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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ω Ν
«Χριστός Ά ν έ 

στη». Ιδού τό με- 
γάλ.ο, τό ανεπανά
ληπτο γεγονός τής 
παγκοσμίου ιστορίας 
πού αυτές τ'ις ημέ
ρες θά άκονσθή καί 
πάλι άπό τούς Χρι
στιανούς. Αυτόν α
κριβώς τον θριαμβευ
τικόν παιάνα απει
κονίζει ή βυζαντινή 
είκών τού έξωφύλ- 
λου.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

Τ ι ς  ήμέρες  α υ τ έ ς  
Ad ηχήσουν κ α ί  

μ π ά ν ε ς  χών εκκλησιών 
σουν το ύ ς  π ι σ τ ο ύ ς  vd 
σουν μέ κατάνυξη  τήν 
’Αναστάσεως.^Καί ε κ ε ί  
φως των κερ ιώ ν  στήν ύ 
τμόσφαιρα  τής  ά ν ο ι ξ ι ά  
θ ρ ι α μ β ι κ ά  θά άκουσθή
των Χ ριστ ιανών  τ£  
τής  ε λ π ί δ α ς  "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

χαρμόσυνα 
πάλ ι  οΐ  κ α -  
γ ι ά  νά κ α λ έ -  
παρακολουθ^-  
άκολουθία της 

κάτω άπό τό 
χοβλητική  ά- 
τ ι κ η ς  ν ύ χτ α ς  
άπό τά Υ ε ί λ π  

μήνυμααΓωνιο

* ' Η Εβδομάδα των παί ων______________________________ που
προηγήθηκε^  μέ τήν  Α γω νία  στδ 

'Ό ρος  τ ω ν ’ Ελαίων, τήν προδοσ ία  
στόν  Κήπο τή ς  Γεσθημαντ), τήν άγνω- 
μοσύνη σ τ ί ς  Αυλές του ’ Αννα κ α ί  
του Καίάψα, τόν  μαρτυ£ ΐκό  θάνατο  
στόν Σταυρό του Γολγοθά β ρ ίσ κ ε ι  
ε π ι τ έ λ ο υ ς  τήν  δ ικα ίω σή  τηο.  στόν 
θ ρ ία μ β ο  τής 1Αναστάσεως.

Θεανθρώπου δ 
ίν ο ν τ α ν  χαμέ -  
ε ί χ ε  καταλάβε ι  
π ίσ τεψ α ν  σ ’Αυ- 
ώνιο  σύμβολο 

πού γ ί ν ε τ α ι μ έ  
κ α ί  θυσ ία .Π ρώ-  
τό παοάδε ινμα  

κ α ί  δ ί δ α ξ ε  μ*αύτδ  δ τ ι  μετά  άπό κά- 
θ ε  Γολγοθά ε ρ χ ε τ α ι  σάν έπΓ3~οάΒ~ε~ύ- 
ση κ α π ό ι α JΑνάσταση.

Η ’ Ανάσταση τοΰ 
*Φ* ταν τά πάντα  φα 

να κ α ί  ή α π ε λ π ι σ ί α  
το ύ ς  ανθρώπους πού 
τ ό ν ,  ά π ο τ ε λ ε ΰ  τό a t  
τ ή ς  ΝΙΚΗΣ τοΰ αγώνα 
π ί σ τ η ,  αυταπάρνηση 
τ ο ς ’ Ε κ ε ίν ο ς  έδωσε

„«J'Av, ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς  ε ί ν α ι  ή 
θ ρ η σ κ ε ία  τής  α Ι ώ ν ι α ς  α λ ή θ ε ι 

α ς ,  ή ’Α νάσταση_ε ινα ι  τό κορύφωμαi l  '  V  V Μ  U  V κ ν>* V V ^  »V w  ν  y  W  JJ . w

τ ή ς  α λ ή θ ε ι α ς  α ΰ τ ή ς λ ή π ε μ π τ ο υ σ ί α  
τ ή ς  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  του Ναζωραίου. Δ ί 
κ α ια  λ ο ιπ ό ν  τ ι μ α μ α ι  τόσο λαμπρά ή 
γ ι ο ρ τ ή  αυτή άπό το ύ ς  Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς  
δλου τοΰ κόσμου κ α ί  μέ άγα λλ ία σ  η 
ά λ η θ ι ν ή  τά χ ε ί λ η  μας πλημμυρισιαέ-
να άπό τήν π ίσ τη τή ς  κα ρ δ ια ς θά
βροντοφωνάξουν Iστην γαλήνη τής
ν ύ χ τ α ς  " ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ " . -

" Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ "
ν ______________ _____ ______________

Γ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ Λ
’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί  -  ΑνΒ  u π  α ο  π  ι ο  τ  α  ι Δρχ 150 
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ TETIMHΜΕΝΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 1976.

'Ηρωικοί  "Ανδρες τ έ ς  Χωροφυλακές I

‘0 τ ι μ η τ ι κ ό ς  α ύ τό ς  τ ί τ λ ο ς  σάς ά ν η κ ε ι  ό ι κ α ί ω ς , ί δ ί ω ς  έν  δ -  

φε ι τη ς  Μεγίστης τών Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ν  'Ε ο ρ τώ ν ,το ύ  Πάσχα , δη λω τ ικ ές  τ έ ς  

Νίκης το ύ  δ ι κ α ί ο υ , έ π ί  τ έ ς  ά δ ι κ ί α ς , τ ο ύ  φωτός έ π ί  το ύ  σ κ ό τ ο υ ς , τ ο ύ  

πνεύματος  έ π ί  τ έ ς  ύ λη ς .

Δ ι ό τ ι  πά ντοτε , Ιδ ί<*  δε κατά τ ά ς  δυσίιόλους σ τ ιγ μ ά ς  τ ο ύ  'Ε

θ ν ικ ο ύ  β ί ο υ , τ ό ν  άνά ντην  Γ ολγοθα ϊκόν  δρόμον το ύ  ι ε ρ ο ύ  ΰπέρ τ έ ς  Πα- 

τ ρ ί δ ο ς  καθήκοντος  ά νέρ χεσ θ ε  μέ θάρρος κ α ί  γ ε ν ν α ιό τ η τ α  κ α ί  αΰταπάρ-  

ν η σ ι ν .

Έ σ τ έ  β έ β α ι ο ι , ό τ ι  ε ί ς  όλους τ ο ύ ς  γ ε ν ν α ί ο υ ς  ά γ ω ν ι σ τ ά ς , ΰ -  

πέρ τών υψηλών 'Ε λ λ η ν ο χ ρ ισ τ ι α ν ι κ ή ν  ' Ι δ α ν ι κ ώ ν  θά άνύκή έ σ α ε ί  ή μεγα

λ ε ιώ δη ς  Ή θ ικ η  Ά ν ά σ τ α σ ι ς ί

Μέ 'Ε θ ν ικ ή ν  ΰπ ερ η φ ά ν ε ια ν  εύ χο μ α ι  ε ί ς  πάντας  υμάς 

Κ Α Λ Ο  Π Α Σ Χ Α
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'Ολόκληρο τό "Αγιον "Ορος είναι μιά πνευματική επιβίωση τοΰ Βυζαντίου σάν συνέχεια 
τής ύπερχιλιόχρονης ιστορίας τοΰ λαμπρού εκείνου καί άνεπανάληπτου πολιτισμού. Τά πολύ
τιμα κειμήλια καί εικόνες πού κοσμούν τις διάφορες Ιερές Μονές ξεπερνούν πολύ τά δρια 
μιας ιδιοκτησίας. ’Ανήκουν στήν ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία καί δι’ αύτής σ ’ ολόκληρο τόν κόσμο. 
Μάς μιλούν τά κειμήλια αύτάγιά ένα πολιτισμό ’ισορροπημένο, ένα κόσμο συνυφασμένο μέ τήν 
πίστη και παράδοση. ’Από τήν Ιερά Μονή Σταυρονικήτα είναι παρμένες οί ωραιότατες εικόνες 

L ττού δημοσιεύονται στις σελίδες αυτές. Τό χέρι τοΰ Βυζαντινού καλλιτέχνη καθοδηγημένο άπό 
ί τήν θεία φώτιση χρωμάτισε κατά τρόπο μοναδικό τις εικόνες πού ό έπισκέπτης τής Μονής 

εκστατικός άτενίζει. Άναπαριστοΰν μέ τρόπο άπαράμιλλο καί άριστουργηματικό ολόκληρη τήν 
εξέλιξη τοΰ θείου δράματος άπό τήν θριαμβευτική είσοδο τοΰ Θεανθρώπου στήν ’Ιερουσαλήμ, 
μέχρι τόν μαρτυρικό Σταυρό τοΰ Γολγοθά, τόν ’Ενταφιασμό καί τήν Άνάστασι.
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Κ!
Του Σεβ. Μητροπολίτου Ρωγών κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Τ ό μεγαλύτερου γεγονός της παγκοσμίου ‘ Ιστορίας είναι άναμφισβη— 
τήτως ή Ά νάστασις τοϋ Κυρίου . Γεγονός ύψίστης σημασίας καί σπ ου- 
δαιότητος, τό κέντρον καί ό δ ξω ν , έπί τοΰ όποίου στήρίζεταικαί περι
φέρεται όλόκληρον τό χριστιανικόν οίκοδόμημα. Διά τής Ά ν α σ τ ά -  

σεώς Του ό Κύριος έπεσφράγισε τό κοσμοσωτήριον έργου Τ ου , έθεμελίωσε 
τό πνευματικόν Του βα σίλειον, τήν ’Εκκλησίαν Τ ου , συνέτριψε τήν κεφ α
λήν τοΰ άρχεκάκου όφ εω ς καί ήνοιξε τάς κεκλεισμένας πύλας τής τώ ν ου
ρανών βα σιλείας.

Δικαίω ς λοιπόν σκιρτούν άπό χαράν έπί τή λαμπροφόρω  Α ναστάσει 
αί μυριάδες τώ ν π ισ τώ ν. Ό  ούρανός ευφραίνεται καί ή γή ά γ α λ λ ιδ , αΐ 
καρδίαι πάλλονται καί αί ψ υχαί σκιρτούν άπό ίερόν ένθουσιασμόν . Καί 0 έμ -  
πνευσμένος ΰμνογράφος τής 'Εκκλησίας μ α ς, μέ τόν άφθαρτου ποιητικόν 
λυρισμόν το υ , χαιρετίζει τό χαρμόσυνου γ εγ ο νό ς . «Ά να σ τά σ εω ς ήμέρα, 
λαμπρυνθώ μεν λ α ο ί, Π άσχα Κυρίου Π ά σ χα » . «Ουρανοί μέν έπαξίω ς εύ -  
φραινέσθωσαν , γή δέ άγαλλιάσθω , έορταζέτω δέ κόσμος, όρατός τε άπας 
καί άόρατος, Χριστός γάρ έγήγερται, ευφροσύνη α ιώ νια » .

Χ ρ ι σ τ ό ς  Ά ν έ σ τ η !
Καί διά τής Ά ναστάσεω ς Του ό Κύριος κατήργησε τόν θ άνα τον. Έ φ ώ -  

τισε τό έρεβώδες σκότος τοϋ "Αδου καί έλυσεν όριστικώς τό μυστήριον τοΰ 
θανάτου. Τό «υπερπέραν» δέν παριβάλλεται πλέον άπό ζόφ ον καί μυστή
ριον . "Ο χι. Έ γ ιν εν  ό προσφιλής τόπ ος, είς τόν όποιον ό θριαμβευτής Ά ν α -  
στάς Κύριος έχει έτοιμάσει άνάπαυσιν καί μακαριότητα διά τούς πιστούς  
όπαδούς Τ ου. Έ τ σ ι, άπό τό κενόν μνημείου τοΰ ’Ιησού έπήγασεν ή έλπίς  
τής αίωνιότητος καί τής άθανασίας. Δ ιά τούτο καί είς τόνον θριαμβευτικόν 
ό ύμνωδός παρατηρεί, «θανά του έορτάζομεν νέκρωσιν , Ά δ ο υ  τήν καθαί- 
ρεσιν»'. ’Ενώ άλλαχοΰ πάλιν υπ ενθυμ ίζει. «Ο ύκέτι, θάνατε, κυριεύεις’ 
ό γάρ τώ ν δλω ν Δεσπότης τό κράτος σου κ α τέλ υ σ ε» . Καί ό ’Απόστολος τών 
’Ε θνώ ν, ό μέγας Π αύλος, δικαιούται πλέον νά έρω τα. «Πού σου θάνατε, 
τό κέντρον ; Πού σ ο υ , "Αδη , τό νΐκος» ; Πού είναι δηλαδή , θάνατε , τό φαρ
μακερό κεντρί σ ου , μέ τό όποιον έδηλητηρίαζες τήν ζω ήν τώ ν άνθρώπων ; 
«Κατεπόθη ό θάνατος είς νΐκος» (Α ’ Κ ορ. ιε’ 54 -  5 5 ).

”Ω , άδελφέ ά να γνώ σ τα . ‘Υ πάρχει πιό παρήγορος πληροφορία άπό 
α ύ τ ή ν; Ό  θάνατος, τό τρομερόν καί άδυσώπητον αύτό γεγονός τής ζωής 
μ α ς, διά τής Ά ναστάσεω ς τοΰ Κυρίου μας έγινεν άπλώ ς ή γ έφ υ ρ α , διά τής 
όποίας άπό τήν χώ ραν τώ ν βασάνων είς τήν χώ ραν τής άτελευτήτου χαράς  
μ ετα β α ίνομ εν .

*0 Χριστός κατήργησε τήν δύναμίν τ ο υ . Καί τόν κατέστησεν άκίνδυ- 
νον θηρίου , μή δυνάμενον πλέον ποσώς νά θίξη είς τά καίρια τόν άνθρω πον. 
Τού λοιπού παύει νά  όνομάζεται θάνατος. Ά ποκ α λεΐτα ι « ύ π νο ς» . Μικρά 
διακοπή τής φθαρτής αύτής ζω ή ς, μεταφέρουσα είς άλλους κόσμους νοσταλ- 
γ ικ ού ς , πού άποτελοΰν τήν πραγματικήν ζω ή ν . « Έ κ  γάρ θανάτου πρός 
ζ ω ή ν . . . Χριστός ό Θεός ήμας δ ιεβ ίβ α σ εν» . Τώρα πλέον θάνατος είναι καί 
θεωρείται ή ζω ή . "Ο,τι όνομάζομεν θάνατον, παύει νά  προκαλή τό δέος. 
Γίνεται τής νέας καί άληθινής ζω ής ό πρόδρομος καί π ροπ ομ πός.

Χ ρ ι σ τ ό ς  Ά ν έ σ τ η !
*Η Ά νά στα σις  τοΰ Κυρίου προώρισται νά σημάνη καί τήν ίδικήν μας 

πνευματικήν νεκρανάστασιν , ήδη άπό τής παρουσης ζω ή ς . Δέν πρέπει να 
μείνω μεν «νεκροί τή άμαρτία» . ’Ό χ ι . Έ ά ν  θέλω μεν νά γευθώ μεν τώ ν χα ρ ι-  
τοβρύτω ν καρπών τής Ά ναστάσεω ς τού Κ υρίου, πρέπει νά άναστηθώμεν 
άπό τοΰδε π νευμα τικ ώ ς. Νά έγερθώμεν άπό τά χαμηλά έπ ίπεδα , είς τά 
όποια μας κατήντησεν ή πολυχρόνιος δουλεία είς τήν αμαρτίαν. Νά άποτι— 
νάξω μεν τόν κονιορτόν τής άνομίας , ό όποιος άποκρύπτει τήν είκόνα τού 
Θ εού, πού φέρομεν έντός μ α ς, καί νά γίνω μ εν «υίοί φ ω τός καί υίοί ή μ έ- 
ρας» (Α' θ ε σ . ε ' ,  5 ) .  Νά καθαρθώμεν πνευματικώ ς άπό τήν κόπρου τού  
κακού, νά παύσω μεν τόν σύνδεσμον μέ τά σαπρα έργα τού σκότους, διά 
νά δυνηθώμεν νά ίδω μεν έν δλη τή ύπερκοσμίω καί έκπάγλω  πληρότητί του  
τό χαροποιόν γεγονός τής Ά να σ τά σ εω ς. Ά λ λ ω ς , μέ τό φορτίου δηλαδή 
τώ ν παθών μας καί μέ τήν άκάθαρτον έκ τής άμαρτίας ψ υχή ν μ α ς, δέν είναι 
δυνατόν νά άξιωθώμεν νά γίνω μ εν θεατοί τού γεγονότος αύτοΰ, πολύ δέ 
περισσότερον προσκυνηταί καί λάτρεις. «Καθαρθώμεν τάς αισθήσεις καί 
όψόμεθα τώ  άπροσίτω φ ω τί τής Ά να σ τ ά σ εω ς» . Χ ωρίς κάθαρσιν δέν είναι 
όρατός ό Ά να σ τά ς  ’Ιησούς.

Φ ίλε άναγνώ στα. Προσπάθησε νά β.ώ σης τήν έννοιαν τής Ά να σ τά 
σ εω ς. Ά φ η σ ε  τήν ψ υχή ν σου νά πλημμυρίση άπό τήν θείαν εύφροσύνην  
τοΰ κοσμοσωτηρίου τούτου γεγονότος. «Α ΰτη ή ήμέρα, ήν έποίησεν ό Κύ
ριος, άγαλλιασώμεθα καί εύφρανθώ μεν έν α ύ τή » . Σήκωσε τήν κεφαλήν  
σου όρθίαν άπό ένθουσιασμόν. Δόσε τό φ ίλημα τής άφοσιώ σεώ ς σ ου , σαν 
τήν Μαρίαν τήν Μ αγδαληνήν, παρά τούς πόδας τού θριαμβευτου_ Ιησού. 
Ά φ η σ ε  τόν σκεπτικισμόν σου καί τάς άμφ ιβολίας σου μαζί μέ τήν αμαρτίαν 
καί άνοιξε τά σπ λά γχνα  σου νά ύποδεχθής τόν Κύριόν σ ου . Μέ πολλήν  
ταπείνω σιν παράδωσε τότε τόν έαυτόν σου είς τό δρμα Τ ου . Καί άφησε 
Ε κ είνο ν  νά σύρη τήν ΰπαρξίν σου δπισθέν Του . . . Ν αί, ά >ελ<ρε μου . Δ  σε 
τώρα τήν εύκαιρίαν είς τήν ψ υχή ν σου νά  νοιώση είς δλον της τό πλάτος  
τήν νικηφόρου Ιαχήν : Χ ρ ι σ τ ό ς  Ά ν έ σ τ η !
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150 Χ Ρ Ο Ν ΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟ ΔΟ  ΤΟΥ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΙΟ

Η ΡΩ ΙΚ Ο Υ  ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕ

ΝΕΣΙΑ

Γ ρ ά φ ε ι :
Ό  ’Επίτιμος Δήμαρχος Μεσολογγίου 

κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

« Ή  "Εξοδος τον Μεσολογγίου». Λεπτομέρεια τον περίφημου 
πίναχος τον Θεοδ. Βρνζάχη, όπως σώζεται εις την πινακοθήκην 
τοϋ Δήμου Μεσολογγίου.

Ε ίχα την ευτυχία, το 1926, νά 
τελέσω τον εορτασμόν τής 
ΙΟΟετηρίδος τής ’Εξόδου τοϋ 

Μεσολογγίου, ώς αιρετός δήμαρ
χος αυτοϋ καί μετά πεντήκοντα 
έτη, ευλογώ τό όνομα τοϋ Κυ
ρίου, που μοϋ δίνει δύναμιν, νά γίνω 
ύμνωδός τοϋ μεγάλου ίστορικοϋ γεγο
νότος καί νά χαρίσω τούς στοχασμούς 
μου, εις την «Έπιθεώρησιν Χωρο
φυλακής», τό άξιόλογον τοϋτο περιο
δικόν τής Χωροφυλακής, εις εποχήν 
καθ’ ήν προισταται τοϋ ' Υπουργείου 
Δημοσίας ’Ασφαλείας τής Χώρας 
πολιτικός με σθένος, κατάρτισιν καί 
ικανότητα, ώς ό φίλος κ. Γεώργιος 
Σταμάτης, εκλεκτός έν ’Επιστήμη 
καί Βουλή συνάδελφος.

'Η  τρέφουσα την 'Ιστορικήν μνή
μην τής 'Ιεράς Πόλεως, είναι ή ”Εξο
δος. Καί είναι κολοσσιαίαι ανταί αί 
διαστάσεις όπως προβάλλωνται μέ 
τήν, συνεχώς, εύρυνομένην προοπτι
κήν τοϋ χρόνου. Τό μεγαλειώδες 
εκείνο δραματικόν πυροτέχνημα, τό 
όποιον τήν νύκτα «πού τήν τρέμει ό 
λογισμός», μετέβαλε τον επικόν 
«φράκτην» εις ένα ανυπέρβλητον καί 
άδιαπέραστον τείχος, ήτο φιλοτεχνη- 
μένον μέ τό υλικόν, ακριβώς, εκείνο, 
μέ τό όποιον καί μόνον δικαιώνεται 
τό ηθικόν δικαίωμα τών Λαών νά 
προβαδίζουν εις τον στίβον τής 'Ι 
στορίας. ’Αντιπροσωπεύει, κατ’ αρ
χήν, τήν πελωρίαν άπόφασιν τής θυ
σίας. Τής ηθελημένης, τής έσκεμ- 
μένης ομαδικής θυσίας. Τά άτομα 
συχνά άναζητοϋν τον θάνατον ως 
λυτρωτήν. 'Ομαδική όμως αποδοχή 
του, ώς δημιουργού ζωής είναι σπα- 
νιωτάτη. Καί τό Μεσολόγγι έζησε 
διά τοϋ θανάτου του. Γνωρίζομεν τήν 
ένδεχομένην ένστασιν. "Ισως ε’ίπουν, 
ότι οί ύπερασπισταί τοϋ «φράκτου» 
δέν ήδύναντο νά πράζουν άλλως και 
δή εις τήν τραγικήν κατάστασιν, εις 
τήν οποίαν είχαν π.ριαχθή. Θά ητο 
όμως πλάνη. Διότι είχον επανειλημ
μένους προτάσεις συνθηκολογήσεως. 
Καί ήδύναντο νά τάς χρησιμοποιή
σουν. Έ ν  τούτοις δέν τό κατεδεχθη- 
σαν. Α ί χεϊρες των ήσαν χεϊρες 
«γυμνών» ξεσαρκωμένων σκέλεθρων.
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Καί όμως ai χεϊρες αύταί εΰρισκον 
δλην τήν δύναμιν, πού έχρειάζετο, 
διά νά κρατούν «τα κλειδιά στις 
μπούκες τών κανονιών». Και άργό- 
τερον διά νά άνάψουν την πυρίτιδα 
και νά την μετατρέψονν εις εν αν εκ
τυφλωτικόν χείμαρρον μέσα εις τον 
όποιον το ’Έθνος είδε την Ειμαρμέ
νην τον, οι άγωνισταί τής 'Ελευθε
ρίας τον τελικόν θρίαμβον και ή 
άτολμος Ευρώπη την μορφήν της, 
διά νά έντραπή. "Οχι, ή "Εξοδος δεν 
ήτο απεγνωσμένη φυγή. Ή το  ή 
συνειδητή σνγκατάθεσις με την 
όποιαν οι ήρωες έγιναν μάρτυρες και 
ανέβηκαν υψηλά, έκεϊ όπου ό φω
τοστέφανος των σκιάζει τά άστρα, 
εκεί όπου εκμηδενίζεται ό θάνατος, 
εκεί οπού τό δίδαγμα καθίσταται 
αλήθεια κατακυρωμένη από την αι
ωνιότητα. "Ετσι έπροχώρησαν οι 
Μεσολογγιται προς την τελενταίαν 
πράξιν. 'Εγνώριζαν ότι ή 'Ελευθερία 
έχει ανάγκη αίματος, διά νά στερεω- 
θή. Και ήταν αυτοί οι πλέον άσωτοι 
αίμοδόται της. Έγνώριζον δτι τό 
τρόπαιον θά έστήνετο επάνω είς τά 
πτώματά των. Καί ήσαν αυτοί, πού 
ήθελαν νά γίνουν τό βάθρον. Έ γνώ 
ριζον δτι ή τελευταία κραυγή τών 
παιδιών των θά έμενε πάντα ώς υπέ
ροχος λυρική στροφή θριαμβικού 
παιάνος, βγαλμένου άπό άρχαγγελι- 
κάς σάλπιγγας, παιάνος ερχομένου

Ποιος ό συγγραφεύς 
τοϋ άρθρου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

σάν συνέχεια έκείνου, πού έχει μετα
δώσει τά άπειρα «νενικήκαμεν» τής 
Φυλής, πού έχει αφυπνίσει υστέρα 
άπό Μαραθώνες καί Σαλαμϊνες, πού 
έχει συναγείρει, πάντοτε είς τό κέ
λευα μα τοϋ ιστορικού μας πεπρω
μένου. Καί έφιλοδόξησαν νά είναι, 
τώρα, οι σαλπιγκταί. "Ετσι Ά πολ-  
λώνειοι, λουσμένοι είς τό γαλανόν 
φώς τού Ελληνικού ονείρου, έξα- 
στράπτοντες ώς έντολοδόχοι Θεού, 
αυτοί οι πεινασμένοι, οί άρρωστοι, οί 
μισοπεθαμένοι, αλλά πάντα άτρομοι 
καί άκαμπτοι κι αδούλωτοι ωρμη- 
ααν, διά τελευταίαν φοράν. Καί έγι- 
νεν ή όρμή εκείνη σταθμός, πού 
συγκλονίζει τήν Οικουμένην. ΟΙ ημί
θεοι ήσαν πλέον θεοί. Καί ώς θεοί 
έχουν μείνει. Θεοί αδάμαστοι τοϋ 
'Ελληνικού πάθους, τοϋ εκπληκτικού, 
τοϋ πάντα άνανεουμένου ελληνικού 
έρωτος διά τήν ελευθερίαν.

Α ς ίδωμεν τάς λεπτομέρειας 
τοϋ δράματος τής Ίεράς Πό- 
λεως τών Ελευθέρων Πολι- 

ορκημένων, μετά τήν παράδοσιν 
τοϋ Αίτωλικοϋ καί τήν πτώσιν 
τών νησιδίων Ντολμά καί Βα- 
σιλαδίου. Ό  αποκλεισμός έγινε 
στενώτερος καί ό κανονιοβολισμός 
αδιάκοπος. Αί τροφαί έξέλιπον καί αί 
άσθένειαι έξηπλοϋντο περισσότερον.

’Επίτιμος Δήμαρχος Μεσολογγίου. 
'Υπηρέτησε τήν πόλιν τοϋ Μεσολογγίου 
συνεχώς ώς Δημοσιογράφος, Δικηγόρος, 
Δήμαρχος έπί 36 έτη, Βουλευτής καί Υ 
πουργός άπό τοϋ 1911 μέχρι τοϋ 1964 
δτε έπαυσε νά πολιτεύεται, συνεχίζων 
τήν συγγραφήν βιβλίων καί λογοτεχνι
κών έργων. Άνεκηρύχθη ϋπό τής Ένώ- 
σεως τών Ελλήνων Λογοτεχνών ’Επίτι
μος Πρόεδρος καί είναι Ισόβιος ’Επίτιμος 
Γενικός Γραμματεύς τής Ένώσεως Δή
μων καί Κοινοτήτων τής Ελλάδος. Έτι- 
μήθη διά τών άνωτάτων ’Ελληνικών πα
ρασήμων καί μεγαλόσταυρων πλείστων 
κρατών καί τών ’Ορθοδόξων Πατριαρ
χείων καί ύπό τοϋ Οίκουμενικοϋ Πα- 
τριάρχου Άθηναγόρου διά τοϋ Όφικκίου 
τοϋ Μεγάλου Ά ρχοντος τής Μεγάλης 
τοϋ Χριστοϋ ’Εκκλησίας.

"Εχει γράψει τήν Ιστορίαν τοϋ Μεσο
λογγίου καί τό τρίπρακτον δράμα ή «Έξο
δος τοϋ Μεσολογγίου», καθώς καί τήν 
«Δίκην τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ», τήν Ιστο
ρίαν τής Αγίας Λαύρας τών Καλαβρύ
των καί τούς «Τρεις Αγίους τής Έπτα- 
νήσου».

Ό  κ. Εύαγγελάτος έγεννήθη τό 1897. 
Ένυμφεύθη τήν Μαρίαν θυγατέραν Σπυ
ρίδωνος Τρικούπη, θανοϋσαν πρό δεκα
ετίας καί έκ τής θυγατρός του έχει έγγο- 
νούς Αρχιτέκτονας καί Πολιτικούς Μη
χανικούς καί δύο δυσεγγονάς, πολύ άγα- 
πημένας του, πού τόν συντροφεύουν είς 
τό έν τή Λεωφόρο) Αλεξάνδρας 91 γρα- 
φεΐον του, τών ’Αθηνών.

Τήν τραγικήν κατάστασιν αποδίδουν 
μέ ένάργειαν καί παραστατικότητα οι 
κατωτέρω στίχοι τοϋ πολεμιστοϋ 
Ήπειρώτου ποιητοϋ Γεωργίου 
Ζαλοκώστα, μετέχοντος τής Φρου
ράς τοϋ Μεσολογγίου.

"Ολα τοϋ κόσμου τά δεινά έν 
μέσω τών αγώνων 

τήν πόλιν νέμοντας θυμός, νόση
μα λιμός.
ό φόβος λείπει μόνον.
Ό  φόβος; "Οπου σύ πατεις θεά 

τής Σαλαμίνος,
"Οπου τό πνεύμα σου νικά τήν 

βίαν τοϋ θανάτου, 
τούς εκλεκτούς σου πώποτε μέ 

τά ψυχρά πτερά του.
Ό  φόβος πράγματι έλλειπεν. Τ ί 

το ό μόνος πού έλλειπεν. ’Από 10 
Μαρτίου είχε παυσει ή χορήγηαις άρ
του εις τήν φρουράν καί προς διατρο
φήν έσφάζοντο άλογα, δνοι, σκύλοι 
καί γάτες. Τά μόνα χόρτα τά όποια 
ήδύναντο οί πολιορκημένοι νά προ- 
μηθευθοϋν, ήσαν τά παρά τήν λιμνο
θάλασσαν άλμυρίκια. Ό  Στρατηγός 
καί υπερασπιστής τοϋ Μεσολογγίου, 
Αρτέμιος Μϊχος εις τά απομνημο
νεύματά του γράφει: «Κατ’ άπόφα- 
σιν τής Επιτροπής καί τών Σωμα
ταρχών διωρίσθη επιτροπή συγκει- 
μένη άπό τόν σωματάρχην Γ. Βάγιαν 
καί τούς ύποσωματάρχας Σουλτάνην 
καί Γιαννάκην Κότσικαν, ήτις έπε- 
φορτίσθη νά περιέλθη δλας τάς οικίας 
προς άναζήτησιν τροφίμων. Τόν Σω
ματάρχην Γ. Βάγιαν παρηκολούθει 
ό αξιωματικός αύτοϋ Γούλας Ρεντι- 
νιώτης, δστις άναζητών τούτον εις 
τινα οικίαν, εϋρεν εις άπόκρυφον μέ
ρος τόν μηρόν καί άλλα μέλη παιδιού. 
Φρίξας δέ διά τό εύρημά του ήρώ- 
τησε τήν οικοδέσποιναν,παρ' ής έπλη- 
ροφορήθη, δτι τό παιδίον αυτό άπο- 
θανόν έκ πείνης, έχρησίμευσεν ώς 
τροφή τών έπιζώντων. Τούτο δυ
στυχώς ήτο αληθές, καθόσον εις τήν 
οικίαν δέν άνευρέθησαν άλλα τρό
φιμα. Τό γεγονός διηγήθη εις ήμάς 
αμέσως μετάτήνεπιστροφήν του, όεί- 
ρημένος αξιωματικός τής Διοικούσης 
Επιτροπής».

Α  Ά π ό  τής 6ης Απριλίου είχε 
καταστή φανερόν δτι τό Με
σολόγγι διήρχετο τά τελευταία 

του εικοσιτετράωρα. Ό  ναύαρχος 
Άνδρέας Μιαούλης, μέ τό πλοίον του 
«"Αρης» έμενεν καθηλ.ωμένος στις 
Έχινάδες, μήδυνάμενος νάδιασπάση 
τόν απόκλειαμόν.Καί δταν έξέλιπε πά
σα ελπίς έξωθεν ένισχύσεως, οί πρό- 
κριτοι τής Πόλεως ύπό τήν προεδρίαν
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τον ’Επίσκοπον ’Ιωσήφ των Ρωγών 
συνήλθεν εις σνσκεψιν εις τό σωζό- 
μενον και σήμερον προ τον Τάφον 
των Ηρώων ναιδρων τής Ά για ς Πα- 
ρασκενής. Εις αυτήν μετέσχον και 
ό ’Ιωάννης Παπαδιαμαντόπονλος, 
Βονλεντής εκ IΙατρών, άντιπρόσω- 
σωπος τής Κνβερνήσεως, ό Δημο
σιογράφος ’Ιωάννης Μάγερ καί ό Π. 
Παλαμάς, Χρήστος Καψάλης, οι 
στρατηγοί ’Αθανάσιος Ραζηκώτσι- 
κας, Νότης Μπότσαρης, Δη μητριός 
Μακρής, Κϊτσος Τζαβέλλας, Γεώρ
γιος Κίτσον, Νικ. Στονρνάρας, Δ. 
Κοντογιάννης, Κώστας Βλαχόπου- 
λος, Δημήτρως Γεροθανάσης. Δ. 
Σαδήμας, ό Φρούραρχος Μήτρος Δε- 
ληγεώργης, οι νποσωματάρχαι ή 
αντιστράτηγοι Γιαννάκης Ραζηκώ- 
στας, Παναγιώτης Σωτηρόπονλος, 
Γεώργιος Τζαβέλλας, Ζάχος Μήλιος, 
Βασίλειος Χασάπης, Κων ]νος Τσι- 
ριγώτης, ’Αθανάσιος Κοντσονίκας, 
Γιώτης Γιώνης καί Νικόλαος Κα- 
ραμήτσος.

Τό Συμβούλων, ήτο όντως δρα
ματικόν. Συμβούλων θανάτου. Ούδε- 
νός διέφνγε τήν προσοχήν ότι ή αντο
χή τον Μεσολογγίου είχε φθάαει εις 
τό έσχατον όριόν της. Καί οι ημίθεοι 
κάποτε αισθάνονται, ότι έρχεται ή 
στιγμή τής τελικής τοποθετήσεώς 
των άπέναντι τοϋ πεπρωμένου, τό 
όποιον εις τήν προκειμένην περί- 

: πτωσιν διεγράφετο άδνσώπητον. Ον
τα) ή τύχη τοϋ Μεσολογγίου καί ή 
δόξα του, τό μεγαλείον καί ό αιώνιος 
θρϋλος του, ή τραγική έπισφράγισις 
τοϋ έπους του, έκρίθησαν όριοτικώς, 
εις εκείνο τό συμβούλων. Άπεφασί- 
σθη ή κάθαρσις τοϋ δράματος. Ή  
λνσις τής τραγωδίας. Ή  φρουρά θά 
έξήρχετο μέσω τών εχθρικών στρα
τευμάτων. Καί παραλλήλως άπεφα- 
σίσθη νά σταλοϋν αμέσως οί άγγε- 
λιαφόροι Πόνος Λαδιάς καί Κων)νος 
Κανάτας εις Δερβέκισταν ( σημερι
νήν Άνάληψιν) διά νά ειδοποιήσουν 
τον εκεί ευρισκόμενον στρατηγόν 
Γεώργιον Καραίσκάκην, νά εύρί- 
σκεται τήν νύκτα τοϋ Λαζάρου προς 
τήν Κυριακήν τών Βαίων με όλας του 
τάς δυνάμεις εις τήν Μονήν τοϋ Ά 
γιου Συμεών, διά νά τούς ένισχύση 
όταν θά εξ έλθουν τής πόλεως. 'Ο 
άγγελιαφόρος Κανάτας έπετέλεσε 
τήν αποστολήν καί έπιστρέψας εις 
τήν πόλιν άνήγγειλεν ότι ό Καραϊακά- 
κης θά εύρίσκετο εις τήν Μονήν τοϋ 
Ά γιου  Συμεών, άκοκρύψας ότι έστε- 

f ρείτο άνδρών, διότι οϋτοι εϊχον μετα- 
κινηθή προς τον νέον Αρχιστράτηγον 
Κώσταν Μπότσαρην.

Κατά τήν νέαν συγκέντρωσιν τών 
προκρίτων υπό τήν Προεδρίαν τοϋ

’Επισκόπου Ρωγών άπεφασίσθησαν 
λεπτομέρειαι διά τήν “Εξοδον. Έ ξε- 
δόθη διαταγή ύπαγορευθείσα υπό τοϋ 
’Επισκόπου εις τον Νικόλαον Κασο- 
μούλην, προς όλους τούς στρατηγούς, 
όπως προηγηθή ό στρατηγός Α θα 
νάσιος Ραζηκώτσικας γνωρίζων τήν 
περιοχήν καί νά άκολουθήσουν τά 
σώματα Νότη Μπότσαρη καί Μακρή. 
Τό Σώμα τοϋ Κίτσου Τζαβέλλα, τό 
όποιον κατήγαγε τήν περίφημον νί
κην τής Κλεισόβης, θά έξήρχετο 
τελευταίον. Τά παιδιά πού θά άκο
λουθήσουν τις μανάδες τους στήν 
’’Εξοδο νά ποτισθοϋν με αφιόνι διά νά 
μή κλαύσουν. Οι χωλοί, οί γέροντες 
καί οί τραυματίαι νά συγκεντρωθούν 
στο σπίτι τοϋ Χρήστου Καψάλη, 
όπου ήτο πυριτιδαποθήκη. Νά μήν 
ριφθή καμμία τουφεκιά αν δεν δοθή 
σύνθημα. Τό σύνθημα ήτο «Λογ- 
γίσως» καί τό παρασύνθημα «Κα- 
στρινός». Ό  Κασομούλης περιήλθεν 
αμέσως τις ντόπιες καί άνεκοίνωσεν 
τήν άπόφασιν, ό δε ’Επίσκοπος με 
τον Αρχιμανδρίτην Γεράσιμον Ζα- 
λογγίτην καί τούς ιερείς Ζαφείρων 
Βάλβην, ’Ιωάν. Βάλβην, Παντελήν 
Βάλβην, Παναγ. Αγλύκαντοι’, Γ. 
Μποτινιώτην καί Άνδρ. Παπανδρέ- 
ου με τά άγια δισκοπότηρα κοινω- 
νοϋν στις ντόπιες καί ατούς δρόμους 
τούς πολιορκημένους.

"Ολα είναι διατεταγμένα εις τήν 
έτοιμοθάνατον πόλιν. Γέροντες γο
νείς, γυναικόπαιδα αδύνατα, πλη
γωμένοι συμπολεμισταί αποχωρίζον
ται τούς δνναμένους νά έξέλθουν. 
Αυτοί θά θυσιασθοϋν με τον Χρήατον 
Καψάλην. ’Έχει προδιαγράφει τό μέλ 
λον των ό γηραιός Δημογέρων Με- 
σολογγίτης. Κατά τό μεσονύκτιον δ 
γενικός άρχηγός τών Μεαολογγιτών 
στρατηγός Αθανάσιος Ραζηκώτσι- 
κας έδωσεν τό σύνθημα με τό όποιον 
ή Φρουρά τοϋ Μεσολογγίου έπέ- 
ρασεν ούσιαστικώς εις τήν δόξαν τής 
αίωνιότητος. Κοντά του σώμα εκ 500 
Μεαολογγιτών μέ ύπαρχηγόν τον 
αδελφόν του Γιαννάκην Ραζηκώτσι- 
καν έξήλθεν από τον «φράκτην», μέ 
τήν ιαχήν «εμπρός», ενώ οί Σουλιώ
τες υπό τον Νότην Μπότσαρην 
έκραύγαζον «Ντέρα ω Μπούρα, πέρ 
Μετά» πού Αλβανικά σημαίνει: 
«Ατρόμηταπαλληκάρια επάνω τους»

Καί έξεκίνησεν ή̂  τρισένδοξος 
Φρουρά. Ά π ό  'τής στιγμής 
αυτής τά γεγονότα ακολουθούν 

ρυθμόν τραγικού καλπασμού. Τί
ποτε δεν ή μπορεί νά αποδώση 
τά όσα συνέβησαν. Τό πρόσταγμα

τής ’Ελευθερίας ή τοϋ θανάτου είχεν 
δοθή. Καί αυτό ήτο τό ξέσπασμα. 
Καμμία περιγραφή δεν ή μπορεί νά 
πλησιάζη τά διαδραματισθέντα. Αί 
ξύλιναι γέφυραι έρρίφθησαν αμέσως 
εις τήν τάφρον επί τών καθωρισμενών 
προμαχώνων,ήτοι τοϋ Μοντάλεμπεγκ 
τοϋ Ρήγα καί τής Λουνέττας. Ευθύς 
δε εν συνεχεία ήρχισεν ή έξόρμησις. 
Προηγήθησαν αί φάλαγγες τής έπι- 
θέσεως. Ή  πρώτη διά τής Λ ουνέτ
τας μέ αρχηγόν τον Δημητρών Μα- 
κρήν, ή δεύτερα διά τοϋ Νότη Μπό
τσαρη καί ή τελευταία υπό τον Κό
τσον Τζαβέλλαν. Εις τήν φάλαγγα 
τοϋ Μπότσαρη έτάχθη ό άοπλος πλη
θυσμός, ό δυνάμενος νά βαδίση καί 
ή παράταξις έκλείετο άπό μαχητάς 
μέ γυμνά τά γιαταγάνια καί γυναίκες 
πού φορούσαν φουστανέλλες καί μέ 
πιστόλες στά χέρια. Οί προααπισταί 
έγκατέλιπαν τήν τραγικήν πόλιν. Ό  
επίλογος έγράφετο οϋτω μέ τήν 
ύπερτάτην θυσίαν. Τό έπος έσφραγί- 
ζετο μέ τήν υπογραφήν τοϋ Πεπρω
μένου. Ή  σύγκρουσις μέ τον εχθρόν 
ήλθεν αμέσως. 'Η  ατμόσφαιρα έκυ- 
ριαρχεϊτο άπό τήν δύναμιν μιας πρω
τοφανούς άγριας πάλης σώματος 
προς σώμα. Γιαταγάνια διεσταυ- 
ροϋντο καί ή κλαγγή των διεχύνετο 
άνατριχιαστική. Λυσσώδεις κραυγαί 
πάθους καί οίμωγαί πληγωμένων 
καί σφαζομένων έδημιούργουν βοήν 
τρομακτικήν. Ό  σάλαγος έπνίγετο 
καί έπειτα άμέσως ήκούετο καί πά
λιν ζωηρότερος. Τό γεγονός είχεν 
ύπερβή τάς άνθρωπίνας διαστάσεις. 
"Εδειδε τήν έντύπωσιν βίαιου φυσικού 
φαινομένου, φοβερού σεισμού, δαρ
μού τών στοιχείων τής φύσεως, πού 
εϊχον άποδεσμευθή καί άλληλοεμά- 
χοντο. Σκότος καί δέος. Δέος καί πό
νος. Πόνος καίδόξα. Ποτέ όήρωϊσμός 
δέν είχε φθάσει εις παρόμοια ’ Ιμα- 
λάϊα. rH  τάφρος είχε πληρωθή πτω
μάτων. Οί Τουρκοαιγύπτωι έπνιγον 
εις τό «αίμα τούς ημιθανείς. Ά π ό  
τούς πρώτους διέρχονται τήν τάφρον 
ό Αθανάσιος Ραζηκώτσικας. Περί 
αυτόν οί έκλεκτότεροι τών μαχητών. 
Προχωρούν κτυπώντες, φονευόμενοι, 
τραυματιζόμενοι. ’Εκεί όπου σήμερον 
κάμπτεεται ή σιδηροδρομική γραμμή 
καί υπάρχει μικρά γέφυρα φονεύεται 
ό Αθανάσιος Ραζηκώτσικας. Καί 
μετ’ ολίγον ό δημοσιογράφος καί εκ
δότης τών Ελληνικών χρονικών 
’Ιωάν. Μάγερ καί παρ’ αυτόν ή 
Μεσολογγίτισσα γυναίκα του Ά λτά -  
νη, τό γένος Ίγγλέζου καί τά δύο 
παιδιά του μέ τήν υπηρέτριαν Σά- 
ναν. Έσφάγησαν όλοι. Τό περίφη
μον ημερολόγιο ν τών τελευταίων 
ήμερών τοϋ Μεσολογγίου πού έφερε
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Τραγική άλλα και μεγαλειώδης ή σκηνή τον πίνακος πού σώζεται στην Δημοτική 
Πινακοθήκη Μεσολογγίου. Άναπαριστά Μεαολογγίτιααα μάννα νά αντοκτονή 
κρατώντας στα χέρια το νεκρό παιδί της.

μαζί τον ό Μάγερ χάνεται. 'Ο Ούγ
γρος φιλλέλην Κάρλ φονεύεται εκεί 
δπον σήμερον υπάρχει δημοτική πα- 
λαιά κρήνη, εις την άρχήν τής όδοϋ 
Ροϊδούλας των Ταμπακαριών, ενώ 
προσπαθή νά εκκενώση την πιστόλαν 
τον εις τά πλήρη πνρίτιδος βαρέλια 
τής ’Αραβικής πυριτιδαποθήκης με
τά τοϋ Δη μητριόν Κοτζάκαρη. Εις 
ολίγων βημάτων άπόστασιν φονεύ
ονται ό Βουλευτής ’Ιωάννης Παπα- 
διαμαντόπονλος, ό Καραπιπέρης Πα- 
λαμάς, οι ιερείς Βάλ.βηδες δλοι, ό Καρ- 
μπούνης, ό Σιαδήμας, ό Κόκκινης, 
Οι Γερμανοί Φιλλέληνες Μπαίζερ, 
Κλομπ, Σταίπαμ^ Λ ύτρεβ, Σπιταέλ- 
γμπεργ καί βαρώνος Μπέντελ.

Ή  φρουρά αγωνίζεται με ακα
τάβλητου ηρωισμόν. Καί ενώ ή πά
λη έχει φθάσει εις τό υψηλότερου 
σημείου τής ακμής της, ενώ οι λέον

τες τον Μεσολογγίου προσεπάθουν 
νά καταλάβουν τούς δύο προμαχώνας 
τούς κατασκενασθέντας ύπό τοϋ 
Ίμπραήμ εις τον χώρον τοϋ στρατο
πέδου τον, ακούεται βροντερά, απά
νω όσιό τον θόρυβον φωνή:
«Όπίσω, όπίσω Μεσολογγϊται, ατά 
κανόνια σας».

Είναι αυτονόητον τί έπηκολούθησε 
Οί όροι τοϋ άγώνος άνισοι εξ αρχής 
κατέστησαν συντριπτικοί διά τούς 
έξε/.θόντας τής πόλεως. Διότι τώρα 
είχε προατεθή ή σύγχνσις. Δεν ήτο 
δυνατόν νά άντιληφθή κανείς περί 
τίνος έπρόκειτο. Πάντως έπεκράτη- 
σεν αμηχανία, ταραχή, αταξία μεγί
στη. Πολλοί τών έξερχομένων έσ- 
τράφησαν προς τά όπίσω. 'Π  προέ- 
λενσις τής μοιραίας κραυγής δεν 
έγνώσθη. Προδότης ’Αλβανός τοϋ 
Κιονταχή—πολλ.οί έξ αυτών ώμίλουν

άριστα τήν Έλ.ληνικήν—ή Μεαολογ- 
γίτης φανατικός ή καί καταπτοηθείς; 
Τό αίνιγμα τής στιγμής εκείνης θά 
παραμείνη αίνιγμα. Τό γεγονός πάν
τως, είναι δτι άνεχαιτίσθη ή όρμή 
τής έξερχομένης Φρουράς. Ό  στρα
τηγός Μήτρος Δεληγεώργης, έν μέ
σω τής συγχύσεως, ή όποια μέ άσ- 
τραπιαίαν ταχύτητα έπεξετάθη διε- 
τήρησε καθαρόν τήν σκέψιν. Μέ τήν 
ταχύτητα συλλογισμών Ικανοϋ πολε- 
μιστοϋ έστάθμισε όρθώς τήν κατά- 
στασιν καί άντιληφθείς δτι τό δλον 
εγχείρημα τής Εξόδου, έτέλει ύπό 
δραματικήν διακύβευσιν, προέκρινε 
τό κατά τήν στιγμήν εκείνην επιβαλ
λόμενου: Ειδοποίησε τούς προπό
ρευα μένους νά κατευθυνθοϋν προς τά 
εμπρός, καί νά έγκαταλείψουν τό αρ
χικόν σχέδιον τής κυκλώσεως τών 
’Αραβικών προμαχώνων. Οϋτω καί 
επετευχθη νά διανοίξονν δρόμον 
ολέθρου καί αίματος, διά νά φθάσουν 
εις τήν περιφέρειαν τής Παληογαϊ- 
δούρας καί νά άνέλθουν προς τήν 
Μονήν τοϋ Ά γιου  Συμεών.

Ο ι έπιστρέψαντες εις τήν πά
λιν συμπλέκονται σώμα προς 
σώμα. Ακούονται κρότοι όσιό 

άνατινάξεις πού έγίνοντο σέ σπί
τι πού υπήρχε πνρΐτις. Ή  με
γάλη έκπυρσοκρότησις έγένετο 
εις τήν αρχοντικήν οικίαν τοϋ ί 
Δ ημογέροντος Χρήστου Καψάλη, 
δπου είχον έγκλεισθή δλοι οί μή δυ- 
νάμενοι νά έξέλθουν. Ό  ηρωικός γέ
ρων Καψάλης από τοϋ απογεύματος 
είχε περιέλθει τήν πόλιν καί συνε- 
κέντρωσε τούς μελλοθανάτους. Τό 
Ισόγειον τοϋ σπιτιού του ήτο ή 
πυριτιδαποθήκη τής πόλεως. Οί 
Τουρκοαιγύπτιοι έκύκλωσαν τό Κα- 
ψαλέϊκο καί ώρύοντο: «Παραδοθή- 
τε, παραδοθήτε». Καί δταν είχαν 
παντού άνέλθει έκαμε τον σταυρόν 
του καί άνεφώνησε «Μνησθητί μου 
Κύριε». Καί έκαμαν δλοι τον σταυ
ρόν τους. ’Έπειτα μέ μεγαλοπρέ
πειαν γίγαντος, αυτός ό άποστεωμέ- 
νος κατάλευκος γέρων, μέ σταθερό
τητα εκπληκτικήν, μέ θεληματικό- 
τητα προκαλοϋσαν ρίγος, κατευθύ
νει τον άνημμένον δαυλόν εις τά 
βαρέλια τής πυρίτιδος.

Αυτός ό δαυλόςΐ Πόσον ήρκεσε 
μόνος αυτός, διά νά έξαπολύση κα- 
ταρράκτας φωτός καί,νά καταυγάζη 
έκτοτε τήν οικουμένην.rΗ  γή συγκλο 
νίζεται. Μυκάται. Α ί κορνφαί τοϋ 1 
’Αρακύνθου άντιλα/.οϋν τον πάταγον 
και τήν δόξαν του. Οί μέχρις αυτών 
κατορθώσαντες νά φθάσουν, έπειτα 
από τήν φοβεράν ένέδραν τοϋ Ά λβα-



νικοϋ ιππικού προ τής χαράδρας τον 
Ά γιον Σνμεών, καί κατενθννόμενοι 
προς την Δεβέκισταν ήμπόσεσαν να 
ακούσουν την δόνησιν καί πέραν τον 
σημερινόν Κονδοννίον. Την ακούει 
καί ό ναύαρχος Άνδρέας Μιαονλης, 
πού περιέπλεε στις Σκρόφες. "Ενας 
τεράστιος γδούπος. Ή  πτώσις τον 
κολοσσού. Καί έπειτα σιγή θανάτον, 
αυτή ή μονσική τής απώλειας. "Ολη 

' ή σννοικία κατερειπώθη. Χάσματα 
ήνοιξαν εις τό έδαφος. Τά έκά/.νψαν 
τα νερά τής λιμνοθαλάσσης. Ύπό  
τά σνντρίμματα έτάφησαν οι πολιορ- 
κηταί καί οί πολιορκούμενοι. Έκάη 
καί κατερειπώθη ή πλησίον οικία τού 
Πέτρον Καφάλη εις την όποιαν διέ- 
μεινεν καί άπέθανεν ό Λόρδος Βύρων. 
Τό Μεσολόγγι δεν υπήρχε πλέον. 
Ή  ’Ελευθερία, βέβαια, άνεδνθη πάν
τοτε από τάς θνσίας καί τάς φλόγας. 
"Ομως ή "Εξοδος είναι κάτι λαμπρο- 
τερον, κάτι ένδοξότερον από τας 
φλόγας καί τάς θνσίας τάς όποιας 
άπήτησε ή θεά ’Ελευθερία. Ή  "Εξο
δος τον Μεσολ.ογγίον είναι εν μυστή- 
ριον, δπως ό Στανρός τού Γολ.γοθά, 
ό Μνστικός Δ ε ϊπνος τον Θεάνθρωπον. 
Καί εν τώ Γολ.γοθά νπήρξεν ή αγω
νία, ή ανταπάρνησις καί ή πάλη τής 
Έλενθερίας δπως καί εν Μεσολογγί- 
ω. Δάφνη εκεί, δάφνη εδώ. Θρίαμ
βος εκεί, θρίαμβος εδώ. Καί επί τέ
λους τόμνστήριον τής άναστάσεως, τό 
δράμα τής αιώνιας πάλης, μεταξύ έλεν 
θερίας καί τυραννίας, τής ζωής καί 

h τον θανάτου. Τά μυστήρια των θρη
σκειών τά ερμηνεύουν καί τά λύουν 
οι Θεολ.όγοι, άλλα τό μυστήριον τό 
όποιον έγκρύπτει ή περιοχή τού Με
σολογγίου είναι μεγαλύτερον κάθε 
ιστορικής άναλύσεως. Διότι είναι

Ό  Γέρος — Καψάλης κρατώντας τον δαυλό αναμμένο ανατινάζει την 
μπαρουταποθήκη πού Θά γίντ) ό ένδοξος τάφος πολλών υπερασπιστών τής ηριοΐκής
πολεως.

από τά μεγαλοπρεπέστατα δράματα, 
πού έπαιξε ποτέ ή έλενθερία καί ή 
ιδέα εις τήν ιστορίαν τής άνθρω- 
πότητος. Στάχτη είχε γίνει τό Μεσο
λόγγι. Καί τήν έράντιζε ψιλή βροχή. 
Τί παράδοξον! ’Έκτοτε κάθε φοράν 
πού εορτάζεται ή ’Επέτειος τής Έ ξο
δον, ή σκηνοθεσία τής φύσεως είναι 
ιδία, χωρίς έξαίρεσιν. Γκρίζος, μου
ντός, θολός ουρανός. Καί βρέχει 
άπαλά—δάκρυα επάνω εις τήν στά
χτην τού ενδόξου «φράκτου».

Με τήν φωνήν «Όπίαω  —’Οπίαω», 
γύρισε εις τήν πόλιν καί ό Επίσκο
πος ’Ιωσήφ Ρωγών. Ή σαν μαζύ του 
ό Μέγας Οικονόμος τής Μητροπό- 
λεως Ιωάννης Βάλβης ή πατήρ τού 
κατόπιν Προοθυπουργοϋ Ζηνόβιόν 
Βάλβη), ό νποσωματάρχης Γεώργιος 
Τζαβέλλας με μερικά παλ.ληκάρια 
καί δλοι μαζύ κατενθύνθησαν εις τήν 
νησίδα Ανεμόμυλος δπου ώχνρώθη- 
σαν εις τό πολυβολείου τον Άνεμο
μύλον. Έπολέμησαν ήρωίκώς καί 
τήν νύκτα ό ’Επίσκοπος έδωσε εν
τολήν εις τον Τζαβέλλ.αν με τά παλ- 
λ.ηκάρια νά φύγουν διά πλοιαρίου 
προς τήν Μολόχαν καί έκείθεν προς 
Εύηνοχώριον. Αυτός δέ μετά τού 
Βάλβη καί δύο άλλων έμειναν και 
ήμύνθησαν μέχρις δτον ό Δεσπότης 
άνετίναξε τον ’Ανεμόμυλον με τον 
δαυλόν του, πού τον έρριψε εις την 
πυριτιδαποθήκην τον μύλον. Ό  ίδιος 
καί αλλ.οι έτρανματίοθησαν βαρύτα
τα. Ή  λύσσα τών Τονρκοαιγνπτίων 
διά τήν τελευταίαν αυτήν άντίστασιν 
άπεκορνφώθη. 'Η  θηριωδία των

έφθασεν εις τό μή περαιτέρω. Έ νέ
πηξαν επί τών ερειπίων τον Ανεμο
μύλου καραμπ ίναν καί εξ αυτής 
έκρέμασαν αίμόφνρτον τον Α ρχ ιε
ρέα.

Ούτω κλείει τό δράμα τής Έ ξο 
δον, μέ τήν άνατίναξιν τού 
Ανεμομύλου, διά τήν έρειπο- 

μένην πόλιν. Καί ή ’Έξοδος δεν 
ήλθεν ώς ύστατος σπασμός ενός 
τρομερού άγώνος, άλλ’ ώς γεν
ναία διαμαρτυρία προς την Μοίραν, 
ώς σκίρτημα έπισφραγΐζον τήν άπό- 
φασιν τής ζωής ή τού θανάτον. Π έ
ραν καί ασχέτως αυτού, ήλθεν ως 
επιταγή ανάγκης, ώς ανταποκρισις, 
ώς κέλευα μα από εκείνα πού μόνον 
ή ελληνική ψυχή γνωρίζει νά σνλλαμ- 
βάνη καί νά μεταπλάθη εις νόμους 
αρετής... Ά π ό  εκείνα πού μόνον τό 
ανένδοτον πάθος διά τήν Ελευθερί
αν, ήμπορεί νά δέχεται ώς λυτρωτι 
κόν μήνυμα, προωρισμενον να γο 
νιμοποιή τήν προσφοράν τού αίματος. 
Έσωρεύθησαν τότε όλα εις τήν τέ
φραν. Έκαλύφθησαν κάτω άπό τό 
σάβανον τής φωτιάς. Εταφησαν 
μέσα εις τά ερείπια. Α λλά  δεν είχαν 
παραδοθή. Δεν είχαν δοθή ώς αντάλ
λαγμα κάποιας ταπεινωμένης ζωής. 
Καί επάνω εις τον πελώριον τάφον 
έμεινεν τό πνεύμα, έμεινεν ζωντα
νόν τό νόημα, έμεινεν όρθια ή φλόγα 
τής αλήθειας. Έμεινεν το Μεσολόγ
γι ώς σύμβολων, τυλιγμένου μέσα 
εις τον θρύλον τής μεγαλ.υτέρας αν
θρώπινης ομορφιάς.
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Ε ίνοα. άληθές δτι τόσον ό ίδικός μας, δσον καί ό 
ξένος ερευνητής τ^ϋ βίου καί τοϋ πολιτισμού τοϋ 
Νέου 'Ελληνικού λαοϋ θαυμάζει συχνά την ασύγ

κριτου δημιουργικότητα τοϋ λαοϋ τούτου, την με- 
γάλην αγάπην του προς τον τόπον, τον ώραΐον τόπον, 
εις τδν όποιον κατοικεί, την έκφραστικήν του δεινότητα, 
την ποιητικήν καί έν γένει καλλιτεχνικήν κλίσιν τής 
ψυχής του, τδν θυμόσοφον καί εύτράπελον στοχασμόν 
του.

Άναφέρομεν ολίγα παραδείγματα στοιχείων τοϋ ώς 
άνω πολιτισμοΰ έπαξίως προξενοΰντα τον έν λόγω 
θαυμασμόν. Είναι αί άρχοντικαι κατοικίαι τής βορείου 
Ελλάδος, αΐ άπλαϊ γραφικαί οΐκίαι των νήσων μας, οί 

πύργοι τής Μάνης, τα θρυλικά γεφύρια, ώς τό τής "Αρ
τας, αί παλαιαί χρυσοκέντητοι ένδυμασίαι, τα έκ χρυ
σού καί άργύρου ποικίλα έργα τής λαϊκής μας τέχνης, 
τά ξυλόγλυπτα τέμπλα των έκκλησιών, έπιπλα καί 
σκεύη, τά τραγούδια (κείμενα καί μουσική) καί αί πα- 
ραμυθιακαί διηγήσεις, άξια λογοτεχνικά έργα τής λαϊ
κής φαντασίας. ’Ακόμη θαυμάζει κανείς τό πλήθος καί 
την αξίαν των παραδόσεων, πού άρρήκτως συνδέονται 
μέ τήν βαθεΐαν πίστιν τοϋ λαοϋ μας προς τον Θεόν καί 
μέ τήν ορθόδοξον ’Εκκλησίαν του.

’Αγράμματος ή ολιγογράμματοςέπί αιώνας ό λαός μας 
ποτέ δεν έπασχεν άπό έλλειψιν θρησκευτικότητος. 
Καί τήν θρησκευτικότητά του αύτήν πάντοτε έθέρ- 
μαινε καί άνέπτυσσεν ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία του, ή 
θεία καί αίωνία κιβωτός τής χριστιανικής καί έθνικής 
μας κληρονομιάς, τό έργαστήριον τής άληθινής άγιό- 
τητος. Δια τής Ορθοδοξίας του ό λαός μας ήσθάνετο 
καί αισθάνεται τήν πνευματικωτέραν γεΰσιν καί τάς 
άγνοτέρας έξάρσεις. Τό "Εθνος έσώθη καί διότι ή ’Ορ
θόδοξος ’Εκκλησία του καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
Τουρκοκρατίας συνώψιζεν εις τό πνεύμα τοϋ υποδούλου 
Ελληνισμού τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν καί τήν 
ιδέαν τής Ελληνικής Φυλής, δπως αύτή είχε παγιωθή 
καί άποκρυσταλλωθή μέ τάς παραδόσεις (διηγήσεις) 
περί τής πτώσεως τής βασιλευούσης καί τοϋ ήρωϊκώς 
πεσόντος αύτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου.

Μέ τήν ’Ορθοδοξίαν, ή οποία ούδεμίαν έχει έλλειψιν, 
έσώζοντο δχι μόνον τά πνεύματα, άλλά καί τά σώματα 
καί δχι μόνον εις τήν αιωνιότητα άλλά καί εις τον πα
ρόντα βίον. "Ολαι αί δημιουργικαί προστςάθειαι καί δλα
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τά πνευματικά επιτεύγματα εις τήν πίστιν έχουν τάς 
ρίζας των. Μέ τήν θρησκείαν ή καρδιά θερμαίνεται και 
γαληνεύει ό νους. Είδος μυστικού βαλσάμου ήμερεύει 
τήν ταραγμένην ψυχήν. Κλείεις τούς οφθαλμούς καί ή 
φαντασία σου πλανάται εις άλλον κόσμον. Μέ τήν θρη
σκευτικήν ζωήν άνοίγει ό δρόμος, πού οδηγεί τον οδοι
πόρον προς τήν πνευματικήν πατρίδα, προς τον χώρον 
τού θείου. Αύτό τό ιδιαίτερον, πού αισθάνεται τό θρη- 
σκεϋον άτομον, δεν ήμπορεΐ νά τό δώση ούτε ή ποίησις 
μόνη ούτε καμμιά άλλη τέχνη. Δύναται δέ νά οίκοδομή- 
ση τήν θρησκευτικότητα εις τήν έντέλειαν μόνον ή ’Ορ
θοδοξία, ή όποια δίδει σωτηρίους άπαντήσεις καί εις τά 
πλέον δύσκολα έρωτήματα καί λύσεις εις όλα τά προ
βλήματα, άκόμη καί εις αύτό τό πρόβλημα τού θανά
του, διότι ό ’Ιησούς διά τής σταυρώσεως καί τής άνα- 
στάσεώς Του έλύτρωσε τό άνθρώπινον γένος οχι μόνον 
έκ τής άμαρτίας, άλλά καί έκ τού θανάτου, καί τού 
έχάρισεν όλων των θείων άγαθών τήν αιωνιότητα.

Δυστυχώς εις τήν εποχήν μας ό άνθρωπος όλισθαίνων 
καί παραπαίων όσημέραι άπομακρύνεται άπό τήν πηγήν 
τής γαλήνης, τής χαράς καί τής άληθείας. Αί ήμέραι του 
παρέχονται χωρίς ή ζωή του νά δοκιμάζη τήν γεΰσιν 
τής εύτυχίας, ή οποία άποκταται μέ τό νά καταπραΰνη 
τήν δίψαν του άπό τήν ύδροφόρον φλέβα, πού κρύπτε
ται μέσα εις τόν ίδιον τον έαυτόν του.

«Ούκ οϊδατε ότι ναός 'Αγίου Πνεύματος έστέ;». 
"Οποιος δέν τό ήσθάνθη αύτό ούδαμοΰ θά εΰρη παρη
γοριάν. Μόνον μέ τήν συναίσθησιν καί βίωσιν τού Λό
γου τούτου μετριάζεται ό πόνος, συγκρατεϊται ή συγκί- 
νησις έκ τής χαράς, παύει ή μνησικακία καί άφανίζεται 
ή «υβρις», ή όβρις, όπως τήν άντελαμβάνοντο οί άρχαϊοι 
"Ελληνες.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ό άνθρωπος επιτυγχάνει τήν 
έγρήγορσιν τής ψυχής, δρά καί άγωνίζεται μέ θετικά 
άποτελέσματα. 'Η  πραγματική ευτυχία άνήκει εις 
έκείνους πού θεωρούν ύποχρέωσιν καί «προς τάς συμ
φοράς νά προχωρούν, νικηταί έσωτερικώς, μέ τά μάτια 
τής ψυχής ανοικτά, άντικρύζοντες κατάμματα, όπως 
ή Κασσάνδρα, τόν πόνον τόν μεγάλον», ώς έγραφεν ό 
’Ιωάννης Συκουτρής». Ευτυχής, λέγει ό ίδιος, είναι 
έκεϊνος,πού καί εις τήν χαράν καί εις τήν λύπην, εις 
τάς συμφοράς καί εις τάς ευτυχείς στιγμάς θά δια- 
τηρήση μέσα του άμόλυντον τήν ψυχικήν του οντότητα, 
έκεΐνος πού δέν θά γονατίση οΰτε θά παρεκκλίνη είς τόν 
δρόμον του τόν σταθερόν άπό τής τύχης τά κτυπήματα. 
’Εκείνος υποτάσσει άληθινά τήν μοίραν του, γίνεται δη
μιουργός τής ευδαιμονίας του άδέσμευτος καί άφοβος, 
διότι τήν εύδαιμονίαν του έζήτησε μέσα του, εις τόν 
έαυτόν του, πού κρατεί πάντα ύπό τήν κυριαρχίαν του, 
όχι είς τάς έξωτερικάς περιστάσεις τής υλικής ζωής 
πού τού διαφεύγουν».

Καί έχομεν σήμερον έξωτερικάς περιστάσεις τού υλι
κού βίου πολλάς καί έχομεν είδωλα, τά όποια προ και
ρού προσκυνοΰμεν. Τά είδωλα ιδία τής τεχνικής μάς 
έκαμαν κάπως είδωλολάτρας καί μάς έγέμισαν μέ τήν 
πεποίθησιν καί τήν λατρείαν εις τήν παντοδυναμίαν τής 
έπιστήμης! ' Η «πρόοδος», ή συνεχής πρόοδος είς όλους 
τούς τομείς είς τόν χώρον τόν υλικόν, ή άνάπτυξις, 
ή καθολίκευσις τής παιδείας καί τών γνώσεων, ή τα- 
χύτης—διαρκώς τρέχομεν—, ή μαζοποίησις μέ τήν 
έκμηδένισιν τού άτόμου, τά διαρκώς αυξανόμενα επι
στημονικά έργαστήρια, οί ήλεκτρονικοί εγκέφαλοι, αι 
διαστημικαί έρευναι καί έπιτυχίαι είναι τά νέα είδωλα 
πού κάμνουν πολλούς νά λησμονούν τό θειον. Κάτοτε
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συνερχόμεθα καί αίσθανόμεθα την όπαρξιν κενοΰ μέ την 
έ'λλειψιν τοϋ Θεοΰ καί την κατά κάποιον τρόπον άπώ- 
λειαν τής άρετής. Ό  μηδενισμός μας άκολουθεΐ ώς ή 
σκιά τό σώμα ύπό τον ήλιον, άλλά δέν άπελπιζόμεθα, 
διότι αίσθανόμεθα την άνάγκην μιας ύπερβατικότητος, 
ενός Θεοΰ, τοϋ Θεοΰ των πατέρων μας.

"Οταν ό άνθρωπος άποκτήση αύτό πού λέγεται «θρη- 
σκευτικότης», τότε θ’ άκολουθήση μία νέα άναγέννησις, 
μία νέα δημιουργία. Καί τήν «θρησκευτικότητα» αύτήν 
εις ήμάς τούς "Ελληνας πάντοτε έγγυάται καί είναι 
έτοιμη νά παράσχη ή μεγάλη πνευματική δύναμις τοϋ 
’Έθνους, πού λέγεται «’Ορθοδοξία» «'Η ’Ορθόδοξος 
Εκκλησία έν Έλλάδι, γράφει ό σεβασμιώτατος Σερ
βίων καί Κοζάνης Κύριος Διονύσιος, είναι αύτός οΰτος 
ό Ελληνικός λαός ώς λαός τοϋ Κυρίου, δστις δέν συμ
μετέχει άπλώς εις τόν βίον τοϋ ’Έθνους, άλλά κατεργά
ζεται καί τελεσιουργεϊ τοΰτον, ύπό μίαν έννοιαν βαθέως 
οργανικήν, ίεράν καί λειτουργικήν, "Ολον τό ’Έθνος, 
άκολουθοΰν εις τήν πορείαν τής εκκλησιαστικής ορθο
δόξου παραδόσεώς του, πομπεύει ίερατικώς καί τελεί 
τήν λειτουργίαν τοϋ ιστορικού του βίου, αΐρον τά σκεύη 
τοϋ Κυρίου. 'Ο ορθόδοξος λαός είναι ούχί μαθών, άλλά 
παθών τά θεία. Αί περιπέτειαι καί δοκιμασίαι τοϋ 
’Έθνους είναι δοκιμασίαι καί τής Εκκλησίας του, ήτις 
συμπάσχει καί συγκακουχεϊται τφ λαω τοϋ Θεού».

Κατά τήν μακραίωνα περίοδον τής δουλείας ή ’Ορθό
δοξος ’Εκκλησία μας ώμολόγει καί έκήρυττε τήν άνά- 
στασιν τοϋ ’Έθνους, παραβάλλουσα αύτήν προς τήν 
άνάστασιν τοϋ Σωτήρος. "Ας ένθυμηθώμεν έδώ τούς 
λόγους τοϋ Σκαρλάτου Βυζαντίου διά τούς "Ελληνας 
τής Τουρκοκρατίας: «Ξένοι, λέγει, οί Γραικοί εις τήν 
ιδίαν αύτών πατρίδα, δοΰλοι οί προ μικροΰ κύριοι, μι
σούμενοι καί ύποβλεπόμενοι ού μόνον ύπό τοϋ δυνα- 
στεύοντος φύλου, άλλά καί ύπ’ αύτών τών συνδούλων 
διαβαλλόμενοι είς τήν έξουσίαν ού μόνον ύπ’ αύτών,άλ

λά πολύ μάλλον ύπό τών ξένων, οί όποιοι τούς κατέτρε- 
χον... Πάλη διηνεκής, πόλεμος άσπονδος- άφ’ ένός ’Έ 
θνος πτωχόν, άμαθές, άοπλον, άφ’ έτέρου ισχύς καί βία 
πολιτική, χρήματα άφθονα, καί πρόχειρος ή άγχόνη. 
Ά λλ’ ύπήρχε τι άνώτερον όλων τούτων, άόρατον, άνί- 
κητον, άκατάβλητον- ύπήρχεν ή τοϋ ίερέως φωνή, 
έπαναλαμβάνοντος άπό τής τοϋ ίεροΰ θύρας τά αιώνια 
έκεϊνα ρήματα: «Θαρσεΐτε, εγώ νενίκηκα τόν κόσμον!». 
'Υπήρχεν ή πενιχρά εκείνη έκκλησία τοϋ Φαναριού, 
όπου οί διάδοχοι τών Χρυσοστόμων καί Γενναδίων 
περιέμενον άπτόητοι τόν θάνατον. 'Υπήρχε τό Πατριαρ
χείου, καί αύτό συνεκέντρωνε περί έαυτό τόν Ελληνικόν 
Εθνισμόν καί είς αύτό άτενίζοντες, ώς προς πολικόν 
άστέρα, οί χειμαζόμενοι δοΰλοι διέπλεον άκαταπόντι- 
στοι τό κυμαινόμενου πέλαγος άχρις ότου άνέτειλαν 
αίθριώτεραι ήμέραι».

Είς τάς παραδοσιακάς διηγήσεις τοϋ λαοΰ μας μέ 
εκκλησιαστικόν περιεχόμενον καί έκκλησιαστικήν έπι- 
δρασιν άπαντα ή π ί σ τ ι ς είς τόν άρρηκτου σύνδεσμον 
προς τόν Θεόν καί τήν έλευθερίαν τής Πατρίδος. Ή γω  
νίσθη ή ’Ορθοδοξία, δηλαδή ό λαός μας, διά τά ιδανι
κά αύτά έπί αιώνας καί θ’ άγωνίζεται καί είς τό μέλλον, 
όταν χρειάζεται. Πόσοι μάρτυρες, πόσοι "Αγιοι τής 
θρησκείας καί τής Πατρίδος! Μόνον ή άπό τά ιστορικά 
βιβλία μελέτη τών συμβάντων δέν ικανοποιεί. Πληροί 
ένθουσιασμοΰ καί άνυψώνει καί ή επικοινωνία μέ τάς 
δημώδεις έθνικάς παραδόσεις καί τόν έν γένει λαϊκό 
μας πολιτισμόν.

Ή  εκκλησιαστική παράδοσις τής ’Ορθοδοξίας εχει μια 
ξεχωριστή Ομορφιά πού ομοιά της δέν βρίσκει κανείς πουθενά 
αλλού καί πού μέ εύλάβεια οί "Ελληνες τηρούν ατά πέρασμα 
τών αιώνων.
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Μ Ι Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

ΒΡΑΔΤ σ’ ενα δρόμο τού ’Αμαρουσίου. 
'Ο μεσόκοπος «γιώταχής» παρκάρισε τό 
αύτοκίνητό του στο ύψος της εισόδου τοϋ 
σπιτιού του, κατέβηκε, άνοιξε την πίσω 
πόρτα, καί φορτώθηκε μερικές σακκοϋλες 
μέ ψώνια. Σφυρίζοντας έ'να εΰθυμο σκοπό 
άνοιξε την έξώπορτα καί μπήκε. "Οταν 
κάποτε γύρισε στό αύτοκίνητό του για νά 
τό κλειδώση, έμεινε άναυδος. Στό διάστη
μα της όλιγόλεπτης άπουσίας του κάποιος 
τό είχε...κλέψει (!). Άφοϋ συνήλθε άπό 
την πρώτη έκπληξη έτρεξε στό τηλέφωνό 
του. ’Εκεί ήταν πού πελάγωσε στην κυριο
λεξία....Γιατί άπλούστατα δέν ήξερε τό 
πασίγνωστο «109» τής ’Αμέσου Έπεμβά- 
σεως. Βλέπετε οί «νομοταγείς πολίτες» 
δέν ένδιαφέρονται για τά «άχρείαστα» τη
λέφωνα τής ’Αστυνομίας. "Ας είναι......
—Τον τηλεφωνικό κατάλογο! Φέρε μου 
γρήγορα τον τηλεφωνικό κατάλογο! είπε 
στην έντρομη γυναίκα του.
—Τον δώσαμε στην ένορία μας για......
—Που; (σ.σ. ούτε καί αύτό τό ήξερε).
—Στήν ένορία για τούς φτωχούς, καί δέν 
πήραμε άκόμη καινούργιο.
—Φτοϋ νά πάρη ή οργή καί χάνομε χρόνο 
άναστέναξε μέ απόγνωση, ένω σχημά
τιζε ένα νούμερο στό καντράν. Ή ταν τό 
τηλέφωνο τοϋ άδελφοϋ του. Μιλούσε όμως.. 
Τότε φάνηκε ό «άπό μηχανής θεός»: *0 
αγουροξυπνημένος ΙΟχρονος γιός του. 
*0 μικρούλης δέν άργησε νά μπή στό 
νόημα.
—Τά περιπολικά τής Χωροφυλακής θέλεις 
καλέ μπαμπά; ρώτησε μέ τήν παιδική του 
άφέλεια. ’Εκείνος ήταν έτοιμος νά έκραγή. 
—Πήγαινε νά κοιμηθής μωρό μου καί μήν 
ένοχλεϊς τον μπαμπά σου, τοϋ συνέστησε 
ή μητέρα του.

—Πάρε τό 109, συνέχισε άτάραχος ό 
πιτσιρίκος.
Καί ή συνέχεια: «Βγήκε» αμέσως τό 109, 
βγήκαν σέ διάφορα έπίκαιρα σημεία 5—6 
περιπολικά, ένω ό «παθών» περίμενε μέ 
άγωνία τό τηλεφώνημα πού θά τον πλη
ροφορούσε ότι τό αύτοκίνητό του βρέθηκε. 
Αύτό έγινε λίγη ώρα άργότερα όταν τό 1 πλή
ρωμα ενός περιπολικού «ψάρεψε» κάπου 
στήν Κηφισιά ένα μακρυμάλλη νεαρό άλ- 
λοδαπό, μαζί μέ τό κλεμμένο αύτοκίνητό.

Σημείωσις: Οί παραπάνω διάλογοι είναι 
αύθεντικοί. Τούς άφηγήθηκε άργότερα 
ό πρωταγωνιστής τής ιστορίας μας τήν 
ώραν πού περίμενε νά τού πάρουν κατά
θεση.

Καί πάλι συγχαρητήρια κύριοι γιά τήν 
άξιοθαύμαστη ’Υπηρεσία σας είπε καθώς 
άφηνε τό Τμήμα.

Συγχαρητήρια καί γιά τόν γιό σας, 
παρενέβη ό ’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας. 
Νά τόν πάτε μία Κυριακή στό Κέντρο, γιά 
νά γνωρίση άπό κοντά τήν ’Άμεσο 
’Επέμβαση...,

Καί βέβαια θά τόν πάω καί μάλιστα τήν 
έπομένη Κυριακή, συμπλήρωσε έκεϊνος 
μ’ ένα πλατύ χαμόγελο.

Φανταστήτε τώρα τί χαρές θά έκανε ό 
μικρούλης μέ τήν άπροσδόκητη αύτή 
πρόσκληση... Συμπέρασμα: Τά παιδιά
έπαψαν νά μάς βλέπουν πιά σάν «μπαμπού
λες». Καί αύτό έχει τεράστια Κοινωνική 
σημασία...

ΗΤΑΝ περασμένες δύο μετά τά μεσά
νυχτα όταν τό τηλέφωνο τής ’Αμέσου Έ - 
πεμβάσεως κουδούνισε άκόμη μία φορά. Ή  
κλήση έρχόταν άπό μία άκραία συνοικία 
βορείου Αθηναϊκού προαστίου.
—Τρέξτέ! είπε άπό τήν άλλη άκρη τού 
σύρματος μία λαχανιασμένη γυναικεία 
φωνή.
-—Πώς είπατε παρακαλώ; ρώτησε ό 
τηλεφωνητής Χωροφύλαξ.
—Τρέξτε στήν όδό Β. συμβαίνει κάτι πολύ 
σοβαρό. ..
—Τί άκριβώς συμβαίνει;
—Μία γυναίκα φωνάζει άπό τόν δρόμο... 
—Δηλαδή;
—Ζητάει βοήθεια...Μόλις πρίν δύο λεπτά 
μέ ξύπνησαν οί φωνές της....
—Ά πό πού έρχονται οί φωνές;
—Ά πό τόν δρόμο... Μια στιγμή παρακα
λώ...Νά αύτή τή στιγμή τήν άκούω νά 
ξαναφωνάζη.,.Άχ είναι τρομερό.. Τρέξτε 
νά χαρήτε οσο γίνεται πιο γρήγορα!...

Σ ’ αύτές τις περιπτώσεις δέν ύπάρχουν 
χρονικά περιθώρια γιά περισσότερες διευ- 
κρινήσεις. Αφού επιβεβαιώθηκε ό άριθμός 
τηλεφώνου πού καλοΰσε, δόθηκε έντολή νά 
σπεύση έπί τόπου ένα περιπολικό. "Οταν 
όμως σέ λίγα λεπτά έφτανε στό έπίμαχο 
σημείο, τό πλήρωμα δέν διεπίστωσε άπο- 
λύτως τίποτε. Ή  άραιοκατοικημένη συνοι
κία κοιμόταν τοΰ καλού καιρού τυλιγμένη 
μέσα στό σκοτάδι και τήν ήσυχία.

Καί τώρα τί κάνομε; είπε ό επικεφαλής 
Ενωμοτάρχης.

Άνάβομε τόν προβολέα καί ψάχνομε 
γιά τό ...πτώμα, τόν πείραξε ό οδηγός. 
Δέν είχε άποτελειώσει τήν φράση του, 
όταν μέ έκπληξη διεπίστωσαν όλοι ότι οί 
ύποτιθέμενες γυναικείες έπικλήσεις βοή
θειας δέν ήταν τίποτε άλλο, παρά τά γο- 
ερά.,.βελάσματα μιάς κατσίκας (!). Τό πώς 
βρέθηκε άδέσποτη καί παγιδευμένη μέσα

σ’ ένα χαντάκι τοΰ δρόμου καί πώς παρα
δόθηκε άργότερα στον ιδιοκτήτη της, 
αύτό είναι μιά μεγάλη ιστορία πού δέν 
χωράει έδώ. Πάντως τό πλήρωμα έξε- 
πλήρωσε μέ άκρίβεια τήν άποστολή του. 
Αρκεί νά σημειωθή ότι φρόντισε άκόμη 
καί νά ένημερωθή ή τρομοκρατημένη γυ
ναίκα περί τού τί άκριβώς είχε συμβή. 
Δέν χρωστούσε τίποτε νά μένη ξάγρυπνη 
καί φοβισμένη. Συμπέρασμα: Ή  ’Άμεσος 
Έπέμβασις φροντίζει άκόμη καί γιά τήν 
ψυχική ήρεμία τών πολιτών...

—ΑΜΕΣΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ Χωροφυ
λακής έκεΐ;

—Μάλιστα όμιλεΐτε παρακαλώ. . .
■—Σας τηλεφωνώ άπό τήν Καλλιθέα, 

όδός. . .
—Μέ συγχωρήτε αλλά.. .
—Σας παρακαλώ μή μέ διακόπτετε είναι 

άνάγκη. Βιάζομαι, κινδυνεύω, χάνομαι!...
—Σας καταλαβαίνω, άλλά πρέπει νά 

άποτανθήτε στήν άντίστοιχη 'Υπηρεσία 
τοΰ άδελφοϋ Σώματος.

—Πώς είπατε;
—Νά τηλεφωνήσετε στήν Άμεσο Δρά

ση τής Αστυνομίας Πόλεων.
—Τό ξέρω κύριε, άλλά έδώ συμβαίνει 

κάτι άλλο.
—Δηλαδή;
—Πρόκειται γιά τό αυτοκίνητο τών 

σκουπιδιών τής Δημαρχίας. Πέρασε βια
στικά καί έφυγε χωρίς ν ά .. .

Καί ό άνθρωπος διηγήθηκε σύντομα 
καί λαχανιασμένα, τήν άκόλουθη άπί- 
θανη -ιστορία: Κουβέντιαζε —είπε —μέ 
ενα φίλο του περίπτερά, όταν σέ μιά στι
γμή άκούμπησε άφηρημένος στό πεζο
δρόμιο μιά νάϋλον σακκούλα, πού περι
είχε 40 χιλιάδες δραχμές! Φεύγοντας τήν 
ξέχασε έκεΐ. "Οταν Θυμήθηκε τήν άφη- 
ρημάδα του ήταν πιά άργά. Γύρισε στό 
περίπτερο, ρώτησε, έψαξε τριγύρω, άλλά 
ή σακκούλα μέ τόν μικρό θησαυρό είχε 
κάνει φτερά. Τί είχε συμβή; Άπλού
στατα. Μόλις έκεϊνος έφυγε άπό τό περί
πτερο, πέρασε άπό έκεΐ τό αύτοκίνητό 
καθαριότητος τοΰ Δήμου, όπότε οί έργά- 
τες τήν πέταξαν βιαστικά στήν «καρρό- 
τσα» του μαζί μέ όλα τά άλλα σκουπίδια 
πού βρήκαν στό πεζοδρόμιο. . .

—Στείλτε σάς παρακαλώ παντού περι
πολικά μήπως καί προλάβουν τό ξεφόρ
τωμα τών σκουπιδιών, παρεκάλεσε ό άπελ- 
πισμένος άνθρωπος.

Σέ λίγα λεπτά, στόν χώρο μιάς «χωμα
τερής» τής Αττικής, τό πλήρωμα ένός 
περιπολικού άκινητοποιοϋσε έγκαίρως 
τό έπίμαχο αύτοκίνητό. Ό  όδηγός του 
άδειασε μέ προσοχή τά σκουπίδια, καί ή 
σακκούλα μέ τά χρήματα βρέθηκε. Ά ν  
καθυστερούσε όμως τό περιπολικό, θά 
γίνονταν στάχτη. Δίδαγμα: Ό  χρόνος εί
ναι χρήμα. Καί ή Άμεσος Έπέμβασις 
Χωροφυλακής έξυπηρετεϊ πρόθυμα καί... 
παρα.. . χρήμα.. .
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γύρεις περιφερόμενον καί μίμονμενον τον άνθρωπον 
γνωστόν πηθικοειδές τετράποδον κ.λ.π., κ.λ.π.

»Άλλά το φαινόμενον τοϋ διασυρμοϋ τής Χωροφυ
λακής όσιό τής θεατρικής σκηνής, καί από τής κινη
ματογραφικής ή τηλεοπτικής οθόνης, δεν είναι πρό
σφατον. ’Από πολλών ετών τινές τών εύθνμογράφων 
μας άμιλλώνται μεταξύ των ποιος θά εμφάνιση τά 
όργανα τής Χωροφυλακής με την πλέον άτημέλητον 
στολήν, καί την πλέον άξεστον συμπεριφοράν. Καί τό 
κακόν δεν περιορίζεται μόνον εις τά εύθυμα, αλλά έπεκτεί- 
νεται καί εις τά σοβαρά κείμενα. Ουτω εις ώρισμένας 
υποτίθεται κοινωνικάς καί άστυνομικάς ταινίας ή 
άναλόγους τηλεοπτικάς σειράς, οι άνδρες τής Χωροφυ
λακής εμφανίζονται ώς οργίλοι, εμπαθείς, άξεστοι, 
ειρωνες, καί γενικώς ώς άτομα μειωμένης προσωπι
κότητας. Γενικώς παρατηρείται δτι συγγραφείς, σκη- 
νοθέται κ.λ.π. έχουν πλήρη άγνοιαν περί τοϋ τί συμ
βαίνει εις την Χωροφυλακήν. Καί εύλόγως
διερωτώμαι: Διατί αυτή ή προχειρότης; Διατί ώρι- 
σμένοι συγγραφείς μας διασύρουν ελαφρά τή συνειδή- 
σει τό Σώμα τής Χωροφυλακής;

»Βεβαίως εν ούδεμιά περιπτώσει θέλω νά πιστεύσω 
δτι ό τοιοϋτος διασυρμός σκοπείται. Συμβαίνει άπλώς 
οι συγγραφείς ούτοι εις μεν τά ευθυμα κείμενα νά έχουν 
άπολέσει τό αίσθημα τοϋ λεπτοϋ σατυρικοϋπνεύματος, 
εις δε τά σοβαρά, την επαφήν με τήν πραγματικότητα. 
Είλικρινώς θλίβομαι διότι εν έτει 1976 υπάρχουν συγ
γραφείς οι όποιοι επιμένουν νά εμφανίζουν τήν Χωρο
φυλακήν ώς πρωτόγονον, καθ’ ήν στιγμήν αϋτη συνα
γωνίζεται εις όργάνωσιν καί άποτελεσματικότητα 
’Αστυνομίας προηγμένων Κρατών.

Η ΑΑΗΟΕΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗ Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ συνταξιούχος εκπαι
δευτικός μάς γράφει: «.‘..Προ ημερών, παρακολουθών 
γνωστήν τηλεοπτικήν εκπομπήν συνεχείας, διεπίστωσα 
δτι ό συγγραφεύς τών κειμένων αυτής πρέπει — επί τοϋ 
παρόντος τουλάχιστον—νά άντιμετωπίζη προβλήματα 
εμπνεύσεως. “Αλλως δεν εξηγείται διατί εν τή προσπά
θεια του νά προκαλέσ./ ευκολον γελωτοποιΐαν, δεν πα- 
ρέλειψε νά προβή εις διασυρμόν τής Χωροφυλακής. ’Εν 
όλίγοις ό συγγραφεύς οντος προσεπάθησε νά διαοώση 
τό μέτριον σενάριόν του διά μιάς θλιβεράς μνήμης 
σκηνής, ή όποια παρουσίαζεν ’Ενωμοτάρχην κακής 
έμφανίσεως καί αστείας συμπεριφοράς, ένεργοϋντα 
υποτίθεται άνάκρισιν καί όμιλοϋντα διά ποιμενικής 
προφοράς. Καί ώς νά μή έφθανον δλα αυτά, ήνάγκασε 
τον ύποδυόμενον τον ’Ενωμοτάρχην ηθοποιόν, νά έρ- 
μηνεύη τον ρόλον του ώς νευρόσπαστον διά πηθικοει- 
δών κινήσεων καί μορφασμών. Περιττόν δε νά ανα
φέρω δτι τήν αυτήν κακήν έμφάνισιν εϊχον καί οι νπο- 
δυόμενοι τούς Χωροφύλακας ηθοποιοί.

»Ώ ς έπληροφορήθην—διότι έκτοτε δεν παρακολου
θώ τήν εν λόγω εκπομπήν—ή κακόγουστος αυτή σκηνή 
είχε καί συνέχειαν εις τήν αμέσως έπομένην εκπομπήν. 
Κατά τά φαινόμενα ο επίδοξος ούτος διάδοχος τοϋ 
’Αριστοφάνους, λησμονεί δτι άλλον πράγμα είναι ή 
εύθυμογραφία, καί άλλον ή γελωτοποιΐα. Διότι οι μεν 
εύθυμογράφοι αντιπροσωπεύουν ώρισμένην κατηγορίαν 
πνευματικών ανθρώπων, οί γελωτοποιοί τούς λεγομέ
νους «κλόουν» τών τσίρκων, τό εις τάς λαϊκάς πανη-

»Ούδείς αντιλέγει δτι ή πνευματώδης σάτυρα αποτε
λεί τό άλας τής διανοήσεως. 'Οσάκις όμως τό άλας 
τούτο μωρανθή, τότε δεν ύποτιμάται μόνον δ Λόγος ή 
ή Τέχνη, αλλά καί αυτή ταύτη ή νοημοσύνη τοϋ κοινοϋ. 
Είναι καιρός πλέον νά άντιληφθοϋν οί συγγραφείς οϋ- 
τοι δτι ή σάτυρα, είτε αντη άναφέρεται εις τον ’Αρχη
γόν τοϋ Κράτους, είτε εις τον νεώτερον Χωροφύλακα, 
πρέπει νά είναι καυστική μέν, αλλά λεπτή καί πνευμα
τώδης.

» Διά τής παρούσης μου δεν προσπαθώ νά παραστήσω 
τον αυτόκλητον συνήγορον τής Χωροφυλακής ή τής 
Τέχνης. Συμβαίνει άπλώς νά εκτιμώ βαθύτατα τό 
Σώμα σας τό όποιον παρατηρώ μετά λύπης μου δτι 
διασύρεται επειδή ώρισμένοι συγγραφείς μας στερούν
ται φαντασίας, μέ αποτέλεσμα αντί νά σατυρίζουν, 
νά βυσσοδομοϋν εις βάρος τοϋ φιλότιμου, εύγενοϋς καί 
συμπαθούς προσωπικού τής Χωροφυλακής.

»Συγχωρήαατε τον προερχόμενον εξ εύλογου άγα- 
νακτήσεως οξύ εν πολλοϊς τόνον τής επιστολής μου, 
ώς καί τάς άκοΐ.ούθους ερωτήσεις μου; Τί πράττει δι 
δλα αυτά ή ' Υπηρεσία σας ; Ποιαν θέσιν λαμβάνει τό 
περιοδικόν σ α ς ; .........».

Π Ρ ΙΝ  ΣΧΟΑΙΑΣΩΜ ΕΝ τό θέμα πού θίγει ό 
αναγνώστης μας, θά δώσωμεν μία απάντηση στα ερω
τήματα πού μάς απευθύνει. Κατ’ αρχήν θά πρέπει νά 
διευκρινήσωμεν δτι ή «’Επιθεώρησες Χωροφυλακής» 
δεν είναι περιοδικό «διαμάχης» αλλά ένα υπηρεσιακό δρ-
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γανο καλής θελήσεως, πού αποβλέπει στην ενημέρωση 
καί την σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ Χωροφυλακής 
καί κοινού.

’Εάν ώρισμένοι "Ελληνες σεναριογράφοι διασύρουν ό
πως υποστηρίζει 6 επιστολογράφος μας την Χωροφυ
λακή, αυτό άσφαλώς είναι κάτι πού βαρύνει τούς Ιδιους. 
’Έ τσι εάν κάποιο κείμενό τους πού αφόρα την Χωροφυ
λακή είναι υπερβολικά χονδροειδέστατο, τότε, δεν 
διασύρεται ή Χωροφυλακή, αλλά το ανθρώπινο πνεύμα. 
Τι πράττει δι όλα αυτά ή ' Υπηρεσία σας; έρωτά ό 
αναγνώστης μας. Ή  άπάντηση είναι πολύ άπλή: Ά ν -  
μετωπίζει την κατάσταση με ευρύτητα πνεύματος καί 
ρεαλισμό. Στά πολύ παληά χρόνια, όταν μία θεατρική 
ή κινηματογραφική σκηνή έσατύριζε τήν Χωροφυλακή 
μέχρι γελοιοποιήσεως, άρχιζαν τά διαβήματα, οι πα
ραστάσεις, οι ατέλειωτες συζητήσεις. Αυτό συνέβαινε 
επειδή καί το κοινό δεν ήταν όπως σήμερα ώριμο, καί ή 
]. προφυλακή χωριζόταν από αυτό μέ ένα «φράγμα 
σιωπής». ’Έ τσι ή συγγραφική, άλλά καί ή λαϊκή φαν
τασία, μπορούσε νά περιγράψη τον Χωροφύλακα μέ τά 
μελανώτερα χρώματα. Σήμερα όμως ή απόσταση πού 
έχώριζε άλλοτε τον πολίτη μέ τον Χωροφύλακα έχει 
μηδενισθή. Τό πρώτο αποφασιστικό βήμα έγινε από 
τήν Χωροφυλακή, ή όποια πρέπει νά σημειωθή ότι είναι 
ή πρώτη Κρατική ' Υπηρεσία πού υλοποίησε επίσημα 
τον θεσμό των Δημοσίων Σχέσεων. Ό  θεσμός αυτός 
δέν ωφέλησε μόνο σημαντικά τό Σώμα καί τούς πο
λίτες, άλλά καί αυτή ακόμη τήν κινηματογραφική καί 
τηλεοπτική παραγωγή.

Δεκάδες σενάρια γιά ταινίες ή σήριαλ έχουν περάσει 
μέχρι σήμερα από τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τού 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής μέ πρωτοβουλία τών δη
μιουργών τους, προκειμένου νά έξετασθή σέ συνεργα
σία μέ ’Αξιωματικούς, αν «οτέκουν» ατήν πράξη διά
φορες σκηνές μέ πρώταγωνιστάς ηθοποιούς πού υπο
δύονται τον ρόλον οργάνων Χωροφυλακής. Τά σενάρια 
μελετούνται προσεκτικά, καί έτσι λύνονται πολλά προ
βλήματα τού σεναριογράφου ή τού σκηνοθέτη πάνω σέ 
θέματα ’Εγκληματολογίας, Άνακριτικής, Ποινικής 
Δικονομίας, Ποινικού Κώδικος, Ειδικών Ποινικών Νό
μων περί άρχαιοκαπηλείας, ναρκωτικών κ.λ.π. Πα
ράλληλα τίθενται στήν διάθεση τού παραγωγού τά 
απαραίτητα μέσα, οπότε τό έργο ετοιμάζεται μέ αξιώ
σεις γιά τήν μικρή ή τήν μεγάλη οθόνη...

Ο ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟΣ μας ενδέχεται νά μή 
σνμφωνή απόλυτα μέ τις προαναφερόμενες εξηγήσεις 
μας. ’Ίσως μάλιστα καί νά άναρωτηθή: ’Εν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει γιατί εξακολουθούν νά υπάρχουν ατέλειες καί 
υπερβολές σέ διάφορες ταινίες ή σήριαλ μέ ’Αστυνομικό 
περιεχόμενο;

Γιά τήν επιμονή ώρισμένων συγγραφέων νά μάς 
παριστάνουν ακόμη άξεστους καί αστείους τί νά πούμε; 
’Ασφαλώς πρόκειται γιά μία Απεγνωσμένη προσπά
θεια νά «βγή γέλ.οιο» καί τίποτε άλλο περισσότερο. Καί 
&ν κρίνωμε από τήν σκηνή τού σήριαλ πού περιγράφει ό 
επιστολογράφος μας, τό ξέρομε καί έμεϊς οτι στήν σκη
νή αυτή βγαίνει άφθονο μέν, αλλά., ήχογραφημένο 
γίλοιο. Πρόκειται δηλαδή περί εφαρμογής καί εδώ, 
τού εξής διαδεδομένου «τρύκ»: Κατά τήν μαγνητο
σκόπηση τού σήριαλ, τήν στιγμή πού ένας ηθοποιός θά 
πή ένα ευφυολόγημα, ή σύμφωνα μέ τήν υπόδειξη τού 
σκηνοθέτη κάνει κάποια αστεία γκριμάτσα, ό άρμόυιος 
τεχνικός πατάει τό κουμπί ενός μαγνητοφώνου, οπότε

«μπαίνουν» στήν σκηνή ήχογραφημένα γέλοια υποτί
θεται θεατιΰν... άθεάτων. Έ τσ ι τήν ώρα πού προβάλλε
ται τό σήριαλ «γελούν άλλοι πριν από εσάς γιά εσάς...». 
Σημείωσις: Τό σύστημα αυτό μάς έχει έρθει από τήν 
’Αμερική. Δέν αποκλείεται μάλιστα τά ήχογραφημένα 
γέλοια «τρίτων» πού άκούμε σέ ώριαμένα Ελληνικά 
κωμικά οήριαλ, νά είναι «ΜΑ DE IN USA...» "Ας άφή- 
σωμε όμως τά άστεϊα. Γιατί καί στήν ’Αμερική καί 
στήν Ευρώπη, δ,τι δήποτε «γυρίζεται» μέ ’Αστυνομική 
υπόθεση, είναι ιδιαίτερα φροντισμένο. Ποιος δέν θυμά
ται τήν αμίμητη ερμηνεία τού κωμικού Λουι ντέ Φινές 
στήν ταινία « Ό  Χωροφύλακας τού Σαίν —Τροπέζ», 
τον Βιττόριο ντέ Σίκα ατήν σπαρταριστή, άλλά ραφι- 
ναρισμένη κωμωδία «'Ο Τροχονόμος» καί τόσους άλ
λους; Στήν Αμερική οπού ή «Κάζα Νόστρα» καί οι 
διάφορες...θυγατρικές οργανώσεις της κατέχουν υψη
λές μετοχές στο παράνομο συνδικάτο τού ώργανωμένου 
εγκλήματος, γυρίζονται κάθε χρόνο εκατοντάδες ταινίες 
ή σήριαλ μέ ’Αστυνομικό περιεχόμενο. ’Ανάμεσα δμως 
στις σκηνές τής βίας, προβάλλουν πάντοτε οι ήρεμες 
μορφές τού ντέτεκτιβ Μάννιξ, τού αστυνόμου Μαγκά- 
ρετ, τού ύπαστυνόμου Κότζακ, καί πολλών άλλων. Στήν 
Ευρώπη, ό Μαιγκρέ τού Σιμενόν καί ο Πουαρώ τής 
Άγκάθα Κρίστι, δέν είναι σκληροί «σούπερμαν», αλ
λά συνηθισμένοι τύποι ανθρώπων. Συμπέρασμα: Σέ 
όποιοδήποτε είδος κειμένου ή θεάματος, είναι ανεπί
τρεπτη κάθε υπερβολή, είτε αυτή σατυρίζει είτε εκθειά
ζει τήν ’Αστυνομία. Οι τύποι ’Αστυνομικών μέ τά 
«σκληρά» χαρακτηριστικά, τήν υπερβολική καχυπο
ψία, τις Αδέξιες κινήσεις, τις ξαφνικές εκρήξεις στήν 
Ανάκριση, καί διάφορα άλλα παρόμοια, είναι ξεπερα
σμένα θεάματα γιά τήν εποχή μας. "Οσο γιά τήν κωμι
κή πλευρά τού θέματος, συμφωνούμε Απόλυτα μέ τον 
επιστολογράφο μας. Καυστική καί πνευματώδης σά- 
τυρα ναι. ’Αψυχολόγητες υπερβολές οχι...

ΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ ποτέ τις κοινωνικές επιπτώσεις 
πού μπορεί νά δημιουργήση μία τηλεοπτική σειρά δταν 
αυτή διασύρει ή παραμορφώνει τό έργο τής Χωροφυλα
κής; Τί είδους διδάγματα θά Αποκομίσουν έκατοντά- 
δες χιλιάδες μικρά παιδιά αν τύχη καί παρακολουθή
σουν μία τέτοια εξωπραγματική τηλεοπτική παραγωγή; 
’Αλήθεια κιόλας... Πόσοι Από τούς Ανεκδοτολόγους, 
εύθυμογράφους, καί σεναριογράφους πού Ασχολήθηκαν 
σήμερα μέ τήν Χωροφυλακή γνωρίζουν τήν Αληθινή 
ιστορία της; ’Ασφαλώς ελάχιστοι.

Θά ρωτήση ίσως κανείς: Τί σχέση μπορεί νά έχουν 
δλα αυτά μέ τό προκείμενο θέμα; Τού Απαντά
με: Πολύ μεγάλη. Τόσο μεγάλη, δση Ακριβώς
καί ή προχειρολογία δλων εκείνων πού συνηθίζουν νά 
γελοιοποιούν τον Χωροφύλακα στήν σκηνή ή τήν οθό
νη, θαρρείς καί είναι κάτι τό πρωτοφανές ή ξένο μέ τήν 
Ελληνική πραγματικότητα. Καί δμως...Τήν κατά και
ρούς—καί μάλιστα σέ κρίσιμους καιρούς—Ελληνική 
πραγματικότητα, δέν τήν έχουν διαμορφώσει οι σημε
ρινές ένοχες τηλεοπτικές κάμερες πού διασύρουν τον 
Χωροφύλακα, άλλ’ ή θυσία τού Χωροφύλακος και όλων 
εκείνων πού έπεσαν στά πεδία τής Εθνικής τιμής, η 
έμειναν Αγράμματοι, Ανάπηροι καί Αφανείς, για να 
παριστάνωμε έμεϊς σήμερα τούς πνευματώδεις, τους 
σωστούς, καί τούς μοντέρνους...

Ό  Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Ιστορική ερευνά 
τοΰ Συνεργάτου μας 

κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΠΑ 
Υπομοιράρχου

Πότε έξεδόθη τό πρώτο έντυπο ‘Ελ
ληνικό β ιβ λ ίο ; Μέχρι τό 1963 δλοι οΐ 
έρευνηταί έδιναν τήν έξης άπάντηση : 
Στίς 30 ’Ιανουάριου 1476 , δταν στο Μι
λάνο τυπώθηκε ή «Γραμματική» τοΰ 
Κ ω νσταντίνου Λάσκαρη μέ τόν τίτλο : 
« ’Επιτομή τω ν όκτώ τοΰ Λόγου μερών 
καί άλλω ν τινώ ν άναγκαίω ν, παρά 
Κ ω νσταντίνου Λασκάρεως τοΰ Βυ
ζαντίου» .

’Από τό 1963 καί μέχρι σήμερα, με
ρικοί δέχονται ώς πρώτο 'Ελληνικό  
βιβλίο  τήν ’Επιτομή τώ ν « ’Ερωτημά
τω ν»  Γραμματικής τοΰ Μανουήλ Χ ρυ- 
σολωρά , πού τυπώθηκε τό 1471 στήν 
Β ενετ ία . ’Α λλά τό βιβλίο  αυτό δέν 
είναι καταχωρημένο σέ καμμία άπό 
τίς 'Ε λληνικές β ιβλιογραφ ίες ή προσ
θήκες .

Ύ στερα άπό τήν διχογνω μία αυτή , 
είναι δυνατόν νά διατυπωθή καί μία 
τρίτη «μέση» γ νώ μ η . Δηλαδή δτι ή 
πρώτη προσπάθεια έγινε τό 1471, καί 
μετά άπό πέντε χρ όνια , τό 1476, έξε-  
δόθη τό πρώτο έξ όλοκλήρου 'Ε λληνι
κό β ιβ λ ίο . Είναι δμως δυνατόν νά  
«σταθή» ή άποψη αυτή; Αυτό θά 
προσπαθήσωμε νά έξηγήσω με διεξο
δικά στήν άρχή τοΰ κειμένου πού έπ α -  
κολουθεΐ.

Κατά τά άλλα έχομε νά ποΰμε δτι 
μέ τό κείμενο αυτό δέν έξαντλεΐται τό 
θέμα «'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού βι
β λ ίο υ » . Μία τέτοια προσπάθεια θά 
άπαιτοΰσε άρκετό χρόνο καί άντίστοι- 
χ ο  χώ ρο γιά  δημοσίευση .

Ή  δλη έρευνα «έπ ιμ ένει»  περισσό
τερο γιά  τό χρονικό διάστημα πού με
σολαβεί άπό τίς πρώτες 'Ελληνικές  
έκδόσεις στήν ’Ιταλία , μέχρι τά πρώ
τα μετεπαναστατικά χρόνια . Καί αυτό 
έπειδή άντιπροσω πεύει τό πιό κρίσιμο 
καί συγκινητικό μαζί Κ εφάλαιο στήν 
Ιστορία τής 'Ελληνικής τυπογραφίας . 
Α υτός είναι καί ό λόγος πού σέ πολ
λές περιπτώ σεις μνημονεύονται «διά  
μακρών» καί τά τυπογραφ εία  τώ ν  
πρώ τω ν 'Ε λληνικώ ν έφ ημερίδω ν. 
’Εβοήθησαν καί αυτές σημαντικά γιά  
τήν διάδοση τώ ν ’Εθνικών ιδεω δώ ν, 
καί τήν παλινόρθωση τοΰ Έ λληνικοΰ  
Κράτους στό πανάρχαιο λίκνο του . . .

Μέ τίς σκέψεις αυτές θά προσπαθή
σωμε νά δώσωμε σέ συνέχειες στους 
άναγνώ στας τής «ΕΠ  .Χ Ω Ρ» μιά δσον 
τό δυνατόν όλοκληρωμένη έρευνα 
γύρω  άπό τήν έκδοση τώ ν βιβλίω ν  
στήν 'Ε λ λά δ α .

Στό τέλος τής έρεύνης μας θά ά φ ι-  
ερώσουμε ειδικό κεφάλαιο γιά τίς 
έκδόσεις τής Χ ω ροφ υλακής, καί τούς 
μέχρι σήμερα άξιωματικοΰς συγγρα
φ είς . Είναι γιά  έμάς ή μοναδική 
εύκαιρία γιά νά τιμήσωμε δλους έκεί- 
νους τούς άνω νύμους καί έπω νύμους  
πού έβοήθησαν άλλά καί έτίμησαν 
κατά καιρούς τό Σώμα μέ τήν δλη 
πνευματική προσφορά τ ο υ ς .
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ’21 (Συνέχεια)

Ρ ω σ ί α

Ά πό τό 1775 υπήρχε στήν Ρωσική πρω
τεύουσα Ελληνικό τυπογραφείο—παράρ
τημα τοΰ έκεϊ Πανεπιστημιακού. Ά πό 
τό τυπογραφείο αυτό έξεδόθησαν μεταξύ 
άλλων καί τά έργα «Ώδαί προς Ποτεμκΐ- 
νον» τοΰ Εύγενίου Βουλγάρεως, καί ή

«Γραμματική τής Ρωσικής διαλέκτου» 
τοΰ Μιχαήλ Αναστασίου.

Τό 1805 ιδρύθηκε τυπογραφείο άπό τήν 
Ελληνική Κοινότητα τής Μόσχας. Στό τυ
πογραφείο αύτό έξεδόθησαν τό «Κυρια- 
κοδρόμιον» τοϋΝ. Θεοτόκη, ή «Γραμματι
κή Ρώσο—γραικική»—άφιέρωμαστόν Κα- 
ποδίστρια—τοΰ Κ. Παπαδοπούλου, καί οί 
«Διάλογοι Ρώσο—γραικικοί». Ελληνικό 
τυπογραφείο ιδρύθηκε καί στήν Πετρούπο
λη (1786), δπου μέχρι τό 1854 έξεδόθησαν 
άρκετά έργα τοΰ Εύγενίου Βουλ.γάρεως 
καί τοΰ Κ. Σιμωνίδη. Τέλος δύο άκόμη τυ
πογραφεία ιδρύθηκαν καί στήν ’Οδησσό. 
Τό ένα τό 1816, καί τό άλλο πολύ άργότερα 
(1853). Πολλά έπίσης τυπογραφεία 
ιδρύθηκαν καί τά έπόμενα χρόνια σέ διά
φορες άλλες Ρωσικές πόλεις, δπου υπήρ
χαν άκμαΐες Ελληνικές Κοινότητες. ”Λς 
σημειωθή δτι ή μεγάλη αύτή Ελληνική 
έκδοτική δραστηριότης, ήταν άποτέλεσμα 
καί τής εύρείας διαδόσεως τής ’Εθνι
κής μας γλώσσης στόν Ρωσικό χώρο, μέ 
κύριο άγωγό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο { 
Κωνσταντινουπόλεως. Είναι γνωστή άλ
λωστε ή βαθειά προσήλωση τής Τσαρικής 
Ρωσίας προς τό ’Ορθόδοξο Χριστιανικό 
δόγμα, μέχρι σημείου πού ή χώρα αύτή 
έφθασε νά άποκαλήται κατά τόν 19ο αιώνα 
«Ά για Ρωσία».



Επτάνησα
Το πρώτο τυπογραφείο μέ 'Ελληνικά 

ιτοιχεΐα έγκαταστάθηκε τδ 1798 στην 
ίέρκυρα άπδ τούς Δημοκρατικούς 1 αλ- 
ους. Στο τυπογραφείο αύτδ τυπώθηκε ενα 
,ιΒλίο τοϋ ’Αντωνίου Πιέρη, πού θεωρεί
α! τό πρώτο 'Ελληνόφωνο στον Έπτανη- 
ιιακδ χώρο. Στην Κέρκυρα έπίσης, στο 
ιάστημα τής Γαλλικής Διοικησεως εκυ- 
•λοφόρησαν καί οι εφημερίδες «CAZE1- 
ΓΑ URBANA» τών Άνδρεα Μουστοξυόη 
:αί Μάρκου Πιέρη, καί «MERCURIO 
LlTTERARIO» τοϋ Σπυρ. Θεοτοκη. 
ϊϊάλιστα στην δεύτερη έφημερίδα δημο- 
ιιεύθηκαν καί άρθρα τοϋ Καποδίστρια τον 
ιαιρδ τής 'Υπουργίας του στην Ρωσία. _

Τδ 1809, δταν οί "Αγγλοι κατέλαβαν την 
όάκυνθο, έγκατέστησαν έκεΐ ένα τυ- 
ιογραφεϊο πού τδ είχαν μεταφέρει άπο την 
Μάλτα. Διευθυνταί τοϋ τυπογραφείου 
ϊύτοΰ υπήρξαν οί Γ. Ρώσης και Δ. Ζερβός. 
Αργότερα τδ τυπογραφείο αύτο μετεφερ- 
8η στην Κέρκυρα—νέα πρωτεύουσα του 
[(Κράτους τών Ίονίων νήσων». 0 < έκει 
Διευθυντής του Πλάτων Πετριδης ο Βυ
ζάντιος στην 2ετία 1817—1818 τύπωσε δυο 
βιβλία του. Τδ ένα ήταν προτρεπτικό για 
τούς νέους, καί τδ άλλο σχετικό μέ τδ 
τότε πολίτευμα τών Ίονίων νήσων. Αλλα 
άπδ πολύ ενωρίς ή 'Αγγλική Διοικησις 
έφρόντισε να περιορίζη μέ κάθε τρόπο τήν 
άνάπτυξη τής τυπογραφίας στα Επτά
νησά. "Ωσπου τδ 1815 μέ ειδικό νομο, ή 
κατοχή τυπογραφείου έγινε άποκλειστικα 
κρατικδ προνόμιο. Ή  κατάργηση τών Ελ
ληνικών τυπογραφείων έγινε με αυτοπρό
σωπες ένέργειες τού 'Άγγλου στρατηγού 
Κάμπελ «αύτόχειρι καταστρέψαντος δλας 

■,τάς τυπογραφίας, πλήν τής τυπογραφίας 
τής Διοικήσεως» δπως άναφερεται χα
ρακτηριστικά στο βιβλίο τοϋ Κ. Παπαλε- 
Εάνδρου «Φρούρια Ελευθερίας» (Άθήναι
1974). ,

'Αργότερα (1817) το δικαίωμα της 
έλευθεροτυπίας άγνοήθηκε έντελώς από 
τδ «όμογνωμόνως άποδεχθέν καί ψηφισθεν» 
Σύνταγμα τών Ίονίων νήσων. Ο Αγ
γλος Λόρδος—'Αρμοστής σέρ Τόμας Μαιτ- 
λαντ μέχρι τδν θάνατό του (1824), στην 
προσπάθειά του νά καταπνίξη τδν φιλελευ-

ρίοδο π6ύ έξετάζομε : Σύμφωνα μέ_ μία 
άποψη πού διετύπωσε στις αρχές τοϋ αί- 
ώνα μας ό συγγραφέας καί νομικός Ιωάν
νης Ζερβός, άπδ τδ 1635 ύπήρχε στην Κε
φαλληνία τυπογραφείο, λείψανο μάλλον 
τοϋ Πατριαρχικού τής Κωνσταντινουπό
λεως, πού είχε άχρηστευθή 8 χρόνια ένω- 
ρίτερα άπδ τούς Τούρκους. Κατα την 
ίδια πάντα άποψη, τδ τυπογραφείο τδ 
είχε μεταφβρει έκεΐ ό χειριστής του στην 
Πόλη ιερομόναχος Νικόδημος Μεταξάς - 
μετέπειτα Μητροπολίτης Κεφαλληνίας. 
"Αν κρίνωμε άπδ τδ γεγονός δτι οί Τούρ
κοι δέν έρριξαν στά νερά τοϋ Βοσπόρου 
τδ τυπογραφικό πιεστήριο άλλα ^μονο τα 
μεταλλικά στοιχεία του, τότε, ή άποψη 
αύτη παρουσιάζει μια αληθοφανεια. Πάν
τως, δπως θά έλεγε κανείς, «είναι άπο- 
ρίας άξιον» πώς ό Νικόδημος Μεταξάς 
κατώρθωσε νά’παραλάβη τδ τυπογραφείο 
αύτδ άπδ τήν Κωνσταντινούπολη, αφού 
είναι γνωστό δτι μετά τήν άνακάλυψή του 
άπδ τις Τουρκικές άρχές, έκινδύνευσε καί 
ό ίδιος νά άκολουθήση τά στοιχεία του 
αϊτό βυθό τοϋ Βοσπόρου . . .

Έκκληοιαστικά
Τυπογραφεία

Ά πδ τήν έποχή πού ή τυπογραφία βρι
σκόταν στά πρώτα της ακόμη βήματα, 
στήν Εύρώπη έγιναν πολλές εκδόσεις έκ- 
κλησιαστικών βιβλίων, εννοείται στην 
'Ελληνική γλώσσα. Αύτδ συνέβαινε έπει- 
δή ή ζήτησή τους ήταν μεγάλη άπδ̂  δλες 
τις 'Ελληνορθόδοξες περιοχές τής Ανα
τολής. Τά βιβλία αύτά σέ πολλές περι
πτώσεις, έκτδς άπδ λειτουργική, είχαν καί 
έκπαιδευτική χρήση· Γνωστό είναι άλ
λωστε δτι άπδ τά Συναξάρια, τα Μηναία, 
τά Εύχολόγια, καί διάφορα άλλα λειτουρ
γικά βιβλία, έμαθαν γραφή καί άνάγνωση 
χιλιάδες 'Ελληνόπουλα στά ιστορικά 
«Κρυφά Σχολειά» . . . .

ερισμδ πού είχαν εισαγάγει > παλαιο- 
ερα οί Γάλλοι δημοκρατικοί,_ εφηρμοσε
ολιτική μέ χαρακτήρα καθαρα δεσποτι- 
ό. Μάλιστα άμέσως μετά τήν έκρηξη της 
Ελληνικής Έπαναστάσεως, έλαβε σκλη- 
ά μέτρα έναντίον τών Έπτανησίων, προ- 
:ειμένου νά ματαίωση κάθε ύλικη η ηθι- 
:ή συμμετοχή τους στήν μεγάλη αύτη Εθ- 
εγερσία. Κάτω άπδ τις συνθήκες αυτές, 
ιί έκδόσεις Ελληνικών βιβλίων στά Επτα- 
ησα ήταν τότε άπδ δύσκολες μέχρι 
ίκατόρθωτες. Αρκεί νά σημειωθή δτι 
ίκόμη καί μετά τήν δεσποτικη _ διοίκηση 
Γοΰ Μαΐτλαντ, στην Ζάκυνθο, ο Ηπειρω- 
ιης στήν καταγωγή έκδότης και συγγραφέ- 
κς Σέργιος Ραφτάνης, κατεδικάσθη σέ φυ
λάκιση «έπί δυσφημήσει καί άνειδι- 
τμώ τής Βασιλίσσης τοϋ προστατεύοντας 
Έθνους, καί τής Άγγλοϊονικής σημαί
ας», έπειδή έδημοσίευσε ένα λίβελλο που 
έγραψαν οί συμπολίτες του Τζιμης καί 
Μόζερος. Μόλις λίγα χρόνια πριν άπδ την 
Ένωσιν τών Επτανήσων μέ τήν Ελ
λάδα, παοατηρήθηκε μιά κάποια έλαστι- 
κότης άπδ πλευράς Αγγλικής λογοκρι
σίας. Καί κάτι άκόμη άπδ τά Ελληνικά 
τυπογραφεία στά Επτάνησα γιά την πε-

Μέχρι τδ 1821, ή Βενετία^ είχε σχεδόν 
τήν άποκλειστικότητα στις έκδόσεις αυ
τές. Τά έκεΐ Ελληνικά άλλά καί τά Ιτα
λικά τυπογραφεία, έξέδωσαν μεγάλες 
σειρές άπδ έκκλησιαστικά βιβλία, πολλά 
άπδ τά όποια θεωρούνται άκόμη και σή
μερα άληθινά άριστουργήματα. Αύτδ κατα 
ένα μεγάλο μέρος όφείλεται _καί στην 
βοήθεια τών Ελλήνων διορθωτών, οί̂  πε
ρισσότεροι άπδ τούς οποίους ήταν λόγιοι 
κληρικοί, ql όποιοι διέθεταν τεράστια 
θεολογική καί κλασσική μόρφωση. Οί 
διορθωταί; είχαν τήν εύθύνη γιά την φι
λολογική διόρθωση άπέναντι στους έκδο
τες, καί - κατά ένα μέρος - άπέναντι στδ 
Κράτος. ’Εδώ θά πρέπει νά άναφέρωμε ότι 
ή «Γαληνοτάτη Ένετική Δημοκρατία» 
είχε έφαρμόσει τδ σύστημα τής λογοκρι
σίας. "Ολα τά βιβλία πού έξεδόθησαντήν 
έποχή έκείνη στήν Βενετία φαίνονται ακό
μη καί σήμερα ότι έχουν περάσει άπδ λο
γοκρισία άπδ την φράση «CON ΕΠ.ΕΙΝ- 
ΖΑ DEI. SUPERIORI», πού υπάρχει 
στδ κάτω μέρος τοϋ εξώφυλλου. Τα δργα- 
να τής λογοκρισίας έξήταζαν πάντα έαν τό 
περιεχόμενο τοϋ κάθε βιβλίου προσβάλλει 
τήν Χριστιανική Θρησκεία καί τά χρηστά 
ήθη. Σέ μία περίπτωση μάλιστα αναφε- 
ρεται δτι τδ Βενετικό «Συμβούλιον τών 
Δέκα» διέταξε τήν πυρπόληση τών άντι- 
τύπων ένδς Ελληνικού βιβλίου που έξε- 
δωσε τδ 1745 ό έκδοτικδς οίκος «Φοινιξ» 
τοϋ Ψαριανού Χρήστου Τριαντάφυλλου.

Συγγραφεύς τοϋ βιβλίου αυτού - τοϋ 
όποιου τδ μοναδικό άντίτυπο σώζεται σή
μερα στήν Μαρκιανή Βιβλιοθήκη - ήταν 
ό Κύπριος Σεραφείμ Πισίδης - Πρωτο- 
σύγγελος τής Μονής Κόκκου, καί μετέ- 
πειτα Μητροπολίτης Άγκύρας.

Ά πδ όλα αύτά φαίνεται δτι στήν Δύση - 
τούλάχιστον μέχρι τήν έποχή τής Γαλ
λικής Έπαναστάσεως - ή έκδοση άπδ 
Ελληνικής πλευράς έκκλησιαστικών βι
βλίων μέ δογματικό περιεχόμενο, θά πρέ
πει νά ήταν άκατόρθωτη. Γι’ αύτδ η μάλ
λον καί γι’ αύτδ τδν λόγο, άπδ τδν 16ο 
αιώνα έγιναν προσπάθειες νά ίδρυθοϋν 
τυπογραφεία σέ ώρισμένα ’Ορθόδοξα Πα
τριαρχεία. Άλλά οί Ιησουίτες τής ’Ανα
τολής καθώς καί διάφοροι άλλοι εχθροί τής 
’Ορθοδοξίας, έφρόντιζαν κάθε  ̂ φορά νά 
καταδίδουν στούς Τούρκους τήν ύπαρξη 
τών τυπογραφείων τής κατηγορίας αύτής. 
Κανονικά, μέ τά προνόμια πού είχαν δοθή 
στδν Πατριάρχη άμέσως μετά τήν άλωση 
τής Κωνσταντινουπόλεως, οί Τούρκοι θα 
έπρεπε νά έπιτρέπουν τήν λειτουργία ’Ορ
θοδόξων ’Εκκλησιαστικών τυπογραφείων. 
Άλλά οί κατά καιρούς Σουλτάνοι έμείω- 
ναν ή καταργούσαν τά έκκλησιαστικά αύ
τά προνόμια. Καί αύτδ έπειδή δέν άργησαν 
νά άντιληφθοϋν τδν ιστορικό ρόλο τοϋ κλή
ρου στήν ’Εθνική μας έπιβίωση. Καί δέν 
ύπάρχει ή παραμικρή αμφιβολία δτι ο κα- 
ταλυτής τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
Σουλτάνος Μωάμεθ, παρεχώρησε τά προ
νόμια στδν Οικουμενικό Πατριάρχη άπδ 
πολιτικό ύπολογισμό. Έπίστευε δηλαδή 
δτι έάν θά προσεταιριζόταν τήν συντριπτι
κή πλειοψηφία τών «άνθενωτικών» ’Ορθο
δόξων κληρικών, τούς οποίους πρέπει νά 
σημειωθή δτι άκολουθοΰσε σύσσωμος ό 
λαός, ταύτόχρονα θά έματαίωνε κάθε δυ
νατότητα βοηθείας άπδ τήν Δύση πρδς τδ 
Ελληνικό Έθνος. Ή  άκτινοβολία δμως 
τοϋ Ελληνικού πνεύματος στήν ^Δύση καί 
ή σθεναρή ’Εθνική δράση τοϋ Έλληνορ- 
θοδόξου κλήρου σέ δλες τις Τουρκοκρα
τούμενες περιοχές, διέψευσαν τις ̂  άρχικές 
προσδοκίες τής Τουρκικής ήγεσίας, καί 
φυσικά προεκάλεσαν διάφορες υπονομευ
τικές δραστηριότητες είς βάρος τής ’Ορθο
δοξίας.

Παρά τις άντίξοες αύτές συνθήκες, στδ 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τδ 1627 
έγκαταστάθηκε μέ κάθε μυστικότητα τδ 
πρώτο πιεστήριο πού είχε άγορασθή στδ 
Λονδίνο. Μέ έντολή τοϋ Πατριάρχη_ Κυ
ρίλλου Λουκάρεως, τδν χειρισμό τοϋ τυ
πογραφείου άνέλαβε ό ιδιοκτήτης του νεα
ρός τότε λόγιος καί Ιερομόναχος Νικόδη
μος Μεταξάς - μετέπειτα Μητροπολίτης 
Κεφαλληνίας. Ή  ζωή δμως τοϋ τυπογρα
φείου αύτοΰ ήταν πολύ σύντομη. "Υστερα 
άπδ συκοφαντίες τών Ιησουιτών - δτι δή
θεν ό Μεταξάς ήταν πράκτορας ξένης δυ- 
νάμεως καί τδ πιεστήριο χυτήριο δπλων - 
οί Τούρκοι άφοϋ τδ άχρήστεψαν, έρριξαν 
τά στοιχεία του στά νερά τοϋ Βοσπόρου. 
Ό  Νικόδημος Μεταξάς - πού σώθηκε εκ 
θαύματος - είχε προλάβει νά τυπώση ένα 
μόνο βιβλίο μέ τίτλο : «Τοϋ Μακαριωτά- 
του καί σοφωτάτου πατρδς ήμών Παπα 
καί Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς, τα νϋν 
δέ Οικουμενικού Κωνσταντινουπόλεως 
Κυρίλλου, σύντομος πραγματεία κατά 
Ιουδαίων έν άπλή διαλέκτω πρδς Γεώρ
γιον Πάργαν. Έτυπώθη έν Κωνσταντι- 
νουπόλει δαπάνη τε καί έπιμελεία τοϋ Πα- 
νοσιωτάτου καί Λογιωτάτου έν ίερο_μονα- 
χοις Κυρίου Νικοδήμου τοϋ Μεταξά. Εν 
έτει άχηζ'».

Σύμφωνα μέ μία πληροφορία τοϋ Αν-
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δρέα Βρεττοϋ (((Νεοελληνική Φιλολογία» - 
Λ.' 101) τό 1662 στό Οικουμενικό Πα
τριαρχείο εγκαταστάθηκε ένα δεύτερο τυ
πογραφείο. Πάντως βέβαιο είναι δτι ένα 
περίπου αιώνα άργότερα - τό 1746 ή τό 
1756 - στό Πατριαρχείο ιδρύθηκε νέο τυ
πογραφείο, όπου τυπώθηκαν διάφορα έργα 
των Πατριάρχου Κυρίλλου Ε ', Ε .' Άργέν- 
τη, καί Εύγενίου Βουλγάρεως. ’Από τό 
ίδιο τυπογραφείο πού άναδημιούργησε τό 
1798 ό Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε.' έξε- 
δόθη ή ιστορική «Κατά Λατίνων ’Εγκύ
κλιος ’Επιστολή» του. Τό τυπογραφείο αυ
τό έλειτούργησε μέχρι τό 1821, οπότε 
άχρηστεύθηκε άπό τούς Τούρκους άμέσως 
μετά τον άπαγχονισμό τοϋ Γρηγορίου.

Στήν Κωνσταντινούπολη έπίσης ύπήρχε 
καί τό τυπογραφείο τοϋ Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων. ’Αρχικά, καί μέχρι νά με- 
ταφερθή στό Φανάρι, ήταν έγκατεστημένο 
σ’ ένα Μετόχι τοϋ Βοσπόρου. ’Από τό τυ
πογραφείο αύτά μέχρι τό 1842 έξεδόθησαν 
άξιόλογα άλλά καί ογκωδέστατα γιά τήν 
έποχή εκείνη βιβλία. Στό σημείο όμως αυ
τό θά πρέπει νά άναφέρωμε δτι άπό πα- 
λαιότερα - τό 1728 - στήν έδρα τοϋ Πα
τριαρχείου Ιεροσολύμων είχε έγκαταστα- 
θή καί ένα άλλο τυπογραφείο μέ πρωτο
βουλία τοϋ Πατριάρχη Χρύσανθου Νοτα- 
ρδ. Άπό τό τυπογραφείο αυτό ό Πατριάρ
χης έξέδωσε τό έργο του «Έγχειρίδιον 
της κατ’ έξοχήν υπεροχής τής Α γίας Πό- 
λεως Ιερουσαλήμ». Ό  θάνατός του δμως 
τό 1732 έσήμανε καί τό τέλος τής λειτουρ
γίας τοϋ τυπογραφείου, πού άνασυστήθηκε 
μόλις τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1852.

Τό Πατριαρχείο Αντιόχειας είχε ιδρύ
σει τυπογραφείο πολύ ένωρίτερα άπό δλα 
τά άλλα. Καί αύτό έπειδή οί Λατίνοι είχαν 
άναπτύξει μία έντονη δραστηριότητα εναν
τίον τής ’Ορθοδοξίας μέ σκοπό τόν προ
σηλυτισμό των Άραβοφώνων πληθυσμών 
στό Καθολικό δόγμα. Ό  έκεϊ ’Ορθόδοξος 
κλήρος άντέδρασε μέ τήν ίδρυση σχολείων, 
καί τήν έκδοση θρησκευτικών βιβλίων. 
Τά βιβλία αυτά τυπώνονταν στό Πατριαρ
χικό τυπογραφείο πού έγκαταστάθηκε στό 
Χαλέπι τό 1706. Ά πό τά βιβλία πού τυ
πώθηκαν εδώ, ιδιαίτερα βαρυσήμαντο ήταν 
έκεΐνο μέ τόν τίτλο «Αποκρίσεις εις τά 
Κ.' Κεφάλαια κατά τών Καλβίνιστών» 
(1763) τοϋ Πατριάρχη Αθανασίου. Ή  
μεγάλη πνευματική άξία τοϋ βιβλίου αυ
τού προκύπτει καί άπό τό γεγονός δτι 
έκυκλοφόρησε καί σέ Γαλλική μετάφραση. 
Στό σημείο αύτό κρίνομε άπαραίτητο νά 
κάνωμε μία χρονολογική παρέκκλιση. Νά 
μιλήσωμε γιά τό Πατριαρχικό τυπογρα
φείο Αλεξάνδρειάς, πού ιδρύθηκε τό 1908. 
’Επειδή στήν συνέχεια τοϋ κειμένου μας 
δέν θά κάνωμε λόγο γιά Πατριαρχικά τυ
πογραφεία, σημειώνομε άναγκαστικά έδώ 
δτι στό τυπογραφείο αύτό τόν ’Ιούνιο τοϋ 
1941 τυπωνόταν ή «Έφημερίς τής Κυ- 
βερνήσεως τοϋ Βασιλείου τής Ελλάδος» 
μέ τήν ένδειξη : «’Επί τοϋ θωρηκτοΰ 
«Άβέρωφ» έν Λιμένι Αλεξάνδρειάς». 
Άργότερα ή έφημερίδα αυτή τυπωνόταν 
στό Κάιρο.

’Εκτός άπό τά Πατριαρχεία, άξιόλογη 
έκδοτική δραστηριότητα παρουσίασαν κα
τά καιρούς καί τά Ελληνικά Μοναστήρια. 
Τό πρώτο τυπογραφείο ιδρύθηκε τό 1628 - 
κατ’ άλλους τό 1639 - στήν Πατριαρχική 
(Σταυροπηγιακή) «Μονή τών Πρωτο
κορυφαίων Αποστόλων» τοϋ Ίασίου, ένώ 
τό δεύτερο τό 1682 στήν «Μονή τοϋ Συ- 
ναγώγου ή τών Είσοδίων» τού Βουκου- 
ρεστίου. Καί άπό τά δύο αύτά τυπογρα
φεία έγιναν πολλές έκδόσεις - περί τις 100- 
μέχρι τό 1821, οπότε καί έκλεισαν ϋστερα

άπό τήν έκρηξη τής Ελληνικής Έπανα- 
στάσεως, καί τήν ταυτόχρονη έξωση τών 
Φαναρ ιωτών ήγεμόνων άπό τις παραδου
νάβιες έπαρχίες τής Μολδοβλαχίας.

Έ να άλλο τυπογραφείο ίδρυσε τό 1734 
ό μεγάλος πνευματικός άγωνιστής τοϋ 
Γένους Γρηγόριος Κωνσταντινίδης, στήν 
«Μονή τοϋ Αγίου Ναούμ» τής Μοσχο- 
πόλεως Μακεδονίας. Ή  λειτουργία στήν 
πόλη αύτή τής όνομαστής Ελληνικής 
Ακαδημίας, ήταν αιτία νά γίνουν άπό τό 
τυπογραφείο αύτό πολλές έκδόσεις έκ- 
κλησιαστικών καί άλλων διδακτικών βι
βλίων μέχρι τό 1769, οπότε ή Μοσχόπολις 
έρημώθηκε ύστερα άπό έπιδρομή τών 
Μουσουλμάνων Αλβανών. Πριν κλείσωμε 
τό Κεφάλαιο αύτό, θά άναφερθοΰμε σ’ ένα 
άκόμη έκκλησιαστικό τυπογραφείο πού 
ίδρυσε τό 1759 στήν Μονή τής Μεγίστης 
Λαύρας τοϋ Αγίου "Ορους, ό άρχιμανδρίτης 
Κοσμάς Έπιδαυρίτης. Τό τυπογραφείο 
αύτό-τοϋ όποιου διευθυντής ήταν ό Θά- 
σιος Σωτήριος Δούκας - κύριο σκοπό είχε 
τήν έκδοση διδακτικών βιβλίων γιά τήν 
Άθωνιάδα Ακαδημία. Δέν φαίνεται δμως 
νά πέτυχε άπόλυτα τοϋ σκοποΰ του, επει
δή άπό δ,τι είναι γνωστό, στό πιεστήριό 
του τυπώθηκε ένα μόνο βιβλίο μέ τίτλο 
«’Εκλογή τοϋ Ψαλτηρίου παντός καί εΰ- 
χαί». Τό βιβλίο αύτό, πού είναι τό πρώτο 
πού τυπώθηκε στον κυρίως Έλλαδικό 
χώρο, υπάρχει σήμερα στήν Γεννάδειο 
Βιβλιοθήκη.

Σ μ ύ ρ ν η
Τό πρώτο Ελληνικό τυπογραφείο στήν 

Σμύρνη ιδρύθηκε τό 1764 άπό τόν Ρόδιο 
Μάρκο ’Εμμανουήλ. Πρώτη του έκδοση 
ήταν ή «Ακολουθία Συμεών», πού γρά
φτηκε άπό κάποιον ιερομόναχο μέ τό δνομα 
Γερμανός. "Ενα άλλο τυπογραφείο ιδρύ
θηκε στις άρχές τοϋ 19ου αιώνα άπό τήν 
Αμερικανική Ιεραποστολή στό προάστιο 
Κουκλουτζά τής Σμύρνης. Στό τυπογρα
φείο αύτό μεταξύ άλλων, τυπώθηκε καί 
μία έμμετρη περιγραφή τοϋ προαστίου 
αϋτοΰ. Τήν ίδια περίπου έποχή στήν 
Σμύρνη δημιουργείται μία άξιόλογη έκδο
τική δραστηριότης άπό Ελληνικά τυπο
γραφεία πού πληθαίνουν μέ τήν πάροδο 
τοϋ χρόνου. Μέχρι τό 1880 ιδρύθηκαν 
πολλά καί άξιόλογα τυπογραφεία. "Οπως 
τοϋ Αντωνίου Πατρικίου (1839), τοϋ 
Πέτρου Κλάδου (1840), τοϋ Ιωσήφ 
Μάγνητος (1841), τοϋ I. Σκυλίτση (1844) 
τοϋ Π. Μαρκοπούλου (1861), τοϋ I. Στυ- 
λιανοπούλου (1880) κ.λ.π. Γενικά στήν 
Σμύρνη μέχρι τις άρχές τοϋ αιώνα μας 
έπικρατοΰσε ένας άληθινός κατακλυσμός 
άπό Ελληνικές έκδόσεις. "Ωσπου ήρθε 
ή μεγάλη θεομηνία τοϋ ’22 πού άφάνισε 
έκεΐ κάθε τί τό Ελληνικό. Τό σχετικά πα- 
ρήγορο γιά τήν περίπτωση είναι σέ πολλές 
Ελληνικές Βιβλιοθήκες - Δημόσιες καί 
’Ιδιωτικές, ύπάρχουν σήμερα έκδόσεις 
τών Ελληνικών τυπογραφείων τής Σμύρ
νης. ’Εκδόσεις πού έντυπωσιάζουν καί 
συγκινοΰν μαζί . . .

Χίος - Κυδωνίαι

Ή  άνάγκη ίδρύσεως τυπογραφείου στήν 
Χίο άρχισε νά γίνεται περισσότερο αισθη
τή άπό τις άρχές τοϋ 19ου αιώνα, δταν 
ή περίφημη Σχολή της είχε έξελιχθή σ’ 
ένα τέλειο Γυμνάσιο. Μέχρι τότε ή Σχολή

προμηθευόταν τά διδακτικά βιβλία άπό 
τό έξωτερικό. Έ τσ ι έκτος άπό δυσεύρετα 
ταύτόχρονα ήταν καί πολυδάπανα. ΓΓ αύ
τό καί οί Χΐοι, μέ τήν βοήθεια τοϋ Κοραή 
καί τοϋ Νεοφύτου Βάμβα, τό 1819, έγκα- 
τέστησαν τυπογραφείο στήν Σχολή μέ χει
ριστή τόν Γερμανό Βαϋρόφερ. Ά πό τό 
τυπογραφείο αύτό έξεδόθησαν ό «Λόγος» 
καί ή «Γραμματική» τοϋ Νεοφύτου Βάμ
βα, καθώς καί διάφορες ομιλίες μαθητών 
τής Σχολής. Δυστυχώς δμως μέ τήν κα
ταστροφή τής Χίου τό 1822, μαζί μέ τήν 
Σχολή καί τήν πλούσια Βιβλιοθήκη της 
κατεστράφη καί τό τυπογραφείο.

Τήν ίδια έποχή στήν άπέναντι Μικρα
σιατική άκτή λειτουργούσε καί ή Σχολή 
τών Κυδωνιών, ή οποία άνέδειξε ένα πε
ρίφημο παιδαγωγό καί τυπογράφο : Τό- 
Κωνσταντίνο Τόμπρα, πού δπως θά ίδοΰ- 
με στήν συνέχεια, υπήρξε ό πρώτος τυ
πογράφος στήν έπαναστατημένη Ελλάδα. 
Μαθητής άκόμη τής Σχολής ό Τόμπρας, 
έσπούδασε παιδαγωγική καί τυπογραφία 
στό Παρίσι καί τήν Βιέννη, μέ έξοδα τοϋ 
πλουσίου Κυδωνιάτη Χατζή Παρασκευά 
Σαλτέλη. "Οταν τό 1817 ό γιος τοϋ με
γάλου Γάλλου τυπογράφου F. DIDOT 
Αμβρόσιος - συστημένος άπό τόν Κοραή - 
παρακολούθησε γιά δύο μήνες μαθήματα 
στήν Σχολή τών Κυδωνιών, ό Τόμπρας εί
χε επιστρεψει από τις σπουδές του στήν 
Ευρώπη. Τό τελευταίο αύτό καί 6 ένθου- 
σιασμός τοϋ νεαροΰ Γάλλου φιλοξενουμέ- 
νου τής Σχολής, έγιναν αιτία νά ξαναφύγη 
για τό Παρίσι δπου διδάχθηκε καλύτερα 
τήν τυπογραφική τέχνη στον έκδοτικό οίκο 
τοϋ DIDOT. Έπιστρέφοντας στήν Σχολή 
του έφερε ενα τελευταίου τύπου γιά τήν 
έποχή εκείνη πιεστήριο, μέ δλα τά έξαρ- 
τήματά του. Ή  έγκατάστασή του έγινε 
τό  ̂ 1819 στήν περιοχή τοϋ Έλληνομου- 
σειου τών Κυδωνιών. Άλλά καί αύτό τό 
τυπογραφείο είχε τήν ίδια τύχη μέ έκεΐνο ' 
τής Χίου. Τό κατέστρεψαν οί Τούρκοι τό 
1821 ( 3 - 1 5  ’Ιουνίου) όταν πυρπόλησαν 
την πόλη. Στα δύο περίπου χρόνια της 
λειτουργίας του, ό Τόμπρας μέ συνεργά
τες του τον Μακεδόνα Κωνσταντίνον Δη- 
μιδην (κατασκευαστή τυπογραφικών στοι
χείων ) καί βοηθούς τούς Τωάννην Τόμ- 
πραν καί ’Αναστάσιον Νικολαΐδην, τύπω- 
σε^την δίτομη «Ελληνική Γραμματική» 
τού διδασκάλου της Σχολής Γρηγορίου 
Σαράφη, καί τήν μετάφραση άπο τά Γαλ
λικά τού βιβλίου «Συμβουλαί προς τήν ! 
θυγατέρα μου» πού έκανε ή Εύανθία Καΐ- 
Ρη· *0 Τόμπρας, μυημένος στήν Φιλική 
Εταιρία, έσπευσε νά διαφύγη στήν έπα- 

ναστατημενη ’Ελλάδα. ’Αφού άπέτυχε νά 
περισώση το τυπογραφείο του, έγκατέλει- 
ψε τήν πόλη γιά νά βρεθή στά Ταρά, καί 
σε συνέχεια στήν Πελοπόννησο, όπου κα
θώς θά̂  ίδοΰμε άρχισε μία μεγάλη τύπο- I 
γραφική δραστηριότητα.

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

"Οταν στις 8 ’Ιουνίου 1821 άποβιβά- 
σθηκε στήν "Τδρα ό Δημήτριος Ύψηλάν- 
της γιά νά άναλάβη τήν άρχηγία τοϋ Ά γώ - 
νος ώς «Πληρεξούσιος τοϋ Γενικού ’Επι
τρόπου» (δηλ. τοϋ αδελφού του Άλεξάν-
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δρου Ύψηλάντη), μαζί μέ τδ πολεμικό 
υλικό έφερε καί ένα τυπογραφικό πιεστή
ριο, πού τό είχε άγοράσει στην Τεργέστη, 
καί κατ’ άλλους στήν Βενετία. Τό τυπο
γραφικό αύτό μηχάνημα είναι τό πρώτο 
πού ήρθε άλλά καί χρησιμοποιήθηκε στήν 
Ελλάδα. Ό  Δήμ. Είρηνίδης στο έργο του 
«’Ομιλία περί της έφευρέσεως της τυπο
γραφικής τέχνης Ίωάννου Γουτεμβερ- 
γίου, έν συνάψει δέ καί τών μέχρι ένάρ- 
ξεως τοϋ ιερού άγώνος ‘Ελληνικών τυπο
γραφείων» (Άθήναι 1876) τό περιγράφει 
ώς έξης :

« . . . Τό πιεστήριον ήτο ξύλινον μέ δυο 
σιδηράς πλάκας, ών ή άνω είχε τό ημισυ 
μέγεθρς τής κάτω, δι’ δ καί τό πάτημά 
ήτο διπλοΰν εις την τύπωσιν έκάστου 
φύλλου χάρτου. Έχώρει δέ ή κάτω πλάξ 
όκτώ σελίδας είς 8ον. Τα στοιχεία ήσαν 
τών δώδεκα στιγμών, προμηθευμένα έκ 
Βενετίας ή Λειψίας. "Ολα τά φωνήεντα 
καί τά κεφαλαία ήσαν χαρακτά, ήτοι εΐχον 
χωριστά τά πνεύματα καί τούς τόνους, 
άτινα προσαρμοζόμενα εις τά χαρακτα λε
γάμενα, άπετέλουν τον κορμόν αυτών ισο
παχή μέ τά άτονα, δι’ δ καί αΐ γραμματο- 
θήκαι έλλιπόντων τών τονουμένων, ήσαν 
μικραί καί έπομένως εύμετακόμιστοι . .».

’Από τήν "Υδρα ό Ύψηλάντης μετέφερε 
τό τυπογραφείο στο στρατόπεδο τής Τρι- 
πόλεως, όπου γιά λίγο διάστημα έμεινε 
άχρησιμοποίητο ελλείψει ειδικευμένου χει- 
ριστοϋ. Μόλις έγινε γνωστή ή διαμονή στά. 
Ταρά τού τυπογράφου Τόμπρα, ό ναύαρ
χος Γιακουμάκης Τομπάζης έστειλε έκεί 
πλοίο πού τόν παρέλαβε καί τον μετέφερε 
στό “Άστρος τής Κυνουρίας μαζί μέ τόν 
βοηθό του ’Αναστ. Νικολαίδην. Τό τυπο
γραφείο πού άνέλαβε ό Τόμπρας καί ό 
Ύψηλάντης είχε όνομάσει «’Εθνικόν», 
εγκαταστάθηκε στήν Καλαμάτα. Τό γρα
φικό γιά τήν περίπτωση στοιχείο, είναι 
ότι τό «’Εθνικόν Τυπογραφείον» στεγα
ζόταν σ’ ένα τζαμί στήν είσοδο τοϋ Κάσ- 
στρου τής πόλεως.

Αριστερά ή προμετωπίδα τοϋ πρώτου φύλλου τής πρώτης ελληνικής έφημε- 
ρίδος μέ τό τίτλον «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» έκδοθείοα είς τήν Βιέννην τό έτος 1790. Δεξιά 
ή ιδία έφημερίς τό έτος 1797 οπότε και έπαυσε να έκδίδεται.

Τό πρώτο έντυπο πού βγήκε άπό τό 
πιεστήριό του—περί τά μέσα ’Ιουλίου 
1821—ήταν ή γνωστή διακήρυξη τοϋ 
Δημ. Ύψηλάντη. Λίγες ήμέρες άργότερα 
(1η Αύγουστου) άπό τό «’Εθνικόν Τυπο- 
γραφεΐον» έξεδόθη ή πρώτη έντυπη έφη- 
μερίδα έπί ’Ελληνικού έδάφους μέ τήν 
ονομασία «Σάλπιγξ ’Ελληνική» σέ σχήμα 
4ο, δίστηλη, καί τετρασέλιδη. ’Εκδότης 
της ήταν ό Θεσσαλός τήν καταγωγή 
Θεόκλητος Φαρμακίδης (1784—1860)— 
γνωστός άπό τόν «Λόγιο Ερμή» τής 
Βιέννης —κληρικός, γλωσσομαθής, καί 
λόγιος, μέ μακροχρόνιες σπουδές στήν 
Πατριαρχική Σχολή τής Κωνσταντινου
πόλεως, τίς 'Ελληνικές Σχολές Κυδω
νιών, Ίασίου, καί Βουκουρεστίου, καί τό 
Πανεπιστήμιο τής Γοτίγγης τής Γερμα
νίας. Ή  έφημερίδα αύτή παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο επειδή 
είναι ή πρώτη πού έξεδόθη έπί Έλλη- 
νικοΰ έδάφους, άλλά καί ζο πρώτο στον 
ίδιο χώρο έπαναστατικό φύλλο, μέ τον 
χαρακτήρα τοϋ βήματος έλευθεροτυπίας. 
Πρέπει επίσης νά άντιπροσωπεύη καί τό 
πρώτο έπίσημο όργανο τοϋ 'Ελληνικού 
Κράτους (τότε «Διοικήσεως»). Γι’ αύτό 
καί ό Ύψηλάντης θέλησε νά τήν ύποβάλη 
σέ προληπτική λογοκρισία («προεξέτασιν», 
γεγονός πού άνάγκασε σύμφωνα μέ μία 
γνώμη τόν Φαρμακίδη νά διακόψη τήν 
έκδοση τής έφημερίδος στό τρίτο φύλλο 
της (20 Αύγούστου 1821).

Μετά τήν διακοπή τής έκδόσεως τής 
«Σάλπιγγος», τό πιεστήριο μετακομί- 
σθηκε στήν Τρίπολη, καί άπό έκεί δια
δοχικά στό ’Άργος καί τήν Κόρινθο. Στήν 
τελευταία πόλη άπό τό τυπογραφείο 
αύτό τυπώθηκε τό «Προσωρινόν Πολί
τευμα τής ’Ελλάδος» πού είναι καί τό

πρώτο βιβλίο τής Έλευθέρας ’Ελλάδος. 
Τό καλοκαίρι τού 1822, μέ τήν σύγχυση 
πού δημιουργήθηκε άπό τήν εισβολή τού 
Δράμαλη στήν Πελοπόννησο, τό «κινητό» 
αύτό τυπογραφείο έμεινε στήν Κόρινθο, 
μέ άποτέλεσμα νά άχρηστευθή άπό τούς 
Τούρκους. Ό  χειριστής του Τόμπρας γιά 
μιά άκόμη φορά κατώρθωσε νά σωθή τήν 
τελευταία στιγμή, καταφεύγοηντας στό 
’Άργος. Ή  συμπτωματική αύτή σωτη
ρία του υπήρξε ώφέλιμη γιά τήν περί
σταση. Γιατί όπως θά ίδοΰμε στήν συνέ
χεια, ό Τόμπρας υπήρξε όπως θά έλεγε 
κανείς ή «ψυχή» τής Ελληνικής τυπο
γραφίας στά έπαναστατικά καί τά πρώτα 
μετεπαναστατικά χρόνια. Ά ς  ίδοΰμε 
όμως ποιά ήταν ή έξέλιξή της μετά τήν 
καταστροφή τού πιεστηρίου τής «Σάλ- 
πιγγος». Κατ’ αρχήν θά πρέπει νά άνα- 
φέρωμε ότι τό 1821 ιδρύθηκε τυπογρα
φείο στήν "Υδρα άπό τους αδελφούς 
Τομπάζη, ύστερα άπό προτροπή τού 
ιατρού Στεφ. Κανέλλου, συστημένου άπό 
τόν Κοραή. Αύτό άναφέρεται στήν μελέτη 
«’Ελληνικός τύπος» τού I. Λάτρη πού 
δημοσιεύθηκε στήν «Πανδώρα» (τεύχος 
15 τοϋ 1865). Τό τυπογραφείο τών 
αδελφών Τομπάζη διέθετε καί χυτήριο 
στοιχείων πού προέρχονταν άπό μήτρες 
κατασκευασμένες άπό κάποιον Ελβετό 
όνόματι Μπαζέρ ώρολογοποιό στό έπάγ- 
γελμα. ’Αξίζει έπίσης νά σημειωθή δτι 
στήν "Υδρα ύπήρχε καί ένα δεύτερο χυτή
ριο τυπογραφικών στοιχείων. Κατα
σκευαστής του ήταν ο Τριπολιτσιωτης 
στήν καταγωγή Ά π . Λιναρδόπουλος, ο 
όποιος δμως πέθανε πριν άκόμη τό τελει- 
οποιήση. («Ελληνική Μέλισσα» φύλλο 
46 τοϋ 1828). ”Ας έπανέλθωμε δμως στο 
τυπογραφείο τών άδελφών Τομπάζη,
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« Ό  Μέγας ’Αλέξανδρος». Χαλκογραφία 
έκδοθείσα από τον Ρήγα Φεραίο το 
έτος 7797 χάριν των 'Ελλήνων και Φιλελ
λήνων.

πού έκτος άπό τά διάφορα έντυπα, τύ
πωνε καί μία έφημερίδα. Το τελευταίο 
αύτό προκύπτει άπό ένα φυλλάδιο τοϋ 
Μήνα Μινω'ίδη μέ τον τίτλο «Προς τούς 
Γερμανούς καί τά λοιπά τής Εύρώπης 
’Έθνη —Πρόσκλησις εις βοήθειαν των 
Ελλήνων ύπό Μινω'ίδη τοϋ έκ Μακε
δονίας» (Παρίσι 1826). Ά πο τύν πρό
λογο τοϋ φυλλαδίου αΰτοΰ προκύπτει ότι 
στην έφημερίδα των άδελφών Τομπάζη 
(δεν άναφέρεται ή όνομασία της) καί 
συγκεκριμένα στο φύλλο της 12-10-1821, 
δήμοσιεύθηκε ή γραμμένη μέ έντολή της 
Δίοικήσεως τής "Υδρας άναφορά «Τοϊς 
κραταιοτάτοις Βασιλεΰσι τής Ευρώπης» 
πού είχε κυκλοφορήσει ό Μινω'ίδης στο 
Παρίσι τον ίδιο χρόνο (Μάϊος 1821). Ό  
δημοσιογράφος καί ιστοριοδίφης Φάνης 
Μιχαλόπουλος, σέ ένα κείμενό του μέ τον 
τίτλο «Μία άγνωστη έφημερίδα των 
χρόνων τής Ελληνικής Έπαναστάσεως» 
(Έφημ. «’Ελευθερία» 15-5-1957), κατα
λήγει μέ διεξοδικό τρόπο στο συμπέρασμα 
δτι ό τίτλος τής έφημερίδος αύτής ήταν 
«Ό  Ελληνικός Καθρέπτης». Πάντως 
στον έπίσημο κατάλογο τής Έκθέσεως 
«Μνημεία τοϋ ίεροΰ Άγώνος» πού έγινε 
στην ’Αθήνα τό 1884, άνάμεσα στά διά
φορα άλλα έντυπα έκθέματα άναφέρεται 
καί ό «Ελληνικός Καθρέπτης» τής "Υ
δρας (φύλλο τής 22-5-1822). Ποιός ήταν 
ό πρώτος τυπογράφος της: Ά πό δ,τι 
μάς είναι ήδη γνωστό, γιά νά χρησιμο- 
ποιηθή τό πρώτο τυπογραφικό πιεστήριο 
πού έφερε στήν Ελλάδα ό Ύψηλάντης, 
χρειάσθηκε νά μετακληθή μέ ένέργειες 
τοϋ Γιακουμάκη Τόμπάζη άπό τά Ψαρά 
ό Κ. Τόμπρας καί ό βοηθός του Άναστ. 
Νικολαΐδης. Αύτό σημαίνει δτι οί «πρώτοι 
διδάξαντες» τον χειρισμό τυπογραφικού 
μηχανήματος στήν 'Ελλάδα, ήταν ό 
Τόμπτας καί ό βοηθός του. Αύτό προ
κύπτει άλλωστε καί £πό τό Αρχείο τοϋ 
Ά λ. Μαυροκορδάτου — «Ήμερολόγιον» 
ΙΙραίδη —όπου άναφέρεται δτι ένα χειρο

κίνητο πιεστήριο πού είχε άγορασθή μέ 
χρήματα τοϋ πρώτου καί μεταφερθή τό 
1821 στήν πόλη τοϋ Μεσολογγίου, παρέ
μενε άχρησιμοποίητο «έως νά έλθη άπό 
τήν Πελοπόννησον ό Τόμπρας μέ έναν 
άλλον Κυδωνιέα. . .» Ό  Τόμπρας λοιπόν 
ή ό βοηθός του θά πρέπει νά ύπέδειξαν τόν 
τρόπο λειτουργίας καί τοϋ τυπογραφείου 
τών άδελφών Τομπάζη στήν "Υδρα, σέ 
χρόνο οπωσδήποτε μεταγενέστερο άπό 
τις 20 Αύγούστου 1821, πού έγινε ή 
διακοπή τής έκδόσεως τής «Σάλπιγγος». 
"Οσο γιά τήν έμφάνιση τοϋ Έλβετοΰ 
Μπαζέρ στήν "Υδρα, πρέπει νά έγινε 
πολύ άργότερα. Διαφορετικά δέν θά 
μετακαλοϋσαν τόν Τόμπρα άπό τά Ψαρά 
γιά νά χειρισθή τό τυπογραφείο πού 
έφερε ό 'Υψηλάντης (8 ’Ιουνίου 1821), άν 
στήν "Υδρα ήταν ήδη έγκατεστημένος ό 
Μπαζέρ ή οποιοσδήποτε άλλος ειδικευ
μένος τυπογράφος. Συμπέρασμα: Τό τυ
πογραφείο τών άδελφών Τομπάζη πρέπει 
νά έξέδωσε τήν έφημερίδα «'Ελληνικός 
Καθρέπτης» τό τελευταίο 4μηνο ή 3μηνο 
τοϋ 1821. Δέν άποκλείεται μάλιστα τό 
φύλλο τής 12-10-1821 πού προαναφέ- 
ραμε, νά ήταν καί τό πρώτο ή ένα άπό 
τά πρώτα. "Οσο γιά τόν χειριστή τοϋ 
τυπογραφείου της πρέπει νά ήταν κά
ποιος πού είχε είδικευθή άπό τόν Τόμπραν 
ή τόν βοηθόν του.

Πάντως ό Τόμπρας, τρία χρόνια πε
ρίπου άργότερα, μαζί μέ τόν ’Ιταλό 
Γκιουζέππε Κιάππε, άνέλαβε τήν διεύ
θυνση τοϋ «Έθνικοΰ Τυπογραφείου» στήν 
"Υδρα, όπου άπό τις 10 Μαρτίου 1824 
μέχρι τις 27 Μαΐου 1827, τυπωνόταν ή 
έφημερίδα «Φίλος τοϋ Νόμου» έπίσημο 
όργανο τής Δίοικήσεως. (σ.σ. Τό τυπογρα
φείο της πού ήταν δωρεά τοϋ Γάλλου 
φιλέλληνα Άμβρ. DIDOT, άρχισε νά 
τυπώνη τήν έφημερίδα άπό τό 15ο φύλ
λο της). Τό 1825 συνεστήθη στο Ναύπλιο 
ή «Τυπογραφία τής Δίοικήσεως» μέ 
τυπογράφους τούς Κων. Τόμπραν, Κων. 
Ίωαννίδην καί Γεώργιον Άθανασιάδην, 
καί διευθυντή τόν Π. Πατρίκιον. Ά πό τό 
τυπογραφείο αύτό στο διάστημα 1825— 
1832 τυπώθηκαν ή «Γενική Έφημερίς» 
(ύπεύθυνος συντάκτης στήν πρώτη 2ετία 
ό Θεόκλητος Φαρμακίδης), τά έντυπα τής 
Δίοικήσεως, καθώς καί διάφορα Σχο
λικά βιβλία. Αξίζει νά σημειωθή δτι στό· 
τυπογραφείο αύτό έγινε καί ή πρώτη στά 
'Ελληνικά χρονικά. . . . άπεργία(!). Συγ
κεκριμένα τόν Μάρτιο τοϋ 1826 οί τυπο
γράφοι τής «Γενικής Έφημερίδος» Κων. 
Τόμπρας, Ά ν. Νικολαΐδης, Δημ. Βλα
στός, Ιωάννης Τόμπρας, Εύάγγ. Ζων
τανός, Ά π . Σοφιανόπουλος, καί ’Ιωάννης 
Καραλής, έγκατέλειψαν τις έργασίες τους 
έπειδή ή Διοίκησις καθυστερούσε τήν 
καταβολή τών μισθών. "Υστερα άπό 
αύτό ό Κων. Τόμπρας ίδρυσε τυπογρα
φείο στο Ναύπλιο μαζί μέ τόν Κων. Δη- 
μίδην, πού συναντήσαμε ήδη συνεργάτη 
του στο τυπογραφείο τών Κυδωνιών. Ό  
Δημίδης, μυημένος άπό τό 1820 στήν 
Φιλική Εταιρία, μέ ένέργειες τοϋ Καπο- 
δίστρια είχε σπουδάσει στό Παρίσι τυπο
γραφία καί όπλοποίΐα. Μετά τήν κατα
στροφή τών Κυδωνιών, (’Ιούνιος 1821) 
κατέφυγε στά Ψαρά, δπου τόν ίδιο χρόνο 
ίδρυσε ένα μικρό τυπογραφείο, καί μέ 
τήν βοήθεια Γερμανών στοιχειοθετών 
τύπωνε προκηρύξεις άρχηγών τής Έ πα- 
ναστάσεως. Μετά τήν καταστροφή τών 
Ψαρών (1824) βρέθηκε στήν "Υδρα καί 
στήν συνέχεια στό Ναύπλιο, δπου συνερ- 
ργασθηκε μέ τόν Κ. Τόμπραν, Μέ τήν 
άφιξη τοϋ Καποδίστρια στήν Ελλάδα,

συνεστήθη Εθνική τυπογραφία στήν Αί
γινα, μέ τυπογράφους τούς Κων. Δη- 
μίδην, Κων. Τόμπραν, Ίωάννην καί Ά ν. 
Τόμπραν, Γ. Χρυσηΐδην, Π. Πατρίκιον, 
Δ. Μπούκαν, Μ. Δαμαλάν, Μ. Μάρκον, 
Π. Δημίδην, Π. Οικονόμου, καί Άνδρ. 
Κορομηλάν. Τό τυπογραφείο τών Κ. 
Τόμπρα καί Κ. Δημίδη στό Ναύπλιο τό 
άγόρασαν οί άντιπολιτευόμενοι τόν Καπο- 
δίστρια Κ. Άντωνιάδης καί Α. Πολυ- 
ζωΐδης, οί όποιοι στήν άρχή έξέδιδαν 
διάφορα φυλλάδια, καί στήν συνέχεια 
τήν έφημερίδα «Απόλλων». Ή  παρε- 
μπόδιση τής κυκλοφορίας τους άπό τήν 
Διοίκηση, είχε άποτέλεσμα τήν μετα
φορά τοϋ τυπογραφείου στήν "Υδρα. 
’Εκεί ό Πολυζωΐδης άπό τις στήλες τοϋ 
«Απόλλωνος» έξακολουθοΰσε νά δημο- 
σιεύη πύρινα άρθρα έναντίον τοϋ Καπο- 
δίστρια. Καί ήταν τόσο άπροσχημάτιστη 
ή έμπάθεια τοϋ φύλλου αύτοϋ έναντίον 
τοϋ Κυβερνήτη, ώστε μετά τήν δολοφονία 
του, έγραψε τό έξής άνεπανάληπτο: 
«Παύομεν έκδίδοντες τήν έφημερίδα άφοΰ 
Καποδίστριας δέν ύπάρχει. . .». Αύτά 
δυστυχώς συμβαίνουν δταν κάποιος ύπεύ
θυνος δημοσιογραφικός κοντυλοφόρος 
έκτος άπό τό μελάνι, ποτίζεται καί άπό 
μελανό πάθος. . .

’Ενώ είχαν συμβή δλα αύτά μεταξύ Ναυ
πλίου, Αίγίνης, καί "Υδρας, μερικά χρό
νια ένωρίτερα καί συγκεκριμένα τό 1824, 
ιδρύθηκαν δύο άκόμη τυπογραφεία: Τό 
ένα στήν Αθήνα καί τό άλλο στό Μεσο
λόγγι. Ή  ιστορική σημασία πού έχουν, 
μάς έπιβάλλεινά άσχοληθοΰμε συνοπτικά 
μέ τήν έκδοτική τους δραστηριότητα. 
Στήν Αθήνα υπήρχε ένα αύτοσχέδιο 
πιεστήριο μέ στοιχεία πού προέρχονταν 
άπό τό κατεστραμμένο στήν Κόρινθο 
από τούς Τούρκους τυπογραφείο τής 
«Σάλπιγγος». Τό πρώτο δμως σύγχρονο 
γιά τήν έποχή έκείνη τυπογραφείο, τό 
έφερε στήν Αθήνα στις 20 ’Απριλίου 
1824 ό ’Άγγλος Συνταγματάρχης Λέτ- 
σεστεο Στάνχωπ, άπεσταλμένος τοϋ Φι- 
λελληνικοΰ Κομιτάτου τοϋ Λονδίνου «ώς 
ιερόν ένέχυρον τής φιλίας τών Βρεττανών 
έναντι τών Ελλήνων» όπως έγραφε 
μεταξύ άλλων σέ έπιστολή του προς τούς 
Αθηναίους.

Τό τυπογραφείο τοϋ Στάνχωπ έγκα- 
ταστάθηκε στό σπίτι τοϋ Γερμανού Βαρώ- 
νου Γκίλμαν. Αλλά ό καιρός περνούσε 
καί παρέμενε άχρησιμοποίητο τό πολύτιμο 
μέσον «είς τήν άγωγήν τοϋ λαοΰ καί τήν 
έλευθερίαν» δπως τό έχαρακτήριζαν οί 
Αθηναίοι πρόκριτοι στήν εύχαριστήριο 
έπιστολή τους προς τόν Στάνχωπ. Αιτία:
Ή  έλλειψη τυπογράφων. "Ωσπου τόν Αύ
γουστο τοϋ 1824, μετά άπό παρακλητική . 
έπιστολή τών Αθηναίων προκρίτων προς 
τούς συναδέλφους τους τής "Υδρας, τό 
τυπογραφείο αύτό έλειτούργησε μέ χει
ριστή τόν Κ. Τόμπραν καί βοηθό του 
τόν Ν. Βαρότσην. 'Ο τελευταίος άργό
τερα ίδρυσε τυπογραφείο στήν Σύρο, δπου 
καθώς θά ίδοΰμε στήν συνέχεια ή τυπο
γραφία τά πρώτα μεταπελευθερωτικά 
χρόνια έγνώριστ μεγάλη άκμή. Τό πρώτο 
έντυπο πού βγήκε άπό τό τυπογραφείο τοϋ 
Στάνχωπ ήταν ή «Έφημερίς τών Α θη
νών» μέ ήμερομηνία 20 Αύγούστου 1824. 
'Υπεύθυνος συντάκτης της ήταν ό φωτι
σμένος Αθηναίος λόγιος Γεώργιος Ψύλ- 
λας (1794—1879). Λεπτομέρεια: Τό πρώ
το φύλλο τής «Έφημερίδος τών Α θη
νών» τυπώθηκε στήν Αίγινα, έπειδή είχε 
εισβάλλει στήν Αττική ό Όμέρ Πασάς 
τής Εύβοιας. Τό δεύτερο φύλλο της τυπώ
θηκε στις 6 Σεπτεμβρίου στήν Αθήνα,
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έπειδή ό Τούρκος σερασκέρης είχε έγκα- 
ταλείψει την ’Αττική μετά την ήττα του 
στον Μαραθώνα (6 ’Ιουλίου 1824). Ή  
κυκλοφορία τής έφημερίδος αύτής σταμά
τησε στίς 15 ’Ιουλίου 1826, δταν ή Τουρ
κική άπειλή άρχισε να περισφίγγη άπει- 
λητικά τήν ’Αθήνα. Καί τδ τυπογραφείο 
της χάθηκε άνάμεσα στα έρείπια, δταν 
τα στρατεύματα του Κιουταχή κατέλαβαν 
τήν ’Ακρόπολη. Στο πιεστήριό του, έκτος 

-άπό τήν .«’Εφημερίδα των ’Αθηνών», τυ
πώθηκαν καί διάφορα άλλα έντυπα. "Οπως 
τό βιβλίο «Λυρικά καί Βακχικά» τοϋ Ά θ. 
Χριστοπούλου, ό Στρατιωτικός Κανονι
σμός «Σχέδιον ’Οργανισμού τοϋ άτάκτου 
στρατιωτικού της Ελλάδος» τοϋ Έμμ. 
Σπυρίδωνος, κ.λ.π.

Τό τυπογραφείο τοϋ Μεσολογγίου ήταν 
καί αύτό δωρεά τοϋ Φιλελληνικοΰ Κομι
τάτου τοϋ Λονδίνου. 'Όπως προκύπτει 
άπό ένα βιβλίο πού έξέδωσε τό 1825 ό 
Στάνχωπ στό Λονδίνο μέ τίτλο «GREE
CE IN 1823 AND 1824 BEING A SE
RIES OF LETTERS AND OTHER 
DOCUMENTS' ON THE GREEC 
REVOLUTION», τό τυπογραφείο 
αύτό (δπως καί τό τυπογραφείο τών 
’Αθηνών) δέν ήταν δωρεά προς τήν Ε λ 
ληνική Κυβέρνηση, άλλά πρός τόν Έ λ- 

ί  ληνικό λαό προκειμένου «νά παρακι
νηθούν έξυπνοι καί σωστοί άνθρωποι νά 
εκφράζουν καί νά δημοσιεύουν έλεύθερα 
τις σκέψεις τους». "Ενας τέτοιος άνθρω
πος ήταν ό Ελβετός φιλέλλην, έγγαμος 
μέ Έλληνίδα γυναίκα, καί γιατρός στό 
Νοσοκομείο τοϋ Αίτωλικοΰ, ’Ιωάννης 
Μάγερ, ό όποιος είχε πλήρεις γνώσεις 
τυπογραφίας. Σ ’ αύτόν κατέφυγαν οί 
Στάνχωπ, Μαυροκορδάτος, καί Λόρδος 
Βύρων (ό όποιος είχε ήδη έγκατασταθή 
στό Μεσσολόγγι) καί τοϋ άνέθεσαν τήν 
έκδοση τής έφημερίδος «Ελληνικά Χρο- 

?'νικά». Μέχρι νά φθάση στό Μεσολόγγι— 
υστέρα άπό πολλές περιπέτειες δπως θά 
ίδοΰμε—τό τυπογραφείο— δωρεά τοϋ 
Φιλελληνικοΰ Κομιτάτου, ή έφημερίδα 

ί τυπωνόταν άπό τό μικρό χειροκίνητο 
πιεστήριο τοϋ Μαυροκορδάτου, γιά τό 
όποιο έγινε ήδη λόγος. Χειριστής του 
ήταν ό Π. Πατρίκιος—διευθυντής άργό- 
τερα (1825) τής «Τυπογραφίας τής Διοι- 
κήσεως» στό Ναύπλιο. Τά πρώτα έντυπα 
πού βγήκαν άπό τό πιεστήριο αύτό ήταν 
ή «’Αναγγελία» τής έκδόσεως τών « Ε λ
ληνικών Χρονικών» (18 Δεκεμβρίου 1823) 

Ι καί ένα τετρασέλιδο φυλλάδιο τοϋ Μαυρο
κορδάτου (24 Δεκεμβρίου 1823). Μέ τό 
φυλλάδιο αύτό ό τότε Διοικητής τής Δυ
τικής Ελλάδος έδινε εύστοχες άπαντή- 
σεις στίς κατηγορίες τοϋ περιβοήτου σέρ 
Τόμας Μαΐτλαντ—Άρμοστοΰ τής ’Αγ
γλίας στά Επτάνησα, ό όποιος έν δψει 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, είχε 
γιά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος καταγ
γείλει τήν «παραβίαση τής ούδετερότητος» 
τών Ελληνικών πλοίων στήν ’Ιθάκη καί 

I τήν Λευκάδα. Στό ίδιο τυπογραφείο τυπώ
θηκαν καί τά πρώτα 31 φύλλα τών « Ελ
ληνικών Χρονικών», έπειδή τό τυπο
γραφείο τοϋ Στάνχωπ έφθασε στό Μεσο
λόγγι καθυστερημένα, καί ύστερα άπό 

ί πολλές περιπέτειες. Συγκεκριμένα: "Οπως 
|  προκύπτει άπό μία επιστολή τοϋ Λόρδου 
ί Βύρωνος πού έλαβε ό Στάνχωπ στίς 31 

Δεκεμβρίου 1823, τό τυπογραφείο καί 
I? όλα τά έφόδια τοϋ Κομιτάτου πού προορί

ζονταν γιά τό Μεσολόγγι, κατασχέθηκαν

Ι άπό μοίρα τοϋ Τουρκικού στόλου πού 
περιπολοϋσε στό Ίόνιο. Εύτυχώς δμως, 
ί ύστερα άπό ενέργειες τής Κυβερνήσεως 
τής Ζακύνθου, ή Τουρκική Διοίκησις τών

Πατρών έπέτρεψε τελικά τήν έπιστροφή 
τών κατασχεθέντων. "Ετσι τά «Ελληνικά 
Χρονικά» άπέκτησαν σύγχρονο γιά τήν 
έποχή έκείνη πιεστήριο, μέ διευθυντή 
τόν Σμυρναΐο λόγιο καί τυπογράφο Δ. 
Μεσθενέα, καί βοηθούς τόν Σαμιώτη Έ π . 
Παϊδάκο, καί τούς Μεσολογγίτες ’Ιωάν. 
Πεπονή καί Χρ. Ντάγκλα. Ό  Κ. Πετρο- 
νικολός σέ μιά σχετική μέ τό Μεσολόγγι 
μελέτη του πού δημοσιεύθηκε τό 1968 
στην «’Ηπειρωτική Εστία», άναφέρει 
δτι τό όνομα Δ. Μεσθενέας ήταν τό Ψευ
δώνυμο τοϋ Κυδωνιάτη τυπογράφου Ά -  
ναστ. Νικολαΐδη. Ό  τελευταίος καθώς 
είδαμε μαζί μέ τόν Κ. Τόμπρα ήρθαν άπό 
τά Ψαρά στήν Πελοπόννησο τό 1821 γιά 
νά άναλάβουν τόν χειρισμό τοϋ τυπο
γραφείου τής «Σάλπιγγος». Είδαμε άκόμη 
στό «Ήμερολόγιον» τοϋ Πραΐδη δτι τό 
τυπογραφείο τοϋ Μαυροκορδάτου στό 
Μεσολόγγι έμενε άχρησιμοποίητο «έως 
νά έλθη άπό τήν Πελοπόννησον ό Τόμ- 
πρας μέ έναν άλλον Κυδωνιέα» (δηλ. τόν 
Άναστ. Νικολαίδην). Δέν άποκλείεται 
βέβαια ό τελευταίος νά πήγε στό Μεσο
λόγγι καί νά ύπέδειξε στούς Μεσολογ
γίτες τόν χειρισμό τοϋ τυπογραφείου τοϋ 
Μαυροκορδάτου. Μέ αύτό δμως δέν ση
μαίνει δτι παρέμεινε έκεΐ μέχρι τήν Έξοδο. 
"Οπως είναι γνωστό στήν Έξοδο σκοτώ
θηκε ό Δ. Μεσθενέας γιά τόν όποιον ό 
Κασομούλης στά «Ενθυμήματα Στρα
τιωτικά» άναφέρει δτι «έως τοϋ Κότσικα 
τό άμπέλι ήτο μαζί μου άχώριστος». 
’Αλλά πολύ άργότερα καί συγκεκριμένα 
στήν περίοδο 1828—1831 ό ’Αναστ. 
Νικολαΐδης έχρημάτισε ώς τυπογράφος 
στήν «Εθνική Τυπογραφία» τής Αί- 
γίνης. Επομένως ό Δ. Μεσθενέας πού 
σκοτώθηκε στήν έξοδο τοϋ Μεσολογγίου 
δέν ήταν ό ’Αναστ. Νικολαΐδης μέ ψευδώ
νυμο, άλλά άλλο ύπαρκτό πρόσωπο.

Έπανερχόμεθα καί πάλι στό ’Αγγλικό 
τυπογραφείο τών «Ελληνικών Χρονι
κών». Ή  έφημερίδα αύτή - δισεβδομα- 
διαία, σέ σχήμα 4ο καί τετρασέλιδη - έκυ- 
κλοφόρησε γιά πρώτη φορά τήν Πρωτο
χρονιά τοϋ 1824. Ό πω ς ήδη άναφέραμε 
μέχρι καί τό 31ο φύλλο της τυπωνόταν 
στό χειροκίνητο τυπογραφείο τοϋ Μαυ
ροκορδάτου. Ά πό τό άμέσως έπόμενο 
φύλλο τυπωνόταν στό Αγγλικό πιεστήριο, 
πού άρχικά έγκαταστάθηκε στό σπίτι τοϋ 
Γ. Ίγγλέζου - πεθερού τοϋ Μάγερ. Άργό
τερα, έπειδή οί Τουρκοαιγυπτιακές βόμ
βες είχαν μόνιμο στόχο τό κέντρο τής πό- 
λεως, μεταφέρθηκε γιά μεγαλύτερη άσφά- 
λεια στό σπίτι τοϋ Καλοσκεπάρνη ή Σκλί- 
βου, πού βρισκόταν σέ μία άκραία συνοι
κία. Ά πό τό τυπογραφείο αύτό έξεδόθη- 
σαν καί διάφορα βιβλία, (σ.σ. Ή  «Ελλη
νική Βιβλιογραφία» τών Γκίνη - Μέξα 
άναφέρει 10 τίτλους). Μεταξύ αύτών τυ
πώθηκε καί ό «"Υμνος είς τήν ’Ελευθε
ρίαν» τοϋ Σολωμοΰ μέ Ελληνικό καί ’Ιτα
λικό τίτλο. Ή  έκδοση τών «Ελληνικών 
Χρονικών» διεκόπη στίς 20 Φεβρουάριου 
1826, δταν πιά τό ήρωϊκό Μεσολόγγι ζοΰ- 
σε τις τελευταίες έλεύθερες στιγμές του. 
Σύμφωνα μέ ένα κείμενο τοϋ ιστορικού 
μας I. Φιλήμονος πού έδημοσίευσε τό 1833 
ό «Χρόνος» τοϋ Ναυπλίου, στό Μεσολόγγι 
παράλληλα μέ τά «Χρονικά» κυκλοφορού
σε καί ή έφημερίδα «Ελληνικός Τηλέγρα
φος» μέ έκδότη τόν ’Ιταλό Κόμη Γάμπας 
πού είχε έλθει στήν Ελλάδα μαζί μέ τον 
Λόρδο Βύρωνα. Τό ίδιο κείμενο άναφέρει 
έπίσης δτι ή έφημερίδα αύτή κυκλοφορού
σε έπί ένα ολόκληρο χρόνο καί σέ τέσσερις 
γλώσσες : ’Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, 
καί ’Ιταλική.

Μετά τήν διακοπή τής έκδόσεως τών 
«Ελληνικών Χρονικών» τό τυπογρα
φείο τους μεταφέρθηκε στό άνέπαφο άπό 
τις Τουρκοαιγυπτιακές βόμβες σπίτι τοϋ 
οπλαρχηγού Στουρνάρη. "Ωσπου τήν νύ
χτα τής έπικής έξόδου τών έλευθέρων 
πολιορκημένων χάθηκε κάτω άπό τά 
έρείπια. Μαζί του χάθηκε μέ ολόκληρη 
τήν οίκογένειά του καί «ό άγαθός συν
τάκτης καί φιλέλλην Μάγερ» δπως τόν 
άποκαλεϊ ό I. Φιλήμων. Στίς 26 Μαΐου 
1826, δταν ολόκληρη ή Εύρώπη συγκλο
νιζόταν άπό τό ήρωϊκό ολοκαύτωμα τοϋ 
Μεσολογγίου, ή «Γενική Έφημερίς τής 
Ελλάδος» έγραφε:

«Οί χαρακτήρες τής τυπογραφίας οί- 
τινες έτύπωσαν είς τάς σελίδας τής Ισ το
ρίας καί έμετοχέτευσαν είς τάς έπερχο- 
μένας γενεάς τάς άξιομνημονεύτους περι
στάσεις τής πολιορκίας, τά λαμπρά κατορ
θώματα τής φρουράς καί τά άθάνατα 
όνόματα τοσούτων ήρώων, ώς καί αύτοί 
καί τά πιεστήρια διεσκορπίσθησαν καί 
έτάφησαν είς τό έδαφος τοϋ Μεσολογ
γίου, διά νά μή μολυνθώσιν άπό βαρβα- 
ρικάς χεΐρας άφ’ ού έχρησίμευσαν είς 
τοιοΰτον Ιερόν έργον. . .».

Έ να κομμάτι άπό τό ιερό αύτό σύμβολο 
τών ’Εθνικών καί δημοσιογραφικών άγώ- 
νων, άποτελεϊ σήμερα πολύτιμο κειμή
λιο τοϋ Έθνικοΰ καί Ιστορικού μου
σείου. Καί ένα άλλο, έγινε αιώνιο στε
φάνι στον τάφο τοϋ Μάγερ πού βρίσκεται 
στό Μεσολόγγι. Γιά τό δεύτερο αύτό 
κομμάτι, τό 1926 έγραψε ό Παλαμάς: 
«"Ενας άπό σίδερο σκελετός, έστεκε ριζω
μένος σ’ ένα τύμβο στό περιβόλι τοϋ 
Ηρώου, κι’ εϊτανε μοΰ λέγανε, τό πιε
στήριο τοϋ Μάγερ. . .». Καί τό 1933 
συμπλήρωνε: «Τό πιεστήριο τοϋ Μάγερ, 
ένας άπό σίδερο σκελετός στεφάνων, σ’ ένα 
τάφο στά Ηρώα. . .».

Αύτές τις ήμέρες συμπληρώθηκαν 150 
χρόνια άπό τήν ’Επική έκείνη Έξοδο. 
Τό βράδυ τής Παρασκευής 10 Απριλίου 
1976, τήν ώρα πού ήχοϋσαν χαρμόσυνα 
οί καμπάνες γιά τήν άκολουθία τών τελευ
ταίων χαιρετισμών, ό χρονοδείκτης τής 
αίωνιότητος σήμανε μέ άκρίβεια λεπτών 
τήν μεγάλη έπέτειο τοϋ ‘Ελληνισμού. 
’Εκείνο τό βράδυ στίς έκκλησίες μας 
έψάλη ολόκληρος ό Ακάθιστος "Υμνος. 
Μέ τήν ίδια κατάνυξη δπως καί τότε πού 
άκούστηκε γιά πρώτη φορά στήν Ά γ ια — 
Σόφιά, δταν οί βάρβαροι τριγυρνοΰσαν 
σάν πεινασμένοι λύκοι έξω άπό τά τείχη 
τής Βασιλεύουσας. “Οπως καί στό Μεσο
λόγγι στούς τελευταίους χαιρετισμούς 
λίγες ήμέρες πριν άπό τήν ήρωϊκή Έξοδο. 
"Οπως καί έφέτος στούς Κυπριακούς 
καταυλισμούς τής προσφυγιάς. Τό έχει 
ή μοίρα τής Φυλής μας. Οί «μάστιγες 
τοϋ Θεού» πλήττουν τόν Ελληνοχριστια
νικό πολιτισμό δσο άκριβώς διάστημα 
μεσολαβεί μέχρι νάρθη ένας καινούργιος 
λυτρωμός. Ή  ’Εθνική μας άφθαρσία 
είναι συνέπεια μιας περιοδικής δοκιμα
σίας στό πέρασμα τών αίώνων. . .

Συνέχεια είς τό έπόμενον τεύχος
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01 ΥΠΕΡΥΟΡΙΣ Α Κ ΤΙΝ ΕΣ
ΙΤ Η Ν  ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΗ  Ο λΡ λΚ Ο λΟ Υ Ο Η ΙΙ

Ή ποινική δίωξη των άφανών καί εύέλικτων ελευθέρων σκοπευτών τής νύκτας ήταν άκα- 
τόρθωτη χωρίς τήν φωτογραφική άναγνώρισήπους. Ή φωτογραφική μηχανή υπερύθρων 
άκτίνων έδωσε στήν ’Αστυνομία τήν δυνατότητα νά φωτογραφίζη στο σκοτάδι άπό άπόστα-

ση ενός περίπου χιλιομέτρου.

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ Αναστατώσεις καί ή άνοδος τής 
εγκληματικότητας κατά τήν τελευταία ΙΟετία, είχαν 
σαν αποτέλεσμα τήν Ανάπτυξη μιας περισσότερο σύνθε
της τεχνολογίας μέσα στήν ’Αστυνομία, Απ’ ο,τι θά 
μπορούσε κανείς νά φαντασθή παλιώτερα.

Τά αυτόματα συστήματα πληροφοριών, ή νέα 
αντίληψη των σχέσεων ’Αστυνομίας—Κοινού κ.λ.π. 
έπέφεραν πραγματική επανάσταση στο ’Αστυνομικό 
επάγγελμα.

Το γεγονός δτι ή νέα τεχνολογία καί οι νέες αντιλή
ψεις έχουν Αξιοποιηθή τόσο γρήγορα καί αποτελεσμα
τικά άπό τήν ’Αστυνομία, Αποδείχνει περίτρανα τήν 
ευφυΐα καί τήν δραστηριότητα τού σημερινού έπαγγελ- 
ματία ’Αστυνομικού.

Τέτοια καινοτομία, υπήρξε καί ή Ανάπτυξη μιας πολύ 
προηγμένης δννατότητος νυχτερινής παρακολουθήσεως, 
άπό τήν ’Αστυνομία τού ΙΛΛΙΝΟΙΣ. Ή  καινοτομία 
αυτή, ξεκίνησε με μιά τραγική έκρηξη κοινωνικής Ατα
ξίας στο Κάιρο, μιά μικρή πόλη στο νότιο άκρο τού 
ΙΛΛΙΝΟΙΣ, στή συμβολή των ποταμών Μιαισιππή 
καί Όχάϊο.

Ανθηρή πόλ.η τό Κάιρο, στήν εποχή των ποταμίων 
συγκοινωνιών, στον 19ο αιώνα, διέρχεται γιά πολλά 
χρόνια, μιά περίοδο ύφέσεως.

Κατά τήν διάρκεια τών τελευταίων 10 χρόνων, ή 
ένταση τού φυλ,ετικοϋ έγινε πρόβλημα πιο σοβαρό άπό 
τήν φτώχια, καί τό 1970 αυτή ή ένταση μετατράπηκε 
σέ πραγματικό Ανταρτοπόλεμο.

Στο θερμό καλοκαίρι εκείνης τής χρονιάς, οι διάφορες 
εγκαταστάσεις έπιχειρι)σεων, γίνονταν κόσκινο άπό 
Αδέσποτους πυροβολισμούς. 'Η  τοπική ’Αστυνομία, 
αδυνατούσε νά έλέγξη τήν κατάσταση. Προσπάθειες νά 
εκκαθαριστούν οι νυχτερινοί ελεύθεροι σκοπευτές, 
είχαν σάν Απάντηση πυροβολισμούς Από τον Αφανή καί 
πολ.ύ ευέλικτο άντίπαλ.ο. Τότε ζητήθηκε Από τήν Πο
λιτειακή Αστυνομία τού ΙΛΛΙΝ Ο ΙΣ νά βοηθήαη τήν 
τοπική ’Αστυνομία τού Καΐρου. Τό Αρχικό έργο τής 
πρώτης, ήτο νά εκκαθάριση τούς Ελεύθερους σκοπευτές. 
Ήσαν δμως πολλ.οί καί έτσι ή δουλειά κράτησε μήνες. 
"Οταν ήλθε τό Φθινόπωρο, ή ομίχλη άπό τά ποτάμια, 
κάθε βράδυ, δημιουργούσε ένα Αδιαπέραστο προπέτασμα.

'Υπό Χ Α Ρ Β Ε - Υ ·  Τ Ζ Ο Ν Σ Ο Ν  

Δ]ντοΰ τής ’Αστυνομίας του ΙΛ Λ ΙΝ Ο Ι Σ Η.Π.Α.
Άπόδοσις κειμένου ύπό τοΰ 

’Ενωμοτάρχου Σπάρου Θεοδωρόπουλου, τελειόφοι
του’Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Τον χειμώνα, ό μουντός ουρανός έκανε τις νύχτες σκο
τεινότερες.

Φωτογραφική άναγνώριση
Γιά νά διωχθούν οι έλεύθεροι σκοπευτές, χρειαζόταν 

ή φωτογραφική Αναγνώρισή τους. Ή  ’Αστυνομία προ- 
σέλαβε έναν ιδιώτη έπαγγελματία φωτογράφο καί 
γιά νά καλυφθή καλύτερα η περίσταση, δλοι οι Αστυ
νομικοί τής περιοχής εφοδιάσθηκαν μέ φωτογραφικές 
μηχανές. ΙΙλήν δμως, δεδομένου δτι ή μεγαλύτερη δρα
στηριότητα Αναπτυσσόταν τήν νύχτα, λίγα πράγματα 
επιτυγχάνονταν. Ή  άμεση καί προφανέστερη λύση, 
ήταν ή υπέρυθρη φωτογραφία.

’Αλλά, μέ τό φιλμ πού ήταν διαθέσιμο εκείνον τον 
καιρό, χρησιμοποιώντας φίλτρο 87 C ( τό όποιο περιο
ρίζει παρά πολύ τό ορατό φώς), μέ ένα φλάς τών 200 
WATT Ανά δευτερόλεπτο, στο μέγιστο άνοιγμα τών 
4, 5 ή εμβέλεια τής μηχανής μειώνεται ατά 30 πόδια 
(περίπου 9, 1 μέτρα). Κατ’ αυτόν τον τρόπο ένας φω
τογράφος θά έπρεπε νά βρίσκεται πολύ κοντά σ’ ένα 
Αντικείμενο γιά νά πάρη μιά νυχτερινή φωτογραφία. 
ΤΗταν δύσκολο νά τά καταφέρη κανείς μέ τις υπέρυθρες 
Ακτίνες καί οι φωτογραφίες στήν καλύτερη περίπτωση 
δέν ήταν τόσο ζωντανές δσο εκείνες πού προέρχονταν 
άπό πανχρωματικό φιλμ. Γιά νά πιάαη τήν καθαρώτερη 
δυνατή εικόνα, ή μηχανή πρέπει νά είναι «μακρο— 
εστιακή». ’Εάν ένα αντικείμενο βρίσκεται π.χ. ατά 
10 πόδια (περίπου 3 μέτρα), ή μηχανή πρέπει νά κα- 
νονισθή ατά 12,5 πόδια (περίπου 3,8 μέτρα).

"Αν καί μιά εταιρία φωτογραφικών ειδών παρήγαγε 
τότε ένα περισσότερο ευαίσθητο φιλμ υπερύθρων, μέ
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Με την βοήθεια ειδικού φακού και συστήματος υπερύθρων 
ακτινών επιτυγχάνεται ή φωτογράφησις στο σκοτάδι άπο 
άπόστασιν μέχρι και ΘΟΟ μέτρων, τό δέ αποτέλεσμα τής 
φωτογραφήσεως όπως δείχνει καί ή φωτογραφία κάτω είναι 
πολύ ικανοποιητικό.

εμβέλεια μέχρι 100 πόδια (περίπου 30, 8 μέτρα), η αξία, 
για τό δικαστήριο, των φωτογραφιών πού λαμβάνονταν, 
ήταν πολύ άμφιαβητήσιμη. Ποικίλα αντικείμενα καί 
υλικά, αντανακλούν τις υπέρυθρες ακτίνες κατά διά
φορους τρόπους. "Ενας νέγρος δεν μπορεί να διακριθή 
άπό έναν λευκό. 01 οφθαλμικές κοιλότητες φαίνονται 
άσπρες. "Ενας ανδρας πού φοράει μπλέ ή πράσινο μπου
φάν, θά φαινόταν ότι φοράει άσπρο μπουφάν. Σημάδια, 
ουλές, τατουάζ δέν μπορούν να άναγνωρισθοϋν ικανο
ποιητικά. Θά χρειαζόταν ή μαρτυρία ενός ειδικού, για 
να έξηγήση στο δικαστήριο πώς να έρμηνεύση τις 
υπέρυθρες φωτογραφίες.

’Ένταση τοΰ φωτός
Τελικά, άποφασίσθηκε νά δοκιμασθή μία διαφορετική 

μέθοδος. Τής έντάσεως τοΰ φωτός. *Εγιναν ενέργειες 
νά προμηθευθή ή άστυνομία ένα νυχτοακόπιο γιά πει
ραματισμό. Τά τεστ έγιναν στο πεδίο βολής τού 1Λ- 
ΛΙΝΟΙΣ, στο Σπρίγκφηλντ. Χρησιμοποιήθηκε σειρά 
φωτογραφικών μηχανών καί φακών, μέχρι πού βρέ
θηκε ένας παραδεκτός συνδυασμός.

'Ο τελικός δοκιμαστικός συνδυασμός, ήταν ένα διά
γραμμα ταχύτητος 4X5, μέ διακυμάνσεις πού έφθαναν 
μέχρι τήν άναλογία 1:1, μά παχρωματικό φιλμ 
ROYAL—X, μέ ASA 1200 καί ταχύτητα διαφρά
γματος 1 ]60 τού δευτερολέπτου, στο μέγιστο άνοιγμα 
τών 4,5.

Οί φωτογραφίες πού τραβήχθηκαν στο φώς τών 
άστεριών, ήταν πολύ ικανοποιητικές. Μέσα σέ μερικές 
εβδομάδες, χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι συνδυασμοί 
φακών, κατασκευάσθηκαν καί τοποθετήθηκαν υπο
δοχές καί ή ομάδα τού Κάιρου εφοδιάσθηκε μέ φωτογρα
φικές μηχανές καί φωτόμετρα. Τό επόμενο πρόβλημα 
πού άντιμετωπίσθηκε, ήταν οί νύχτες μέ συννεφιά. Στην 
άπουσία τού φωτός τών άστεριών, ( τά φώτα τών δρό
μων τού Κάιρου είχαν δλα καταατραφή άπό πυροβο
λισμούς), τό νυχτοσκόπιο ήταν άχρηστο.
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7α νυχτοσκόπια δυναμώνουν τό φως 100.000 φορές 
αλλά στην απουσία κάποιας σημαντικής φωτιστικής 
πηγής, δεν είναι αποτελεσματικά. Σ ’ αυτό τό σημείο 
διαπιστώθηκε δτι τα νυχτοσκόπια έπιαναν μια πηγή 
υπερύθρων ακτινών, με καθαρή πανχρωματική άπόδοση. 
'Η  ομάδα πού εργαζόταν στο πρόγραμμα, έστρεψε τήν 
προσοχή της προς τήν προμήθεια πηγής υπερύθρων 
άκτίνων αρκετά ισχυρής, για νά χρησιμοποιηθή για 
μάκρυνες αποστάσεις. ’Αφού έκαψε μερικά φίλτρα 
υπερύθρων άπό ζελατίνα, με φώτα προσγειώσεως αε
ροσκαφών επί κυκλώματος μπατταρίας 24 VOLT, 
προμηθεύθηκε γυάλινα φίλτρα.

Με αυτή τήν τροποποίηση, ένας άνθρωπος πού στε
κόταν μέσα σε πλήρες σκοτάδι, μπορούσε νά φωτογρα- 
φηθή άπό τά 200 πόδια (περίπου 60,9 μέτρα). Ή  φω
τογραφία ήταν μιά πλήρως καθαρή πανχρωματική
απεικόνιση. Μ ’ αυτήν τήν φωτιστική πηγή, μπορούσαν 
άκόμη νά χρησιμοποιηθούν διόπτρες υπερύθρων άκτί
νων, γιά νά παρακολουθούν τό άντικείμενο καί νά κα
τευθύνουν τούς χειριστές τού φωτός καί τής φωτογρα
φικής μηχανής.

Ό  ίδιος συνδυασμός φακών θεωρείται άκόμη σωστός 
καί στή χρήση τού διαγράμματος ταχύτητος 4X5.

’Ακολουθώντας αυτή τήν επιτυχία, δηλαδή νά παίρνη 
τέλειες φωτογραφίες μέσα σέ πλήρες σκοτάδι, στήν 
φυσική πανχρωματική άπόδοση, ο φωτογράφος βάλθη- 
κε νά έντοπίση μιά ισχυρότερη καί άπλούστερη κινητή 
φωτιστική πηγή, γιά τό νυχτοσκόπιο. Βρέθηκε ένας 
προβολέας 800.000 κεριών, με φίλτρο υπερύθρων άκτί
νων καί τοποθετήθηκε επάνω σ’ ένα τζιπ. Με υπέρυθρο 
φιλμ καί φλάς 200WATT άνά δευτερόλεπτο, ή φωτο
γραφική εμβέλεια έφθανε τά 100 πόδια (περίπου 30,8 
μέτρα). Με τις μπαταρίες, τά φώτα προσγειώσεως 
άεροσκαφών καί τό διάφραγμα υπερύθρων, ή εμβέλεια 
ήτο 250 πόδια (περίπου 76,2 μέτρα). Τώρα, με τον 
προβολέα υπερύθρων άκτίνων τών 800.000 κεριών, 
πού μπορεί νά λειτουργή συνεχώς επί 24 ώρες, ή 
εμβέλεια έφθασε τό μισό μίλι. ’Έγιναν τέστ μέσα σέ 
νύχτες μέ συννεφιά καί μακρυά άπό πόλη. "Ανθρωποι 
τοποθετήθηκαν μισό μίλι μακρυά επάνω σέ σιδηροτρο
χιές καί ή διόπτρα υπερύθρων, μέ προσαρτημένο τό 
διάγραμμα ταχυτήτων 4X5, τούς φωτογράφισε τέλεια.

Ή επιτυχία τής συσκευής
’Αφού έγιναν μερικά τέστ γιά τήν πλήρη επιβεβαίωση 

τής επιτυχίας, ή συσκευή στάλθηκε στο Κάιρο δπου το
ποθετήθηκε επάνω σέ μιά στέγη. Βρέθηκε δτι φωτο
γραφίες πού πάρθηκαν άπό απόσταση μέχρι 1 ]4 τού 
μιλίου, ήσαν αρκετά καθαρές γιά νά χρησιμοποιηθούν 
σάν απόδειξη στο δικαστήριο. Καταβλήθηκε κάθε προσ
πάθεια νά τοποθετηθή τό μηχάνημα μυστικά.

Τοποθετήθηκε τήν νύχτα καί μόνο άνδρες τής άστυ- 
νομίας τού Κάιρου γνώριζαν τήν χρήση του. Γιά τις 
πρώτες μέρες, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες άνεκτί- 
μητης άξίας, πού έδωσαν στήν αστυνομία τήν δυνατό
τητα νά παρακολουθή μέ μεγαλύτερη άκρίβεια τις κι- 
νν']σεις τών υπόπτων καί νά έλέγχη τήν πόλη άποτε- 
λεσματικώτερα. 'Οπωσδήποτε, μέ τό τέλος τής πρώτης 
εβδομάδας, τό μυστικό κυκλοφόρησε καί οι ελεύθεροι 
πυροβολισμοί σταμάτησαν. Οι δρόμοι τού Καΐρου πα- 
ρέμειναν ήσυχοι καί άσφαλ.εϊς γιά κάμποσο καιρό, αλλά 
ή συσκευή παρακολουθήσεως πού άναπτύχθηκε εκεί,

χρησιμοποιήθηκε άρκετές φορές άπό τότε καί άπό άλλες 
άστυνομικές ' Υπηρεσίες τού ΙΛΛΙΝΟΙΣ, δπως καί τό 
F.B.I.

"Ενας άπαγωγέας άνηλίκου άναγνωρίσθηκε μέ τό 
νυχτ οσκόπιο, τό 1974. Ή  συσκευή χρησιμοποιήθηκε 
επίσης γιά νά προσδιορισθή ή θέση ώρισμένων φορτη
γών αυτοκινήτων τήν νύχτα, κατά τήν διάρκεια άπερ- 
γίας οδηγών φορτηγών, στήν όποια σημειώθηκαν βιαι
ότητες καί σαμποτάζ.

Τήν περασμένη χρονιά, μιά άεροπειρατική «επιχείρη
ση», μέ 1.000.000 δολλάρια, στο ’Ανατολικό Σέντ 
Αουίς τού ΙΛΛΙΝΟΙΣ, ξεκαθαρίσθηκε μέ τήν βοήθεια 
άποτελεσματικής νυχτερινής παρακολουθήσεως. 
F.B.I. Φεβρουάριος 1976

Τό αρθρον έδημοσιεύθη εις τό περιοδικόν F.B.I. 
μηνός Φεβρουάριου 1976, σελίς 21.
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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Ι  Ζ Τ Ι Χ Ο Ι

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Μ Ε Ν Η Σ
Σιωπηλοί στήν άκτή τους οί αρχαίοι θεοί,
’Απ' τον καιρό πού ό μέγας Παν ξεψ ύχη σε,
Καί μέσ’ άπ’ τοΰ Ί ο ν  ίου τό ρόχθο Αντήχησε,
Ή  φοβερή κραυγή : «ό κραταιός Παν δέ ζή»

Πόσα δέν πέθαναν μαζί 
Μ’ έκείνη τή στερνή πνοή . . .

"Ομορφο ήταν τ' όνειρο έκεΐνο,
Ψεύτικο ή δχι —δέν τό κρίνω ,
"Οπου πλημμύριζε μέ πνεύματα  
"Ολα τά ρεύματα. . .

Κ ι’ έστόλιζε μέ νύ μ φ ες ντροπαλές, δάση , νερά , 
Πού τούς θεούς πού τΙς ξετρέχανε γελούσαν,
"Η πού άπ’ τό θείο σμίξιμο γεννούσα ν,
Κείνη τήν έξοχη ήρωϊκή γ εν ιά . . .

Τά όνόματά τους 
Πάνω στούς λ ό φ ο υ ς ,
Πάνω άπ’ τίς θάλασσες.

Σ η μ . Σ υντά ξεω ς.

Τόν ’Απρίλιο τού 1824, στήν καρδιά τής Ελληνι
κής Έπαναστάσεως, πέθανε στό Μεσολόγγι, σέ ήλικία 
36 έτών, άπό μιά κρίση πυρετού, ό Άγγλος μεγάλος ρω- 
μαντικός ποιητής καί διακεκριμένος φιλέλληνας Λόρδος 
Βύρωνος.

Γιάτά 152 χρόνια άπό τό θάνατό του, δημοσιεύουμε 
τό άκόλουθο ποίημά του, τό όποιο γράφτηκε στήν Κε- 
φαλλονιά τήν 10 Σεπτεμβρίου 1823 καί πρωτοδημοσιεύ- 
τηκε τό 1903. Ή  άπόδοση τού κειμένου στά Ελληνικά 
έγινε άπό τόν ’Ενωμοτάρχη Σπΰρο Θεοδωρόπουλο, τε
λειόφοιτο τής ’Αγγλικής Φιλολογίας τού Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών.
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Η ΒΑΘΕΙΑ γνώσις τοΰ θελήματος 
του Κυρίου καί ή γνησία βίωσις τοΰ χρι
στιανικού ιδεώδους είναι ύπόθεσις πολύ
πλοκος καί δυσκατόρθωτος. Πρώτιστα 
πάντων χρειάζεται 6 έκ Θεού φωτισμός, 
γιμ τόν όποιον ώμιλήσαμε λίγο στο προ
ηγούμενο άρθρο. «Ή  διά τής προσευχής 
έπίγνωσις τού θελήματος τού Θεού, είναι 
φαινόμενον σπάνιον, κατορθωτόν μόνον 
κατόπιν μακρών κόπων, βαθείας πείρας, 
πάλης κατά των παθών, μετά άπό πολ
λούς καί βαρείς πειρασμούς έκ μέρους 
τών δαιμόνων άφ’ ένός καί μεγάλης άντι- 
λήψεως ύπό τού Θεού άφ’ έτέρου» έλεγε 
καί πάλιν ό Γέρων Σιλουανός (ένθ. άνωτ. 
σελ. 83). Αύτός είναι άλλωστε καί ό λό
γος, γιά τόν όποιον έμφανίζονται οί πα
ραχαράξεις τοΰ χριστιανισμού. Κάθε ένας 
προσλαμβάνει καί κατανοεί ένα μέρος 
τού χριστιανικού βιώματος. Στή συνε
χεία τό .άπολυτοποιεΐ, βοηθούμενος καί 
άπό τήν θορυβώδη φωνήν τοΰ πάθους, 
πού ένοικεΐ στην καρδιά του, καί προ
βάλλει έτσι ένα δικό του χριστιανισμό. 
Γ ι’ αύτό άλλωστε έχομε καί τόσους τύ
πους χριστιανισμού, όσους σχεδόν καί 
χριστιανούς.

Γιά μάς, λοιπόν, πού είμεθα άγευστοι 
τών ύψηλών συλλήψεων τού θείου θελή
ματος καί τών πνευματικών άναβάσεων, 
είναι χρήσιμη αύτή ή συμβουλή πού έτέθη 
προμετωπίς στο παρόν άρθρο. «Μη δέχου 
καί μη άπόρριπτε», άδελφέ μου. Νά δυό 
άν-πθέσεις πού συνθέτουν τήν κατάφα- 
σιν τής τελειότητος. Νά μη δέχεσαι^ εύ
κολα σάν θέσφατο, αύτό πού σοΰ υπα
γορεύει τό λογικό σου ή ή καρδια σου̂ , 
καί νά μη άπορρίπτης εύχερώς αύτό πού 
άκολουθεϊ ή καί πού σού ύποδεικνύει 
κάποιος τρίτος καί μάλιστα ο πνευματι
κός σου. Καί έπειδή τό «κάποιος τρίτος» 
παίρνει πολλές ερμηνείες, γιά νά είμεθα 
άσφαλεϊς θά τό περιορίσωμε στόν πνευ
ματικό μας πατέρα, τόν έξομολόγο καί 
καθοδηγητή μας.

«Μη δέχου καί μή άπόρριπτε». Ή  ποικι
λία τών χριστιανικών κατευθύνσεων καί 
άποχρώσεων, πού Ισοσκελίζει τους χρι— 
στιάνικούς τύπους μέ τόν άριθμόν τών χρι
στιανών, ή σύγχυσις τών πνευμάτων, πού 
προέρχεται άπό τήν ποικιλία αύτή, ή εξα- 
κολουθητικώς ψυχομένη άγάπη τών χρι
στιανών, ή κατ’ άδήριτον άνάγκην _έμφα- 
νιζομένη μονομερής πρόσληψις τού χρι
στιανικού Νόμου, ή συχνά άπαντώσα προ- 
σκόλλησις στή δική μας γνώμη καί προτί- 
μησι καί πολλοί ακόμη άλλοι παράγοντες 
καθιστούν έπιτακτικό τό χρέος μας νά 
προσέξωμε τήν προτροπή αύτή.

Αύτή ή προσταγή είναι κατά βάσιν ένας 
σπουδαίος άσκητικός κανών, πού θέλει 
πολλήν διασάφησιν καί πού παρά ταΰτα δέν 
δύνανται οί πολλοί νά τόν κατανοήσουν. 
Θά προσπαθήσωμε μ* όλα ταύτα νά απλου- 
στεύσωμε τόν κανόνα αύτό καί νά τόν προ
σαρμόσομε σέ όρια προσλήψεως προσιτά 
άπό τόν άναγνώστην. Ό  Γέρων Σιλουανος 
στόν όποιον έχομε άναφερθή ήδη, προσδιο- 
ρίζων τό περιεχόμενο τοΰ κανάνος αύτοΰ 
μάς λέγει: «'Όταν είς τό έργον τούτο, τής

ε κ ο υ κ a I

Π α ν . ’Αρχιμανδρίτου  
Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  

Τ αγμ )ρχου  — Ίεροκήρυκος Χ ω ρ)κής

διά προσευχής άναζητήσεως τοΰ θελήματος 
τοΰ Θεού, έπιδίδεταί τις μή έχων είσέτι 
άποχρώσαν πείραν, μή δυνάμενος «έκ τής 
γεύσεως» νά διακρίνη έγκύρως τήν ένέρ- 
γειαν τής χάριτος άπό τάς εκδηλώσεις τών 
παθών, Ιδίως δέ τής ύπερηφανείας, τότε 
είναι άπαραίτητον νά άπευθύνηται είς τον 
πνευματικόν οδηγόν. *0 ίδιος όμως, αντι- 
κρύζων οίοδήποτε πνευματικόν φαινόμενον, 
προ τής κρίσεως τοΰ όδηγοΰ, δέον νά έχηται 
αύστηρώς τής άσκητικής άρχής: «μή δέ
χου καί μή άπόρριπτε» (ένθ. άνωτ. σελ. 82)

Μέ άλλα λόγια ό κανών αύτός μάς έπι- 
σημαίνει τόν έκ τοΰ άγωϊσμοΰ, πού φωληά- 
ζει στά στήθη μας, κίνδυνον. "Οσον περισ
σότερον πιστεύομε στόν έαυτό μας, στήν 
γνώμη μας, στήν κρίσι μας, στήν άγιότη- 
τά μας τόσο καί πιο πολύ έμποδιζόμεθα να 
κατανοήσωμε γνησίως τό θέλημα τού Θε
ού καί νά βιώσωμε γνησίως έπίσης τόν 
χριστιανικό τρόπο ζωής και πολιτείας. 
"Ας μή ξεχνάμε, ότι όλες οί αιρέσεις ξεπή- 
δησαν μέσα άπό τά σπλάγχα τοΰ χριστιανι
σμού καί έδιδάχθησαν άπό χριστιανούς, 
πού πίστεψαν πολύ στόν έαυτό τους.

Τό «μή δέχου» είναι ή άφετηρία γιά μιά 
έξοδο έκ τοΰ εαυτού μας. ’Από δέ τή στι
γμή πού θά παύσωμε νά έμπιστευώμεθα 
στόν έαυτό μας, προβάλλει έπιτακτικη η 
άνάγκη νά πορευθουμε πρός κάποιον τρί
τον γιά νά πάρωμεν τή δική του γνώμη. 
"Οπως καί αν έξετάσωμε τό πράγμα αύτή 
ή έξοδος άπό τόν έαυτό μας είναι ή μονα
δική σέ άσφάλεια οδός καί πορεία. Είναι ή 
οδός, πού άναδεικνύει τούς άγιους.^ Είναι^ή 
πορεία, πού σώζει άπό τις παγίδες τής 
πλάνης, πού στήνει ό διάβολος στο διαβα 
τής πνευματικής μας όντότητος. Καί ή πο
ρεία αύτή πρέπει νά τερματίζεται^ κατ’ 
άρχήν καί βασικά στόν πνευματικό  ̂μας 
οδηγό. Θά καθήσωμε στά πόδια του ! ’Αλ
λά πώς; Σάν συνομιληταί ή σάν μαθηταί; 
’Εάν άκολουθήσωμε τό πρώτο, τότε θα 
έχωμε πολλά νά δεχθούμε καί άλλα τόσα 
νά άπορρίψωμεν. Ά ν  ή συνάντηαις τοΰ 
πνευματικού μας καταπέση στο έπίπεδο 
μιάς συνομιλίας, τότε θά έχη τό μή ώφέλιμο 
πνευματικά τής «έπί ϊσοις δροις» συζητη- 
σεως. ’Ό χι λοιπόν σάν συνομιληταί, άλλά 
σάν μαθηταί! Ό  πνευματικός δέν φθέγγε
ται, δέν όμιλεϊ, έξ έαυτοΰ.* Λαλεί μέ τον 
φωτισμόν τού Παναγίου Πνεύματος. Αν 
κατορθώσωμεν νά δεχθούμε προθυμως καί 
έπακριβώς όσα θά μάς ύποδείξη, αν δηλ. 
δέν κρίνωμε καί δέν άπορρίψωμε τις συμ
βουλές του, τότε θά έχωμε τεθή στήν τρο
χιά, πού άναδεικνύει τούς άγιους. Καί άν 
άκόμη ό πνευματικός δέν είναι σοφός, ή

η ά τ ι ό ξ > ξ > ί τ ι τ ε

άπάντησίς του έν τούτοις θά είναι θεοφώ
τιστος καί συνεπώς ώφέλιμος διά τήν πι- 
στιν καί τήν ταπείνωσιν τοΰ έπερωτώντος. 
Έρώτησαν κάποτε ένα άγιον Ηγούμενον: 
«πώς ό μοναχός δύναται νά γνωρίση τό 
θέλημα τού Θεού;» Καί ό Ηγούμενος άπήν- 
τησεν —«’Οφείλει νά δέχεται τόν πρώτον 
μου λόγον ώς τό θέλημα τού Θεού. 'Όστις 
οΰτω πράττει, είς αύτόν έπαναπαύεται ή 
χάρις τού Θεού».

Ό  Σιλουανός έπρόσεχεν όλως ιδιαιτέρως 
τό σημεΐον αύτό. ’Εξαιρετικήν όλως προ
σοχήν, σημειώνει ό βιογράφος του, έδιδεν 
είς τήν έσωτερικήν ύπακοήν είς τόν ήγού- 
μενον καί τόν πνευματικόν, θεωρών αύτήν 
Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν  τής Έ  κ λ η σ ί α ς , καί 
δώρημα τής χάριτος. ’Απευθυνόμενος είς 
τόν πνευματικόν, προσηύχετο νά τόν έλεή- 
ση ό Κύριος διά τοΰ λειτουργού Τσυ καί νά 
τού άποκαλύψη τό θέλημά Του καί τήν πρός 
σωτηρίαν οδόν. Γνωρίζων δέ, ότι ή πρώτη 
σκέψις ή όποια γεννάται είς τήν ψυχήν μετά 
τήν προσευχήν, είναι άνωθεν πληροφορία, 
έδράττετο τοΰ π ρ ώ τ ο υ  λ ό γ ο υ  τοΰ 
πνευματικού, τής πρώτης του ν ύ ξ ε ω ς ,  
μή έπιζητών τήν περαιτέρω συνομιλίαν. 
Είς τούτο έγκειται ή σοφία καί τό μυστή
ριον τής άληθοΰς ύπακοής, τής όποιας σκο
πός είναι ή γνώσις καί ή έκπλήρωσις ούχΐ 
άνθρωπίνου άλλά θείου θελήματος. Τοιαύτη 
πνευματική ύπακοή, άνευ άντιρρήσεων 
καί έναντιώσεων, (όχι μόνον έκφραζομε- 
νων, άλλ’ ούτε καί έσωτερικών καί άνεκ- 
δηλώτων), είναι ά π α ρ α ί τ η τ ο ς  προϋ- 
πόθεσις διά τήν πρόσληψιν καί άφομοίωσιν 
τής ζώσης παραδόσεως» (ένθ. άνωτ. σελ. 
84).

'Α γαπητέ άναγνώ στα,

«Μή δέχου καί μή άπόρριπτε».
Κράτησε αύτή τή χρυσή γραμμή. ’Όσο, 

καί άν φαίνεται άντιφατική, περιέχει μιά 
σωτήρια κατάφασι καί ένα πολύτιμο μυστι
κό. ’Αποκαλύπτει τόν άσφαλή δρόμο, πού 
οδηγεί στήν γνήσια βίωσι τοΰ χριστια
νικού ιδεώδους καί έγγυάται τήν σωτηρία 
τής ψυχής, τήν θέωσί της καί τήν δόξαν της 
στήν μακαριότητα τού Ούρανοΰ. Μή δεχό
μενος τις ύπαγορεύσεις τού εαυτού σου και 
μή άπορρίπτων τις συμβουλές τού πνευμα
τικού οδηγού σου θά βαδιζης την οδον τής 
χριστιανικής τελειώσεως, ναι, την γνήσια 
όδό τής χριστιανικής ζωής, στήν γνησιω- 
τερη έκφρασί του τόν χριστιανισμό μας.

* Σημ. Ή  θέσις τοΰ παρόντος άρθρου ήτο 
άμέσως μετά τό ύπό τόν τίτλον «ΤΟΤ 
ΜΩΤΣΕΩΣ ΕΣΜΕΝ» καί αποτελεί τήν 
προϋπόθεσιν των δημοσιευθεντων εις τα 
τεύχη τοΰ Φεβρουάριου καί τού Μαρτίου.
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Πρότυπο Τροχονομικό Σήμα
Ή  συμπαθεστάτη τάξις των μουσικών της πόλεως

Χαϊδελβέργης της Γερμανίας έχει, οπωσδήποτε, τά ......
οδικά προβλήματά της, πού γιά νά τά έπιλύση, έστω καί 
μερικώς, άνεκάλυψε μιά πολύ πρακτική καί έξυπηρετική 
«Φόρμουλα». Έσχεδίασε μιά έπίκαιρη καί, όπως φαίνε
ται, στην φωτογραφία μας, χρηστική πινακίδα, ή όποια 
βέβαια δεν έχει έπί τοϋ παρόντος διεθνή ισχύ, δέν στε
ρείται όμως πρωτοτυπίας. Ή  πινακίδα έτοποθετήθη προ 
τοϋ κτιρίου της Άνωτάτης Σχολής Μουσικής τής πόλεως, 
διότι ενώ ό διερχόμενος άπό αύτήν δρόμος έχει πυκνή 
συγκοινωνία, ωστόσο δέν είναι ασφαλισμένος οΰτε μέ 
σηματοδότες, οΰτε καί μέ ειδικά χαραγμένες διαβάσεις 
πεζών. "Οταν, λοιπόν, οΐ μουσικοί διασχίζουν τον δρόμο 
«Φορτωμένοι» μέ τά μουσικά όργανα, πού είναι έν μέρει 
δύσχρηστα, άργοϋν στήν διάβασι περισσότερο άπό τούς 
πεζούς καί γιαυτόν άκριβώς τον λόγο έτοποθέτησαν τήν 
σωστική, όπως άπεδείχθη μέχρι σήμερα πινακίδα, γιά 
τήν οποία άσφαλώς καί ή Τροχαία τής πόλεως δέν είχε 
καμμιά άντίρρησι.

Συνεχής έξάσκησις 
των άνδρών τοϋ F.B .I. 

στήν σκοποβολή
Έ να πελώριο θέμα—πρόβλημα γιά τον σύγχρο

νο ’Αστυνομικό είναι ή τελεία έκμάθησις τοϋ χει- 
ρισμοϋ τώνόπλων, επειδή αύτό, όμολογουμένως, 
άποτελεί ένα άπό τά βασικώτερα προσόντα τής 
έπαγγελματικής του καταρτίσεως. Ή  έκπαίδευσίς 
είναι ανελλιπής, συντονισμένη καί εντατική, συν- 
τελεϊται δέ μεθοδευμένα καί βάσει προγραμμάτων 
άπολύτως προσηρμοσμένων πρός τάς συγχρόνους 
άπαιτήσεις τών υπηρεσιακών δεδομένων τής 
αύτοαμύνης, τής προλήψεως καί τής καταστολής 
τοϋ εγκλήματος καθώς επίσης καί τής διώξεως καί 
συλλήψεως τών κακοποιών. *Η επίκαιρη σκηνή τής 
φωτογραφίας μας παρουσιάζει έκπαιδευόμενον 
σπουδαστήν τής ’Αστυνομικής ’Ακαδημίας τοϋ 
F.B.I. μέ πλήρη έξάρτησι, κατά τήν στιγμή τής 
άσκήσεώς του, ύπό τήν καθοδήγησι καί έποπτεία 
τοϋ έκπαιδευτοϋ του. Πάντως ή έπιτυχής έκβασις 
τής «βολής» θά τοϋ δώση τό «ό κέϋ» γιά τήν 
ευχερή άσκησι τοϋ ύψηλοΰ λειτουργήματος του.

ί>
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Ηλεκτρονικές
Εικονογραφήσεις

Οί «κομπιοϋτερς» καί γενικώτερα οί ήλεκτρο- 
νικές συσκευές έχουν τεθή προ πολλοΰ στήν διά
θεσή των περισσοτέρων ‘Τττηρεσιών ’Ασφαλείας 
των Ευρωπαϊκών Χωρών. Μια τέτοια συσκευή 
έπεδείχθη τελευταία στήν Δυτική Γερμανία, ή 
όποια (αναμφισβήτητα κατέπληξε δλους όσους τήν 
παρηκολούθησαν, γιατί είναι πράγματι μοναδική 
στο είδος της. Άποτελεΐται άπό έναν κινούμενο 
βραχίονα, πού είναι έφωδιασμένος μέ μια κεραία 
πάχους βελόνης καί μπορεί νά ψηλαφήση όποιο- 
δήποτε άντικείμενο, άπό αυτοκίνητο ή άλλο όρ
γανο, μέχρι τό άνθρώπινο σώμα' καί έν συνεχεία 
μέ τήν βοήθεια ένός ήλεκτρονικοϋ ύπολογιστοϋ 
νά αποτύπωση τό σχέδιο σέ χαρτί, άξιοποιώντας 
όλα τα στοιχεία πού τοϋ δίνονται. Πιστεύομεν, 
λοιπόν, απόλυτα ότι ή νέα επαναστατική έφεύρεσις 
θά έξυπηρετήση τίς ’Αστυνομικές ’Αρχές στήν 
άποτύπωσι της μορφής τοϋ έγκληματίου.

Μ ε λ έ τ ε ς  γ ι α  τ ή ν  βί α
Πριν άπό μερικά χρόνια τό Μπί—Μπί—Σ'ι άναθεώρησε τά προγράμματα 

του κρίνοντας ότι ήταν καιρός νά πάψουν νά βλέπουν σκηνές βίας έκατομμύρια 
θεατών.

Τά ψυχοφθόρα αύτά προγράμματα είχαν έπιπτώσεις καί στις μικρές ηλικίες. 
Φοβία, άγωνία, άγχος, άυπνία ταλαιπωρούσαν τά παιδιά καί κατ’ επέκταση 
τούς γονείς.

Τώρα ή άμερικανική τηλεόραση κάνει προσπάθειες νά περιορίση τό κλίμα 
βίας πού κυριαρχεί στα κανάλια της.

Οί μελέτες πού έγιναν πάνω στα θέματα των σήριαλς έμφανίζουν σέ μεγάλο 
ποσοστό τή βία καί τήν παρακμή των ήθικών καί κοινωνικών αξιών.

Ή  επίδραση όλων αύτών είναι ολέθρια για τίς Νεαρές ήλικίες.
‘Υπολογίζεται κατά μέσον όρο ότι κάθε παιδί στήν ’Αμερική άπο 8 14

έτών έχει δει 18.000 φόνους στήν τηλεόραση. Οί μεγαλύτερες επίσης ήλικιες 
έχουν συνηθίσει τό πιστολίδι, τίς ληστείες καί τούς φόνους καί δυσφοροϋν με 
προγράμματα πιο ήπια καί πιο διδακτικά.

Είναι όμως καιρός, ύποστηρίζει μια Επιτροπή πού έρευνα τά αίτια καί την 
πρόληψη τού έγκλήματος, οί άνθρωποι νά πεισθούν ότι ή βία δέν είναι μέσον 
γιά νά λυθούν τά έκάστοτε προβλήματά τους. ΙΙρέπει νά τεθή ένας έλεγχος στις 
κτηνώδεις σκηνές φόνων πού ικανοποιούν ένα μεγάλο ποσοστό νέων. Αν πάψη 
νά άποθεώνεται στήν τηλεόραση καί στον κινηματογράφο ή έπιθετικοτης και η 
βαναυσότης, τότε ύπάρχει περίπτωση νά δούμε έναν κόσμο λιγώτερο εχθρικό, 
λιγώτερο άπάνθρωπιο, έναν κόσμο, αν οχι θαυμαστό, τουλάχιστον καλύτερον.

ϊ

ί

Κ ο ύ ρ σ α  μ ε τ ’ ε μ π ο δ ί ω ν
Ή  εντατική έκπαίδευσις τών ’Αμερικανών ’Αστυνομικών περιλαμ

βάνει καί πρόγραμμα τελειοτάτης έκμαθήσεως όδηγήσεως αυτοκίνητου, 
προσόν εντελώς άναγκαίο καί άπαραίτητο, γιά τήν άντιμετώπισι τού 
σημερινού ώργανωμένου έγκλήματος. ‘Η έκπαίδευσις είναι εξαντλητι
κά έπίμονη καί άπαιτεί ιδιαίτερα προσόντα, όπως λ.χ.^τόλμη, ευστρο
φία, έτοιμότητα καί προ παντός ύπερανεπτυγμένα άντανακλαστικα, 
ώστε σέ όποιαδήποτε δεδομένη στιγμή ή άντίδρασις τού οδηγού να 
είναι άμεση καί θετική. Στήν φωτογραφία μας στιγμιότυπο^ άπό τήν 
«έν πλήρη έξελίξει» έκπαίδευσι, κατά τήν στιγμή πού τό αύτοκίνητο 
διέρχεται άπό τούς δαιδαλώδεις διαδρόμους της κατεσπαρμενης μέ 
((κώνους» πίστας, οί οποίοι άντιπροσωπεύουν πραγματικά έμπόδια καί 
θά πρέπη νά τά προσπεράση, μέ έπιδεξιότητα καί εύστροφία, ό έκπαι- 
δευόμενος.
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Ή Ά Ε Τ ΙΛ Ζ

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  Λ Θ 3 6
Κ Α ΤΑ σηματικήν αναφοράν τής Δ.Χ. "Εβρου, τάς 

απογευματινός ώρας τής 1ης 5Απριλίου έδολοφονήθη 
παρ’ άγνωστου έξωθι τοϋ Πυθίου, ό Διοικητής τοϋ 
ομωνύμου Σταθμού 5Ελέγχου Διαβατηρίων, Υ π ο 
μοίραρχος Δημήτριος Κολομβίας. 'Ο άτυχης ’Αξιω
ματικός έβλήθη πεντάκις διά πυροβόλου όπλου καθ' 
ψ στιγμήν μετέβαινεν πεζή εις Πύθιον μετά συνα
δέλφου του τοϋ Στρατεύματος. Ώ ς  πιθανός δράστης 
φέρεται ατομον υπό τήν επωνυμίαν Τσιναγός, κατα- 
διωκόμενον από καιρού διά διαφόρους εγκληματικός 
πράξεις.

ΣΟΒΑΡΑ προβλήματα δημοσίας υγείας άντιμε- 
τωπίζει ή Χωροφυλακή εις τα 5Αθηναϊκά προάστια, 
τα όποια έχουν καταντήσει κέντρα διαμονής των 
φθισικών. *Ηδη εις ’Αμαρούσιον, Χαλάνδριον, Ά γ .  
Παρασκευήν, Φραγκοκκλησιάν, Ηράκλειον, Μα- 
γκουφάναν, Πεντέλην, καί Κηφισίαν, ξενοδοχεία καί 
οίκίαι έγέμιααν υπό φθισικών, οι όποιοι ελπίζουν ότι 
διά τού καθαρού άέρος θά παρατείνουν τήν καταδικα- 
σμένην ζωήν των.

Σ ΥΝ Ε ΧΙΖΕΤΑΙ ή διαφωτιστική εκστρατεία των 
'Υγειονομικών καί 5Αστυνομικών ’Αρχών περιοχής 
’ Αττικοβοιωτίας, διά τήν επιτυχή καταπολέμηση· 
τής ελονοσίας καί τοϋ δάγκειου πυρετού. Προς τον 
σκοπόν τούτον συνισταται: Γενική καθαριότης, αφθο- 
νος χρήσις άσβέστου, κάλυψις δοχείων απορριμμάτων, 
υδροδοχείων καί φρεάτων, ώς καί ό ψεκασμός διά 
πετρελαίου άπαξ τής έβδομάδος των στάσιμων ύδά- 
των. Συνισταται τέλος ή ρίψις εντός άνοικτών ύδατο- 
αποθηκών ( στερνών) ειδικών ιχθύων οί όποιοι 
τρώγουν τούς σκώληκας των κωνώπων. Τοιούτου

είδους ιχθύς δίδει δωρεάν ή Υγειονομική ' Υπηρεσία 
(Λεωφ. ’Αλεξάνδρας 196).

ΤΑΡΑΧΩ ΔΗ  επίλογον είχεν ή τελεσθείσα τήν 
Τρίτην ημέραν τοϋ Πάσχα θρησκευτική πανήγυρις εις 
έξωκκλήσιον των Ψαχνών Εύβοιας. Τά επεισόδια 
ήρχισαν μεταξύ πολιτών καί άδειούχων στρατιωτών 
εν τή προσπάθεια άμφοτέρων τών πλευρών νά έξα- 
σφαλίσωσι προτεραιότητα εις τον χορόν. Ευθύς μετά 
ταϋτα οί συμπλεκόμενοι διεχωρίσθησαν τή έπεμβάσει 
τοϋ ’Αστυνομικού Σταθμάρχου ’Ενωμοτάρχου Δ. 
Στάση καί τών Χωρ)κων Δ. Κάμπρου καί Ν. Μουζή. 
'Επειδή όμως ό οίνος δεν ευφραίνει μόνον τάς καρδίας 
άλ.λά εξάπτει καί τά πνεύματα, τά επεισόδια έπανήρ- 
χισαν μετ’ ολίγην ώραν ένηός τής κωμοπόλεως τών 
Ψαχνών, αυτήν τήν φοράν σφοδρότερα. ’Επί τόπον 
κατέφθασε ένίσχυσις εκ 12 Χωροφυλάκων καί ή 
τάξις άπεκατεστάθη.

Κ ΑΤΟ Π ΙΝ  ενεργειών τοϋ Διοικητοϋ ’Ασφαλείας 
Σερρών Μοιράρχου κ. Κινινή, έξηρθρώθη ή ληστο
συμμορία Τσοχατζή, άποτελονμένη έκ τών Δημ. 
Καραμπέτση, Ίμπραήμ Ρουφατόγλου, Ίωάννου Γα
βριήλ, ’Αθανασίου Τούμπα καί Φωτίου Ταμπάκη. 
Οί εν λόγω ληοταί οιτινες κατεζητοΰντο διά ληστείας 
καί φόνους, άπό τίνος χρόνον ειχον διασκορπισθή 
κρυπτόμενοι εις τάς πόλεις τής Θεσσαλονίκης καί 
Ξάνθης, ένθα καί συνελήφθησαι.

ΤΡΑΓΙΚΟΝ δυστύχημα με θύματα τρεις νεκρούς 
καί επτά τραυματίας συνεπεία καταρρενσεως εξώ
στου οικίας, συνέβη εις Πύργον 5Ηλείας καί επί τής 
πλατείας 'Ηφαίστου, ένθα κατά τήν ημέραν τής εορ
τής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου είχε συρρεύσει πλήθος 
κόσμου προς παρακολονθησιν ιππικών άγώνων.

Ε ΙΣ  τό άμφιθέατρον Φαρμακολογίας τής ’Ιατρικής 
Σχολής (Γουδί) έγένετο έναρξις σεμιναρίου επί θε
μάτων Παθητικής Άεραμύνης. Τό εν λόγω σεμινά- 
ριον παρακολουθούν νπερδιακόσιοι σπουδασταί ήτοι 
’Αξιωματικοί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
Ασφαλείας, Φοιτηταί, καί 'Υπάλληλοι.

ΑΠ ΕΚΑΛΥΦ ΘΗ εις τάς Σέρρας σπείρα έπαγγελ- 
ματιών εμπρηστών άποτελονμένη έκ τών Α. Βάση, 
Σ. ’Αναριώτου, Ν. Σωτηριάδου, καί Σ. Μεσίχλα. 
Έ κ  τών άνακρίσεωι αί όποίαι διεξάγονται υπό τήν 
έποπτείαν τοϋ Διοικητοϋ Χωρ)κής Σερρών, προκύπτει 
ότι τά μέλη τής εν λόγω σπείρας άπό τοϋ έτους 1931 
καί εντεύθεν ειχον πυρπολήσει άνά τήν Μακεδονίαν 
καί Θράκην ικανόν άριθμόν οικιών καί καταστημάτων 
καί οικιών, ήσφαλισμένων άντί πολλών εκατομμυ
ρίων δραχμών.

Κ ΑΤΟ Π ΙΝ διαταγής τοϋ 'Υπουργείου Ναυτικών 
καί μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ ’Αρχηγείου Χωρ ]κής, 
ό Μοίραρχος κ. ’Ιωάννης Μπάφας διωρίσθη καθη
γητής τοϋ μαθήματος τής Γενικής ’Αστυνομίας εις 
τήν Σχολήν Δοκίμων Λιμενικών.

ΚΑΤΟΠΙΝ άποφάσεως τής Κυβερνήσεως, τάς 
φρουράς τής Πρωτευούσης, πλήν τών Φυλακών 
Άβέρωφ καί Συγγροϋ, θά άναλάβουν οί ανδρες τής 
Χωροφυλακής. 'Ο άριθμός τών έκάστοτε άπασχο- 
λουμένων θά άι έρχεται επί τοϋ παρόντος εις 41.

ΕΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ ώς ’Επιτελάρχης τοϋ Α ρχη 
γείου ό Συνταγματάρχης κ. Ά λ . ’Αναγνωστόπουλος

232



εκ τής Σχολής Χωρ ]κής, εις άντικατάστασιν τον 
Συνταγματάρχου κ. Άριστοψάνονς Κολλάτου τοπο- 
θετηθέντος ώς Δ ]ντοϋ τον 'Ελεγκτηρίου Δαπανών 
Χωρ ]κής. ’Επίσης εις την ' Υπηρεσίαν τής Βουλής 
έτοποθετήθησαν οί Ταγματάρχης κ. Γ. Παναγιω- 
τύπουλος, και Μοίραρχος κ. I. Λιναρδάκης.

Μ ΕΤΕΤΕΘΗΣΑΝ άμοιβαίως οι Ταγματάρχαι 
κ.κ. Τσαταλός Ευθύμιος —' Υπασπιστής τον ’Αρχη
γείου Χωρ ]κής, καί Θεοδοσόπουλος Ά λ .  —Διοι
κητής τής Δ.Χ. ’Αθηνών.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ τής Α.Δ.Χ. Στερεός 'Ελλάδος 
μετεφέρθησαν έκ τής όδοϋ Αχαμνών εις την τοιαύτην 
’Αγησιλάου 13, τά δε τής Δ.Χ. Αθηνών επί τής 
συμβολής των οδών Κοδριγκτώνος καί Κυψέλης.

Η  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ δύναμις εις το τέλος Α π ρ ι
λίου 1936 έχει ώς εξής: ’ Ενωμοτάρχαι 1323 (έλλειμμα 
122), Ύπεν ]ρχαι 1.129 (πλεόνασμα 250), Χωρο
φύλακες 9.518 (έλλειμμα 240). Σύνολον όπλιτικής 
δυνάμεως 12.110.

ΔΙΑ  Β.Δ. καί κατόπιν προτάσεως τοϋ Αρχηγείου 
Χωρ ]κής προς το Συμβούλων Μεταθέσεων ’Αξιω
ματικών, μετατίθενται οι κάτωθι ’Αξιωματικοί:

Συνταγματάρχαι: Σκιαδάς Δ., εις Α.Δ.Χ. Δυτ. 'Ελ
λάδος, καί Βεργογιαννόπουλος Κ. εις Α.Δ.Χ. Θράκης. 
’Αντισυνταγματάρχαι: Δούμας Σταύρος, Α.Δ.Χ. Ν. 
Αιγαίου, Κακαβάς Θεόδωρος Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας, καί 
Μανονσάκης I.,εις Κρατικήν’’Αμυναν. Ταγματάρχαι: 
ΙΙανίτσας Γ. Δ.Χ. Πέλλης, Σταφυλοπάτης Γ. Δ.Χ. 
Κορινθίας, Άνδροβιτσανέας Λ. Δ.Χ. ’Ηλείας, Φαϊ- 
λάδης Σπ. Δ.Χ. Σερρών, Φακοννης Χαρ. Υ.Χ. Καρ
πενησιού, Πελεκάνος Β. Τάγμα Χωρ ]κής ’Αθηνών, 
’Αγγελακόπουλος Χαρ. Έλεγκτήριον Δαπανών Χωρο
φυλακής, Δρακόπουλος Δ. καί Παπαδόπουλος I. εις 
Κρατικήν ’’Αμυναν. Μοίραρχοι: Βρεττέας Γ. Διαχ. 
Α.Δ.Χ. IIελοποw ήσον, Πισπιρίγγας Λέων. Διαχ. 
Α.Δ.Χ. Θράκης, Καρατώλος Στεφ. Τμήμα Ά σφ . 
’ Ιωαννίνων, Σκορδαράς ’ Ηλίας Δ.Χ. ’Ηλείας, Γ  ά
σπορης Κ. Υ.Χ. Παραμυθίας, Καρύδης Ά λ . Υ.Χ. 
Παρών, Ζερβόπουλος I. Υ.Χ. Λαμίας, ’Αργυρίου 
Εναγγ. Υ.Χ. Ζακύνθου, Ρούσσης Θεοφ. Τ.Α. Λα
ό ίσης, Άναστασύπουλος Σ. Υ.Χ. Σύρου, Στρατι- 
όάκης Γ. Α.Τ. Τρικάλων, Πατσατζής Π. Τ.Α. Κο
ζάνης, Μανουσος Π. Υ.Χ. Σερβίων, Ταιτούρας Ν. 
καί Καρύταας Κ. εις ’Ελ.εγκτήριον Δαπανών Χωρο
φυλακής.

Ό  Π α λ α ι ό ς

εποχιακά

" Μ Ι Ο Υ Ζ Ι Κ  ΣΟΚ,,
ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ αύτή ή στήλη το 

έχει παρακάνει μέ τούς αύτοσχέδιους ξενι
κούς τίτλους πού έχουν πάντα δεύτερο 
συνθετικό την λέξη «σόκ». Ή  έξήγηση 
πάντως είναι απλή: Ή  στήλη είναι «Ε πο
χιακή», οπότε φυσικό είναι να άσχολήται 
μέ διάφρρα σημεία καί...τέρατα των καιρών. 
'Ωστόσο όμως κινδυνεύει νά χαρακτηρισθή 
«μή προοδευτική» έπειδή έπιμένει νά έκ- 
φράζη άντίθετες απόψεις γύρω άπό διάφορα 
«άπελευθερωτικά» θέματα Τέχνης.

Παλαιότερα είχε άσχοληθή μέ τις ται
νίες «πορνό». Σήμερα θά άσχοληθή μέ 
ένα παρόμοιο θέμα. Πρόκειται γιά την 
απροκάλυπτη καί πανηγυρική—όπως τήν 
έχαρακτήρισε ό τύπος—εισβολή τοϋ σέξ 
στο μοντέρνο πεντάγραμμο. Τό όποιον 
σημαίνει ότι στο εγγύτατο μέλλον θά έχη 
συντελεσθή ή «απομυθοποίηση» μιας συ
νήθειας πού είχαν μέχρι χθές οί άνθρωποι 
νά άκοϋνε μουσική γραμμένη σέ παρτι
τούρες μέ τά πολύπλοκα όσο καί ανιαρά 
παραδοσιακά μέτρα.

Μέ λίγα λόγια δηλαδή στο κύκλωμα τοϋ 
σοδομικοϋ φιλμ καί έντύπου, μπαίνει τώρα 
πανηγυρικά καί τό «σόκιν—σόγκ». Ε π ό 
μενο ήταν νά συμβή καί αύτό, άφοϋ τά 
τελευταία χρόνια ή παραγωγή των πάσης 
φύσεως «πορνό», έ'χει πάρει τις διαστάσεις 
τής βαρείας βιομηχανίας... ’Ά ς δούμε όμως 
πώς καί άπό πού ξεκίνησε ή νέα αύτή μου
σική έπιδημία.

Σύμφωνα μέ τά σχετικά δημοσιεύματα 
τού τύπου ξεκίνησε άπό τήν ’Αμερική, πέ
ρασε μέ ταχύτητα «τζέτ» τον ’Ατλαντικό, 
καί ήδη κατακλύζει τήν Ευρώπη. Στο 
Λονδίνο μάλιστα είχε καί μία μικρή περι
πέτεια, όταν τό BBC άπαγόρευσε νά 
μεταδίδεται άπό τά πρόγραμματά του ένα 
τραγούδι μέ «καυτό» τίτλο καί περιεχόμε
νο, ερμηνευμένο άπό κάποια άγνωστη μέχρι 
χθές καί πασίγνωστη σήμερα ’Αμερικανίδα 
τραγουδίστρια μέ τό όνομα Ντόνα Σάμμερ. 
Φυσικά ή άπαγόρευση αύτή ήταν ό,τι έπρε
πε γιά τό «μάρκετιγκ» τού σχετικού δίσ
κου. Γιατί ήδη όπως καί στήν ’Αμερική, 
έτσι καί στήν ’Αγγλική πρωτεύουσα βρί
σκεται έπικεφαλής στον πίνακα τών πω- 
λήσεων. Κατά τά άλλα ό σύγχρονος άν
θρωπος έχει «διακεκριμένην καί μή έπηρεα 
ζομένην βούλησιν»....Πώς τά καταφέρ
νουν άλήθεια «ορισμένοι «καπάτσοι» νά 
βρίσκουν κάθε φορά τούς άδύνατους σφυ
γμούς τής έποχής μας...

Πάντως ό,τι καί νά πούμε έμεϊς έδώ, γε
γονός είναι ότι, όπως τό έχουν χαρα
κτηρίσει οί ειδικοί «ρόκ τού οργασμού», 
γνωρίζει σήμερα τήν μεγαλύτερη προβολή. 
Κατά τήν γνώμη τών «ειδικών» αύτών ή 
διεγερτική «σόουλ — μιοΰζικ» είναι ό,τι

πρέπει γιά τά σοδομικά αύτά τραγούδια, 
τά όποια άς σημειωθή ότι συνοδεύονται 
άπό πολλά καί ευνόητα ήχητικά «έφφέ». 
Μέχρι σήμερα πολλά συγκροτήματα καθρος 

καί μεμονωμένοι τραγουδισταί άμιλλώνται 
μεταξύ τους γιά τό ποιός θά δημιουργήση 
τήν έρεθιστικώτερη ατμόσφαιρα μέσ«ρ ένός 
δίσκου 45 ή 33 στροφών. Έ τσ ι οί μέν... 
πολύστροφοι «άτσίδες» κολυμπάνε στο 
χρήμα, οί δέ πιστοί θαυμασταί τους βω- 
λοδέρνονται στά τέλματα τών άδυναμιών 
τους. Γιατί πώς νά τό κάνωμε: Τά τελευ
ταία αύτά καμώματα τής μοντέρνας μου
σικής δεν πρέπει νά προορίζονται γιά άπό- 
λυτα φυσιολογικούς ή τούλάχιστον σοβαρούς 
άνθρώπους. Βέβαια οί δημιουργοί της δια
κηρύσσουν σέ όλους τούς τόνους ή «καινο
τομία» αύτή είναι μιά άκόμη προσπάθεια 
γιά τήν «σεξουαλική άπελευθέρωση» τού 
ανθρώπου. ’Αλλά τό εμπορικό αύτό σλό
γκαν έγινε πιά κοινοτοπία. Έ τσ ι ή κινη
ματογραφική έντυπη, καί τελευταίως μου
σική σεξολογία άνευ διδασκάλου θολώνει 
καταλλήλως τά νερά, καί κάθησε εσύ άπο- 
νήρευτενέε νά μοΰ βρής άκρη, άφοϋ όλο καί 
σέ φορτώνουν μέ καινούργια προβλήματα 
καί ερεθισμούς, καί φυσικά σέ αφήνουν 
πάντα... μεταξεταστέο στις απελευθερωτι
κές εξετάσεις». Περιττόν νά άναφερθή ότι 
στήν μουσική πού. είναι ή αδυναμία τών 
νέων τό «χάπι» τής άπελευθερώσεως κα- 
ταπίνεται εύκολα. "Αντε καί νά δούμε τί 
μάς έπιφυλάσσει άκόμη ό περίφημος 
«οπτικός» πολιτισμός μας...

X . -
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Τ ήν Θάσο την λένε Κέρκυρα 
τής Μακεδονίας καί δεν έχουν 
άδικο. Μάλιστα μερικοί λένε 

δτι ξεπερνά την Κέρκυρα σε φυ
σική ομορφιά.

Μικρό τό νησί κι απομονωμένο 
ατά χρόνια τής Τούρκικης σκλαβιάς, 
γλύτωσε από την επιμιξία με ξένες 
φυλές. Οι κάτοικοί του, ατόφιοι 
απόγονοι των αρχαίων 'Ελλήνων, 
έχουν δλη την ομορφιά καί την σπιρ- 
τάδα τοΰ πνεύματος εκείνων.

Καλωσυνάτοι, έξυπνοι, εύγενείς 
με μιαν ίδιάζουσα μελωδική γλυκεία 
προφορά καί έναν χαρακτηριστικό 
ιδιωματισμό, σε κάνουν νά τούς συμ- 
παθήσης μόλις τούς ννωρίσεις.

’Από τ ’ αρχαία χρόνια ή Θάσος 
δημιούργησε ένα δικό της πολιτισμό.

Παρ’ δλους τούς κατατρεγμούς 
τοΰ νησιού από βάρβαρες επιδρομές, 
στα κατοπινά χρόνια οι Θάσιοι 
μπόρεσαν νά κρατήσουν αλώβητα τά 
έθιμά τους, τά τραγούδια τους καί 
τον ιδιαίτερο τρόπο τής ζωής τους.

’Έ τσι καί τό Πάσχα στή Θάσο 
στα παληότερα χρόνια, είχε μιά ξε
χωριστήν απλότητα, ομορφιά καί 
χάρι πού συγκινεϊ καί γιομίζει μ ’ 
ένα γλυκό άρωμα τήν αχλύ τών ανα
μνήσεων.

Σ ’ εκείνα τά χρόνια, δ ατμός κι 
ή μηχανή δεν είχαν ακόμη φτάσει 
στο νησί. Οι άνθρωποι ζοΰσαν με 
λιτότητα καί ήσαν γιά τούτο περισσό
τερο κοντά στον Θεά, στήν φύση, 
στήν άρετή καί στήν άλήθεια.

Με τά πανιά, φτεροϋγες λευκές 
ένός παράξενου μυθικού πουλιού, 
έπλεαν κι’ έσκιζαν, αφρίζοντας τήν 
σμαραγδένια Θάλασσα, τά μικρά 
Θασίτικα καΐκια πού έκαναν τότε 
τήν συγκοινωνία Θάσου—Καβάλας.

Δύσκολο τό ταξίδι καί πολλές φο
ρές επικίνδυνο. Δέν ήταν λίγες οι 
περιπτώσεις, πού ό άνεμος παράσερ- 
νε τό μικρό ιστιοφόρο στις ακτές 
τών ’Ελεύθερων κι’ ακόμα παραπέρα. 
Κι δταν δμως είχε νηνεμία, τό τα
ξίδι κρατούσε δυο καί τρεις μέρες.

Γιαυτό λοιπόν πολύ πριν από τό 
Πάσχα, οι μαγαζάτορες κι οι νοι- 
κοκυραϊοι τής Θάσου ξεκίναγαν γιά 
τήν Καβάλα, γιά νά προμηθευτούν 
δ,τι χρειάζονταν οι «Μεγάλες Μέρες». 
Μαζύ τους κουβαλούσαν γιά ανταλ
λαγή ή πώληση στήν Καβάλα, ορι
σμένα προϊόντα τους, λάδι κρασί, 
έληές, μέλι κ.λ.π. Πολλοί έπαιρναν 
καί τις γυναίκες τους καί τά με
γαλύτερα παιδιά τους γιά νά τούς 
βοηθούν, αλλά καί γιά νά τούς δεί
ξουν τήν πολιτεία. ΤΗταν άς πούμε 
πρόδρομοι τών σημερινών τουρι
στών. Φορτωμένοι τά σεκλέρια τους 
( δηλαδή τά ταγάρια τους) αποβιβά
ζονταν στήν Καβάλα. Αυτά τά 
«σεκλέρια» έγιναν αφορμή δταν οι 
Καβαλιώτες θέλουν νά πειράξουν έ-
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ναν Θάσιο νά τον άποκαλοΰν «Σεκλέ- 
ρι».

Το ψώνισμα γινόταν από τα μεγά
λα μαγαζιά, που είχαν ανοίξει τότε 
στην Καβάλα, Ήπειρώτες έμποροι. 
’Από τό 1860 κι’ έπειτα, με την 
ανάπτυξη τοϋ Κάπνεμπορίου, ή πόλη 
αυτή απέκτησε δική της αυτόνομη 
εμπορική κίνηση. Τα μαγαζιά βέ
βαια εκείνης τής εποχής δεν είχαν 
τήν πολυτέλεια τών σημερινών κα
ταστημάτων. 'Έμοιαζαν περισσότε
ρο με τις σημερινές αποθήκες, ήσαν 
όμως γιομάτα «απόλα τα καλούδια». 
Σ ’ αυτά πουλιόνταν τά Θασίτικα 
προϊόντα και απ’ αυτά αγόραζαν οι 
Θόσιοι δ,τι είχαν άνάγκη. Πολλά τά 
παζαρέματα γιά νά πουληθή ή νά 
άγορασθή κάτι. ’Έξυπνοι οι ’Ηπει-

ρώτες αλλά τετραπέρατοι κι οι Θα- 
σϊτες. Μυαλό εμπορικό κι οι δυο 
ράτσες. Είχε πολύ γούστο ή συζή- 
τησι πού γινόταν μεταξύ τους, οί 
διπλωματικοί ελιγμοί, οι πονηριές 
και τά διάφορα κόλπα πού μεταχει
ρίζονταν μέχρι πού νά καταφέρη ό 
ένας τον άλλον.

Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η

Μετά τήν αγορά ή επιστροφή στο 
νησ'ι ήταν κοπιαστική. Τό καΐκι τούς 
αποβίβαζε στήν «Σκάλα» δηλαδή 
στο επίνειο πού είχε κάθε χωριό τής 
Θάσου. Γιατί κάθε χωριό είχε τό 
δικό του λιμανάκι. 'Έτσι έχουμε Σκά
λα Μαριές, Σκάλα Καλιράχης, Σκά-

^ci/bwTbo  

j l a f u i f m ,  
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/ΐΜ β Ια voifttof

Θάσος, άπό τά πιο καταπράαινα 
και όμορφα νησιά τοϋ ΑΙγαίου 
οπού ή ξεχωριστή ομορφιά τοϋ 
τοπείου συμβαδίζει μέ τήν προ
κοπή τών άνθρώπων.

λα Σωτήρος κ.λ.π.
’Από εκεί έπρεπε νά περπατήσουν 

ώρες γιά νά φτάσουν στο χωριό τους.
Χαρακτηριστικά, κάποιος αυτο

σχέδιος λαϊκός ποιητής άπό τό χωριό 
Μαριές Θάσου, πού φαίνεται δέν 
άιτεχε σ’ αυτήν τήν οδοιπορία, είχε 
συνθέσει τό ακόλουθο ποιηματάκι. 

Χωρών Μαριές 
ι κι άπό πάνω Κουλές 

κι ή Σκάλα μας άπέχει 
τρεις ώρες σ’ οποίον τρέχει.

Τά χωριά τής Θάσου εκτός άπό 
τον Λιμένα ήσαν δλα χτισμένα πολύ 
μακρυά άπό τήν θάλασσα γιά τον 
φόβο τών πειρατών. ’Ακόμα καί σή
μερα σέ κάθε χωριό διασώζεται ή 
ονομασία τής δεσπόζουσας προς τό 
λιμανάκι κορυφής πού λέγεται 
«Βίγλα» δηλαδή σκοπιά. Έ κεϊ φύ
λαγε νύκτα καί μέρα ό βιγλάτορας. 
"Ενας άνθρωπος πληρωνόμενος άπό 
τήν κοινότητα πού φύλαγε καραούλι 
προσέχωντας μήν τυχόν αποβιβα
στούν στήν άκτή πειρατές, Μόλις 
έβλεπε τίποτε τό ύποπτο ειδοποιούσε 
συνθηματικά κι άμέσως τό χωριό 
άδειαζε άπό τά γυναικόπαιδα, ενώ οί 
άνδρες οπλίζονταν κι έπιαναν τις 
διαβάσεις γιά νά προστατεύσουν τούς
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δικούς τους. Γι αυτό οι ταξιδιώτες 
διαννκτέρευαν συνήθως στην «Σκά
λα» δπου υπήρχε ένα σπίτι ειδικά 
γι αυτόν τον σκοπό.

Την άλλη μέρα ειδοποιημένοι οι 
δικοί τους από τον βιγλάτορα ή άλλο 
κατέβαιναν μέ ζώα και φόρτωναν 
τις πραμάτειες.

Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Ε Σ

Πόση χαρά στο σπίτι ή άφιξη τοϋ 
πατέρα! Καθ’ ένας έτρεχε νά τον άγκα 
λιάση νά τον φιλήση καί νά ψάξη νά 
δη τι καλό τον έφερε από την Κα- 
βάλ.α.

Καί την άλλη μέρα ή νοικοκυρά 
καί τά παιδιά της παινεύονταν στις 
γειτάνισσες γιά τά δώρα πού τούς έφε
ρε ό κύρης τους.

Αμέσως μετά άρχιζε ή δουλειά 
σ' ολο τό σπιτικό. Μικροί μεγάλοι γ ί
νονταν ένα μελίσσι με βασίλισσα την 
μάνα πού ήταν πρώτη στη δουλειά. 
"Ολα έπρεπε νά γίνουν από τό χέρι 
της κι όλοι την βοηθούσαν. ’Ακόμα 
καί τό ράψιμο των ρούχων, γιατί 
όλοι φόραγαν τότε την τοπική Θασί- 
τικη φορεσιά. 01 γυναίκες μάλιστα 
την φόραγαν μέχρι προπολεμικά.

Κι ήταν άμορφη ή Θασίτικη ενδυ
μασία. ’Από μέσα φοριόταν ή «που
καμίσα», κλειστή ώς τον λαιμό καί 
μανίκι πλούσιο ώς τον καρπό τοϋ 
χεριού. ΎΗταν κατάλευκη στολισμέ
νη μέ φρουφροϋ καί δαντέλλες.

’Από πάνω περνούσαν τό «φστάνι» 
μακρύ ώς τον άστράγαλο, σκούρου 
χρώματος, κεντημένο στον ποδόγυρο, 
άμάνικο μέ μεγάλ.ο οτρόγγυλο άνοι
γμα στο στήθος έτσι πού νά φαίνεται 
ή κάτασπρη πουκαμίσα.

Τό «τσικέτο» δηλαδή ή ζακέττα, 
φοριόταν πάνω από τό φστάνι 7Ηταν 
συνήθως από μαύρο βελούδο ή τσόχα 
χρυσοκεντημένο, κοντό μεσάτο, μέ 
τετράγωνο σχεδόν άνοιγμα μπροστά 
καί κούμπωμα κάτω άπό τό στέρνο, 
έτσι πού νά δείχνη, λίγο έντονα, προ
τεταμένα τά καλοσχηματισμένα στή
θη καί ν’ άποτελ.ή αντίθεοι μέ τό λευ
κό χρώμα τής πουκαμίσας. Τά μα
νίκια μακρυά, άφηναν στήν άκρη 
προς τον καρπό, τοϋ χεριού νά ξε- 
πετάγεται χαριτωμένα, άπό μέσα, 
τό φρουφροϋ τοϋ μανικιού τής που
καμίσας.

Ά π ό  τήν μέση μπροστά κρεμόταν 
ή ποδιά κεντημένη μέ χτυπητά χρώ
ματα πού απαραίτητα έπρεπε κάθε 
πάσχα νά είναι καινούργια κατά τό 
έθιμο.

Στις παχουλές τους γάμπες, οι 
τότε άμορφες θάσιες, φορούσαν κα-

τάλευκες καλοπλεγμένες κάλτσες, σάν 
τις σημερινές μοντέρνες δεσποινι- 
δοϋλες.

Τό προσωπάκι τους μέ τήν δροσε
ρή, γιομάτη υγεία, επιδερμίδα καί τά 
έξυπνα, γλυκά, φωτοβόλα μάτια, 
ξεπρόβαλεν, σάν μπουμπούκι, μέσα 
άπό τήν «σπαλέτα». Δηλαδή τήν 
μαντήλα τήν κεντημένη μέ χαριτω
μένα λαϊκά σχέδια. Αυτή ή σπαλέτα 
χάριζεν στις γυναίκες μιάν ιδιαίτερη 
γλυκύτητα κι ομορφιά στήν δψη.

' Ολάκαιρη ή Θασίτικη φορεσιά 
ήταν καλό μελετημένη γιά νά δείχνει 
τό γυναικείο κορμί πιο ώραϊο άλλά 
καί πιο λεβέντικο. Τό ύφασμα ύφαί- 
νονταν στον άργαλειό τις μεγάλες 
νύχτες τού χειμώνα.

Άρχιζαν λοιπόν οί ετοιμασίες. 
Σαραγλιά, κουλούρια, πίττες μέ κρέ
ας, πίττες μέ τυρί, πίττες μέ δ,τι καλό 
θέλεις. 'Ωραίο ψωμί καλοζυμωμένο, 
μέ ένα αυγό στή μέση, κόκκινο.

Κάθε νοικοκύρης τ^λούσιος ή φτω
χός είχεν έτοιμο τό μικρό κατσίκι ή 
άρνί γιά τό Πάσχα. Απαράβατη 
ήταν ή συνήθεια νά υπάρχει κρέας 
ψητό στο Πασχαλινό τραπέζι.

Τό αίσθημά τής άλληλεγγύης καί 
τής άγάπης τής χριστιανικής, άνε- 
πτυγμένο, ήταν εκείνα τά χρόνια. 
Μόνη της κάθε νοικοκυρά φρόντιζε 
γιά τήν φτωχή γειτόνισσά της, 
ώστε νά έχη κι εκείνη, ή δύστυχη, 
άλα τά άπαραίτητα γιά νά περάση 
ένα χαρούμενο Πάσχα.

Τήν Μεγάλη Πέμπτη στήνονταν 
στήν αυλή τό χάλκινο καζανάκι γιά 
τό βάψιμο τών αυγών. Τά παιδιά 
κουβαλούσαν τά ξυλούδια γιά τήν 
φωτιά. Χαρούμενη φασαρία παντού. 
'Η  νοικοκυρά μέ επίσημο ύφος, σάν 
άρχιμαγείρισσα τών άνακτόρων, έδι
νε τις οδηγίες της. Τά κοριτσούδια 
έδεναν μέ κλωστή μικρά φύλλα τών 
δένδρων πάνω στ’ αυγά καί τά έβα
ζαν νά βράσουν μέσα στήν μπογιά.
’Όταν τά έβγαζαν στ’ αυγά είχαν 
άπομείνει ώραϊα σχέδια. Βλέπετε 
τότε δέν υπήρχαν οί σημερινές χαλ
κομανίες.

Στον επιτάφιο τής Μεγάλης Πα
ρασκευής ολοι παρόντες. Συναγωνι
σμός ποιος θά κράτηση τον ’Επιτά
φιο στήν περιφορά. Μέ καμάρι κι 
υπερηφάνεια οι τυχεροί, πού είχαν 
αυτό τό προνόμιο, σήκωναν ατούς 
ώμους τους τό ιερό φορτίο. Μέ ζή
λεια τούς κοίταγαν οί άλλοι. "Ενα 
σμάρι άπό «χαλιντεύους» (μικρά 
παιδιά) τούς τριγυρνοϋσε, μπερδεύ
ονταν στά πόδια τους καί καθώς ξε- 
διάκριναν κανέναν άπό τούς βαστό
ζους έλεγαν ατούς φίλους των:

«Μωρ’ σύ Γιάννη, νά ό Σωτήρης 
τού Θωμά τής Άφροδής».

Δηλαδή «Μωρέ Γιάννη αυτός εί
ναι ό Σωτήρης πού έχει πατέρα τον 
Θωμά καί μάνα τήν Αφροδίτη». 
Γιατί στήν Θάσο τό επώνυμο χάνε
ται καί άποκαλοϋνται μέ τό πατρώ- \ 
νυμο καί τό μητρώνυμο, π.χ. Γιώρ- , 
γης τ  Άναστάση τής Παγώνας.

Η Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

Τέλ ος ερχόταν ή νύκγα τοϋ Με
γάλου Σαββάτου. Ά π ό  ενωρίς έτοιμα 
τά φυσεκλίκια καί τά μπαρούτια γιά 
τα σμ πάραπού θά ρίχνονταν τήν ώρα 
τής Άναστάσεως.

Ξάφνου μέσα στήν σιγαλιά χαρμό
συνη αντιλαλούσε ή κωδωνοκρουσία.

"Ολοι πετάγονταν άπό τά σπίτια 
τους χαρούμενοι μέ τις λαμπάδες 
στο χέρι. 'Ο μικρός προχωρούσε 
μπροστά κρατώντας τό φανάρι γιά 
νά βλέπουν. Τά καλντερίμια φωτί
ζονταν κι έβλεπες τά μικρά φωτά
κια νά πορεύωνται προς τήν εκκλη
σία απ' όλες τις μεριές.

'Ο γέρος παππάς άρχιζε τήν λει
τουργία. Στο τρεμουλιαστό καί αδύ
νατο φώς τών καντηλιών καί τών 
πολυελαίων μέ τις λυχνίες τοϋ λαδιού, 
ένοιωθες πιο πολύ τήν ιερή μυστα
γωγία. Οί εικόνες παληές, έδειχναν 
τά αγία πρόσωπα εξαϋλωμένα, πρα
γματικά θεία.

Αφού συγκεντρωνόταν ολο τό 
χωριό, πατεϊς με πατώ σε, στήν 
στενάχωρη έκκλησούλα κι άφοϋ ό 
παππάς βεβαιωνόταν δτι ήλθαν ολοι 
οί προεστοί, τότε έβγαινε γιά τό 
«Δεύτε λάβετε φώς». 'Υπήρχε πολύς 
σεβασμός τότε γιά τούς γέροντό- 
τερονς καί τούς άρχοντες.

Μόλις ο παππάς έλεγε τό Χ Ρ Ι
ΣΤΟ Σ ΑΝΕΣΤΗ, σειόταν ολο τό 
χωριό άπό τά σμπάρα. Τά παιδιά 
τσούγκριζαν τ αυγά καί οί μεγάλοι 
άνταλλάσσανε ευχές.

Καί τήν Κυριακή τοϋ Πάσχα ή 
Α γάπη.

Μετά τήν λειτουργία ο ιερέας, μέ 
τήν εικόνα τής Άναστάσεως στά χέ
ρια, έβγαινε στο προαύλιο τής Ε κ 
κλησίας.

Πρώτος ό γεροντότερος τοϋ χω
ριού προσκυνούσε μέ σεβασμό τήν 
άγια εικόνα καί στεκόταν δίπλα του. 
Άκολουθοϋσεν ό επόμενος σέ ηλικία 
γέρος. Προσκυνούσε κι αυτός κι 
άφοϋ άντήλλασε τό Φιλί τής Ά γ ά -
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Πάσχα. Γιορτή χαράς καί γλεντιον. 
"Ολο το νησί πανηγυρίζει την Άνάστα- 
σι τοϋ Θεόν τής αγάπης και οι άμορφες 
Θασι'τισσες πρώτες και καλύτερες σέρνουν 
τον λεβέντικο έλληνικό χορό.

ρ
πης με τον γεροντότερο στεκόταν 
δίπλα τον. ’Έ τσι στη σειρά, σύμφω
να με την ηλικία, όλοι οι χωριανοί 
έκαναν τό ίδιο. Δηλαδή προσκυνού
σαν την εικόνα, άσπάζονταν όλους 
όσους είχαν σταθεί δίπλα στον πα
πά καί τελικά ’έμεναν κι αυτοί έκεί 
δεχόμενοι τούς ασπασμούς των υπο
λοίπων. Με το ωραίο αυτό έθιμο όλοι 
οι ανδρες ενός χωριού, όσες διαφορές 
κι αν είχαν μεταξύ τους, αναγκάζον
ταν νά ξαναγαπηθοϋν καί νά ξαναγί- 
νουν φίλοι.

Κυριακή καί Δευτέρα γλέντι παν
τού. "Ολο τό νησί πανηγύριζε. Κάτω 
από τα πλατάνια ή τις έληές στηνό
ταν ό χορός. Κι είναι γλεντζέδες οι 
Θάσιοι. Τό Θασίτικο κρασί, ό περί
φημος Θάσιος οίνος των Αρχαίων 
Ελλήνων, καί τό ρακί έρρεεν άφθονο 
για όλους, άναβε τα κεφάλια καί φτέ
ρωνε τα πόδια. Χορευόταν ή «Μπο- 
γδανιώ», ό τοπικός χορός με τις 
ώραϊες φιγούρες. Χορευόταν κι ό 
Καλαματιανός καί καμμιά φορά, από 
ειδικούς καί «κοσμογυρισ μένους
μερακλήδες» 6 Τσάμικος. Τά τρα
γούδια πολλά. Τά περισσότερα πα
ραλλαγές Δημοτικών τραγουδιών 
πού τραγουδιόνταν σ’ όλα τά Ε λλη 
νικά νησιά καί την ηπειρωτική Ε λ 
λάδα. ’Αλήθεια πώς διαπερνούσαν 
στεριές καί Θάλασσες αυτά τά τρα
γούδια καί γίνονταν ή ψυχή όλου τοϋ 
αδούλωτου αλλά καί τοϋ υποδούλου 
τότε Ελληνισμού.

Είχαν όμως καί τά τοπικά τους 
αυτοσχέδια τραγούδια πού έβγαζαν 
ανώνυμοι ή επώνυμοι θάσιοι λαϊκοί 
ποιητές. Γιατί μέσα στήν καρδιά τοϋ 
λαού τών Θασίων υπάρχει γνήσια 
ποιητική φλέβα....

Τά χρόνια κύλησαν πολλά από 
τότε στήν άβυσσο τοϋ Χρόνου....

Ά π ’ όλον ■ εκείνον τον άγνό καί 
ωραίο κόσμο τών γλεντζέδων Θασίων 
πού γιόμιζαν, μέ τήν παρουσία τους 
καί τά εύθυμα τραγούδια τους τό νησί, 
κανείς πιά 6έν ζεϊ.

"Ομως μένει αέ μάς τούς έπιγενο- 
μένους μιά ανάμνηση γλυκειά, μιά 
θύμηση ωραία πού φέρνει στά μάτια 
μας ένα δάκρυ. "Ενα δάκρυ δχι λύ
πης. ’Αλλά ένα δάκρυ συγκίνησης 
άδολης, ένα δάκρυ νοσταλγίας γιά 
τον ώραϊον αυτόν κόσμο πού έφυγε 
καί πάει....
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’ Αφοΰ λοιπόν 6 Κύριος 'έδιωξε 
τον Ά δάμ και την όμορφη Ενα 
από τον παράδεισο τών ουρανών— 
γιατί οι δνό αύτο'ι πρωτόπλαστοι 
φαίνεται πώς δεν καθόντουσαν. . . 
φρόνιμα—σκέφθηκε να κάνη ένα 
παράδεισο έπ'ι τής γης, για νά 
μπορούν οι θνητοί νά απολαμβά
νουν την ομορφιά. Έπεσκόπησε άφ' 
ύψηλοϋ τους τόπους τού μικρού μας 
πλανήτη, άπλωσε το χέρι του προς 
τό Πήλιο καί είπε: Γεννηθήτω ό 
Παράδεισος επί τής Γής! καί έγε
νετό ή.... Τσαγκαράδα.... Αυτά 
λοιπόν έτσι έγιναν, σήμερα δε ήμπο- 
ρείς ν' απόλαυσης την παραδει
σιακή βλάστηση τού ωραίου αυτού 
χωριού, πηγαίνοντας με τό αυτο
κίνητο σ' ένα θαυμάσιο δρόμο 60 
χιλ. από τό Βόλο, στην ανατολική 
πλευρά τού Πηλίου. Ή  διαδρομή 
είναι άπίθανη. Περνάς μέσα από 
καταπράσινα περιβόλια όπωροφό- 
ρων, πλάι σε ακρογιαλιές, μέσα σ’ 
ατέλειωτους ελαιώνες, ανάμεσα σέ 
βαθύσκια δάση καστανιών, καί όταν 
πλησιάζης στήν Τσαγκαράδα θά 
σού φανερωθούν οί βαθειές χαράδρες 
τού «Ξουριχτιανοΰ», τοπία φο
βερού μεγαλείου, όπου μπορείς—αν 
τό έπιθυμής—νά άκούσης κάτω άπ’ 
τον απύθμενο βυθό τους τον αχό 
τών αρχαίων Κένταυρομαχιών νά 
έρχεται ώς εσένα, βαθιά μέσ όσιό 
τό χρόνο. . .

'Η  Τσαγκαράδα έχει μιά μα
κρινή καί ενδιαφέρουσα ιστορία. 'Ο 
"Ομηρος, ό 'Ηρόδοτος, ό Στράβων 
αναφέρουν τό κομμάτι αυτό τού 
Πηλίου, ιδίως τό παραλιακό της 
τμήμα, καί τοποθετούν αρχαίες πο
λιτείες. Ε κ ε ί κοντά τοποθετούνται 
ή ομηρική πόλη Θαυμακία, καί 
αί Μύραι, (πιθανώς τό σημερινό 
Μούρεσι). ’Επίσης σέ άλλο επί
νειο τής Τσαγκαράδας, στήν Καρα- 
βοτσαξιά, πολλοί θέλουν νά πούν 
πώς κατεσ τράφη ό στόλος τού 
Ξέρξη τό 480 π.Χ. πού τον οδη
γούσε ό Μεγαβάτης στήν 'Ελλάδα.
’Εκεί κοντά τοποθετούν καί τήν 
πόλη Κασθαναία πού τήν αναφέρει 
δ 'Ηρόδοτος. Καί είναι τόσο κατά
φυτη από καστανιές, ή πλευρά αυτή 
τού ανατολικού Πηλίου πού δεν 
ξέρω πώς άλλιώς θά μπορούσαν νά 
τήν πούν τήν χώρα αυτή αν δεν τήν 
λέγανε Κασταναία. Φαίνεται λοιπόν 
πώς στο σημείο αυτό πέτυχε τούς 
Πέρσες καμμιά απότίςφοβερές εκεί
νες πελαγήσιες τραμουντάνες τού 
ανατολικού Αιγαίου καί τούς έρριξε 
επάνω στά τραχιά τής Καραβο- 
τσαξιάς, όπου. . . καραβοτσακίστη-

καν. Σήμερα κοντά στήν Καραβο- 
τσαξιά υπάρχει ή μαγευτική πλάζ 
τού Μυλοποτάμου πού συνδέεται 
μέ τήν Τσαγκαράδα μ ’ ένα θαυμά
σιο ασφαλτοστρωμένο δρόμο επτά 
χιλιομέτρων.

’Ελάτε τώρα νά κάνωμε ένα 
περίπατο στο χωριό. Θά ξεκινή- 
σωμε άπό τό ώραϊο ξενοδοχείο τού 
EO T «Ξενία Τσαγκαράδας», πού 
είναι χτισμένο μέσα σ' ένα τοπίο 
παραδεισιακής βλάστησης, οπού τό 
πράσινο οργιάζει σ' άλες τις απο
χρώσεις. . . Ά π ό  τό λαδί, ώς τό 
βαθύ πράσινο ΕΜΕ RODE τής κα
στανιάς καί τού ιταμού, ώς τό 
ανοιχτό τού πλατανιού καί τής 
όξυάς, ώς τό φωτεινό τού PAUL 
VEROVEGE.

"Οταν περπατάς μέσα στά βαθύ
σκιωτα καστανωτά, μπορείς ν’ ά
κούσης τ ’ αηδόνια, τά φλώρια, 
κοτσύφια νά σού κελαηδούν πλάι 
στή δροσερή πηγή τής ρεματιάς, 
παραβγαίνοντας στή μουσική μέ τό 
κελάρυσμα τής αέναης βρύσης. "Ενας 
περίπατος στά μονοπάτια τής Τσαγ
καράδας σού γιομίζει τήν ψυχή 
άπό άνάπαυση, ελαφράδα καί ομορ
φιά, πού τόσο μακριά τά έδιωξε, 
άλλοίμονο, δ πολύβουος πολιτισμός 
μας. Θά πάρωμε μαζί καί τή μικρή 
Τατιάνα τής Τσαγκαράδας. Μιά 
δεκαοχτάχρονη Βολιωτοπούλα φοι
τήτρια, γοητευτική, πού παραθε
ρίζει κάθε χρόνο στο χωριό· γιατί 
έχει εκεί ή οικογένεια κτήμα, καί 
ξέρει πολλά γιά τον τόπο. Είναι 
ζωηρή καί χαρούμενη.

Τά μονοπάτια είναι πέτρινα καλν
τερίμια, φτιαγμένα στά παλιά χρό
νια, καθώς μάς πληροφορεί ή μι
κρή ξεναγός μας. Κατοικούσαν στήν 
Τσαγκαράδα άρχοντικές οικογέ
νειες πού έχτιζαν βρύσες καί γεφύ- 
ρια καί πέτρινους δρόμους καί έκ- 
κλησιές καί σχολειά, καί κατοι
κούσαν σέ τριώροφα άρχοντικά σπί
τια, πού σώζονται ώς τά σήμερα. 
’Εδώ άνθισε ένας άξιόλογος τοπι
κός πολιτισμός, στά χρόνια τής 
τουρκοκρατίας, γιατί οί Τούρκοι 
δέν άνέβήκαν επάνω στο Πήλιο.

Τά χωριά του ήτανε ιδιοκτησία 
τής Σουλτάνας, «βακούφια» καί 
«Χάσια», καθώς τά έλεγαν καί 
αύτοδιοικούνταν άπό τούς προε
στούς. 'Ο τοπικός αυτός πηλιορεί- 
τίκος πολιτισμός είναι σήμερα θέμα 
μελέτης, άπό τήν λαογραφία. Τό 
ένα σπίτι μακριά άπό τό άλλο, 
με μεγάλη περιοχή γύρω γιά οπω
ρώνες καί καλλιέργεια. Περπα
τούμε τώρα μέσα στο βαθύσκιο
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άγριοκαστανωτό. Περνούμε το ξύ
λινο γεφυράκι πού συνδέει τη ρε
ματιά. Κάτω στο βάθος, ανάμεσα 
σέ πελώριους βράχους—υπολείμματα 
τών αρχαίων Κένταυρομαχιών — 
κατεβαίνει αφρίζοντας το βουνήαιο 
νερό. Κρυμμένα μες στη φυλλωσιά 
τ’ αηδόνια κελαηδούν. Κάποιος σκί
ουρος μέ φουντωτή ούρα φανερώ
νεται επάνω στο κλ.ωνί μιας γέρικης 
καστανιάς και μάς κοιτάει ξαφνια
σμένος. . .

—’Ά ν  σέ νοιώση πώς είσαι καλός, 
μάς εξηγεί η χαριτωμένη ξεναγός 
μας, ημπορεί νά σταθή ο μικρός 
σκίουρος καί νά σοϋ κουνίση χαρού
μενος τη φουντωτή ουρά του, αλ
λιώς φεύγει.

Δεν τέλειωσε καλά τη λέξη καί ό 
μικρός σκίουρος έδωσε μιά καί 
χάθηκε ψηλά στην κορφή τής θεό
ρατης καστανιάς.

—Σίγουρα δεν είμαστε καλάθι, 
μικρή Τατιάνα τής Τσαγκαράδας 
είπα, γυρίζοντας. ’Εκείνη μέ κοί
ταξε μ ’ ένα πονηρό χαμόγελο καί. . . 
δέν απάντησε.!

Τώρα πέσαμε σέ περιβόλι. Μάς 
υποδέχονται τά όπωροφόρα φορτω
μένα καρπό. "Ο,τι φρούτο αγαπάει 
ή καρδιά σου. Ροδάκινα, δαμάσκηνα, 
αχλάδια, ρεγκλόττες. . . "Απλωσε 
τό χέρι καί κόψε. Δέν είναι. . . άπη- 
γορευμένοι οι καρποί τού επίγειου 
αυτού παράδεισου. Ό  νοικοκύρης 
θαρθή νά σέ καλωσορίση καί θά 
χαρή νά σέ ίδή νά τιμάς τά φρού
τα του. Οι ποσότητες, άλλωστε, πού 
έχει στο περιβόλι του είναι απί
θανες καί χαίρεται δταν προσφέρει 
σέ ξένο.

Προχωρούμε στο βαθύσκιωτο μο
νοπάτι. 'Η  Τατιάνα τρώει ένα 
αχλάδι μέ τις φλούδες. Νά ή βρύση. 
’Εκεί, στη ρίζα τού γέρικου πλα
τανιού. Τό νερό τρέχει άφθονο. 
Είναι βουνήσιο κρύσταλλο. Σκύ
βουμε καί πίνουμε μές στη χούφτα 
νά ξεδιψάσουμε. . .

—Λένε πώς ή βρύση είναι στοι- 
χειωμένη. . .μάς πληροφορεί ή μ ι
κρή ξεναγός μας, μέ μιά χαριτω
μένη σοβαρότητα. Τή νύχτα, δταν 
τό φεγγάρι είναι γιομάτο, έρχονται 
οι νύμφες τού βουνού νά λουστούν 
στά δροσερά νερά τής πηγής. Πολ
λοί άπ τούς παλιούς τού χωριού 
ομολογούν πώς ακόυσαν, νύχτα, τά 
γέλιο καί τά παιγνίδια του καί μά
λιστα κάποιος διηγιόταν, στά παλ.ιά 
χρόνια πώς μίλησε καί έπαιξε μέ 
μιά νύμφη τής Τσαγκαράδας μιά 
σεληνοφώτιστη νύχτα πλάι στήν 
πηγή... Ή  ακτή τοϋ Μυλοποτάμου κοντά στήν Τσαγκαράδα, ένας αληθινός παράδεισοι 

ομορφιάς στήν μαγεία τοϋ Πηλιορείτικου τόπε ίου.
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Κατά τά μέσα τοΰ περασμένου αίώνος καί ένώ  ή "Ελλάς προσεπάθει νά 
έπουλώση τάς πληγάς τοϋ απελευθερωτικού άγώ νος διά τήν άνασυγκρότη- 
σίν της ώς έλεύθερον καί κυρίαρχον κράτος, πολυάριθμοι ληστρικοί συμμορί -  
αι έλυμαίνοντο τήν έπαρχίαν μέ αποτέλεσμα νά έκθέτουν τήν χώ ραν διεθνώς .
Η νεοσύστατος Χ ωροφυλακή μέ ήρωϊκάς προσπαθείας τώ ν άνδρών τη ς, 

στρατολογημένων μεταξύ τώ ν αρίστων τής έποχής , κατεδίωκε άπηνώς τούς 
ληστάς καί θά έξήλειφ ε όριστικώς τήν ληστείαν έάν άλλαι έγγενεΐς άδυνα- 
μίαι δέν ύπέθαλπον τό λυπηρόν τούτο φ αινόμενον . "Αποκορύφωμα τώ ν λη
στρικών έπιδρομών ύπήρξε τόν Μάρτιον τοΰ 1870 ή περίφημος πλέον λη
στεία τοΰ Δήλεσι ή όποία σ^νετάραξε δχι μόνον τήν έλληνικήν άλλά καί τήν 
εύρωπαϊκήν τότε κοινήν γνώ μην καί ήπείλησε μεγάλας διεθνείς έπιπλοκάς  

διά τήν 'Ε λλάδα.

Δ ύο ήμέρες μετά τήν σφαγήν 
τοϋ Δήλεσι, ό υπουργός τών 
Στρατιωτικών Σκαρλάτος 

Σοΰτσος υπέβαλε τήν παραίτησίν 
του «διά νά άναλάβη τήν εύθύνην 
τοϋ άξιοδακρύτου τούτου άτυχή- 
ματος και νά διευκολύνη οΰτω τήν 
πορείαν τής Κυβερνήσεως». Και 
τήν 9ην ’Ιουλίου 1870 παρητήθη 
ολόκληρη ή Κυβέρνησις Ζαΐμη, οπό
τε ή πρωθυπουργία άνετέθη στον 
Έ π. Δεληγεώργη.

Άναφερόμενος στήν κατάστασι 
πού παρέλαβε 8ταν άνέλαβε τήν δια- 
κυβέρνηοιν τής Χώρας, ό Δεληγεώρ- 
γης, έτόνισε οτι «αί περιστάσεις 
ήσαν δειναί καί θλιβεραί, οτι ή εσω
τερική άνασφάλεια παρέλυσε ολόκλη
ρον τήν διοίκησιν» καί τέλος οτι «ή 
Ελλάς οφείλει νά στρέψη ολην της 
τήν προσοχήν προς τήν εύνομίαν καί 
τήν άνάπτυξιν».

Προς άντιμετώπισιν τής έκρύθμου 
καταστάσεως τής δημοσίας άσφα-
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λείας, ή νέα Κυβέρνησις έλαβε διά
φορα μέτρα: ’Αντικατέστησε πολ
λούς διοικητικούς υπαλλήλους και 
δικαστικούς. Διώρισε Νομάρχην Αι
τωλοακαρνανίας τον έπιτυχόντα εις 
τον κατά τής ληστείας άγωνα τα
γματάρχην της Χωροφυλακής έ. ά. 
Πέτρον Βακάλογλου, άνασυνέστησε 
το Άρχηγεΐον Χωροφυλακής πού 
είχε καταργηθή, για έβδόμην φοράν 
τον Δεκέμβριον τοϋ 1868, και διώ
ρισε ’Αρχηγόν τον άντισυνταγματάρ- 
χην Χωροφυλακής Άναστ. Πλέσ- 
σαν. Συνέστησε τρία ’Αρχηγεία 
δυνάμεως Συντάγματος το καθένα 
καί έθεσε ύπ’ αυτά τά μεταβατικά 
άποσπάσματα καί τίς δυνάμεις Χω
ροφυλακής τής Στερεάς Ελλάδος 
κ. λ. π.

Ή  ήγεσία τής Χωροφυλακής εί- 
σηγήθη την δι’ άστυνομικών μεθόδων 
άνίχνευσιν καί καταδίωξιν των λη
στών, τον σχηματισμόν άποσπασμά- 
των, μέ διοικητάς εμπείρους άξιω- 
ματικούς τής Χωροφυλακής καί την 
έκτόπισιν των συγγενών τών ληστών, 
καθώς καί τών βλαχοποιμένων, πού 
τούς βοηθούσαν. ’Αντί τών μέτρων 
τούτων δμως ή Κυβέρνησις προτί
μησε την στρατηγικήν τών «φουσά
των», ή όποια είχε χρησιμοποιηθή 
κατά τό παρελθόν άνεπιτυχώς. ’Απο
τέλεσμα: Οί λησταί, φεύγοντες την 
καταδίωξιν κατέφυγαν, γιά μιά 
άκόμη φορά, στο τουρκικό έδαφος. 
Παρέμειναν έκεϊ «λουφάζοντες», γιά 
νά «άποκοιμήσουν» τίς δυνάμεις 
άσφαλείας καί νά έπανέλθυυν έν 
καιρώ... δριμύτεροι!

"Ετσι, έκατό περίπου λησταί, 
άποτελοϋντες δύναμιν έπτά συμμο
ριών, εισέβαλαν στις παραμεθόριες 
επαρχίες, ένώ, άλλη συμμορία άπό 
είκοσι ληστάς, έφθασε την νύχτα τής 
29 προς την 30 Σεπτεμβρίου 1870 
στή Λειβαδιά καί άπήγαγε άπό τό 
σπίτι του τον βουλευτήν Φίλωνα, γιά 
τήν άπελευθέρωσι τοϋ οποίου κατε- 
βλήθησαν λύτρα 55.000 δραχμές.

’Αλλά καί ό Δεληγεώργης δεν 
παρέμεινε έπί πολύ στην αρχή. Τον 
διεδέχθη τήν 3 Δεκεμβρίου ίδιου 
έτους, ό Άλέξ. Κουμουνδοϋρος, ό ό
ποιος διετήρησε καί τά ύπουργεϊα 
’Εσωτερικών καί Στρατιωτικών.

Στίς προγραμματικές δηλώσεις 
τής Κυβερνήσεώς του ένώπιον τής 
Βουλής (21 Δεκεμβρίου 1870) πε
ριέγραψε ως έξής τήν κατάστασι τής 
δημοσίας άσφαλείας.

ΑΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Τήν
δημοσίαν άσφάλ-ιαν, ομολογώ μετ’ 
εύχαριστήσεως εΰρομεν βελτιωμέ- 
νην, καίτοι δέν θέλω νά σάς άποκρύ- 
ψω δτι τήν στιγμήν αύτήν ύπάρχουσιν

έν τή ζωή διακόσιοι δέκα περίπου 
λησταί. Καί δμως οί λησταί ύπάρ- 
χουσι καί υπάρχουν πλησίον τών 
συνόρων μας καί τά δρια ήμών κατ’ 
ούδέν τούς έμποδίζουν νά είσέλθωσιν. 
Επομένως, ούδόλως είναι δύσκολον 
εις περίπτωσιν καμάτου, είς περί- 
πτωσιν άπροσεξίας τίνος έκ μέρους 
τών καταδιωκόντων, είς περίπτωσιν 
τυχαίου συμβεβηκότος, νά έχωμεν 
πάλιν ληστείας, διότι οί λησταί ύπάρ- 
χουσι καί άπρακτοΰν, διότι είναι 
ήναγκασμένοι νά άπρακτοΰν, άλλά 
δύνανται νά εισβάλουν. Ήναγκάσθην 
νά σεβασθώ τά μέτρα τά όποια εύρον 
είς ένέργειαν, αν καί πλεϊστα τών 
μέτρων αύτών δέν έγκρίνω, διότι δέν 
είναι νομίζω ίδιον διαδόχου Κυβερ- 
νήσεως νά άνατρέπη δ,τι εύρε πρατ- 
τόμενον ύπό τής προκατόχου της, 
διότι ή προκάτοχος τό έπραξε. Πα- 
ρήγγειλα διά τούτο νά έξακολουθή- 
σωσι τήν έφαρμογήν τού ύπάρχον- 
τος συστήματος καταδιώξεως. Θέλω 
δέ λάβει τήν τιμήν νά σάς υποβάλω 
Νομοσχέδιου, τό όποιον θά είναι ή 
άφετηρία ιδεών καί μέτρων, τά όποια 
ή Κυβέρνησις θά λάβη κατά τής λη
στείας. Διότι έχομεν άνάγκην δχι 
νά καταστήσωμεν τούς υπάρχοντας 
ληστάς άδυνάτους προσωρινώς νά 
κακοποιήσουν τήν Ελλάδα, άλλά νά 
καταστρέψωμεν αύτούς, νά ξηρά- 
νωμεν τάς πηγάς τής ληστείας καί 
νά άρωμεν τάς αιτίας τής γεννήσεώς 
της καί τά μέσα τής ύπάρξεώς της.

Η ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ ! 
Τ Ο Υ  Δ Η Λ Ε Σ Ι

Ή  σφαγή τοϋ Δήλεσι άπησχόλησε ' 
διά μακρών καί τήν Βουλήν, ή οποία 
έξέφρασε τήν λύπην καί τον άποτρο- 
πιασμόν τού ’Έθνους γιά τό στυ
γερό έγκλημα άλλά καί έντονες δια- 
μαρτυρίεε γιά τίς χυδαίες, άδικες καί 
άπαράδεκτες ύβρεις πού έξετοξεύθη- 
σαν κατά τής Ελλάδος άπό τον ’Αγ
γλικόν Τύπον καί άπό τό βήμα τού 
Βρεττανικοΰ Κοινοβουλίου.

'Ο Θρασ. Ζαίμης, κληθείς νάλο- 
γοδοτήση ένώπιον τής Εθνικής ’Αν
τιπροσωπείας, κατέθεσε τά σχετικά 
μέ τήν δλη ύπόθεσι τού Δήλεσι έγ
γραφα καί έξέθεσε κατά τή συνεδρία- 
σι τής 15 ’Ιανουάριου 1871, μέ κάθε 
λεπτομέρεια, τά μέτρα πού έλαβε ή 
Κυβέρνησις του γιά τήν άποκάλυψι 
καί έξόντωσι τής ληστοσυμμορία τών 
Άρβανιτάκηδων, μόλις ώς έπληροφο- 
ρήθη, κατά τάς άρχάς ’Ιανουάριου 
1870, δτι αύτη, προερχομένη άπό 
τό ’Οθωμανικόν έδαφος, είσήλΟε στήν 
Ελλάδα.

Τήν 17 ’Ιανουάριου, συνέχισε ό 
Ζαίμης, μετεβατικόν άπόσπασμα 
έπέτυχε τήν έξ 28 ληστών συμμορίαν 
είς θέσιν Καραμούζα Χαιρωνείας. 
Γενομένης συμπλοκής, έφονεύθησαν 
δύο ύπαξιωματικοί, εις ληστής συνε- 
λήφθη καί έτραυματίσθησαν τρεις. I 
Τά άποσπάσματα, έξακολουθοΰντα
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Τούτη την δμορφη και ειδυλλιακή 
ιιθρο, την σπαρμένη από τούς θησαυ- 
ς τής ελληνικής αρχαιότητας λυμαί- 
ιαν οί ληστές. Στη γη  αυτή άποκατέ- 
οαν την τάξι και την ασφάλεια οί 
5νες_ τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής.

τήν καταδίωξιν τής συμορίας, συνε
πλάκησαν μετ’ αυτής εις θέσιν Στε
φάνι, μέ άποτέλεσμα τον φόνον τριών 
ληστών καί τον τραυματισμόν έτέ- 
ρων τριών. Έ κ  τών άνδρών τών άπο- 
σπασμάτων έφονεύθησαν εις λοχίας 
καί ό οδηγός. Άλλα τά ίχνη τής συμ
μορίας έχάθησαν εις τήν περιοχήν 
τών Θηβών, ώς δέ διεπιστώθη έκ 
τών άνακρίσεων, οί λησταί έκρύπτον- 
το εις τά ποιμνιοστάσια είκοσι κτη
νοτροφών τής ’Αττικής, τούς όποιους 
παρέπεμψε τό Συμβούλιου τών Πλημ- 
μελειοδικών.,.Δέν ήτο λοιπόν δυνα
τόν άνθρωπίνως, άφοϋ ή ληστρική 
συμμορία ύπεθάλπετο υπό τοσούτων 
ποιμένων, νά άνακαλυφθή καί κατα- 
διωχθή έν ’Αττική...».

Είπε κατόπιν ότι, οποτε ξένοι 
περιηγηταί έπεθύμουν νά έπισκε- 
φθοϋν οίονδήποτε μέρος τής Ελλά
δος, οί άρμόδιοι πρέσβεις ειδοποιού
σαν τήν Κυβέρνησιν, ή οποία έφρό- 
ντιζε γιά τήν έξασφάλισίν των, καί 
πρόσθεσε ότι πολλοί ξένοι έπεσκέ- 
φθησαν τήν Ελλάδα τό 1869 καί άρ- 
χάς τοϋ 1870, χωρίς νά πάθη κανείς 
τό παραμικρόν.

Άναφερόμενος εις τό θέμα τών 
διαπραγματεύσεων γιά τήν σωτηρίαν 
τών αιχμαλώτων καί τής έν τώ με
ταξύ άποφυγής καταδιώξεως τών λη
στών, ό Ζαίμης, άπεκάλυψε ότι έπρό- 
κειτο περί άπαιτήσεως τών πρέσβε
ων ’Αγγλίας καί ’Ιταλίας, πού ύπε- 
χρεώθη νά σεβασθή ή Κυβέρνησις. 
Οί πρέσβεις συνεφώνησαν όμως τε- 
λικώς κατόπιν μέ τήν Κυβέρνησιν, 
ότι έπρεπε νά έμποδισθή ή διαφυγή 
τών ληστών πέραν τής ’Αττικής. 
Κατόπιν δέ τής συμφωνίας έκείνης 
άπεστάλη στον Ώρωπό ισχυρό στρα
τιωτικό άπόσπασμα ύπό τον άντι- 
συνταγματάρχην Θεαγένη, μέ έντο- 
λήν νά άποτρέψη τήν διαφυγήν τών 
ληστών άπό τήν περιοχή αύτή. "Ο
ταν όμως ό Θεαγέ/ης άντελήφθη ότι 
οί λησταί έτραβήχθησαν άπό τό Συ
κάμινου, διέταξε τούς στρατιώτας νά 
παρακωλύσουν τήν περαιτ έρω πο
ρείαν των, ώς άρχικώς είχε διατα- 
χθή. Δυστυχώς, είπε καταλήγων, 
δ'ευτέρα διαταγή τής Κυβερνήσεως, 
όπως μή κτυπήσουν οί στρατιώται 
τούς ληστάς, έστω καί αν περάσουν 
ούτοι τό Συκάμινου, δέν έφθασε 
έγκαίρως εις τον προορισμόν της.

'Ο Σκαρλάτος Σοϋτσος, πού έλαβε 
κατόπιν τον λόγον, άνεφέρθη γενι
κά εις τό θέμα τής παροχής άσφα- 
λείας εις τούς περιηγητάς πού έπε- 
σκέπτοντο τον Μαραθώνα καί έτόνι- 
σε ότι διά νά έδίδετο πλήρης άσφά- 
λεια κατά τήν διαδρομήν μήκους 42

χιλιομ. έν τώ μέσω μιας ακατοίκητου 
περιοχής, «δέν θά έφθανε ολόκληρος 
ή φρουρά τής Πρωτευούσης».
Καί τέλος ότι ή διεύθυνσις τοϋ ξενο
δοχείου τής ’Αγγλίας, άντί νά είδο- 
ποιήση τήν Κυβέρνησιν, άπετάθη είς 
τήν Διοικητικήν ’Αστυνομίαν, ή 
οποία δέν ήτο άρμοδία.

Τ Α  Μ Ε Τ Ρ Α  
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Ή  Κυβέρνησις Κουμουνδούρου, 
όπως έξήγγειλε ό πρόεδρος της, κα
τέθεσε οτή Βουλή Νομοσχέδιου «περί 
καταδιώξεως τής ληστείας», διά τοϋ 
οποίου προβλέποντο αύστηρότεραι 
τών ίσχυουσών έως τότε ποινών. 
Συγκεκριμένως προεβλέπετο ή ποινή 
τοϋ θανάτου διά τούς άρχηγούς 
τών ληστοσυμμοριών, ώς καί διά τούς 
ένόπλως άνθισταμένους ληστάς ή 
έκείνους πού έλάμβαναν λύτρα διά 
τήν άπελευθέρωσιν αιχμαλώτων. 
’Ισοβίων δεσμών δέ διά τούς άπλοΰς 
συμμορίτας.

Αύστηραί ποιναί προεβλέποντο 
έπίσης διά τούς βοηθοΰντας καί τρο- 
φοδοτοΰντας ληστάς, διά τούς γνω
ρίζοντας καί μή καταδίδοντας εις 
τάς Άρχάς τήν διαμονήν ληστών καί 
διά τάς δημοτικάς καί λοιπάς 
Άρχάς, πού δέν έλάμβαναν τά ύπό 
τών Νόμων προβλεπόμενα μέτρα 
έναντίον ληστών εύρισκομένων εις 
τήν περιφέρειάν των.

Περιελήφθη έπίσης εις τό Νομο
σχέδιου διάταξις περί έκτοπίσεως 
τών συγγενών τών ληστών καί τών 
μετ’ αυτών συνεργαζομένων βλαχο- 
ποιμένων, μέτρου τό όποιον είχε 
έφαρμοσθή κατά τό παρελθόν ύπό 
άξιωματικών τής Χωροφυλακής έπι 
τυχώς καί τό όποιον, ώς προαναφέρ- 
θη, εΐσηγήθη είς τήν Κυβέρνησιν 
τό Αρχηγείου τοϋ Σώματος.

Τό Νομοσχέδιου τοΰτο προεκάλεσε 
ζωηρές, άλλά καί έποικοδομητικές 
συζητήσεις είς τήν Βουλήν τον ’Ια
νουάριον τοϋ 1871.

Τελικώς τό Νομοσχέδιου έψηφί- 
σθη μέ ώρισμένας τροποποιήσεις καί 
συμπληρώσεις, οχι όμως βασικών 
άρθρων αύτοΰ. "Οπως δέ έγραφαν οί 
έφημερίδες τής Λαμίας «Φωνή τοϋ 
λαοΰ» καί «Φάρος τής "Οθρυος» 
κατά τά έτη 1871—72 έξωντώθησαν 
113 λησταί καί κατά τά έτη 1875— 
76 έπεκράτησε πλήρης ησυχία καί 
ασφάλεια είς Φθιωτιδοφωκίδα».
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μέρος ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Ε π ι μ έ λ ε ι α  :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  
Ά νθυπασπιστοΰ Χ ω ρ)χής

ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΟ πολιτιστικό 6ργο πού 
έπιτελείται στό ’Εθνικό - 'Ιστορικό Μου
σείο, παρουσιάζει Ιδιαίτερο ένδιαφέρον 
καί πρέπει ασφαλώς νά γίνη γνωστό σέ 
κάθε σύγχρονο πνευματικό άνθρωπο. 
Μέσα στις αίθουσές του ύπάρχει άφθονο 
ύλικό πού μαρτυρεί εύγλωττα γιά τήν πε
ρίοδο τής 'Ελληνικής ’Εθνεγερσίας (1821) 
σύμφωνα μέ τά συνοπτικά στοιχεία πού 
άναφέραμε στό προηγούμενο τεύχος. Εί
ναι όμως άνάγκη έπιτακτική νά παρου
σιάσομε μέ τήν μικρή αύτή έρευνα καί 
μελέτη τού ’Εθνικό - κοινωνικού αύτοΰ 
έργου, μερικά συμπληρωματικά άντικεί- 
μενα καί στοιχεία πού άναφέρονται στην 
Ιστορία τών μέσων χρόνων, τήν τουρκο
κρατία, τήν προεπαναστατική καί μετε- 
παναστατική περίοδο καθώς καί τήν με- 
τέπειτα έποχή μέχρι τών ήμερών μας. 
Στό Προαύλιο τού Μουσείου, είναι το
ποθετημένα Πυροβόλα καί λάφυρα τού 
άγώνα τής ’Εθνικής μας Παλιγγενεσίας 
στά όποια περιλαμβάνονται 10 πυροβόλα 
τού κυριευθέντος πρώτου τουρκικού πλοί
ου στήν Μήλο άπό Σπετσιώτες τό 1821, 
κομμάτια πυροβόλων άπό τήν άμυνα τού 
Μεσολογγίου καί τής Άκροπόλεως ’Αθη
νών, κ.ά. Στό ’Ισόγειο (αίθουσες 5, 6) 
υπάρχουν τά ώραία ’Αναμνηστικά τής 
μεγάλης Συλλογής γιά τούς άγώνες τού
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"Εθνους άπό 1863 - 1940 καί ένα κομμάτι 
άπό τό ιστορικό πιεστήριο στό όποιον 
έτυπώνοντο άπό τόν έκλεκτό Φιλέλληνα 
άγωνιστήν ’Ιωάννη Μάγερ τά «'Ελληνικά 
Χρονικά» στό πολιορκούμενο Μεσολόγ
γι. Στήν Προθήκη 90 ύπάρχει ’Αρχείο μέ 
ιστορικές φωτογραφίες καί μολύβδινα 
όμοιώματα στρατιωτών. Στις αίθουσες 7 
καί 7α ύπάρχει τό ’Αρχείο κωδίκων καί 
ιστορικών έγγράφων. Στόν χώρο τών αι
θουσών 8 καί 8α έχει προσωρινά έναπο- 
τεθή τό ύλικό τής Βιβλιοθήκης. Στήν 
Στοά 5α ύπάρχει προξενικόν έμβλημα τής 
Ένετικής Δημοκρατίας, τό Οικόσημο 
Πετροκόκκινου καί τό λυόμενο πυροβόλο 
τού Π. Λυκούδη. Μπροστά στήν Κεντρι
κή κλίμακα είναι 2 πυροβόλα τής Ναυαρ
χίδας τού Σαχτούρη «’Αθηνά» καί σιδε
ρένιο κομμάτι τού Νομισματοκοπείου 
τής Αίγινας (έποχή Ί. Καποδίστρια). 
Στόν Διάδρομο Ο’ ύπάρχει μαρμάρινος 
άνδριάντας τού ήρωα Βυζαντινού Αύτο- 
κράτορα Κων]νου Παλαιολόγου (έργο 
γλύπτη Νικόλα). Στήν Αίθουσα Α' ύπάρ- 
χουν Εικόνες Βυζαντινών Αύτοκρατόρων 
(’Ιουστινιανού, Νικηφόρου Φωκά, Κων
σταντίνου Δ' Πωγωνάτου, Παλαιολόγων 
κ.ά.). ’Ελαιογραφία τού Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου όμοίωμα Βυζαντινού Λα
βάρου καί εικονογραφημένο χρυσόβουλ- 
λο τού ’Ανδρόνικου Παλαιολόγου. Στήν 
Προθήκη 1 ύπάρχουν Χρυσά Βυζαντινά 
Νομίσματα (συλλογή Δ. Σισιλιάνου), 
χάλκινο μετάλλιο τού Ίωάννου Παλαιο- 
λόγου, Λιθογραφία τού Κων]νου Παλαιο- 
λόγου (λιθογραφία Κόλμαν) καί άντίγρα-

φο Βούλλας τού ίδιου Αύτοκράτορα. ’Επί-1 
σης ύπάρχουν Εικόνες Βυζαντινών Αύ-1 
τοκρατόρων τής συλλογής Σπυρ. Λάμ
πρου, Εικόνα τής Κωνσταντινουπόλεως 
τού 16ου μ.Χ. αιώνα, ή Πολιορκία τής 
Ρόδου ύπό Σουλεϊμάν (Χαλκογραφία), 
’Ελαιογραφίες τού Μάρκου ΕύγενικοΟ I 
καί Γ. Καστριώτη (Σκενδέρμπεη). Μεγά- 
γάλη ’Ελαιογραφία τής Ναυμαχίας τής 
Ναυπάκτου (1571 μ.Χ.) φιλοτεχνηθεΐσα 
στήν Κεφαλληνία μέ τήν έπιγραφή «Τό 
Κομπατιμέντο Κουρτζουλαρίου», ’Ελαιο
γραφία τού Δόν Ζουάν (Αύστριακοΰ) I 
’Αρχηγού στόλου τών Χριστιανών ναυ
μάχων τής Ναυπάκτου, Ξυλογραφία (1572) 
μ.Χ.) μέ διάταξη τών στόλων τής ίδιας 
ναυμαχίας, κατάλογον πλοίων καί Πλοι- j 
άρχων κ.ά., έργον τού LATTANTIO ΒΟ- 
NASTRO, μαθητοΰ τού Έλ Γκρέκο. Ξυ
λογραφίες τών μεταξύ Ενετών καί Τούρ
κων ναυμαχιών κοντά στά Δαρδανέλλια 
(1646 μ.Χ.), τήν Κορώνη (1685 μ.Χ.), τήν 
Κρήτη (1668 μ.Χ.) καί τήν Φώκαια (1649 
μ.Χ.) κ.ά. Στήν Προθήκη 2 ύπάρχουν θαυ
μάσια Κράνη τών ΙΔ' καί ΙΕ' μ.Χ. αίώνων 
καί παλαιότερα (συλλογή τού φρουρίου 
Χαλκίδας κ.ά.), Γυάλινες χειροβομβίδες, 
ύγροΰ πυρός (10ος - 12ος μ.Χ.) αιώνες, 
μεσαιωνικά βέλη κ.ά. Ή  Προθήκη 3 έχει 
όμορφες Μεσαιωνικές άλυσιδωτές στο
λές ή κομμάτια τους, κλείθρο σιδερένιο 
άπό τό Κάστρο τής Χίου, κλειδί άπό 
Ένετικό φρούριο τής Μήλου κ.ά. Στήν 
Προθήκη 10, έκτός τών άναμνηστικών 
άντικειμένων, άμφιων κ.ά. τού Πατριάρ
χη Γρηγορίου Ε', ύπάρχουν χρυσοκέν
τητα έπιμανίκια, έπιτραχήλια, κηροπή
για, Ιδιόχειρη έπιστολή, φωτογραφία μέ 
Ιδιόχειρη άφιέρωσι, πιστοποιητικό γά
μου μέ όπογραφή (1921) τού ’Εθνομάρτυρα 
Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου κ.ά. ι 
Στήν Προθήκη 11 ύπάρχουν έπίσης ζώ
νες, έπιγονάτια, ράβδοι, έπιμανίκια, έγ-
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κόλπιο, ώμοφόριο, Ιερατικοί σάκκοι, 
j κονδυλοφόρος κ.ά. τού ίδιου Μητροπο

λίτη. Στην Αίθουσα Η' υπάρχουν δύο 
, χαλκογραφίες, άπεικόνισις τής Προτο

μής τοΟ Πρώτου Κυβερνήτη Ίωάννου 
Καποδίστρια (έργο Γ. Πιτζαμάνου, Ρώμη 
1816) καί Σκαρίφημα τής Δολοφονίας του 
στό Ναύπλιο (1831). Κάθισμα καί χαρτο
θήκη αύτοΟ καθώς καί άλλο Κάθισμά του 
στό όποιον ύπάρχει έπιγραφή μέ τήν εν- 
δειξι «Πρώτος θρόνος έπΐ τού όποιου 
έκάθησε κατά πρώτον, φθάσας έν Ναυ- 
πλίω, ή A. Ε. ό Κυβερνήτης τής Έλλά- 

. δος I. Α. Καποδίστριας, έν μηνί Ίανουα- 
ρίφ τή 8 έν έτει 1828 Ε. Π.». Λιθογραφίες 
Λεοπόλδου, "Οθωνα καί ’Αμαλίας (άφιξις 
είς Ναύπλιον), Λιθογραφικές εικόνες τού 
"Οθωνα (άναχώρησις άπό Μονάχον - άφι- 

I ξις είς Ναύπλιον). Εικόνες τού Προέδρου 
καί τών μελών τής Άντιβασιλείας "Οθωνα 
Πίνακας (έντυπον) τού Πολεμικού Ναυ
τικού τής Ελλάδος (1838), Σχέδιον Παν
θέου ’Αγωνιστών τού ’21, Προγράμματα 
τελετής ένηλικιώσεως τού 'Οθωνα καί 
ένάρξεως τής λειτουργίας τού ’Ελληνικού 
Πανεπιστημίου. ’Ελαιογραφίες τών Πρω

ί θυπουργών 'Ελλάδος έπΐ Συνταγματικής 
Μοναρχίας (1843 - 1862) : Α. Μεταξά, Α. 
Μαυροκορδάτου, I. Κωλέττη, Γ. Κουν- 
τουριώτη, Κ. Κανάρη, Α. Κριεζή, Δ. 
Βούλγαρη, Άθ. Μιαούλη, Γεν. Κολοκο- 
τρώνη, κ.ά. ’Αναμνηστικά έπίσης τού 
"Οθωνα καί τής ’Αμαλίας ύπάρχουν στην 

[ Προθήκη 57. Στήν Προθήκη 58 ύπάρχει 
] Μεταξωτή Σημαία τού ’Ελληνικού ’Εθε

λοντικού Σώματος πού έλαβε μέρος στόν 
Κριμαϊκό Πόλεμο (1854) μέ τήν έπιγραφή 

’ «Νίκη ή Θάνατος» καί λευκό σταυρό στό 
κέντρον της. Υδατογραφίες (άντίγραφα 
ύπό HANS ΗΑΝΚΕ) μέ Ελληνικά θέ
ματα, όπως ή Παλαιά ’Αγορά ’Αθηνών 
(παραπήγματα), ό Ναός ’Ολυμπίου Διάς 
στήν ’Αθήνα (1838), ό Πειραιάς (1837),

τό Μεσολόγγι, τό "Αργος, τό Φρούριο 
τού Παλαμηδιού στό Ναύπλιο (1838), ή 
Τριπολιτσά καί ή Λαμία. Ή  Χωροφυλα
κή καί τό Ναυτικόν, ένα Τάγμα παραμε
θόριο, ’Επίκουροι Χωροφύλακες, πορεία 
πρός τό Ναυαρϊνον (Φεβρουάριος 1834) 
κ.ά.

Στήν Προθήκη 59 ύπάρχουν μετάλ
λια, δακτυλίδια καί τό πρωτότυπον τού 
έγγράφου τού Συμβουλίου ’Επικράτειας 
γιά τήν νύκτα τής 3-9-1843 μέ ύπογραφές 
τών μελών του πού πραγματεύεται γιά τήν 
έγκατάστασι νέου ’Υπουργείου. Λεύκωμα 
μέ ύπογραφές τών πληρεξουσίων τής Α' 
έν Άθήναις Έθνοσυνελεύσεως καί χει
ρόγραφον τού ψηφισθέντος άπό τήν ίδια 
Συνέλευσι Συντάγματος (1843), ’Εθνόση
μο τής έπαναστάσεως (1862).

Στήν Προθήκη 60 σώζεται πρωτότυ
πο Διάταγμα διορισμού τού Α. Πάϊκου 
σάν ’Υπουργού ’Εξωτερικών - Βασιλικού 
Οίκου (1851) ή μεγάλη τού Κράτους Σφρα- 
γίς κ.ά. Σχέδια τού Άθαν. Ίατρίδη πού 
παριστάνουν σκηνές άπό ύπερβασίες τών 
Στρατιωτικών άποσπασμάτων κατά τήν 
περίοδο τής διώξεως τής Ληστείας στήν 
Ελληνική ύπαιθρο (φιλοτέχνημα ’Αρά
χοβας Παρνασσού 1851). ’Ελαιογραφία 
άπό σειράν έργων τού Π. Ζωγράφου, 
(στοχασμός - ύπαγόρευσι Στρατηγού 
Μακρυγιάννη) όπως «Ή δικαία άπόφασις 
τού Θεού διά τήν άπελευθέρωσιν τής Ε λ
λάδος», κ.ά.

Στήν Προθήκη 61 (Αίθουσα Θ) ατενίζει 
μέ συγκίνησι ό έπισκέπτης τις έξαίρετες 
ιστορικές μας Σημαίες πού φέρουν τις 
ύπογραφές : «Ελληνοτουρκικός Πόλε
μος, Μάχαι Πέστα - ’Αετοράχη - ’Ιωάν
νινα 1912», Έλληνοβουλγαρικός Πόλε
μος 1913 κ.ά. Σημαία τού πρωτοπαλλή- 
καρου τού Βάλτου Βελλή μέ τις έπιγραφές 
«’Ορθόδοξος Ελληνική» καί «θάνατος ή 
’Ελευθερία». Σημαία 'Ελληνική μέ τήν

Τό κτήριον τής παλαιας Βουλής έπ'ι τής 
όδοΰ Σταδίου τών ’Αθηνών οπού στεγά
ζεται σήμερον τό Ιστορικόν Μουσείον.

έπιγραφήν : Ό  Λαός τής Θεσσαλίας 
πέντε αιώνας είς δουλείαν, βλέπει σήμε
ρον φώς μέγα, κτάται τήν έλευθερίαν . . .» 
κ.ά. ’Επίσης ύπάρχει θαυμάσια ’Ελαιο
γραφία συνεδριάσεως τής Βουλής τών 
’Ελλήνων έπΐ τής έποχής τού ρηξικέλευ
θου καί διορατικού "Ελληνα πολιτικού 
Χαριλάου Τρικούπη, Εικόνες καί ’Ελαιο
γραφίες Πρωθυπουργών (Τρικούπη, Δε- 
ληγιώργη, Τριανταφυλλάκου, Κουμουν- 
δούρου, Δεληγιάννη καί Έλ. Βενιζέλου) 
κ.ά.

Στις Προθήκες 62 - 67 ύπάρχουν έπι- 
στολές, Μεγαλόσταυροι, μετάλλια ανα
μνηστικά, πολύτιμα κειμήλια καί άλλα 
άντικείμενα Πρωθυπουργών καί άλλων 
ιστορικών προσώπων. Γραφίδες μέ τις 
όποιες ύπεγράφησαν οί συνθήκες Ειρήνης 
τών Σεβρών καί τού 1897. Φωτογραφίες 
τών ύπογραψάντων τό Πρωτόκολλον κα
θορισμού τών 'Ελληνοτουρκικών συνό
ρων στό Συνέδριον τού Βερολίνου (1878) 
κ.ά. Εικόνες μελών τού Συνεδρίου τού 
Βερολίνου, άνατινάξεως τής Ίεράς Μο
νής Άρκαδίου, κ.ά. ’Ελαιογραφίες τού 
ήγουμένου τής ίδιας Μονής καί τού 
Πλοιάρχου Ν. Σουρμελή, κ.ά. Ψήφισμα 
τής Επτανησιακής Βουλής γιά τήν Ένω- 
σι τών νήσων μέ τήν 'Ελλάδα (Βουλευ- 
τήριον Κερκύρας, 23-9-1863), ’Αναμνη
στικό μανδήλι τής Ένώσεώς τους κ.ά. 
Τό έμβλημα τής «’Εθνικής Εταιρείας», 
μετάλλιο τής Α’ Έθνοσυνελεύσεως (1822) 
κ.ά.

Στήν Αίθουσα I (Προθήκες 68-74) ύπάρ
χουν Σημαίες τού Φρουρίου Χανιών, τών 
ναυμαχιών "Ελλης καί Λήμνου έπηρμένη 
έπΐ τής ναυαρχίδας «Άβέρωφ» (1912 - 13), 
Βουλγαρικές καί Τουρκικές (λάφυρα 
1912 - 1922) κ.ά. Φωτογραφίες τών Πολέ
μων 1912 - 1913, τών άγώνων Κρήτης, 
τού Ναυάρχου Κουντουριώτη) καί ’Ελαιο
γραφίες τού Κουντουριώτη τού Μητρο
πολίτη Χρυσοστόμου Σμύρνης τού Στρα
τηγείου τού Λ. Παρασκευοπούλου 1919 - 
20, τού I. Βελισσαρίου, 'Ελλήνων Μεράρ
χων τής περιόδου 1912 - 13, τής καταλή- 
ψεως τού ύψομέτρου 1378 Άνω Τζου- 
μαγιάς. ’Υδατογραφία τής μάχης τού 
Σαρανταπόρου (έργο Γ. Στρατηγού). 
Άγαλματίδια, Ξίφη, πηλήκια, μετάλλια, 
πιστόλια, σφραγίδες κ.ά. ’Επιστολή τού 
FOUAT γιά τήν παράδοσι τού Μπιζανιοΰ. 
Χάλκινη άναμνηστική πλάκα μέ προτομή 
τού ναυάρχου Κουντουριώτη 'Ιερή Σύνο
ψη έπωμΐδες καί σφραγίδα του, Διπλω
ματικό Διαβατήριον τού Έλ. Βενιζέλου 
κ.ά.

Στήν Μικρή Αίθουσα Ο’ (Προθήκη 75) 
ύπάρχουν έντυπωσιακές Ελαιογραφίες 
τού Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, Μη
τροπολιτών καί άγωνιστών τής Μακεδο
νίας τής Βορείου ’Ηπείρου κ.ά. Μακε
δονομάχων ’Αξιωματικών τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής, τού Στρατού, τού Στόλου 
καί άλλων ήγετών. Πολύτιμα άναμνη- 
στικά καί άλλα ιστορικής άξίας άντικεί- 
μενα.

Στήν Αίθουσα Κ υπάρχει : Συλλογή 
όπλων καί κομμάτια Μεσαιωνικών πα
νοπλιών σέ θυρεούς, στολές ’Αξιωματι
κών καί Διπλωματών τής έποχής τού 
Γεωργίου Α." καί τών μετέπειτα χρόνων 
καθώς καί ώραϊα έπιπλα.

Στήν Αίθουσα Μ (Προθήκες 76-84) καί 
τήν Μικρή Αίθουσα (α) ύπάρχει πολύτι-
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μον Ένδυματολογικό καί Λαογραφικό 
ύλικό τό όποιον δέν είναι προσιτόν εις τό 
εΰρύ κοινόν άπό τήν ύπάρχουσα έλλειψι 
χώρου καί προσωπικού. ’Ανάμεσα σέ αυ
τό ξεχωρίζουν οί όμορφες ένδυμασίες τής [ 
’Ηπείρου, τής Σκύρου, τής ’Αστυπάλαιας, 
τού Καστελλόριζου, τής ’Αμοργού, τών 
Μεσογείων ’Αττικής, τών Σπετσών, "Υ
δρας, Ψαρών, Κύμης, "Ιου καί άλλες έξαί- , 
ρετες γυναικείες καί άνδρικές ένδυμασίες 
άπό διάφορες τής χώρας περιοχές. Έξο- 1 
χες εικόνες πού παριστάνουν τό Ναύπλιο 
(1784) καί τήν Σαντορίνη, νέα κορίτσια 
μέ θαυμάσιες τοπικές ένδυμασίες τής 
Τήνου, τής Μυκόνου, τής Κερκύρας, τής 
Ζακύνθου καί τού Πόντου. ’Επίσης υπάρ
χουν εικόνες τής Ζακύνθου πού είκονί- | 
ζουν παραστατικά διάφορους τύπους καί 
χαρακτήρες τού νησιού, πιάτα, φλυτζά- 
νια, στέφανα γάμων Ρόδου, Σύρου), ξύ
λινες υδρίες Θεσσαλίας, ξύλινα κουτάλια 
Μοναχών 'Αγίου Όρους, καθίσματα Μυ
κόνου, κανάτια, ξυλόγλυπτα άγαλματίδια 
τού Μ. Μπότσαρη κ.ά.

Στήν Αίθουσα Λ'υπάρχουν Υδατογρα
φίες (Συλλογή μνημείων καί τοπίων ’Οθω
νικής έποχής) JAMES SKENE, υδατο
γραφίες καί ιχνογραφήματα τού ζωγρά
φου Γ. Πετζαμάνου (1817) πού είκονίζουν 
τύπους 'Ελλήνων καί Τούρκων τών άρ- 
χών τού ΙΘ' αιώνα. ’Επίσης σώζεται μία 
τράπεζα τού ΙΗ’ αίώνα πού έχρησίμευσε 
σάν γραφείο τού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε' 
όταν ήταν νέος, καί άλλα πολύτιμα ιστο
ρικής άξίας άντικείμενα.

Στόν Διάδρομο II υπάρχουν Ελαιο
γραφίες Ιστορικών προσώπων καί 6γ- 
χρώμες Λιθογραφίες πού άπεικονίζουν 
μέ έξοχο τρόπο μάχες καί ναυμαχίες τού 
άγώνα τής ’Εθνικής μας άνεξαρτησίας 
καί είναι άντίγραφα έργων πού έγιναν 
μέ έμπνευσι τού I. Μακρύ-,'ιάννη άπό τόν

’Αριστερά στολές ’Αξιωματικών τον 
περασμένου α ’ιώνος καί κάτω ο περίφη
μος πίναξ τής Βουλής τών 'Ελλήνων μέ 
τόν τότε Πρωθυπουργόν Χαρίλαον Τρι- 
κονπην αγορεύοντας άπό τοϋ Βήματος.

■MtfgfT" -ij

' f “λ f ,,·* 
bί ? * 1 ' 11 Μ  % 1ΗΙ

I W ^ B r  ■: f  ·« i i l i ·, λ? 4  J  λ

f m m

S’ J|

!  m a S B a b B L j . - Λ  : Λ

P \.

246



Π. Ζωγράφο. Προσωπογραφίες τού Α. 
Ίατρίδη καί τοϋ Γ. Ζηνοπ ούλου, ’Ελαιο
γραφία τοϋ Δ. Καμπούρογλους κ.ά.

Ή  Α ί θ ο υ σ α  Ν' χρησμοποιεΐται 
γιά προβολές καί προσωρινές έκθέ- 
σεις. Στό Κλιμακοστάσιο πού όδηγεΐ 
στόν Άνω "Οροφο υπάρχουν έπίσης 
Λιθογραφίες μέ μάχες καί ναυμαχίες 
των άγώνων τού "Εθνους, κ.ά.
Στήν μικρή αίθουσα 4 τού Β' ’Ορόφου 

ύπάρχουν θαυμάσιες Στολές Διπλωμα
τών καί ’Αξιωματικών Χ ω ρ ο φ υ λ α 
κής ,  Ναυτικού, Ιππικού, Μηχανικού, 
Πυροβολικού, Πεζικού καί στρατηγών 
τής έποχής τού Γεωργίου Α', Στολές 
στρατηγών έποχής Όθωνος καί Γεωρ
γίου Α', κ.ά. Εικόνες καί ’Ελαιογραφίες 
’Αξιωματικών, θυρεός μέ ξίφη διαφόρων 
έποχών κ.ά. ’Ενώ στις Προθήκες 85— 
89 ύπάρχουν Στολές τών ’Αρχιστρα
τήγων Ριχάρδου Τσώρτς καί Λέων. Παρα- 
σκευοπούλου καί τού στρατηγού Π. Δαγ- 
κλή. Άκρόπωρα πλοίων τής Έπαναστά- 
σεως καί 'Ομοιώματα τών πλοίων : 
«Καρτερία» (Άστιγγος), Ά ρης (Τσαμα- 
δού), Θεμιστοκλής (I. Τομπάζη) καί τής 
ναυαρχίδος τού Άνδρέα Μιαούλη 
«Άρης».

Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η  Τ ΟΥ  
Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Υ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΜΗ αύτή περιγραφή 
τών έκθεμάτων καί τών χώρων τού Μου
σείου πού προαναφέραμε, προσπαθή
σαμε νά δώσωμε μιά άπλή σκιαγράφη- 
σι τού έργου τής Ιστορικής καί ’Εθνολο
γικής 'Εταιρείας. Γιά νά προσθέσωμε 
ότι τό έξαίρετο αύτό "Ιδρυμα πού ίδρύ- 
θη καί λειτουργεί, άπό τόν προηγούμενο 
αιώνα στήν χώρα μας, άποτελεϊ ένα μονα
δικό πολιτιστικό χώρο τού είδους του. 
Άπό όργανωτική άποψι είναι Σω
ματείο άναγνωρισμένο μέ τήν ύπ’ άριθ. 
771911914 Άπόφασιν τού Πρωτοδικείου 
Αθηνών. Σκοπόν έχει, έκτός άπό τήν 
«περισυναγωγήν ιστορικής καί ’Εθνολο
γικής ύλης», νά ένθαρρύνη καί νά ένι- 
σχύη συναφείς ιστορικές έρευνες καί 
συγγραφές μέ παράλληλη άπονομή βρα
βείων χρηματικών, καί τιμητικών διακρί
σεων. Τήν έκδοσιν Δελτίου καί αύτοτε- 
λών δημοσιευμάτων, τήν όογάνωσιν Δια
λέξεων καί άνακοινώσεων. Τήν ένίσχυ- 
σι τών έν Έλλάδι σπουδών τής 'Ιστορίας 
τών Μέσων χρόνων καί τού νεωτέρου 
Ελληνισμού. Τήν Όργάνωσι ’Εκδρομών 
σέ τόπους ιστορικούς, άνορθώσεως, συν- 
τηρήσεως καί μελέτης Μεσαιωνικών 
καί μεταγενεστέρων μνημείων τής χώ
ρας (άρθρον 2). Τήν συντήρηση προβο
λή καί πλήρη άξιοποίησι τών συλλε- 
γέντων καί συλλεγησομένων θησαυρών, 
έργων τέχνης, έγγράφων καί άλλων πο
λυτίμων άντικειμένων καί στοιχείων 
άναφερομένων στήν ιστορία τού ’Έθν
ους. Γιά τόν λόγο αύτό έχει Βιβλιοθήκη 
καί Αρχείο όπου φιλοξενούνται πολλά 
αξιόλογα γραπτά ιστορικά—μνημειώδη 
χειρόγραφα, κώδικες κ.ά. (άρθρον 3). 
Άξιον ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι 
τά προσκτήματα τού Μουσείου θεωρούν
ται ’Εθνικά καί σέ περίπτωσι διαλύσεως 
τού Σωματείου θά παραδοθούν στό 
Ελληνικόν Κράτος όλα τά έν αύτώ 
άποθησαυρισμένα έθνικά κειμήλια, τά 
έγγραφα μνημεία τού Αρχείου καθώς 
καί ή Βιβλιοθήκη του «όπως διατηρήση

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α  
Ε Π Ι  Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Εις τά πλαίσια της γενικωτέρας προσπάθειας διά τήν τουριστικήν άνάπτυξιν 
τής χώρας, κατά τήν έπερχομένην θερινήν περίοδον, ή οποία καθ’ δλας τάς ενδείξεις 
προβλέπεται έφέτος ιδιαιτέρως ηύξημένη, έπραγματοποιήθησαν εις τήν ’Εθνικήν Ε σ 
τίαν Σεμινάρια έπιμορφώσεως άνδρών Χωρ]κής έπί θεμάτων Τουρισμού, διάρκειας 
δώδεκα ήμερων τά όποια παρηκολούθησαν 160 συνολικώς άνδρες, ήτοι 40 Ένωμοτάρ- 
χαι καί 120 Χωροφύλακες, έξ δλων τών διαμερισμάτων τής χώρας.

Τά έν λόγω έκπαιδευτικά σεμινάρια έπραγματοποιήθησαν εις δύο περιόδους, 
τό μέν πρώτον άπό 1 -1 3  Μαρτίου, τό δέ δεύτερον άπό 15-27 Μαρτίου μέ τήν 
άμέριστον συμπαράστασιν τοϋ 'Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού έν συνεργασία 
μέ τήν Διεύθυνσιν Τουρισμού τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής.

Μέ τήν ευκαιρίαν τής λήξεως τής έκπαιδεύσεως έπραγματοποιήθη τήν 23-3-1976 
καί ώραν 19,30 είς τήν ’Εθνικήν 'Εστίαν δεξίωσις προς τιμήν τών έκπαιδευομένων, 
είς τήν όποιαν παρέστησαν ό ’Αρχηγής Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος 
Κουτσιανας, ό 'ϊπαρχηγός 'Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Πορικός, ό Πρόεδρος τού 
Ε.Ο.Τ. κ. Δασκαλάκης, ό Γενικός Διευθυντής τού 'Ιδρύματος κ. Παπαευστρατίου, 
ό Δ ]ντής τής Δ.Α.Π. Πρωτευούσης Ταξίαρχος κ. Ά γ. Κωνσταντουδάκης, ό Διοικητής 
τής Σχολής 'Οπλιτών Χωρ]κής Ταξίαρχος κ. Παν. Έάρρης ό Διευθυντής τής Διευθύν- 
σεως ’Αστυνομίας Τουρισμού Συνταγματάρχης κ. Κων]νος Καλογερόπουλος, ό 
Διευθυντής Έκπαιδεύσεως Συν]ρχης κ. Δημ. Μπέτας, ό Διευθυντής τής ’Εθνικής 
Εστίας κ. Τράγος, Διευθυνταί Δ]νσεων τού Ε.Ο.Τ., οί Καθηγηταί τών Έκπαι- 
δευομένων καί άλλοι έπίσημοι.

Τούς έκπαιδευθέντας έχαιρέτησε ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής, ό όποιος 
άφοΰ τούς συνεχάρη διά τήν έπίδοσίν των καί τό συντελούμενον ύπ’ αύτών έργον, 
τούς συνέστησε δπως καταστούν οί φορείς τού Τουριστικού πνεύματος είς τάς περιοχάς 
πού ύπηρετοΰν, μεταλαμπαδεύοντες καί ύλοποιοΰντες δσα έδιδάχθησαν. Μέ άνά- 
λογον πνεύμα, ώμίλησεν καί ό Πρόεδρος τού Ε.Ο.Τ. κ. Δασκαλάκης καθώς καί ό 
Διευθυντής τού Ιδρύματος κ. Παπαευστρατίου.

Τέλος έκ μέρους τών έκπαιδευθέντων, ώμίλησεν ό ’Αρχηγός τού Σεμιναρίου 
Ένωμ ]ρχης κ. Παύλος Φούντας, τής Ύποδ]νσεως Τουριστικής ’Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης, ό όποιος ηύχαρίστησε τούς παρισταμένους καί τούς διεβεβαίωσε δτι, έπι- 
στρέφοντες εις τήν ύπηρεσίαν των θά καταβάλουν θετικάς καί έποικοδομητικάς προσ
πάθειας διά νά καταστή κτήμα ολοκλήρου τού 'Ελληνικού Λαού ή σύγχρονη τουριστική 
συνείδησις τών έξειδικευμένων φορέων της.

Αί φωτογραφίαι μας παρουσιάζουν στιγμιότυπα άπό τήν δμιλίαν τού κ. 
’Αρχηγού Χωροφυλακής κατά τήν έκδήλωσιν καί άπό τήν έπίσκεψιν τών έκπαι- 
δευθέντων είς τήν Σχολήν Τουριστικών ’Επαγγελμάτων.
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'Ενδυμασία γυναικών από τό ένδυιιατολογικό Τμήμα τοϋ Μουσείου, το όποιον 
είναι από τα πιο ένδιαφέροντα αξιοθέατα, διότι με επιμέλεια διασώζει την λαϊκήν 
ένδνματολογικήν παράδοσιν τοϋ "Εθνους.

ταΰτα έσαεί». ’Επίσης έάν διαλυθή 
τό ένεργητικόν ύπόλοιπον τής περιου
σίας του περιέρχεται στό Δημόσιον 
μέ τόν όρον νά διατεθή τούτο διά τούς 
ύπό τού καταστατικού του καθοριζό
μενους σκοπούς (άρθρα 4, 14). Τό 15 
μελές Διοικητικό Συμβούλιο πού άπο- 
τελεϊται από Έλληνες πολίτες ικα
νούς πρός δικαιοπραξίαν (άρθρον 9), 
έκλέγεται κάθε 3ετίαν από τήν Γενική 
Συνέλευσί του. Ό  έφορος τού 'Αρχείου 
φροντίζει γιά τήν διαφύλαξι καί κατά-

ταξι των Ιστορικών γραπτών μνημείβν 
καί έγγραφων του, τήν σύνταξι λεπτομε
ρούς καταλόγου των κ.ά. Οι έφοροι 
τού Μουσείου καί τής Βιβλιοθήκης είναι 
έπιφορτισμένοι μέ καθήκοντα καί εύ- 
θύνες ανάλογες μέ τήν ειδική άποστο- 
λή τους (άρθρον 11). Ειδικοί κανονι
σμοί έξαλλου ρυθμίζουν τά θέματα τής 
έσωτερικής λειτουργίας τού Μου
σείου, τής Βιβλιοθήκης καί τού ’Αρ
χείου του (άρθρον 12). Σύμφωνα μέ τις 
διατάξεις τού άρθρου 13 τά ’Επιστη

μονικά του Τμήματα; Μεσαιωνικόν, Νεω- 
τέρας Ιστορίας, Γενεαλογικόν καί 
Εμβλημάτων, ’Εθνογραφικόν καί Γεω
γραφικόν) συγκροτούνται άπό μέλη του 
πού κατοικούν στήν έδρα του. Είναι έπι- 
φορτισμένα μέ τήν έκλογή Προέδρων 
καί Γραμματέων καί διεξάγουν τό έργο 
τους μέ άνακοινώσεις, διαλέξεις καί άλλη- 
λογραφίαν μέ άλλα Σωματεία καί 
λογίους ήμεδαπούς καί ξένους. Τά πρακ
τικά καί οί έργασίες τους δημοσιεύονται 
στό Δελτίον τού Σωματείου (I. Ε. Ε.). 
Επιστημονικά τμήματά του ιδρύονται 
μέ άπόφασιν τού Δ.Σ. καί σέ άλλες πό
λεις στις όποιες ύπάρχει έπαρκής άρι- 
θμός 'Εταίρων του, συγκροτούμενα άπό 
τακτικά καί άντεπιστέλλοντα μέλη 
του. Οί έταΐροι του μπορούν νά έγγρά- 
φωνται σέ περισσότερα τού ένός τμή
ματα καί νά παρακολουθούν τις έργα
σίες τους. Οί ’Επίτιμοι 'Εταίροι του 
όμως έκλέγονται μόνον άπό διακριθέν- 
τες Έλληνες ή ξένους σέ συγγραφές θε
μάτων πού έχουν σχέσι μέ τήν 'Ελληνική 
Ιστορία, ’Εθνογραφία καί Φιλολογία. 
Πρόεδρός της είναι ό έκλεκτός στρα
τηγός έ.ά. κ. Δημήτριος Τ. Νότη Μπό- 
τσαρης. Ό  Γενικός Γραμματεύς κρατεί 
τήν άλληλογραφίαν καί προΐσταται τού 
Γραφείου τού Σωματείου. Συνυπογράφει 
τά έγγραφα μέ τόν Πρόεδρον καί έπι- 
στατεϊ στήν έκδοσι τών διαφόρων Δημο
σιευμάτων του. Συντάσσει καί άναγιγνώ- 
σκει στήν Γενική Συνέλευσί τήν έκδοσι 
τών έτησίων έργων κ.ά. ’Από λόγους 
χρέους καί εύγνωμοσύνης πρέπει νά 
άναφέρωμεν ότι τήν νευραλγική αύτή 
θέσι, κατέχει νομίμως καί έκπροσωπεί 
έπιτυχέστατα τήν 'Εταιρεία μέσα καί 
έξω άπό τόν Έλλαδικό χώρο ό, έκ 
Πειραιώς, έξαίρετος νομικός, φίλος τής 
τέχνης, Δικηγόρος παρ’ ’Αρείφ Πάγω 
καί Πρόεδρος τής Νομισματικής Ε 
ταιρείας κ. Ιωάννης Α. Μελετόπουλος 
στήν εύγενή προσφορά τού όποιου 
όφείλεται, κατά κύριο λόγο, καί ή 
παρουσίασι τού όλου θέματός μας. Συγ
καταλέγεται μεταξύ τών ιδρυτών καί 
όργανωτών τού Ναυτικού Μουσείου 
'Ελλάδος καί διετέλεσεν έφορος αύτοΰ. 
Ίδρυσε τήν Δημοτική Βιβλιοθήκη Μυ- 
κόνου, ώργάνωσε τό Μουσείο τής Ι.Ε.Ε. 
στό σημερινό του κτήριο (Παλαιά 
Βουλή) καί έτακτοποίησε τις Συλλογές 
του. Μέ σκοπόν τήν έκλαίκευσι συγκε
κριμένων θεμάτων τής 'Ιστορίας τής 
Νεωτέρας 'Ελλάδος, ώργάνωσε στούς 
χώρους τού Μουσείου έξαίρετες έκθέσεις 
(1962—1972) καί είργάσθη άκούραστα 
(1961—1975) γιά τήν προαγωγή καί 
έκλαίκευσι τής Ελληνικής Ιστορίας. 
Υπήρξε συντάκτης Ελληνικών Εγκυ
κλοπαιδειών. Διετέλεσε Πρόεδρος Εκπαι
δευτικού Συμβουλίου τών Πειραϊκών 
Σχολών, Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιώς 
καί Σύμβουλος 'Ιδρυμάτων Κοινής Ωφέ
λειας. Συγκρότησε τό φωτογραφικό ’Αρ
χείο τής Ι.Ε.Ε. πού περιλαμβάνει περί 
τις 6.000 φβτογραφίες γιά τούς άγώνες 
τού Έβνους. Κατάρτισε ’Αρχεία Λαϊ
κής Εικονογραφίας, Πολιτικής Γελοιο
γραφίας Γαλλικού τύπου καί Γαλλικών 
έκδόσεων γιά τούς χρόνους τής Ελλη
νικής Έπαναστάσεως καί ’Αρχείο φωτο
γραφιών γιά τήν Ιστορία τής Νεωτέρας 
'Ελλάδος. Έδώρησε συλλογές άξιολογο- 
τάτων άντικειμένων καί άγάλματα στό 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς, στό 
Ναυτικό Μουσείο τής Ελλάδος καί, 
κυρίως, στό Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
τής Εταιρείας. Έστέγασε τήν Δημοτική
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Ό  διακεκριμένος 'Επιστήμων και Γε
νικός Γραμματενς τής Ιστορικής και 
’Εθνολογικής Εταιρείας κ. ’Ιωάννης Μ(.- 
λετ ύπουλος.

Βιβλιοθήκη Μυκόνου σέ Ιδιόκτητον 
οίκημα τοΟ 1735 κ.ά. Στόν Δήμο Πειρειώς 
έδώρησε όλόκληρο τό έξαίρετο ίστορικό 
άρχεΐο τής οικογένειας του πού αποτελεί 
τήν βάσιν του ίδρυθέντος 'Ιστορικού 
Αρχείου τής Πόλεως. Ά ξια Ιδιαίτερης 
μνείας είναι έπίσης ή πρός τόν ίδιο 
Δήμο πρόσφατη προσφορά του ένός 
έτ ιβλητικού Χάλκινου άνδριάντος τοϋ Θε
μιστοκλέους (έργο τού Γλύπτη Νι
κόλα). Τά άποκαλυπτήριά του έλαβαν 
χώραν σέ έπίσημη τελετή πού έγινε 
τελευταία καί στήθηκε στόν «Θεμι- 
στόκλειο κήπο» τού Πειραιά. ’Επίσης 
πρέπει νά άναφέρωμεν ότι κατά τήν 
προσεχή ΙΟετία ύπάρχει προοπτική νά 
συμπληρωθή καί νά άναπτυχθή τό 
έργον τού Μουσείου μέ υλικόν άναφε- 
ρόμενο στήν 'Ενετοκρατία, τήν Φραγκο
κρατία καί τήν Τουρκοκρατία. Τό θέμα 
αύτό θά άντιμετωπισθή μέ τήν συμπλή- 
ρωσι τών έκθεμάτων του μέ έργα τέχνης, 
χάρτες, σφραγίδες, πανοπλίες καί άλλα 
ένθύμια, κειμήλια καί άντικείμενα τών 
’Εθνικών μας άγώνων τής περιόδου 
1453-1976. Μέ αυτό τόν τρόπο θά άξιο- 
ποιηθή καί θά λειτουργήση σάν πράγματι 
πρωτότυπος Ελληνικός Μουσειακός 
χώρος πού θά έμπνέη στις νέες γενεές 
τόν δρόμο τών πεπρωμένων τού Έθνους 
καί τών ιδεωδών τού πολιτισμού μας.

Π Η Γ Α Ι —  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

—ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ έκδοσις Δρανδάκη.

—ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙ
ΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, κ. Ίωάννου Α. Μελε- 
τοπούλου (Έκδοσις Β'., Άθήναι 1975).

—ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 
Έλευθερουδάκη (Τομ. Θ'.)

—Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 
Διον. Κοκκίνου.

—ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ» καί 
«ΑΚΤΙΝΕΣ».

—ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ», 
(1973—1974).
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X P IC T O C  X N 6 C T H

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ  
’Ε πιτίμου Δικηγόρου

Ή  Ά νάστασις  τού Χριστού ύπήρξεν τό μεγαλύτερου τώ ν θαυμά
τω ν το υ , ή συμπλήρωσις τού θριάμβου τ ο υ , ή έπισφ ράγισις τής ά π ο-  
θεώσεώς τ ο υ , άλλα πρό παντός ύπήρξεν ή νίκη τής I Δ  Ε Α Σ . *Η 
’Ιδέα ένίκησε τήν υλικήν βίαν καί ό βαρύς τύμβος έγινε όρμητήριον 
τής νέας ζω ή ς. Ή  ’Ιδέα κατήγαγε τήν λαμπροτέραν νίκην της καί 
άνεπήδησεν πανίσχυρος άπό τήν πλάκα τοϋ τά φ ο υ , ώς ένα τεράστιον 
πνευματικόν καί ήθικόν σύνθημα, τό όποιον έκτοτε όδηγεΐ ώς πυρσός 
τήν συνείδησιν τώ ν λ α ώ ν .

Ά π ό  τό άκτινωτόν τού Σ ταυρού, ώς άπό άείζω ον π η γή ν , έξετ ι- 
νάχθησαν αί μεγάλαι καί ώραΐαι ίδέαι μέ τούς μεγάλους προορισμούς 
τού φ ω τισμού καί τής όδηγίας τού κόσμου είς τό καλύτερον μ έλ λ ο ν . 
Ή  άγάπη καί ή συναδέλφ ω σις, ή ήθική καί ή δικαιοσύνη , ή άξιοποίη- 
σις τής άνω τερότητος, ή θυσία τού άτόμου ύπέρ τού συνόλου , ίδού τό 
περιεχόμενον τής ΙΔ Ε Α Σ , είς τήν όποίαν έχάρισεν τήν μεγάλην νίκην 
ό Θείος Ν αζω ραίος.

Μέχρι τής έμφ ανίσεω ς τού Χριστού οί άνθρωποι ήσαν διηρημένοι 
είς κυρίους καί δούλους, είς πατρικίους καί π λη βείους, είς ’Ιουδαίους 
καί ’Εθνικούς . Τάς διακρίσεις αύτάς έσβησεν ή Χριστιανική θρησκεία, 
διότι βάσις τής Χριστιανικής πίστεω ς καί στοιχείου τό όποιον τήν  
κάμνει νά διαφέρη άπό κάθε θρησκευτικόν δόγμα καί διδασκαλίαν είναι 
ή ίσότης τώ ν άνθρώπων καί ή μεταξύ τω ν άγάπη . "Εως τήν έμφ άνισιν  
τού Χριστού ή ζωή έτελείω νε είς τόν τ ά φ ο ν , δηλαδή είς τήν φ υσικήν  
σ ή ψ ιν. Ή  δυστυχία , ή όδύνη , ή σκ έψ ις, ό στοχασμ ός, έμεναν περι
φ ραγμένα μέσα είς τόν κλω βόν τής άναισθησίας, ή όποία περιέβαλλε  
τό ένδιαφέρον τού κόσμου τ ο ύ τ ο υ . Ά π ό  τής ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ όμως ή 
άπολύτρωσις έπέρχεται πλέον όριστικώ ς. *0 Χριστός διά τής ζω ής  
του καί τού θανάτου του ρίπτει έπάνω είς τό πρόσωπον τής ζω ής τήν 
λαμπρότητα ένός έαρος α ιω νίου , δπου ο λ  ο ι οί άνθρω ποι, καί ταπει
νοί καί καταφρονημένοι καί αμαρτωλοί καί παρίαι καί άπόβλητοι τής 
κοινωνίας δύνανται νά καταφ ύγουν καί νά άναζητήσουν τήν εύφ ροσύ- 
ν η ν . Πελώριος πίδαξ φ ω τός έκπέμπεται άπό τόν Γ ολγοθάν, διά νά  
γίνη έκτοτε ό ούρανός τής νέας συνειδήσεω ς. Είς τήν άνθρωπίνην 
καρδίαν εισορμά, ώς ώκεάνειον κ ύμ α , Τ Ο  Α Ι Σ Θ Η Μ Α ,  δη
λαδή ή εύγένεια , ή ώραιότης καί ή άπολύτρω σις. Είς τόν άέρα , τόν 
κορεσμένου άπό βιαιότητας καί άγριότητας, σκιρτούν τώρα αί τρυφε
ροί προσδοκίαι, αί γλυκύτατοι άγαλλιά σεις, αί μεγάλαι έλπ ίδες. *Η 
άγάπη , ή σ υ γνώ μ η , ή άνεξικακία, ή ψ υχική ειρήνη κυματίζουν είς 
τόν ιστόν τού νέου κόσμου ώς ξεδιπλω μένη ση μ αία . “Α ν καί αιώνες 
μακροί έκυλίσθησαν είς τήν άβυσσον τώ ν α ιώ νω ν, πρόοδοι καί μ ετα- 
βολαί συνετάραξαν τήν άνθρωπότητα καί ήλλοίωσαν τό πρόσωπον αύ- 
τή ς, έν τούτοις ή άνθρωπότης δλη , είκοσι αιώνας τώ ρα , συγκλονί
ζεται καί συγκινεΐται βαθύτατα, άκόμη καί π ά ντοτε, έπί τή ανατολή  
τής ήμέρας τής Ά να σ τά σ εω ς, σκορπίζουσα είς τόν κόσμου τό αύτό 
θάμβος καί τήν αύτήν έκστασιν, ή όποία κατέπληξε καί μετηρσίωσε 
τήν κουστω δίαν, όταν είδε τόν Ί η σ ο ΰ ν , συντρίβοντα τού θανάτου τά  
δεσμά, νά έξέρχεται τού τάφ ου έν μέσω θείας αίγλης καί άνεσπέρου 
φ ω τ ό ς .

Ά ς  λέγουν δ ,τ ι θέλουν οί έλευθερόφρονες, οί φ ιλοσοφ οΰντες καί 
άς άρνοϋνται δσον θέλουν οί έπαναστάται τού πνεύμα τος, οί προφήται 
τώ ν νέω ν δοξασιώ ν. Ό  Χ ριστιανισμός, ό όποιος είναι κυρίως αίσθη
μα καί όλιγώ τερον σκ έψ ις, κυκλοφορεί είς τάς φ λέβας καί αύτών 
άκόμη τώ ν άρνητών του καί ό ΣΤΑΥΡΟΣ θά μένη πάντοτε τό εύγενές  
σύμβολου ένός πολιτισμού δύο χιλιετη ρίδω ν. . .
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Ο ΚΑΘΕΝΑΣ μας θά έτυχε 
οπωσδήποτε νά παρευρίσκεται σέ 
μ'.ά λιποθυμία κάποιου άλλου καί 
ό καθένας μας θά άναρωτήθηκε 
άσφαλώς, τι θά έπρεπε νά κάνη σέ 
μιά τέτοια περίπτωσι.

Ή  άπότομος έμφάνισις μιας λι
ποθυμίας, άκριβώς λόγω του αιφνί
διου φαινομένου προκαλεΐ συνήθως 
σύγχυσιν εις τό περιβάλλον καί 
σπασμωδικές ενέργειες παροχής 
πρώτων βοηθειών. Διά τον λόγον 
αυτόν είναι σκόπιμον νά γνωρίζω- 
μεν μερικά στοιχειώδη πράγματα 
άφ’ ένός διά τά αίτια, άφ’ έτέρου 
διά τά μέτρα πού πρέπει νά λαμ- 
βάνωμεν σέ παρόμοιες περιπτώσεις.

"Αν θέλαμε νά δοόσωμε έναν ορι
σμό θά λέγαμε δτι: λιποθυμία είναι 
ή αιφνίδια άπώλεια της συνειδή- 
σεως όφειλομένη εις έλάττωσιν τής 
αίματώσεως του έγκεφάλου. Από 
πλευράς διάρκειας είναι συνήθως 
στιγμιαία ή βραχεία καί σέ ελάχι
στες περιπτώσεις παρατείνεται. ’Α
κριβώς αυτό τό στοιχείο, δηλαδή ή 
βραχεία διάρκειά της, την ξεχωρί
ζει άπό τό κώμα, πού είναι ή παρα- 
τεταμένη απώλεια συνειδήσεως μέ 
παντελή διακοπή τής επικοινωνίας 
μέ τό περιβάλλον καί μή άνταπόκρισι 
σέ εξωτερικά έρεθίσματα. Είναι ή 
κατάστασις πού περιπίπτουν πολλοί 
άσθενεϊς μετά άπό εγκεφαλικά επει
σόδια ή βαρείες κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις κατόπιν δυστυχημάτων 
καί πού ό λαός ονομάζει, κακώς 
αφασία.

Ή  συνηθεστέρα μορφή λιποθυ
μίας είναι ή κ ο ι ν ή  ή άγ -  
γ ε ι ο π α ρ ε τ ι κ ή  λ ι π ο θ υ 
μ ί α .  Τό κύριον χαρακτηριστικόν 
αύτής είναι δτι υπάρχει εύλογος 
άφορμή διά τήν έμφάνισιν τής κρί- 
σεως. Καί τέτοιες αφορμές είναι: 
ή θέα αίματος, ό φόβος ενέσεων ή 
χειρουργικών μικροεπεμβάσεων, ό 
ισχυρός πόνος, ισχυρά κτυπήματα 
στήν κοιλιά, ό συνωστισμός, υπερ
βολική θερμοκρασία περιβάλλοντος, 
υπερβολική κόπωσις, σωματική ή 
πνευματική, μακρά ορθοστασία καί 
τέλος συγκινησιακαί έπιδράσεις, 
δπως αιφνίδια είδησις έπί λυπηρού 
ή καί χαρμοσύνου γεγονότος.

Ό  κάθε άνθρωπος δμως, εκτιθέ
μενος εις μίαν τών ώς άνω άφορμών 
δέν θά έμφανίση κρίσιν λιποθυμίας, 
διότι άπαιτεΐται νά ύπάρχη ειδική 
ευαισθησία τού άτόμου. "Αλλοι είναι 
όλιγώτερον καί άλλοι περισσότερον 
επιρρεπείς εις λιποθυμικάς κρίσεις 
άναλόγως τού βαθμού τής ψυχικής 
καί σωματικής των ευαισθησίας.

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Τ Α Ν Ι Ω Ν Ο Υ
'Υ πιάτρου—Χ ωροφυλακής

Ή  θέσις έμφανίσεως τής λιποθυ
μίας είναι κατά κανόνα ή όρθια καί 
τούτο διά λόγους άναγομένους εις 
τήν όργάνωσιν τών ρυθμιστικών 
άγγειοκινητικών άντανακλαστικών. 
Χαρακτηριστική είναι προς τούτο 
ή λαϊκή έκφαρασις: «κάθησε ν’ ά- 
κούσης γιά νά μήν πέσης», δταν 
θέλωμε νά άναγγείλωμε κάποιο συν
ταρακτικό γεγονός.

Τής έμφανίσεως τής λιποθυμίας 
προηγούνται τά πρόδρομα νευροφυ- 
τικά συμπτώματα δπως αίσθημα 
θερμότητος κατά τήν κεφαλήν, άφθο
νος έκκρισις ίδρώτος, ψΰξις τών 
άκρων, ναυτία, έξάντλησις καί θό- 
λωσις τής όράσεως. Ή  άρτηοιακή 
πίεσις έπί λιποθύμου άτόμου άνευ- 
ρίσκεται λίαν χαμηλή καί ό σφυγμός 
είναι μόλις ψηλαφητός. Ή  ώχρότης 
τού προσώπου είναι έκδηλος.

"Αλλη μορφή λιποθυμίας είναι 
ή λεγομένη έξ ό ρ θ ο σ τ α τ ι κ ή ς  
ύ π ο π ι έ σ ε ω ς ,  ή οποία εμφα
νίζεται κατά τήν άπότομον έγερσιν 
έκ τής κλίνης λόγω μεγάλης πτώ
σεως τής πιέσεως. Στις περιπτώ
σεις αύτές υπάρχει μεγάλη διαφορά 
άρτηριακής πιέσεως κατά τήν όρ- 
θίαν άπό τήν κατακεκλιμένην θέσιν. 
Καταστάσεις πού προκαλοΰν τήν 
λιποθυμίαν αύτής τής μορφής είναι 
ή προκεχωρημένη διαβητική νευρο
πάθεια, τά γαγγλιοπληγικά φάρ
μακα, ή συμπαθεκτομή, ή νόσος τού 
(PARKINSON) καί άλλες νευρο- 
λογικές παθήσεις.

Μία μεγάλη όμάς παθήσεων, προ
καλεΐ τήν κ α ρ δ ι α κ ή ς  π ρ ο -  
ε λ ε ύ σ ε ω ς  λ ι π ο θ υ μ ί α ν .

f

Πλέον χαρακτηριστικαί είναι τό 
σύνδρομον ADAMS—STOKES καί 
τό σύνδρομον τού καρωτιδικοΰ κόλ
που. Ή  λιποθυμία έκ τών άνωτέρω 
αίτιων έμφανίζεται έν απουσία έκ- 
λυτικοΰ αίτιου, έν όποιαδήποτε θέσει 
καί στάσει καί άκόμη κατά τόν 
ύπνον (ADAMS—STOKES). Στο 
σύνδρομον τού καρωτιδικοΰ κόλπου, 
λιποθυμία έμφανίζεται σέ ώρισμέ- 
νες κινήσεις τής κεφαλής καί είναι 
δυνατή ή πειραματική άναπαραγω- 
γή τών κρίσεων διά τών αυτών κινή
σεων.

"Αλλαι παθήσεις πού προκαλοΰν 
λιποθυμίαν είναι, τό έ'μφραγμα τού 
μυοκαρδίου, διάφοροι καρδιακαί άρ- 
ρυθμίαι, τό σύνδρομον τής σπονδυ- 
λοβασικής άρτηρίας κ.ά.

’Ιδιαιτέρας μνείας χρήζουν ή έπι- 
ληψία καί ή υστερία, δύο καταστά
σεις έκδηλούμεναι μέ λιποθυμίαν 
άλλοτε άλλης διάρκειας.

Διά μέν τήν έπιληψίαν πρέπει 
νά τονισθή δτι ή έμφάνισις τής κρί- 
σεως γίνεται σέ όποιονδήποτε χρό
νον καί τόπον, καί έπί όρθιας στά
σεως έ'χομεν άνώμαλον πτώσιν μέ 
ένδεχομένας κακώσεις. Τής κρί- 
σεως προηγείται ή έπιληπτική αύρα 
καί μέ τήν πτώσιν έμφανίζονται καί 
οί κλονικοί σπασμοί. Συνήθως είναι 
ή δήξις τής γλώσσης καί ή έκβολή 
άφρωδών έκκρίσεων έκ τού στό
ματος, ή άναστροφή τών βολβών 
καί ή άπώλεια ούρων. ’Ακολουθεί 
ύπνος καί μετά τήν παρέλευσιν τής 
δλης κρίσεως ό πάσχων δέν ένθυ- 
μεΐται τίποτε (άνάδρομος άμνησία).

Διά τήν υστερίαν γνωστόν είναι 
δτι κατά κύριον λόγον έμφανίζεται 
είε τάς γυναίκας. Τής κρίσεως προη
γείται έντονος ψυχική συγκίνησις 
καί έπισυμβαίνει πάντοτε παρουσία 
άλλων άνθρώπων, ή πτώσις είναι
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ομαλή ή μάλλον προετοιμασμένη— 
χαρακτηριστικώς λέγεται δτι ό άσθε- 
νής διαλέγει την θέσιν πού θά Xt7CO- 
Θομήση—καί μετά τήν κρίσιν υπάρ
χει διατήρησις της μνήμης.

Λί πρώται βοήθειαι σέ περιπτώ
σεις λιποθυμίας συνίστανται: σέ
μεταφορά τοϋ πάσχοντος οτόν κ /.- 
θαρον άέρα ή έξασφάλισις έπαρκοϋς 
και καθαρού άερισμοϋ τοϋ χώρου 
δπου κεΐται ό λιπόθυμος, δι’ άπο- 
μακρύνσεως των περιέργων ή άνοι
γμα των παραθύρων. Τοποθέτησις 
αύτοΰ σέ ύπτια θέσι μέ τήν κεφαλήν 
χωρίς προσκεφάλαιον καί υποβοη
θητικούς άνύψωσις των ποδών δι’ 
ολίγον χρόνον. Χαλάρωσις των εν
δυμάτων (ζώνης, γραβάτας, στη- 
θοδέσμου) έντοιβαί εις τά χέρια 
καί το στήθος μέ οινόπνευμα ή κο- 
λώνιαν καί έπί παρατάσεως της λι
ποθυμίας τεχνητή άναπνοή. Αυτά 
βέβαια στις περιπτώσεις πού πρό
κειται διά τήν κοινήν λιποθυμίαν 
καί ύπάρχει πάντοτε ή εύλογος 
άφορμή πού τήν προεκάλεσε.

Σέ περιπτώσεις τελείως άναιτίων 
λιποθυμικών κρίσεων, δπως έπί 
συνδρόμου ADAMS — STOKES, 
συνδρόμου καρωτιδικοϋ κόλπου καί 
άλλων καρδιοπαθειών, αί ένέργειαι 
των παρευρισκομένων περιορίζονται 
στήν τοποθέτησι τού άσθενοΰε έν 
ύπτια θέσει μέ έξασφάλισι επαρκούς 
άερισμοϋ καί τήν άμεσον κλήσιν 
ιατρού, ό όποιος θά διαπιστώση 
τήν αιτίαν τής λιποθυμίας καί θά 
προβή εις τάς άναλόγους ένεργείας.

Έ πί έπιληπτικής κρίσεως έφι- 
σταται ή προσοχή εις τήν τοποθέ- 
τησιν μεταξύ των όδόντων ένος 
ρινομάκτρο’ ή άλλου τεμαχίου υφά
σματος προς άποτροπήν δήξεως 
τής γλωσσηε. Επίσης προσπαθοΰ- 
μεν νά προλάβωμεν τήν πτώσιν, 
ώυτε αύτη νά είναι ομαλή προς 
αποφυγήν κακώσεων. Κατά τά άλ
λα τοποθετοΰμεν τον πάσχοντα έν 
ύπτια θέσει καί άναμένομεν τήν 
παρέλευσιν τής κρίσεως.

Έ π ί ύστερίας προβαίνομεν είς 
παρομοίας ένεργείας μέ τήν κοινήν 
λιποθυμίαν.

Έν κατακλεΐδι θά λέγαμε δτι 
ή παράτασις μιας λιποθυμικής κρί
σεως ή ή άνεξήγητος έμφάνισις 
τοιαύτης απαιτούν οπωσδήποτε τήν 
άρωγήν τυΰ ιατρού, ό όποιος θά 
έχη καί τήν τελικήν γνώμην διά τήν 
άκολουθητέαν αγωγήν ή τήν έπι- 
βα?λομένην έρευναν προς διαπίστω- 
σιν των αιτίων τής λιποθυμίας.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΙ ΚΙ ΛΛΙ ΝΗΣ

Πώς ό Φλέμινγκ άνεκά- 
λυψε άπό τήν μούχλα, 
τό πολύτιμο φάρμακο 
πού εσωσε εκατομμύρια 

ανθρώπους.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ τής πενικιλλίνης άρχισε 
στά χαρακώματα τής Γαλλίας, κατά τή 
διάρκεια τού Πρώτου Παγκοσμίου Πολέ
μου. Ίσιος δέν θά ήταν υπερβολή, άν λέγα
με, δτι γεννήθηκε άπό τήν άπελπισία ένός 
νεαρού γιατροΟ τοϋ άγγλικοϋ στρατού, 
πού έβλεπε τούς τραυματίες νά πεθαίνουν, 
χωρίς νά μπορή νά τούς προσφέρη καμ- 
μία βοήθεια, καθώς οί πληγές τους μολύ- 
νονταν άπό διάφορα θανατηφόρα μικρό
βια. Τό όνομα αύτοϋ τοϋ νεαροϋ γιατροϋ 
είναι σήμερα γνωστό σ' όλο τόν κόσμο : 
Άλεξάντερ Φλέμιγκ.

Μπροστά στό δράμα τών τραγικών θυμάτων τοϋ φονικωτέρου πολέμου τής 
Ιστορίας, μοναδική έπιθυμία κι’ εύχή τοϋ Φλέμιγκ ήταν νά βρή ένα φάρμακο πού 
θά μπορούσε νά οκοτώνη τά μικρόβια, χωρίς νά σκοτώνη τούς άρρώστους. Έτσι 
μετά τόν πόλεμο, αφιέρωσε όλο του τόν χρόνο στή μελέτη τών μικροβίων.

Στά 1921, γνώρισε τήν πρώτη έπιτυχία του, όταν άνακάλυψε, ότι τά άνθρώπινα 
δάκρυα διαλύουν γρήγορα τά βακτηρίδια. "Αρχισε τότε μιά σειρά χημικών άναλύ- 
σεων, άποτέλεσμα τών όποιων ήταν ν’ άπομονώση τήν ειδικήν ούσία, πού περιέχε- 
ται στά δάκρυα καί σκοτώνει τά βακτηρίδια. Τήν ώνόμασε «λυσόζυμον», άλλά ήρθε 
γρήγορα ή μεγάλη άπογοήτευσι, όταν διεπίστωσε ότι τό «λυσόζυμον» σκοτώνει 
πολλά άπό τά άβλαβή βακτηρίδια, άλλά όχι τά έπιβλαβή.

Έπί όκτώ χρόνια, ό Φλέμιγκ, ψηλαφούσε στό σκοτάδι. Ύστερα ή τύχη τόν 
ώδήγησε στή μεγάλη άνακάλυψι.

Μιά μέρα, ή ματιά του έπεσε τυχαία σ’ ένα πιάτο κι’ είδε, ότι ή τροφή πού πε- 
ριεχόταν σ’ αύτό είχε μουχλιάσει. Ή  έπιφάνεια αυτής τής άποικίας βακτηριδίων, 
πού τόσο προσεκτικά τήν προετοίμαζε γιά ένα πείραμά του, είχε καλυφθή άπό μιά 
πρασινωπή τριχωτή μούχλα. Ό  Φλέμιγκ κύτταξε προσεκτικώτερα καί διαπίστωσε 
μέ έκπληξι, ότι, στά άκρα τής μουχλιασμένης έπιφάνειας, τά βακτηρίδια είχαν έξα- 
φανισθή.

Ύστερ’ άπ’ αύτό, μάζεψε τή μούχλα καί τήν έβαλε σέ δυό πειραματικούς σω
λήνες, άποφασισμένος νά τήν καλλιεργήση καί νά τήν ρίξη σ’ ένα μεγάλο μπώλ, 
μέ ειδικό θρεπτικό ζωμό. Τρεις μέρες άργότερα, ό καθαρός ζωμός είχε γίνει κατα- 
κίτρινος.Ό Φλέμιγκ, δοκίμασε τότε τό κίτρινο ύγρό σέ διάφορους τύπους μικροβίων 
κι’ ένοιωσε τή μεγαλύτερη ίκανοποίησι τής ζωής του, διαπιστώνοντας ότι σκότωνε 
όλ’ αύτά τά έπικίνδυνα μικρόβια (σταφυλόκοκκους, στρεπτόκοκκους κ.λ.π.).

Άλλά γεννήθηκε αύτομάτως ένα έρώτημα : Μήπως τό κίτρινο ύγρό ήταν ισχυ
ρό δηλητήριο, πού μπορούσε νά σκοτώση έπίσης καί τόν άρρωστο ; Γιά νά δώση 
άπάντηση σ’ αύτό τό έρώτημα, μόνον ένας τρόπος ύπήρχε. Ό  Φλέμιγκ, δέν δίστασε 
ούτε στιγμή. Έβαλε σ’ ένα ποτήρι λίγον άπ’ αύτόν τόν μυστηριώδη ζωμό καί τόν 
ήπιε. Ήταν τελείως άβλαβής γιά τόν άνθρώπινο οργανισμό.

Τό έπόμενο στάδιο τής έρευνάς του ήταν νά έξακριβώση τό είδος τής μούχλας. 
Γι’ αύτόν τόν σκοπό, ζήτησε τήν βοήθεια ειδικών βοτανολόγων, πού τοϋ είπαν, ότι 
αύτή ή μούχλα ώνομαζόταν «πενισίλλιουμ νοτάτουμ». Άλλά έμεναν άκόμη δύο βα
σικά προβλήματα : Έπρεπε, πρώτα - πρώτα, νά βρή τόν τρόπο νά παράγη άρκετή 
μούχλα καί, έπί πλέον, νά παράγη κίτρινο ζωμό, ικανό νά έναποθηκεύεται, χωρίς νά 
χάνη σύντομα τις άντιμικροβιακές ΐδιότητές του.

Τό 1939, δέκα χρόνια μετά τήν άνακάλυψί του, ό Φλέμιγκ, καί μιά όμάδα ειδι
κών έξακολουθοϋσαν νά μελετούν αύτά τά προβλήματα καί κατώρθωσαν νά παρα
σκευάσουν μικρές συμπυκνωμένες ποσότητες, χάρις σέ μιά πολύπλοκη διαδικασία 
έξατμίσεως. Αύτό τό παρασκεύασμα ήταν ή πενικιλλίνη πού ξέρουμε.

Τόν Φεβρουάριο τοϋ 1941, ή όμάδα τής πενικιλλίνης πληροφορήθηκε ότι ένας 
άστυφύλακας άπό τήν ’Οξφόρδη κινδύνευε νά πεθάνη άπό σηψαιμία. Έπί τέλους, 
τούς προσφερόταν ή εύκαιρία νά δείξουν τί μπορούσε νά κάνη τό κίτρινο παρασκεύα
σμά τους. Κάθε τρεις ώρες, έκαναν στόν άρρωστο μιά ένεσι πενικιλλίνης. Ένα εικο
σιτετράωρο άργότερα, ή βελτίωσις τής καταστάσεώς του ήταν άπίστευτη. "Ομως, 
τό άπόθεμα πενικιλλίνης έξαντλήθηκε προτού όλοκληρωθή ή θεραπεία καί ό άστυ
φύλακας πέθανε. 'Ο Φλέμιγκ άναστατώθηκε. Έπρεπε νά δημιουργήση μεγάλα άπο- 
θέματα «μούχλας».

Δύο χρόνια άργότερα, τό 1943, ή «Μουχλιασμένη Μαίρη» - ήταν τό παρατσού
κλι μιας νέας - γύρισε μιά μέρα άπό τήν άγορά μ’ ένα φορτίο άπό σάπια τρόφιμα, 
προοριζόμενα γιά τό ’Εργαστήριο ’Ερευνών τής Πιοράϊα τού Ίλλινόϊς. Ανάμεσα 
στά «ψώνια» της, ύπήρχε κι’ ένα μουχλιασμένο πεπόνι. Ή  μούχλα αύτοΰ τού πεπο
νιού άνήκε σ’ ένα είδος, πού τό λένε «πενισίλλιουμ χρυσοζένουμ».

Ή  όμάδα τού Φλέμιγκ, άνακάλυψε γρήγορα, ότι ή καλλιέργεια αύτοΰ τού είδους 
τής μούχλας ήταν εύκολώτερη άπό τήν καλλιέργεια τού «νοτάτουμ». Μ’ άλλα λόγια 
μπορούσαν τώρα νά παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες πενικιλλίνης μ’ αύτήν τη 
μούχλα. Έτσι σχεδόν όλη ή πενικιλλίνη, πού χρησιμοποιήθηκε έως σήμερα κι 
έσωσε άναρίθμητες άνθρώπινες ζωές προέρχεται άπό τό πεπόνι τής «Μουχλιασμέ
νης Μαίρης».

Ό  σέρ Άλεξάντερ Φλέμιγκ, πέθανε στά 1955. Πρέπει νά σημειωθή έδώ, ότι στις 
προσπάθειές του, πολύ τόν βοήθησε τά τελευταία χρόνια, μιά Έλληνίδα συνεργατις 
του, βιοχημικός τήν όποια άργότερα παντρεύτηκε. Ή  τόσο γνωστή μας άπο τότε 
Λαίδη Φλέμιγκ.
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Από τι άποτελεϊται και πώς συμπεριφέρεται τό πρω
ταρχικό τοϋτο δημιούργημα τής Σοφίας τοΰ Θεού από 

οπού ξεκινούν τά πάντα.

Τό άτομο, είναι τό ζωντανό κύτ
ταρο τής ύλης, πού άποτελεϊται 
άπό τον πυρήνα, τά ήλεκτρόνια καί 
ένα άπέραντο, σχετικά μέ τις διαστά
σεις πυρήνα καί ήλεκτρονίου, άδειον 
χώρον, πού μέσα σ’ αύτόν έξουσιά- 
ζουν οί δυνάμεις των δυο πρώτων.

Μέ τά στοιχεία αύτά σάν σύνδεση 
μέ τά προηγούμενα, ας προσηλωθού
με στο παράδοξο θέαμα πού μας δί
δει ή ίδιοσύσταση τού άτόμου, βοη- 
θούμενοι καί άπό τή διαπίστωση πού 
κάμαμε μέ την ίδια την άντίληψή μας 
καί ας παρακολουθήσουμε στη συνέ
χεια τά άποτελέσματα άπό τή σύγχρο 
νη έρευνα τής επιστήμης, γύρω άπό 
τις σχέσεις ήλεκτρονίου καί πυρήνα, 
γιά νά συμπληρώσουμε τις γνώσεις 
σχετικά μέ τό πρωταρχικό αύτό 
δημιούργημα τής σοφίας τού Θεού, 
άπ’ όπου ξεκινούν τά πάντα.

Τά ήλεκτρόνια είναι δλα ίδια με
ταξύ τους. Οί στρώσεις ή τά φράγμα
τα πού είδαμε στο προηγούμενο 
τεύχος άποτελοΰν τούς φλοιούς, κα
θώς λέγονται. Κάθε φλοιός, άποτε- 
λεΐται άπό ώρισμένο άριθμό ήλε- 
κτρονίων. Τά ήλεκτρόνια φέρουν 
ένέργεια, τον ήλεκτρισμό. Καθώς 
περιστρέφονται, δημιουργούν γύρω 
τους «Μαγνητικό πεδίο». Ή  μάζα, 
δηλαδή ή ύλη τού ήλεκτρονίου, εί
ναι περίπου 1836 φορές μικρότερη 
άπό τή μάζα τοΰ πρωτονίου τοΰ πυ
ρήνα. ’Έτσι, γιά νά πάρουμε μάζα 
ένα γραμμάριο, χρειάζονται περίπου 
110 έπτάκις έκατομμύρια ήλεκτρό
νια. Τά ήλεκτρόνια κινούνται μόνο 
σέ ώρισμένες τροχιές καί οχι τυχαίες, 
πού έχουν σταθερές άποστάσεις άπό 
τον πυρήνα. Οί φλοιοί χαρακτηρίζον
ται, μέ άπαρχή τον πιο κοντινό στον 
πυρήνα, μέ τά γράμματα τοΰ Λατι

νικού άλφαβήτου: Κ, L, Μ, Ν, Ο, Ρ 
καί Q. Μέ βάση την ’Αρχή τοΰ Πά- 
ουλι, ό άριθμός των ήλεκτρονίων πού 
μπορεί νά δεχθή κάθε φλοιός είναι: 
Γιά τό φλοιό Κ ήλεκτρόνια 2, γιά τό 
φλοιό L 8, γιά τό Μ 18, γιά τό Ν 32 
καί γενικά ό-η-φλοιός μπορεί νά 
δεχθή ήλεκτρόνια 2η2 . ('Ο-η-
καλεΐται κύριος κβαντικός άριθμός 
των τροχιών). Παράδειγμα: "Αν ό- 
η- είναι ό φλοιός Q πού είναι έβδομος 
τότε θά έχουμε: 2.72 =2.49=98 
ήλεκρόνια.

Τό κάθε ήλεκτρόνιο καθώς είπαμε, 
φέρει ενέργεια πού προέρχεται άπό 
τον ήλεκτρισμό του, δηλαδή την 
ίδιοσύστασή του καί άπό την κίνησή 
του. Σύμφωνα δέ μέ την άπαγορευ- 
τική άρχή τού Πάουλι (1901—1958), 
γιά τό ίδιο άτομο, δέν είναι δυνατό 
νά ύπάρχουν ταυτόχρονα δυο ήλεκ
τρόνια μέ τήν ίδια ενεργειακή κα
τάσταση. Γιά τό λόγο τούτο, τά ήλεκ
τρόνια κινούνται σέ διαφορετικές 
τροχιές ή φλοιούς. Τά ήλεκτρόνια 
πού βρίσκονται κοντά στον πυρήνα, 
διαθέτουν τή πιο μικρή ένέργεια. 
"Οσο προχωρούμε στούς έξω φλοι
ούς, τόσο ή ενέργεια τοΰ ήλεκτρονίου 
είναι μεγαλύτερη.

Γενικά, ή πολλή ένέργεια κουράζει 
τό ήλεκτρόνιο, γ ι’ αύτό προτιμούν 
τούς φλοιούς κοντά στο πυρήνα. ’Έ 
τσι, ένώ οί φλοιοί αύτοί οί κοντινοί 
στο πυρήνα είναι πάντα συμπληρω
μένοι άπό ήλεκτρόνια, οί έξωτερικοί 
μένουν άσυμπλήρωτοι. Τό άπλό στοι
χείο πού λέγεται άργίλιο, διαθέτει 
τρεις μόνο φλοιούς, δηλαδή τον Κ, L 
καί Μ. Στον Πίνακα τού ΜΕΝΤΕ- 
ΛΕΓΙΕΦ βρίσκεται στή 13η θέση, 
πού σημαίνει πώς διαθέτει 13 ήλεκ
τρόνια (άτομικός άριθμόε). Τό στοι-
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χεΐο αυτό έχει συμπληρωμένο τό 
πρώτο καί δεύτερο φλοιό, ενώ ό τρί
τος μένει ασυμπλήρωτος. 'Ο φλοιός 
αυτός Μ φέρει τρία μόνο ήλεκρόνια, 
ενώ θά μπορούσε να φέρη 18.

Καμμιά φορά, κάποια δύναμη σέ 
μορφή ένέργειας, επιδρά οτό άτομο 
καί τό διεγείρει, μέ άποτέλεσμα ένα 
ήλεκτρόνιο νά μετατεθή άπό ενα 
έσωτερικό φλοιό στον άμέσως κατο
πινό προς τά έ'ξω. ’Έτσι τό ήλεκτρό
νιο αύτό κερδίζει μεγαλύτερη ενέρ
γεια, άλλα γιά πολύ σύντομο χρόνο, 
γιατί άμέσως μετά ξαναγυρίζει στο 
φλοιό του, άφοΰ δίωξη την ένέργεια 
πού έ'λαβε. Ή  ενέργεια πού διώχνε
ται άπό τό ήλεκτρόνιο γιά νά ξανα- 
γυρίση στην θέση του, λέγεται ΦΩ
ΤΟΝΙΟ. Σ ’ αύτό τό φαινόμενο, οφεί
λεται τό φάσμα τών άτμών τοϋ να
τρίου, ύδραργύρου, καθώς επίσης καί 
τών άερίων πού φεγγοβολούν μέσα 
στούς ύάλινους σωλήνες (’Αργό, 
υδρογόνο, ήλιο), ύστερα άπό κατάλ
ληλη διέγερση.

Κάθε φλοιός, δπως είπαμε, άπο- 
τελεϊται άπό πολλές τροχιές πού δια
σταυρώνονται μεταξύ τους. "Ενα 
ήλεκτρόνιο, ένώ είναι ύποχρεωμένο 
νά βρίσκεται στο φλοιό του, δέν τοϋ 
άπαγορεύεται ωστόσο νά κινήται οέ 
διαφορετικές τροχιές τοϋ ίδιου φλοι- 
οϋ. Αύτές οί τροχιές λέγονται 
ΥΠΟΦΛΟΙΟΙ.

Σύμφωνα μέ δσα ειπώθηκαν, ενα 
άτομο βρίσκεται σέ ουδέτερη κατά
σταση, δταν τά ήλεκτρόνιά του κι
νούνται στις επιτρεπόμενες τροχιές 
(πρώτη συνθήκη τοϋ ΜΠΩΡ).

"Οταν δμως ένα ήλεκτρόνιο μετα- 
πηδήση άπό μιά τροχιά σέ κάποια 
άλλη μικρότερης ενέργειας, τότε τό 
άτομο ξεφεύγει άπό την ουδέτερη 
κατάσταση καί εκπέμπει άκτινοβο- 
λία. ’Αλλά γιά τις άκτινοβολίες, θά 
άσχοληθοΰμε ιδιαίτερα στις έπόμενες 
συνέχειες.

Τό ήλεκτρόνιο, άποτελεϊ τη πηγή 
τοϋ ήλεκτρισμοΰ ή θά μπορούσαμε νά 
ποΰμε γιά πιό μεγάλη άκρίβεια πώς 
ή βασική ένέργεια πού χαρακτηρίζει 
τό ήλεκτρόνιο, ονομάζεται ήλεκτρι- 
σμός. Είναι δέ ό ήλεκτρισμός τοϋ ή- 
λεκτρονίου ή πιό' μικρή ποσότητα 
ήλεκτρισμοΰ πού μπορεί νά ύπάρξη 
στή φύση. Ό  ήλεκτρισμός τοϋ ήλεκ- 
τρονίου, ονομάζεται άρνητικός ήλεκ- 
τρισμός.

Τά ήλεκτρόνιά συγκρατοΰνται στις 
θέσεις τουε, γύρω άπό τον πυρήνα, 
μέ τή βοήθεια δυο βασικών δυνάμεων, 
τής περιστροφικής κίνησής τους 
καί τής έλξης πού άσκεϊται άνάμεσα 
σ’ αύτό καί τό πρωτόνιο τοϋ πυρήνα, 
πού φέρει έπίσης ίση καί άντίθετη

ποσότητα ήλεκτρισμοΰ θετικού. Σ ’ 
αύτό άκριβώς τό φαινόμενο, δηλαδή 
στήν έλξη τοϋ ήλεκτρονίου άπό τό 
πρωτόνιο, οφείλεται καί ή δημιουρ
γία τοϋ γνωστοΰ σέ δλους μας ήλεκ- 
τρικοΰ ρεύματος, πού δέν είναι τίπο
τε άλλο άπό μιά ομαδική μετακίνηση 
ήλεκτρονίων σέ ώρισμένη κατεύθυν
ση.

’Αφού αυτοί είναι οί λόγοι πού 
κάνουν τά ήλεκτρόνιά νά στροβιλί
ζουν γύρω άπό τον πυρήνα, ας δούμε 
γιατί τάχα ή οικονομία αύτή τής φύ
σης στά ήλεκτρόνιά τοϋ έξωτερικοΰ 
φλοιοΰ τοϋ άτόμου;

’Εδώ πρέπει νά κάμωμε κάποια 
εξαίρεση, γιατί στά ΕΥΓΕΝΗ ΑΕ
ΡΙΑ, δπως λέγονται (άργόν, κρυ
πτόν, ήλιον, νέον, ξένον), ή φύση δέν 
φάνηκε φειδωλή καί έφρόντισε νά 
συμπληρώση τον έξωτερικό φλοιό 
τών άτόμων των, μέ τά άπαραίτητα 
ήλεκτρόνιά.

Είναι γνωστό, πώς κατά κανόνα 
τά άτομα δέν βρίσκονται στή φύση 
μόνα τους, άλλά ένωμένα είτε μέ άλ
λο άτομο τοϋ ίδιου στοιχείου είτε 
μέ άτομα άπό διαφορετικά στοιχεία, 
οπότε άποτελοΰν τις χημικές ένώ- 
σεις. Αύτό τό άναγκαϊο άγκάλιασμα 
άνάμεσα στά άτομα αυτά, δέν είναι 
τυχαίο, άλλά γίνεται μέ βάση φυσι
κών νόμων. Τά νέα ύλικά σωματίδια 
πού δημιουργοΰνται άπό τις πιό 
πάνω ένώσεις, λέγονται ΜΟΡΙΑ.

Τά ΜΟΡΙΑ είναι ή πιό μικρή πο
σότητα άπό τά ύλικά σωματίδια πού 
μπορούν νά ύπάρξουν ελεύθερα στή 
φύση καί νά διατηρήσουν τις ιδιότη
τες τοϋ σώματος πού άνήκουν ή πού 
πολλά μαζύ μπορούν νά άποτελέσουν.

Ά ν  τά άτομα σέ ένα μόριο κάποιου 
ύλικοΰ σώματος, δπως ειπώθηκε 
προηγουμένως, βρίσκονται σέ ούδέ- 
τερη κατάσταση, δέν συμβαίνει τό 
ίδιο άν τά ίδια αύτά τά άτομα τά 
άποχωρίσουμε. Στή τελευταία αύτή 
περίπτωση, τό κάθε άτομο θά παρου- 
σιάση μιά τάση νά ένωθή μέ άλλο ή 
άλλα άτομα, ώστε δλα μαζύ μέ τήν 
ένωσή τους σέ μόριο, νά συμπληρώ
σουν τον άπαραίτητο άριθμό άπό 
ήλεκτρόνιά στον έξωτερικό τους 
φλοιό. Ό  άπαραίτητος αύτός άριθμός 
είναι οκτώ ήλεκτρόνιά γιά άτομα μέ 
περισσότερους άπό ένα φλοιούς, δύο 
δέ ήλεκτρόνιά γιά άτομα πού έχουν 
ένα μόνο φλοιό.

"Οπως είναι φανερό, τά άτομα 
μεταξύ τους, πλησιάζουν μόνο μέ 
τούς εξωτερικούς φλοιούς τους. "Ε
τσι ένα άτομο είναι δυνατό νά προσ- 
φέρη ήλεκτρόνιά ή καί νά πάρη 
άμοιβαΐα άπό κάποιο άλλο πού έρχε

ται κοντά του γιά νά ένωθοΰν σέ μό
ριο, κι’ αύτά άκριβώς τά ήλεκ- 
τρόνια, καθορίζουν τις χημικές ιδιό
τητες τών διαφόρων στοιχείων καί 
χαρακτηρίζουν έπίσης καί τό ΣΘΕ
ΝΟΣ τους, δπως λέγεται, γι’ αύτό 
τά ήλεκτρόνιά τού έξωτερικοΰ φλοιού 
ονομάζονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΣΘΕ
ΝΟΥΣ.

Τώρα, μπορούμε νά έξηγήσωμε 
σέ ποιο λόγο οφείλεται ή οικονομία 
τής φύσης σέ ήλεκτρόνιά τού έξωτε- 
ρικού φλοιοΰ.

'Η  Θεία Πρόνοια θέλησε, μέ τά 
ώρισμένα άπλά στοιχεία πού έδωσε, 
νά δημιουργήση τήν άπέραντη ποι
κιλία τών χημικών ένώσεων πού μάς 
δίνουν τά άναρίθμητα ύλικά σώματα 
πού μάς περιβάλλουν καί πού άποτε
λοΰν τον υλικό κόσμο. Γιά νά μπο- 
ρέση δμως νά δημιουργήση τις ένώ- 
οεις μέ τά άτομα, άφησε άσυμπλή- 
ρωτο άπό ήλεκτρόνιά τον έξωτερικό 
φλοιό τους, έτσι πού νά άναγκάση τά 
διάφορα άτομα νά ζητήσουν τήν 
ένωσή τους μέ άλλα καί μέ αύτό τό 
μοναδικό τρόπο νά άποκτήσουν έκεΐ- 
νο πού τούς στέρησε ή φύση. 
’Εξηγείται έπίσης καί ή αιτία, πού 
τά εύγενή άέρια παρουσιάζουν χημι
κή άδράνεια, δηλαδή δέν μπορούν νά 
δημιουργήσουν χημικές ένώσεις, για
τί άφοΰ έχουν συμπληρωμένο τον 
έξωτερικό φλοιό τους,, δέν άναγκά- 
ζονται ούτε νά δώσουν ούτε νά πά
ρουν ήλεκτρόνιά καί έτσι μένουν άπα- 
θή καί άδιάφορα.

Τά άτομα λοιπόν συνδέονται μετα
ξύ τους βάσει αύστηρών νόμων, πού 
ορίζουν τον τρόπον καί τό είδος, γιά 
νά έκπληρωθή ή άνάγκη τής συμπλή
ρωσης τού έξωτερικοΰ φλοιοΰ. Ά ν 
δμως τά άτομα κάποιου στοιχείου, 
σέ συνήθεις συνθήκες, μποροΰν νά 
ύπάρξουν στή φύση μόνα τους, τότε 
καί αύτά λέγονται μόρια, μονατομι
κά, δπως είναι τά εύγενή άέρια καί 
ώρισμένα άλλα.

Μέ τή περιγραφή πού δώσαμε σέ 
γενικές γραμμές, περάσαμε τον έξω
τερικό καί έσωτερικό χώρο τοΰ άτό
μου, σέ κατάσταση φυσικών ή δπως 
θά λέγαμε συνήθων συνθηκών. Δέν 
περάσαμε δμως τις πύλες τοΰ πυρήνα, 
πού μέ τρομερή συμπύκνωση τής 
ύλης του, φέρει σχεδόν ολόκληρο τό 
βάρος τοΰ ύλικοΰ κόσμου.

Τι θά συνέβαινε δμως στή περί
πτωση πού σέ κάποιο άτομο δημιουρ
γούσαμε διαφορετικές συνθήκες άπό 
αύτές πού χαρακτηρίζομε σάν συνή
θεις ή φυσιολογικές;

Γι’ αύτά, θά άσχοληθοΰμε στο 
έρχόμενο τεΰχος.
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ΕΝΟΠΛΩΝ· ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤ0 «τ ^ κ - β ο ν τ ο »

Στις 28 Μαρτίου μέ τήν άρίστη διορ- 
γάνωσι τής ’Αεροπορίας, σέ συνεργασία 
μέ τόν Σ Ε Γ Α Σ καί ΰπό τήν αιγίδα τού 
ΑΣΑΕΔ, διεξήχθησαν οί έφετεινοί αγώνες 
άνωμάλου δρόμου, ’Ενόπλων Δυνάμεων 
καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, στό Γκολφ 
τής Γλυφάδας. Τούς άγώνες έτίμησαν μέ 
τήν παρουσία τους, ό Διευθυντής Β' 
ΜΕΟ]ΑΕΔ ’Υποπτέραρχος κ. Ηρακλής 
ΝΑΟΥΜ, ώς έκπρόσωπος τοϋ ’Αρχηγού 
’Ενόπλων Δυνάμεων, ό όποιος έκήρυξε καί 
τήν έναρξι τών άγώνων καί πολλοί άλλοι 
’Ανώτατοι ’Αξιωματικοί όλων τών όπλων, 
ό ειδικός σύμβουλος τού Πρωθυπουργού 
έπί θεμάτων αθλητισμού κ. ΠΑΠΑΝΑ
ΣΤΑΣΙΟΥ, ό Πρόεδρος τού ΣΕΓΑΣ κ. 
ΠΙΣΑΛΑΣ, ό 'Ομοσπονδιακός προπονη
τής κ. Ίγγλόϊ, οί ευρισκόμενοι εις τήν 
χώραν μας Ρώσοι Όλυμπιονϊκαι Μπορζώφ 
Άβίλωφ, Μέλνικ Λιτσλιτζένκο, καί πολ
λοί φίλοι τού στίβου. ’Από πλευράς Χωρο
φυλακής, παρέστησαν ό Ταξίαρχος κ.

’Ιωάννης ΡΕΠΠΑΣ καί άλλοι ’Ανώτεροι 
’Αξιωματικοί τού Σώματος. Μετά τήν 
παρέλασι καί τήν όρκωμοσία τών άθλη- 
τών, διεξήχθη ό πρώτος άγώνας άποστά- 
σεως 4.000 μ. Τις τρεις πρώτες θέσεις κα
τάκτησαν οί άθληταί τού Στρατού 1) 
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Π. (13.04.0),2)ΓΙΑ- 
ΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Γ. (13.32.6), 3) ΠΛΙΑΝΟΣ 
Δ. (13.36.4). Θαυμάσια άπόδοσι είχαν 
επίσης οί Δόκιμοι Ύπαξιωματικοϊ τού 
Σώματος, ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ Β. πέμπτος 
(13.4.28) καί ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. έκτος 
(13.47.0).

Στό κυριώτερο αγώνισμα τής ήμέρας 
στά 8.000 μ. ή Χωροφυλακή κατάκτησε 
τήν ΠΡΩΤΗ θέσι, μέ τόν πρωταθλητή 
μας Χωροφύλακα Φώτη ΚΟΥΡΤΗ καί μέ

χρόνο (23.43.2). Δεύτερος κατετάγη ό 
άθλητής τής (Α. Π.) ΚΙΣΣΑΣ Β. (23.52) 
καί τρίτος ό ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ τής ’Αε
ροπορίας (24.09.8).

Ό  ταλαντούχος Δόκιμος ’Ενωμοτάρ
χης ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ Φ. πήρε τήν 5η θέσι 
μέ χρόνο (24.50.6) καί ύπόσχεται πολλά 
γιά τό μέλλον. Μετά τό τέλος τών άγώ
νων, έγινε ή άπονομή τών έπάθλων στούς 
νικητές, άπό τόν 'Υποπτέραρχο κ. Ήρ. 
Ναούμ καί τόν κ. Παπαναστασίου, μέσα 
σέ πλήθος χειροκροτημάτων, καί μέ τήν 
υποστολή τής Σημαίας έκλεισε ή αύλαία 
τών άγώνων άνωμάλου δρόμου τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφα
λείας 1976.

Στις φωτογραφίες μας στιγμιότυπα άπό 
τήν βράβευσι τού νικητού τού δρόμου τών 
8.000 μ. Χωροφύλακος Φ. Κούρτη καί 
άπό τήν όμάδα τού Σώματος, ή όποια 
διακρίθη καί στούς φετεινούς άγώνες τού 
άνωμάλου δρόμου.

Μέ πρωτοβουλία τού ’Αρχηγείου ’Ενό
πλων Δυνάμεων στή Σχολή ’Αλεξιπτωτι
στών Άσπροπύργου άπό 26-10-1975 έως 
26-2-1976 καί μέ τήν συμμετοχή άνδρών 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμά
των ’Ασφαλείας έγινε ή έκπαίδευσις στό 
«ΤΑΊ Κ ΒΟΝΤΟ». Τό έπιθετικό - άμυντι- 
κό αύτό σύστημα είναι ή πολεμική τεχνι
κή Νοτιο - κορεατικής προελεύσεως κάτι 
παρόμοιο μέ τό γνωστό μας «ΚΑΡΑΤΕ». 
’Από πλευράς ’Ελληνικής Χωροφυλακής 
έλαβαν μέρος τρεις ’Αξιωματικοί ένας 
’Ενωμοτάρχης καί τέσσαρες Χωροφύλα
κες καί συγκεκριμένα οί : Υπομοίραρχος 
Ζαφειρόπουλος Γ. Άνθ]ρχος Έλευθεριά- 
δης Β. Άνθ]ρχος Σκούρας Εύθ. ό Ένωμ] 
ρχης Φερεντίνος Έλ. καί οί Χωροφύλα
κες Γεωργιαννάκης Μιχ., Παρασχάκης 
Σωτ., ’Αθανασίου Παν. καί Μπόσμος Γ. 
Ή  άρτια έκπαίδευσις ό ζήλος καί ή άπό- 
δοσις τών άνδρών τού Σώματος είχαν σάν 
συνέπεια τήν βράβευσι τών άθλητών πού 
άπέσπασαν τά ευμενή σχόλια τών άρμο- 
δίων καί ιδιαιτέρως γιά τόν Χωροφύλακα 
ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗ Μιχαήλ ό όποιος κα
τάκτησε καί τήν «ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΩΝΗ» 
τού «ΤΑ Ι Κ ΒΟΝΤΟ». Μετά τό τέλος 
τής Έκπαιδεύσεως σέ μιά σεμνή τελετή 
παρουσία πολλών έπισήμων έγινε ή άπο
νομή τών Διπλωμάτων καί «ΖΩΝΩΝ» εις 
τούς έκπαιδευθέντες, άπό τόν Διοικητή 
τών Δυνάμεων καταδρομών Υποστράτη
γον κ. ΒΟΡΡΙΑΝ Γεώργιον τόν Διοικητή 
Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής Ταξίαρ- 
χον κ. ΨΑΡΡΗΝ Παναγιώτην καί τόν 
Στρατιωτικό άκόλουθο τής Κορεατικής 
Πρεσβείας.

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο

Στό πρόγραμμα τής τονώσεως τοΰ’Επαρ- 
χιακού άθλητισμοΰ καί τών μικρών Σω
ματείων έκ μέρους τής Γενικής Γραμμα
τείας ’Αθλητισμού ή 'Ελληνική Χωροφυ
λακή έδωσε καί πάλι τό παρών στέλνοντας 
τήν ποδοσφαιρική όμάδα τού Σώματος γιά 
ένα φιλικό παιγνίδι μέ τήν τοπική ποδο
σφαιρική όμάδα (Πανγυθεατικός Γ.Σ.). 
Παρουσία δύο χιλιάδων φιλάθλων διε
ξήχθη ό ποδοσφαιρικός άγώνας. Ήταν 
ένα θαυμάσιο μάτς, γρήγορο, δυνατό καί 
μέ ποικιλία συναρπαστικών φάσεων στήν 
έξέλιξή του. ’Εμφανής ήτανε ή υπερο
χή τής Χωροφυλακής άν κρίνουμε καί 
άπό τό τελικό σκόρ (7—0) τέρματα. Τάγκόλ 
τής όμάδος τού Σώματος πέτυχαν οί : 
Ζερβουδάκης (3) Κάχρης (2), καί άπό ένα 
γκόλ ό Ροπόκης καί ό Οεοδωρόπουλος.
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Δ' ΕΑΡΙΝΟΙ 
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ δέκα πέντε Σωμα
τείων καί μέ τήν διοργάνωσι τής ΣΚ.ΟΕ 
στις 13 καί 14 Μαρτίου έ. 6. έγιναν 
μέ άπόλυτη έπιτυχία στό Σκοπευτήριο 
τής Καισαριανής οί Δ'. έαρινοί Σκοπευ
τικοί ’Αγώνες στά έξής άγωνίσματα:

Σ άββατο 13-3-1976

1) Καραμπίνα πρηνηδόν β. 60 (Κατ. άν
δρών -Γ  υναικών-’Εφή βων).
2) Αυτόματο πιστόλι κατ’ ανδρεικέλων.
3) ’Αεροβόλο πιστόλι (άνδρών-γυναικών 
έφηβων).

Κυριακή 14-3-1976

1) ’Ελεύθερο πιστόλι άπό 50 μέτρα άν
δρών (β.60)-έφηβων (β.40).
2) ’Αεροβόλο τυφέκιον (Άνδρών-Γυναι- 
κών —’Εφήβων—Παίδων).

’Αξίζει νά σημειωθή ότι στό άγώνισμα 
πρηνηδόν (β. 60) καί οι δύο κατηγορίες 
(γυναικών—έφηβων) αγωνίστηκαν μέ τυ
φέκιο 22. STANDARD.

Ή  άπόδοσις τής σκοπευτικής όμάδος 
Χωροφυλακής ήτανε θαυμασία καί ση
μειώθηκαν τά έξής αποτελέσματα: Στην 
καραμπίνα πρηνηδόν ό Χωροφύλαξ Π. 
Ήλιάδης κατέκτησε τήν 3η θέσι μέ 595] 
600 β. ’Επίσης στό ίδιο άγώνισμα ό τα
λαντούχος Δόκιμος ’Ενωμοτάρχης Ξ. 
Κρανάς κέρδισε τήν 1η θέσι στήν κατη
γορία έφήβων σημειώνοντας 575)600 β. 
Στό πιστόλι άκριβείας ό Μοίραρχος κ. 
Δημήτριος Κοτρώνης έδειξε άκόμη μιά 
φορά τήν μεγάλη του κλάσι καί κατέκτη
σε τήν 1η θέσι μέ 537]600β. Στό άεροβόλο 
πιστόλι ή Χωροφύλαξ Σ. Καρακώστα 
φαίνεται πώς βρήκε πάλι τήν φόρμα της 
κερδίζοντας τήν πρώτη θέσι στήν κατηγο
ρία γυναικών 356]400 β. Στό ίδιο αυτό 
άγώνισμα τό ΟΜΑΔΙΚΟ τό κέρδισε ή 
Χωροφυλακή σημειώνοντας 939 βαθμούς.

Στό άεροβόλο τυφέκιο τήν 1η θέσι καί 
έδώ πήρε ό Χωροφύλαξ Π. Ήλιάδης 
375]400 ίσ. π. ρ. ’Αξίζει νά σημειωθή ότι 
στους Δ', έαρινούς σκοπευτικούς άγώνες 
δημιουργήθηκε ν.π.ρ.γ. άπό τήν Ζ. Γκιάλη 
τής (Π.Σ.Ε.) μέ 375)400. στό άεροβόλο τυ
φέκιο. ’Επίσης ό θαυμάσιος Πρωταθλη
τής μας ΛΑΜΠΗΣ ΜΑΝΘΟΣ πέτυχε νέο 
παγκόσμιο ρεκόρ στήν καραμπίνα πρη
νηδόν μέ τό «άπόλυτο» 600)600 β. Δυστυ
χώς όμως ό θρίαμβος αυτός τού Λ. ΜΑ- 
ΝΘΟΥ δέν μπορεί νά άναγνωρισθή σάν 
παγκόσμιο ρεκόρ καί «τυπικά», διότι δέν 
έγινε σέ ’Ολυμπιακούς—παγκόσμιους ή 
διηπειρωτικούς άγώνες.

Έξ άλλου τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
προσφάτως έβράβευσε εις είδικώς όργα- 

1 νωθεϊσαν έορτήν εις τό σκοπευτήριον 
Καισαριανής τούς καλλιτέρους σκοπευ
τές πού διεκρίθησαν είς άγώνας τού άρ- 
ξαμένου έτους. Είς τάς φωτογραφίας μας 
διακρίνονται στιγμιότυπα άπό τήν βρά- 
βευσιν αύτή.

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α  Π Ο Ρ Τ Ρ Α Ι Τ Α

ΜΠΟΓΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ)Ν0Σ
Χ Α Ρ Ο Φ Υ Λ Α Ξ

ΕΝΑΣ ΑΠΟ τούς πιό ταλαντούχους Μπα
σκετμπολίστες είναι ό Χωροφύλακας 
Κώστας Μπογατσιώτης. ’Αθλητής μέ 
σπάνια προσόντα έχει έπί σειρά έτών 
προσφέρει τις ύπηρεσίες του στά ’Εθνικά 
μας συγκροτήματα καί άποτελεί ένα άπό 
τά βασικά στελέχη τής όμάδας Μπάσκετ 
τού Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Στήν Ελληνική Χωροφυλακή ό θαυμά
σιος αύτός ’Αθλητής κατετάγη τό 1972 
όπου καί ύπηρετεΐ μέχρι σήμερα. Έχει 
λάβει μέρος σέ όλα τά παιγνίδια πού έχει 
δώσει ή όμάδα Μπάσκετ τού Σώματος καί 
έχει διακριθή ιδιαίτερα. Ό  Κώστας Μπο
γατσιώτης άρχισε τήν άθλητική του καρ- 
ριέρα στήν Θεσσαλονίκη καί συγκεκρι
μένα μέ τήν όμάδα τού Ηρακλή. Τό 1963 
έπαιξε γιά πρώτη φορά στό Πρωτάθλημα 
(Παίδων—’Εφήβων). Ένα χρόνο άργότε- 
ρα στό δεύτερο γύρω τού Πρωταθλήματος 
Α' Έθν. Κατηγορίας κάνει τήν έμφάνισί

του στήν πρώτη όμάδα (άνδρών) όπου καί 
διακρίνεται. Μέ σκληρή προπόνησι δύο 
χρόνια μετά, τό 1966, ό Κ. Μπογατσιώτης 
είναι πλέον ένα μεγάλο ταλέντο στό χώρο 
τούΈλληνικοΰ Μπάσκετ καί τότε καλείται 
στήν ’Εθνική Νέων γιά τό Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα πού είχε γίνει στήνΣμύρνη. 
Ή  Ελληνική όμάδα είχε κατακτήσει τήν 
4η θέσι μέ πρώτη τήν ’Εθνική Γιουγκο
σλαβίας. Είχε άποσπάσει τά κολακευτικώ- 
τερα σχόλια μέ τήν άπόδοσί του τότε ό 
Κώστας Μπογατσιώτης. Μέ τά συνεχή 
παιγνίδια καί μέ τις άλλεπάλληλες συμ
μετοχές του ό ύπέροχος αύτός Καλαθο
σφαιριστής είχε άποκτήσει τόν «άέρα» 
τού φτασμένου. ’Από τό 1966 έως τό 1970 
όταν καί έκλήθη στήν ’Εθνική άνδρών ό 
Χωροφύλακας Κ. Μπογατσιώτης είχε 
άγωνιστή περί τής 35 φορές μέ τήν ’Εθνι
κή Νέων σέ πολλές χώρες τής Εύρώπης.

’Αλλά καί μέ τήν ’Εθνική όμάδα άνδρών 
διέπρεψε ό διεθνής ΚώσταςΜπογατσιώτης 
σέ πολλούς άγώνες. Τό έτος 1972 κατα
τάσσεται στήν Ελληνική Χωροφυλακή 
καί μέ τήν πείρα τών τόσων διεθνών συναν- 
ντήσεων βοηθά άποτελεσματικά τήν όμά
δα τού Σώματος στό πρώτο Πρωτάθλημα 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων πού έγινε στήν 
Λάρισα. Ή  όμάδα τού Σώματος κατέκτησε 
τότε τήν πρώτη θέσι. Στά έπόμενα δύο 
Πρωταθλήματα τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
καί Σωμάτων ’Ασφαλείας (1973—1974) ή 
παρουσία τού Χωροφύλακα Κ. Μπογα- 
τσιώτη ήταν ή πλέον δημιουργική καί βοή
θησε τήν όμάδα Μπάσκετ τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής άποτελεσματικά. Ήδη αύ
τή τή στιγμή ό θαυμάσιος αύτός ’Αθλητής 
προπονείται έντατικά έν όψει τού έφε- 
τεινοΰ Πρωταθλήματος τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας πού 
θά γίνη στήν Πάτρα άπό 7—11 Ιουλίου 
1976. Ή  άθλητική «ταυτότητα» τού Χωρο
φύλακα Κώστα Μπογατσιώτη είνα ή έξής: 
(ύψος 1.99—βάρος 84) άγωνίζεται στις 
θέσεις τών «Φ.Ο.Ρ.» καί «Ε.Λ. » μέ άπό
λυτη έπιτυχία καί είναι Πτυχιοΰχος τής 
Εθνικής Γυμναστικής ’Ακαδημίας. "Οπως 
μάς έδήλωσε καί ό ίδιος «αισθάνεται άπό- 
λυτα ικανοποιημένος άπό τήν Ελληνική 
Χωροφυλακή, διότι στήν πιό δύσκολη 
καμπή τής ζωής του, στό Σώμα βρήκε τήν 
κατανόηση καί τήν στοργή καί νοιώθηάπέ- 
ραντη εύγνωμοσύνη σέ όλους αύτούς πού 
τόν βοήθησαν καί τόν βοηθούν στήν έξέ- 
λιξή του.
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[ Ν έ ο  του μ η ν ό ί « Νέο τοΒ μπνό
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΞΙΩΜ)ΚΩΝ

Κατόπιν άποφάσεως των προσφάτως 
συνελθόντων άρμοδίων κατά νόμον Συμ
βουλίων Χωροφυλακής, άπεστρατεύθη 
αύτεπαγγέλτιος ό Αλ "Υπαρχηγός Χωρο
φυλακής, 'Υποστράτηγος ΚΑΡΑΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ Παντελής. (Π.Δ. τής 10-3-1976).

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜ)ΚΩΝ

Διά Προεδρικού Διατάγματος τής 10-3- 
1976 προήχθησαν πρός πλήρωσιν κενών 
οργανικών θέσεων οί ’Αξιωματικοί:

1) Συνταγματάρχης ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ Δη- 
μήτριος εις τό βαθμόν τού Ταξιάρχου καί 
2) Ταγματάρχης ΚΑΡΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Αύ
γουστος εις Άντισυνταγματάρχην.

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προεκηρύχθη προσφάτως εϊσιτήριος 
διαγωνισμός διά τήν εισαγωγήν νέων 
μαθητών εις τήν Σ.Α.Χ., ώς Δοκίμων ’Α
ξιωματικών, όστις θά διενεργηθή, εις 
’Αθήνας άπό 26ης μέχρι 31ης Ιουλίου 
1976. 'Ο άριθμός τών εισακτέων ώρίσθη 
είς έκατόν τριάκοντα ένα (131), έξ ών (22) 
είκοσι δύο θά είσαχθούν καθ’ ύπέρβασιν 
τού άρχικώς όρισθέντος άριθμοΰ κατά 
τάς ευεργετικός διατάξεις τού Ν.Δ. 1348] 
1973. Δικαίωμα συμμετοχής είς τόν διαγω
νισμόν έχουν οί έχοντες όλα τά υπό τού 
νόμου καθοριζόμενα προσόντα Άνθυπα- 
σπισταί καί Ένωμοτάρχαι, άπόφοιτοι του
λάχιστον Γυμνασίου καί γεννηθέντες άπό 
τής 13-3-1941 καί έντεΰθεν. ’Επίσης θά 
είσαχθούν καθ’ ύπέρβασιν καί οί έπανα- 
φερθέντες είς τό Σώμα κατά τό Ν.Δ. 119] 
1974 οΐτινες έκέκτηντο κατά τήν έξοδόν 
των τά τυπικά προσόντα εισαγωγής είς τήν 
Σ.Α.Χ., έφόσον έπιτύχουν είς τά Ελληνι
κά καί συγκεντρώσουν τήν βάσιν είς τό 
σύνολον τής βαθμολογίας, κατά τόν Ν. 
81] 1975. Άνευ έξετάοεων, καθ’ ύπέρβασιν 
καί άνεξαρτήτως άριθμοΰ, θά είσαχθούν 
οί έπιθυμοΰντες έκ τών ύπηρετούντων 
σήμερον Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλά
κων οί όποιοι, πλήν τών άλλων κατά νό
μον προσόντων των, τυγχάνουν πτυ- 
χιοΰχοι Νομικής, ΠΑΣΠΕ ή Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 
Οί ύποψήφιοι θά έξετασθοΰν είς τά Ε λ
ληνικά, τόν Ποινικόν Κώδικα καί τήν 
Ποινικήν Δικονομίαν (συντελ. 10), είς τόν 
Κανονισμόν Υπηρεσίας Χωροφυλακής 
καί τήν Ιστορίαν (συντελ. 8), ιός καί τάς 
ξένας γλώσσας (προφορικώς—γραπτώς). 
Σχετική μέ τό θέμα αυτό είναι ή Α.Π. 
420]2]60γ έ. έ. Διαταγή τού ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής.

ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Άποφασίσθη άρμοδίως ή λειτουργία 
τών παιδικών Κατασκηνώσεων Χωρο
φυλακής είς Άγιον Άνδρέαν -’Αττικής 
είς τρεις (3) περιόδους έξ 22 ήμερών 
έκαστη, κατά τό προσεχές θέρος. Είς τάς 
κατασκηνώσεις αύτάς θά φιλοξενηθούν 
550 παιδιά οικογενειών έν ένεργείμ καί 
συνταξιούχων άνδρών καί πολιτικών τού 
Σώματος Ύπα.ήλικίας 7-16 έτών.Ή λει
τουργία τών Κατασκηνώσεων άρχίζει 
τήν 1-7-1976 καί θά λήξη τήν 9-9-1976. 
Ή  πρώτη περίοδος θά λειτουργήση άπό 
1ης μέχρι 22ας ’Ιουλίου 1976 μέ άγόρια 
καί κορίτσια ήλικίας 7 -9 έτών. Είς τήν 
δευτέραν (25]7-15]8]76) θά φιλοξενηθούν

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ό  εϊσιτήριος διαγωνισμός τής Σ.Ο.Χ. 
’Αθηνών πρός εισαγωγήν μαθητών είς τό 
Β'. Τμήμα Δοκίμων 'Υπαξιωματικών 
(Δοκ. ’Ενωμοταρχών) θά διεξαχθή άπό 
16 έως 18 ’Ιουλίου 1976 είς ’Αθήνας καί 
Θεσσαλονίκην. Ό  άριθμός τών εισακτέ
ων ώρίσθη είς τετρακοσίους πεντήκοντα 
έξ (456). Έκ τούτων 304 θά είναι ’Απόφοι
τοι Γυμνασίου έξ ών 51 είσάγονται καθ’ 
ύπέρβασιν, συμφώνως πρός τάς διατάξεις 
τού Ν.Δ. 1348]1973. ’Επίσης έκ τού άρι
θμοΰ τών 152 εισακτέων Μ ή ’Αποφοίτων 
Γυμνασίου άνδρών τού Σώματος, οί 25 
θά είσαχθούν καθ’ ύπέρβασιν, κατά τό 
Ν.Δ. 1348J73. Όλοι οί έπιθυμοΰντες Ύπα- 
ξιωματικοί καί Χωροφύλακες οί όποιοι 
είναι Πτυχιοΰχοι Νομικής, ΠΑΣΠΕ ή 
Α.Σ.Ο.Ε.Ε., είοάγονται άνευ έξετάσεων 
καί άνεξαρτήτως άριθμοΰ, κατά τάς Δια
τάξεις τού Ν.Δ. 121 ] 1974. Καθ’ ύπέρβασιν 
έπίσης θά είσαχθούν οί έπαναφερθέντες 
είς τό Σώμα, κατά τόν Ν. 81] 1975, έφόσον 
έκέκτηντο κατά τήν έξοδόν των τά τυπι
κά προσόντα εισαγωγής είς τό Β'. Τμήμα 
τής Σ.Ο.Χ. Οί άπόφοιτοι Γυμνασίου Ίδιώ- 
ται καί άνδρες τού Σώματος ύποψήφιοι 
θά διαγωνισθούν κεχωρισμένως έκ τών 
Μή άποφοίτων, είς τά Ελληνικά καί τά 
Μαθηματικά (συντελ. 10). τήν Ιστορίαν 
καί τήν Γεωγραφίαν (συντελ. 8). Οί Μή 
άπόφοιτοι Γυμνασίου θά έξετασθοΰν έπί 
όλιγωτέρας ύλης τών ίδιων ώς άνω μαθη
μάτων καί μέ τόν αυτόν συντελεστήν 
βαθμολογίας. Είς ξένας γλώσσας δύναν- 
ται νά έξετασθοΰν άπαντες οί έπιθυμοΰν
τες ύποψήφιοι, άνεξαρτήτως κατηγορίας. 
Οί άπόφοιτοι τής Σχολής Ύπαξιωματικών 
δύνανται νά έξελιχθοΰν μέχρι τής άνωτά- 
της τού Σώματος βαθμϊδος, άναλόγως τών 
προσωπικών των ικανοτήτων.

κορίτσια ήλικίας 10—16 έτών καί τήν e 
τρίτην τοιαύτην (19]8-9]9]76) άγόρια ήλι
κίας 10-16 έτών. Έκ τού Ιδρύματος Παι
δικών Εξοχών Χωροφυλακής τό όποιον, 
όπως είναι γνωστόν, έδρεύει είς ’Αθήνας, 
(Βερανζέρου 13-15, Όροφος 7ος, Τηλέφ. 
619-675) καί έπιμελεΐται τών Κατασκη
νώσεων, έγιναν έγκαίρως χρήσιμες άνα- 
κοινώσεις πρός τούς ένδιαφερομένους. 
Κατέστη δέ γνωστόν, σύν τοϊς άλλοις 
ότι διά κάθε παιδί πού πρόκειται νά φι- 
λοξενηθή είς τήν Κατασκήνωοιν, πρέ
πει νά ύποβληθή έγκαίρως είς τό Ίδρυμα 
βεβαίωσις τής ύγειονομικής του έξετά- 
σεως. Ή ύγειονομική έξέτασις τών παί- 
δων γίνεται είς τό Πολυϊατρεϊον 
Χωροφυλακής ’Αθηνών (Κοδράτου 6-8 
Τηλέφ. 532—604 καί 532 -705). Κατά τήν 
έξέτασιν τών παίδων πρέπει νά προσκομί
ζεται πρός διαπίστωσιν τής ήλικίας των 
Ληξιαρχική πράξις γεννήσεως ή Βεβαί- 
ωσις Δήμου ή Κοινότητος ή άρμοδίου 
Διευθυντού Σχολείου. Ή  έφάπαξ οικονο
μική έπιβάρυνσις καθωρίσθη είς δραχμάς 
300 διά τά παιδιά τών ύπηρετούντων ’Αξιω
ματικών καί Άνθυπασπιστών καί είς 200 
διά τά παιδιά τών έν ένεργείμ Ύπαξιωμα- 
τικών, Χωροφυλάκων, Πολιτικών Υπαλ
λήλων καί συνταξιούχων Χωροφυλακής 
έν γένει. Κάθε ένδιαφερόμενος διά περισ- 
σοτέρας πληροφορίας δύναται νά άπευ- 
θύνεται είς τήν άνωτέρω διεύθυνσιν τού 
'Ιδρύματος.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Σύμφωνα μέ τά παρασχεθέντα στοιχεία 
άπό τήν Διεύθυνσιν Στρατολογίας τού 
Αρχηγείου, κατά τό τρίμηνον ’Ιανουά
ριου—Μαρτίου 1976, κατετάγηοαν είς τό 
Σώμα, ώς Δόκιμοι Χωροφύλακες, 400 
περίπου ίδιώται νέοι. Ούτοι άπεστάλησαν 
πρός έκπαίδευσιν είς τά Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου 
καί Κρήτης. Ούτοι προέρχονται άπό διά
φορα Διοικητικά τής Χώρας Διαμερίσμα
τα, άνήκουν είς διαφόρους στρατολογικός 
κλάσεις καί έχουν προϋπηρετήσει είς τό 
Στράτευμα.

Κατά τό Α'. ΙΟήμερονΜαΐου 1976 θά 
λάβη χώραν κατάταξις είς τό Σώμα 150 
νέων ιδιωτών προϋπηρετησάντων είς τό 
Στράτευμα, διαφόρων Στρατολογικών κλά- 
σεων, ώς Δοκίμων Χωροφυλάκων. Ούτοι 
θά άποσταλούν πρός έκπαίδευσιν μερί- 
μνη τής Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών.

Κατά τό Β'. ΙΟήμερον τού ίδιου μηνός 
θά πραγματοποιηθή κατάταξις 550 περί
που ιδιωτών νέων, κλάσεων 1978, μή 
έκπλη ρωσάντων τάς Στρατιωτικός των 
υποχρεώσεις, ώς Δοκίμων Χωροφυλάκων. 
Ούτοι θά άποσταλούν μερίμνη τής Σ.Ο.Χ. 
’Αθηνών είς τό Κ.Ε.Ν.Μεσολογγίου πρός 
δίμηνον βασικήν έκπαίδευσιν. Μετά τήν 
λήξιν ταύτης θά έκπαιδευθούν έπί 4μηνον 
ώς Δόκιμοι Χωροφύλακες, μερίμνη τής 
Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών, συμφώνως πρός τήν Α.Π. 
400] 1 ]80ε έ. έ. Δ]γήν τού ’Αρχηγείου.

Κατά τό Γ'. ΙΟήμερον τρέχοντος μηνός 
θά έξέλθουν άπό τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης, λό-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Σ Χ Ο Λ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
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Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Σ  

2 8 ης Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Υ  
Ε Ν Σ Ω Μ Α Τ Ω Σ Ε Ω Σ  

Τ Η Σ  Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Ο Υ
Τήν 7-3-1976 έωρτάσθη πανηγυρικώς 

εις Ρόδον ή 28η έπέτειβς της ένσωματώ- 
σεως της Δωδεκάνησου μετά τής μητρός 
Ελλάδος. Τήν επέτειον έτίμησε διά της 
παρουσίας του ό Πρωθυπουργός κ. Κων
σταντίνος ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ πλαισιούμε- 
νος ύπό των Υπουργών Προεδρίας Κυβερ- 
νήσεως κ. Ράλλη, Δημοσίων Έργων κ. 
Στράτου καί των Βουλευτών τής Δωδεκά
νησου.

Επίσης παρέστη 6 ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κου- 
τσιανάς, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής Δωδεκανήσου Συνταγματάρχης κ. 
’Ιωάννης Χαϊδεμένος, αντιπροσωπεία ’Α
ξιωματικών τοϋ Πολεμικού Ναυτικοϋ ώς 
καί αί τοπικαί Άρχαί.

Μετά τήν έπίσημον δοξολογίαν, κατά 
τήν οποίαν έχοροστάτησε 6 Μητροπολίτης 
Ρόδου κ. Σπυρίδων, ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως κατέθεσε στέφανον εις τόν 
βωμόν τής Πατρίδος (Μνημεϊον Πεσόντων) 
καί έν συνεχεία παρηκολούθησε μεγαλο
πρεπή παρέλασιν Τμημάτων Χωροφυλα
κής, Ναυτικοϋ, ’Αεροπορίας, Λιμενικού 
καί Πυροσβεστικού Σώματος, ’Εφέδρων 
Πολεμιστών καί τής σπουδαζούσης Νεο
λαίας.

Ή  έμφάνισις τών Τμημάτων γενικώς 
ύπήρξεν θεαματική, ιδιαιτέρως δέ έπευ- 
φημήθησαν κατά τήν παρέλασιν οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής, οί όποιοι ένεφανίσθησαν 
εις άψογους σχηματισμούς, έχοντες τό 
προβάδισμα καί ένθουσίασαν τούς πάντας.

Εις τάς φωτογραφίας μας στιγμιότυπα 
άπό τάς εκδηλώσεις.

ΥΦ λήξεως τής εύδοκίμου έκπαιδεύσεώς 
των, 113 νέοι Χωροφύλακες οί όποιοι θά 
έπανδρώσουν διαφόρους άνά τήν Χώραν 
υπηρεσίας τοϋ Σώματος.

Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Α Ι  
ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Προς ένημέρωσιν τών άνδρών Χωρο
φυλακής και τών έν συντάξει τοιούτων 
άνακοινοϋται άρμοδίως δτι τά έν Άθή- 
ναις Πρατήρια Χωροφυλακής λειτουργούν 
τάς κάτωθι ήμέρας καί ώρας:

1) Τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής 
’Αθηνών:

α) Έκάστην Δευτέραν, Τετάρτην καί 
Παρασκευήν άπό τής 08.00ης έως 12ης 
καί άπό 17.00ης έως 20.00ής.

β) Έκάστην Τρίτην, Πέμπτην καί 
Σάββατον, άπό τής 0800ης έως 13,30ής.

2) Τής Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλα
κής:

α) Έκάστην Δευτέραν καί Τετάρτην 
άπό τής 08.00ης έως 12.30η καί άπό 
17.00ης έως 20.00ής.

β) Έκάστην Τρίτην, Πέμπτην, Πα
ρασκευήν καί Σάββατον άπό τής 08.00ης 
έως 13.30ής.

Ό  τ. Άνθυπασπιστής Χωροφυλακής 
Παναγιώτης ΚΤΡΙΤΣΗΣ, διατηρών βι
βλιοχαρτοπωλείων εις ’Αθήνας καί έπί 
τής οδού Άκομινάτου 39 (Πλατεία 
Βάθης, Τηλέφωνον 520-395), προσφέρει 
έγκυκλοπαιδείας όλων τών έκδόσεων κα
θώς καί διάφορα άλλα ιστορικά κ.λ.π. 
βιβλία μέ έκπτωσιν 30ο ]ο — 40ο ]ο τοϊς 
μετρητοϊς καί μέ δόσεις 10ο ]ο—20ο ]ο.
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Γ ρ ά ψ ε ι :
ό κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ 
Άνθυπασττιστής Χωροφυλακής

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τροχαίας τοϋ Σώ
ματος άποτελοΰν την θωράκισι καί την 
άσπίδα τοϋ κοινού, πού διακινεΐται σέ 
ολόκληρο τό οδικό δίκτυο τής χώρας μέ 
κάθε μέσο καί κάθε κατηγορίας όχημα. 
Οί άνδρες πού δικτυώνουν τίς νευραλ
γικές αύτές ύπηρεσίες είναι εκπαιδευμέ
νοι καί εγκρατείς της τεχνικής των συγ
χρόνων κυκλοφοριακών εφαρμογών καί 
των τροχονομικών διατάξεων γενικώτε- 
ρα. Μοχθούν νυχθημερόν κάτω άπό τίς 
δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες, γιά 
να διαφυλάξουν την ζωήν καί την άρτι- 
μέλειαν των πολιτών καί να έξασφαλίσουν 
την κυκλοφοριακήν εΰρυθμίαν καί εύτα- 
ξίαν. Οί άφανεϊς, λοιπόν, αυτοί ήρωες 
τής άσφάλτου έχουν συνειδητοποιήσει 
απόλυτα την αποστολήν τους καί άσκοΰν 
τό ύψηλό τους λειτούργημα μέ συνέ
πεια καί ύπευθυνότητα, προσφέροντας 
καί την τελευταία τους σωματική, ψυ
χική καί πνευματική ικμάδα στήν έξυ- 
πηρέτησι τοϋ Έλληνος πολίτου, γιά να 
έξασφαλίσουν ιδανικές κυκλοφοριακές συν
θήκες καί να περιστείλουν τήν άνόητη 
πολλές φορές αιματοχυσία, πού προσφέ- 
ρεται σαν όφειλομένη θυσία στον άδη- 
φάγο Μολώχ τής άσφάλτου. Καί— είναι 
αλήθεια—πόση πικρία καί άνείπωτο πό
νο δέν νοιώθουν, όταν μετά άπό κάθε 
βίαιη καί μετωπική σύγκρουσι, σπεύδουν 
πρώτοι στον τόπο τοϋ άτυχήματος, γιά 
νά άνασύρουν μέσα άπό τίς άμορφες 
μάζες τών σιδηρικών άκρωτηριασμένα 
σώματα, άνθρώπινα μέλη καί θλιβερά

Φωτογραφικά στιγμιότυπα άπό τήν 
άναληφθεισαν, υπό τής Χωροφυλακής 
σταυροφορίαν κυκλοφοριακής διαπαιδα- 
γωγήσεως τών μαθητών.

[ Ν έ ο  τ ο Β  μ ι ΐ ΐ ό Β Ν έ ο  T O P  p u v t
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παραμορφωμένες ανθρώπινες υπάρξεις!!! 
’Ίσως αύτή είναι ή μοίρα τους. 'Οπωσδή
ποτε δμως είναι κάτι πού ξεπερνά τις 
«πεπερασμένες» δυνατότητες τοϋ ανθρώ
που, γιαύτό καί τις περισσότερες φο
ρές ή προληπτική τους προσπάθεια, μέ 
τίς συνεχείς συστάσεις καί τίς άλλεπάλ- 
ληλες υποδείξεις προς πεζούς καί «έπω- 
χουμένους», γίνεται άφόρητα πιεστική 
καί άκόμη τρομερά άπωθητική, επειδή 
άκριβώς ώς μοναδικό γνώμονα έχουν 
την διάσωσι της άνόητα «σπαταλω- 
μένης» ανθρώπινης ζωής. Οί προσπά- 
θειές τους, όμως, είναι έπαινετές καί 
άναγνωρίζονται τόσο άπό τό , σύνολο 
τοϋ 'Ελληνικού κοινού, όσο καί άπό τούς 
ξένους έπισκέπτες τής χώρας μας, οί 
όποιοι διαφοροτρόπως έκδηλώνουν την συμ- 
πάθειά τους καί τόν θαυμασμόν τους 
προς τούς συνετούς, προσηνείς καί ακά
ματους τροχονόμους τής Ελληνικής Χω
ροφυλακής. Σάν πραγματικοί σκαπα
νείς καί σταυροφόροι, χωρίς έπαρσι 
καί ιδιοτέλεια, συνεχίζουν άθόρυβα τό 
τραχύ μά όφέλιμο έργο τους μέ εύσυνειδη- 
σία καί συνέπεια, πιστοί στον όρκο 
τους καί άμετακίνητοι στην έκτέλεσι 
τοϋ χρέους, πού έκλεκτικά σέ αύτούς 
άνέθεσε ή Πολιτεία. Ή  εύγνωμοσύνη 
καί ό θαυμασμός όλων μας θά τούς συνο
δεύει πάντοτε καί ή άναγνώρισις τοϋ 
έπιτελουμένου έργου τους θά είναι ή 

. θετική ανταμοιβή τής δύσκολης αποστο
λής τους. ’Αλλά ή δραστηριότης τους 
δέν εξαντλείται μόνον στην τυπική 

I έκτέλεσι τής ύπηρεσίας τους, την όποιαν 
άλλωστε θά μποροΰσαν νά διεκπεραιώ- 
σουν άνετα σάν καθημερινή δουλειά 

[ ρουτίνας. Έπεκτείνεται καί έξω άπ’ 
αύτήν, παίρνοντας έτσι καθαρά κοινω
νικές καί άνθρωπιστικές διαστάσεις, μέ 
εύεργετικά άποτελέσματα γιά τό σύνο- 
λον τοϋ Ελληνικού λαοΰ. Σάν πρώτο 
θετικό βήμα είναι ή καθιέρωσις μαθήμα
τος κυκλοφοριακής άγωγής σέ όλες τίς 
τάξεις των σχολείων τής στοιχειώδους 
καί μέσης έκπαιδεύσεως, όπου ειδικά 
εκπαιδευμένοι ’Αξιωματικοί τής Τρο
χαίας διδάσκουν τό μάθημα αύτό, τό 
όποιον άναμφισβήτητα θά δημιουργήση 

I μιά καλή ύποδομή γνώσεως στούς νεα
ρούς βλαστούς, ώστε νά άποκτήσουν έξ 
άπαλών ονύχων κυκλοφοριακή συνεί- 
δησι καί οδική συμπεριφορά, σύμφωνα 
μέ τά εύρωπαϊκά πρότυπα. Ή  μέχρι 
τώρα έφαρμογή τοϋ μέτρου έγγυάται 
οπωσδήποτε την έπιτυχη έκβασί του 
καί είμαστε βέβαιοι ότι θά διασωθούν 
πολλές άνθρώπινες ζωές, άπό τήν όμο- 
λογουμένως θαυμάσια πρωτοβουλία των 
ακούραστων καί ρηξικέλευθων άνδρών 
τής Τροχαίας μας.

t νομίας δέν θά λείψουν ποτέ άπό τό προ
σκήνιο τής ζωής, έπειδή ακριβώς θά 
υπάρχουν πάντοτε εύπιστοι καί άφελεΐς 
πού θά τούς συντηρούν καί θά τούς ενθαρ
ρύνουν μέ τόν τρόπο τους. Στην περί- 
πτωσι, λοιπόν, αύτή έκεϊνοι πού «μο- 
νίμως γρηγοροΰν» είναι οί ’Αστυνομι

κοί, οί όποιοι είναι ύποχρεωμένοι νά 
περιφρουροΰν συνεχώς καί άδιαλείπτως 
τά θύματα άπό τούς άρπαγες «κατα
φερτζήδες» τού είδους καί άγωνίζονται 
νά άπαλλάξουν αύτά καί τήν κοινωνία 
μας γενικώτερα άπό τά άνθρωποειδή 
«σαπρόφυτα» πού κυκλοφορούν μεταξύ 
μας. Μιά τέτοια περίπτωσις άντιμε- 
τωπίσθη πρόσφατα μέ έπιτυχία άπό 
τήν Ύποδιεύθυνσιν ’Ασφαλείας ΓΙροαστεί- 
ων Πρωτευούσης, οί άνδρες τής όποιας 
έπειτα άπό έντατικές καί συντονισμένες 
ενέργειες κατάφεραν νά συλλάβουν τόν 
γνωστό σέ όλες τίς καταδιωκτικές άρ- 
χές τής χώρας άπατεώνα — γαμπρό, 
Παν. Τσ. 43 χρόνων, πού τόν άναζη- 
τούσαν συγχρόνως καί γιά μιά ερήμην 
καταδίκη σέ τρία χρόνια φυλάκισι. Ό  
«τύπος», λοιπόν, κυνηγούσε τήν μεγάλη 
ζωή, άλλά μέ χρήματα άλλων καί πρό 
παντός μέ χρήματα έργαζομένων γυ
ναικών, πού έπεδίωκαν τήν άποκατά- 
στασί τους «μέ άνδρα επιστήμονα καί 
οίκονομικώς άνεξάρτητον». Έ να άπό 
τά τελευταία του θύματα ήταν μιά νο
σοκόμα, άπό τήν όποιαν άπέσπασε 
40.000 δραχμές, μέ τήν ύπόσχεσι χτίμου. 
Σ ’ αύτήν, γιά νά ποικίλη τίς έπαγγελμα- 
τικές του ιδιότητες καί ένασχολήσεις, 
είχε έμφανισθή σάν . . . ’Ανώτερος ’Αξιω
ματικός τής ’Αεροπορίας, μέ τό ψευδώ
νυμο Δημήτριος Άρσένης. ’Αφού πήρε 
τά χρήματα έφυγε άμέσως, λέγοντάς της 
ότι άναχωρεϊ πρωί—πρωί τήν έπομένη 
γιά τό έξωτερικό καί συγκεκριμένα γιά 
τήν Σαουδική ’Αραβία, όπου ύπηρετοΰ- 
σε στήν έκεΐ 'Ελληνική Πρεσβεία σάν 
’Αεροπορικός ’Ακόλουθος. Σέ άλλη πά
λι—άτυχώς γνήσια έπιστήμων τό θύμα 
τήν φορά αύτή—παρουσιάσθη σάν Δι
κηγόρος «παρ’ Άρείω Πάγω», μέ τό 
έλκυστικό ονοματεπώνυμο Νίκος Παπ- 
πάς. ’Απ’ αύτήν κατάφερε νά πάρη 
σοβαρό χρηματικόν ποσόν, γιά έκτα- 
κτη χρηματοδότησι μιας Τεχνικής 'Ε 
ταιρείας τής όποιας ήταν . . . Νομικός 
Σύμβουλος. Είχε έπίσης ένοικιάσει πο
λυτελές αύτοκίνητο γιά ένα χρόνο καί 
είχε πληρώσει προκαταβολικά 400.000 
δραχμές γιά τήν περίοδο πού θά τό 
χρησιμοποιούσε. Άπέφυγε νά άγοράση 
δικό του, γιά νά μή κινήση τίς ύποψίες 
τής ’Αστυνομίας καί προβή στή σύλλη- 
ψί του. Στό παρελθόν είχε καταδικασθή 
σέ 14 μήνες φυλάκισι γιά διάφορες άπά- 
τες καί στήν συνέχεια πλαστογράφησε 
τό άποφυλακιστήριό του, γράφοντας ότι 
είχε καταδικασθή « . . .  8ι’ άντεθνικήν 
δράσιν καί κατασκοπείαν».

Ή  άψογη, πάντοτε, έμφάνισίς του καί 
ό δαπανηρός τρόπος διαβιώσεώς του 
σέ πολυτελές προάστιο τών ’Αθηνών 
είχαν κινήσει τίς ύποψίες τών άνδρών 
τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προα- 
στείων, οί όποιοι έπειτα άπό θετικές 
πληροφορίες καί άφοΰ συγκέντρωσαν τά 
άναγκαΐα στοιχεία, πού στοιχειοθετούσαν 
τήν εγκληματική του δραστηριότητα, 
τόν συνέλαβεν «διά τά περαιτέρω». Άπό 
τήν άνάκρισι πού έπακολούθησε άπε- 
καλύφθησαν καί πολλές άλλες άπάτες, 
πού τά θύματα άπέφυγαν νά καταγγεί

λουν άπό φοβία ή δισταγμό μήπως 
εκτεθούν. Ή  Ασφάλεια, όμως, άνέσυρε 
καί τήν τελευταία πτυχή τής έγκλημα- 
τικής του δράσεως καί έτσι άπεκάλυψε 
όλες τίς άπάτες—όμολαγημένες καί μή— 
τοϋ νέου καί άξιωματούχου αύτή τήν 
φορά «Παναγή» σέ βάρος τόσων καί 
τόσων άθώων θυμάτων. Μέ τήν σύλ- 
ληψί του βέβαια κλίνει ένα σοβαρό κε
φάλαιο μέ τόν έπικίνδυνο γόητα καί 
σταματούν οί κοινωνικότητές του καί 
τά «δούναι—λαβεϊν» μέ τίς πολύφερνες 
νύφες, πού συστηματικά κυνηγούσε. Οί 
έπιπτώσεις, όμως, άπό τήν εγκληματι
κή του δραστηριότητα θά διεκτραγωδούν
ται πάντοτε μέ θλΐψι άπό τά τόσα θύμα
τά του, τά όποια μέ μόχθο συγκέντρω
ναν τά χρήματά τους, προσπαθώντας 
νά δημιουργήσουν ένα καλ.ύτερο καί 
άνετώτερο σπιτικό καί όχι νά τά παρα
δώσουν στό έπικίνδυνο «τρωτικό» πού 
βασικός του στόχος ήταν ή άφαίμαξις 
τών γυναικείων πορτοφολιών. Τελειώ
νοντας, λοιπόν, μιά σύστασι άπευθύ- 
νομε σέ όλους τών άναγνώστες μας. 
Αποφεύγετε όποιαδήποτε συναλλαγή μέ 
τούς έλκυστικούς γόητες, πού κυκλοφο
ρούν μεταξύ μας και καταγγείλατε άμέ
σως κάθε παρόμοια έμφάνισι στίς αρμό
διες 'ϊπηρεσίες μας. Θά σάς κατανοή
σουν και θά σάς συμπαρασταθούν.

*
ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ Λιβανέζα, δύο Αι

γύπτιοι καί ένας Γάλλος αποτελούσαν 
τήν φανταστική σύνθεσι τού «καρρέ 
τών άσσων» σέ ένα θεσπέσιο «κουαρτέτ- 
το» τυχοδιωκτικής δράσεως, πού κύριο 
στόχο είχε τό λαθρεμπόριο τών ναρκω
τικών. 'Π  μοντέρνα παρέα ήλθε στήν 
'Ελλάδα μέ σκοπό νά «λανσάρη» ένα 
καινούργιο είδος ναρκωτικού, άξίας πολ
λών έκατομμυρίων δραχμών, τό όποιον 
άποτελεϊ τό, πεντάσταγμα τής έπε- 
ξεργασμένης ινδικής καννάβεως καί 
ονομάζεται χασισέλαιΟ, προϊόν καί 
παράγωγο τού όλεθρίου αύτοΰ ναρκωτικού. 
'Η  χωρητικότης του είναι έλάχιστη καί 
οί δυνατότητες άποκρύψεώς του τερά
στιες καί γιά τόν λόγο άκριβώς αύτό 
μπορεί νά διακινηθή άνετα καί άθόρυβα 
χωρίς δυσκολίες ή άλλες έπιπλοκές 
κατά τήν μεταφοράν του. Είναι εύχρηστο 
καί δέν δημιουργεί προβλήματα στό 
κάπνισμα, άφοΰ δέν χρειάζεται ούτε 
«λουλάς» ούτε άλλα παρεμφερή έξαρτ 
τήματα, άλλά μόνον μία «έναστάλαξις» 
ένός μικρού σταγονιδίου, σάν τό κεφάλι 
τής καρφίτσας, μέσα στό «τσιγαριλίκι» 
καί ό καπνιστής— όπιομανής παραδί- 
δεται σέ τεχνητούς παραδείσους τής 
πρόσκαιρης εύτυχίας τους. Τό χασισέλαιο 
είναι άπό τά δραστικώτερα ναρκωτικά 
καί πρωτοεμφανίσθηκε στήν χώρα μας 
πρό όλίγων ετών, όταν ένας άλλοδαπός 
έφερε μικρή ποσότητα άπό τό Πακιστάν. 
'Η  τιμή του είναι άπίθανη καί φθάνει 
τά 100.000 δολλάρια τό κιλό στήν Α με
ρική καί ένα έκατομμύριο δραχμές στήν 
'Ελλάδα. Χαρακτηριστικό, έπίσης, είναι 
ότι γιά ένα κιλό χασισέλαιο άπαιτούνται 
35 κιλά έκλεκτής ποιότητος έπεξεργα-
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[Νέο του pnvde» Νέο τοϋ μ ρ ί
σμένο χασίς. Τό πανάκριβο, λοιπόν, 
αυτό προϊόν έφθασε πρόσφατα στην 
χώρα μας άπό τό κλιμάκιο πού προανα- 
φέραμε μέσα σέ ειδικές κρυπτές στηθο- 
δέσμου, τό όποιον φορούσε ή όμορφη 
Λιβανέζα, γνωστή ώς Άμινέ. Οί άνδρες 
τοϋ Ειδικού Τμήματος Διώξεως Ναρκω
τικών της 'Τποδιευθύνσεως Χωροφυλα
κής ’Ασφαλείας Προαστείων Πρωτευού- 
σης, έπειτα άπό μεθοδική καί εντατική 
παρακολούθησι, μέ άπειρα ξενύχτια καί 
εξαντλητική ορθοστασία, πού κυριολε
κτικά τσακίζει χαλύβδινα νεϋρα καί 
κάμπτει «άτρωτες ύγεΐες», κατάφεραν 
να εντοπίσουν καί να συλλάβουν τούς 
άδίστακτους εμπόρους τοϋ λευκοΰ θανά
του. Σάν πρώτο λάφυρο άπό τήν σύλληψι 
της σπείρας ήταν ή άνακάλυψις καί 
κατάσχεσις 500 γραμμαρίων χασισελαίου, 
τό όποιο ήταν ειδικά συσκευασμένο καί 
μέ πολλή έπιμέλεια κρυμμένο στον στη
θόδεσμο της χαριτόβρυτης ’Αμινέ καί 
μέ αύτό τόν τρόπο μεταφερόταν «τσιφ» 
άπό τό εξωτερικό. Ακόμη ή ’Ασφάλεια 
Προαστείων πιστεύει δτι τά μέλη της 
σπείρας έχουν στή κατοχή τους καί άλλα 
δέκα κιλά χασισέλαιο, τό όποιον άπο- 
κλείεται νά βρίσκεται στήν Ελλάδα. 
’Επίσης ότι άποτελοϋν ένα άπό τά πολ
λά κλιμάκια της διεθνοΰς σπείρας, 
γιαυτό καί ένη μερώθηκε άμέσως ή 
’Τντερπόλ καί τό αρμόδιο Τμήμα τοϋ 
Ο.Η.Ε., τό όποιον άπασχολεϊται μέ τά 
«σκληρά ναρκωτικά» καί δείχνει πάντα 
μεγάλο ενδιαφέρον καί ιδιαίτερη ευαι
σθησία γιά τό χασισέλαιο.

*
ΕΠ Ι ΤΕΛΟΤΣ ήταν> καιρός! Μέ τήν 

πρόσφατη άποκάλυψι άπό τήν Ύποδ] 
νσιν ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης δικτύου 
διαθέσεως λαθραίων ειδών πολυτελείας, 
τό πολυσυζητημένο αυτό θέμα έπανήλθε 
στό προσκήνιο καί ήδη τό αρμόδιο 
Υπουργείο άπηύθυνε οδηγίες στις υπη
ρεσίες του, γιά τήν έντατική παρακο- 
λούθησι τοϋ σοβαρού αύτοΰ άντικει- 
μένου. Συγκεκριμένα άπεκαλύφθη ότι 
ποσότητες γουναρικών, ειδών ρουχι
σμού, καλλυντικών, ωρολογίων, φωτο
γραφικών μηχανών, στυλογράφων, 
μαγνητοφώνων καί άλλων παρομοίων 
ειδών πού εντάσσονται στο πλέγμα τών 
λαθρεμπορικών ενδιαφερόντων τών άνθρώ- 
πων πού άσχολοΰνται μέ τό εμπόριό τους, 
κυκλοφορούν χωρίς «φατούρες» καί 
δέν συνοδεύονται άπό τά άπαραί- 
τητα δικαιολογητικά. Τά είδη αύτά, 
γύρω άπό τά όποια παρατηρεΐται πάν
τοτε έξαιρετική λαθρεμπορική δοαστη- 
ριότης, ύπόκεινται σέ ειδικές διατυπώσεις 
εισαγωγής, κατοχής καί έμπορίας. 
Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τήν εγκύκλιο τού 
Υπουργείου Οικονομικών, όσοι δια
θέτουν ωρολόγια τ> άλλα είδη σέ πλα
νόδιους, άλλά καί οί πλανόδιοι πού τά 
μεταπωλοΰν, θά προσάγωνται στις άρμό- 
μόδιες άρχές, οί όποιες άκόμη καί άν 
διαπιστώσουν ότι ή εισαγωγή ήταν 
νόμιμη θά επιβάλουν στον άγοραστή 
καί τόν πωλητή πρόστιμο μέχρι 10.000 
δραχμών.

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ Χωροφυλακή προέ- 
πεμψε είς τόν ιδιωτικόν βίον τούς κα- 
ταληφθέντας ύπό ορίου ήλικίας τήν 31- 
12-1975 άνδρας πού έτερμάτισαν εύδο- 
κίμως τήν ύπηρεσίαν των, είς τό Σώμα, 
μέ τιμητικάς πρός αύτούς έκδηλώσεις, 
αί όποϊαι έλαβον χώραν είς ’Αθήνας, 
Θεσσαλονίκην καί είς πολλάς Διοι
κήσεις Χωροφυλακής τής χώρας. ’Επει
δή δέν ήτο δυνατόν νά παραστή συγχρό
νως είς αύτάς ολόκληρος ή ήγεσία, ό 
’Αρχηγός τού Σώματος ’Αντιστράτηγος 
κ. Νικόλαος Κουτσιανάς, άπέστειλε πρός 
ένα έκαστον τών άποστρατευθέντων έπι- 
στολήν μέ προτροπάς καί παραινέσεις, 
αί όποϊαι όμολογουμένως συνεκίνησαν 
βαθύτατα τούς λήπτορας, άλλά καί τούς 
οικείους των πού τάς έδιάβασαν. Είς τάς

μοσύνη, λοιπόν, καί ή τιμή πρός τούς ] 
δημιουργούς τής λαμπράς Ιστορίας τού 
Σώματος, άποτελεϊ ΰψιστον καθήκον όλων ί 
τών έν ένεργεία συναδέλφων των.

Είς τήν επιστολήν τού κ. ’Αρχηγού 
άπήντησαν όλοι καί έξέφρασαν τήν συγ- 
κίνησίν των, διά τήν έκτίμησιν καί τήν 
στοργήν πού έπιδεικνύει πρός αύτούς τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής, τό όποιον I 
έπί μίαν τριακονταετίαν καί πλέον εύόρ 
κως ύπηρέτησαν.

ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΙΝ τής βαθυτάτης 
εύγνωμοσύνης καί τάς θερμάς των εύχα- 
ριστίας έξέφρασαν πρός τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής πολλοί ίδιώται, οί όποιοι 
διεσώθησαν διά τής προσφοράς αίματος 
ύπό τών κάτωθι άνδρών τής άμέσου

ε π ι κ α ι ρ ο τ η τ ε ς

έπιστολάς ό κ. ’Αρχηγός άπευθύνει 
εγκάρδιον χαιρετισμόν πρός αύτούς καί 
τάς οικογένειας των καί τήν διαβεβαίωσιν 
ότι τό Σώμα θά διατηρήση άσβεστον 
τήν άνάμνησίν των, ώς φορέων ύψηλών 
ιδανικών καί ήθικών άξιών, οί όποιοι 
έγαλουχήθησαν με τά νάματα τού Ελλη
νοχριστιανικού πολιτισμού. Τέλος τούς 
προτρέπει νά διατηρήσουν τούς ψυχι
κούς δεσμούς μέ τό Σώμα καί τούς έν 
ένεργεία συναδέλφους, διά τήν εύημε- 
μερίαν τούτου καί τής Ελληνικής Πα- 
τρίδος γενικώτερον. Διότι πράγματι ή 
Χωροφυλακή είναι μνήμων τών ύπηρε- 
σιών των καί πάντοτε τούς τιμά καί 
τούς εύγνωμονεΐ διά τάς πολλαπλάς ύπη- 
ρεσίας πού προσέφεραν. Πρόσφατος, 
μάλιστα, είναι ή θαυμάσια έκδήλωσις, 
είς τήν Σχολήν Χωροφυλακής μέ τήν 
δοθεϊσαν δεξίωσιν ύπό τού κ. ’Αρχηγού 
πρός τούς έν άποστρατεία ’Αξιωματι
κούς, τήν όποιαν έτίμησεν ό Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως κ. Σταμάτης. Καθ’ 
όλην τότε τήν διάρκειαν τής έκδηλώσεως 
έπεκράτησε πνεύμα γνήσιας συναδελφικής 
άγάπης καί έγκαρδιότητος καί όλοι άνεμνή- 
θησαν μέ συγκίνησιν καί ύπερηφάνειαν 
μίαν ολόκληρον ζωήν, πού ήναλώθη είς 
τήν ύπηρεσίαν τής Ηατρίδος. Ή  εύγνω-

Ά π ό  τήν αιμοδοσίαν τών άνδρών τής 
’Αμέσου Έπεμβάσεως τής Αιευθννσεως 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Έπεμβάσεως Θεσσαλονίκης. 1) Θωμά 
Άργυροπούλου, 2) Νικολάου Σπανού, 
καί 3) Γεωργίου Καναβά. ’Επίσης ύπό 
τών έξης άνδρών τής Διοικήσεως Χω
ροφυλακής Έλασσόνος. 1) Ένωμ ]ρχου 
Ήλία Μακρυγιάννη, 2) Χωροφύλακος 
Χρήστου Μπέη, 3) Χωροφύλακος Βασι
λείου Τσιροπούλου, 4) Χωροφύλακος 
Παντελή Χαρχαρή καί 5) Χωροφύλακος 
Παντελή Χατζή.

Τέλος ό Νομάρχης Μεσσηνίας κ. 
Κων]νος Πυλαρινός δι’ έγγράφου του πρός 
τήν ομώνυμον Διοίκησιν Χωροφυλακής 
έκφράζει τάς εύχαριστίας του διά τήν 
συμβολήν τής Διοικήσεως είς τήν έπι- 
τυχίαν τής όργανωθείσης είς τόν νομόν 
έμβομάδος έθελοντικής αίμοδοσίας.

ΤΟΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΝ σεβασμόν καί 
τήν έκτίμησίν των πρός τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής διατρανώνουν μέ θερμήν έπι- 
στολήν των, πού άπέστειλαν είς τήν 
Διεύθυνσιν τού Περιοδικού μας, οί ίδιο- 
κτήται τών καταστημάτων κ.κ. Δ.
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6ο του μηνήΒ » Νέο του μπνόοΐ
Τζάκης καί Β. Ζωγανάς, των οποίων 
τό ευρισκόμενον έπί τής οδού Πανεπι
στημίου 47 καί Πεσματζόγλου χρυσο- 
χοεϊον των διερρήχθη προσφάτως ύπό 
των ’Ιταλών «μαφιόζων». Ή  σπείρα 
των διαρρηκτών, ώς γνωστόν, συνελήφθη 
ύπό τής Χωροφυλακής τών Προαστίων 
Πατρών καί κατεσχέθησαν δλα τά κλο
πιμαία, άξίας έκατομμυρίων δραχμών. Εις 
άναγνώρισιν τών προσφερθεισών υπηρε
σιών οί άνωτέρω ίδιοκτήται διαθέτουν 
είδη τών καταστημάτων των μέ έκπτωσιν 
άπό 20—35ο]ο είδικώς διά τούς ’Αξιωμα
τικούς καί άνδρας τής Χωροφυλακής ώς 
καί τών οίκογενιών των, εύελπιστοΰντες 
ότι ή τιμητική προσφοράν των θά γίνει 
δεκτή.

ΚΑΤΑ τάς προσφάτους έορτάς τών 
άπόκρεω έπραγματοποιήθησαν ύπό τών 
Υπηρεσιών μας διάφοραι δεξιώσεις, προς 
ψυχαγωγίαν άφ’ ένός τών άνδρών μας 
καί άφ’ ετέρου διά τήν σύσφιξιν τών σχέ
σεων Χωροφυλακής καί κοινού. Μία πα
ρόμοια έκδήλωσις έγένετο εις ’Ιωάννινα 
ύπό τής Διοικήσεως Χωροφυλακής καί 
τού ’Επιτελείου τής Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου. 
Τήν έν λόγο) έκδήλωσιν έτίμησαν ό κ. 
Νομάρχης Ίωαννίνων, ό Στρατηγός Διοι
κητής τής T ill  Μεραρχίας, τό Προε- 
δρεϊον τού Συνδέσμου Φίλων Χωροφυλα
κής Ίωαννίνων καί άλλα έκλεκτά μέλη 
τής κοινωνίας τής πόλεως.

’Επίσης ό Δήμαρχος Λαμιέων κ. ’Από
στολος Κουνούπης έπί τή λήξει τής τριη
μέρου έορταστικής έκδηλώσεως τής πό
λεως «ΛΑΜΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑ», άπέ- 
στειλε θερμήν εύχαριστήριον επιστολήν 
πρός τον κ. Άνώτερον Διοικητήν Χωρο
φυλακής Στερεας Ελλάδος, διά τής οποίας 
έκφράζει τάς εύχαριστίας τού ίδιου, τού 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς καί όλων 
τών έκπροσώπων τών παραγωγικών τά
ξεων τής πόλεως διά τήν θετικήν καί έποι- 
κοδομητικήν συμπαράστασιν τών 'Υπηρε
σιών Χωροφυλακής εις τήν άναληφθεΐ- 
σαν προσπάθειαν.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ 
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Τήν 24-3-1976 έωρτάσθη εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής ’Αθηνών ή 155η 
έπέτειος τής ’Εθνεγερσίας τού 1821. Εις τά πλαίσια τού έορτασμοΰ αύτοϋ ελαβε χώ
ραν εις αίθουσαν τής Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών, πολυπληθής συγκέντρωσις άνδρών καί πολι
τικών ύπαλλήλων Χωροφυλακής. Κατά τήν διάρκειαν αύτής ώμίλησεν ό Συντα
γματάρχης κ. Κόνδυλός ’Απόστολος, Διευθυντής τής Ύποδ]νσεως Τροχαίας τής 
Δ. Α. Π. Πρωτ]σης. Ό  ομιλητής άνεφέρθη εις τούς άγώνας τού "Εθνους πρός δια- 
σφάλισιν τής έλευθερίας τού πνεύματος καί τόν έκπολιτισμόν τής άνθρωπότητος 
διά τής Χριστιανικής πίστεως, τής φιλοσοφίας καί τής τέχνης. ’Ακολούθως «ΰπεν- 
θύμισε: 1) τί έπραξαν έν γένει υπέρ τής άπελευθερώσεως του Έθνους μας οί ένδόξως 
άγωνισθέντες ήρωες τής Έπαναστάσεως τού 1821 καί 2) τί όφείλομεν νά πράξωμεν 
ήμεϊς όπως συντηρήσωμεν καί προαγάγωμεν τό έργον έκείνων». Έν συνεχεία έτό- 
νισεν ότι ούτοι διά τής άγάπης πρός τήν έλευθερίαν, τής φιλοπατρίας καί τής πί
στεως» «έγεννήθησαν ισχυροί έν πολέμα) καί έκληροδότησαν εις ήμάς τήν έλευθε
ρίαν», προσθέσας έν κατακλείδι ότι, τούτου ένεκεν, «όφείλομεν νά σταθώμεν καί 
ήμεϊς μέ ύπερηφάνειαν πρό τών τροπαίων των». Άφωσιωμένοι εις τό καθήκον ώς 
φρουροί τής έννόμου τάξεως νά διαφυλάξωμεν άντί πάσης θυσίας, παν δ,τι οί πρό
γονοί μας κατέκτησαν, πιστεύοντες άκράδαντα ότι ή Ελλάς θά προχωρή καί θά 
νικά διότι ή νίκη είναι προσταγή τής ιστορίας μας». Εις τήν έκδήλωσιν αύτήν παρέ
στησαν: ό Υπαρχηγός Χωροφυλακής κ. Νικόλαος Πορικός, οί Ταξίαρχοι τού Σώ
ματος κ. κ. Ψαρής Παναγιώτης, Κωνσταντουδάκης ’Αγησίλαος, Ίωάννου Γρηγό- 
ριος, Ρέππας ’Ιωάννης, Λινάρδος Νικόλαός καί Καραμέρος Δημήτριος, άντιπρο- 
σωπεϊαι Άνωτέρων καί κατωτέρων ’Αξιωματικών, οί Δόκιμοι ’Αξιωματικοί τής 
Σ.Α.Χ. καί άλλοι άνδρες καί πολιτικοί υπάλληλοι ύπηρεσιών τού λεκανοπεδίου 
’Αττικής.

Ό  Διευθυντής τού 1 ]θεσίου Δημοτικού 
Σχολείου Μαινήτων—’Άνδρου, κ. Δη μη
τριός "Ελληνας, μέ συγκινητικήν έπιστο- 
λήν του, πρός τό Άρχηγεΐον, εύχαριστεϊ 
τούτο διά τήν εύγενή χειρ> νομίαν τής 
παραχωρήσεως της Μουσικής τού Σώμα
τος, ή όποια συνετέλεσε εις τήν επιτυχίαν 
δοθείσης σχολικής Χοροεσπερ ίδος, διά 
την έξοικονόμησιν πόρων πρός επισκευήν 
τού διδακτηρίου. Ή  έπιστολή είναι ιδιαι
τέρως τιμητική δι’ όλον τό Σώμα τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής καί άποπνέει 

ειλικρινή αισθήματα άγάπης καί έκτιμή- 
σεως πρός αύτό.

Ό  Σύνδεσμος Φίλων Χωρ]κής Πιερίας 
εις τά πλαίσια τής συσφίγξεως τών φι
λικών σχέσεων τών άνδρών τής Χωροφυ
λακής καί τών πολιτών τού νομού έπραγ- 
ματοποίησε ειδικήν πρός τούτο έκδήλω- 
σιν εις τό Ξενοδοχεΐον «ΛΗΤΩ» Λιτο- 
χώρου, όπου καί έδόθη έπιτυχής δεξίωσις.
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Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α !  Α Ι Α Ι Α Γ Α Ι

«Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  
ΑΗΜ. Τ λ Ξ Ε Ο Ι

Π Ρ Ο Σ
"Απαντας τούς ’Α ξιω ματικούς, 'Υ παλλήλους καί κατώτερα όργανα τω ν { 

Σωμάτων ’Α σφαλείας καί τής ’Α γροφ υλακής.

Τήν μακράν καί ένδοξον άνά τούς αιώνας πορείαν τού Ελληνικού  
’Έθνους καταυγάζει πλήθος ιστορικών γεγονότω ν, τά όποια άποτε- 
λούν τήν συνισταμένην τής πολιτιστικής άκμής καί τής ήθικής καί 
πνευματικής ισχύος τού 'Ε λλη νισμ ού .

Τά γεγονότα αύτά , ίστανται ένώ πιον τής 'Ιστορίας ώς άψευδεΐς 
μάρτυρες τής φυλετικής ένότητος καί τής συνεχείας τού Ελληνικού  
’Έ βγους καί παραμένουν διεθνώ ς, φ ω τεινά  δείγματα φιλοπατρίας  
καί άγάπης πρός τήν έλευθερίαν.

Περισσότερον παντός άλλου Ιστορικού γεγονότος, τάς καρδίας τώ ν  
'Ε λλήνω ν συγκινεϊ καί φ λογίζει ή ’Επανάστασις τού 1821, ή όποία  
έσήμανε τό τέλος μιας μακροχρονίου δουλείας καί τήν άπαρχήν τής 
έθνικής μας άναγεννή σεω ς.

Ύ περήφ ανον τό Π ανελλήνιον στρέφεται πρός τάς ήρωϊκάς μορ- 
φ άς τώ ν άγω νιστώ ν τού « ’2 1 » , oi όπ οιοι, μέ μόνα έφόδια τήν άγαπην 
πρός τήν Πατρίδα καί τήν έλευθερίαν καί μέ όδηγόν τω ν τήν πίστιν  
πρός τόν Θεόν , έξηγέρθησαν κατά τού βαρβάρου κατακτητοΰ , διά νά 
έπαναφέρουν τήν έλευθερίαν είς τό πανάρχαιον λϊκνον τ η ς .

Υ π ή ρ ξα ν , οΐ ήρωες έκεΐνοι, μαχητικοί έκφρασταί τώ ν πόθων καί 
τώ ν έλπίδω ν γενεώ ν όλοκλήρων 'Ε λλή νω ν, οι όποιοι άνέμενον τό 
σύνθημα διά νά ριφθούν είς τόν ύπέρ πάντω ν ά γ ώ ν α .

Γνήσιοι άπόγονοι τώ ν ένδόξων 'Ε λλήνω ν τού Μαραθώνος, τώ ν  
Θερμοπυλών καί τής Σαλαμίνος συνέθεσαν μέ τήν φ λόγα  τής ψ υχής  
τ ω ν , μέ τήν άπαράμιλλον άγωνιστικότητα καί μέ τό αίμα τ ω ν , ένα  
έκ τώ ν πλέον συγκλονιστικώ ν, είς παγκόσμιον κλίμακα, γεγονότω ν  
τού 19ου α ίώ νος .

Ή  ’Α λαμάνα, ή Γ ραβιά, τό Μ ανιάκι, τό Μ εσολόγγι, έδωσαν τό 
μέτρον άγωνιστικότητος καί ύπερτάτης θυσίας διά τήν έλευθερίαν 
τής Π ατρίδος.

Τό βαθύτερον νόημα τού άγώ νος έκφράζεται διά τού δραματικού 
όσον καί ήρωϊκοΰ συνθήματος « ’Ελευθερία ή θάνατος». Είς τούτο 
συμπυκνούται τό πνεύμα τού « ’2 1 » ,ή ηθική δύναμις τού όποίου έκ— 
τείνεται πέραν τώ ν όρίων τού 'Ελληνικού χώ ρου καί παραδειγματί
ζει τούς λαούς δλου τού κ όσμ ου . Είναι ή άδιάψευστος έπιβολή τού 
πνεύματος έπί τώ ν δυνάμεων τής βίας καί τού σκότους.

Κατά τήν σημερινήν έπέτειον τής ’Εθνικής μας Π αλιγγενεσίας, 
στρέφομεν μέ εύλάβειαν καί εύγνω μοσύνη ν, τήν σκέψιν μας πρός τάς 
σεπτάς σκιάς τώ ν ένδόξων έκείνων πατέρων μας καί ύποσχόμεθα δτι 
θά περιφρουρήσωμεν πάση θυσία δ ,τ ι έκεΐνοι διά τώ ν άγω νω ν τω ν  
μας έξη σφ ά λισα ν.

Ά τεν ίζο μ εν  έπίσης μέ άγάπην καί στοργήν τό δράμα τώ ν Κ υπρίων 
άδελφ ώ ν μας, καί τούς διαβεβαιούμεν δτι συμπαριστάμεθα όλοψ ύχω ς  
είς τόν άγώ να τω ν διά τήν άνάκτησιν τής έλευθερίας τ ω ν .

’Α ξιω ματικοί, 'Υ πάλληλοι καί λοιπά δργανα τώ ν Σ ω μάτω ν ’Α σφ α
λείας καί τής ’Α γροφ υλακής, τό άθάνατον πνεύμα τού « ’21» ας κ α-  
θοδηγή τάς σκέψεις δλω ν μας κατά τήν παρούσαν φ άσιν τής ’Εθνικής 
μας ζω ής καί ας άποτελή πηγήν έθνικής ύπερηφανείας καί αισιοδοξίας 
δΓ έν  εύτυχέστερον καί ειρηνικόν μ έλλον .

Ζήτω τό "Εθνος. 

Ζήτω ή 25η Μαρτίου
*0 'Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

262



ΕΠ Ι ΤΗ . 25η. Μ Α Ρ Τ ΙΟ Υ  18 2 1
n  'Α ξιω ματικοί, Ά νθ υπ α σ π ισ τα ί, Ύ παξιω μ ατικοί, Χ ωροφύλακες  

καί Πολιτικοί 'Υ πάλληλοι.

Εις ατμόσφαιραν Θρησκευτικής καί 'Εθνικής κατανύξεω ς, έορ- 
τάζομεν καί έφέτος μεγάλην καί διπλήν έορτήν : Τόν Ε υαγγελισμόν  
τής Θεοτόκου καί τόν Ευαγγελισμόν τής Ε λλη νικ ή ς ’Ελευθερίας 
τήν 25ην Μαρτίου 1821.

Προ 155 ακριβώς έτών οί πατέρες μας μέ σύνθημα «Για τοϋ  
Χριστού τήν πίστη τήν αγία καί τής Πατρίδος τήν ’Ελευθερία» , άπ ε- 
δύθησαν είς ένα όίνισον αγώνα διά τήν θραϋσιν τώ ν δεσμών μιας 
στυγνής τυραννίας διάρκειας τεσσάρων α ιώ νω ν. Καί τό έπ έτ υ χ ο ν . 
Ούτως έδικαιώθησαν όλαι αί προηγούμενοι απελευθερωτικοί προ
σπάθεια!, αί όποϊαι είχον καταπνιγή είς τό αίμα χιλιάδω ν ή ρώ ω ν.

Ή  ’Εθνεγερσία τοϋ 1821 ήρχισε μέ τό μεγαλύτερον πάθος καί 
τήν μικροτέραν όργανωτικήν προσπάθειαν. Οί πρω ταγω νισταί της 
είχον δμως απροσμάχητα δπλα τήν πίστιν τω ν εις τόν Θεόν , καί τήν 
άκλόνητον άπόφασιν νά ζήσουν έλεύθεροι ή νά άποθάνουν.

Τό τελευταϊον τούτο είναι ικανόν διά νά κατάδειξη δτι ή άλωσις 
τής Κ ω νσταντινουπόλεω ς δεν είχε σημάνει καί τήν Πνευματικήν 
άλωσιν τού Εθνους. Οτι ουδόλως οί "Ελληνες είχονάπομακρυνθή έκ 
τού προαιώνιου πάθους των νά άγω νίζω νται διά τήν ’Ελευθερίαν, 
έστω καί αν άπαιτοΰνται πρός τούτο θυσίαι καί όλοκαυτώ ματα.

Είς τό πλαίσιον τής άπαραμίλλου αύτής συνήθειας εύρίσκεται 
τό βαθύτερου νόημα τής ’Εθνεγερσίας τού 1821. Έ ξ  αύτής άπεδείχθη  
περιτράνω ς, διά μίαν άκόμη φ ορά ν, δτι ή πίστις πρός τά ιερά καί 
δσια τού 'Έθνους καί τό πνεύμα τής έθελοθυσίας χάριν τής δ ιαφ υλά - 
ξεως α ύτώ ν, συγκαταλέγονται μετά τώ ν μεγάλω ν αρετών τής α ίω -  
νίας Φυλής μ ας.

’Α ξιω ματικοί, Ά νθ υπ α σ π ισ τα ί, Ύ παξιω ματικοί; Χ ω ροφύλακες  
καί Πολιτικοί 'Υ πάλληλοι.

Η 25η Μαρτίου 1821 διαδραματίζει θεμελιώδους σημασίας ρόλον 
εις τήν νεωτέραν 'Ελληνικήν 'Ιστορίαν. Ό  σύγχρονος 'Ελληνισμός 
όφείλει είς αύτήν τήν ΰπαρξίν του , άλλά καί τήν άντλησιν τεραστίων 
ήθικών δυνάμ εω ν, κατά τήν μέχρι σήμερον μακροχρόνιον πορείαν 
πρός τά ’Εθνικά πεπρω μένα τ ο υ .
, "Ο,τι ήρχισε νά έπιτυγχάνηται άπό τής πρώτης στιγμής τής
Εθνεγερσίας τού 1821, έπετεύχθη χάρις είς τάς ίδικάς μας θυσίας. 
Οσάκις παλιν ευρέθημεν πρό τού κινδύνου νά άπολέσωμεν τό π α ν , 

τούτο έγένετο διότι διεσπάτο πρός στιγμήν ή ’Εθνική μας ένότης, 
έξ αιτίας τής όλεθρίας παρεμβολής τώ ν π αθώ ν. "Οτε δμως 4*αλύ- 
πτετο τό δημιουργούμενον έκ τώ ν άντιθέσεων ρήγμα, τό ’Έθνος 
έμεγαλούργει. Έ μ εγαλούργει καί συνεκίνει τήν Εύρώπην , ή όποία  
άναγνωρίσασα τόν άνέκαθεν πρωτεύοντα ρόλον τής 'Ελλάδος είς τήν 
διαμόρφωσιν τού πολιτισμού τών λ α ώ ν, έβοήθησε πολλαπλώ ς διά 
τήν ιστορικήν αύτής δικαίω σιν.

Η 'Ελλάς ανέστη έκ τώ ν έρειπίων καί κατέστη προπύργιου 
τών έκάστοτε υπέρ ’Ελευθερίας άγώ νω ν τής Εύρώπης άλλά καί 
πνευματικόν σπουδαστήριον α ύτή ς .

Τ ιμώ μεν σήμερον τούς ήρωϊκοϋς προγόνους μ α ς. Ίστά μενοι 
νοερώς πρό τής Ω ρ α ία ς Πύλης τής 'Α γίας Λ αύρας, πρό τώ ν έρει
πίω ν τώ ν πυριτιδαποθηκών τού Κ ουγκίου, τού Μ εσολογγίου καί 
τού Ά ρ κ α δίου , μεταλαμβάνομεν τώ ν άχράντω ν τού Έ θ ν ο υ ς . Καί 
εύγνώ μονες πρός τούς ήρωας τού 1821, παρέχομεν τήν διαβεβαίω σιν  
οτι έμπνεόμενοι άπό τό φ ω τεινόν παράδειγμά τ ω ν , γρηγοροΰμεν 
καί έπαγρυπνούμεν διά τήν ’Ε λευθερίαν, άνεξαρτησίαν καί άκεραιό— 
τητα τής φ ιλτάτης μας Πατρίδος.

Ζ Η Τ Ω  Τ Ο  Ε Θ Ν Ο Σ

ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821.

Ό  ’Α ρχηγός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ  

'Αντιστράτηγος

« . Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ
Χ Ο Ρ Ο Φ Υ Α Α Κ Η Ι
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Μέ λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπειαν έωρτάσθη εις 
όλόκληρον τήν Χώραν ή 155η έπέτειος τής ’Εθνικής μας 
π α λ ιγγενεσ ία ς .

Ή  ’Ελλάς έτίμησε δπως έπρεπε, διά μίαν άκόμη φ ο
ρ άν, τούς ήρωας έκείνους, οι όποιοι άψ ηφ οΰντες τήν 
λογικήν τώ ν άριθμώ ν, τούς πολεμικούς συσχετισμούς  
καί τό δυσμενές κλίμα τής Ίεράς Σ υμ μ α χία ς , πριν άπό 
έκατόν πενήντα π έντε χρόνια άκριβώς ύψ ω σαν τήν Ση
μαίαν τής Έ παναστάσεω ς έναντίον τού στυγνού δυνά
στου τής 'Οθωμανικής τυραννίας. Μέ τούς άγώ νας τ ω ν , 
τό αίμα τω ν καί π ολλάκ ις, τήν θυσίαν τής ζω ής τω ν έκέρ- 
δισαν τήν ’Εθνικήν άνεξαρτησίαν καί παρέδωκαν εις τούς  
έπιγενομένους έλευθέραν καί κυρίαρχον πατρίδα.

’Ιδιαιτέρως λαμπρός ύπήρξεν ό έορτασμός τής έπ ε-  
τείου εις τ ά ς ’Α θήνας.

ΑΙ έορταστικαί έκδηλώσεις έκορυφώθησαν μέ τήν με
γαλειώδη παρέλασιν άντιπροσω πευτικώ ν τμημάτω ν τώ ν  
’Ε νόπλω ν Δυνάμεω ν καί Σω μάτω ν ’Α σφαλείας ένώ πιον 
τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, τού Πρωθυπουργού καί 
τω ν Μ ελών τής Κ υβερνήσεω ς, τής ήγεσίας τώ ν 'Ενό
π λω ν Δ υνάμεω ν καί Σω μάτω ν ’Α σφαλείας καί πολλώ ν  
άλλω ν έπ ισ ή μ ω ν. Χ ιλιάδες λαού είχον κατακλύσει τάς 
όδούς άπ’ δπου διήλθον τά παρελάσαντα τμήματα καί 
κατεχειροκρότησαν τό άψ ογον παράστημα καί τό υψη
λόν φρόνημα τώ ν στρα τευμ ένω ν.

Έ κ  μέρους τού Σώματος τής Χ ω ροφυλακής παρήλασαν 
Τμήματα τής Σ χολής ’Α ξιω ματικώ ν καί Ύ π α ξιω μ α τι-  
κώ ν μέ έπικεφ αλής τήν πολεμικήν Σημαίαν τού Σώματος 
καθώς καί Γυναικεΐον Τ μήμα. ’Επίσης παρήλασεν καί 
μηχανοκίνητος φ ά λα γξ περιπολικώ ν αύτοκινήτω ν καί 
μ οτοσυκλεττώ ν. Σ τιγμιότυπα άπό τήν παρέλασιν τώ ν  
Τμημάτω ν τής Χ ω ροφυλακής τά όποια άπεσπασαν τά  
θερμά χειροκροτήματα καί ευμενή σχόλια  τώ ν θεατών 
τής παρελάσεως είκονίζονται εις τάς φ ω το γρ α φ ία ς .
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