
σουμε παραδείγματα παρμένα άπό 
τον κόσμο πού έρχεται αντίκρυ μέ 
τις αισθήσεις μας. Μπορεί βέβαια 
νά μην είναι καί τόσο ταιριαστά, 
όμως θά βοηθήσουν μέ την απλότη
τά τους νά σχηματίση ό αναγνώστης 
μιά ανάλογη ιδέα εκείνης, πού οι 
προσπάθειες αυτές έχουν σάν στόχο 
τους.

"Ολοι ξέρουμε, πώς γιά νά φτιά
ξη ή νοικοκυρά ένα γλύκισμα τού 
ταψιού, θά χρησιμοποιήση αλεύρι, 
νερό, λάδι, ζάχαρη κ.ά. 'Ο φούρνα
ρης επίσης γιά τό ψωμί θά άνακα- 
τέψη σέ σωστές αναλογίες αλεύρι, 
νερό καί άλάτι. "Ενα φαγητό γιά 
νά γίνη, παίρνει μέ παρόμοιο τρόπο 
διάφορα υλικά.

Τά ύλ,ικά αυτά είναι ώρισμένα 
καί στο είδος τους καί στις ποσότη- 
τές τους.

Ή  τέχνη τής νοικοκυράς στην 
ανάμιξη μέ τη κατάλληλη αναλογία, 
την αξία τού υλικού καί τη τήρηση 
τής υπόλοιπης διαδικασίας, δίνει 
τη ποιότητα στο κατασκεύασμά 
της. Γιατί τάχα, ή μεγάλη τεχνίτρα 
νοικοκυρά, ή Φύση, νά μην ενεργή 
μέ παρόμοιο τρόπο;

Βέβαια κι αυτή, ανάλογα μέ τή 
ποιότητα τών υλικών πού χρησι
μοποιεί, δίνει καί τή καλή ή κακή 
ποιότητα στά προϊόντα της. Αυτό 
τό διαπιστώνουμε, όταν άπό ώρι- 
σμένες περιοχές βγαίνουν ωραία καί 
γευστικά φρούτα, ενώ τά ίδια φρού
τα σέ άλλες περιοχές είναι πιο φτω
χά στή γεύση καί γενικά στά 
συστατικά τους.

Τήν ίδια διαπίστωση θά κάνουμε, 
αν ά ναφερθούμε στά πετρώματα, 
στή βλάστηση, καθώς καί στά υλικά 
εκείνα σώματα σέ υγρά μορφή, 
όπως τό νερό τής πηγής, τό πόσιμο, 
τής θάλασσας, τά θεραπευτικά νερά, 
τά πετρέλαια καί τόσα αλλα που 
βρίσκονται σέ μιά άπό τις τρεις 
μορφές πού παρουσιάζονται στή 
φύση.

Τό άλλο βήμα είναι, νά εξετά
σουμε τι θά συμβή άν οστό τό γλύ
κισμα τής νοικοκυράς ή τό ψωμί 
τού φούρναρη, πάρουμε ένα πάρα 
πολύ μικρό κομμάτι καί έπιχειρί- 
σουμε κόβοντάς το νά τό σμικρύ
νουμε όσο γίνεται περισσότερο. Θά 
διαπιστώσουμε στο τέλος, πώς όσο 
μικρό κι αν γίνη δέν θά πάψη νά 
είναι όπως τό αρχικό γλύκισμα ή 
ψωμί. ’Αν όμως θελήσονμε νά χρη
σιμοποιήσουμε χημικά μέσα γιά 
νά προχωρήσουμε τήν σμίκρυαη του, 
τότε άπό τή χημική αυτή επεξεργα
σία θά πάρουμε περίπου τά ύλικα 
πού χρησιμοποίησε ή νοικοκυρά 
ή ό φούρναρης. Αυτά τά τελευταία 
καθώς βλέπουμε, δέν διατηρούν πιά 
ούτε τή μορφή, ούτε τή γεύση τού 
αρχικού γλυκού ή ηχομιού.

"Ωστε, όταν προχωρήσουμε σε
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βάθος, τότε κάποτε φθάνουμε σε 
καποιο δριο πού πέρα από αυτό, 
τό υλικό χάνει τις αρχικές του ιδιό
τητες.

Το ’ίδιο πράγμα, ας τό επιχειρή
σουμε σ’ ένα υλικό που κατασκεύασε 
ή φύση, π.χ. τό αλάτι ή χλωρίουχο 

H νάτριο καθώς λέγεται ( CL.A'a). 
Γιά τό σκοπό αυτό, με ισχυρό μηχα
νικό τρίψιμο ή άλεσμα, τό μετα
βάλλομε σέ πολύ ψιλή σκόνη, τόσο 
πού νά μη γίνεται λεπτότερη. "Αν 
σ’ αυτήν την κατάσταση εξετά
σουμε ενα από τα πιο ελάχιστα 
κομμάτια, θά διαπιστώσουμε πώς 
τό υλικό αυτό συνεχίζει νά είναι 
αλάτι, διατηρεί δηλαδή άλες τις 
αρχικές του ιδιότητες. Μέχρι εδώ, 
βρίσκουμε ανταπόκριση ανάμεσα 
στα πιο πάνω παραδείγματα.

Τώρα θά προχωρήσουμε, χωρίς 
τήν αντιστοιχία στά οσα ειπώθηκαν, 
γιά νά ερευνήσουμε βαθύτερα τό 
αλατι. Σαν μέσο γιά τήν μετέπειτα 
επεξεργασία, χρησιμοποιούμε τήν 
ηλεκτρολυση. Με τον τρόπο αυτό, 
τό αλάτι χωρίζεται σέ δυο απλά 
σώματα ή στοιχεία, τό χλώριο ( CL) 
και τό νάτριο (Να). Καί τά δυο 
μαζί μάς έδιναν τό μικρότερο δυ
νατό κομμάτι τού αλατιού. Τό τε
λευταίο αυτό τεμάχιο λέγεται ΜΟ
ΡΙΟ. Πόσο μικρό δμως είναι τό 

h Μόριο; Οι ειδικοί βρήκαν, ύστερα 
από υπολογισμούς, πώς τό μόριο 
τού λαδιού πού τό θεωρούμε, άλλα 
και είναι στή περίπτωσή μας 
οφαιρικό, έχει διάμετρο 10-7 εκα
τοστόμετρα ή ό ίδιος αριθμός σέ 

Ε δεκαδικό 0,0000001 έκατ. Δηλαδή 
I χρειάζονται 1.000.000 μόρια γιά 

να γίνη αθροιστικά ή διάμετρός τους 
ένα χιλιοστό τού μέτρου.

Αλλ’ ας έπανέλθουμε στο αλάτι 
για να εξετάσουμε τί είναι αυτά τα 
δυο τελευταία σωματίδια, δηλαδή 

! τ° χλώριο καί τό νάτριο πού τό 
αποτελούν.

Αυτά είναι δυο από τά 104 απλά 
οτοιχεϊα πού υπάρχουν στή φύση. 
Αλλα μόρια αποτελούνται από τό 

: ίδιο απλό στοιχείο, πού μπορεί 
να είναι δυο τουλάχιστο ή καί 

ί περισσότερα. Τά πιο πολλά μόρια 
°μως είναι τά σύνθετα πού τά 

; σΧωματίζουν συνήθως περισσότερα 
απο δυο σωματίδια καί δίνουν τή 

! ΧΟμικη ένωση. Τό αλάτι είναι σύν- 
I θετό σώμα. Τά σωματίδια αυτά,
| πρώτος ό Δημόκριτος τά ώνομά- 

τισε ΑΤΟΜΑ, γιατί τά θεώρησε 
ί σ,^ν , «άτμητα», δηλαδή άκοπτα, 

αδιαίρετα. ’Εκείνος πρώτος είπε 
I πως ό υλικός κόσμος είναι μία σύν- 
I ε0η απο άτομα μέ διάφορους τρό

πους καί πώς αν ένα υλικό σώμα 
χωρισθή στά άτομα πού τό αποτε
λούν, τότε τό σώμα αυτό χάνει τις 
ίδιότητές του.

Ή  νεώτερη επιστήμη, πραγμα
τικά τό απέδειξε αυτό. "Ετσι μέ τή 
συνεργασία τής χημείας καί τής

φυσικής, διαπιστώθηκαν μέχρι σή
μερα 104 είδη ατόμων ή διά τήν 
ακρίβεια στοιχείων. Μερικά από 
αυτά τά κατασκεύασε ή ’Επιστήμη, 
γιατί βρήκε πώς ήταν απαραίτητα 
γιά νά συμπληρωθή ό περιοδικός 
πίνακας τού ΜΕΝΤΕΛΕΓΙΕΦ.

Δ Ο Μ Η  Τ Ο Υ  Α Τ Ο Μ Ο Υ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ δμως τό άτομον, ή 

εσχατιά αυτή τής ύλης «ό δομικός 
πλίνθος» τών χημικών στοιχείων; 
Γιά νά έχουμε ευκολία στή σκέψη 
και στή παρακολούθηση αυτού τού 
ελάχιστου, ας τού δώσουμε τις πρέ
πουσες διαστάσεις, αντί εμείς νά 
άναγκασθούμε νά περιορίσουμε τή 
σκέψη μας μέσα στον τόσο μικρό 
αυτό χώρο.

Υποθέτομε πώς παίρνομε ένα τυ
χαίο άτομο μέ κάποια πλούσια σύν
θεση, οπότε ή μέτρια διάμετρός του, 
αν και πάλι τό θεωρήσωμε σάν 
σφαιρικό, είναι περίπου τής τάξεως 
τών 0,000000001 έκατ. "Ας τού 
δώσουμε λοιπόν τις διαστάσεις μιάς 
οικοδομής σφαιρικής, όπως τή μπά
λα τού ποδοσφαίρου, μέ διάμετρο 
100 μέτρα, γιά νά έχουμε τήν άνεση 
στήν αντίληψη καί τή παρακολού
θηση. Στήν περίπτωση αυτή, τό 
άτομο πρεπει νά τό μεγαλώσουμε 
δέκα τρισεκατομμύρια φορές. Τώ
ρα μπορούμε μέ ευκολία καί μέ τή 
φωταψία τής επιστήμης, νά θαυ
μάσουμε τό υπέροχο κατασκεύασμα 
τού Δημιουργού, τό απώτατο αυτό 
ίχνος τής ύλης, πού κρύβει στά 
σπλάχνα του ένα ολόκληρο μηχα
νισμό, τό τελειότερο ηλεκτρονικό 
σύστημα πού κατευθύνει τις τύχες 
τού κόσμου.

Ά λ λ ’ ας πλησιάσουμε τό θηρίο— 
άτομο πού φτιάξαμε γιά νά τό 
περιεργασθούμε. ’Εξωτερικά, ένα 
άπροσπέραστο τείχος μάς εμποδί
ζει νά προχωρήσουμε. Τό φράγμα 
αυτό, δημιουργεϊται από μικρότατα 
σιοματίδια, πού περιτρέχουν κυκλι
κά τήν έπιφάνειά του μέ ταχύτητα
2.190.000 μέτρα τό δευτερόλεπτο. 
"Ετσι, καθώς σαρώνουν μέ γοργό 
ρυθμό τήν εξωτερική του οψη, μάς 
δίδουν τήν εντύπωση τής συνέχειας 
τού φράγματος, όπως όταν μέ ένα 
αναμμένο δαυλό στο χέρι, φέρουμε 
κύκλους καί σχηματίζουμε ένα απα
τηλά συνεχόμενο στεφάνι. Αυτά τά 
σωματίδια, ονομάζονται ΗΛΕΚ- 
ΤΡΟΝΙΑ. Δέν έχουν σχεδόν κα
θόλου μάζα, είναι πολύ ελαφρά, 
φέρουν δύναμη—ενέργεια. "Ας μάς 
επιτρέψουν λοιπόν αυτά τά ήλεκτρό-

νια, μιά πιο αργή κίνηση γιά νά 
μπορέσουμε νά τά γνωρίσουμε καί νά 
δούμε προπαντός τό άτομο στο βάθος.

Σ ’ αυτή τήν επιθυμητή κίνηση, 
διακρίνομε πλέον τό μέγεθος τού 
ηλεκτρόνιου. Γιά τό άτομο μέ διά
μετρο 100 μέτρων, είναι ένα σφαι
ρίδιο μικρότερο από τό σπόρο τού 
σιναπιού. Πίσω από τό ήλεκτρόνιο 
αυτό, ακολουθούν καί μερικά άλλα, 
ενώ τήν ’ίδια στιγμή άλλα ήλεκτρό- 
νια κινούνται σέ άλλες τροχιές ώστε 
νά διασταυρώνονται μεταξύ τους. 
Πίσω από τό τείχος τών τροχιών 
αυτών, διακρίνομε καί άλλο φρά
γμα από άλλα ήλεκτρόνια, περισσό
τερα μάλιστα, πού κινούνται σέ 
τροχιές καί αυτά καί διαγράφουν 
κύκλους ή ελλείψεις μέ μικρότερη 
ακτίνα. ’Ακόνη πιο πίσω διαπι
στώνουμε καί τρίτο καί μετά από 
αυτό καί τέταρτο, πέμπτο φράγμα 
από ήλεκτρόνια πού κινούνται σέ 
τροχιές μέ ακόμη μικρότερη ακτίνα. 
Μπορεί νά διαπιστώσουμε μέχρι 
επτά τέτοιες στρώσεις από ήλε
κτρόνια, αν ή εκλογή πού κάναμε 
στο άτομο συμπέση μέ τήν (όρι
α μένη αυτή κατηγορία. Διαπιστώ
νουμε επίσης πώς τά ήλεκτρόνια 
αυτά περιστρέφονται ταυτόχρονα 
καί στον άξονά τους.

Τελικά, στο κέντρο τού ατόμου, 
διακρίνομε μιά συμπαγή μάζα, σφαι
ρικού περίπου σχήματος πού ονομά
ζεται Π ΥΡΗ ΝΑΣ. Ή  μάζα αυτή 
άποτελείται από δυο ειδών σωμά
τια, τά ΠΡΩΤΟΝΙΑ καί τά ΝΕ
ΤΡΟΝΙΑ. Καί τά δυο μαζύ λέγον
ται ΝΟΥΚΛΕΟΝΙΑ. ’Αλλά έκεΐνο 
πού μάς εντυπωσιάζει, είναι τό 
κενό, ό άδειος χώρος. Τό άτομο 
είναι σχεδόν άδειο. Τό κενό λοιπόν, 
είναι μιά ζωντανή πραγματικότητα, 
πού παίζέι καί αυτό τό ρόλο του 
και συμβάλλει μέ τον ίδιο τρόπο 
στή συγκρότηση τής βασικής μονά
δας τού κόσμου. Μέ λίγα λόγια καί 
μέ τήν τήρηση στις αναλογίες, 
έχομε μπροστά μας ένα ηλιακό 
σύστημα, σάν κι’ αυτό τού γαλα
ξία μας.

Τή συνέχεια όμως θά τή δώσουμε 
στο επόμενο τεύχος.
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Λ Α Θ Ο Σ !  . . .
Δ Ε Ν  Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Ε Ι  Ε Σ Α Σ

'Ο σύγχρονος άστυνομικός πρέπει νά 
είναι ό άνθρωπος τής ακρίβειας, σέ όλους 
τούς τομείς τής σημερινής άστατης καί 
εύμετάβολης ζωής μας, γιά νά μπορέση 
νά έπιπλεύση στον ευπαθή, όσο καί δύσ
κολο στίβο τής διώξεως τοΟ έγκλήματος, 
πού τόσες θλιβερές παραλλαγές καί άνά- 
λογες προεκτάσεις παρουσιάζει στην έπο-
χή μας·

Σ’ αύτό τό φάσμα τής δράστη ριοποιή- 
σεως όλων τών ’Αστυνομικών τοΰ κό
σμου, έντάσσεται καί τό στιγμιότυπό μας, 
πού παρουσιάζει Γάλλο Χωροφύλακα μέ 
προτεταμένο περίστροφο καί άνάλογη γιά 
τήν περίπτωσι στάσι, νά έχη θέσει «έπί 
σκοπώ» τόν στόχο του. Πάντως είναι 
βέβαιον, ότι δέν πυροβολεί,., έσάς, άλλ’ 
έπιδίδεται στήν λεπτή καί καταπονητική 
άσκησι τής σκοποβολής, πού άποτελεϊ 
ένα άπό τά μεγαλύτερα καί κυριώτερα 
έφόδια ένός άξιου τής άποστολής του 
’Αστυνομικού.

Κ Α Ι  ΟΙ  Σ Τ Υ Λ Ο Ι  Ε Χ Ο Υ Ν  Φ Ω Ν Η ! ! !

Περισσότεροι άπό 6.000 
ειδικοί στύλοι - κλήσεως 
κινδύνου, πορτοκαλί χρώ
ματος, έχουν τοποθετηθή 
κατά μήκος τών αύτοκινη- 
τοδρόμων μεγάλης κυκλο
φορίας τής Δυτικής Γερμα
νίας, άπό τούς όποιους μπο
ρεί εύκολα κανείς νά καλέ- 
ση, σέ βοήθειά του, όποια- 
δήποτε ύπηρεσία άμέσου 
καί έπειγούσης άνάγκης, 
όπως π.χ. Σταθμόν Α' Βοη
θειών, Άμεσον Έπέμβασι 
Χωροφυλακής, 'Υπηρεσίαν 
'Οδικής Βοήθειας κ.λ.π., 
κ.λ.π.

Κάθε στύλος, λοιπόν, έ
χει τήν «δική του φωνή» καί 
έτσι γνωστοποιείται άμέ- 
σως ό άκριβής τόπος προε- 
λεύσεως τής κλήσεως. Ή  
φωτογραφία έλήφθη κατά 
τό δοκιμαστικόν στάδιον 
καί δείχνει τόν διακόπτη 
παρεμβολής σέ ένα σταθμό 
έλέγχου τών αύτοκινητο- 
δρόμων, όπου ή είδικώς 
έκπαιδευθεΐσα ύπάλληλος 
άναμένει τήν «έπίκληοιν 
βοήθειας».

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΙΩΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ή  τεχνολογία, σέ πολλές φάσεις είδικωτέρων έφαρμο- 
γών της, έξυπηρετεΐ πολλαπλώς τήν ’Αστυνομία καί παρέχει 
τις άναγκαίες προϋποθέσεις, γιά τήν έπιτυχή άντιμετώπισι τών 
άναφυομένων πολλές φορές δυσχερειών, κατά τήν έκτέλεσιν 
λεπτών άποστολών καί τήν έξιχνίασι σοβαρών άδικημάτων.

Μία νέα σχετικώς έφαρμογή είναι καί ή χρησιμοποίησις 
τοΰ Έλεγκτοΰ ψεύδους, ό όποιος αποτελεί ένα νέο «άξεσουάρ» 
τής ποικιλώνυμης άστυνομικής «φαρέτρας», πού έφαρμόζεται, 
οίκειοθελώς, έπί ύποπτων ή άλλων παρεμφερών τύπων τοΰ εί
δους...

Στήν φωτογραφία μας ή Γερμανική ’Αστυνομία σέ μιά 
«έκλεκτική» άνάκρισι, μέ τήν μεθόδευσι καί έπαλήθευσι τοΰ 
’Ελεγκτοΰ Ψεύδους, πού τόν χειρίζονται έμπειροι ’Αστυνομι
κοί τής 'Υπηρεσίας Διώξεως Κοινοΰ ’Εγκλήματος.

190



ιλο

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΔΥΝΑΜΙ ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΣΕΩΣ

Τά τεχνάσματα των κακοποιών επιβάλλουν ανάλογα αντίμετρα 
S έκ μέρους τών ’Αστυνομικών, γιά νά είναι άμεσώτερη καί περισσό

τερο ακαριαία ή άντιμετώπισίς τους. ’Ιδιαιτέρως μάλιστα στον τομέα 
διώξεως τών ναρκωτικών οί ’Αστυνομικοί έχουν έντείνει τις προσπά- 
θειές τους, γιά τήν όλοσχερή έξουδετέρωσι καί έξάρθρωσι όλων έκεί- 
νων τών δικτύων τής διακινήσεως καί εμπορίας τού προϊόντος τού 
αργού θανάτου. Στον αδυσώπητο καί άνηλεή αυτόν αγώνα, έχουν έμ- 
πλακή καί οί είδικώς γιά τήν περίπτωσι έκπαιδευμένοι ’Αστυνομικοί 
σκύλοι, οί όποιοι έπιτυγχάνουν αξιόλογα αποτελέσματα μέ τήν άνα 
κάλυψι μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, σέ όποιαδήποτε κρύπτη το- 
μεταιρορικοΰ μέσου καί άν έχουν τοποθετηθή.

Το στιγμότυπο τής φωτογραφίας μας σκιαγραφεί πλήρως μιά σκη- 
νη από τόν καθημερινόν άγώνα τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομίας στον 
τομέα διώξεως τών ναρκωτικών, όπου ό έκπαιδευμένος σκύλος έχει... 
παρεισφρύσει στο άνασηκωμένο «καπώ» τής μηχανής, γιά νά όσφραν- 
θή μή τυχόν έχουν άποκρυβή ναρκωτικά.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑ- 

ΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ 

Κ AT ΑΠΟΛΕΜΗΣ IN 

ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙ- 

ΚΟΤΗΤΟΣ

Ό  Σώου Ταίηλορ ήγεϊται τής μεγαλύτερος δυνά- 
μεως ντετέκτιβ τού κόσμου. Έν τούτοις. δύο έκατομμύ- 
ρια περίπου οπαδοί του είναι ήλικίας 12 περίπου έτών.

Τέσσαρας φοράς τήν έβδομάδα, ό Ταίηλορ έμφανί- 
ζεται έπί πέντε λεπτά άπό τής τηλοψίας καί στρατολο
γεί παιδιά—καί τούς γονείς των—ώς βοηθούς τής Σκώτ- 
λανδ Γυάρδ εις τήν άνίχνευσιν έγκλημάτων.

Τό σύστημα είναι τόσον άποτελεσματικόν, ώστε ό 
Ταίηλορ έχει εύρει μιμητάς εις όλόκληρον τήν ’Αγ
γλίαν, τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, τήν Δυτικήν Γερμα
νίαν τό Χόνγκ Κόνγκ καί άλλαχοΰ.

Ή  έκπομπή «’Αστυνομία Πέντε» καί ή ειδική διά 
παιδιά «Παιδική ’Αστυνομία Πέντε», ή όποια μεταδί
δεται κάθε Κυριακήν πρωί άποτελοΰν έφαρμογάς μιας 
απλής ιδέας: Τής χρησιμοποιήσεως τής μαζικής έλ- 
ξεως, τήν όποιαν άσκεΐ ή Τηλοψία, πρός έξεύρεσιν 
μαρτύρων εις τά διαπραττόμενα έγκλήματα.

Ό  Ταίηλορ, ό όποιος δέν είναι άστυνομικός, άλλ’ 
έκφωνητής τής Τηλοψίας, ήλικίας 51 έτών κρίνει τάς 
έπιτυχίας του μέ τά ΐδικά του μέτρα.

Εις μίαν πρόσφατον έκπομπήν του, ό Ταίηλορ ένε- 
φανίσθη ένδεδυμένος μέ παλαιά ένδύματα. Όπως έξή- 
γησε: τά ένδύματά του ήσαν περίπου όμοια μέ έκείνα 
ένός διαρρήκτου, ό όποιος είχεν εισβάλλει εις μίαν νέαν 
πολυκατοικίαν. Ώδήγησε τούς νεαρούς άκροατάς του, 
βήμα πρός βήμα, εις τόν χώρον τής διαρρήξεως, έν συνε
χείς δέ, ήκολούθησε τά ίχνη τού διαρρήκτου μέσαάπό 
τό πάρκον, τήν ώραν πού διήρχετο ήτο δυνατόν νά έπαι
ζαν έκεϊ παιδιά.

«’Εάν είδατε τήν διάρρηξιν», είπεν ό Ταίηλορ εις τού 
μικρούς άκροατάς του, τηλεφωνήσατε εις αύτόν τόν 
άριθμόν, άφοΰ, όμως, συζητήσετε τό θέμα μέ τούς γο
νείς σας.

«Ή σύστασις όπως τό εΐπουν προηγουμένως εις τούς 
γονείς των, έχει μεγάλην σημασίαν», λέγει ό Ταίηλορ. 
«Σκοπός μας δέν είναι νά δημιουργήσωμεν πληροφοριο- 
δότας. Πάντοτε τονίζομεν τήν λέξιν «παρατηρηταί». 
Έξηγοΰμεν εις τά παιδιά ότι, έκείνο τό όποιον πρέπει 
νά κάμνουν, είναι νά παρατηρούν. Ούδέποτε νά παρα- 
σύρωνται έκ τής άντιδράσεως τής στιγμής καί νά άνα- 
λαμβάνουν πρωτοβουλίας, άλλά νά ειδοποιούν όταν κάτι 
ύποπέση είς τήν άντίληψίν των, πρώτα τούς γονείς των 
καί έπειτα τήν ’Αστυνομίαν», τονίζει ό Ταίηλορ.
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Α θ  Α Η Τ Ι Κ Η
έπιβεώρηαι

« Β Ρ Α Β Ε Ι Α »

Στούς καλλίτερους 

σκοπευτάς του 75

«Επιθυμώ νά ευχαριστήσω ολους έ- 
σάς... πού έτιμήσατε μέ τήν παρουσία 
σας τήν καθιερωθείσα πλέον κάθε χρόνο 
άπό τήν 'Ομοσπονδία μας, «έορτή τής 
κοπής τής πίττας» καί τήν βράβευσι τών 
καλλιτέρων αθλητών -—Σκοπευτών τοϋ 
1975». Μέ αύτά τά λόγια άρχισε τόν λό
γο του, ό Πρόεδρος τής ΣΚΟΕ κ. Κ. 
Λυκούρης, τό βράδυ του Σαββάτου (7-2- 
1976), στην έορτή τής' βραβεύσεως τών 
«ΠΡΩΤΩΝ» τής χρονιάς πού πέρασε. 
Ήταν μιά θαυμάσια έκδήλωσι πού συγκέν
τρωσε τήν «’Αφρόκρεμα» τών Ελλήνων 
Σκοπευτών πού έπάξια έκπροσώπησαν 
τά έλληνικά χρώματα, στις Διεθνείς 
διοργανώσεις στό άθλημα τής σκοποβο
λής. ’Αρχικά τιμήθηκαν ό τ. Πρόεδρος 
τής ΣΚΟΕ κ. Δ. Σούτσος Ναύαρχος έ. ά., 
ό Γ. Γρ. κ. Α. Μπάρδας διά τήν άφοσίω- 
σιν καί τις πολύτιμες ύπηρεσίες πού προσ- 
έφεραν, κατά τήν 14μηνον θητείαν των 
είς τό Διοικητικό καί ’Οργανωτικό Συμ
βούλιο τής ΣΚΟΕ.

Κατά τήν τελετή βραβεύθηκαν έκ 
μέρους τής Χωροφυλακής ό Μοίραρχος 
κ. Δημήτριος Κοτρώνης, στό «άεροβόλο 
πιστόλι» (391-400) β. ή Ενωμοτάρχης Β. 
Νικολοπούλου, «πιστόλι στάνταρ γυναι
κών» 525)600 β. ό Χωροφύλαξ Π. Ήλιά- 
δης «άεροβόλο τυφέκιον» 375)400 β. ή

Χωροφύλαξ Σπ. Καρακώστα άεροβόλο 
πιστόλι γυναικών (367)400) β. καί ό Δό
κιμος Ένωμ]ρχης Ξεν. Κρανάς «Τ. 22 
στάνταρ πρινηδόν» 60 β. (550)600) β.

Τήν τελετή τής βραβεύσεως έτί- 
μησαν μέ τήν παρουσία των ό Ειδικός 
Σύμβουλος έπί θεμάτων ’Αθλητισμού τού 
Πρωθυπουργού κ. Παπαναστασίου, ό 
Διευθυντής Γ. Γ. Α. κ. Κουβάτσος, ό 
Πρόεδρος τού ΣΕΓΑΣ κ. Μαρσέλος, τό 
Διοικητικό Συμβούλιο τής ΣΚΟΕ ό Ύ- 
παρχηγός Χωροφυλακής 'Υποστράτη
γος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΡΙΚΟΣ ό Διοι
κητής τής Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλα
κής Ταξίαρχος κ. Π ,ΨΑΡΡΗΣ, ό Δ]ντής 
τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Παπαγε- 
ωργίου, πολλοί έπίσημοι καί φίλοι τού 
ώραίου αύτοΰ ’Αθλήματος.

0 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙ
ΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΕΙ 

ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΑΣ

Μέ έγκαρδιότητα καί φίλαθλο πνεύμα, 
πριν λίγο καιρό στήν αίθουσα τελετών 
τής ΕΣΗΕΑ πραγματοποιήθηκε άπό τό 
Σ. A. Τ. (Σύνδεσμος ’Αθλητικού Τύπου), 
ή βράβευσις τών καλλιτέρων άθλητών 
τού 1975 καί τής περίφημης γυναικείας 
όμάδας Βόλλεϋ τού ΖΑΟΝ. Τήν έναρξι 
τής τελετής έκανε ό Πρόεδρος τού ΣΑΤ 
κ. Σβολόπουλος, ό όποιος καί άναφέρθη- 
κε στόν ρόλο τών άθλητικών συντακτών 
γιά τήν πρόοδο τού Ελληνικού ’Αθλητι
σμού. Ό  Υφυπουργός κ. Ά χ. Καραμαν
λής άπένειμε τό έπαθλο στόν καλλίτερο 
άθλητή τού 1975, ΧΡΗΣΤΟ ΙΑΚΩΒΟΥ 
(άρσι - βαρών), ό Γενικός Γραμματεύς 
’Αθλητισμού κ. Στασινόπουλος βράβευσ3 
τόν Χωροφύλακα ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΤΡΩ- 
ΝΗ (άλμα είς ύψος). Ό  ειδικός Σύμβουλος 
τού Πρωθυπουργού έπί θεμάτων ’Αθλη
τισμού κ. Παπαναστασίου, βράβευσε τόν 
τρίτο κατά σειρά τόν ’Αστυφύλακα ΓΕΩΡ
ΓΙΟ ΠΑΡΡΗ (χαμηλά έμπόδια). Στόν 
Βολλεΰμπωλίστα Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΑ (Ο.Σ. 
Φ.Π.) ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Παπα- 
θεοδώρου, άπένειμε τό «Κύπελλο Ήθους». 
Ό  Πρόεδρος τής ΕΣΗΕΑ κ. Γιαννότος, 
άπένειμε τό ειδικό έπαθλο στήν όμάδα 
τού ΖΑΟΝ ή όποια κατέκτησε τό Πανελ
λήνιο Πρωτάθλημα Βόλλεϋ καί έκπρο- 
σώπησε τήν Χώρα μας μέ έπιτυχία στήν 
Εύρώπη. ’Αξίζει νά σημειωθή ότι ή όμάδα 
τού ΖΑΟΝ έβραβεύθη δύο φορές καί άπό 
τόν Πρόεδρο τής ΕΠΟ κ. Μέρμηγκα.

Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ
Είς τό προηγούμενον τεύχος τής «Ε. 

X». έκ λάθους άνεγράφη είς τήν σελίδα 
129 (Στίβος), ότι ό ’Αθλητής Γ. ΠΑΡΡΗΣ 
ύπηρετεϊ είς τήν Ελληνικήν Χωροφυλα
κήν. Τό άκριβές είναι ότι ό έν λόγω’Αθλη
τής, ύπηρετεϊ είς τό άδελφόν Σώμα τής 
Αστυνομίας Πόλεων.
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Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α 
ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Μέ τήν έναρξι τοΟ καινούργιου χρό
νου άρχισαν καί οί έκδηλώσεις τών ’Αθλη
τικών Τμημάτων τής Υ.Φ.Α.Α. Ελπίζου
με καί έφέτος νά νοιώσουμε τις συγκινή
σεις τοΟ ’75, όταν... μαθαίναμε τις έπι- 
δόσεις των ’Αθλητών τοϋ Σώματος.

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ τμήμα άρχισε τήν 
«πορεία» του, μέ ένα φιλικό άγώνα, μέ 
τήν ποδοσφαιρική όμάδα τοϋ ’Απόλλωνα 
’Αθηνών (3 - 4) στά πλαίσια άγώνων «Κα
λής Θελήσεως».

Έχουν ήδη προγραμματισθή ώρισμέ- 
νοι ποδοσφαιρικοί άγώνες, αί εισπράξεις 
τών όποιων θά διατεθούν γιά τις παιδικές 
κατασκηνώσεις τοϋ Σώματος, καί γιά άλ
λους κοινωνικούς σκοπούς.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ Μπάσκετ καί ΒόλλεΟ θά 
άρχίσουν νά έτοιμάζονται, έν δψει τών 
ύποχρεώσεών των καί πιστεύουμε ότι όλα 
θά πάνε καλά, άν λάβουμε ύπ’ δψιν μας 
ότι τό μέν ΒόλλεΟ διαθέτει τήν «βάσι» 
τής ’Εθνικής ’Ενόπλων, τό δέ Μπάσκεΐ 
τούς «Διεθνείς» Ίορδανίδη —Τσοσκού- 
νογλου —Ραφτόπουλο —Μπογατσιώτη — 
Γιαννουζάκο καί όλους τούς ύπόλοιπους 
Μπασκετμπωλήστες, οί όποιοι θά βοη
θήσουν άποτελεσματικά τήν όμάδα τοϋ 
Σώματος.

ΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ τμήμα καί πάλι 
θριαμβεύει. Νωπές είναι άκόμη οί «Δά
φνες» τών Σκοπευτών μας τό ’75. Καί πριν 
άκόμα γυρίσουμε τήν «σελίδα» τής άθλη- 
τικής ιστορίας τοϋ τμήματος, νέες έπι- 
δόσεις καί νέα ρεκόρ προγραμματίζονται. 
Θαυμάσια ήταν ή έμφάνιση στούς VI Δια- 
συλλογικούς χειμερινούς άγώνες, τό 
πρώτο δεκαήμερο τοϋ ’Ιανουάριου τών 
Σκοπευτών καί Σκοπευτριών τοϋ Σώμα
τος καί μιά έγγύησι, γιά μία δημιουργική 
παρουσία στόν 'Ελληνικό καί Εύρωπαϊκό 
χώρο.

Θά πρέπει νά σταθούμε όμως γιά λίγο 
στούς Δόκιμους ’Ενωμοτάρχες, στό και
νούργιο θαυμάσιο αύτό «ύλικό» τοϋ τμή
ματος Σκοποβολής. Τό δημιουργικό έργο 
τοϋ ,Ένωμ]ρχη Ρούσση Νικολάου ήδη 
άπέδωσε τούς «καρπούς» του μέ τήν πρόσ- 
φατη βράβευσι τοϋ Δόκιμου ’Ενωμοτάρ
χου Κρανά Ξεν.

Ήδη στά χέρια τοϋ κ. Ρούσση βρί
σκονται «6» νέοι σκοπευτές καί προετοι
μάζονται, έντατικά γιά τούς Πανελλη
νίους άγώνες ’Εφήβων.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ στίβου Υί μπορεί 
νά πή κανείς, παρά μονάχα ένα «ΕΥΓΕ» 
°τούς άθλητές πού τιμούν, τήν ’Ελληνική 
Χωροφυλακή καί έδώ άλλά καί πέρα άπό 
τά σύνορα τής Πατρίδας μας. Πρόσφα
τες έπιτυχίες, τών Χωροφυλάκων—’Αθλη
τών τόν πρώτο μήνα τοϋ 1976 ήτανε ή 
πρώτη θέσι πού κατέλαβε ό Χωροφύλαξ 
Γκαρδιακός Φ. στό περιφερειακό πρω
τάθλημα άνωμάλου δρόμου στήν κατη
γορία Β'. ’Ανδρών, άποστάσεως 6.000
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Μέ έπισημότητα έγινε ή «άφή» καί ή 
παράδοσι τής ’Ολυμπιακής φλόγας στήν 
Αύστριακή άποστολή πού αυτή τήν στι
γμή, φωτίζει τόν κόσμο καί τούς XII χει
μερινούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες τοϋ Ίν- 
νσμπουργκ. Ή  τελετή τής άφής έγινε μέ 
τόν καθιερωμένο τρόπο στήν άρχαία 
’Ολυμπία, στόν Ιερό χώρο άπό τήν πρω- 
θιέρεια, Μαρία Μοσχολιοϋ καί μετεφέρ- 
θηκε στόν τάφο τοϋ Βαρώνου Πιέρ - ντε - 
Κουμπερντέν τοϋ άναβιωτοϋ, τών ’Ολυ
μπιακών ’Αγώνων όπου βρίσκεται καί ό 
βωμός. Στήν συνέχεια ή ιερή φλόγα μέ 
λαμπαδηδρόμους, μεταφέρθηκε στό ’Αε
ροδρόμιο τής ’Ανδραβίδας γιά νά φθάση

τελικά στό ’Αεροδρόμιο τοϋ Έλληνικοϋ, 
όπου καί έγινε ή παράδοσι στήν Αύστρια- 
κή ’Αντιπροσωπεία, άπό τόν ’Υφυπουργό 
κ. Άχιλλέα Καραμανλή. Στήν τελετή πα
ρέστησαν ό Γ. Γ. Α. κ. Π. Στασινόπουλος 
ό ειδικός Σύμβουλος παρά τφ Πρωθυπουρ- 
γφ κ. Παπαναστασίου καί πολλοί άλλοι 
έπίσημοι, οί όποιοι καί άποχαιρέιησαν 
τούς Αύστριακούς άπεσταλμένους, εΰχό- 
μενοι κάθε έπιτυχία γιά τήν δόξα τοϋ ’Ο
λυμπιακού πνεύματος καί τοϋ Άθλήτι- 
σμοϋ. Ή  ’Ολυμπιακή φλόγα λίγες ώρες 
άργότερα έφθασε στήν Βιέννη, όπου καί 
παραδόθηκε στόν Αύστριακό Όλυμπιο- 
νίκη Κούρτ—Όπελτ. Στή συνέχεια 19 
Αύστριακοί σκυταλοδρόμοι, μετέφεραν 
τό «Ιερό πϋρ» στό Δημαρχείο τής Βιέννης 
καί άπό έκεϊ στό Ίννσμπουργκ. όπου καί 
άνοιξε ή «Αύλαία» τής XII ’Ολυμπιάδας.

Στήν έφετεινή ’Ολυμπιάδα έλαβαν μέ
ρος 36 Χώρες μέ 1036 ’Αθλητές, έκτός 
τών ’Εθνικών όμάδων τής Δανίας καί τής 
Μογγολίας. ’Από 'Ελληνικής πλευράς 
έλαβον μέρος οί ’Αθλητές, Σ. Θεοδώρου 
—Θ. Καραδήμος —Α. Κουτσογιάννης 
Μ. Λούσσης. Ή  έπιτροπή ’Ολυμπιακών 
άγώνων μέ έπιστολή της πρός τό Άρχη- 
γείον Χωροφυλακής έξέφρασε τις θερμές 
εύχαριστίες της στήν συμβολή 
τών άνδρών τοϋ Σώματος γιά τήν έπιτυ
χία τής λαμπαδηδρομίας, άπό τήν ’Αρ
χαία ’Ολυμπία έως τό Άεροδρόαιο τοϋ 
Έλληνικοϋ, όπου καί έγινε ή παράδοσι 
τής «ΙΕΡΑΣ ΦΛΟΓΑΣ» στούς Αύστρισ- 
κούς έπισύιιους.

χιλ. μέ χρόνο (20.18). ’Επίσης οί θαυμά
σιες έπιδόσεις, στό τοπικό πρωτάθλημα 
άνωμάλου δρόμου τοϋ Διαμερίσματος 
’Αττικής, τών Δοκίμων Ενωμοταρχών 
Καρανάσιου Π. (1ος) —Χριστοφυλάκη 
Π. (2ος)—Φραγκούδη Δ. (3ος).

Ό  Χωροφύλαξ Δ. Κυττέας στό «Μή- 
τιγκ» τής Βαρσοβίας, (24-1-1976) «Κλει
στού Στίβου», κατετάγη (1ος) στό άλμα 
έπί κοντφ, μέ 5 μέτρα. «Χρυσή έλπίδα» 
γιά τό Μόντρεαλ ’76.

Στις 31-1-1976 στό Βουκουρέστι, ό 
Χωροφύλαξ Γ. Μανδέλος κέρδισε τήν

πρώτη θέσι στά 60 μ. (έμπόδια) μέ χρόνο 
(7. 8") καί ισοφάρισε τό Πανελλήνιο 
Ρεκόρ πού κατείχε ό Βασιλείου τοϋ Ο.Σ. 
Φ.Π.

Ό  Χωροφύλαξ Σ. Λιαππής χάρισε τήν 
πρώτη θέσι, στόν Ελληνικό ’Αθλητισμό, 
στούς «Πανευρωπαϊκούς Φοιτητικούς ά
γώνες» τής Βουλγαρίας, μέ (6.89") στά 
ι50 μέτρα.

Καί ό Χωροφύλαξ Μ. Κούσης στό 
«μήτιγκ» τής Μόσχας ήλθε 7ος στά 3.000 
μ. μέ χρόνο (8.18". 8).
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(Ν έα  τοΒ μ η ν ΰ ρ » Νέο τοΒ μονό
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Έπανήλθον είς τήν ενεργόν τοϋ Σώματος 
υπηρεσίαν, δυνάμει άποφάσεως Υπηρε
σιακού Συμβουλίου συγκροτηθέντος κατά 
τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 198J1974 καί τοϋ 
Ν. 81J1975, οί έν άποστρατεία τελοϋντες 
’Αξιωματικοί: 1 )Μοίραρχος ΛΑΣΚΑΡΗΣ 
Άνδρέας μέ τόν βαθμόν τοϋ Ταγματάοχου 
καί 2) Ύπομ]ρχος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ’Αρι
στοτέλης μέ τόν βαθμόν τοϋ Μοιράρχου.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Σύμφωνα μέ τα περιελθόντα είς χεϊρας 
μας άναλυτικά στοιχεία άπό τό αρμόδιον 
γραφεΐον τής Δ]νσεως Προσωπικού τοϋ 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής κατά τό 3μηνον 
’Ιανουάριου—Μαρτίου τρέχοντος έτους 
ένεργήθησαν αί κάτωθι, κατά βαθμούς 
προαγωγαί:

Είς τόν βαθμόν τοϋ Άνθυπασπιστοΰ 
προήχθησαν 34 Ένωμοτάρχαι. Είς Ένω- 
μοτάρχας προήχθησαν 133 Ύπενωμοτάρ- 
χαι. Ένώ κατά τόν Ιδιον χρονικόν διάστη
μα 202 Χωροφύλακες συμπληρώσαντες 
22ετή πραγματικήν είς τό Σώμα υπηρεσίαν 
καί τά λοιπά, κατά νόμον, προσόντα, 
προήχθησαν είς ('Υπαξιωματικούς) τόν 
βαθμόν τοϋ 'Υπενωμοτάρχου.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Μέ μέριμναν τής Δ]νσεως Προσωπικού 
τοϋ ’Αρχηγείου ήρχισεν ή διαδικασία έπι- 
λογής των υποψηφίων ’Ενωμοταρχών καί 
Άνθυπασπιστών διά τήν Σχολήν ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής. Προς τόν σκοπόν 
αύτόν διετάχθη ήδη ή υποβολή τών Ά  ο- 
μικών Βιβλιαρίων τών κρινομένων υποψη
φίων είς τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής 
μέχρι τέλους ’Απριλίου 1976. ’Ακολούθως 
θά διαταχθή ύπό τής Δ]νσεως Έκπαιδεύ- 
σεως Α]Χ, ή υποβολή προτάσεων τών 
δικαιουμένων καί συγκεντρούντων τά σχε
τικά προσόντα έν λόγω βαθμοφόρων προς 
συμμετοχήν τωνείςτόνέφετεινόν είσιτήριον 
διαγωνισμόν διά τήν Σχολήν ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Σύμφωνα μέ τά άναφερθέντα στοιχεία 
τής Δ]νσεως Έκπαιδεύσεως τοϋ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής, κατά τό 2μηνον Φε
βρουάριου—Μαρτίου 1976, διετάχθησαν 
αί κάτωθι, κατά βαθμούς έκπαιδεύσεις 
άνδρών Χωροφυλακής:

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ: 10 Κατώτεροι είς 
θέματα δακτυλοσκοπίας καί έξερευνή- 
σεως τόπου έγκλήματος (2-21]2]76) είς

τήν Δ.Ε.Υ. (’Αθήνας), 30 είς θέματα Τρο
χαίας (είδίκευσις) (16]2-16]3]76) είς τήν 
Σ.Α. Χωρ]κής, 2 είς τήν έν Άθήναις 
Σχολήν Στατιστικής Στρατού (2 ]2—27 ]3 ] 
76), είς τό έν Άθήναις ΚΜΟΔΔ, 1 διά 
θέματα τεχνικής έκπαιδεύσεως (16 ]2— 
10]4]76) καί 1 ’Ανώτερος ’Αξιωματικός 
είς τό Διρθνές Συμπόσιον ’Εθνικού Κεν
τρικού Γραφείου έν Γαλλία (Παρίσι), 
διά θέματα έγκλημάτων βίας (24-26 ]2 ]76)
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙ- 
ΣΤΑΙ: 31 δι’ έπιμόρφωσιν είς θέματα 
Τροχαίας (2-16 ]2 ]76) παρά τή Σ.Α. Χω
ροφυλακής (’Αθήνας).
ΤΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ: 5 είς τήν Δ.Ε.Τ. 
(’Αθήνας) διά θέματα φωτογραφικής 
τέχνης (2-21 ]2 ]76), έτεροι 5 ομοίως είς 
Δ.Ε.Τ., διά τόν Ιδιον λόγον (23]2-13]3] 
76) καί 30 δι’ είδίκευσιν είς θέματα Τρο
χαίας (20 ]2 —15 ]4 ]76) παρά τή Σ.Ο.Χ. 
(’Αθήνας).
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ: 50 είς την Σχολήν 
'Οδηγών Χωρ]κής (’Αθήνας) δι’ όδήγησιν 
δικύκλου (21 ]2-20]4 ]76), δι’ είδίκευσιν 
είς θέματα Τροχαίας, 30 είς τήν Δ.Α. 
Θεσσαλονίκης (20 ]2-15 ]4 ]1976 ) καί 10 
είς τό Κ.Σ.Ν. Ελλάδος (’Αθήνας) διά 
θέματα μηχανολογίας καί ήλεκτρολογίας 
αυτοκινήτων (1-29]2]1976).

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΜΟΙΡΑΡΧΩΝ J

Είς τό Τμήμα Μετεκπαιδεύσεως Μοι
ράρχων τής τρεχούσης έκπαιδευτικής 
περιόδου (1975—1976) πού λειτουργεί 
είς τήν Σχολήν ’Αξιωματικών Χωροφυλα
κής (Μεσογείων 96 —’Αθήνας) δέν μετέ- 
βησαν πρός έκπαίδευσιν λόγω έξαιρέσεώς 
των διά σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους (8) 
οκτώ Μοίραρχοι καί (5) πέντε έτεροι, 
λόγω τής ήδη Προαγωγής των είς τόν 
βαθμόν τοϋ Ταγματάρχου. "Ενεκα τού
του προσεκλήθησαν πρός συμπλήρωσιν 
τού άρχικώς όρισθέντος άριθμοΰ τών 40 
μετεκπαιδευθησομένων έφέτος Μοιράρχων, 
οί κάτωθι δέκα (10) τοιοΰτοι, κατά σειράν: 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Νικόλαος, ΜΑΚΡΥ- 
ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ’Αθανάσιος, ΣΑΡΑΝΤΩ- 
ΝΙΔΙΪΣ Σταύρος,ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικό
λαος, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, ΜΙΙΑ- 
Μ Π Α Ι Ζ Η Σ  ’Αθανάσιος, ΑΝΑΣΤΑΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, καί ΚΟΥΣΤΑΣ 
Σωτήριος. Σχετική πρός τό θέμα τούτο 
είναι ή Α.Π. 421 ]2 ]15μβ έ. έ. Διαταγή 
τής Δ]νσεως Έκπαιδεύσεως τοϋ Άρχη- 
νείου.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τήν 1-2-1976 είς τήν πόλιν τών Γαννιτσών έτελέσθησαν τά έγκαίνια τοϋ νεο- 
δμήτου οικήματος Υπηρεσιών Χωροφυλακής, τό όποιον άνηγέρθη διά τήν στέγα- 
σιν τών 'Υπηρεσιών τής έδρας.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν ό Πανοσιολογιώτατος ’Αρχιμανδρίτης Κος Άθη- 
ναγόρας, οί Βουλευταί τοϋ Νομοΰ ΙΙέλλης κ.κ. Προκοπίδης, Δεληγιάννης καί Ζω
γράφος, ό Νομάρχης Πέλλης κ. Κιουπκιουλής, ό ’Επιθεωρητής Β \ Έπιθεωρή- 
σεως Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Εύάγγελος Πετσαλας, οί Διοικηταί 1ης καί 
2ας Μεραρχίας 'Υποστράτηγοι κ.κ. Καλτας καί Φουργιώτης, μετ’ άλλων Άνωτά- 
των καί ’Ανωτέρων ’Αξιωματικών τοϋ Στρατοΰ, ό Δήμαρχος Γιαννιτσών κ. Βασι- 
λειάδης, οί Πρόεδροι τών Κοινοτήτων τής περιοχής Γιαννιτσών, οί Διευθυνταί 
τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών, ’Αντιπρόσωποι τών ’Επαγγελματικών ’Οργανώσεων 
καί πλήθος κόσμου.

Είς τό στιγμιότυπον τής φωτογραφίας μας οί προσκεκλημένοι έξωθι τοϋ Κτιρίου.
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ

’Από των άρχών τοϋ τρέχοντος έτους 
ήρχισεν ή λειτουργία Ρ ε υ μ α τ ο λ ο γ ι 
κ ο ύ  Ιατρείου εις τό πολυατρεϊον τοϋ 
Σώματος τό όποιον, όπως είναι γνωστόν, 
λειτουργεί υποδειγματικά καί παρέχει τάς 
πολυτίμους υπηρεσίας του πρός τούς ύπη- 
ρετοϋντας άνδρας, τούς πολιτικούς υπαλ
λήλους καί τούς συνταξιούχους Χωροφυλα
κής άπό ίκανοϋ'χρόνου. Οί έπιθυμοΰντες 
την έξέτασίν των άπό ειδικόν ρευματολόγον 
ήμποροϋν νά μεταβαίνουν καθημερινώς 
καί κατά τάς ώρας λειτουργίας τοϋ Πολυα- 
τρείου Χωροφυλακής εις την οδόν Κοδρά- 
του άριθ. 6 (Άθήναι, Τηλ. 532—604 καί 
532—705).

ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΤΡΑΤΟΥ

Μέ μέριμναν τής Διευθύνσεως Οικονομι
κού τοϋ ’Αρχηγείου (Α.Π. 518]8]14α 
έ. ί. Διαταγή Α]Χ),  άπεστάλη πρός όλας 
τάς Υπηρεσίας τοϋ Σώματος έγγραφον 
τοϋ Μετοχικού Ταμείου Στρατού μετά 
σχετικού ενδεικτικού πίνακος των κατα 
βλητέων Μ ε ρ ι σ μ ά τ ω ν  ύπ’ αύτοϋ 
εις τούς δικαιούχους του, κατά τό έτος 
1 9 7 6 .  Εις τον αναλυτικόν αύτόν Πίνακα 
άναφέρεται, τό κατά βαθμούς καταβληθη- 
σόμενον άπό τό Ταμειον ηύξημένον μη- 
νιαΐον μέρισμα είς τούς, κατά νόμον, δι
καιούχους του άπό 1-1-1976 μέχρι 31-12- 
-76. Ταύτόχρονα γίνεται διά στοιχείων 
σύγκρισις αυτού ποσοστική πρός τό τοι- 
οΰτον τής Προπολεμικής περιόδου. ’Επί
σης διευκρινίζεται ότι άρτιου μερίσματος 
δικαιούνται οί έξερχόμενοι τού Σώματος 
μετά άπό 25ετή συμμετοχήν των είς τό 
Ταμειον, ότι διά κάθε 2ετίαν, πέραν τής 
25ετοΰς συμμετοχής, τό μέρισμά των 
προσαυξάνεται κατά 40)1000 κ. ά.

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΥΠΗΡΕ
ΣΙΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Άπεστάλη ήδη πρός τάς έχούσας Δια- 
χείρισιν 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής ή ΑΠ. 
537]5]177α έ. έ. Διαταγή τής Δ]νσεως 
Οικονομικού τού ’Αρχηγείου διά τής 
οποίας έκοινοποιήθη ή ύπ’ άριθμ. 537)5] 
177 έ. έ. Άπόφασις τοϋ Τ.Δ. Τάξεως. 
Αΰτη καθορίζει τό κατ’ άποκοπήν μηνιαΐον 
χορήγημα διά Γραφικήν ύλην των 'Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής κατά τό τρέχον έτος 
1976. Τούτο κατανέμεται κεχωρισμένως 
είς κάθε ύπηρεσίαν Χωρ]κής δικαιουμένην 
τοιούτου, κατά τά ίσχύοντα, όπως άναφέ- 
ρεται είς τον σχετικόν τής ώς άνω άποφά- 
σεως ένδεικτικόν πίνακα. Καταλογίζεται 
απ’ εύθείας είς τά οριστικά έξοδα τών 
οικείων Διαχειρίσεων Χωρ]κής καί ύπό- 
κειται ώς γνωστόν, είς κράτησιν 2 % 
ύπέρ τού Τ.Α.Α.Χ.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Ή  ’Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, ένδιαφερομένη διά τήν προστασίαν τών 
κατοίκων της μεγαλονήσου άπό τάς έπιβλαβεΐς έπιδράσεις έκ της συρροής 
μεγάλου άριθμού άλλοδαπών τουριστών καί μέ σκοπόν τήν διερεύνησιν του 
ολου θέματος, (Ιετά τών άρμοδίων έπί του αντικειμένου παραγόντων, οόργά- 
νωσεν άπό 16 έως 20 Φεβρουάριου έ. έ. πρωτοποριακόν συνέδριον Τουριστι
κών έρευνών, τό όποιον έστέφθη υπό άπολύτου έπιτυχίας.

Τό συνέδριον έλαβε χώραν είς τάς εις Χανιά εγκαταστάσεις τής ’Ορθο
δόξου ’Ακαδημίας Κρήτης έντός κλίματος άπολύτου συνεργασίας, χάρις είς 
τάς έπαινετάς προσπάθειας του Προέδρου τής ’Ακαδημίας Σεβ. Μητροπολίτου 
Κισσάμου καί Σέλινου κ. Κυρίλλου καί τού Γενικού Διευθυντού αύτής κ. 
Παπαδερού. Ή  παρουσία είς τό συνέδριον τού Προέδρου τού Ε.Ο.Τ. Καθηγη- 
τού κ. Δασκαλάκη ήτο μιά έκ τών βασικών έγγυήσεων τής έπιτυχίας του, 
ό ίδιος δέ δι* ομιλίας του άνεφέρθη είς τό φαινόμενον τού Τουρισμού καί τάς 
συνέπειας τής άναπτύξεώς του είς τήν Χώραν μας, έξέφρασε δέ τήν ίκανοποίη- 
σίν του διά τήν πρωτοβουλίαν τής ’Ακαδημίας είς τήν συγκλησιν τού συνεδρίου 
πρός έξέτασίν ένός τόσου σπουδαίου καί ζωτικού θέματος.

Έ κ  μέρους τής Χωροφυλακής τό συνέδριον παρηκολούθησεν άντιπροσω- 
πεία ειδικών έπί τού θέματος ’Αξιωματικών καί ώμίλησεν είς αύτό 6 ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωροφυλακής Κρήτης Συνταγματάρχης κ. Σμαριανάκης, ό όποιος 
άνέλυσε τό δλον θέμα άπό πλευράς άστυνομίας καί έπεσήμανε διαφόρους 
δυσμενείς περιπτώσεις τουριστών μέ άντικοινωνικήν συμπεριφοράν. ‘Ωμίλη- 
σαν έπίσης Μητροπολΐται τής Εκκλησίας Κρήτης καί άλλοι έκπρόσωποι ‘Υπη
ρεσιών καί Τουριστικών ’Οργανώσεων οί όποιοι έπεσήμαναν ώρισμένας κα
ταστάσεις καί είσηγήθησαν διάφορα μέτρα.

Είς τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τό Συνέδριον.
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fHfen τοΒ μηνίρ« Ned toB μηνά

ό κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Άνθυπασττιστής Χωροφυλακής

Δ Υ Ο  Κ Α Ι  Π Λ Ε Ο Ν  σ υνεχή  24ω ρα  
έδιναν τη ν  επ ίμ ο νη  κα ι π ε ισ μ α τώ δ η  μ ά 
χ η  τή ς  έξ ιχν ιά σ εω ς ένός α πό  τά  π ιο  ε ιδ ε
χθ ή  ε γ κ λ ή μ α τα  τ ή ς  τ ελ ευ τα ία ς  ΙΟ ετίας, 
οί Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί  κα ι άνδρες τή ς  ' Υ π φ δ  ] 
νσεω ς ’Α σ φ α λε ία ς  Π ρο α σ τίω ν  ΙΙρω -  
τευο ύσ η ς . Τ ελ ικ ά  ε π έ τυ χ α ν  νά ανασύρουν  
κα ί τη ν  τ ελ ευ τα ία  π τ υ χ ή  το ν  κα ι νά άπο-  
καλύψ ονν τον  δρ ά σ τη  τή ς  δολοφονίας τή ς  
όδοϋ Ά γ ι ο υ  Ν ικο λάο υ  122 κα ί Π ίνδου  
σ τα  Ν έα  Λ ιό σ ια . Ξ εν ύχ τη σ α ν , ά γω νίσθη-  
καν, εξα ντλή θη κ α ν , ερεύνησαν χ ίλ ιε ς — δυο  
απίθανες ·καί π ρ ω τό φ α ν τες  εκδο χές  καί 
σ το  τέλο ς  κ α τά φ ερ α ν  νά άποκαλύψ ουν καί 
νά σ υλλάβουν  τόν δολοφόνο, π ο ύ  δέν ή τα ν  
άλλος ά πό  ένα ά μ ο ύ σ τα κ ο  κ α ί σ υ μ π α θ έ 
σ τα το  ά γό ρ ι, 16 μ ό λ ις  χρόνω ν. "Ο σο, 
λοιπόν, φ οβερό, ά πα ίσ ιο  κα ί ά π ω θη τικ ό  
είνα ι τό  έ γ κ λ η μ α , τό σ ο  π ιο  τρ α γ ικ ό  κα ί 
σ υ γκ λ ο ν ισ τ ικ ό  γ ίν ε τ α ι  μ ε  τη ν  έξ ιχ ν ία σ ί  
το ν . ’Ιδ ια ίτε ρ α , μ ά λ ισ τα , σ τη ν  π ε ρ ίπ τω -  
σ ί μ α ς , π ο ύ  δ ρ ά σ τη ς  το ΰ  ά π ο τρό π α ιο υ  α υ 
τό ν  ε γ κ λ ή μ α το ς , ά π ο κ α λ ύ π τε τα ι ένα άνώ - 
ρ ιμο , ά κ ό μ η , π α ιδ ί, μ έ  « β εβ α ρ η μ ένη  ο ι
κ ο γεν ε ια κ ή  κ α τά σ τα σ ι»  κα ί σοβαρά ψ υ
χ ικ ά  τρ α ύ μ α τα  κα ί άπω θημένα . "Ο λα  α υ 
τ ά  κ α ί π ρ ο  π α ν τό ς  ή σ υ ζ υ γ ικ ή  δ ιά σ τα σ ις  
τω ν  γονέω ν  του  ά π ο τελο ϋν  τή ν  π λο ύσ ια  
σ υ γκ ο μ ιδ ή , άπό θλιβερά  β ιώ μ α τα  κα ί κ α 
κ ές  εμ π ε ιρ ίες , τά  ό π ο ια  τό  εξώ θησαν στο  
έ γ κ λ η μ α , σ τη ν  χ α ρ α υ γή  κ ι’ άλας τή ς  
ζω ής  του , θ ρ υ μ μ α τίζο ν τα ς  μ έ  ένα σ κ ο υ
ρ ιασμένο  σ κ α λ ισ τή ρ ι τό  κρανίο τ ή ς  ά μ ο ι
ρης π λο ύ σ ια ς  χήρα ς, Κ υρ ιακή ς  Μ άρκον  
Χ ρυσ ο χο ιδ ο υ , 74 χρόνω ν, μ έσ α  σ το  σ π ίτ ι  
τη ς . Κ ίν η τρ α  το ΰ  μ ικ ρ ο ύ  φονιά  ή τα ν  ή 
λ η σ τε ία , α νεξα ρ τή τω ς άν τ ε λ ικ ά  δέν π ή ρ ε  
τ ίπ ο τ ε  άπό τό σ π ίτ ι  το ύ  θανάτου. Μ α ζν  
μ έ  τήν  κ α τη γο ρ ία  τή ς  « ιδ ια ζό ντω ς α π ε 
χθούς άνθρω ποκτονίας ν  ενυπάρχει κα ί α υ 

τ ή  τή ς  λ η σ τε ία ς , γ ια τ ί  δ υ σ τυ χ ώ ς  αυτό  
ήτα ν  τό  β α σ ικ ώ τερ ο , άφ οϋ μ ε τ ά  τό  έ γ κ λ η 
μ ά  το υ  ερεύνησε τσ ά ν τες , ν το υ λά π ες  καί 
μ π α ο ύ λα  γ ιά  νά β ρή  χ ρ ή μ α τα . Ό  μ ικρός, 
λοιπόν, « Σ ερ ίφ η ς» , όπ ω ς τόν  έλ εγα ν  σ τή ν  
γε ιτο ν ιά , έ ξ ε τέλ εσ ε  «εν ψ υχρώ »  τή ν  γ υ 
να ίκα , γ ια τ ί  ή θ ελε  λ ε φ τά  γ ιά  νά π η γα ίν η  
α τά  σ φ α ιρ ισ τή ρ ια  κα ί α τό  σ ινεμ ά  τον. 
Κ α ί γ ιά  νά τά  β ρ ή  θ ρ υ μ μ ά τισ ε  τό  κεφάλ.ι 
τή ς  γρ η ά ς , μ ό λ ις  έμ α θ ε  ο τι ε ίχ ε  πλούσ ιο  
κ ο μ π ό δ εμ α . Τ ά  ε ίπ ε  ολα σ τή ν  ά π ο λο γία  
το υ  κα ί τά  ά να π α ρ έσ τηα ε  μ έ  τόν  κυνικώ -  
τερο  τρ ό π ο  α τούς ’Α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς  κα ί άν
δρες τή ς  Ύ π ο δ ]ν σ ε ω ς  ’Α σ φ α λεία ς , οί 
όποιο ι επ έ τυ χ α ν  έ π ε ιτα  άπό άγω νιιόδη  
π ρο σ π ά θ εια  νά θέσουν Α νεξ ίτηλα  τήν  σ φ ρ α 
γ ίδ α  τ ή ς  επ ιτυ χ ία ς  σ το ν  φ ά κελλο  το ΰ  ε γ 
κ λ ή μ α το ς  τώ ν  Ν έω ν  Λ ιο σ ίω ν.

Μ έ β α θ ύ τα τη  θλίψ ι κα ί π ερ ισ σ ό τερ ο  
πόνο γρ ά ψ α μ ε τ ις  λ ίγ ε ς  α υ τές  γρ α μ μ έ ς ,  
γ ιά  ένα π α ιδ ί π ο ύ  ά κ ό μ η  δέν δ ρασκέλ ισε  
τή  κ α τώ φ λ ι τή ς  ζω ής  κα ί όμω ς α τ ιγ μ α -  
τ ΐα θ η κ ε  μ έ  τήν  φ οβερή  κ α τη γο ρ ία  το ύ  
ειδεχθούς δολοφόνου. Ή  οδύνη είνα ι άκό
μ η  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  α το ύς άνδρες τή ς  Ύ π ο -  
δ]νσεω ς ’Α σ φ α λε ία ς  Χ ω ρ ο φ υλα κ ή ς  Π ρ ο 
αστίω ν , οί όπο ιο ι ά πό  κοινω νικό καθήκον  
κα ί υ π η ρ εσ ια κ ή  ΰπ ο χρ έω σ ι ά π εκάλνψ αν  
κα ί συνέλαβαν τόν άνήλικο  ε γκ λ η μ α τία .  
Σ υ ν ά μ α , όμω ς, ε ίδαν  σ φ α ιρ ικά  κα ί σέ  
ολόκληρη  τή ν  π ρ ο ο π τ ικ ή  τη ς  μ ιά  ε γ κ λ η 
μ α τ ικ ή  ενέργεια  μ έ  π ρ ω τα γ ω ν ισ τή  ένα  
ά μ ο ύσ τα κ ο  π α ιδ ί, π ο ύ  θά ά ξ ιζε  όμολο-  
γο υ /ιένω ς κ α λύ τερ η ς  τύ χ η ς , αν ολόκληρο„ 
τό οικογενε ια κό  το υ  δράμ α  δέν ε ίχ ε  εν σ τα 
λά ξει σ τή ν  ψ υχή  το υ  τή ν  π ικ ρ ία  κα ί τό  
δη λη τή ρ ιο  τή ς  αντικοινωνικότατος καί 
τ ή ς  μιαανΟ ρωπιάς.

Μ έ σ υ ντρ ιβ ή  π ερ ιγρ ά φ ε ι ό άνήλικος  
ε γ κ λ η μ α τ ία ς  ε ις  τόν  Ε ισ α γ γ ε λ έ α  Π ο ιν ική ς  
Δ ιώ ξεω ς κ. Δ .  Τ σεβά ν  τόν  τρόπον  μ έ  τόν  
όποιον  έξ ε τέλ εσ ε  τό  ά τυ χο ν  θύμα  το υ  μ ε τ ά  
τή ν  ά ποκάλνψ ι τή ς  π ρ ά ξεω ς  κα ί τή ν  έξα -  
κ ρ ίβω σ ι τή ς  τα υ τό τη το ς  τού  δράσ το υ  υπό  
τή ς  Χ ω ρο φ υλα κής.

Μ ΙΑ  Α Π Ο  τ ις  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς  κα ί θρα- 
σ ν τερ ες  δ ια ρρήξεις  τώ ν  τελ ευ τα ίω ν  χ ρ ό 
νων ή τα ν  ή π ρ ό σ φ α τη  δ ιά ρρη ξις  το ύ  κ ο σ 
μ η μ α το π ω λ ε ίο υ  τώ ν  Ζ Ω Γ Α Ν Α  κα ί Τ Ζ Α -  
Κ Η  τή ς  λεω φόρου Π α ν επ ισ τη μ ίο υ , οπού οί 
δρ ά σ τες  έσήκω σα ν  σ τή ν  κ υρ ιο λεξ ία  ολό
κ λη ρ η  τή ν  β ιτρ ίνα  το ΰ  Κ α τα σ τή μ α το ς ,  
μ έ  ολα τά  π ο λ υ τελ ή  κα ί π α νά κ ρ ιβ α  έκ θ έ-  
μ α τ ά  της . 'Ο λό χρ υ σ α  ώ ρολόγια , δ α κ τυ λ ί
δια  μ έ  μ π ρ ιγ ιά ν , ά γκ ρ ά φ ες  κ α ί μ εν τα γ ιό ν  
μ έ  π ο /.ν τελ ε ϊς  κα ί ακρ ιβούς λίθους, κ α 
θώς κα ί ά λλα  χρ υ σ ά  σουβενίρ έσαρώ θη- 
σαν «έν ρ ιπ ή  ο φ θαλμ ού» , ά πό  τή ν  π ρ ο 
θήκη  το ΰ  κ εν τρ ικ ώ τερ ο υ  κ ο σ μ η μ α το π ω 
λείου  τή ς  λεω φόρου Π α ν επ ισ τη μ ίο υ  κα ί 
Π εσ μ α ζό γλ ο υ . Μ ία  κολσοσ ια ία  περ ιουσ ία  
πο λλώ ν εκ α το μ μ υρ ίω ν  β γ ή κ ε  άπό τή ν  
σ π α σ μ ένη , μ έ  κ ά θε β ια ιό τη τα , προθήκη  
κα ί το π ο θ ετή θ η κ ε  α το ύ ς  π ρ ό χειρ ο υς  σ ά κ -  
κους τώ ν  συλληφ θ έντω ν  ά ρ γό τερ α  ’Ι τ α 
λώ ν δ ια ρρη κτώ ν, μ έ  ά ντικ ε ιμ εν ικ ό  σκοπό  
νά φ υ γα δευθ ή  τό  τα χ ύ τερ ο  δυνατόν. “Α ν  
κα ί ή  δ ιάρρηξις δέν δ ιεπ ρ ά χθ η  σ τή ν  δ ι
κα ιοδοσία  τή ς  Χ ω ρ ο φ υλα κ ής , έν το ύ το ις  
άπό τή ν  ίδια  εκείνη  σ τ ιγ μ ή  τή ς  ά γρ ιας  
κα ί π α γερ ή ς  μ εσ ο ν υ χ τ ιά τ ικ η ς  ώ ρας τοΰ  
Φ εβρουάριου, ολόκληρο τό  Σ ώ μ α  τή ς  
'Ε λ λ η ν ικ ή ς  Χ ω ρ ]κ ή ς  ά π ’ άκρου σ ’ άκρου  
τή ς  ’Ε π ικ ρ ά τε ια ς , όρθιόθηκε σάν φ ρ α 
γ μ ό ς  α ξεπ έρ α σ το ς  κα ί δέν ά φ ησ ε άνεξέ- 
λ ε γ κ τ ο  κα ί ά νεπ ιτή ρ η το  δρόμο, λεω φόρο, 
αποβάθρα, σ ιδηροδρομικό  σ τα θ μ ό , σ τ α 
θμό α υτο κ ινή τω ν , άεροδρόμιο , καθώ ς κα ί 
κάθε μ έσ ο  δ ια κ ινήσεω ς κα ί μ ετα φ ο ρ ά ς. 
“Ε τσ ι οί υ π η ρ εσ ίες  μ α ς  ένήρ γη σ α ν  τ α χ ύ 
τ α τα  κα ί προς τή ν  σ ω σ τή  κα τεύθ υνσ ι κα ί 
κα τώ ρθω σαν  νά άνακαλύψ ουν κα ί νά σ υ λ 
λάβουν, σ έ χρόνο - ρεκόρ, σ τά  Π ρ ο ά σ τια  
τώ ν  ΓΙατρώ ν, το ύ ς  π έ ν τ ε  α δ ίσ τα κ το υ ς  
’Ι τα λο ύ ς  «μ α φ ιό ζο ν ς» δ ια ρ ρ ή κ τες  κα ί νά 
κ α τά σ χο υ ν  άνέπαφ ο ολόκληρο  τόν διαρ- 
ρ η χθ έν τα  θνσανρό. ’Α ν α μ φ ισ β ή τη τα  π ρ ό 
κ ε ιτα ι γ ιά  μ ιά  σ η μ α ν τ ικ ή  ε π ιτυ χ ία , πού  
δέν ο φ είλετα ι σ τή ν  τύ χ η , ά λλά  σέ κ α λή  
κα ί μεθο δευμ ένη  ό ργάνω σι κα ί σ έ εύ σ το 
χο υς υ π ο λο γισ μ ο ύ ς . Ή  κοινή γν ώ μ η , πού  
δέν μ π ο ρ ο ύσ ε  νά έ ξ η γ ή σ η  π ώ ς  είνα ι δυ 
νατό  νά λ η σ τε ύ ε τα ι  κ ο σ μ η μ α το π ω λ ε ίο  
σ το ν  κεν τρ ίκ ώ τερ ο  δρόμο τή ς  ’Α θή να ς, 
α ίσθάνθηκε ιδ ια ίτερ η  ίκανοπο ίησ ι γ ιά  τή ν  
άνακάλυψ ι τώ ν  δ ρασ τώ ν  κα ί τή ν  άνεύρεσι 
το ΰ  θησαυρού. Τό γεγο ν ό ς  μ ά λ ισ τα , ο τι 
οί κακοπο ιο ί ήσαν ’Ι τα λο ί, π ο ύ  ήλθα)1 σ τή ν  
χώ ρα  μ α ς  ά πό  τό  Τορίνο, γ ιά  π α ρ ό μ ο ιες  
« έ ξ α γ ω γ ικ έ ς »  επ ιχ ε ιρ ή σ ε ις , έκα νε ά κόμη  
δ υσ κ ο λώ τερ η  τή ν  ά νακάλυψ ι τους, δ ιό τι 
ά φ ’ ένός μ έν  έκ ινούντο  μ έ  τή ν  «άνεσι κα ί 
τόν ά έρα »  το ύ  Τ ο υρ ίσ τα , ά φ ’ ετέρ ο υ  δέ  
δ ιέθετα ν  τόν  « το υ π έ  κα ί τό  τα μ π ε ρ α μ έ ν το »  
το ύ  άλλοδαποϋ. 'Ω σ τό σ ο  τά  μ ε γ α λ ε π ή -  
βολα  σ χέδ ιά  το υς, γ ιά  τή ν  σ υ γκ ρ ό τη σ ι  
ε γ κ λ η μ α τικ ο ύ  συνδ ικά το υ , μ έ  δ ιάφ ορα ... 
Π α ρ α ρ τή μ α τα  κα ί άνάλ,ογες σ π ε ίρ ες  στις 
Ε υρ ω π α ϊκ ές  μ ε γ ά λ ο  ΐ'πάλεις δέν ενοδώ -  
θηκαν, γ ια τ ί  τούς  π ρό λα β ε ή Χ ω ρο φ υλα κή  
κα ί έκοψ ε μ ιά  γ ιά  π ά ντα  τή ν  ενθουσιώ δη  
όρμή το υς. “Ε τ σ ι  π λέο ν  π ισ τε ύ ο υ μ ε  ακρά 
δαντα , ότι θά κα τά λα β α ν  π ιά  ο τι τό  Ε λ 
ληνικό  κ λ ίμ α  κα ί ή ελλην ικ ή  έπ ικ ρ ά τε ια  
γ εν ικ ώ τερ α  δέν π ρ ο σ φ έρ ετα ι γ ιά  έπ έκ τα σ ι  
τή ς  ε γ κ λ η μ α τ ικ ή ς  δ ρ α σ τη ρ ιό τη το ς  καί
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τώ ν  π ιο  «προ η γμ ένω ν»  α κ ό μ η  άλλοδα- 
π ώ ν  κακοποιώ ν.

Γ ια  τη ν  ολη προσφ ορά  τ ή ς  Χ ω ρ )κ ή ς  
(7Τ7]ν ε π ι τ ν χ ή  δ ια λενκα νσ ι τη ς  μ ε γ α λ ν τ έ -  
ρας κ λο π ή ς  τ ή ς  επ ο χή ς  μ α ς , οί παθόν- 
τ ε ς  κ α τα σ τη μ α τά ρ χ ε ς  ά π έσ τε ιλα ν  θερμήν  
ευχα ρ ισ τήρ ιο ν  επ ισ το λή ν  π ρο ς τον  κ. 
Α ρ χ η γ ό ν  Χ ω ρ ο φ υλα κ ής , τη ν  όποιαν δη -  

μοσ ιεύο μ εν  χά ρ ιν  τώ ν  α να γνω σ τώ ν  μας.

Κ ύρ ιε  ’Α ρ χ η γ έ ,

Α ίσθα νόμ εθα  την  α νά γκ η ν  νά σάς εύ χα -  
ρ ισ τη σ ω μ εν  κα ι να σάς σ ν γχα ρ ώ μ εν  ποο- 
α ω π ικά  δια  τή ν  επ ιτυ χ ία ν  τη ν  όποιαν σ η 
μείω σα ν  οί α ξ ιω μ α τικ ο ί κα ι τ ά  όργανα  
τή ς  Χ ω ρ ο φ υλα κ ής  ε ’ις τή ν  σύλληψ ιν  τώ ν  
δραστώ ν  τή ς  θ ρ α σ ψ ά τη ς  κλο π ή ς  τώ ν  κοα- 
μημο ,τω ν εκ  το ν  επ ι  τη ς  όδοϋ Π α ν επ ι-  
σ τη μ ιο υ  κα ί Π ε σ μ α ζ ό γ λ ο υ  Κ α τα σ τή μ α το ς  
μ α ς . Δ ιά  τή ς  ε π ιτυ χ ία ς  σας α υ τή ς  δυσκο-  
λ ω τά τη ς  ώς έκ  τή ς  φ ύσεω ς τώ ν  αλλοδα
π ώ ν  δ ρασ τώ ν  κα ί τή ς  τ α χ ν τ ά τ η ς  ενέρ
γε ια ς  τώ ν  ν φ ’ υμ ώ ν οργάνω ν τή ς  Χ ω οο-  
φ νλα κ ή ς  έμ α τα ιώ σ α τε  τή ν  φ υ γά δενσ ιν  
τώ ν  Κ ο σ μ η μ ά τω ν  κα ι εδρ α ιώ σ α τε το  
α ίσ θ η μ α  α σ φ αλεία ς ε ις  η μ ά ς  πρ ο σ ω π ικ ά  
άλλα  κα ί ε ις  ολόκληρον τον  ' Ε λληνικόν  
λαόν.

Θ εω ροϋμεν δέ ΰποχρέω σίν  μ α ς  όπω ς  
έκφ ρασω μεν  τά ς  θερμάς ευ χα ρ ισ τία ς  προς  
υμά ς π ρ ο σ ω π ικ ά  κα ί προς όλόκλι^ρον τό  
Σ ώ μ α  τ ή ς  Χ ω ρ ο φ υλα κ ή ς  το ΰ  όποιου  
7ΐροΐστασθε.

Μ ετά  τ ιμ ή ς
Τ ά  Κ α τα σ τή μ α τα  Κ ο σ μ η μ ά τω ν  

Ύ π ο γ ρ α φ α ί
Α . Τ Ζ Α Κ Η Σ  —  Β . Ζ Ω Γ Α Ν Α Σ

, -c-τια̂ ω τα  Λ ,εηλατηυεντα  νπ ο  τω ν  αλλοδαπώ ν δ ια ρρη κτώ ν  κ ο ο μ ή μ α τα  μ ε τ ά  
τη ν  κ α τα ο χ εσ ιν  τω ν  υπο το ΰ  Τ μ ή μ α το ς  ’Α σ φ α λ ε ία ς  Π ρ ο α σ τε ίω ν  Π α τρ ώ ν  κα ί κ ά τω  
ο κ . Α νώ τερ ο ς  Δ ιο ικ η τή ς  Χ ω ρ ο φ υλα κ ής  Δ υ τ ικ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  π ερ ιγρ ά φ ε ι ε ις  τούς  
Δ η μ ο σ ιο γρά φ ο υ ς  τον  τρόπον έν το π ίσ εω ς κα ί συλλήψ εω ς τώ ν  δ ια ρρη κτώ ν.

Μ Ε Τ Α  ά πό  π ο λύω ρη  κα ί ά γω νιώ δη  άνα- 
ζή τη α ι τώ ν  υπ ηρεσ ιώ ν  τή ς  Ά ν ω τ έ ρ α ς  
Δ )σ ε ω ς  Χ ω ρ) κ ή ς  Σ τερ εά ς  Ε λ λ ά δ ο ς ,  
μ έ  προεξά ρχουσα  τή ν  Λ ιο ίκ η σ ιν  Χ ω ρ ο 
φ υ λα κ ή ς  Β ο ιω τία ς , βρέθηκα ν  οί χα μ ένο ι 
τέσ σ ερ ις  ορειβά τες , π ο ύ  επ ί 36  ο λό κ λη 
ρες ώ ρες περ ιφ έροντο  σέ μ ιά  π ερ ιπ ε τ ε ιώ 
δη  π ερ ιπ λά νη σ ι α τά  κα τα ρ ρ ά χ ια , α τούς  
κρεμνούς κα ί α τά  φ α ρ ά γ γ ια  το ΰ  δ ύ σ β α 
το υ , αλλά  κα ί ά γρ ια  μ εγ α λ ο π ρ επ ο ύ ς  Π α ρ 
νασσού. Ή  έπ ιχ ε ίρ η σ ις  δ ιασώ σεω ς ώ ρ γα -  
νώ θηκε, άπό π λευρ ά ς  Χ ω ρ ο φ υλα κ ής , μ έ  
τον  τελε ιό τερ ο  κα ί ά ρ τιώ τερ ο  τρόπο , π ρο -  
έβ λ επ ε  δέ κα ί τή ν  π ιο  άπ ίθανη  α κ ό μ η  λ ε-  
π το μ έρ ε ια , π ο ύ  ενδεχομένω ς θά πα ρο υ-  
σ ιά ζετο , κ α τά  τή ν  εφ α ρ μ ο γή  το ύ  σχεδ ίου . 
Μ έσα σ το  κα τα χε ίμ ω νο  οί άνδρες τή ς  
Χ ω ρ ]κ ή ς , σ έ μ ιά  συνδυασμένη  κα ί ε κ τ ε 
τα μ ένη  ερευνά, πάνω  σ το  π α χ ύ  κα ί π α γ ε 
ρό σ τρ ώ μ α  το ύ  α δ ια π έρα σ το υ  χιονιού  
το ύ  Φ εβρουάριου κα ί σ ’ ένα έδαφ ος δ ύ σ 
β α το  κα ί κα κ ο τρ ά χα λο , ά ποδύθηκαν σ ’ 
ένα άγώ να  άνευρέσεω ς κα ί δ ια σώ σεω ς τ ε σ 
σάρω ν χα μένω ν ορειβα τώ ν, π ο ύ  επ ί δυο

Ο ί δ ιασω θέντες  ά πό  τή ν  φ οβερήν δοκ ι
μ α σ ία ν  ό ρειβά τα ι δ ιη γο ύ ντα ι π ώ ς  τελ ικ ώ ς  
έσώ θησαν χ ά ρ ις  ε ις  τά ς  π ρο σπ ά θεια ς τώ ν  
άνδρώ ν τ ή ς  Χ ω ροφ υλα κής.
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Νέα του unvos» Nto τοΒ μηνύ
λούς «υπό  τό  μ η δ έν»  βαθμούς, κα ι ένα  
δ ια π ερ α σ τ ικ ό  κρύο π ο ύ  εξουδετέρω νε και 
τ ά  ισ χυρ ό τερ α  α κ ό μ η  « α ντια ν εμ ικ ά » , π α -  
ρ έλνσ ε ά$ιό τη ν  π ρ ώ τη  κ ι’ άλας σ τ ιγ μ ή  
κ ά θε μορφ ή  δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς , ε κ ε ί  άκρ ιβώ ς  
π ο ύ  έσ φ υ ζε , πρ ιν  ά πό  λ ίγο , μ ιά  ζω ή  μ έ  
π α λ μ ό  κα ι ε ν ερ γη τ ικ ό τη τα . Τά  π ά ν τα  έσ ί-  
γη σ α ν  κα ί κα νείς  δέν μπ ο ρο ύσε, ο ύ τε  ύπο -  
τνπ ω δ ώ ς , νά π ροσφ έρη  την  βοήθεια  του  
σέ τόσους κ α ί τόσους κ ινδυνεύοντας, πού  
ή τα ν  έκ τεθ ε ιμ ένο ι σ τή ν  επ ικ ίνδυνη  ψύξι 
κα ί σ τή ν  ά φ ό ρ ητη  π α γω ν ιά . Τ ό τε  ά κ ρ ι
βώ ς, οι 'Υ π η ρ ε σ ίε ς  Χ ω ρ ο φ υλα κ ής  τή ς  
χώ ρας μ έ  ολα τ ά  τ εχ ν ικ ά  κα ί λο ιπ ά  μ έσ α  
π ο ύ  δ ιαθέτουν , κ α τέσ τρ ω σ α ν  ένα εύρύ καί 
μεθοδευμένο  σ χέδ ιο  δ ια σώ σεω ς κα ί ά π ε-  
λενθερώ σειος τώ ν  εγκ λω β ισ μ ένω ν  ά τόμ ω ν  
κα ί ο χη μ ά τω ν , σέ μ ιά  π ρ α γ μ α τ ικ ή  « ’Ε π ι-  
χ ε ίρ η σ ι Σ ω τη ρ ία ς» . "Ολ.οι οι άνδρες, άπό  
το ύ  Δ ιο ικ η το ϋ  τή ς  υπ ηρεσ ία ς  μ έ χ ρ ι  το ύ  
νεω τέρου Χ ω ροφ ύλα κος, ένψ  ολος ό κόσμος  
ά π ελά μ β α νε  τη ν  θαλπω ρή κα ί τή ν  ζ ε σ τα 
σιά  το ύ  σ π ιτ ικ ο ύ  του , αυτο ί ολόκληρα  
εικ ο σ ιτετρ ά ω ρ α  εύρ ίσκοντο  εκ τεθ ειμ ένο ι 
μ έσ α  σ το  ξεροβόρι κα ί σ τή ν  π α γω ν ιά , γ ιά  
νά προσφ έρουν τή ν  σ ω τήρ ια  βοήθεια  τους  
κα ί τή ν  π ρ ο σ τα σ ία  το υς. ’Έ τ σ ι  κα τά φ ερα ν  
οί άφ ανεΐς α ύ το ί ήρω ες νά δ ιασώ αουν τ ό 
σους κα ί τόσους κινδυνεύοντας, μ έ  ά π ο τέ -  
λεσ μ α  νά μ ή  θρηνήσω μεν ο ύ τε  ένα θύμα, 
γ ια υ τό  κα ί τούς  άνήκει κάθε τ ιμ ή  κα ί ένα 
μ εγ ά λ ο  Ε Υ Γ Ε ! .

Η  Π Α Τ Ρ Ι Ω Τ Ι Κ Η  έξα ρσ ις  τώ ν  άν- j
δρώ ν Χ ω ρ ο φ υλα κ ής , κ α τά  τά ς  παρούσας  
ίσ το ρ ικ ά ς  διά  τό  έθνος σ τ ιγ μ ά ς ,  έχ ε ι άπο-  
δ ειχθ ή  π ο λλα π λώ ς  κα ί δι αφ οροτρόπω ς, 
σ υ νεχ ίζε τα ι δέ μ έ  τή ν  α υ τή ν  έν τα σ ιν  καί 
εκ δ η λώ νετα ι π ά ν το τε  έμ π ρ ά κ τω ς  προς  
τά ς  ’Ε νό π λο υς Δ υ νά μ ε ις  τή ς  χώ ρας.

Ε ις  ένδειξιν , λο ιπόν, α υμ π α ρασ τά α εω ς, 
ά λλά  κα ί σ υμ β ο λή ς  εις τή ν  προσπά θεια ν  
ά ρτιο υ  εξο π λ ισ μ ο ύ  τω ν  ό ’Α ρ χ η γ ό ς  Χ ω 
ροφ υλα κής ’Α ν τ ισ τρ ά τ η γ ο ς  κ . Νικόλ.αος 
Κ Ο Υ Τ Σ Ι Α Ν Α Σ  έπ εσ κ έφ θ η  τή ν  2 8 -1 -  
1 9 7 6  τον 'Υ π ο υ ρ γ ό ν  ’Ε θν ικ ής  ’Α μ ό νη ς  
κ. Ε υ ά γγε λο ν  Ά β έ ρ ω φ — Τ ο σ ίτσ α ν  καί 
το ύ  ένεχε ίρ ισ ε  ε π ιτα γ ή ν  τή ς  Τ ρ α π έζη ς  
'Ε λλά δ ο ς , μ έ  τό  χ ρ η μ α τικ ό ν  ποσόν τώ ν  
2 .3 3 2 .2 8 8  δ ραχμ ώ ν, τό  όποιον αυνεκεν-  
τρώ θ η  έκ  π ρ ο α ιρ ετικ ο ύ  εράνου τώ ν  άν- 
δρών Χ ω ρ ο φ υλα κ ής . Τ ήν  επ ιτα γ ή ν  συνώ - 
δενε π ρ ο σ ω π ικ ή  επ ισ το λ ή  το ύ  κ . ’Α ρ χ η 
γο ύ , ε ις  τή ν  όποιαν μ ε τα ξ ύ  άλλω ν άνε- 
φ έροντο  κα ί τά  έξή ς :  « Τ ό  Σ ώ μ α  τή ς  Χ ω 
ροφ υλακής, σεμνυνόμενον διά  τούς υπ έρ  τή ς  
ελευθερ ίας τή ς  π α τρ ίδ ο ς  ά γώ να ς κα ί τάς  
εις α ίμ α  θυσ ίας αυτο ύ , α ισθά νετα ι μ ε γ ί 
σ τ η  ν χα ρ ά ν  κα ί άκραν υπερηφ ά νειαν  νά 
μ ε τ ά σ χ η  ε ις  τή ν  άναληφ θείσαν τιτά νιον  
π ρω το βο υλία ν  διά  τον εκ σ υ γχρ ο ν ισ μ ό ν  
ε ις  όπλα  τώ ν  ’Ε νόπλω ν τή ς  Χ ώ ρ α ς  Δ υ ν ά 
μ εω ν  κα ί νά α υνεισ φ έρ η , σήμ ερον  δ ι’ 
εμού  τό  ποσόν τώ ν  2 .3 3 2 .2 8 8  δραχμώ ν, 
π ροερχόμ ενον  έκ  π ρ ο α ιρ ετικ ή ς  εισφοράς  
τώ ν  άνδρώ ν το ύ  Σ ώ μ α το ς , ώ ς συμ β ο λήν  
α υτώ ν  ύ π έρ  τώ ν  'Ε λλη ν ικ ώ ν  ’Ε νόπλω ν  
Δ υ νά μ εω ν» . Ό  κ . 'Υ π ο υ ρ γ ό ς  η ύ χ α ρ ίσ τη -  
σε θ ερ μ ό τα τα  τον κ . ’Α ρ χ η γό ν  Χ ω ρ ο φ υ 
λα κ ής  διά  τή ν  όντω ς π α τρ ιω τ ικ ή ν  χ ε ιρ ο 
νομίαν  το ύ  Σ ώ μ α το ς  τή ς  'Ε λ λ η ν ικ ή ς  Χ ω 
ρο φ υλα κ ής  κα ί εις έπ ισ το λ ή ν  το υ  μ ε τα ξ ύ  
άλλω ν άναφ έρει: « . . . Τ ά  α ίσ θ η μ α τά  μ ο υ  
α υ τά  είνα ι ά κ ό μ η  π ιό  έντονα , ά να λο γιζό -  
μ ενο ς δ τ ι  ένα τόσο  σ η μ α ν τικ ό  ποσό  σ υ γ 
κ εν τρ ώ θ ηκ ε  άπό τό  ισχνό  β αλά ντιο  τού  
π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  το ύ  όποιου ή γ ε ισ θ ε » . Κ α ί  
ή  επ ισ το λ ή  κ α τα λ ή γ ε ι:  « Σ ά ς  ευ χα ρ ισ τώ  
θερμώ ς, τόσον εσάς, δσον κα ί ένα έκα στον  
το ύ  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  σας, γ ιά  τά  ειλ ικρ ινή  
π α τρ ιω τ ικ ά  σας α ισ θ ή μ α τα  κα ί επ ιθ υμ ώ  
νά σάς δ ια β εβ α ιώ σω , δ τ ι ή προσφ ορά  σας  
θά ά ξ ιο π ο ιη θ ή , κ α τά  τον  κ α λλ ίτερ ο  τρ ό 
π ο » .

π ερ ίπ ο υ  24ω ρα ε ίχα ν  π ά ψ ει νά δίνουν  
κάθε σ η μ ε ίο  ζω ής. Τ ελ ικ ά  ένα π ε ρ ιπ ο 
λ ικό  μ α ς  το ύς έν ετό π ισ ε  σ τ ις  βουνοκορ
φ ές  το ύ  Π α ρνασσού  μ ε τα ξ ύ  « Λ ιά κ ο υ ρ α ς»  
κα ί « Φ τερ ό λα κ α ς»  κα ί το ύ ς  π α ρ έλα βε , 
γ ιά  νά τούς ό δ η γή σ η  — ά σ φ α λε ϊς  π λέο ν  — 
σ τή ν  ζ εσ τα σ ιά  κ α ί τή ν  θαλπ ω ρή . Ο ί δ ια -  
σ ω θ έντες  ο ρειβά τες: 1 )  Κ α τερ ίνα  Γ κ έκ α ,  
κ α θ η γή τρ ια  Γ α λ λ ικ ή ς  Φ ιλο λο γίας , 2 )  Δ η -  
μ ή τρ ιο ς  Κ ορρές, Φ ο ιτη τή ς , 3 )  Δ η μ ή τρ ιο ς  
Χ α ϊτό γ λ ο υ  κα ί 4 )  Κ ω ν]νος Δ ο ύκ α ς, 
μ ά ς  π ερ ιέγρ α φ α ν  ώ ς έξή ς  τή ν  π ε ρ ιπ έ -  
τε ιά  τους, ενώ ά πολάμβαναν τό  ζ εσ τό  τους  
ρό φ ημ α , π ο ύ  τούς προσέφ εραν α τό  Α σ τ υ 
νομικό  Κ α τά σ τη μ α  τή ς  Χ ω ρ ο φ υλα κ ή ς  « Τ ό  
χ ιόνι ή τα ν  π ο λύ  μα λα κό , μ έ  άποτέλ.εσμα  
νά μ ή ν  μ π ο ρ ο ύ μ ε  νά πρ ο χω ρ ήσ ο υμ ε. Σ υ ν ε 
χ ώ ς  β ο υλ ιά ζα μ ε . Ή  ό ρ α τό τη ς  ή τα ν  περιυβ
ρ ισ μ ένη  κα ί οί κα ιρ ικ ές  συνθήκες ά ντί-  
ξοες. 'Υ π ή ρ χ ε  μ ιά  ά σ τα μ ά τη τη  χιονοθύ
ελλα , π ο ύ  σάρω νε σ τή ν  κυρ ιολεξ ία  τά  π α 
νύψ ηλα  δένδρα το ύ  Π α ρ ν α σ σ ικ ο ϋ  δρυμού. 
Ή  τα λα ιπ ω ρ ία  κ α ί ή ίξ ά ν τ λ η σ ί  μ α ς  ή -  
τα ν  ά π ερ ίγρ α π τη , ω στόσο  π α λ εύ α μ ε  ά π ε-  
γν ω σ μ έν α  κα ί ά κ α τά π α υ σ τα  μ έ  τά  ά γρ ια  
σ τ ο ιχ ε ία  τή ς  φύαεω ς, ώς τή ν  σ τ ιγ μ ή  πού  
σάν ά π ό  μ η χα ν ή ς  θεός ένεφ ανίσθη  τό  π ερ ι
π ο λ ικ ό  τ ή ς  Χ ω ρ ο φ υλα κ ή ς  κα ί μ ά ς  π α ρ ε-  
λα βε . Ε υ χ α ρ ισ το ύ μ ε  κα ί ευ γνω μ ο νο ύμ ε  
ολόκληρο  τό  Σ ώ μ α  τ ή ς  ' Ε λλη ν ικ ή ς  Χ ω 
ρ ο φ υλα κ ής , π ο ύ  σ ν μ μ ερ ίσ θ η κ ε  τή ν  π ερ ι-  
π έ τ ε ιά  μ α ς  κα ί ιδ ια ίτερα  το ύ ς  άνδρες εκ ε ί
νους, π ο ύ  μ έσ α  σ τή ν  κ α τα χ ν ιά  κα ί τή ν  
χιονούρα, έ ζη σ α ν  έπ ί  δύο π ερ ίπ ο υ  ε ικ ο σ ι
τε τρ ά ω ρ α  τή ν  ά γω νιώ δη  ’Ο δύσσεια  τ ε σ 
σάρω ν συνανθρώ πω ν το υ ς» . Τ ή ν  δλη  π ρ ο 
σ π ά θ εια  έ ξ ε τ ίμ η α ε  ό Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ  Ο 
Ρ Ε Ι Β Α Τ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  κα ί μ έ  
έ γ γ ρ ά φ ό  το ν , π ρο ς τον  ’Α νώ τερ ο ν  Δ ιο ι
κ η τή ν  Σ τερ εά ς  'Ε λλά δ ο ς , Σ υ ν ]ρ χ η ν  κ. 
Α ν τ ώ ν ιο ν  Ν Ι Κ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ν  έξεφ ρα σ ε  
τή ν  ευγνω μ ο σ ύνη  το ν  " διά τό  ζω ηρό ενδια 
φέρον κα ί τή ν  ά μ έρ ισ το ν  βοήθειαν ,,, πού  
προσέφ ερα ν  οί άνδρες τή ς  Χ ω ρ ]κ ή ς  διά  
τή ν  δ ιάσω σι τώ ν  τεσ σ ά ρ ω ν  μ ελώ ν  το ύ  
Σ υ ν δέσ μ ο υ » . ’Ε π ίσ η ς  ’ολόκληρος ό η μ ε 
ρήσ ιο ς  κα ί περ ιοδ ικός άθηνα ϊκός καί επ α ρ 
χ ια κ ό ς  τύ π ο ς  άνέφ ερε μ έ  ε κ τ ε τα μ έν α  κα ί 
ε γ κ ω μ ια σ τ ικ ά  σ χό λ ιά  το ν  τή ν  δ ρ α σ τη ρ ιό 
τ η τ α  κα ί τή ν  σ υ μ β ο λή  γεν ικ ώ τερ α  τή ς  
Χ ω ρ ο φ υλα κ ή ς  σ τή ν  δ ιά σω σι τώ ν  τ ε σ σ ά 
ρων ορειβα τώ ν.

Η  Π ΡΟΣΦ ΑΤΗ κακοκαιρία πού ξέσπα
σε σέ ολόκληρη τήν χώρα, μέ πολλά χιόνια, 
παγετούς καί υψηλά «μποφώρ», είχε σάν 
άποτέλ,εσμα νά δημιονργηθοϋν τρομερές 
δυσκολίες στήν εύρυθμη διακίνησι άτόμων 
καί οχημάτων καί έτσι νά προστεθούν καί 
άλλες δυσχέρειες στο «ήδη νπάρχον» 
κνκλοφοριακό πρόβλημα τής χώρας. Α υ
τοκίνητα όλων τών τύπων καί κατι/γοριών 
καθώς καί άλλα συγκοινωνιακά μέσα, 
άπεκλείσθησαν δπου καί άν ενρέθησαν, 
άπό μιά τρομερή κακοκαιρία, πού δέν είχε 
τό προηγούμενό της στά ελληνικά χρονικά 
τής τελευταίας περιόδου. Ή  άναπάντεχη. 
λοιπόν αύτή βαρυχειμωνιά, πού μετέβαλε 
στήν κυριολεξία ολόκληρη τήν χώραν σ’ 
ένα άπέραντο «σιβηρικό τοπείο» μέ πολ-

Ε Ι Ν Α Ι ,  ό μ ο λο γο υμ ένω ς, α ν γκ ιν η τ ικ ω -  
τ ά τ η  ή  ε π ισ το λ ή  το ύ  κ . Α ν α σ τ α σ ίο υ  Λ Ι Α 
Κ Ο Υ , κ α το ίκ ο υ  Φ υλής—’Α τ τ ικ ή ς ,  προς  
τό  ’ Α ρ χ η γ ε ίο υ  Χ ω ρ ο φ υλα κ ής , διά  τή ς  
ό π ο ια ς  εκ φ ρ ά ζει τή ν  ά μ έρ ισ το ν  ευγνω 
μ ο σύνην  το ν  προς το ύς άνδρας το ύ  Σ ώ 
μ α το ς  π ο ύ  εσ π ευ σ α ν  νά προσφ έρουν ο ί- 
κειοθελώ ς α ίμ α  προς δ ιάσω σιν  τή ς  κ ιν- 
δυνευονσης σ υ ζύ γο υ  το ν . Σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ -  
νω ς, ώς άνα γρά φ ει εις  τή ν  έπ ισ το λή ν  του , 
π ρ ο σ έφ υ γεν  εις τή ν  'Υ γε ιο ν ο μ ικ ή ν  'Υ π η 
ρεσ ίαν  το ύ  ’Α ρ χ η γ ε ίο υ , ή όποια  διά  σ ή 
μ α τό ς  τη ς  προς τά ς  Σ χ ο λ ά ς  Δ ο κ ίμ ω ν  Α 
ξ ιω μ α τικ ώ ν  κα ί Ύ π α ξ [ κ ώ ν  Χ ω ροφνλ.α- 
κής, καθώ ς κα ί προς τή ν  Ά ν ω τ έ ρ α ν  Δ  ]σιν 
Χ ω ρ ]κ ή ς  Π ειρ α ιώ ς κα ί Ν ήσ ω ν  έξη σ φ ά -  
λ.ισε τή ν  άνα γκα ιοϋσα ν  π ο σ ό τη τα  α ίμ α 
το ς  μ έ  ά π ο τέλ εσ μ α  νά δ ιασω θή ή σοβα- 
ρώ ς άσθενούσα σ ύ ζυ γό ς  το υ . Ο ί π ρ ο σ ελ -
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fin τοΒ imvoo» Neb too iiqvdg
θόντες οίκειοθελώς άνδρες είναι oi έξης: 
ΟΙ τριτοετείς Δοκ. Ά ξ)κο ί κ. κ. ’Αντώ
νιος Άϊβατζίδης και Κων]νος Μπέλλος, 
καθώς καί ό Ένωμ]ρχης τής Διοική- 
οεως Χωροφυλακής Πειραιώς κ. ’Ιωάν
νης ’Αρμούτης. Και ή συγκινητική αυτή 
επιστολή καταλήγει: «Μεγίστη όντως
ή δωρεά τών άνδρών σας. ’Ενταύθα έχουν 
ΐσχύν και εφαρμογήν εκείνα τού Ευαγγε
λίου: «Α Γ Α Π Η  - ΒΟΗΘΕΙΑ - ΣΥΜ ΠΑ- 
Ρ Α Σ ΤΑ Σ ΙΣ  - ΣΤΟΡΓΗ». Ή  ηρωική 
μας Χωροφυλακή, όντως είναι πανταχοϋ 
παρούσα και τά πάντα πληρούσα, εις δύσ
κολους στιγμάς προς τούς δεινοπαθοΰντας 
εν γένει. Η  ηρωική μας Χωροφυλακή, 
όντως είναι θεραπαιν'ις τού Λαού μας. 
Ή  ήρωϊκή μας Χωροφυλακή όντως, 
έν πολέμοις, διά τής ’Αρετής και

τής Τόλμης προσέφερε τά μέγιστα διά 
την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ, με έκατόμβας θυ- 
σιών. Ή  ήρωϊκή μας Χωρ]κή, όντως 
καί τώρα έν Ειρήνη, όπως πάντοτε, προσέ
φερε καί προσφέρει τά μέγιστα διά τήν 
έπιτέλεσιν τού Μεγάλου - Ωραίου - Ι ε 
ρού καί Υψηλού Καθήκοντος της Λρός 
τον πλησίον, προς τον συνάνθρωπον.

’Επίσης τό Διοικητικόν Συμβούλων 
του Μαματσείου Γενικού Κρατικού Νο
σοκομείου Κοζάνης διά τής ύπ’ άριθ. 
319 ]3-12-197 5 άποφάσεώς τον, εκφρά
ζει τήν πλήρη ευαρέσκειάν του καί τάς 
άπειρους ευχαριστίας του προς τήν Άνω - 
τέραν Διοίκηαιν Χωρ]κής Δυτικής Μα
κεδονίας, καθώς καί προς τον Διοικητήν 
καί τούς άνδρας τής Αιοικήσεως Χωρ] 
κής Κοζάνης, διά τήν εθελοντικήν προσ
φοράν ικανής ποσότητος αίματος προς 
κάλνψιν τών άναγκών τού ιδρύματος.

Η  ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ Σ τής Δ]σεως 
Χωρ]κής Εύβοιας αναγνωρίζεται πολ- 
λαπλώς υπό τού λαού τον Νομού, ό όποιος 
την περιβάλλει με τήν έκτίμησιν καί τήν 
εμπιστοσύνην τον. Καί τούτο διότι εις 
'τήν τόσον έκτεταμένην καί πολνάνθρω- 
πον περιοχήν, με πλείστα όσα αντικεί
μενα άπό καθαρώς αστυνομικής πλευράς, 
Τροχαίας, Τουρισμού, ’Ασφαλείας, ’Αγο
ρανομίας κ.λ.π., οί άκαταπόνητοι άνδρες 
όλων τών υπηρεσιών τού νομού έργάζον- 
ται νυχθημερόν διά τήν άντιμετώπισιν 
όλων τών προβλημάτων πού καθημερι- 
νώς παρουσιάζονται. Παρά τό γεγονός 
0Tt ή Εύβοια συγκεντρώνει πολυπληθές 
τουριστικόν κοινόν, ώστ όσον εξυπηρε
τούνται άπαντες καί ή διαμονή τών έπι- 
σκυπτων είναι άνετος καί πολ.ιτισμένη. 
Τό αίσθημα άσφαλείας έχει εις όλους έ- 
δραιωθή καί τά σημειωθέντα κατά και-' 
6°υς κρούσματα κλοπών ή ά/.λιον άξιο- 
ποινων πράξεων έχουν έξιχνιασθή καί οί 
δράσται έχουν παραπεμφθή εις τήν Δικαι
οσύνην. Εις όλους αυτούς τούς λαμπρούς

και σεμνούς ανδρας τής Χωροφυλακής, 
πού μοχθούν διά τήν έμπέδωσιν καί δια- 
τήρησιν τού αισθήματος άσφαλείας άξίζει 
ένα μεγάλο Ε ΥΓΕ !

’Από τάς πληγείσας εκ τών προσφά
των σεισμών περιοχάς τής Δυτικής 'Ελ
λάδος έλήφθησαν συγκινητικά τηλεγρα
φήματα διά τήν ολην συμπαράστασιν καί 
συναρωγήν τών 'Υπηρεσιών μας προς 
αύτάς καί ιδιαιτέρως τής A. Δ. X. Δυτι
κής Ελλάδος, τής Διοικήσεως Χωρ]κής 
Μεσολογγίου, τού ’Αστυνομικού Τμή
ματος Γαβαλούς καί τού Σταθμού Χωρ] 
κής Μακρυνοϋς, οί άνδρες τών όποιων 
νυχθημερόν άπό τού Άνωτέρου Διοικη- 
τοϋ μέχρι τού άπλοϋ Χωροφύλακας, ενρί- 
σκοντο πλησίον τών δοκιμαζομένων υπό

τής μανίας τού ’Εγκελάδου τραγικών κα
τοίκων. Τό συγκινητικόν έγγραφον τού 
Προέδρου τής Κοινότητος Κάτω Μακρυ
νοϋς προς τον κ. 'Υπουργόν Δημοσίας 
Τά ξεως, όμιλεϊ με πολλήν παραστατικό
τητα καί ευγλωττίαν διά τάς προσφερ- 
θείσας καί προσφερομένας υπηρεσίας ύπό 
τών άνδρών Χωρ]κής, οί όποιοι έζησαν 
μαζύ με τούς σεισμοπαθείς, ώρας αγω
νίας καί τρόμου καί με όλον τό ψυχικόν 
σθένος καί τήν ενεργητικότητα πού τούς 
διακρίνει τούς σνμπαρεστάθησαν, ένε- 
θάρρυναν, καθωδήγησαν καί ήκουααν με 
στοργήν καί συμπάθειαν τον πόνον καί 
τά προβλήματά τους, πλείστα τών ό
ποιων επέλυσαν, άλλα δέ προώθησαν εις 
τά άρμόδια κλιμάκια διά τήν επιτυχή λύ- 
σιν των. Με τό αυτό πνεύμα άπέστειλε 
τηλεγράφημα προς τό Άρχηγείον καί ό 
Πρόεδρος τής Κοινότητος Λιθοβουνίου, 
πού άνήκει καί ή περιφέρεια αύτή εις τάς 
πληγείσας περιοχάς.

Τά φιλάνθρωπα αίσθήματά των υπέ
δειξαν προσφάτως οί άνδρες τής Διοική- 
σεως Χωρ]κής Δράμας, οί όποιοι διά 
διενεργηθέντος μεταξύ των προαιρετικού 
εράνου συνεκέντρωσαν τό ποσόν τών 
16.000, τό όποιον παρέδωσαν εις τήν 
χήραν τού άποβιώσαντος προσφάτως Χω
ροφύλακας Μιχαήλ ΔΡΑΓΑΝΑΚ Η, πού 
ύπηρέτει εις Σ. X. Πετρούσης—Δράμας.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟΝ τής Γερμανίας 
ή οικογένεια τού κ. Σταύρου Δοντάκη άπέ- 
στειλε θερμήν εύχαριστ ήριον επιστολήν 
προς τό Άρχηγείον Χωροφυλακής, διά 
τής όποιας εκφράζει τήν ευγνωμοσύνην 
της προς τον Χωρ]κα κ. Ίωάννην Πετα- 
λίδην τον ΙΓ ' Αστυνομικού Τμήματος 
Θεσσαλονίκης, ό όποιος διά προσωπικής 
παρεμβάσεως, συνέτρεξε τήν έν λόγω οι
κογένειαν κατά τήν περίοδον τον τραυμα
τισμού μέλους τής αύτής οικογένειας.

Οί ίδιοκτήται τού διαρρηχθέντος προσ
φάτως κοσμηματοπωλείου έπί τής λεω

φόρου Πανεπιστημίου καί ΓΙεσματζό- 
γλου «ΖΩΓΑΝΑ-ΤΖΑΚΗ » εις Αθήνας, 
διά συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος των 
προς τους κ. κ. 'Υπουργόν Δημοσίας 7α- 
ξεως καί 'Αρχηγόν Χωροφυλακής, εγκω
μιάζουν τήν ολην δραστηριότητα τών 
Υπηρεσιών Χωρ ]κής καί είδικώτερον 

τής Άνωτέρας Αιοικήσεως Χωροφυλα
κής Δυτ. 'Ελλάδος διά τήν σύλληψιν τών 
δραστών καί κατάσχεσιν τού κλαπέντος 
θησαυρού. ’Επίσης παρόμοιον τηλεγρά
φημα άπεστειλε καί ό Πρόεδρός τού 'Ομί
λου Φίλων Χωρ]κής Πατρών κ. Πάνος 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ.

Ή  Κοινότης Άρτιρρίου άπέστειλε συγ
χαρητήριον έγγραφον προς τό Ά ρχη
γείον Χωροφυλακής διά τού όποιον ποο- 
βάλλει καί εγκωμιάζει τήν ολην δραστη
ριότητα τού ομωνύμου Σταθμού Χωρ)κής 
καί ιδιαιτέρως τού Διοικητοϋ αυτού ’Ενω
μοτάρχου κ. Δημητρών Γκούνη καί τών 
νπ’ αυτού άνδρών.

’Επίσης ό Δικηγόρος κ. Παναγιώτης 
Π ΑΝΑΓΙΩ ΤΟΠ Ο ΥΛΟ Σ ( ’Εμμανουήλ 
Μπενακη 32 —Άθήναι) διά τηλεγραφή
ματος τον προς τον κ. 'Υπουργόν Δημ. 
Τάξεως καί τον Διευθυντήν Χωρ)κής 
Προαατείων Πρωτευούσης συγχαίρει τάς 
'Υπηρεσίας μας διά τήν αύστηράν τήρη- 
σιν τού Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας 
καί διά τήν έν γένει επιτυχίαν, πού έση- 
μείωσαν τά ληφθέντα μέτρα προς άντι- 
μετώπισιν τής έγκληματικότητος.

Ή  Διοίκησις Χωροφυλακής Σπάρτης 
σνμπαρεστάθη πλήρως εις τήν δημιουρ
γίαν τού' «ΔΑΣΥΛΑΙΟ Υ ΤΗ Σ ΘΕΜΙ- 
Δ ΟΣ» εις λοφίσκον πλ.ησίον τής Σπάρτης, 
όπου έγένετο δενδροφύτευσις πολλών χι
λιάδων δενδριλλίων μέ πρωτοβουλίαν τού 
κ. Είσαγγελέως Σπάρτης.

Επίσης μέ πρωτοβουλίαν τού Δήμου 
Αεωνιδιον —Αρκαδίας, άνδρες τού ομώ
νυμου Αστυνομικού Τμήματος μέ έπι- 
κεφαλής τόν Διοικητήν αυτού προέβη- 
σαν εις τήν δενδροφύτευσιν Πεύκης εις τά 
Βόρειον Τμήμα τής Κωμοπόλεως.

"Απαντες οί παρευρεθέντες άπόστρα- 
τοι Αξιωματικοί, εις τήν δοθεϊσαν επι
τυχή δεξίωσιν υπό τού κ. Αρχηγού Χω
ροφυλακής, έξεφράσθησαν ευμενέστατα 
διά τήν θαυμααίαν έμπνευαιν τής φιλικής 
αυτής συγκεντρώσεως, κατά τήν όποιαν 
άπεδόθη ή προσήκουσα τιμή καί ευγνω
μοσύνη προς τούς δημιουργούς τής λαμ- 
πράς ιστορίας τού Σώματος, οί όποιοι 
άνεμνήσθησαν μέ συγκίνησιν καί υπερη
φάνειαν μίαν ολόκληρον ζωήν, άναλωθεί- 
σαν εις τήν υπηρεσίαν τής Πατρίδος. Τό 
γεγονός έξετιμήθη δεόντως άπό τούς προσ- 
κληθεντας καί διά τούτο οί περισσότεροι 
άπέστειλαν θερμάς εύχαριστηρίους έπι- 
στολάς προς τον Κον Αρχηγόν, διά τήν 
πρωτοβουλίαν καί τήν άγάπην τών έν 
ενεργεία άνόρών πρός τούς άποχωρήααν- 
τας συναδέλφους.

επικαιροτητες
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1958 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  1976

Ν Ι Κ Ο Ι  
Μ Ο Υ Σ Χ Ο Υ Ν Τ Η Σ
Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς

ΟΛΟΙ ΣΕ ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ, όλοι Ιδιαίτερα 
σλέκτιμοΟσαν, όλοι σέ αγαπούσαν, όλοι 
σ’ έκλαυσαν καί κανείς δέν σέ ξέχασε, 
έστω καί αν πέρασαν 18 χρόνια άπό τόν 
Μάρτη έκεϊνο. Ή  μάννα σου ή Θεσσαλο
νίκη, άπό νεαρό 'Ενωμοτάρχη σέ δέχτηκε, 
σέ μεγάλωσε, σ' άγάπησε καί γιαυτό σ' 
έκλεισε στοργικά καί αίώνια στήν άγκα- 
λιά της, φτασμένον πλέον Συνταγματάρ
χην, Αστυνομικόν Διευθυντήν της.

Άνυμέναιος έφυγε άπό κοντά μας 
πρόωρα, άπλός καί άγαπητός μέ όλους, 
άξέχαστος καί άνεκτίμητος συνάδελφος, 
όχι γιατί δέν άγαποΰσε τήν θαλπωρή τής 
οίκογενείας, άλλά γιατί αί άτέρμονες 
ΰπηρεσιακαί του φροντίδες ποτέ δέν τόν 
άφησαν νά σκεφθή καί τόν έαυτόν του. 
Εμείς, οί θεία χάριτι έπιζώντες άκόμη 
παλαιότεροι, συνάδελφοί του, συνυπηρε- 
τοΟντες έπί μακράν, έθαυμάζαμε|τήν άστεί- 
ρευτη άστυνομική του ιδιοφυία, γιατί δέν 
άφηνε άλυτον κανένα άστυνομικόν πρό
βλημα, γι' αύτό καί παραδεχόμεθα ότι στά 
χέρια του κρατούσε μέχρι θανάτου τά 
κλειδιά τής ευνομίας καί τάξεως τής Θεσ
σαλονίκης. Οί νεώτεροι άπό ήμάς καλά 
τόν έγνώρισαν, έπέρασαν άπό τή Σχολή 
του καί πάρα πολλά έδιδάχθησαν. Οί πο
λύ όμως νέοι άξιωματικοί καί όπλΐται 
άκούνε άσφαλώς τό όνομά του, άλλά κα
νείς δέν θά γνωρίζη καλώς τήν προσω
πικότητά του, ώς καί τήν τιμήν καί δόξαν 
πού έχάρισεν εις τό ένδοξον καί ήρωϊκόν 
Σώμα. Τό άστυνομικόν του δαιμόνιον 
έμεινε μοναδικόν καί ξακουσμένον δχ

μόνον στήν χώρα μας, άλλά καί στάς γει
τονικός χώρας, άπό έπανειλημμένας έπι- 
τυχεΐς συνεργασίας του. Ό  άείμνηστος 
Μουσχουντής δέν έξήσκει άστυνομικόν 
έπάγγελμα, άλλά ύψηλόν Ιεραποστολικόν 
λειτούργημα, διά τούτο δέν έλυε μόνον τ’ 
άστυνομικά προβλήματα, άλλά καί πε
ρισσότερα πάσης μορφής κοινωνικά 
τοιαύτα. Μέ τήν διακρίνουσαν τούτον 
πίστιν καί θρησκευτικήν εύλάβειαν, έφέ- 
ρετο πρός τούς ένδεεϊς καί τούς άδυνά- 
τους μέ άλτρουϊσμόν καί χριστιανικήν 
άγάπην, δίδων όχι μόνον τόν ένα χιτώνα, 
άλλά ένίοτε καί τούς δύο, γιά νά ίκανο- 
ποιήση τό θρησκευτικόν του καθήκον. 
Κάθε πρωί ξεκινώντας άπό τό σπίτι του 
γιά τήν ’Ασφάλειαν, πεζοπορών καί άνι- 
χνεύων, διήρχετο άπαραιτήτως άπό τήν 
έκκλησία (Παναγία Δεξιά) άναβε τό κερί 
του καί ήρχετο εις τό γραφεΐον, γιά ν’ 
άρχίση τήν σκληρή καί έπίπονη δουλειά 
του, μέ τούς βοηθούς του Τσώνον, Κω- 
στόπουλον, Γεωργίου, Μελήν καί τόΓια- 
βέρη Δεσποτάκη κ.λ.π. γιά νά έξιχνιά- 
σουν τά στυγερά έγκλήματα τής έποχής, 
χωρίς τά σημερινά πλούσια καί σύγχρονα 
μέσα. Έπιδίωξι δέν είχε μόνον τήν έξιχνί- 
ασιν, άλλά ιδιαίτερα τόν σωφρονισμόν, 
γιά τούτο έδειχνε συμπόνοια, ήθική καί 
ύλική συμπαράστασι Ιδίςι στούς παρα- 
στρατημένους πτωχούς καί άπροστάτευ- 
τους νέους. Είναι λίγο άπίστευτο άλλά 
άπόλυτα άληθές ότι, όταν έστελνε στή 
φυλακή τούς έγκληματίας, εις τούς μή 
έχοντας καμμιά συγγενική προστασία, 
έδιδε χαρτζηλίκι γιά τά μικροέξοδά τους 
καί πολλές φορές τούς έβαζε δικηγόρο, 
ύστερών οΰτω τόν έαυτόν του. Νά διατί 
άπέθανε πτωχός άλλά άγαπητός καί τιμη- 
μένος άπό όλους.

Θυμάμαι, όταν ήμουν Διοικητής Γενι
κής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, μετά τόν 
άείμνηστον Στρατηγόν Τσαούσην, έχων 
ώς βοηθούς, δύο ισχυρούς βραχίονας τόν 
μακαρίτην Μουσχουντήν 'Υπομοίραρχον 
καί τόν έξαίρετον σέ έγκράτειαν καί ήθος 
Καμουτσήν ΆΘ]ρχον, πόσο πόνο δοκί
μαζε, γιά τούς παραστρατημένους- νέους, 
όταν τά λαμπερά καί γεμάτα καλωσύνην 
μάτια του, βούρκωναν άπό πατρική συγκί
νηση κατά τάς έπιμόνους νουθεσίας του, 
ώσάν μεγάλος πατέρας ξάπλωνε τήν άγά
πην του άδιάκριτα πρός πάντας. Δι’ αύτό 
καί άπέκτησε σπανίαν φήμην .έναρέτου 
άνδρός, προθύμου γιά τήν έξυπηρέτησιν 
τών οίωνδήποτε έχόντων άνάγκην τής 
συμπαραστάσεώς του, δι’ οίονδήποτε κοι
νωνικόν τους πρόβλημα. ’Ιδού διατί τό 
άνώνυμον πλήθος ό λαός, πολύ τόν ήγά- 
πα, τού είχε άπόλυτον έμπισιοσύνην καί 
τόν βοηθούσε πολλαπλώς εις τό έργον 
του. Ούδείς πλήν τού άειμνήστου Μου- 
σχουντή, κατώρθωσε μέχρι σήμερα νά 
δαμάση τό πλήθος, νά τό κάμη ν' άγαπή- 
ση καί νά συμφιλιωθή τόσον στενά μέ τήν 
άστυνομίαν. Δικασταί, Καθηγηταί, Δικη
γόροι, Δημοσιογράφοι, 'Εκδόται, Έμπο
ροι, Βιομήχανοι καί τό άνώνυμον πλήθος 
ό λαός τόν έξετίμα καί τόν ήγάπα παρα
δειγματικά. Άφοσιωμένος νυχθημερόν 
στό λειτούργημά του καί ώς ’Αστυνομικός

Διευθυντής άκόμη Θεσσαλονίκης, ήθελε ι 
νά ζή άφανώς, δέν ήρέσκετο σέ κοσμική 
ζωή, δέν έπεδίωκε τέρψεις, άγαποΰσε τήν 
λιτότητα καί άπλότητα, άγαποΰσε τή λαϊ
κή μουσική καί έξετίμα συμπαθώς τόν 
μπουζουκοσυνθέτη νέον τής έποχής έκεί- 
νης Τσιτσάνην. Έβγαινε λίγο κυνήγι γιά 
ξεκούρασμα στά βουνά καί ένίοτε παρη- 
κολούθει καμμιά ένδιαφέρουσα κινημα
τογραφική προβολή άστυνομικοΰ έργου. 
Αύτή ήτο ή ζωή του μονότονη καί άπέ- 
ριττη.

Νά όμως πού τά χρόνια πέρασαν μέσα 
σέ έντονες ύπη μεσιακές τρικυμίες, μέ πο
λέμους καί κοινωνικές άναστατώσεις. Ή  
άδιάκοπος έπί έτη νυκτερινή του,έργασία 
εις τήν Γενικήν ’Ασφάλεια, αί συγκινή
σεις, αί έπαγγελματικαί άγωνίαι καί ή 
παιδική του εύαισθησία. έκλόνισαν σο
βαρά καί έπικίνδυνα τήν ύγείαν του. Ή 
καρδιά του διεμαρτύρετο γιά ύπερκόπω- 
σιν άλλά δέν έδέχετο έπ' ούδενί νά συμφι- 
λιωθή μέ τήν άνάπαυσιν, ήτις ήτο ένδε- 
δειγμένη διά τήν θεραπείαν του. Οί κου· 
ράντες του ιατροί καί φίλοι, μακαρίται 
Γιαννόπουλος καί Νάστος, μάς έτόνισαν 
ξεκάθαρα, ότι δέν ύπάρχει έλπίς σωτηρίας 
καί ότι γοργά θά τόν εόρη ό θάνατος άν 
δέν άχθή εις τελείαν άνάπαυσιν. πράγμα 
τό όποιον καί ύ ίδιος έγνώριζε. Επίμονοι 
παραινέσεις τού άειμνήστου τότε 'Αρχη
γού Πάτερη καί έμοΰ ώς έπιτελάρχου, νά 
έλθη πρός άνάπαυσιν εις τό έπιτελεΐον 
τού Αρχηγείου, όχι μόνον δέν τόν μετέ- 
τέπειθον άλλά πολύ τόν στενοχωρούσαν, 
γιατί δέν ήθελε νά πεθάνη μακρυά άπό τή 
μάννα του τή Θεσσαλονίκη. Σέ μένα γνω- 
ρίζων τήν άγάπην μου καί τήν πρός αύτόν 
άδυναμίαν μου, συγκεκινημένος μοΰ είπε 
μέσα εις τό γραφεΐον μου. «Ξέρω πόσον 
μ' άγαπάς καί μέ έκτιμάς, γι’ αύτό μόνον 
έσύ καλά μέ καταλαβαίνεις, στό ζητώ γιά 
τελευταία χάρι, μή μέ πάρετε άπό τήν 
Θεσσαλονίκη, θέλω έκεϊ νά εΰρω τό τέλος 
μου», όπως καί έγινε, όταν τελειώνοντας 
τήν συνήθη νυκτερινήν του έποπτείαν εις 
τά ’Αστυνομικά Τμήματα, έπιστρέψας κα
τάκοπος εις τήν οικίαν του τάς πρωϊνάς 
ώρας, ύπέστη ύποτροπήν καρδιακής κρί- 
σεως καί άπεδήμησε εις Κύριον λευκός 
ώς περιστερά, έν τιμή καί δόξα, δι’ αύτόν 
καί τό ήρωϊκό Σώμα, άγωνισθείς μέχρι 
τέλους τής ζωής του όρθιος εις τάς έπάλ- 
ξεις τού καθήκοντος.

'Η πάνδημος μετά τιμών κηδεία του, 
μέ συναγερμόν όλοκλήρου τής πόλεως, οί 
έπικήδειοι λόγοι, οί σωροί τών στεφάνων, 
ή πραγματική λύπη τού λαού καί ή μετα
θανάτιος τιμητική άφιέρωσις τού όνόμα- 
τός του εις όδόν τής πόλεως (Νικολάου 
Μουσχουντή) φανερώνουν τό κύρος τών 
άρετών του καί τήν άγάπην πού άφησε εις 
όλόκληρον τόν λαόν τής Θεσσαλονίκης, 
παράδειγμα πρός μίμησιν πρός όλους τούς 
νεωτέρους μας συναδέλφους. "Ας είναι 
έλαφρόν τό χώμα πού τόν σκεπάζει στή 
φιλόξενη γή τής μητέρας του Θεσσαλο
νίκης. Αίωνία του ή μνήμη.

Κ Ω Ν) Ν Ο Σ Β Ο Ρ Ρ Ε Σ  
'Υποστράτηγος Χωρ)κής έ . ά .
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Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η !

οσκαλεί πρός κατάταξιν εις τήν Χωροφυλακήν, ίδιώτας μή έκπληρώσαντας τάς στρατιωτικός των υποχρεώσεις 
κα'ι ανήκοντας εις τήν στρατολογικήν κλάσιν 19 78 (γεννηθέντας τό έτος 19 57) ,  πρός πλήρωσιν 
850 θέσεων Χωροφυλάκων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α) Έλληνες τήν ’Ιθαγένειαν, β) Χριστιανοί ’Ορθόδοξοι, γ) ’Άγαμοι, δ) ’Ανάστημα τουλάχιστον 1,65 μ., ε) 'Υγιείς καί άρτιμελεϊς,

Ιστ) Γραμματικαί γνώσεις άπολυτήριον Δημοτικού Σχολείου καί άνω.

ΑΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αϊτησις, β) Πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοινότητος, δτι έχουν τήν Ελληνικήν ’Ιθαγένειαν, είναι έγγεγραμμένοι εις τά Μητρώα 
ί’Αρρένων καί δτι είναι άγαμοι ή έν χηρεία άνευ τέκνων, γ) Πιστοποιητικών τοϋ οικείου Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α'.), 
δ) Άντίγραφον Ποινικού Μητρώου τοϋ Πρωτοδικείου τοϋ τόπου γεννήσεως (Τύπου Β'.), ε) Πιστοποιητικών Είσαγγελικής 
’Αρχής τοϋ τόπου κατοικίας, δτι δεν έχουν παραπεμφθή εις δίκην δι’ άδικήματα, διαλαμβανόμενα εις άρθρον 2 παράγρ. Ι,η' 
τοϋ Κανονισμού Στρατολογίας Χωροφυλακής, στ) ’Ενδεικτικών σπουδών, ζ) Έγγραφος συγκατάθεσις τοϋ πατρώς ή κηδε- 
μόνος περί κατατάξεως εις τήν Χωροφυλακήν καί η) Πιστοποιητικών τής Δ]σεως Χωρ]κής ή Δ]νσεως ’Αστυνομίας, άν 

.πρόκειται περί υίοϋ ή άδελφοΰ ’Αξιωματικού ή Άνθ]στοϋ ή 'Οπλίτου Χωροφυλακής, έν ένεργεία ή άποστρατεία ή θύματος 
πολέμου ή θανόντος ή πεσόντος έν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ -  ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ

Άπαντα τά άνωτέρω δικαιολογητικά, δέον νά ΰποβληθοϋν εις τάς 'Υποδιοικήσεις καί ’Αστυνομικά Τμήματα Χωροφυλακής
τοϋ τόπου καταγωγής ή μονίμου διαμονής τοϋ υποψηφίου, τώ βραδύτερου μέχρι τής 6ης ’Απριλίου 1976.
Διά τούς καταγομένους ή διαμένοντας εις τάς πόλεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΑΤΡΩΝ καί ΚΕΡΚΥΡΑΣ, εις τάς έδρευούσας έν αύταΐς
Διοικήσεις Χωροφυλακής.
Διά τούς καταγομένους ή διαμένοντας εις ΑΘΗΝΑΣ εις τώ πλησιέστερον ’Αστυνομικών Τμήμα Χωροφυλακής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

α· Μετά τήν κατάταξιν καί ορκωμοσίαν των ώς Δοκίμων Χωρ]κων, θά ύποστοΰν τήν βασικήν έκπαίδευσιν τοϋ νεοσυλλέκτου 
εις τώ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, μεθ’ ήν θά έπανέλθουν εις τήν ΣΧΟΛΗΝ 
ΟΠΛΙΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, πρώς συνέχισιν τής έκπαιδεύσεώς των.

Ρ· Αναλαμβάνουν δετή έθελουσίαν παραμονήν εις τώ ΣΩΜΑ ΧΩΡ]ΚΗΣ, άπώ τής έξόδου των έκ τής Σχολής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

« 'Ο χρόνος τής έκπαιδεύσεώς των εις ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ καί ΣΧΟΛΗΝ ΟΠΛΙΤΩΝ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, λογίζεται ώς χρόνος πραγματικής ύπηρεσίας έν τή Χωροφυλακή.

β· Οί απόφοιτοι Γυμνασίου, δύνανται νά συμμετάσχουν, κατά τώ τρέχον έτοc, εις τών διαγωνισμών διά τήν εισαγωγήν 
των εις τήν Σχολήν ’Ενωμοταρχών, οί δε μή άπόφοιτοι μετά 2ετίαν.

Πλείονες πληροφορίαι, παρέχονται, ύφ’ δλων τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής.

Έν Άθήναις τή 10η Φεβρουάριου 1976

Ό  Ά  ρ χ η γ ώ ς 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ

’Αντιστράτηγος
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