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Π άσ χα  eifeΣ τ ιγ μ ιό τυ π α  άπό τόν έορτασμόν τοΰ 
Σ χο λ ά ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .



ΜΕ τή ν  καθιερω μένην Επισημότητα καί μεγα
λοπρέπειαν , αλλά καί μέ τό πατροπαράδοτο « 'Ε λ 
ληνικό Κ έ φ ι» ,  έωρτάσθη τό Π άσχα εις δλας τάς 
'Υ πηρεσίας Χ ω ροφ υλακής τή ς χ ώ ρ α ς , μέ καθο
λικήν κα ί αυθόρμητον συμ μ ετοχήν τόσον τώ ν  το 
π ικώ ν ’Α ρ χ ώ ν , όσον κα ί του Κ ο ινού .

’Ιδ ια ιτέρ ω ς εις τά ς Σ χολά ς Χ ω ροφ υλακής 
’Αθηνών έδόθη πανηγυρικός έορταστικός τόνος 
καί έπεκράτησε φ ιλ ικ ή  ά τμόσφ αιρα  άγάπη ς καί 

’ ^ γ κ α ρ δ ιό τ η τ ο ς . Τήν έξαίρετον αυτήν έκδήλω σιν 
έτίμησαν ό Πρόεδρος τή ς Δ ημοκρατίας κ . Κ ω ν)νος 
Τσάτσος, ό ’Α ρχηγός Ε ν ό π λ ω ν  Δ υνάμ εω ν Στρα
τηγός κ .  Δ ιονύσιος Ά ρ μ π ο ύ ζ η ς , ό Γ ενικός Γ ρα μ - 
ματεΰς τού  'Υ πουργείου  Δ ημοσίας Τ άξςω ς κ . 
’Α ναστάσιος Μ πάλκος, ό Ν ομάρχης ’Α ττικ ή ς κ . 

' Μ πότσης, ό Ά ν α π λ . Ν ομάρχης Ά ν α τ . Δ ιαμερί
σματος ’Α ττικής κ . Κ ω βα ϊος οι κ . κ . ’Α ρχηγοί 
’Α στυνομίας Π όλεω ν κα ί Π υροσβεστικού Σ ώ μ α το ς , 
ο ίΑ ' κ α ίΒ ' Ύ π α ρ χ η γο ί Χ ω ροφ υλα κή ς Ύ π ο σ τρ ά - 

, τη γο ι κ .κ . ’ Α γησίλαος Κ ω νσταντουδάκης καί Δ ιο
νύσιος Γ ερόπουλος, ά λ λ ο ι’Α νώ τατο ι κα ί ’Α νώ
τεροι ’Α ξιω μ α τικ ο ί κα ί πλήθος Ε π ισ κ επ τώ ν .

Τούς προσκεκλημένους ύπ εδέχετο  ό κ . Α' 
Ύ π α ρ χ η γό ς , ό όποιος έξεπροσώ πει τόν ’Α ρχηγόν 
τού Σ ώ μ α τος ’Α ντιστράτηγον κ .  Ν ικόλαον Κ ου- 
τσ ια ν α ν .

’Ε π ίσης μετά  τώ ν  άνδρώ ν τώ ν  Σ χο λ ώ ν  καί 
τώ ν  λ ο ιπώ ν προσκεκλημένω ν συνεώ ρτασαν οί 

ί παρεπιδημοΰντες εις τή ν  χώ ρα ν μας άπόστρατοι 
’Α ξιω μ ατικο ί τή ς Α ύστριακής ’Α στυνομίας μετά  

1 τώ ν  ο ικογενειώ ν τω ν  .
Ό  κ .  Πρόεδρος τή ς Δ η μοκρα τία ς, καθώ ς κα ί οί 

λοιποί Ε πίσημοι, «έτσ ούγγρ ισ αν»  τό καθιερω μένο 
κόκκινο α ύ γ ό , μετά  τώ ν  ’Α ξιω μ α τικ ώ ν  κα ί τώ ν  
Εκπαιδευόμενων Δ οκ ίμω ν ’Α ξιω μ α τικ ώ ν καί ’Ε νω 
μ οταρχώ ν κα ί άντηλλάγησαν θερμαί εύ χα ί εις φ ι -  
,ικήν άτμ όσφ αιρα ν ευθυμίας καί έγ κ α ρ δ ιό τη το ς .

Ε ις τά ς  φ ω το γ ρ α φ ία ς  μας χαρακτη ρ ιστικά  
σ τ ιγμ ιό τυ π α  άπό τόν Εορτασμόν τού  Π άσ χα  εις 
τάς Σ χο λ ά ς κα ί άλλας 'Υ πη ρεσ ία ς Χ ω ροφ υλα κή ς 

ύ Λ εκανοπεδίου ’Α ττικής .

’Α πό τόν Εορτασμόν τού  Π άσ χα  εις  τή ν  Υ π η ρ εσ ία ν  
’Α μέσου Έ π ε μ β ά σ ε ω ς , τή ν  Ύ π ο δ )ν σ ιν  Α σ φ α λ ε ία ς  Προα
σ τ ίω ν  Π ροτευούσης κ .λ . π .
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

*Η Χωροφυλακή έ χ ε ι  ώς αποστο
λή της  τήν π ερ ιφ ρούρη σ ι  τής  

ζ ω ή ς , τ ή ς  τ ι μ ή ς  κα ί  τή ς  π ε ρ ι ο υ σ ί α ς  
των 'Ελλήνων π ο λ ιτώ ν ,κα θ ώ ς  επ ίσ η ς  
τήν τήρησι  τή ς  δημοσίας  τάξεως  καί 
ά σ φ α λ ε ία ς .Σ τ ά  143 χρ ό ν ια  τή ς  ζωής 
της  α π έ δ ε ι ξ ε  κ α τ ’ επανάληψι πόσο 
ξ έ ρ ε ι  νά έκ τ ιμ α  τήν αποστολή της  
αυτή κα ί  νά τήν έφαρμόζη π ισ τ ά  γ ι ά  
τό καλό του κ ο ιν ω ν ικ ο ύ  συνόλου.

Κ α τ ’ εξοχήν ε ΐ £ η ν ι κ ό  τό έργο 
- τή ς  Χωροφυλακής. ’’Αλλωστε η 

ε π ιλο γ ή  τή ς  Μεγαλομάρτυρος Ειρή
ν η ς , τ η ς  ο π ο ία ς  τήν μνήμη τόσο λαμ
πρά έώρτασε τ ί ς  ημέρες  α υ τ έ ς , £ α ρ -  
τυρεΓ τήν εΐ£>ηνοποιό δρασι  του Σω 
μ α τος ,δπω ^  ε ΐ £ η ν ο π ο ι ό ς  υπήρξε ό 
β ί ο ς  κ α ί  η δρα σ ις  τής  π ρ ο σ τ ά τ ιδ ό ς  
τ ο υ ' Α γ ί α ς .

^1* ”Αν δμως έ) δρα σ ις  τή ς  Χωρο- 
^  φυλακής ε χ ε ι  κ α τ ’ έξοχή ε ι ρ η 

ν ι κ ό  χαρακτήρα αυτό δέν  σ η μ α ίν ε ι  
δ τ ι  δέν  έδωσε πάντα πρώτη τό,^α^ών" 
στά π ο λ εμ ικ ά  προσκλητήρια  του ’’Ε
θ ν ο υ ς . ’Από τ ί ς  ν ό τ ι ε ς  ε σ γ α τ ι έ ς τ ή ς  
Κρήτης ώς το ύ ς  Κήπους του “ Εβρου 
κ α ί  από τά άκρόκαστρα του Καστελ- 
λ ο ρ ί ζ ο υ  μ έ χ ρ ι ^ τ ί ς  δ υ τ ικ ώ τ ε ρ ε ς  α
κ τ έ ς  τών νησιών το ΰ ^ ’ Ι ο ν ί ο υ , ή  Χω
ροφυλακή π ό τ ι σ ε  μέ άφθονο α ιμα  τό 
θαλερό  σήμερα δέντρο  τής  ε θ ν ικ ή ς  
τ ι μ ή ς .

*
Οί ά νδρ ε ς  τής  Χωροφυλακής I 
σ τ έ κ ο ν τ α ι  μέ τό μέτωπο ψηλά 

δπως γ θ έ ς  έ τ σ ι  κ α ί  σήμερα κ α ίπ ά ν -  
τ α έ κ ε ι  δπου τό χρέος  τούς  έ χ ε ι  τά-:·? 
ξ ε ι ,π ρ ω τ ο π ό ρ ο υ ς  δ χ ι  μόνο στόν α
γώνα γ ι ά  τήν ε ι ρ η ν ι κ ή  πρόοδο,  άλ- 
λά άν χ ρε ια σ θ ή  κ α ί  στήν φωτιά του 
π ο λ έ μ ο υ . -

” Η Ε Π ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ”
ν . ________________________________________ γ
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ΜΗΝΥΜΑ TOY κ.  ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΕΠΙ ΤΟ. ΕΟΡΤΑΣΜΟ. ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

"Οτε τό έτος 1833 έτίθετο  έν  ίσχύϊ τό Ιδρυτικόν τής Χωροφυλακής Διάταγμα, 

ούδείς άσραλώς ήδύνατο νά φαντασθή ότι έκείνην την στιγμήν έδημιουργεϊτο ένα Σώ

μα τό όποιον θά διεδραμάτιζε ρόλον τόοον σημαντικόν ε ί ς  τήν ζωήν καί τήν έ ξ έ λ ιξ ιν  
τοϋ τόπου, καί ότι θά έφθανεν, έκατόν ααράντα τρία  έτη άπό τήν έποχήν έκ είνη ν , νά 

έαρτάζη σήμερον τήν Προστάτιδα ‘Αγίαν του.

‘Η συμβολική έπιλογή τής 'Αγίας Ειρήνης ώς Προστάτιδος τήςΧωροφυλακής,άντα- 
πακρίνεται ε ί ς  τό βαθύτερον περιεχόμενσν τής αποστολής μας. Συμβολίζει τήν π ε ι
θαρχίαν, τήν έπιμονήν, τήν π ίσ τ ιν , τήν καθαρότητα, καί τήν Αποφασιστικότητα,στοι-

‘I -χ ε ϊα  τά όποια διακρίνουν τόν β ίον τής ‘Α γίας, καί τά όποια κυριαρχούν ε ί ς  τήν 

στορίαν τής Χωροφυλακής.
Ά φ 'ή ς ή ‘Ελλάς, συνεστήθη ε ί ς  ανεξάρτητον Κράτος, ή Χωροφυλακή έγένετο  δυ

ναμικόν καί άναπόσπαοτον μέλος του, καί τό παρηκολούθησεν έκτοτε ε ί ς  όλος τάς <ρά- 

σ ε ις  τής ιστορικής του πορείας, τόσον ε ί ς  τάς ένδοξους, όσον καί ε ί ς  τάς τραγικός.
‘Ως ε ίν α ι γνωστόν, δ ιά  νά έμπεδωθή ή έλευθέρα ζωή καί κυριαρχία ένός Δαοΰ 

δέν άρκεΐ μόνον ή πολεμική έπ ιτυ χία . Δυσχερέστατος ε ίν α ι ό άγων ό όποιος έπακολου- 
θ ε ϊ .  ‘Ο άγων δηλαδή δ ιά  νά καταστή βιώσιμος ή άξια  τής έλευθερίας τη ς, ή δημιουρ- 

γουμένη δ ιά  νικίϊιν ε ί ς  τά πεδία των μαχών έλευθέρα Π ολιτεία.
*Η Χωροφυλακή άποτελεΐ μοναδικόν ε ί ς  τόν Κόσμον φαινόμενον ιδιορρύθμου Απο

στολής, ακριβώς δ ιό τ ι άπετέλεσε καί αποτελεί σοβαράν έγγύησιν δ ιά  τήν διασράλισιν  
τής γαλήνης τών πολιτών ύφ'οίασδήποτε 'Εθνικός συνθήκας. Περιβεβλημένη δι'δλωντών 

έπιταγών τής Στρατιωτικής άλλά καί 'Αστυνομικής τακτικής, έχε ι καταγάγει μέχρισή- 

μερον πολεμικούς, άλλά καί άστυνομικούς άθλους δ ιά  τήν περι<ρρούρησιν άντιστοίχως 

μεγάλων 'Εθνικών καί Κοινωνικών συμφερόντων.
Ήγωνίσθη ή Χωροφυλακή. Ήγωνίσθη μέ όλας της τάς δυνάμεις, μέ σθένος καί 

αποφασιστικότητα, μέ π ίσ τ ιν  στερράν καί πείσμα, έν ίο τε  πρωτοφανές. Ήγωινίσθη μέ 

ένθουσιασμόν καί πνεύμα όμάδος χωρίς διαρροάς καί ολισθήματα καί ένίκησεν. Ούδα- 
μοΰ ύπεχώρησεν. Ουδέποτε έπρόδωσε. Δικαίως ό ιστορικός τών νεωτέρων χρόνων ά π έτ ι-  

σε τόν όφειλόμενον <ρόρον τιμής ε ί ς  Αυτήν, δ ιά  τό άθόρυβον άλλά τόσον σημαντικόν 

έργον της. Έ ργον τό όποιον έπετέλεσε μέ ψυχραιμίαν, σθένος καί αποφασιστικότητα, 

καί δ ιά  τό όποιον έκέρδισε τήν έμπιστοσύνην καί τήν άγάπην τοϋ ‘Ελληνικού Λαού.
Γνωρίζει ή Χωροφυλακή τήν θ ε ία ν , τήν υψηλήν αποστολήν τού Νόμου. Αποστολήν 

ή όποια έπιγραμματικώτατα έτονίσθη άπό τών χρόνον τού Πλάτωνος καί τού Πινδάρου. 
Τόν υπηρετεί συνεχώς καί μέ π ίσ τ ιν . Καί άκριβώς ό  σεβασμός πρός Αύτόν τής έξααφα- 

λ ί ζ ε ι  τήν Ιστορικήν της συνέχειαν έντός τών κόλπων τοϋ ύπερηφάνσυ αύτοΰ Λαού τού 
κατοικοϋντος ε ί ς  τόν έξοχον καί μοναδικόν αύτόν τόπον.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 
'Αντιστράτηγος
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ι ε υ θ υ ν τ ο ϋ  ' Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  

ί π ο σ τ ο λ ι κ ή ς  Δ ι α κ ο ν ί α ς

Ο
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X
Κ
Η
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Ε
ίνα ι π α λα ιό  κα ί ευλογημ ένη  ή συνήθεια  τώ ν  Χ ρ ισ τια νώ ν νά θέτουν κά
τ ω  άπό τή ν  προστασία  τοΰ θ εο ϋ  κα ί τώ ν  ‘Α γίω ν  Του τό  μόχθο  κα ί τόν ά γ ώ -  
να  το υ ς . Γ ια τ ί τούτος ό ά γώ να ς ε ίνα ι τόσο τρ α χύ ς  κ α ί δύσκολος, ώ σ τε  ό 
Α γω νιστής άνθρω πος έ χ ε ι ά νόγκη  άπό βοήθεια  κα ί συμπαράστασι γ ιά  νά  φ τ ά - 
ση στή ν ίκ η . 01 "Α γιοι π ό λ α ιψ α ν  κα ί νίκησαν στή ζ ω ή . Ε ΙναιοΙ Β ε
τεράνοι τοΰ  ά γω ν ισ τ ικ ο ϋ  τη ς σ τ ίβ ο υ . ΓΓ αύτό νο ιώ θουν τούς ά γ ω -  
νισ τά ς πού χύνο υν  Ιδρώ τα , δάκρυ κα ί α ίμα  στήν ίδ ια  π α λ α ίσ τρ α . Σ τέκοντα ι μέ 

στοργή δ ίπ λ α  στόν ά νθρ ω π ο , δέκτες κα ί τα υτόχρονα  πομ πο ί τή ς  θεϊκής χ ά ρ ιτο ς , 
πού « τά  άσθενή θεραπεύει κα ί τά  έλλείποντα  ά να π λη ρ ο ΐ» . Τ ούτη  ή θεϊκή χά ρ ις  
ε ίνα ι άνα γκα ία  προΟπόθεσις γ ιά  κάθε όμορφ η  νίκη στή ζω ή . Ό  ίδ ιος ό Χ ριστός 
μας δ ια β ε β α ιώ ν ε ι: «Χ ω ρίς έμοΰ ού δύνασθε π ο ιε ϊν  ούδέν» ( Ί ω ά ν  . ιε' 5) .

’Α νάμεσα σ τ ίς  ήρω ϊκές μ ορφ ές τώ ν  ‘Α γ ίω ν , τώ ν  βετεράνω ν α υτώ ν ά γ ω -  
ν ισ τώ ν  κα ί ν ικ η τώ ν , κ α τέχε ι ά να μ φ ισ β ή τη τα  θέσι ξεχω ρ ισ τή  ή ‘Α γία  Ε ιρ ή νη , 
ή π ρ οσ τά τις τή ς Ε λ λ η ν ικ ή ς  Χ ω ρ ο φ υλ α κ ή ς. Γ ια τ ί μέ τή ν  ένά ρ ετη , τή  βαθειά  
χ ρ ισ τ ια ν ικ ή , ζω ή  τη ς κα ί τόν ήρω ϊκό τη ς θάνατο δόξασε τό  θ εό  κα ί άφ η σε ύ π ό - 
δε ιγμ α  ά γώ νος κα ί ν ίκης στούς άνθρώ πους κάθε καιρού κα ί κάθε τ ό π ο υ .

Δ έν θά άνα φ ερθώ  στή ζω ή κα ί τή ν άθλησι τή ς  Α γ ία ς  σ τ ίς  γραμ μ ές πού 
άκολουθοΰν, «μακρηγορεΐν έν είδόσιν ού βου λόμ ενος» , δπ ω ς θά έλεγε ό άρχα ΐος 
’Α θηναίος ρ ή το ρ α ς. Θά προσπαθήσω  μόνο νά δώ σ ω  άκόμη μ ιάν ά πάντη σ ι σ’ ένα 
έρώ τημ α  πού σ υ χνά  πολλο ί δ ια τ υ π ώ ν ο υ ν : Γ ια τ ί οί άνδρες τή ς  Χ ω ροφ υλα κή ς
τή ς Π ατρίδος μας άνάμεσα στά  έκατομμύρια  τώ ν  ‘Α γίω ν  τή ς ’Ε κκλησίας διάλεξαν 
σάν προστάτιδά  τους μ ιά  γυνα ίκα! Δ έν θά ή τα ν , ίσ ω ς , π ιό  έπ ιτυ χη μ ένη  ή έκλογή 
ένός σ τρα τιω τικ ού  ‘Α γ ίο υ , άπό τούς τόσους πού ύπ ά ρχουν στό έκκλησιαστικό 
ά γ ιο λ ό γ ιο , γ ιά  νά  άνακηρυχθή προστάτης ένός σ τρα τιω τικ ού  Σ ώ μ α το ς , δ π ω ς σέ 
τελευτα ία  άνάλυσι ε ίνα ι κα ί ή Χ ω ροφ υλακή  ;

Τό έρώ τημα  έκ π ρ ώ τη ς δ ψ εω ς φ α ίν ετα ι εύ λ ο γο . "Ο μ ω ς, άν έξετάσω με 
βαθύτερα τά  π ρ ά γ μ α τα , θά δ ια π ισ τώ σ ω μ ε δ τ ι δέν θά μπορούσε νά ύπάρξη  π ιό  
έπ ιτυ χη μ ένη  άνακήρυξις προστάτου γ ιά  τή  Χ ω ροφ υλα κή  ά π ’ αυτή  τή ς Α γ ία ς  
Ε ίρ ή ν η ς .

Ή  Χ ω ροφ υλακή  είνα ι Σ ώ μ α  σ τρ α τ ιω τ ικ ό , άλλά τό έργο τη ς ε ίνα ι είρ η ν ικ ό . 
’Α ντικείμενό  του  έχ ε ι τή ν  τά ξ ι κα ί τήν εύνομία  τή ς  κο ινω ν ία ς μέσα στήν όποία  ζοϋμε. 
Φ ύλακας ά γγελος τού  Ν όμου πού έξα σ φ α λ ίζε ι τή ν  άρμονική σ υ μ β ίω σ ι τώ ν  άνθρώ - 
π ω ν  ε ίνα ι ή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή . ’Ε κτελεστικό  δργανο τή ς Δ ικα ιοσ ύνη ς, προστά τις τώ ν  
ά δυνά τω ν καί τ ιμ ω ρ ός έκείνω ν πού έπ ιβου λεύ οντα ι τή  ζω ή , τή ν  π ερ ιο υσ ία , τό 
δίκαιο  τώ ν  συναθρώ πω ν τ ο υ ς . Τό δργανά τ η ς , κα ί μόνο μέ τή ν παρουσία  το υ ς , δη
μ ιουργούν αίσθήματα  σ ιγουριάς κα ί ά σ φ α λεία ς στούς φ ιλ όνομ ους κ α ί π ε ιθ α ρ χ ικ ο ύ ς , 
ένώ  τα υτόχρονα  ά ποτελοΰν τροχοπέδη  γ ι ’ αύτούς πού θέλουν νά παρανομήσουν εις  
βάρος τοΰ  κο ινω νικού  σ υ νό λο υ .

Τ ούτος ό ω ραίος ά γώ να ς τή ς Χ ω ρ)κής δέν ε ίνα ι καθόλου εύκολος μέσα σέ μ ιά  
κ ο ινω νία  πού δέν ά ποτελεϊτα ι άπό ά γγέλους .θ ά  ήταν, ίσω ς, εύκ ολώ τερος, άν έστω  
άνθρω ποι άποτελοΰσαν τή ν  κο ινω ν ία .’Α λλοίμονο δμω ς, οί άνθρω ποι γ ίνο ντα ι σ υχνά  
θηρία άνήμ ερα , πού θέλουν νά έπ ιβά λουν τό  νόμο τή ς  ζούγκ λα ς . Κ αθημερινά έφ αρμό- 
ζ ε τ α ι ,  κα ί Ιδια ίτερα σ τίς  ήμέρες μ α ς , ό λόγος τού  ψ α λμ ω δοΰ  : «"Α νθρωπος έν τ ιμ ή  
ώ ν ού συνήκεν ,παρασυνεβλήθη το ίς  κτήνεσ ιν  το ΐς  άνοήτο ις κα ί ώ μ ο ιώ θη  α ύτο ΐς»  
(Ψ α λ μ  . 48 ,13) , θ υ μ ο ύ μ α ι τά  λόγια  τού  ‘ Α γ . Ί ω ά ν ν ο υ  τού  Χ ρυσοστόμου : «Π όθεν 
δυνήσομαι μαθεϊν δ τ ι ψ υ χ ή ν  έχε ις  ά νθρ ώ π ου , δτα ν λ α κ τίζη ς  ώ ς οί δ ν ο ι, δτα ν μνη
σ ίκακης ώ ς α ί κ ά μ η λ ο ι, δταν δάκνης ώ ς α ί ά ρ κ το ι,δ τα ν  άρπάζης ώ ς  ο ί λ ύ κ ο ι, δταν 
ά να ισ χυ ντή ς ώ ς  ό κ ύ ω ν » .

Μέσα σέ μ ιά  τέτο ια  κ ο ινω νία  ά γ ω ν ίζε τα ι τό Σ ώ μ α  τή ς Χ ω ρ)κής γ ιά  νά  κάμη 
π ιό  ά νθρώ πινες τ ίς  συνθήκες τής Ζ ω ής μ α ς . Ή  κο ινω νική  ειρήνη , μ ’ ένα λ ό γο , 
ε ίνα ι ή σ υν ισ τα μ ένη  τώ ν  προσπαθειώ ν τ ο υ , ό κύριος σ τόχος τού ά γώ νος τ ο υ . Σ ’ αυτή 
τή ν πρ οσ π άθεια , σ’ αύτό τόν ά γώ να ή  ‘Α γία Ε ιρήνη  σ τέκετα ι μπροστά του  δ χ ιμ ό ν ο  
σάν π η γή  π ροστα σ ία ς, μέ τή  μεσ ιτεία  τη ς  πρός τ ό θ ε ό ,  άλλά  κα ί σάν π η γή  έμ π νεύ - 
σεω ς . Κ αί μόνο τό  δνομα τή ς Μ άρτυρος ά π οτελεϊ γ ιά  τούς άνδρες τοΰ  Σ ώ μ α τος ύ π ό - 
μνησ ι τού  χρέους τω ν  κα ί ά π οκά λ υψ ι τού σκοπού τ ω ν . Ή  ‘Α γία  ε ίνα ι τό σύμβολο 
τή ς είρήνης γ ιά  τή ν  όποία  μ οχθούν . Τ ούτο δέν είνα ι σ υ μ π τω μ α τ ικ ό  . ‘Ο ίδ ιος ό θ εό ς  
θέλησε νά άναδείξη  τή ν  π ροσω πικότη τά  τη ς σύμβολο ε ίρ ή νη ς . Σ ύ μ φ ω ν α  μέ τή 
δ ιή γησ ι τού  Συναξαριστοΰ  τό  όνομά τη ς  ήταν Π ηνελόπη . Ά γ γ ε λ ο ς  δ μ ω ς , σταλμέ
νος άπό τό  θ ε ό ,  τή ν  ματω νόμασε Ε ιρ ή νη , τή  σ τ ιγμ ή  πού ά π οκα λύπ τοντάς τη ς  τήν 
άλήθεια  τού Ε ύα γγελ ίο υ  τή ν  έκάλεσε νά π ισ τέψ η  στό Χ ρισ τό .

Ά λ λ ά  δέν είνα ι μόνο τό δνομα τή ς Μ άρτυρος πού έμ π νέει στόν ά γώ να  γ ιά  τή ν  
είρήνη . Ε ίνα ι πρ οπά ντω ν ή ζω ή τ η ς . Α γ ν ή  κα ί άδολη ή Ά γ ια ,  έζησε μέσα σ’ ένα 
π ερ ιβά λλον είδω λολατρικό ένάρετα κα ί ε ιρ η ν ικ ά , λατρεύοντας τό θ εό  κ α ί ά γαπ ιύν - 
τα ς τούς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς . Π ιστή  « ά χρ ι θανάτου» στό Νόμο τοΰ  Ε ύ α γγ ελ ίο υ , πού έξα - 
σ φ α λ ίζ ε ι στόν άνθρω πο τή ν  άληθινή  ε ίρή νη , αύτήν ά κρ ιβ ώ ς πού γ έμ ιζε  κα ί τή  
δική τη ς  ψ υ χ ή  άκόμα κα ί τή ν  ώρα τοΰ  δ ιω γ μ ο ύ , άκόμα κα ί τή  σ τ ιγμ ή  τού  μαρτυρίου .

Ή  κο ινω νική  είρ ή νη , γ ιά  τή ν όποία  μ οχθε ί τό  Σ ώ μ α  τή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, βοηθά 
τόν  άνθρω πο στήν κατά κτησ ι τή ς  έσω τερ ικής ε ίρή νη ς, τή ς  είρήνης τή ς  ψ υ χ ή ς . 
Α ύτής π ού  ό Χ ριστός τοΰ  προσφέρει κα ί πού τόσο τοΰ  λ ε ίπ ε ι Ιδ ιαίτερα σήμερα , μέ 
ά ποτέλεσμ α  νά όδηγήτα ι σ υχνά  στό ά γχο ς  κα ί τή ν  ά π ό γ ν ω σ ι. Έ τ σ ι  οί άνδρες τού  
Σ ώ μ α το ς γ ίνο ντα ι συνεργάτες τού  θ ε ο ύ , πού μέ τή ν  ά π οκά λ υψ ι τή ς ’Α λήθειας Τ ο υ , 
τή  σά ρ κ ω σ ι, τό  σταυρικό θάνατο κα ί τή ν άνάστασί Τ ο υ , π ροσφ έρει στόν άνθρωπο 
τή ν  ε ίρ ή νη , θέλοντας νά μετα μ ορφ ώ σ η  μ ιά  κ ο ινω νία  θηρίω ν σέ «βα σ ιλε ία  θ ιο ύ » .

Δ έν χρ ε ιά ζετα ι νά  πούμ ε περισσότερα γ ιά  νά  πεισθή άκόμα κα ί ό π ιό  δύσπιστος 
π ώ ς  ή άνακήρυξις τή ς Α γ ία ς  Ε ίρήνης ώ ς προστάτιδος τή ς Χ ω ροφ υλα κή ς είνβ ι  μ ιά  
πράξις μέ βαθύ περ ιεχόμ ενο  , δ χ ι μόνο συμβολικό , άλλά  καί ο ύ σ ια σ τικ ό . Δ έν ά π ο - 
μένει παρά νά εύχηθοΰμ ε στούς ά γ ω ν ισ τά ς , πού έθεσαν κ ά τω  άπό τή ν  προστασία 
τή ς Μ άρτυρος τόν ά γώ να  τους π ά ντα  νά ν ικ ο ύ ν , έμπνεόμενοι άπό τό δνομα κα ί τό 
πα ρά δειγμά  τ η ς . Τούτη ή εύχή  άς ε ίνα ι μ α ζί κα ί έκφ ρα σ ις εύγνω μ οσύνη ς γ ιά  τό  
μεγάλο έργο τ ο υ ς .



Η ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ



ΜΕ Θ ΡΗ ΣΚ ΕΥ Τ ΙΚ Η Ν  μ εγαλοπρέπειαν καί κ α τα νυ - 
κτικ ήν  εύλάβειαν έω ρτάσθη τή ν  5ην Μ αΐου, υπό τω ν  
'Υ πη ρεσ ιώ ν Χ ω ροφ υλα κή ς τή ς χώ ρ α ς , ή μνήμη τή ς π ρ ο - 
στάτιδος τοΰ  Σ ώ μ α τος Μ εγαλομάρτυρος κα ί Ί σ α π ο σ τό - 
λου Α ΓΙΑ Σ Ε ΙΡ Η Ν Η Σ . ’Ιδ ια ιτέρ ω ς λαμπρός ύπήρξεν ό 
έορτασμός τή ς μνήμης τή ς 'Α γ ία ς  είς τά ς Σ χο λ ά ς Χ ωρο
φ υ λα κ ή ς ’Α θ η νώ ν . Ά φ ’ έσπέρας έτελέσθη Μ έγας Ε σ π ε 
ρινός ε ίς  τόν 'Ιερ όν  Ναόν τώ ν  Σ τ ο λ ώ ν , τή ν  δέ π ρω ία ν 
τοΰ έορτασμοΰ ’Α ρχιερατική  Δ οξολογία  ε ίς  τή ν  όποίαν 
προέστη ό Μ ητροπολίτης Κ αισαριανής κ α ί Β ύρω νος κ . 
Γ εώ ρ γ ιο ς , συνεπικουρούμενος ύπό  τοΰ  Π α νο σ ιο λ ο γιο 
τάτου  ’Α ρχιμανδρ ίτου  Τ α γμ α τά ρχου  -  Ίεροκή ρυκος 
Χ ω ροφ υλα κή ς κ . ’Α μβροσίου Λενή καί ά λλω ν κλη ρ ικώ ν .

Τήν έκδήλω σιν έλάμπρυνε διά  τής παρουσίας του  ό 
Πρόεδρος τή ς Δ ημοκρατίας κ .  Κ ω νστα ντίνος Τ σάτσος. 
'Ω ς  έκπρόσω πος τή ς Κ υβερνήσεω ς παρέσΤη ό 'Υ πουργός 
Δ ημοσίας Τ άξεω ς κ . Γεώ ργιος Σ τα μ ά τη ς συνοδευόμενος 
ύπό τοΰ  Γενικού Γ ραμματέω ς τοΰ  'Υ πουργείου  κ . ’Ανα
στασίου Μ π ά λκ ου . Π αρέστησαν έπ ίσης π ο λλ ο ί Β ουλευ- 
τ α ί ,  ό Ν ομάρχης ’Α ττικής κ .  Μ πότσης καί ά να π λη ρω τα ί 
Ν ομάρχαι ’Α τ τ ικ ή ς .

Τόν έορτασμόν έτίμησεν διά τή ς  παρουσίας του ό ’Αρ
χη γό ς  Ε ν ό π λ ω ν  Δ υνά μ εω ν Σ τρ α τη γός κ .  Δ ιονύσιος 
Ά ρ μ π ο ύ ζη ς , ό ’Α ρχηγός Ν αυτικού ’Α ντιναύαρχος κ .  
Μ ουρίκης, ό ’Α ρχηγός ’Αεροπορίας ’Α ντιπτέρα ρχος κ .  
Ο ίκονόμου, ό 'Υ π α ρ χη γό ς  Σ τρα τού  ’Α ντιστράτηγος κ . 
Κ αρα γιά ννη ς, ό 'Υ π α ρ χη γό ς ’Ε νόπ λω ν Δ υνά μ εω ν 
'Α ντισ τρά τη γος κ .  Β α ζα ΐος, ό Πρόεδρος τοΰ ’Α ναθεωρη
τικού  Δ ικαστηρίου Α ν τ ισ τρ ά τη γ ο ς  κ .  Φ ρ α γκ ούλ η ς, ό 
’Α ρχηγός Χ ω ροφ υλα κή ς ’Α ντιστράτηγος κ .  Ν ικόλαος 
Κ ουτσιανας , ό ’Α ρχηγός Λ ιμενικού Σ ώ μ α τος 'Υ ποναύαρ

χο ς  κ . Σ κ ιαδας , ό ’Α ρχηγός ’Α στυνομίας Π όλεω ν κ . Τ ζή - 
μ α ς , ό ’Α ρχηγός Π υροσβεστικού Σ ώ μ α τος κ .  Γ κ ίκ α ς , 
ό ’Α ρχηγός ΥΠΕΑ ’Α ντιστράτηγος κ . Κ αλα μ άκ η ς, ο'ι 
Α' . κα ί Β' . Ύ π α ρ χ η γ ο ί Χ ω ρ οφ υλα κή ς Υ π ο σ τρ ά τη γο ι 
κ .κ .  ’Α γησίλαος Κ ω νσταντουδάκης κα ί Δ ιονύσιος Γερό- 
π ο υ λ ο ς , ό A ’Ε π ιθεω ρητής Χ ω ρ οφ υλα κή ς κ .  Π α ν α γ . 
Ψ ά ρρης, άλλοι ’Α νώ τατο ι καί ’Α νώ τεροι ’Α ξιω μ α τικο ί 
τώ ν  ’Ε νόπλω ν Δ υνά μ εω ν κα ί Σ ω μ ά τω ν  ’Α σ φ α λ ε ία ς , 
καθώ ς κα ί ά ντιπρ οσ ω πεΐα ι τώ ν  π α ρ α γω γ ικ ώ ν  Σ χ ο λ ώ ν .

Π αρέστησαν έπ ίσης ό Πρόεδρος τού Ά ρ ε ίο υ  Π άγου 
κ .  Ζ α χα ρ ή ς, έκπρόσ ω ποι τώ ν  Δ ιο ικ η τ ικ ώ ν  κα ί Δ ικ α σ τι
κ ώ ν  ’Α ρ χ ώ ν , Ε π ίτ ιμ ο ι  ’Α ρχη γο ί Χ ω ρ οφ υλα κή ς κα ί 
άλλοι έν άποστρατείςι ’Α νώ τα το ι ’Α ξιω μ α τικ ο ί τού  Σ ώ 
ματος , οί Κ αθη γη τα ί τώ ν  Σ χο λ ώ ν  Χ ω ρ οφ υλα κή ς καί 
πολλοί άλλοι π ρ οσ κ εκλ η μ ένο ι.

Τόν Πρόεδρον τή ς Δ ημοκρατίας ύπεδέχθησαν είς τήν 
είσοδον τώ ν  Σ χο λ ώ ν  ό κ .  ‘Υ πουργός Δ ημοσίας Τ ά ξεω ς 
μ ετά  τού  κ . Γενικού Γ ραμ μ ατέω ς κα ί τού  κ . ’Α ρχηγού 
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς . Μ ετά τή ν  έπ ιθεώ ρησ ιν ύπό τοΰ  κ . Προ
έδρου τή ς Δ ημοκρατίας τού  π α ρα τετα γμένου  τ ιμ η τικ ο ύ  
άποσπάσματος , μέ έπ ικ εφ α λ ή ς τή ν  πολεμ ικ ή ν  Σ η μ αία ν 
τού  Σ ώ μ α τος κα ί τή ν  άνάκρουσιν τού  ’Ε θνικού "Υ μνου, 
έπηκολούθησε δοξολογία  ε ίς  τό προαύλιου τώ ν  Σ χο λ ώ ν  
παρουσία  τώ ν  έπ ισ ή μ ω ν .

’Α κολούθω ς ό κ . ’Α ρχη γός Χ ω ρ οφ υλα κή ς άνέγνω σε 
τό δημοσιευόμενου είς τή ν σελίδα  267 Μ ήνυμα, σ χετ ικόν 
μέ τόν έορτασμόν τή ς 'Α γ ία ς  .

Έ π ηκ ολούθησ ε δεξίω σ ις τώ ν  προσκεκλημένω ν είς 
τή ν  όποίαν έπεκράτησε ά τμ όσ φ αιρ α  έγκαρδιότητος.

ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΑΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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Β Δ Α Η Ν Γ Κ Η
Ι Μ Φ Θ Μ Ρ Ρ β Ι

Γράφει ό Λογοτέχνης 
κ. ΝΙΚΟΣ ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ

Η γιορτή τής Πρωτομαγιάς εί
ναι γιά τό λαό μας γιορτή 
τής Άνοιξις και των λου- 

λουδιών, πού τήν χαίρεται καί τήν 
γιορτάζει σύμφωνα μέ τις πατρο
παράδοτες συνήθειες μέσα στήν 
λουλουδοστολισμένη κι όλόφωτη 
έλληνική φύση. Αύτή ή φύσις, πού 
μ’ ένα ξύπνημα αισιοδοξίας άπο- 
τινάζει τό βαρύ λήθαργο τού χει
μώνα καί ύψώνει ένα πρόσχαρο κι’ 
άνανεωμένο πρόσωπο, ένα κεφάλι 
νεανικό, στεφανωμένο μέ φρέσκα 
καί πολύχρωμα λουλούδια άπ’ τό 
έλληνικό ύπαιθρο, ήταν άδύνατο 
νά μήν συγκινήσει τήν εύαίσθητην 
έλληνική ψυχή. Κι’ όσο κι αν 
προσπάθησαν ν’ άλλάξουν καί στήν 
πατρίδα μας τό χρώμα καί τό νόη
μα τής Ελληνικής Πρωτομαγιάς 
οί καταλυτές των αιωνίων άξιων 
καί τών πιό εύγενικών παραδό
σεων, δέν τά κατάφεραν. Ή  ψυχή
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του λαοβ μας είναι δεμένη μέ βα- 
θειές ρίζες μέ τή γή του, καί ή γή 
του είναι τό σύμβολο μιας αιώνιας 
νιότης καί μιας άκατάλυτης όμορ- 
φιάς. Αυτή την όμορφιά θέλουν νά 
χαρούν καί νά ζήσουν δλοι οί "Ελ
ληνες τήν Πρωτομαγιά. Μέσα στήν 
όλοπράσινη καί λουλουδοστολι- 
σμένη έλληνική φύσι γίνεται μιά 
όμαδική έξοδος, καί τά τραγούδια 
των «εύδαιμόνων έραστών» —δπως 
έψαλλεν ό παλιός ρωμαντικός ποι
ητής Άχιλλεύς Παράσχος — σμί
γουν μέ τών πουλιών τά κελαϊδί- 
σματα καί μέ τών ρυακιών τούς 
δροσογάργαρους φλοίσβους. Καί 
τό γλυκό πρώτο πρωϊνό τοΟ Μάη, 
έτσι δπως τό νιώθει, τό χαίρεται 
καί τό υποδέχεται ό λαός μας, τό 
τραγουδεϊ κι’ ό έθνικός μας ποιη
τής Διονύσιος Σολωμός σάν ένα 
ρόδινο χαμόγελο καί σάν ξύπνημα 
τής όμορφιάς:
«Τοΰ Μαγιού ροδοφαίνεται ή μέρα, 
πού ώραιοτάτη ή φύση ξυπνάει καί 
τήν κάνουν παντού νά γελάει 
πρασινάδες άχτίδες νερά, 
άνθη κι άνθη κρατούνε στο χέρι 
παιδιά κι άνδρες, γυναίκες καί γέροι 
άσπροεντύματα, γέλια καί κρότοι, 
δλοι οί δρόμοι γιομάτοι χαρά, 
ναί, χαρεϊτε τού χρόνου τή νιότη, 
άνδρες, γέροι, γυναίκες, παιδιά»...

"Ο,τι τερπνό υπάρχει στήν ήλι- 
κία καί στή ζωή τού άνθρώπου, 
δ,τι είναι γεμάτο χάρι, νιότη κι 
όμορφιά μέ τ’ δνομα τού Μάη θά 
τό στολΐση ό λαός μας. Γιά μιάν 
δμορφη καί ροδομάγουλη κοπέλλα 
θά πει «"Εχει τήν δροσιά τού Μάη» 
ή «είναι είκοσι Μαΐων». "Ολοι οί 
άλλοι έντεκα μήνες τού χρόνου 
παραγράφονται καί λησμονιούνται 
άπό τήν ήλικία της πού μονάχα μέ 
τόν Μάιο μετριέται, ένα Μάη γε
μάτο λουλούδια, τραγούδια, νιότη 
καί ξεγνοιασιά, δπως χαρακτηρι
στικά τό λέει σέ δποια ευκαιρία 
βρει γιά νά ύμνήση τήν όμορφιά 
καί τό δημοτικό τραγούδι:
Έχεις τού Μάη τή δροσιά, τ’ Ά- 

(πρίλη τή γλυκάδα, 
τού μήλου τού Βενέτικου τή ροδο- 

(κοκκινάδα.
Μέ τ’ άσπρα σ’ είδα σήμερα καί 

(σοΰβγαλα τραγούδι, 
τής Βενετίας γαρύφαλλο, μαγιάτικο 

(λουλούδι:
Μά δέν είναι μονάχα γιά μάς 

τούς Έλληνες ό Μάης ό μήνας τών 
λουλουδιών, άλλά καί δεμένος μέ 
τις πανάρχαιες παραδόσεις τής 
φυλής μας, πού άπό γενιάν σέ γενιάν

παραδόθηκαν ώς έμάς. ΟΙ άρ- 
χαΐοι Έλληνες είχαν κι έκεϊνοι 
άφιερώσει αυτόν τόν μήνα στήν 
θεά τών λουλουδιών. Τόν Μάη 
γιόρταζαν τ’ άνθεστήρια, καί τι
μούσαν τήν θεά τής όμορφιάς καί 
τού έρωτα ’Αφροδίτη καί τόν χα
ρούμενο θεό τού κεφιού Διόνυσο 
«θεραπεύοντες τήν γήν άναβλύζου- 
σαν, γαυριώσαν καί σκιρτώσαν». 
Οί Ρωμαίοι έπίσης είχαν άφιερώ- 
σει τήν Πρωτομαγιά στήν μητέρα 
τού θεού Ερμή Μαία, τήν Μάγια 
δπως τήν λέγανε, πού συμβόλιζε 
τήν μητέρα Γή πού μάς τρέφει μέ 
τ’ άγαθά της.

Τά σπουδαιότερα δμως ίχνη τής 
σημερινής γιορτής τής Πρωτομα
γιάς τά βρίσκουμε στο Ελληνικό 
Βυζάντιο. Οί Βυζαντινοί λοιπόν 
γιόρταζαν αυτή τήν ήμέρα τόν 
«Μαϊουμά». 'Η λέξις είναι άρ- 
χαία φοινικική καί σημαίνει νερό, 
καί μεταφορικά διάφορα παιγνίδια 
καί γιορτές πού κάνανε οί θαλασσι
νοί Φοίνικες σέ διάφορα παραθα
λάσσια μέρη πού είχαν τις άποικίες 
τους. Τόν Μαϊουμά λοιπόν τόν 
γιόρταζαν καί στό Βυζάντιο σάν 
λαϊκό πανηγύρι, πού έμοιαζε μέ τά 
σημερινά καρναβάλια. Οί Αύτο- 
κράτορες μάλιστα Άρκάδιος καί 
’Ονώριος έπισημοποίησαν αυτήν 
τήν γιορτή, μέ τόν δρον δμως νά 
υπάρχει κάποιος σεβασμός στήν 
δημόσια ήθική.

’Από τό Βυζάντιο ή γιορτή τού 
Μαϊουμά διαδόθηκε στή Δύσι. Στά 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας ή Πρω
τομαγιά έπαψε νάχει τήν βυζαντινή 
της μεγαλοπρέπεια, έξακολουθούσε 
δμως νά γιορτάζεται άπό τούς Έ λ
ληνες σάν γιορτή καθαρά άγρο- 
τική. Κι δσο κι άν ό Μάης ήταν 
γιά τόν λαό μας ό κακός μήνας, 
πού μιά άποφράδα μέρα του έπε- 
σεν ή Κωνσταντινούπολή, έμεινε 
κι έξακολουθεΐ νά είναι δεμένος 
μέ τήν έλληνική φύσι καί μέ τήν 
έλληνική ψυχή: Κανέναν άλλο μή
να τού χρόνου δέν έχει στολίσει 
μέ τόσα κοσμητικά έπίθετα: Τόν 
λέει Πράσινο, γιατί κάμποι καί 
βουνά πρασινίζουν, Λούλουδο, για
τί είναι ό μήνας τών λουλουδιών, 
Καλομήνα, γιατί σκορπίζει σέ κά
θε ψυχή τήν έλπίδα καί τήν αισιο
δοξία στή ζωή, Τριαντάφυλλο, για
τί ποτέ άλλοτε τά τριαντάφυλλα 
δέν έχουν τήν μαγιάτικην άνθοφο- 
ρία, Κερασιάρη, γιατί ντύνονται 
οί κερασιές μέ τούς ρόδινους καρ
πούς των, καί Δροσομήνα, γιατί 
δπως τό λέει καί τό δημοτικό τρα
γούδι:
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Τώρα μαγιά, τώρα δροσιά, τώρα τό 
(καλοκαίρι,

τώρα όμορφαίνουν τά κλαδιά, τώρα 
(όμορφαίνει ό τόπος.

Αυτόν τόν όμορφο τόπο, τήν 
Ελλάδα, πού τόν όμορφαίνει άκό- 
μα πιό πολύ ό Μάης κι ή άνοιξις, 
λαχταρεΐ κι ό ξενητεμένος Έλ- , 
ληνας καί μέσα του ξυπνά ή άγιά- 
τρευτη νοσταλγία τού Όδυσσέα 
νά ξαναγυρίσει στήν πατρίδα του: 
Τώρα ’ναι Μάης κι άνοιξις, τώρα 

(’ναι καλοκαίρι, 
τώρα κι’ ό ξένος βούλεται στον 

(τόπο του νά πάει.
Μιά πρόληψι άκόμα τού λαού 

μας νά μήν γίνωνται τό Μάη γά- 
μοι είναι κι αύτή συνδεδεμένη μέ 
τις άρχαΐες μας παραδόσεις. Γιατί 
ό Μάης δέν ήταν μονάχα στ’ άρ- 
χαΐα χρόνια άφιερωμένος στήν 
’Αφροδίτη καί στόν Διόνυσο, άλλά 
καί στούς νεκρούς. Μιά τέτοια γιορ
τή, πού τήν λέγανε Λεμούρια, 
γιόρταζαν κι’ οί άρχαΐοι Ρωμαίοι, 
κι’ έτσι δέν θεωρούσαν τόν Μάη 
εύοίωνο γιά τήν τέλεση γάμων. 
Όμως έκτός άπ’ αύτά τ’ όνομα τού 
Μάη τό συνέδεσε κι’ ό Λαός μας 
μέ τήν λέξη Μάγια, κι αύτά τά μά
για πού φοβούνται μήν τούς κά
νουν είν’ έκείνα πού έμποδίζουν 
τήν τέλεση τού ίερώτερου δεσμού 
τού γάμου. «Οί γόμοι πρέπει ν’ j 
άποφεύγονται τό Μάη, γιά νά μή 
μαγεύονται εύκολα τ’ άντρόγυνα», 
λένε. Μονάχα όποιος γεννήθηκε

Μάης : Πόση ομορφιά 
στην φύση καί πόση αυ
θόρμητη άνάγκη γιά άγά- 
πη στήν ψυχή μας! Στούς 
κήπους καί στούς άγρούς 
ή ‘Ελληνική Φύσι γιορτά
ζει τήν άνάστασί της.
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τόν Μάη δέν μαγεύεται, σύμφωνα 
μέ τή λαϊκήν αντίληψη:
«Τό Μάην έγεννήθηκα καί Μάγια 
δέν φοβούμαι»:

Γι’ αύτό κι οί περισσότεροι ή- 
ρωες τών άκριτικών τραγουδιών 
μας, οί άφοβοι αύτοί κι άπέθαντοι 
πολέμαρχοι τοϋΜεσσαιωνικοΰ Ε λ 
ληνισμού, είναι γεννημένοι οί πε
ρισσότεροι τόν Μάη. Έτσι,

Τό Μάη γεννήθη & Κωνσταντής, 
(τό Μάην έβαπτίσθή, 

τό Μάην άρραβωνιάστηκε, τό Μάη 
(γυναίκα πήρε 

τό Μάη τούρθε μήνυμα νά πάει στό
(σεφέρι.

Μά ή άρχαία μας παράδοσις ζεΐ 
άκόμη σέ χίλιες δυό έκδηλώσεις 
τού λαού μας τήν ήμέρα τής Πρω
τομαγιάς. "Ετσι στό Ζαγόρι τής 
’Ηπείρου τήν Πρωτομαγιά ξανα
ζωντανεύει ή άρχαία λατρεία τού 
"Αδωνι μ’ ένα παιγνίδι πού τό λένε 
Ζαφείρη. Τά κορίτσια τού χωριού 
στολίζουν μέ λουλούδια ένα παλι- 
καρόπουλο, κι έκεϊνο ξαπλώνει 
στό πράσινο γρασίδι καί κάνει τό 
πεθαμένο. Τότε τά κορίτσια άνα- 
κάθονται όλόγυρά του κι αρχίζουν 
τό μοιρολόι, πού όπως καί στ’ 
άρχαία χρόνια τό λένε «κομμό», 
καί πού δέν είναι τίποτ’ άλλο παρά 
μιά παραλλαγή τού άρχαίου θρήνου 
τού "Αδωνι:

Γιά δέστε νιό πού ξάπλωσε, γιά 
( δέστε κυπαρίσσι, 

Δέν σειέται, δέν λυγίζεται, δέν 
(σέρν’ τή λεβεντιά του. 

—Ποιός σοΰκοψε τις ρίζες σου καί 
(στέγνωσ’ ή κορφή σου; 

Τί μούκαμες, λεβέντη μου, τί μοΰ- 
(καμες ψυχή μου; 

Τώρα ήρθεν ή άνοιξη, ήρθε τό κα-
(λοκαίρι,

παίρνουν κι άνθίζουν τά κλαδιά κι 
(οί κάμποι λουλουδιάζουν 

ήρθαν πουλιά τής άνοιξις, ήρθαν 
· (τά χελιδόνια, 

κι έσύ, καλέ Λεβέντη μου, μέσα στή 
(γή τή μαύρη.

—Σήκω, Ζαφείρη, σήκω: . . .

Καί μ’ αυτές τις τελευταίες λέ
ξεις ό Ζαφείρης, ό νέος "Ελληνας 
Αδωνις, πού συμβολίζει τήν άνά- 

στασι τής φύσεως καί τόν άκατά
λυτο δεσμό τής Ελληνικής Φυλής, 
πού πετιέται όρθός καί μέ τά κορί- 
τσια, πού πριν άπό λίγο τόν μοι
ρολογούσαν, άρχίζει τό τραγούδι 
καί τό χορό!

ΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ THU ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Κατά τό έορταστικόν τετραήμερον τού Πάσχα παρετηρήθη εις Πανελλαδική 
κλίμακα όμαδική έξοδος τών κατοίκων τών μεγάλων άστικών κέντρων πρός τήν 
ύπαιθρον. Καθ’ δλον αύτό τό διάστημα διεκινήθησαν χιλιάδες όχημάτων εϊς όλό- 
κληρον τό έθνικόν καί έπαρχιακόν δίκτυον τής χώρας καί οί Τροχονόμοι Χώρο, 
φύλακες κατέβαλον φιλότιμους προσπάθειας διά τήν έξυπηρέτησιν τών όδηγών 
καί τών έκδρομέων γενικώτερον. Μέσα είς τόν κυκλοφοριακόν κυκεώνα καθοδή
γησαν καί διηυκόλυναν τούς διακινουμένους, συμβουλεύοντάς τους διά μίαν 
άσφαλή καί άνετον πορεία, χωρίς ταλαιπωρίας ή άλλα θλιβερά έπακόλουθα. Πρός 
ένημέρωσιν μάλιστα, τών χιλιάδων ταξιδιωτών διένειμαν εύχετηρίους κάρτας μέ 
έντύπους όδηγίας, πού έξετυπώθησαν ύπό τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής.

Τά στιγμιότυπα τών φωτογραφιών παρουσιάζουν Τροχονόμους Χωροφύλακας 
τού Τμήματος Τροχαίας Έλευσίνος άνταλλάσσοντας χαιρετισμόν μέ ταξιδιώτας, 
όδηγούς, πρός τούς όποιους δίδουν εύχετηρίους κάρτας μέ τάς άνωτέρω όδηγίαζ 
καί πασχαλινά αύγά.
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Χ Λ Ρ Ο Ψ Υ Λ Α  
Κ Α Ι  Ο  

L ΠΟΛΙΤΗΣ

Γράφει ό κ. ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΤΕΡΖΗΣ 
Άντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής 

Διοικητής Δ)σεως Χωροφυλακής Πιερίας

Η ΕΝΗΜ ΕΡΩΣΙΣ τοϋ πολίτου, 
έκ μέρους τοϋ ’Αστυνομικού οργά
νου, οίουδήποτε βαθμού, έπι πάσης 
αύτοΰ ένεργείας, άστυνομικής δρα
στηριότητας, πρέπει νά άποτελη 
σήμερον, καί βεβαίως άποτελεϊ, βα
σικήν προϋπόθεσιν εις την άποστο- 
λήν του καί συνεπώς καί κατευθυν
τήριον γραμμήν γενικώτερον τής 
’Αστυνομίας, χάριν τής σωστής, 
άλλα καί άποτελεσματικής άντιμε- 
τωπίσεως των άστυνομικών προ
βλημάτων.

Τα μηνύματα των καιρών, θά 
πρέπει ν’ άνησυχήσουν τό άστυνομι- 
κόν οργανον, έν σχέσει μέ τον τρό
πον έκπληρώσεως τής 'άποστολής 
του.

'Η  επικρατούσα ήδη νοοτροπία 
σκέψεως καί δράσεως τοϋ πολίτου 
καί τό έν γένει πνεΰμα τής εποχής, 
συμπαρομαρτούσης καί τής άνεκτικό- 
τητος τής Κοινωνίας τής άφθονίας, 
μέ την εις φανταστικά έπίπεδα άνά- 
πτυξιν τής τεχνολογίας, ή οποία 
έδημιούργησε τον άνθρωπον τών 
άκραίων θέσεων, δεν πρέπει νά φέ
ρουν εις δυσαρμονίαν καί διάστασιν, 
τό οργανον τής τάξεως μέ τον πολί
την. Άντιθέτως έπιβάλλεται προ- 
σέγγισις καί προσπάθεια δημιουργίας 
γεφυρώματος άμφοτέρωθεν, προς 
έπίτευξιν άρμονικότητος τών δύο 
πλευρών, χάριν τής ευημερίας, τής 
τάξεως καί ήσυχίας αύτών.

'Η  κατατόπισις τοϋ πολίτου, έκ 
μέρους τοϋ οργάνου, έπί τής άποστο
λής του, θά ΰποβοηθήση εις τήν δη
μιουργίαν πνεύματος κατανοήσεως 
καί συναντιλήψεως έκ μέρους τοϋ πο
λίτου, έπί τοϋ έργου του, άλλά καί 
άναγνωρίσεως αύτοΰ. 'Ο  πολίτης εί
ναι άνάγκη νά πεισθή, ώστε νά προ- 
σαρμόση τήν συμπεριφοράν του, τάς 
έκδηλώσεις του καί τήν έν γένει δρα- 
στηριότητά του, εις τάς έπιταγάς τών 
Νόμων τής Πολιτείας. Πρέπει νά 
βλέπη πλέον τό οργανον ώς τον φρου
ρόν τοϋ νόμου. Εις τήν ούσίαν τον 
φρουρόν τήςήσυχίαςτου καί τής τάξε
ως, τής τιμής του καί τής περιουσίας 
του, μέ άλλας λέξεις, ώς τον συμπαρα
στάτην καί φίλον του, δστις έργάζεται 
νυχθημερόν καί όταν αυτός κοιμάται, 
όπως άκριβώς έργάζεται ή καρδία 
τοϋ άνθρώπου καί όταν τό άτομον 
κοιμάται καί άναπαύεται.

Κατά τό παρελθόν, εις έρώτησιν 
τοϋ Είσαγγελέως, έπ’ άκροατηρίω: 
Γ ιατί κατηγορούμενε έδειρες τον 
Χωροφύλακα τό οργανον τοϋ Νόμου, 
τό όποιον έξετέλει διαταγήν τοϋ 
Κράτους καί τό όποιον ούδεμίαν εί- 
χεν διαφοράν μαζύ σου, ένώ έσύ εΐ-
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χες διαφοράς μέ το Κράτος; άπήν- 
τησε: «Διότι κ. Εισαγγελέα, ήλθε 
στο κονάκι μου να μέ συλλάβη καί 
αύτά πού μοϋ λές έσύ, έγώ δεν τά 
καταλαβαίνω καί δεν είδα κανένα 
Κράτος να μέ εχθρεύεται καί νά έχη 
μαζύ μου διαφορές, έγώ αΰτύν είδα, 
αύτύς ήλθε καί μοϋ έγινε φόρτωμα 
καί δι’ αύτύ τύν έκτύπησα». Αύτή ή 
τιμή τοϋ Κράτους, προς το δργανον 
τής τάξεως, νά τύ έκπροσωπή πάντο
τε καί νά συμπυκνώνη εις τό άτομον 
του, τύ σύνολον των έκδηλώσεων τής 
πολιτείας, είναι καιρός νά γίνη συνεί- 
δησις εις τον πολίτην. Είναι καιρός 
πλέον ό κάθε κατηγορούμενος καί 
κάθε παραβάτης των νόμων, νά πλη- 
ροφορηθή, τί σημαίνει άστυνομικύν 
δργανον καί ποια είναι ή άποστολή 
του εις την Κοινωνίαν καί συνεπώς 
διά τάς άντικοινωνικάς δραστηριό- 
τητάς του νά αΐτιαται έαυτόν. Καί 
είναι άνάγκη νά διδαχθή ό πολίτης 
εις τύ Σχολεϊον, εις τύν Στρατύν, άπύ 
τήν οικογένειαν, έξ άπαλών ονύχων, 
άντί νά χρησιμοποιή τύν Χωροφύλα
κα ώς τύν «μπαμπούλα» εις τύ μι
κρό παιδί, δτι τύ Άστυνομικύν δρ
γανον, είναι ή ούσιαστικοποίησις τής 
προνοίας καί τής άσφαλείας, μέ τάς 
πλέον πολυσχιδείς ύποχρεώσεις, τάς 
τεράστιας εύθύνας καί τάς έκτεταμέ- 
νας έν τή πολυνομία άπροσδιορ ι
στούς άρμοδιότητας. Καί νά τοϋ γίνη 
πίστις, ή χρησιμότης καί ή ώφελιμό- 
της του, εις τήν Κοινωνίαν. Καί οφεί
λει περαιτέρω νά γνωρίζη δτι τύ 
δργανον τής τάξεως, δέν είναι τίποτε 
περισσότερον, άπύ ένα διαιτητήν, 
εις τύν στίβον τής κοινωνικής δρα- 
στηριότητος των άτόμων καί δέν 
κάμνει τίποτε περισσότερον, άπύ τοϋ 
νά βεβαιώνη τήν άντικοινωνικήν 
συμπεριφοράν του,διαπνεόμενον πάν
τοτε άπύ βαθυτάτην έπίγνωσιν των 
υποχρεώσεων του καί παρέχον ολό
κληρον τήν ψυχήν του καί τ’ άποθέ- 
ματα άγάπης, κατανοήσεως καί έν- 
διαφέροντος, εις τούς έχοντας άνάγ- 
κην.

Τύ δργανον έξ ετέρου, οφείλει ν’ 
άναλογισθή τύ βάρος των εύθυνών 
του ώς έκ τής άποστολής του. Νά 
συνειδητοποιήση δτι αύτύ είναι, ύ 
θεματοφύλαξ των γραπτών καί ά- 
γράφων άξιών τοϋ πολίτου καί ό 
φύλαξ "Αγγελος αύτοΰ, τύ όποιον 
δέν γνωρίζει ώρας έργασίας καί είναι 
έτοιμον, έν παντί τόπω καί χρόνω, 
διά τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων

Ο Χυιροφνλαξ όποιαόηποτε υπηρεσία 
*αι <5ν έχτελή είναι πάντα πρόθυμος νά έξν- 
πηρετήση τον πολίτη δταν και δπον αυτός 
χόν χρειασθή.
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’Από τά πρώτα ενδιαφέροντα τής Χωρο
φυλακής είναι ή μέριμνα γιά  την νεολαία, την 
χρνσή ελπίδα τής αυριανής κοινωνίας.

του, μετ’ άκριβείας, προθυμίας καί 
καλωσύνης. Να συνειδητοποιήση ότι 
οφείλει περαιτέρω, μέ συναίσθησιν 
εύθύνης, άνθρώπου μακράν άδυνα- 
μιών, ν’ άντιμετωπίζγ) τά διάφορα 
θέματα μέ μακροθυμίαν, μεγαλοψυ
χίαν καί ψυχραιμίαν, άκόμη καί προ 
των Κοινωνικών άναστατώσεων καί 
να παραμένγ) σοφόν έν τη έκτελέσει 
των καθηκόντων του καί δταν άκόμη 
καί αυτοί οΐ σοφοί, παραλογίζωνται.

"Οταν, νέος πολίτης, τό όργανον 
της τάξεως, εισέρχεται εις τό ’Αστυ
νομικόν Σώμα, κατά την ορκωμοσίαν 
του υπογράφει ένα πρωτόκολλον διά 
τοϋ οποίου άναλαμβάνει υποχρεώσεις 
καί δίόει τήν ύπόσχεσιν, δτι θά προ- 
μαχή υπέρ της άνεξαρτησίας της 
Πατρίδος, της έμπεδώσεως της τά
ξεως καί άσφαλείας καί υπέρ της κα- 
ταπολεμήσεως τής διασαλευούσης τά 
θεμέλια τής Κοινωνίας, ποικιλωνύμου 
βίας καί άδικίας. Αυτή ή χρυσή κλη
ρονομιά είναι έκείνη, διά τής οποίας 
έξασφαλίζεται ή ήσυχία καί ή ευη
μερία τοϋ λαοΰ, άνευ τών οποίων δέν 
είναι δυνατόν νά ύπάρξη αυτός ό τό
πος πού λέγεται Ελλάς, νά ύπάρξη 
ό Ελληνικός θρύλος, ή παράδοσις 
καί ή 'Ιστορία του. Καί είναι γεγονός 
βτι αύτή ή προσφορά τοϋ οργάνου, 
άποτελεϊ πράγματι ύπερήφανον συνεί- 
δησιν τοϋ πολίτου, περί τοϋ παρεχο- 
μένου έργου του, τό όποιον είναι ένα 
διαρκές καί πλήρες άπόθεμα πίστε- 
ως προς τά ’Εθνικά, Κοινωνικά, 
Θρησκευτικά καί άνθρώπινα ιδεώδη.

’Αλλά, διά τήν έδραίωσιν τής πί- 
στεως τοϋ πολίτου, έπί τής άποστο- 
λής τοϋ οργάνου καί τής άναγνωρί-

σεως αύτοΰ ώς ευεργέτου του, είναι 
άνάγκη δπως τοΰτο κοσμείται μέ 
τάς άρετάς εκείνας, αί όποΐαι θά τό 
κάμνουν ώστε ν’ άκτινοβολή καί νά 
γοητεύη σάν προσωπικότης. 'Η  ευ
γένεια τής ψυχής, είναι ό άδάμας πού 
κοσμεί ένα άτομον, πολύ_ περισσότε
ρον, δταν τό δργανον κοσμείται μέ 
τήν έμφυτον ευγένειαν, καί δχι τήν 
προσποιητήν μέ τούς ύποκριτικούς 
τρόπους. 'Η  υποκρισία αποκρύπτει 
άπλώς έναν κοινόν χαρακτήρα, δχι 
δμως καί τήν ήθικήν άξίαν, δπως 
άκριβώς ό φλοιός, δέν άντικαθιστά 
τήν καρδίαν τής δρυός. 'Η  έμφυτος 
εύγένεια, προσδίδει άνωτερότητα καί 
γοητείαν εις τό άτομον.

Οί πρόγονοί μας, έπίστευον πώς 
ή ευγένεια καί ή ομορφιά, είναι 
άπόδειξις εύνοιας τών Θεών. 'Η  
εύγένεια, ή οποία έχει τήν δύναμιν 
νά ρυθμίζη τάς ορέξεις, ποτέ νά μή 
προσβάλη καί νά ύποτάσση τά αισθή
ματα, είναι ό μαγνήτης, ό όποιος 
έπιβάλλει τον σεβασμόν, τήν έκτί- 
μησιν καί μαστιγώνει τό μίσος καί 
τήν κακότητα.

'Ο εύγενής άνθρωπος είναι άπλός, 
πρόσχαρος, έχει συναίσθησιν τοϋ 
προορισμού του, ώς ήθικός δέ καί 
τίμιος έχει δημιουργήσει γύρω του, 
μίαν μαγικήν έπιρροήν, τήν 
οποίαν αισθάνονται, άλλά ούδείς 
δύναται νά τήν περιγράψη, είναι κάτι 
τό όποιον, ένώ δέν τό βλέπουν, 
δμως τό νοιώθουν, δι’ αύτό καί ού- 
δέποτε σβύνει.

Τό άστυνομικόν δργανον, πρέπει 
νά έκφράζη τον άνωτέρω τύπον 
άνθρώπου, διά νά κερδίση τήν έκτί- 
μησιν, τήν άγάπην τοϋ πολίτου καί 
τήν άναγνώρισιν τοϋ έργου του, τό 
όποιον έπιτελεΐ εις τήν Κοινωνίαν.

'Η  φιλοφρόνησις, είναι καθήκον 
τό οποίον οφείλει προς τον πολίτην 
τό άστυνομικόν δργανον. Ή  καλω-

σύνη, μαζύ μέ τήν ευγένεια αποτε
λούν τό άποκορύφωμα τής προσω- 
πικότητος καί τοϋ ήθους τοϋ άστυ- 
νομικοϋ.

Παραλλήλως προς τήν εύγένειαν, 
ή ειλικρίνεια καί ή εύθύτης τοϋ 
χαρακτήρος, είναι τά κύρια γνωρί
σματα, τοϋ άληθώς εύγενοΰς άνθρώ
που, πολύ περισσότερον, τοϋ οργά
νου τής τάξεως, έχουν δέ ταϋτα σχέ- 
σιν καί μέ τήν καλήν άνατροφήν καί 
καταγωγήν. Σκωτσέζικη παροιμία 
μάλιστα μάς πληροφορεί δτι ή κατα
γωγή, έχει κάποιαν άξίαν, ένώ ή 
άνατροφή, είναι κατά πολύ άνωτέ- 
ρα. ’Επίσης ή φιλανθρωπία, ή εύθυ- 
κρισία, ή δικαιοσύνη καί τό πνεύμα 
άγάπης καί αλληλεγγύης, είναι συ
στατικά τών καλών τρόπων.

Τέλος, οί μεθ’ άβρότητος καί εύ- 
προσηγορίας τρόποι, συμπληρώνουν 
τον τέλειον άνθρωπον. Ά λλ’ δλα 
αυτά, διά τών όποιων προσδιορίζε
ται ό βαθμός τής ψυχικής καλλιέρ
γειας τοϋ προηγμένου άνθρώπου, 
πρέπει ν’ αποτελούν άρετάς τού ορ
γάνου τής τάξεως. Πρέπει νά είναι 
τά εφόδιά του, τά δπλα του έν ειρήνη, 
διά νά δυνηθή ν’ άνταποκριθή εις τό 
πολυσχιδές έργον του. "Ολαι αύταί αί 
άρεταί, έκδηλούμεναι διά τής έν γένει 
συμπεριφοράς του, εις τήν σφαίραν 
τής δραστηριότητός του, άποτελοΰν 
άληθώς τον καθρέπτην, προ τού 
οποίου άποκαλύπτεται τό ψυχικόν 
του κάλλος καί ή δλη είκών τής προ
σωπικότητάς του. Χωρίς τάς άρετάς 
αύτάς, τό δργανον είναι σάν τό πτη- 
νόν, δίχως πτερά. Δι’ αύτό επιβάλ
λεται , έν παντί , ή ψυχική καλλιέρ- 
γειά του, διά τήν ήθικήν τελειοποίη- 
σίν του. Ή  συμπεριφορά τού οργάνου, 
μέ δύο λέξεις, άποτελεϊ τό ύπόβαθρον, 
έπί τού οποίου βασίζεται ή έκτίμησις, 
ή άγάπη καί ή έμπιστοσύνη τού πο
λίτου, ένώ συνεχώς εύρίσκεται ύπό 
τό φώς τών προβολέων τής κριτικής 
του. Περαιτέρω ή διαγωγή του, κα
τά τήν υπηρεσίαν καί έκτος αυτής 
καί ό έν γένει τρόπος έφαρμογής τών 
Νόμων, είναι στοιχεία, διά τών 
οποίων καθίσταται ζωντανή ή έκ- 
φρασις τού Κράτους καί προσδιορί
ζουν τον δείκτην τοϋ πολιτισμού τής 
Χώρας, άλλά καί τής έποχής. Πάσα 
άλλη συμπεριφορά τού οργάνου, 
άποτελεϊ άρνητικήν προσφοράν εις 
τήν Κοινωνίαν καί εις τήν πολιτιστι
κήν προσπάθειαν τού Σώματος καί 
θά πρέπει νά θεωρήται άπαράδεκτος, 
ώς μή άνταποκρινομένη, εις τάς 
προσδοκίας καί τήν άποστολήν τής 
Χωροφυλακής εις τήν Ελληνικήν 
Κοινωνίαν.
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ΚΑΝΕΝΑΣ δέν μπορεί νά καταγράψη στ’ αληθινά 
τής πόλης τό θρηνικό συναξάρι καί τό κούρσεμα, 
όπούγραφε τό άμοιρο ριζικό της σέ δίσεχτους χρό
νους νά πάθη, άν δέν διαβή μέσα άπ’ τήν πολύαθλη 
μορφή τοϋ τελευταίου των Βυζαντινών Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου Δραγάτση, πιστού άχρι θανάτου βα- 
σιληα κι’ αύτοκράτορα τής Ρωμιοσύνης όλης.

Τούτου τού άνθρώπου όπου τό βίο καί τήν πολι
τεία τή θαυμαστή θά διηγηθοϋμε, μαρτύριο στάθηκε 
ή ζωή του. Πικρό ήτανε τό ψωμί πούβαζε στό στόμα 
του, φαρμάκι τό νερό. Ή  κορώνα πού στέψανε τό 
κεφάλι του μέ τιμιόλιθους ποικιλμένη όμοια μέ τήν 
άγκαθόπλεχτη κορώνα τοϋ Χριστού έγινε. Κι’ αύτή 
άκόμα ή πορφυρή άλουργίδα τής δόξας καί τού πλού
του σέ νεκροσάβανο μετατράπηκε σάν τό άπαίτησε 
ή μαύρη ώρα.

Τού κύρ - Μανουήλ Παλαιολόγου καί τής Ειρή
νης Δραγάτσαινας τούτος ό βλαστός βλεφάρισε στό 
πρώτο τού ήλιου φώς στήν βασιλεύουσα εν έτει σω- 
τηρίφ 1404. Είχε τέσσερα άδέρφια, άλλ’ έκεΐνος ή
τανε ό λατρευτός τού λαού, γιά τή φρονιμάδα του, 
τήν άντρειωσύνη του καί τή θεοσέβειά του. Ό  πατέ
ρας του άφίνοντας τό μάταιο τούτο κόσμο κλέρεψε 
στους γιούς του τό κουτσουρεμένο καί άπό βάρβα
ρους ’Αγαρηνούς μαγαρισμένο βασίλειό του, στόν 
Δημήτριο καί στόν Θεόδωρο τό δεσποτάτο τού Μω- 
ρέως, στόν Θωμά τά Καλάβρυτα καί στόν Κωνσταν
τίνο τά μέρη τής Μαύρης θάλασσας, τήν Άγχίαλο 
καί τή Μεσημβρία τού Πόντου.

Στά 1428 μισεύει γιά τό Μωρηα ό βασιλέας ’Ιωάν
νης Παλαιολόγός παίρνοντας μαζί του καί τόν νεαρό 
Κωνσταντίνο γιά νά τόν καταλείψη δεσπότη τού 
Μυστρα, επειδή ό άλλος άδερφός του, Θεόδωρος ήθε
λε νά καλογερέψη στ’ Άγιονόρος. Σάν μαζεύτηκε ή 
φαμέλια, ή μεγάλη καί πολυάνθρωπη, άποφάσισε 
νά δώση νύφη τού Κωνσταντίνου τήν πεντάμορφη 
άνηψιά τού Καρόλου Τόκκου Φράγκου ήγεμόνα, πού 
διαφέντευε στήν Βόνιτσα, τήν Κεφαλλωνιά, τήν 
Ζάκυνθο καί τήν Λευκάδα. Προίκα τού δόθηκαν όλα 
τά κάστρα πού είχε στόν Μωρηα έπάνω.

Εκείνα τά χρόνια πιάσανε πόλεμο οι Παλαιολό- 
Υοι μέ τούς Φράγκους τής Πάτρας, πούμεινε χωρίς 
νικηφόρα άποτελέσματα, γιατί μόνο τρία χωριά 
καταλάβανε άπό τά γύρω τής Πάτρας, μέ τήν ύπο-
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χρέωσι νά πληρώνουν κάθε χρόνο στον Κωνσταν
τίνο πεντακόσια χρυσά νομίσματα σάν φόρο τής 
ύποτέλειας.

Έτσι κυλούσε ή ζωή τοΰ δεσπότη Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου μέσα σέ πίκρες καί φαρμάκι. Μετά 
άπό κάμποσα χρόνια πέθανε ό άδερφός του Αύτο- 
κράτορας ’Ιωάννης Παλαιολόγος γιά τοϋτο ή κορώ
να ή βασιλική πέρασε στό δικό του τό κεφάλι, επει
δή ό λαός τόν γύρεψε άπ’ τόν Μωρηα. Στάλθηκαν 
άποσταλμένοι καί τόν πίεσαν νά δεχθή τό θρόνο τής 
θεόχτιστης πόλης χάριν τοΰ δοκιμασμένου λαοΰ, κι' 
έκεΐνος υπεύθυνα ντυμένος τή σεμνότητα, δέχτηκε 
τόν βαρύ του κλήρο. Στις 6 τοΰ Γενάρη τοΰ 1449 
έγινε ή στέψι του στην έκκλησιά μέσα τοΰ Αγίου 
Δημητρίου τοΰ Μυστρα πού μέχρι σήμερα σώζεται. 
Δύο μήνες μετά έφυγε ιερή θεωρία άπ’ τά παλάτια 
τοΰ Μυστρα γιά νά τόν φέρη στή βασιλεύουσα.

ΜΑΡΤΥΡΙΟ καταστάθηκε ή ζωή του άπό τή μέρα 
έκείνη μέχρι τά τέλη του, γι’ αύτό τό μαρτυρικό συν
αξάρι πιότερο τοΰ πρέπει άπ’ οτιδήποτε άλλο κι’ 
άκολουθία γιά νά λογιάζεται μεταξύ των άγιων τής 
’Ορθοδοξίας. Γιατί αυτός ό μακάριος στρατηλάτης 
αύτοπροαίρετα μετέβαλε τόν έαυτό του σέ καλό ποι
μένα λογικών προβάτων. Ή  πινακοθήκη τών μαρ
τύρων ήγετών τής φυλής πλουτίσθηκε μ’ ένα άκόμη

Ό  τελευταίος τών Βυζαντινών, ό ήριυς αυτοκράτωρ Κων)νος 
Παλαιολόγος, ό μαρμαίρω μένος θρύλος τού Βυζαντινόν μεγαλείου.

σεμνό Κόδρο κι’ έναν ήρωϊκώτερο Επαμεινώνδα. 
Αλλά ας άναδιφήσουμε τά γεγονότα. Ή  πόλη τά 
χρόνια εκείνα σιγουρεμένη δέν ήτανε. Ό  Σουλτά
νος Μουράτ είχε πάρει τή Θεσσαλονίκη στά 1430. 
Ό  φημισμένος έκεΐνος πολέμαρχος ’Ιωάννης Ούνυά- 
δης μπαρουτοκαπνισμένο κόκκαλο νικήθηκε άπό 
τούς Τούρκους στή μάχη τής Βάρνας στά 1444. Μό
νος σοβαρός πολέμιος τών Τούρκων είχε άπομείνει 
ό Γιώργης Καστριώτης.

Κι’ ή πόλη ή πεντάμορφη ή μυριοπλουμισμένη;
Είχε χάσει τόν πλοΰτο τών παληών καλών εκείνων 

ήμερών, πού θάμπωνε καί μαγνήτιζε τούς βάρβαρους. 
Ποΰ οί μυρμηκιές τών ποικίλων καραβιών μέ τά 
πολύχρωμα μπαϊράκια καί τις παντιέρες όλων τών 
μερών τοΰ τότε γνωστοΰ κόσμου, πού ξεφορτώνανε 
όλα τά καλούδια τής ύφηλίου γής; Ποΰ τά γιορτάσια 
τά πασίχαρα, τά πανηγύρια κι' οί τρυφές αρχόντων 
καί άρχομένων; Ποΰ τών θυμιαμάτων οί εύωδιές, 
οί λειτουργικές φωνές καί συμφωνίες, οί μεγαλο
πρεπείς τών ιερέων παρουσίες; Πάντα τέφρα σκιάς 
καί όνείρων άπατηλότερα. Κι’ ή εξωτερική της δύ- 
ναμι ή αίγλήεσσα; Μερικά λείψανα οχυρωματικά 
στό Μωρηα κάτι στό Μαρμαρά στήν Συληβρία, κάτι 
άλλα στήν Μεσημβρία, τήν Άγχίαλο καί τήν Κα- 
βάρνα κάτι άσθενικούς καστρόπυργους γιά νά θυμί
ζουν τά εύτυχισμένα χρόνια τής δύναμης καί τοΰ 
πλούτου. Καί κάτι λίγα νησιά ρημαγμένα κι’ αύτά 
άπό τό κοΰρσος τών βαρβάρων άπομεινάρια θλιβερά 
τής «πάλαι ποτέ» άνθηρής αίγαιοπελαγίτικης πολυ- 
νησίας. Ή  "Ιμβρος, ή Τένεδος καί ή Θάσος, ή Αή- 
μνος, ή Πρίγκηπος καί ή Χάλκη. Στον αβάσταχτο πό
νου του επάνω γιά τό ξέφτισμα τής χιλιόχρονης βα
σιλείας όταν άλλοτε άπλωνότανε άπό τήν Κασπία 
θάλασσα μέχρι τοΰ Γιβραλτάρ τά μέρη καί τά βάθη, 
τής μαγεμένης ’Ανατολίας. ’Απ’ τούς διεφθαρμένους 
Πάπες καί τούς φθονερούς Δόγηδες κι’ άπ’ τούς ύπου
λους φραγκολεβαντίνους όλους τίποτα δέν προσδο
κούσε ή πονεμένη Ρωμιοσύνη τών χρόνων εκείνων. 
Γι’ αύτό κι’ ό βασιλέας αποφάσισε μέ βαρειά καί 
συντριμμένη τήν καρδιά του νά πάρη γυναίκα γιά 
τρίτη φορά άφοΰ άτύχησε στούς άλλους δύο γάμους 
του. Ή  πρώτη του γυναίκα ή Μαγδαληνή, θυγατέρα 
Αεονάρδου Τόκκου πού όταν τήν πήρε αίσθάνθηκε 
γιά πρώτη φορά εύτυχισμένος μετεστράφη είλικρινά 
στήν ’Ορθοδοξία μέ τό Βυζαντιακώτατο όνομα Θεο
δώρα, έκοιμήθη εν Κυρίω κατά Νοέμβριο μήνα τοΰ 
έτους 1429. Στά τριανταέξη του χρόνια «έν χηρεία 
διατελών», κάνει δεύτερο γάμο ελπίζοντας νά οίκο- 
δομήση τήν ερειπωμένη εύτυχία του θέλοντας ν’ άφί- 
ση ρίζα πορφυρογέννητη. Κυρά στό πλάϊ του μπαί
νει ή Αικατερίνη τοΰ Λατίνου δυνάστου τής Λέσβου 
κόρη Δωρίνου Α' τοΰ Γατεζούζου. ’Αλλά βάσκανος 
μοίρα φθόνησε καί τή δεύτερη άπόπειρά του νά θεμε- 
λιώση σπιτικό. Τόν Αύγουστο τοΰ 1442 πεθαίνει ή 
νεαρή Δέσποινα στό Παληόκαστρο τής Λήμνου άπό 
τήν μεγάλη τήν τρομάρα πού πήρε, σάν βρέθηκε 
γιά ένα μήνα πολιορκημένη μέ τόν λατρευτό της 
άντρα μαζί άπό τούς Τούρκους στον άφιλόξενο έκεΐ- 
νο Καστρόπυργο. ’Ατυχία κυνήγαγε τούτον τόν άν
θρωπο μεγάλη. Ούτε στούς έχθρούς του κανείς νά μή

280



εύχηθή τέτοια δεινά. Άκληρος στάθηκε κι’ άπό τόν 
δεύτερο τούτο γάμο. Κι’ έτσι βαρύαλγος άποφασίζει 
νά συμπεθερέψη μέ κανένα δούκα τής ’Ανατολής ή 
κάποιο δυνατό πρίγκηπα, ή φημισμένο ρήγα γιά νά 
πάρη τήν ύποστήριξί τους γιά την πολυαγαπημένη 
Πόλη «τό καύχημα τούτο των Ρωμαίων Ελλήνων τήν 
έλπίδα καί τήν παρηγοριά έκείνων πού ζοΰνε κατά 
τού ήλιου τήν ’Ανατολή».

Γιά τόν Κωνσταντίνο Δραγάτση Παλαιολόγο ή 
Πόλη ήτανε τό θεόκτιστο φρούριο τής ’Ορθοδοξίας 
καί τού Ελληνισμού «ή διαμαντόπετρα στής γής 
τό δαχτυλίδι», ή πολύτιμη παρακαταθήκη, τήν όποια 
άλώβητη έπρεπε νά διαφυλάξει γιά νά τήν παραδώσει 
στόν ’Αφέντη τό Χριστό.

Γι’ αύτό δέν φείσθηκε ό άοίδιμος έκεΐνος πιστός 
τού Θεού καί τού λαού θεράποντος, ούτε πόνους, 
ούτε κόπους, θυσίες καί δάκρυα. Κι’ όταν ή σκληρή 
στιγμή τό άπαίτησε, έδωσε «αύτοπροαιρέτως» δ,τι 
πιό πολύτιμο έχει κάθε άνθρωπος στόν κόσμο τούτο: 
Τό άλικο αίμα του. Έ,πεσε πολεμώντας παλληκαρί- 
σια ό Κυναίγειρος αυτός τού μέσου Ελληνισμού 
μπροστά στήν Πύλη τού άγιου Ρωμανού, καταμεσίς 
τού τείχους στις 29 τού Μάη τού 1453.

«Ήν δέ πάσα ή ζωή τού άοιδίμου έν βασιλεΰσι 
καί γαληνοτάτου μάρτυρος τούτου χρόνοι τεσσαρά
κοντα έννέα καί μήνες τρεις καί ήμέρες είκοσι» κα
τά τόν έπιστήθιό του Φρατζή.

«Θρήνος καί όδυρμός μέγας ήκούσθη έν Ραμςύ 
Ραχήλ κλαίουσα τά τέκνα αυτής».

Πάσα ή 'Ανατολή μοιρολόϊσε τόν Κωνσταντίνο 
τόν «Έλλεν» των ποντιακών δημοτικών άσμάτων,

άπό τήν ώρα πού σκοτώθηκε, μέχρι σήμερα καί «τόν 
παραβάλανε μέ τόν Νέστορα, μέ τόν Ραδάμανθυν 
πρόσωπα τού όμηρικοΰ κόσμου καί τόν υμνολόγη
σαν μέ τις ίδιες φράσεις πού χρησιμοποίησε ό Θου
κυδίδης γιά νά θρηνήση τόν Περικλή τού «Χρυσού 
αιώνα».

«Ποιος άλλος άνθρωπος έπί τής γής μοιρολογήθη- 
κε πεντακόσια όλόκληρα χρόνια καί θά μνημονεύε
ται στόν αιώνα; Άπό τή Μαύρη θάλασσα ίσαμε τήν 
Αττάλεια κι’ άπό τόν Αίμο μέχρι τήν Κύπρο» κΓ 
δπου γής χτυπά καρδιά όρθόδοξη έλληνική μέ τούτο 
τό θρηνητικό Συναξάρι:
ΤΩ βασιλεύ παμφρόνιμε, κακόν ριζικόν όπού χες! 
Νά χεν χαθήν ό ήλιος, τ’ άστρα καί τό φεγγάριν, 
δταν έσύ βουλήθηκες νά βγής έκ τόν Μωρέαν, 
στήν Πόλιν νά σέ στέψουσιν βασιλέα Ρωμαίων, 
εις τήν Κωνσταντινούπολιν, τήν θλιβερήν τήν Πόλιν, 
διά τήν τύχην τήν κακήν, ήν είχες είς τόν κόσμον. 
Νά χεν άστράψειν ουρανός νά χειν καγήν ή ώρα, 
ήλιος, σελήνη μηδαμού νά μ’ είχαν άνατείλειν, 
καί τέτοια μέρα μελανή νά μ’ εΐχεν ξημερώσειν.

« Α Κ Τ Ι Ν Ε Σ »  Μ ά ι ο ς  1 9 7 0

« 'Ο νους μου καί ό λογισμός σνγχίζεται νά γράψη 
νά στιχοπλέξη αστοχεί τήν αλωσιν τής Πόλης 
εσείς βουνά θρηνήσετε καί πέτρες ραγισθεϊτε 
καί ποταμοί φνράνετε καί βρύσες ξερανθεϊτε 
διότι έχάθη τό κλειδί όλης τής οικουμένης 
τό μάτι τής ανατολής καί τής Χριστιανοσύνης».
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Η Θ Ε Σ ΙΙ 
ΙΗ Σ  ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ

ΡΑΓΔΑΙΑΙ κοινωνικοί άνακατα- 
τάξεις σημειοΰνται εις τήν διεθνή 
κοινωνίαν γενικώς, άλλά καί εις 
τήν έλληνικήν είδικώτερον, τάς τε
λευταίας δεκαετίας. Έχουν δη- 
μιουργηθή νέαι εύκαιρίαι ταχείας 
οίκονομικής καί κοινωνικής άνό- 
δου τών άτόμων, άγνωστοι είς τό 
παρελθόν. Έτσι, βλέπομεν συχνά 
άνθρώπους στερουμένους προσω- 
πικότητος καί πνευματικής υποδο
μής, κατεχομένους, όμως, άπό τό 
πάθος τής άπληστίας καί τοΰ άρρι- 
βισμοΰ, νά κατακτούν ύψηλάς βα
θμίδας τής κοινωνικής ιεραρχίας. 
’Από τής θέσεως αυτής άρκετοί, 
άνελθόντες άπό τήν άφάνειαν τοΰ 
βυθού είς τό προσκήνιον, άντιμε- 
τωπίζουν τόν πλησίον των με υπε
ροψίαν καί περιφρόνησιν. Στόχος 
των είναι ό ευδαιμονισμός, τό χρή
μα καί ή άνοδος, έστω καί άν χρεια- 
σθή νά ποδοπατήσουν τόν συνάν
θρωπόν των.

'Η έλληνική κοινωνία κατά τόν 
ίδιον χρόνον δέχεται καταιγιστι
κούς τάς έπιδράσεις τών ξένων πού 
έπισκέπτονται τήν Ελλάδα κατά 
έκατομμύρια κάθε έτος. Πρόκειται 
περί άτόμων διαφόρου νοοτροπίας, 
ήθικής στάθμης καί προελεύσεως. 
'Ικανόν ποσοστόν αυτών τών του
ριστών άσκεί δυσμενή έπίδρασιν 
έπί τής κοινωνίας, καθ’ όσον μέρος 
αυτής, έστω καί μικρόν, άφομοιώ- 
νει τούς νέους τρόπους ζωής, πού 
άποτελοΰν άρνησιν πάσης ήθικής

άρχής καί περιφρόνησιν πάσης 
άξιοπρεπείας.

Χαρακτηριστικόν γνώρισμα, έξ 
άλλου, τής έποχής μας άποτελεΐ ή 
ταχύτης τοΰ ρυθμού τής ζωής. Οί 
άνθρωποι μετακινούνται, ταξιδεύ
ουν, έπισκέπτονται διαφόρους χώ
ρας μέ καταπληκτικήν ταχύτητα. 
Έχοντες είς τήν διάθεσίν των τά 
οικονομικά έφόδια καί χρησιμο- 
ποιοΰντες τά υπερσύγχρονα συγ
κοινωνιακά μέσα, Ικανοποιούν εύ- 
κόλως τάς έπιθυμίας, των έπισκε- 
πτόμενοι άνέτως τόπους ευρισκο
μένους εις όλα τά μήκη καί τά πλά
τη τής 'Υδρογείου.

’Αντιλαμβάνεται κανείς εύκόλως, 
ότι αυτή ή άνετος καί ταχεία μετα- 
κίνησις τών άτόμων, δημιουργεί 
προβλήματα είς τήν ’Αστυνομίαν. 
Διότι, βεβαίως, όλοι οί ταξιδεύο- 
ντες δέν διακρίνονται διά τό άνε- 
πίληπτον παρελθόν καί τήν άγνό- 
τητα τών προθέσεων, άφοΰ πολλοί 
έξ αυτών σχετίζονται μέ τά ναρκω
τικά, τήν πορνείαν, τάς κλοπάς, τάς 
ληστείας καί έν γένει μέ τάς φα
τρίας τού υποκόσμου.

Έτσι, έν περιπτώσει διαπράξεως 
έγκλήματος ύπό άγνώστων δραστών 
ή ’Αστυνομία δέν θά κινηθή, όπως 
κατά τό παρελθόν, πρός άνακάλυ- 
ψιν αύτών μόνον μεταξύ τών «έγ- 
χωρίας» προελεύσεως σεσημασμέ
νων καί μή ύποπτων. Συνεργαζομέ- 
νη μέ τά άντίστοιχα Γραφεία τής 
INTERPOL τών διαφόρων χωρών,

Γράφε ι :
6 κ .  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Φ Ο ΡΛ ΙΓΚ Α Σ

Τ α γ μ )ρ χ η ς  Χ ω ροφ υλα κή ς

είναι υποχρεωμένη νά στρέψη τούς 
προβολείς τής έρεύνης καί άναζη- 
τήσεως καί πρός τούς αλλοδαπούς 
έπισκέπτας, έκ τών όποιων άρκετοί 
έχουν ύποστή χαλάρωσιν τών ήθι- 
κών άνασταλτικών.

ΑΛΛΟ έπακόλουθον τοΰ κοινω
νικού γίγνεσθαι είναι τό όξύτατον 
κυκλοφοριακόν πρόβλημα. Ή  κα
ταπληκτική διάδοσις τοΰ αύτοκι- 
νήτου καί ή έξ αυτής έκρηκτική 
αυξησις τών δυστυχημάτων, έχουν 
ώς συνέπειαν τόν θάνατον καί τόν 
τραυματισμόν άνθρώπων, πολλοί 
τών όποιων παραμένουν μονίμως 
άνάπηροι, είς άριθμόν μεγαλύτερον 
άπό έκεΐνον τών θυμάτων τών πο
λεμικών συρράξεων. Έκτος τής 
τραγικής αιμοδοσίας είς τόν Μο- 
λώχ τής άσφάλτου, τά τροχαία δυ
στυχήματα προκαλοΰν τρομακτι
κός ύλικάς ζημίας, τά δέ αυτοκίνη
τα συμβάλλουν είς τήν αυξησιν τών 
θορύβων καί τήν μόλυνσιν τοΰ πε
ριβάλλοντος διά τών καυσαερίων, 
προκαλοΰν συμφόρησιν είς τήν κυ
κλοφορίαν, τήν όποιαν έπιβραδύ- 
νουν, άπεργαζόμενα, έτσι, βλάβην 
τής ’Εθνικής Οικονομίας.

Τά αίτια τών δυστυχημάτων αύ- 
τών είναι, συνήθως, ή κακή κατά-
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ΕΙΣ ΙΗΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ
ΚΟΙΝΟΝΙΒΝ

στάσις τοϋ όδικοϋ δικτύου, ή εΧ- 
λειψις σημάνσεως των όδών, αί 
έπικρατοϋσαι δυσμενείς καιρικαί 
συνθήκαι, ή κυκλοφορία έλαττω- 
ματικών αυτοκινήτων, αλλά, κύριον 

^ αίτιον, ήτοι εις ποσοστόν 90 ο]ο 
περίπου, είναι ό παράγων άνθρω
πος (υπερβολική ταχύτης, μέθη 
δδηγοΰ, άντικανονική ύπέρβασις 
κ.λ.π.).

Τά Σώματα ’Ασφαλείας ένώπιον 
τοϋ πελωρίου κυκλοφοριακοΰ προ
βλήματος, καλούνται νά μεθοδεύ
σουν τάς ένεργείας των, νά είσηγη- 
θοϋν άρμοδίως τά κατάλληλα μέ
τρα καί νά εφαρμόσουν τάς σχετι- 
κάς διατάξεις, ώστε νά καταστή 
δυνατός ό περιορισμός των τρο
χαίων δυστυχημάτων.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ έξέλιξις τής 
κοινωνίας, ή όποια χαρακτηρίζε
ται ώς βιομηχανική, είχε ώς συνέ
πειαν τήν έμφάνισιν τής μάστιγος 
τού θορύβου. Πηγαΐ των θορύβων 
είναι τά αυτοκίνητα, τά δίκυκλα 
καί τά τρίκυκλα, αϊ οικοδομικοί 
καί άλλαι κατασκευαί, αί βιομηχα- 
νίαι κ.λ.π.

Τά αύτοκίνητα καί τά άλλα μέσα 
μεταφοράς γίνονται ένοχλητικά μέ 

 ̂ τούς θορύβους των, είτε λόγφ έλατ- 
τωματικής λειτουργίας τού συστή
ματος άποσιωπητήρος, είτε λόγω 
σκοπίμου προκλήσεως θορύβου κα
τόπιν άφαιρέσεως τού συστήματος

τούτου (πρόκειται περί σαδιστών 
θορυβοποιών), ή διά τής άσκοπου 
καί παρατεταμένης χρήσεως των 
ήχητικών όργάνων. Οί έκ των κα
τασκευών θόρυβοι προέρχονται έκ 
τής κατασκευής οικοδομών, όδών 
κ.λ.π. Τέλος, αί βιομηχανίαι καί 
βιοτεχνίαι άποτελοΰν μίαν άλλην 
αιτίαν θορύβων. Έχει βεβαιωθή ότι 
οί θόρυβοι επιδρούν δυσμενώς έπί 
τής υγείας των άνθρώπων, σωματι
κής καί ψυχικής. Είναι δέ ή βλάβη 
τής υγείας άνάλογος πρός τήν έν- 
τασιν τού θορύβου.

Απολύτως, λοιπόν, δικαιολογη
μένη είναι ή άξίωσις τού κοινού νά 
προστατεύση ή ’Αστυνομία τήν 
υγείαν του άπό τόν ύπουλον έχθρόν, 
ό όποιος λέγεται θόρυβος, θύματα 
τού όποιου είναι οί άνθρωποι τών 
μεγαλουπόλεων. Στόχος τής ’Αστυ
νομίας πρέπει νά καταστή ή καθ’ 
όλον τό έτος (όχι μόνον κατά τήν 
άρχήν τού θέρους) έξάλειψις ή, του
λάχιστον. ή ούσιώδης μείωσις τών 
άδικαιολογήτων θορύβων. ’Απηνής 
καί άτεγκτος πρέπει νά είναι ή δίω- 
ξις τών ύπονομευτών τής υγείας τού 
λαού.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ σημαντικόν διά 
τήν ’Αστυνομίαν άποτελεΐ ή καλ
λιέργεια, ή έμπορία καί ή χρήσις 
τών ναρκωτικών. Ά ν  καί παλαιά 
είναι εις τήν Ελλάδα ή χρήσις τών 
ναρκωτικών ουσιών, μετά τόν δεύ

τερον παγκόσμιον πόλεμον έχει 
έξαπλωθή καί έχει γίνη συνήθεια 
ή χρήσις αυτών εις εύρύτερον άρι- 
θμόν άτόμων. Εις τούτο συνετέλεσε, 
κυρίως, τό άγχος καί ή πλήξις τού 
σημερινού άνθρώπου τής κατανα
λωτικής κοινωνίας, ή ταχεία καί 
συχνή έπαφή τών κατοίκων διαφό
ρων χωρών καί ή «μόδα» Οπό τήν 
εύρεΐαν έννοιαν.

Τά συνηθέστερα ναρκωτικά, τών 
όποιων γίνεται χρήσις εις τήν Ε λ
λάδα, είναι τό χασίς, προϊόν τής 
Ινδικής καννάβεως (είδους καννα- 
βουριού), ή κοκκαΐνη, προϊόν τού 
φυτού τής έρυθροξύλου κόκκας καί 
τό όπιον, προϊόν τής μήκωνος τής 
ύπνοφόρου. Έκ τής χημικής επε
ξεργασίας τού όπίου παράγονται ή 
μορφίνη καί ή ήρωίνη.

'Η χρονία κατάχρησις τών ναρ
κωτικών, θά προκαλέση εις τόν το
ξικομανή, καταστροφικός συνέ
πειας καί μάλιστα εις τήν σωματι
κήν καί ψυχικήν υγείαν αυτού. Ό  
τοξικομανής καθίσταται δειλός, ευ
ερέθιστος, άστατος, φυγόπονος, φε- 
ρόμενος εις βαρείας ψυχώσεις, ρέ
πει είς τήν διάπραξιν έγκλημάτων 
καθιστάμενος έρμαιον τής μανίας 
πρός τό ναρκωτικόν, τό όποιον τεί
νει νά προμηθευθή διά παντός μέ
σου. Έχουν σημειωθή κρούσματα 
παρανόμου καί ύπό τήν άπειλήν 
βίας προμήθειας ναρκωτικών ύπό 
τοξικομανών είς βάρος διανυκτε- 
ρευόντων φαρμακοποιών. Έπί
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πλέον δέ τό έμπόριον τών ναρκω
τικών άποτελεΐ άλυσίδα άλλων έγ- 
κλημάτων.

Τά Σώματα ’Ασφαλείας εις τήν 
'Ελλάδα έχουν σημάνει συναγερ
μόν διά τήν άντιμετώπισιν καί άνά- 
σχεσιν τοϋ φθοροποιού έργου τών 
ναρκωτικών, διότι είναι βέβαιον δτι 
οί τοξικομανείς «αύτοκτονοϋν» καί 
καταντούν σωματικά καί ψυχικά 
έρείπια, άλλά καί πολλοί έξ αυτών 
καθίστανται έπικίνδυνοι έγκλημα- 
τίαι διά τήν Κοινωνίαν.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ έξέλιξις τής 
κοινωνίας ήσκησεν ασφαλώς έπί- 
δρασιν εις τήν αΰξησιν τής έγκλη- 
ματικότητος καί ήμβλυνε αίσθη- 
τώς τήν σημασίαν τού παρανόμου. 
Πολλοί καί ποικίλοι είναι οί λόγοι 
οί όποιοι συνέβαλον εις τήν διαφο- 
ροποίησιν αυτήν. Έκ τών σπου- 
δαιοτέρων είναι ή μίμησις.

Ούδείς αμφισβητεί τήν άσκου- 
μένην ευεργετικήν έπί τοϋ κοινού 
έπιρροήν υπό τού κινηματογράφου 
καί τής τηλεοράσεως. ’Αλλά αί ται- 
νίαι πού μορφώνουν, τέρπουν καί 
ψυχαγωγούν τόν θεατήν καί άνα- 
πτύσσουν τό καλλιτεχνικόν του 
συναίσθημα, έχουν ένα βασικόν 
«έλάττωμα». Είναι . . . άντιεμπο- 
ρικαί. Έτσι, ό κινηματογράφος πα
ρουσιάζει καί τροφοδοτεί τό κοι
νόν μέ ταινίας πού έξυμνοΰν καί 
άποθεώνουν τήν βία καί τήν πορ
νεία, πού όδηγοΰν είς τό έγκλημα.

Μεγάλοι αστέρες τής έβδόμης 
τέχνης ένσαρκώνουν ρόλους είς τήν 
μεγάλη καί μικρή όθόνη μαφιόζων, 
δολοφόνων, άπατεώνων καί έμφα- 
νίζονται είς ταινίας «πορνό», αί 
όποΐαι χαρακτηρίζονται μάλιστα 
ώς . . . έργα τέχνης, διότι αύταί ανε
βάζουν τά «κασέ» τών θεαμάτων, 
αφού μέρος τού κοινού ένδιαφέρε- 
ται καί συγκινεΐται άπό τό παράλο
γον, τό αισχρόν καί τό έγκληματι- 
κόν. ’Αλλά δύναται νά άμφισβητή- 
ση κανείς καλόπιστος συζητητής, 
ότι θεάματα, όπως τά ανωτέρω, άπο- 
τελοΰν σοβαράν αιτίαν εγκλημά
των ; Διότι ή νεολαία, στερουμένη 
κρίσεως καί εγκράτειας, ύφίσταται 
έντονον τήν έπιρροήν καί θά θελή- 
ση νά μιμηθή τούς ήρωας τής όθό- 
ν η ς-----

ΚΑΙΤΟΙ ή συναγωγή συμπερα
σμάτων περί τών αιτίων τής έγκλη- 
ματικότητος είναι έργον δυσχερές 
καί επισφαλές, έν τούτοις ώς τεκ-
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μηριοΰται έκ τής άνωτέρω περιλη
πτικής έκθέσεως ώρισμένων στα
δίων τής κοινωνικής έξελίξεως, αί 
σύγχρονοι τάσεις καί τά ρεύματα 
τής έξελίξεως αύτής, θέτουν νέα 
προβλήματα είς τήν ’Αστυνομίαν, 
ή όποια καλείται νά έφαρμόση ένα 
φιλόδοξο πρόγραμμα καί μία ρεα
λιστική μέθοδο. Σκοπός, βεβαίως, 
θά είναι ή έκμηδένισις καί ή έξου- 
δετέρωσις τών δυσμενών επιδρά
σεων τής κοινωνικής έξελίξεως.

Τό 'Υπουργεΐον Δημοσίας Τά- 
ξεως μέ γνώμονα τήν προστασίαν 
τών ύψίστων έννόμων άγαθών τού 
'Ελληνικού Λαού, όπως είναι ή 
ζωή, ή τιμή, ή υγεία καί ή περιου
σία, έχάραξε τάς θεμελιώδεις κα
τευθυντηρίους γραμμάς καί άρχάς, 
τάς όποιας όφείλουν νά ακολουθή
σουν τά Σώματα ’Ασφαλείας. Πέραν 
αυτών έθεσεν είς τήν διάθεσίν των 
τά μέσα έκεΐνα, τά όποια είναι χρή
σιμα καί άναγκαΐα, διά τήν πραγμά- 
τωσιν τών σκοπών των. Διότι είναι 
γνωστόν ότι αί έπενδύσεις είς τήν 
Δημοσίαν Τάξιν καί ’Ασφάλειαν 
είναι παραγωγικοί, υπό τήν έννοιαν 
ότι άνευ τών άγαθών αύτών κάθε 
κοινωνική καί οικονομική πρόοδος 
άναστέλλεται καί έπιβραδύνεται.

ΤΗτο λοιπόν, φυσικόν νά δοθή 
προτεραιότης είς τό άνθρώπινον 
δυναμικόν, τό όποιον υπηρετεί είς 
τά Σώματα ’Ασφαλείας καί είδικώ- 
τερον είς τήν Χωροφυλακήν. Μέ 
τήν αύξησιν τών κινήτρων, τά 
όποια άφοροΰν κυρίως είς τήν μι- 
σθολογικήν ίκανοποίησιν καί τήν 
βελτίωσιν τών συνθηκών υπηρε
σίας, έπιχειρεΐται μέ ικανοποιητικά 
άποτελέσματα ή πύκνωσις τών τά
ξεων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας μέ 
νέους άνθρώπους. Πέραν τών υλι
κών άπολαυών, οί νέοι αστυνομικοί 
θά εύτυχήσουν νά ασκήσουν λει
τούργημα, τό όποιον έμφανίζει ποι
κίλα ένδιαφέροντα καί προσφέρει 
κοινωνικήν υπηρεσίαν.

Διά τήν ποιοτικήν βελτίωσιν καί 
τήν άνοδον τής στάθμης τών στε
λεχών καί άνδρών τής Χωροφυλα
κής έφαρμόζονται όρθολογικώς με
λετημένα προγράμματα έκπαιδεύ- 
σεως είς τάς παραγωγικός Σχολάς 
τών ’Αξιωματικών καί 'Οπλιτών, 
διά τών όποιων σκοπεϊται ή έπιστη- 
μονική καί έπαγγελματική κατάρ- 
τισις αύτών, ή σφυρηλάτησις ηθι
κής προσωπικότητος καί έν γένει 
ή προετοιμασία αστυνομικών, ικα
νών νά άνταποκριθοΰν έπαρκώς καί 
τελεσφόρως είς τάς συγχρόνους 
απαιτήσεις τής κοινωνίας, ή όποια

συνεχώς έξελίσσεται καί διαφορο
ποιείται.

"Ομοια προγράμματα έφαρμό- 
ζονται είς τάς Σχολάς έπιμορφώ- 
σεως καί τά σεμινάρια, όπου δια
πρεπείς διδάσκαλοι άναπτύσσουν 
τά τελευταία πορίσματα τών συνα
φών πρός τό άστυνομικόν έργον 
έπιστημών (δίκαιον, έγκληματολο- 
γία, ιατροδικαστική κ.λ.π.) καί τά 
διδάγματα τής έλληνικής καί ξένης 
πείρας, ή όποια συνεχώς έμπλου- 
τίζεται.

Πέραν τού έξοχου άνθρωπίνου 
δυναμικού, διά νά άνοιξη τό πράσι
νον φώς είς τήν πρόοδον τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, άπαιτοΰνται τά 
άπαραίτητα καί άναγκαΐα μέσα τής 
συγχρόνου τεχνολογίας διά τών 
όποιων θά στεφθή μέ έπιτυχία ό 
άγών αύτών είς τήν πάλην κατά τού 
έγκλήματος. Τέτοια μέσα είναι τά 
αύτοκίνητα παντός τύπου, αί μο- 
τοσυκλέτται, τά έλικόπτερα, τά ρα
ντάρ έλέγχου ταχύτητος όχημάτων, 
τά τηλεπικοινωνιακά μέσα, τά ήχό- 
μετρα, αί συσκευαί έλέγχου καυ
σαερίων, τά άποτελοΰντα τόν τε
χνικόν έξοπλισμόν τών ’Εγκλημα
τολογιών 'Υπηρεσιών κ.λ.π. Καί,} 
πράγματι, ώς προαναφέραμε, τό 
κράτος δέν ήτο φειδωλόν είς τήν 
παροχήν αύτών τών μέσων, άφοΰ 
αύτό, άλλωστε, είναι κοινωνικώς j 
ώφέλιμον.

Μετά τήν εισβολήν τών μηχανο
κινήτων μέσων είς τάς Άστυνομι- 
κάς 'Υπηρεσίας καί τήν χρησιμο- 
ποίησίν των είς τάς άποστολάς αύ
τών, ιδία τών περιπολικών άσυρ- 
ματοφόρων αύτοκινήτων, ζωηρά 
συζήτησις διεξήχθη μεταξύ τών 
άρμοδίων άστυνομικών κύκλων διά 
τό ποιον έκ τών δύο συστημάτων, 
δηλαδή τό μηχανοκίνητον ή τών 
πεζών σκοπών, είναι τό πλέον άπο- 
δοτικόν καί κατάλληλον διά τήν 
έλληνικήν πραγματικότητα. Άνε- 
πτύχθησαν, μέ σοβαράν έπιχειρη- 
ματολογίαν, τά υπέρ καί τά κατά 
τών δύο μεθόδων.

Έλέχθη, λοιπόν, ότι ή μηχανο
κίνητος περιπολία διασφαλίζει τα
χύτητα είς τήν έπέμβασιν, ομαδι
κήν μεταφοράν άστυνομικής δυνά- 
μεως όταν καί όπου χρειάζεται, 
κερδίζει τόν ψυχολογικόν παρά
γοντα τού φιλονόμου πολίτου, άλλά 
καί άντιστρόφως τού κακοποιού, 
είς τόν όποιον άσκεΐ αίσθημα I 
δέους, διέρχεται συχνότερα άπό 
ώρισμένα έπίκαιρα σημεία τής πε
ριφέρειας της κ.λ.π. Τά πλεονεκτή
ματα αύτά, κατά τούς θιασώτας τών



περιπολικών αύτοκινήτων, δέν τά 
παρέχει ό πεζός σκοπός.

’Αλλά και ό ΰπέρμαχος τοΟ πα
ραδοσιακού πεζοϋ άστυνομικοΟ 
έχει νά άντιπαραθέση τά ίδικά του 

I «άτοΰ». ’Ισχυρίζεται αυτός, ότι ό 
έ,πεζός άστυνομικός έχει τήν ανεσιν 
\ καί τόν χρόνον νά άντιληφθη λε

πτομερώς, ό,τι συμβαίνει εις τόν 
τομέα του. Ά ν  μάλιστα έχει καί 
τόν τάλαντον τής παρατηρητικό
τητας, θά δή, θά άκούση, θά συζη- 
τήση, θά άποτυπώση καί θά κατα- 
γράψη όλα τά ένδιαφέροντα τήν 
Υπηρεσίαν του θέματα. Πέραν αό- 
τοΰ διά τής προσωπικής έπαφής 
του, θά συμβάλη εις τήν θερμότητα 
τών σχέσεων ’Αστυνομίας καί κοι
νού. Καί προσετέθη διά τόν πεζόν : 
’Αποτελεί τό «μάτι» τής 'Υπηρε
σίας.

Εις τό δίλημμα τούτο φαίνεται 
ότι ή όρθή άπάντησις είναι ό συγ
κερασμός τών δύο συστημάτων, 
πρός αυτήν δέ τήν κατεύθυνσιν γί
νεται ό σωστός προσανατολισμός 
διά νά άξιοποιηθοΰν όλα τά πλεο
νεκτήματα : τά συντηρητικά καί τά 
προοδευτικά.

Ούδεμία, όμως, βελτίωσις καί έκ- 
συγχρονισμός τών μέσων καί με

θόδων, καί ούδεμία μεγιστοποίησις 
τοΰ ύπό τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
προσφερομένου έργου, δύναται νά 
θεωρηθή ικανή όπως καταστήση 
ταΰτα άξια νά θέσουν φραγμόν εις 
τόν έσμόν τών έγκληματιών, αν δέν 
έξασφαλισθή ή ήθική συνδρομή 
καί συμπαράστασις τοΰ Κοινού. 
Αύτή θά άποτελέση τήν θερμουρ- 
γόν πνοήν τής κοινωνικής γαλήνης 
καί τάξεως.

'Η Χωροφυλακή έπιδιώκει νά 
βλέπη έναντι αυτής τόν πολίτην, 
όχι ώς άντίδικον, άλλά ως φίλον 
καί συμπαραστάτην εις τό έργον 
της, διότι αυτό άπαιτεϊ τό κοινωνι
κόν συμφέρον. Καί τήν ψυχικήν 
αυτήν διάθεσιν προσπαθεί νά τήν 
μεταδώση εις τό κοινόν, ώστε καί 
αύτό νά τήν βλέπη άντιστοίχως, μέ 
τά αυτά συναισθήματα. Εις τόν το
μέα δέ τής ένημερώσεως περί τής 
κοινωνικής σημασίας τής άποστο- 
λής της, μέ ιδιαιτέραν έμφασιν έκ- 
δηλοϋται ή μέριμνα τής Χωροφυ
λακής, διότι, όπως είπεν ό άείμνη- 

5»ατος Πρόεδρος Τζών Κέννεντυ τό 
1963, εις τόν λόγον πού έξεφώνη- 
σεν όλίγας ήμέρας προ τής δολο
φονίας του, «κάθε ελεύθερος λαός 
έχει άνάγκην ένημερώσεως διά νά 
παράγη καλούς πολίτας».

Ε Λ Λ Α Σ :  'Υπό τοϋ ΕΛ—ΤΑ έξεδόθησαν τέσσαρες (4)νέαι σειραίγραμμα
τοσήμων μέ τά έξης θέματα καί χαρακτηριστικά:

1) «100Ε ΤΗ ΡΙΣ  Τ Η Σ  Π ΡΩ Τ Η Σ  ΤΗ ΛΕΦΩ ΝΙΚΗ Σ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ» 
έκ δύο κλάσεων τών 7 καί 11 δραχμών εις έλευθέραν σύνθεσιν, άπεικονίζουσα 
την υδρόγειον σφαίραν, πλαισιουμένην ύπό δύο τηλεφωνικών συσκευών μίαν 
τοϋ 1876 καί μίαν σύγχρονον.

2) «150ΕΤΗ ΡΙΣ Τ Η Σ  ΕΞΟΔΟΥ Τ Η Σ  Η ΡΩ  Ι Κ Η Σ ΦΡΟΥ ΡΑ Σ ΤΟΥ 
Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» έκ μιας κλάσεως τών 4 δραχμών μέ θαυμαστήν παράστα- 
σιν συμβολίζουσα τήν έξοδον.

3) «EU R O PA  CEPT 1976» έκ τριών κλάσεων τών 7, 8.50 καί 11 δρα
χμών καί

4) «ΣΦΡΑΓΙΔΟΛΙΘΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ» έκ πέντε κλάσεων 
τών 2, 4.50, 7, 8.50 καί 11 δραχμών.

Τήν ιδίαν ήμέραν έξ άλλου έκυκλοφόρησαν εικονογραφημένοι φάκελλοι 
πρώτης ήμέρας κυκλοφορίας. Ή  σχεδίασις καί προσαρμογή τών γραμματο
σήμων έγένετο ύπό τών καλλιτεχνών Παναγιώτου Γράββαλου καί Βασι
λικής Κωνσταντινέα, καί άπεδόθήσαν μέ χρωματικήν πιστότητα, παραστικό- 
τητα καί αρμονίαν.

Είς τόν διεθνή χώρον έκυκλοφόρησαν ή κυκλοφορούν τά έξής γραμματόσημα:
Α Λ Β Α Ν ΙΑ : Τά λαϊκά παραμύθια άποτελοϋν θέμα μιας σειράς άπό 8 

γραμματόσημα πού έκυκλοφόρησαν προσφάτως.
ΣΑ Ο Υ Δ ΙΚ Η  Α Ρ Α Β ΙΑ : Έκυκλοφόρησαν 2 γραμματόσημα μέ θέμα 

τό βαθύ άνθρωπιστικόν θέμα τής άλληλεγγύης.
’Επίσης διά τήν 20ήν έπέτειον άπό τής ίδρύσεως τών έθνικών άεροπορικών 

γραμμών έξεδόθησαν 3 γραμματόσημα, καί θά κυκλοφορήσουν συντόμως 
άλλα δύο, πού άπεικονίζουν τζαμιά.

Τέλος θά κυκλοφορήσουν δύο (2) γραμματόσημα άφιερωμένα είς τόν όργα- 
νισμόν διατροφής.

Β Ε ΡΜ Ο Υ Δ Α Ι: Διά τά 50 χρόνια τοϋ Βιολογικού ’Ινστιτούτου τών
Βερμούδων έκυκλοφόρησαν 4 γραμματόσημα.

Μ Π Ο ΤΣΒ Α Ν Α : Έκυκλοφόρησαν 4 γραμματόσημα, άπεικονίζοντα 4
διάφορα μουσικά λαϊκά όργανα.

Β Ρ Α Ζ ΙΛ ΙΑ : Διά τήν πρώτην πτήσιν Παρισίων — Ρίον Ίανέϊρον μέ 
άεροσκάφας Κονκόρντ έκυκλοφόρησε ένα γραμματόσημον καί ένα μπλόκ.

Μ Π Ο Υ ΡΟ Υ Ν ΤΙ: Διά τούς χειμερινούς ’Ολυμπιακούς άγώνας τοΰ Ίνντσ- 
μπουργκ, έκυκλοφόρησαν 7 γραμματόσημα μέ διαφορετικάς παραστάσεις 
και δύο μπλόκ φεγιέ.

Ν Η ΣΟ Ι ΚΑ· I  · M A N : Δ ιά τήν 75ην έπέτειον άπό τής έκδόσεως τοΰ πρώ
του γραμματοσήμου έκυκλοφόρησε μία σειρά έκ 4 γραμματοσήμων καί 
ένός, μπλόκ.
Κ Ο ΡΕΑ  (Ν ό τ ιο ς ) : ’ Εκυκλοφόρησαν δύο ωραιότατα γραμματόσημα άπει- 

κονίζοντα πεταλούδες.
Α ΙΓΥ Π ΤΟ Σ : Διά τήν ήμέρα τών ταχυδρομείων έκυκλοφόρησαν 4 γραμμα

τόσημα μέ άπεικονίσεις ζώων.
ΙΣ Π Α Ν ΙΑ : Ή  κατ’ έτος έκδιδομένη σειρά προσωπικοτήτων έκυκλοφό

ρησε προσφάτως καί άπεικονίζει πορτραϊτα.
Ε π ίσης διά τήν έκατονταετηρίδα τοΰ τηλεφώνου έκυκλοφόρησε ένα γραμ

ματόσημον τών 3 πετσετών.
ΜΕΓΑΛΗ Β ΡΕΤ Τ Α Ν ΙΑ  : Διά τά 100 χρόνια τοϋ τηλεφώνου έκυκλοφόρησαν 
4 άναμνηστικά γραμματόσημα.
ΙΣ Ρ Α Η Λ : Έκυκλοφόρησεν ένα φύλλον — μπλόκ τών 10 LI διά τήν Εθνικήν 
έκθεσιν γραμματοσήμων N ET ΑΝΙΑ 76.

Ε πίσης κυκλοφορεί ένα γραμματόσημον τών 4 L I διά τά 200 χρόνια τής 
άνεξαρτησίας τών U.S.A., ένα γραμματόσημον τής 1,30 LI «ΠΙΝΑΚΑΣ» 
και ένα γραμματόσημον τών 1,85 λιρών, άπεικονίζον Μνημεϊον τών πεσόντων.

- ‘Ο Φ ι λ ο τ ε λ ι σ τ ή ς  _



Μ ΑΙΡΗΧ Π Α Π Α Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Υ
Γ λυπ τρ ία ς —
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ άρχιτεκτο-1 
νική μπορεί νά πή κανείς δτι άνή- 
κουν, γενικά δλα τά οικοδομήματα 
τα κτισμένα κατά τούς χρόνους της | 
σκλαβιάς, δχι μόνο τά Ελληνικά, 
άλλά καί τά κτίρια τής μουσουλμα
νικής θρησκείας.

4
'Ο  οικοδομικός τροποςκατασκευής * 

τους, οί διάφορες μορφές, ή εσω
τερική τους διάταξη, καθορίζονται 
ολοκληρωτικά άπό τις παραδόσεις, , 
τό υλικό πού προσφέρει τό κάθε μέ
ρος, άπό τις κλιματολογικές συνθή
κες, πού ζοϋν οί κάτοικοι των διαφό
ρων περιοχών τής Ελλάδος, δμως 
πάντα σύμφωνα μέ τις βιοτικές τους 
άνάγκες. Παρατηρώντας λοιπόν μέ 
προσοχή τά λαϊκά άρχιτεκτονήματα 
δέν έχομε παρά νά θαυμάσωμε την 
λογική συνέπεια στήν διάταξη τοϋ 
σπιτιού—χωρίς καμιά σπατάλη χώ- , 
ρου —άλλά άντιθέτως νά ύπάρχουν 
σοφά τοποθετημένα δτι χρειάζονται 
γιά τις άπαιτήσεις τις καθημερινής 
ζωής.

Συμπληρώνοντας τήν προηγουμέ- 
νη μελέτη μας, πού άφοροϋσε τήν Νη- 
σιώτικη άρχιτεκτονική, βλέπομε δτι 
τά σπίτια τών νησιών τοϋ Αιγαίου 
πελάγου είναι συνήθως, μονόροφα ή 
διώροφα μέ βαθμηδοτά πατώματα 
πού άκολουθοϋν τήν φυσική κλίση 
τής γής. 'Η  οικογένεια ζεϊ στο έπά- f  
νω πάτωμα, ένώ στο κάτω συγκεν
τρώνονται οί βοηθητικοί χώροι καί ; 
πολλές φορές καί τά κατοικίδια ζώα.

Σ ’ αυτόν τον τύπο τοϋ μονόσπιτου 
βρίσκομε τά γνωρίσματα τής άρχαί- 
ας κατοικίας μέ τήν καμάρα πού 
έξελίχτηκε στήν μορφή τοϋ σπιτικού 
μέ τά 2 ή μέ τά 3 πατώματα, τοϋ 
λεγομένου άρχοντικοΰ τύπου πού συν
αντούμε σέ δλη σχεδόν τήν Ελλάδα 
ιδιαίτερα στά πλούσια κεφαλοχώρια 
καί πόλεις τής ήπειρωτικής Ε λλά
δος καί σέ μερικά νησιά μέ μεγάλη 
ναυτική 'Ιστορία σάν τήν Χίο, "Υδρα, 
Σπέτσες, "Ανδρο,καί μάλιστα σέπολ- 
λά άπό αυτά ύπάρχει μαζί καί ή οίκο- ι 
γενειακή εκκλησία. "Ενα χαρακτηρι
στικό στοιχείο τής νησιώτικης άρ- | 
χιτεκτονικής είναι οί ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ 
πού μοιάζουν μέ μικρούς πύργους 
πάνω άπό τό κυρίως οικοδόμημα έ- I 
χοντας στήν κορφή τους μεγάλα τρυ- I 
πητά κιούπια άπό πηλό γιά νά μπορεί 
νά φεύγει ό καπνός. Ε πίσης ή τεχνι
κή τοϋ ΒΟΤΣΑΛΟΤΟΥ είναι πολύ 
διαδεδομένη στά νησιά μας πού τήν |  
χρησιμοποιούν οί ντόπιοι γιά νά 
στρώνουν τήν αύλή καί τον δρόμο 
τους μέ χρωματιστά θαλασσινά : 
βότσαλα πού τόσο πλούσια προσφέρει ί 
ή Ελληνική θάλασσα.



Υπάρχουν σχεδόν σέ όλα τά νη
σιά τοϋ Αιγαίου μοτίβα διακοσμη- 
τικά μέ τήν τεχνική τοϋ βοτσαλοτοΰ, 
άλλά τά παλαιότερα καί τά πλέον 
γραφικά τά βρίσκομε στις Σπέτσες 
πού υπολογίζονται νά έγιναν στά τέ
λη τοϋ 18ου αιώνα. Τά θέματά τους

* είναι συνήθως έμπνευσμένα άπό το 
βασίλειο τής θάλασσας, μέ σχέδια 
λαϊκών καραβιών, πυξίδων κ.τ.λ.

Εντυπωσιακό έπίσης δείγμα τής 
νησιώτικης άρχιτεκτονικής είναι 
οί περίφημοι δαντελωτοί περιστε- 
ρώνες πού συναντούμε ιδιαίτερα στήν 
Τήνο καί Μύκονο. Αύτά είναι αυτο
τελή οικοδομήματα πού κτίζονται σέ 
χώρους άνοικτούς έξω άπό τήν πόλι 
προτιμώντας το ύψωμα, γιά νά 
έχουν έλεύθερο πέταγμα τά περι
στέρια πού φωλιάζουν στούς εσωτε
ρικούς τοίχους. 'Υπάρχουν δέ άνά- 
μεσα διάτρητα σχήματα μέ άρμονικό 
γεωμετρικέ σύνολο πού άποτελοΰν 
τις εξόδους, τών περιστεριών, καθώς 
καί στήν στέγη έχουν προσθέσει 
άνάγλυφα σχήματα σκιάχτρων προς 
εκφοβισμό τών πουλιών.

'Η  καταγωγή τής τεχνικής αύτής 
δέν έχει έξακριβωθή άκόμη. 'Υπάρ
χει κάποια πιθανότητα προελεύσεως 
άπό τήν βόρειο ’Αφρική, ένώ γιά τούς 
μελετητάς τής Λαϊκής μας τέχνης

* εκφράζει άμεσα τήν λαϊκή σοφία, καί 
τό έκλεπτισμένο γοΰστο τής γνήσιας 
έλληνικής ψυχής πού ξέρει νά 
παντρεύει τήν ομορφιά μέ τήν άνά- 
γκη.

“Αλλος τύπος άντιπροσωπευτικός 
τής πνευματικής μας ιστορίας πρό
τυπα λαμπρά τής λαϊκής νησιώτικης 
αρχιτεκτονικής πού εκφράζουν τις 
γνήσιες εθνικές μας άνάγκες, τήν 
αισθητική πορεία τοϋ λαοΰ μας, τά 
βρίσκομε στο μαρτυρικό νησί τής 
Χίου πού ιδιαίτερα επηρεάστηκε άπό 
τόν ανατολικό καί δυτικό πολιτισμό 
λόγω τής γεωγραφικής θέσεως κα> 
τών πολλαπλών εισβολέων.

Στο νησί τοϋ 'Ομήρου ή λαϊκή 
• αρχιτεκτονική δεσπόζει καί έντυπω- 

σιάζει μέ τά άρχοντόσπιτα, τούς πύρ
γους, τούς μεσαιωνικούς οικισμούς 
καί τά πλακοστρωμένα καλντερίμια 
της. Ιδιαίτερα στο χωριό Πυργί 
πού βρίσκεται 25 χιλ. έξω άπό τήν 
πόλι τής Χίου, έκτος άπό τής άρ- 
χαιολογικής, λαογραφικής καί γλωσ
σικής ιδιόμορφης άπόψεως πού πα- 
ρουσιάζη αξιόλογο ενδιαφέρον εντυ
πωσιάζει μέ τά περίφημα Ξ Υ Σ ΙΑ  
πού δέν τά συναντούμε σέ άλλα μέρη 
τής 'Ελλάδος. Τά σπίτια παρουσιά
ζουν εξωτερικά άσβεστώδες επίχρι
σμα πού έχει διάφορα γραμμικά

έγχάρακτα διακοσμητικά σχήματα, 
πού κατ’ άλλους μέν είναι άνατολική 
τεχνική ένώ κατ’ άλλους υπάρχει 
άνάλογη στήν ιταλική άρχιτεκτονική 
τό λεγόμενο G R A FFITO  ή κατ’ 
άλλην έννοιαν STUCCO.

Τά Ξυστά άρχίζουν σχεδόν πάντα 
άπό τήν μέση τής πόρτας ή έπάνω 
άπό τήν πόρτα, άποτελοΰνται άπό 
τρίγωνα, τετράγωνα, ρόμβους, φύλ
λα δένδρων στενόμακρα. Τά Ξυστά 
γίνονται κατ’ άρχάς μέ ένα καλό έπί- 
χρισμα, κατόπιν περνούν τό δεύτερο 
άπό μαύρη άμμο (πού έχει στήν γει
τονική περιοχή μαύρα λιβάδια) καί 
όταν σμίξουνε, περνάνε κατόπιν ένα 
τρίτο χέρι (σοβά) στον όποιο όταν 
είναι φρέσκος σχεδιάζουν μέ ένα 
μαχαίρι καί κατόπιν μέ ένα κοινό 
πηρούνι χαράζουν τόν νωπό σοβά 
πού άπό κάτω φαίνεται τό άσπρο 
χρώμα τού προηγουμένου. Τό χα
ραγμένο σχέδιο πέρνει σκούρο χρώμα 
καί τότε παρουσιάζει μιά παράξε
νη ποιότητα άπαλοΰ αναγλύφου. Τό 
χωριό έχει βψι μεσαιωνική καί το
ποθετείται στον 14ον καί 15ον αιώ
να πού τότε συγκεντρώθηκαν όλοι οί 
οικισμοί μαζί χάριν τής άσφαλείας 
τών κατοίκων, άποτελόντας αύτό τό 
μεγάλο κεφαλοχώρι.

Οί μελετητές τής πολεβδομικής 
όργανώσεως παρατηρούν ότι τά χω
ριά αύτά λόγω τής ιδιόμορφης δομής 
τους πρέπει νά κτίστηκαν μέ βάση 
προκαθορισμένο σχέδιο, πού δέν έχει 
πολύ μεταβληθή. Ή  ολοκληρωτική 
απουσία τού ξύλου στοιχείο βασικό 
πού περιορίζει τούς κινδύνους τής 
φωτιάς πού θά ήταν καταστρεπτική

λόγω τής συμπλοκής τών σπιτιών 
μεταξύ τους, καί τής συνοχής τών 
σπιτιών μέ τά συνδετικά τόξα. ’Άρα 
καί έδώ είναι δικαιολογημένη ή λαϊ
κή σοφία τής πολεοδομικής όργανώ
σεως αυτών τών μεσαιωνικών οικο
δομημάτων, πού άποτελεϊ μιά μονα
δική καί γραφική πρωτοτυπία κά
νοντας τούς εξωτερικούς τοίχους 
τών σπιτιών τών χωριών τής Χίου 
νά φαίνονται σάν μοντέρνοι πίνακες 
ζωγραφικής.

Οί ιστορικές ρίζες τής λαϊκής μας 
τέχνης όπως άναφέραμε στο προη
γούμενο άρθρο σχετικά μέ τήν λαϊκή 
άρχιτεκτονική, βρίσκονται στο Βυ
ζάντιο πού κληροδότησε στούς νεο
έλληνες πολλά άπό τόν πολιτισμό 
του.

Παρ’ όλο πού στήν ιστορική πο
ρεία του ό Ελληνισμός γνώρισε πολ
λούς πολιτισμούς διαφόρων άντιθέ- 
των λαών πού άναγκαστικά ήρθε σέ 
έπαφή (Φράγγων, Βενετσιάνων, 
Γενοβέζων, Τούρκων) άφομοίωσε 
μέν δικά τους στοιχεία άλλά τά εναρ
μόνισε μέ τήν Ελληνική παράδοση 
προσαρμόζοντάς τα στις ειδικές πο
λιτιστικές συνθήκες τοϋ τόπου πού 
ζοΰσε. Τά έργα τών λαϊκών αυτών άρ 
χιτεκτόνων μαρτυρούν έπιμέλεια, 
γνώση καί στοχασμό, φανερώνουν 
δέ τήν πίστη καί τήν άγάπη πού έτρε
φαν γιά τήν τέχνη χωρίς ή προσω- 
πικότης τους νά ένοχλήση τό δη
μιούργημά τους σέ βάρος τής ούσια- 
στικής άξίας τού έργου, άντανακλών- 
τας αύτήν τήν εθνική κληρονομιά 
σέ ολόκληρο τόν λαό.
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ΜΥΘΟΙ  ΚΑΙ  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ

«...Μάθαμε τά ναρκωτικά άπό τις τονρίστριες σ’ 
ένα νησί...». "Ετσι άρχισαν τις απολογίες τονς στο Κα- 
κονργιοδικείο Θεσσαλονίκης δυο άπό τούς τέσσερις 
κατηγορουμένους για κατοχή και χρήση ναρκωτικών. 
"Ολοι τονς είναι νέοι. Οι τρεις 21 ετών καί ό τέταρτος 
μόλις 18. Τέσσερις ηλικίες που αν τις άθροίσωμε, μάς 
δίνουν συνολικά 81 χρόνια. "Οσα χρόνια δηλαδή είναι 
δυνατόν νά ζήση ένας άνθρωπος. ’Εκείνοι δμως πόσα 
χρόνια θά ζοϋσαν άφοϋ είχαν περάσει τό κατώφλι του 
άργοΰ θανάτου; Σήμερα οι νέοι αυτοί έκτίουν την ποινή 
τους σε ειδικό θεραπευτήριο μέχρι νά άποτοξινωθούν. 
Καί αύριο θά αποδοθούν στήν κοινωνία άποδεσμευμένοι 
από τό ολέθριο πάθος τους πού τούς έστειλε — ευτυ
χώς—στήν φυλακή καί δχι πρόωρα στον τάφο. Ή  ζωή 
τούς περιμένει νά τήν φτιάξουν άπό τήν άρχή. 'Εκτός 
πιά αν πέσουν σε κάποια καινούργια παγίδα, αυτή τή 
φορά διαφορετική άπό τό «υποσχετικό» χαμόγελο κά
ποιας ξένης τουρίστριας. Κανονικά ή φυλακή πρέπει νά 
τούς διδάξη πολλά. 'Εννοείται πολλά ωφέλιμα. Γιατί 
σέ ώριαμένες περιπτώσεις διδάσκει τά άντίθετα. "Οχι 
άκριβώς ή φυλακή, άλλά ώρισμένα «πρόσωπα» πού 
κρατούνται στήν φυλακή. Καί δεν μιλάμε γιά τονς επι
κίνδυνους κακοποιούς, γιατί αυτοί κρατούνται σέ ξε
χωριστές πτέρυγες. Μιλάμε γιά ώρισμένους μυθομα
νείς, οι όποιοι στήν προσπάθειά τονς νά συγκεντρώ
σουν τήν προσοχή τών άλλ.ων κρατουμένων καί νά ήρω- 
οποιηθούν, διηγούνται ένα σωρό πιθανά καί απίθανα 
κατορθώματα πού υποτίθεται πώς διέπραξαν οι ίδιοι 
έξω άπό τή φυλακή. "Ετσι πάνω σ' ένα ψέμμα δένεται 
μιά άλνσσίδα άπό πολλά άλλα, μέχρι νάρθη κάποτε ή

σκληρή πραγματικότης: ή άλνσσίδα μέ τις χειροπέδες 
γιά τον υπότροπο κακοποιό, πού εντυπωσιάστηκε άπό 
τούς μύθους τής φυλακής... 'Αλλά οί περισσότεροι άπό 
τούς τραγικούς αυτούς μύθους, πλέκονται στήν καθη
μερινή ζωή πού ζούμε. Καί είναι τόσοι, δσα άκριβώς καί 
τά δράματα πού ξεσπούν κάθε φορά τριγύρω μας. Α ί
φνης μερικοί διέδωσαν τον μύθο γιά τις «εύκολες» άδέ- 
απότες ξένες τονρίστριες. Πού νά ξέρουν δμως οί ντό
πιοι ερωτύλοι νεανίες-άλλά καί ώρισμένοι νεάζοντες— 
δτι μέσα στο αίμα κάποιας προκλητικά ντυμένης ξένης 
πεταλούδας τού ώτο—στόπ, μαζί μέ τό ερωτικό πάθος 
φουντώνει πολλές φορές καί τό πάθος άπό τήν έλλειχρη 
τού ναρκωτικού, ή ή καλπάζονσα «ωχρά σπειροχαίτη».. 
Ώρισμένοι άλλοι διέδωσαν τον μύθο τής ...άπομυθοποι- 
ήαεως τών πάντων. "Ετσι καί «πιάση» κάποτε αυτός ό 
μύθος, τότε ή κοινωνία μας δέν θά εχη νά ζηλέψη τίποτε 
άπό τον «Θαυμαστό κόσμο τών ζώων». Γιατί δπως 
έχομε γράφει καί άλλη φορά, μόνο τά ζώα τά κά
νουν «δλα» καί επί παρουσία μας «χωρίς περίακεφιν, 
χωρίς λύπην καί χωρίς αιδώ...» Στο σημείο αυτό ίσως 
άναρωτηθή ό άναγνώστης: Γι σχέση μπορούν νά έχουν 
μεταξύ τους ή μάστιγα τών ναρκωτικών μέ τήν σύγχρο
νη επιδημία τής άπομυθοποιήσεως; Τού άπαντάμε: 
Τά ναρκωτικά είναι ένα πολυσυζητημένο θέμα. Καί 
σήμερα κάθε τι τό πολυσυζητημένο άπομυθοποιείται 
ή τό χειρότερο: αντοδιαφημίζεται. Καί άναρωτιόμαστε 
καί εμείς μέ τή σειρά μας: Μήπως άντί νά φιλολογούμε 
κάθε φορά μέ τά ναρκωτικά, είναι προτιμώτερο νά φρά- 
ξωμε άθόρυβα τούς δρόμους πού οδηγούν στήν χρήση 
καί διάδοσή τους;

ΤΟ ΞΕΝΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

Καί τό κυνηγητό τής 'Ασφαλείας Προαστίων Πρω 
τευούσης μέ διεθνείς σπείρες πού εμπορεύονται παρα- 
νόμως αυτοκίνητα πολυτελείας, συνεχίζεται...Τον πε
ρασμένο μήνα, ό «στόλος» οπό τις «Μερσεντές» πού 
έχει κατασχέσει κατά καιρούς ή ' Υπηρεσία αυτή, αυξή
θηκε κατά τρεις άκόμη. Ευτυχώς πού πρόλαβαν τά 
«λαγωνικά» της νά τις μπλοκάρουν σ' ένα 'Αθηναϊκό 
γκαράζ. Διαφορετικά θά κυκλοφορούσαν σήμερα σέ μιά 
άλλη Χώρα: Τό μακρυνό Κουβέιτ. 'Εκεί θά τις προω
θούσαν μέ πλαστά συνοδευτικά έγγραφα οί δράστες. 
"Ετσι οί μέν ιδιοκτήτες τους θά τις είχαν χάσει γιά 
πάντα, οί δέ μεγαλόσχημοι κλέφτες—δύο Σύριοι καί 
ένας Κύπριος — θά «χτυπούσαν» αδίστακτα στήν Ε λ 
λάδα ή κάποια άλλη Ευρωπαϊκή Χώρα. Τό μεγάλο 
διεθνές «κόλπο» μέ τις «παράνομες Μερσεντές», 
άρχισε νά άπασχολή τήν 'Ασφάλεια Προαστίων εδώ 
καί τέσσερα περίπου χρόνια. Σέ πρώτη φάση κατεσχέ- 
θηκαν τότε περισσότερα οπό εκατό αυτοκίνητα τού τύ
που αυτού, μεταβιβασμένα σέ "Ελληνες αγοραστές μέ 
πλαστά πωλητήρια έγγραφα, καί «χτυπημένους» άρι- 
θμούς πλαισίου καί κινητήρα. 'Από τότε καί μετά, δλο 
καί έπεφτε στά χέρια τής 'Ασφαλείας κάποιο λαθραίο 
αυτοκίνητο πολυτελείας."Ωσπου τούς τελευταίους μήνες 
κατεσχέθηκε μιά καινούργια «φουρνιά» στο 'Ηράκλειο, 
τήν Πάτρα, τά 'Ιωάννινα, καί τήν Καστοριά, μέ ενέρ
γειες τής 'Ασφαλείας Προαστίων φυσικά. Τά αυτοκί
νητα αυτά κυκλοφορούσαν μέ κανονικές πινακίδες, 
χάρις στις πλαστογραφικές άλχημίες αλλοδαπών καί 
ημεδαπών «έξπέρ» τού είδους. Τό γεγονός αυτό καθώς 
καί ή ανεξιχνίαστη γιά ένα διάστημα κλοπή μιάς 
«Μερσεντές—280» άπό τήν Θεσσαλονίκη, ώδήγησαν
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τούς ’Αξιωματικούς τής ’Ασφαλείας Προαστίων ατό 
συμπέρασμα δτι κάποια διεθνής σπείρα είχε διαλέξει 
πάλι την 'Ελλάδα για παράνομες «μπίζνες» με κλεμ
μένα αυτοκίνητα πολυτελείας. Και υστέρα άπό επίμονες 
έρευνες βρήκαν την κλεμμένη «Μερσεντές» τής Θεσ
σαλονίκης μαζί μέ δύο άλλες, πριν προωθηθούν για τό 
Κουβέιτ. Φαίνεται δτι οι πρόσφατες δημοσιογραφικές 
πληροφορίες, σύμφωνα μέ τις όποιες οι Ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες αδυνατούν νά καλύψουν την μεγάλη ζήτηση 
αυτοκινήτων πολυτελείας άπό τις Χώρες τής Μ. ’Ανα
τολής, παρακίνησαν τούς μεγιστάνες τού διεθνούς ορ
γανωμένου εγκλήματος νά έπωφεληθοϋν τής ευκαιρίας. 
Και διάλεξαν τη Χώρα μας δχι μόνο σαν κατάλληλο 
διάδρομο προωθήσεως των «έξαγωγών» τους, άλλα 
και σαν τόπο άνεφοδιασμού μέ «κλοπές—άστραπή» 
αυτοκινήτων πολυτελείας. Συμπέρασμα: Τα τελευταία 
χρόνια, τό διεθνές οργανωμένο έγκλημα προσπαθεί 
νά δημιουργήση στην Χώρα μας ένα είδος υποδομής. 
"Αλλοτε μέ διελεύσεις «τράνζιτ» ναρκωτικών μέ προ
ορισμό τις μεγάλες «αγορές» τού εξωτερικού, άλλοτε 
μέ θεαματικές λεηλασίες κοσμηματοπωλείων,καί άλ
λοτε μέ την δημιουργία «κέντρων υποδοχής» κλεμμέ
νων αυτοκινήτων πολυτελείας. Ά λ λ ’ ή Χωροφυλακή, 
δπως και δλες οι άλλες αρμόδιες Κρατικές ' Υπηρεσίες, 
δέν άφησαν ούτε θά άφήσουν ποτέ νά έδραιωθή στον 
τόπο μας καμμιά πλατφόρμα τού διεθνούς οργανωμέ
νου εγκλήματος. ’Εμείς δέν είμαστε, ούτε θά γίνωμε 
ποτέ έξαγωγεϊς-, μεσίτες, ή άποθηκάριοι τών ειδών πού 
διακινούν κάθε φορά τά διάφορα «τράστ» τού διεθνούς 
υποκόσμου. 'Ωστόσο δμως θά πρέπει νά άναθεωρήσω- 
με ώρισμένες αφελείς μέχρι πονηρές συνήθειές μας. 
"Αν μερικά άπό τά κλεμμένα ή λαθραία αυτοκίνητα 
διοχετεύονται και στην Χώρα μας, αυτό δέν είναι τυχαίο 
γεγονός. Γιατί άπλούστατα οι περισσότεροι Νεοέλληνες 
επιδιώκουν νά γίνουν «γιωταχήδες» μέ αυτοκίνητα 
ευκαιρίας. Γενικά παρατηρείται μία επίμονη άναζή- 
τηση ξένων ειδών «σέ τιμή ευκαιρίας». ’Ακόμη καί δταν 
πρόκειται γιά μία φιάλη ούίσκυ ή λίγα πακέτα ξένα 
τσιγάρα. 'Η  τάση νά δείχνωμε «Εύρωπαϊκώτεροι τών 
Ευρωπαίων» βλέπετε..."Υστερα υπάρχει καί ή συνήθεια 
νά άντιγράφωμε δλες τις άπό κακές μέχρι εξεζητημένες 
συνήθειες τών τελευταίων. "Ολα αυτά δημιουργούν μία 
λανθάνουαα θά λέγαμε διαφοροποίηση τού παραδοσια
κού μας τρόπου ζωής. Διαφοροποίηση πού όδηγεϊ παν
τού καί πουθενά. Κάτω άπό αυτές τις συνθήκες, επό
μενο είναι νά έμφανίζωνται κατά διαστήματα όπερετ- 
τικοί λησταί μέσα σέ τράπεζες ή συνοικιακά μπακάλικα. 
’Αλλά τό οργανωμένο έγκλημα δέν θά ριζώση ποτέ 
στήν 'Ελλάδα. "Ελληνες κακοποιοί, κακέκτυπα άντί- 
γραφα τών γκάγκστερς ή περισταοιακοί «βαστάζοι» 
ξένων συνδικάτων τής παρανομίας θά υπάρχουν πάντα. 
Αίγο κακό είναι καί αυτό;

IN M E M O R I A M ____

«...Στήν Θεσσαλονίκη τότε γνώρισα καί τον Μου- 
σχουντή, Διοικητή ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Καρδιά 

ί μεγάλη, άνθρωπος άγιος, μά στή δουλειά του κάτι παρα
πάνω άπό λύκος. Τον τρέμανε θεοί καί δαίμονες. Μά 
ή καλωσύνη του καί οί εξηγήσεις του πρέπει νά γίνουν 
βιβλίο. Φόβος καί τρόμος γιά τούς παράνομους, γιά 
όλους. Πέθανε πριν άπό λίγα χρόνια. Στήν κηδεία του 
καί ποιοι δέν πήγανε, καί ποιοι δέν κλάψανε. Πιο πολύ

οί παράνομοι, οί έτσι. "Αγιος άνθρωπος, μεγάλος. 
Θεός σχωρέστον...».

Τό κείμνο αυτό, πού δημοσιεύθηκε πρόσφατα σέ με
γάλη ’Αθηναϊκή άπογευματινή εφημερίδα, άντιπροσω- 
πεύει ένα κομμάτι άπό τά άπομνημονεύματα μεγάλου 
συνθέτη λαϊκών τραγουδιών—μακαρίτη σήμερα. Χωρίς 
άμφιβολία πρόκειται γιά τήν πιο βραχύλογη, απλή, 
άλλά καί πλήρη άπό όσες έχουν δημοσιευθή μέχρι σή
μερα σκιαγραφία τού άειμνήστου Συνταγματάρχου 
Χωροφυλακής Νικολάου Μουσχουντή. Τού μοναδικού 
ίσως στον κόσμο άστυνομικού ό όποιος ενώ δέν πα- 
ρεξέκλινε ούτε ένα χιλιοστό άπό τό υπηρεσιακό του 
καθήκον, εν τούτοις, άγαπήθηκε μέ πάθος άπό δικαίους 
καί άδικους. Στήν κηδεία του-άναφέρει τό παραπάνω 
κείμενο—τον έκλαφαν «πιο πολύ οί παράνομοι». ’Αλλά 
ό ’ίδιος στήν δουλειά του ήταν κάτι παραπάνω άπό 
λύκος...Φόβος καί τρόμος γιά τούς παρανόμους...«Πώς 
εξηγούνται δλα αυτά τά τελευταία»; ’Αφήνομε τούς 
άναγνώστες νά απαντήσουν. "Ετσι νομίζομε πώς τούς 
δίνομε τήν ευκαιρία νά άναλογισθούν γιά τό πόσο πιο 
όμορφη θά ήταν ή κοινωνία τών άνθρώπων, άν γεννούσε 
κάθε φορά καί άπό ένα Μουσχουντή...

ΒΙΒΛΙΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ

Προ καιρού ή Λονδρέζικη «Νταίηλυ Μαίηλ» συνέ
στησε μεταξύ άστείου καί σοβαρού ατούς "Αγγλους εκ
δότες: «" Αν έχετε άμφιβολίες γιά τήν εμπορική επιτυ
χία κάποιου βιβλίου, φροντίστε νά σάς κάνουν καμμιά 
μήνυση γι’ αυτό...» ’Αφορμή πήρε άπό τήν τελευταία 
«πολύκροτη» δίκη ενός βιβλίου—αυτοβιογραφίας τής 
γνωστής «λαρυγγοπρόβλητης» στάρ Λίντας Ααβλέης. 
Τό βιβλίο τής κινηματογραφικής αυτής Ποππαίας, 
είχε καταγγελθή ώς πορνογράφημα. Καί άφού άπασχό- 
λησε τό 'Ορκωτό Δικαστήριο τού Λονδίνου, άθωώθηκε 
πανηγυρικά. "Υστερα άπό αυτό, μέσα σέ λίγες εβδομά
δες διέθεσε 175.000 άντίτυπα, ενώ πριν, παρά τήν 
εμπορική διαφήμησή του, είχε διαθέσει μόλις καί μετά 
βίας 30.000 περίπου. Δέν είχε άδικο λοιπόν ή ’Αγγλική 
εφημερίδα νά υπόδειξη τό εδώλιο τού κατηγορουμένου, 
ώς τό πιο άσφαλέστερο μέσον, προκειμένου νά γίνη μία 
έκδοση «μπέστ—σέλλερ»...

"Οπως άλλωστε έχει παρατηρηθή, τά τελευταία χρό
νια πολλές εκδόσεις έγιναν άνάρπαστες σέ ολόκληρο τον 
κόσμο, επειδή συνέβη νά συνδέωνται μέ κάποιο κοινω
νικό σκάνδαλο, ή τό βαρύ ποινικό μητρώο τού συγγρα
φέα. "Οσο γιά τά έντυπα μέ σοδομικές περιγραφές καί 
εικονογραφήσεις, αυτά πιά όλο καί δημιουργούν νέα 
ρεκόρ κυκλοφορίας. Μέ άλλα λόγια δηλαδή, τό «άντι- 
βιβλίο» εύκολα μπορεί νά γίνη σήμερα «σούπερ—βι
βλίο». ’Αρκεί ό συγγραφέας του καί ό εκδότης νά 
πιάσουν τον σφυγμό τής άντιφατικής σέ πολλά σημεία 
εποχής μας. Νά προβλέπουν μέ άκρίβεια τι μπορεί νά 
σκανδαλίση περισσότερο τό «νοήμον κοινόν». Κατα 
τά άλλα, κάθε επέμβαση τής Πολιτείας στις «σούπερ— 
τολμηρές» βιβλιοεκδόαεις, θεωρείται κατάφωρη κα
ταπίεση τού πνεύματος. Δηλαδή τού επιχειρηματικού, 
άφού τό περιεχόμενο τών εκδόσεων αυτών έχει εμπορι
κούς καί δχι πνευματικούς στόχους.

Ό  Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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ΣΤΟ Ν  ΚΟΣΜΟ τού μικρο
σκοπίου βρίσκουμε πολλές φο
ρές απαντήσεις σέ «καυτά» ερω
τήματα, πού γεννιώνται από την 
γρήγορη εξέλιξη τής ίδιας τής 
κοινωνίας μας. Παραδεχόμαστε 
γενικά σήμερα δτι ή τεχνολο
γική πρόοδος, μέ τον καλπασμό 
της, δημιούργησε απρόβλεπτες 
καταστάσεις στις όποιες όχι 
μόνο δέν προλάβαμε νά προσαρ
μοστούμε, άλλά και βρισκόμαστε 
σέ αδυναμία νά τις έρμηνεύσωμε 
γιατί άπλονστατα είναι πρωτό
φαντες και δέν έχουν το όμοιο 
τους στο παρελθόν.

’Έ τσ ι εξηγείται γιατί αρκετές 
φορές αντιμετωπίζουμε τά και
νούργια δεδομένα μέ παληά νοο
τροπία ή μέ ξεπερασμένες αντι
λήψεις, μέ αποτέλεσμα νά πα
ρασυρόμαστε σέ λαθεμένες εκτι
μήσεις.

Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς 
πρέπει νά προσφνγωμε στον φιλο
σοφικό στοχασμό, που μόνο αυτός 
μπορεί νά γεφυρώση τό γνωστό μέ 
τό άγνωστο και τό παρόν μέ τό 
απώτερο μέλλον. ’Αλλά είναι γ ε 
γονός ότι ό καθαρός παραγωγικός 
στοχασμός δέν πείθει πιά κανέναν 
σήμερα: οί άνθρωποι έγιναν «άπι
στοι Θωμάδες». "Ας μη μάς δια
φεύγει όμως ότι αυτό δέν είναι και 
τόσο κακό, όσο φαίνεται εκ πρώ
της δψεως. Ό  Θωμάς δέν ήταν 
καθόλου άπιστος, είχε όμως μιά 
ιδιοτροπία: ήθελε νά βάλη τό χέρι 
του, πάνω στά σημάδια των καρ
φιών. "Ετσι λοιπόν και οι καινούρ
γιες γενεές τών άνθρώπων, γαλου- 
χημένες και άναθρεμμένες από την 
’Επιστήμη, ζητούν αποδείξεις γιά 
κάθε μιά καινούργια Ιδέα, γιά νά 
πάρουν την κατάλληλη θέση απέ
ναντι σ’ αυτή.

Βέβαια θά μπορούσε κανείς νά 
άμφισβητήση τό κύρος τής επ ιστη
μονικής άποδείξεως γιατί, δπως 
είναι γνωστό, ακόμα και ή επ ι
στημονική άλ.ήθεια, παρά τά τεκ 
μήριά της, είναι μόνο μιά μερική 
αλήθεια, είναι ή αλήθεια στήν 
όποια φθάνομε μέ τήν «τυπική 
λογική» κατά"Εγελον, άλλά οπωσ
δήποτε τό επιστημονικό αποδει
κτικό στοιχείο είναι κάτι περισ
σότερο από τον «σκέτο» παραγω
γικό στοχασμό. "Ετσι ή ’Επιστη
μολογία, δηλαδή ό στοχασμός 
πάνω στά ευρήματα τής ’Ε πι
στήμης, δίκαια φιλ.οδοξεϊ νά άντι- 
καταστήση σέ πολλές περιπτώ
σεις τήν κλασσική φιλοσοφική ένα-

Γράφει: Ό  Ειδικός 
Παθολόγος Ιατρός 

Δρ. ΓΕΡ. ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΗΣ

τένιση τών πραγμάτων μέ μόνο 
τον θεωρητικό στοχασμό.

"Ας θυμηθούμε δτι μετά τήν 
θριαμβευτική είσοδο τής ’Επιστή
μης στο προσκήνιο τής ' Ιστορίας, 
πολλοί πίστεψαν δτι ό ρόλος τού 
φιλοσόφου θά ήταν από κεϊ καί 
πέρα ό στοχασμός πάνω στά ’Ε π ι
στημονικά ευρήματα. ’Εκείνος πού 
έγινε εκφραστής τής άποψης αυτής 
ήταν ό Αύγουστος Κόντ. ’Α ντί
θετα ό μεγάλος φυσιολόγος Κλώντ 
Μπερνάρ είπε δτι ό πιο κατάλλη
λος νά άσχοληθή μέ τήν ’Επιστη- 
μολ,ογία είναι ό ίδιος ό επιστήμο
νας, πού βρήκε τις αποδείξεις στο 
πείραμα. "Οπως πάντα ή αλήθεια 
βρίσκεται στή μέση: άπαιτείται 
επιστημονική γνώση καί φιλοσο
φική διάθεση, δηλαδή προπονημέ
νη φαντασία καί ενόραση πού νά 
συμπληρώνη τό γνωστό (τό «επι
στητό») μέ τό άγνωστο.

Κολοβακτηρίδια σέ σύζευξη σέ μεγέθυνση 
1X20.000. Οί δύο μικροοργανισμοί είναι 
ενωμένοι μέ ένα μακρύ πρωτεϊνικό νημάτιο 
που χρησιμεύει γιά  τήν μεταφορά τον γενετι
κού υλικού από τό ένα μικρόβιο στο άλλο

"Υστερα από τήν αναγκαία 
αυτή παρένθεση γυρίζουμε στο θέ
μα μας, πού είι αι ή υιοθέτηση τής 
κατάλληλης στάσης μπροστά σ’ 
ένα καινούργιο δεδομένο ή φαινό
μενο, πού παρουσιάζεται στή ση
μερινή άνθρώπινη κοινωνία. "Ας 
πάρωμε λ.χ. τό κοινωνικό φαινό
μενο τού «UNISEX». Είναι ή 
τάση πού παρατηρεϊται κυρίως 
ατούς νέους ανθρώπους νά αμβλύ
νουν τις διαφορές, οχι μόνο ώς προς 
τήν κόμμωση καί τό ντύσιμο, άλ
λά καί στις επιδιώξεις καί τόν 
επαγγελματικό προσανατολισ μό, 
διαφορές πού υπήρχαν παλαιό τέρα 
μεταξύ τών δύο φύλων. Γιά τό 
φαινόμενο αυτό δόθηκαν πολλές 
ερμηνείες: ή μία είναι δτι πρό
κειται περί έκφνλίσεως τού αρσε
νικού, ή άλλη τό είδε σάν μιά 
χειραφέτηση τού θηλυκού, πού 
προκαλεϊ τήν ζήλεια τού αρσενικού 
( οί άνδρες σκέπτονται πολλές φο
ρές σάν τά μικρά παιδιά) καί τό 
ωθεί στήν απομίμηση. ' Υπάρχει 
μιά ολόκληρη σειρά από απόψεις, 
πού δλες έχουν ένα μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό άλ.ηθοφάνειας' 
ποια είναι λοιπόν ή πιο άλη- 
θινιμ· Σ ’ δλες αυτές τις απόψεις
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μπορούμε νά βροϋμε τά υπέρ καί 
τα κατά άλλά σε καμμιά δέν μπο
ρούμε νά σταθούμε αποφασιστι
κά, χωρίς ίχνος αμφιβολίας γιά 
νά την υιοθετήσουμε. ’Ά ν  τώρα 
ρίξουμε μιά ματιά στον κόσμο 
τών μικροβίων θά ίδοϋμε δτι έχου
με μιά βάσιμη πληροφορία πού 
μπορεί νά στηρίξει μιά από τις 
παραπάνω απόψεις. Πρέπει, βέ
βαια νά έξηγήσωμε γιατί τά 
μικρόβια μπορούν νά μάς διδάξουν, 
γιατί πολλοί είναι δυνατόν νάέχουν 
σοβαρές αντιρρήσεις ή νά θεωρούν 
παιδαριώδη μιά τέτοια προσπά
θεια. Νά λοιπόν ποιά είναι ή σκέ
ψη μας: Στον κόσμο τών μικρο
βίων υπάρχουν μονοκύτταροι ορ
γανισμοί εύστροφοι, ευέλικτοι, πο
λύμορφοι, πού καταφέρνουν νά 
πετυχαίνουν επιδόσεις πού μάς εκ
πλήσσουν παρά τό ότι είναι τόσο 
μικροί καί στερούνται λογικής. 
”Εχουμε τό δικαίωμα νά π ιστέ
ψουμε λοιπόν ότι είναι προικισμέ
νοι με μιά ενστικτώδη νοητικότητα 
υψηλής ποιότητας, πού σε πολλά 
σημεία είναι ανώτερη από την 
δική μας λογική καί αυτό γιατί 
την έχουν από καταβολής τους 
καί την χρωστούν στην υπέρτατη 
δύναμη πού εδώ—όσονδήποτε καί 
άν προσποιούνται πώς δεν την 
βλέπουν (ορισμένοι—κάνει αισθη
τή τήν παρουσία της. Νά γιατί 
μερικά στοιχεία τού μικρόκο- 
σμου μπορούν νά μάς δι
δάξουν. *Ας δούμε τώρα τί συμ
βαίνει στο ειδικό θέμα με τό ό
ποιο καταπιαστήκαμε:

Τά παθογόνα μικρόβια αντι
στέκονται στά αντιβιοτικά μέ βιο
λογικά όπλα, πού μόλις σήμερα 
αρχίζουμε νά γνωρίζωμε. Μιά νέα 
μορφή μικροβιακής αντίστασης στά 
αντιβιοτικά ανακαλύφθηκε τώρα 
καί λίγα χρόνια καί έχει αναστα
τώσει ιατρούς καί ειδικούς γύρω 
από τά θέματα τής φαρμακολογίας 
σ’ ολον τον Κόσμο. Πρόκειται γιά  
πολύπλευρη αντίσταση πού εκδη
λώνεται από ώρισμένα μικροβιακά 
στελέχη, πού γίνονται άτρωτα από 
μεγάλο αριθμό αντιβιοτικών. 'Η  
ικανότητα αυτή γιά αντίσταση 
μπορεί νά μεταβιβαστή σε άλλο 
μικρόβιο, πού δεν είναι ανθεκτικό, 
ακόμα καί σέ περίπτωση, πού τά 
δύο μικρόβια δεν ανήκουν στήν 
ίδια καλλιέργεια ή ακόμα καί δταν 
τά δύο μικρόβια είναι διαφορετι
κού είδους.

Οι έρευνες τών LED ER B ER G  
καί TATUM ώδήγηοαν στήν δια
πίστωση δτι υπάρχουν, κατά κά

ποιον τρόπο, «αρσενικό» καί 
«θηλυκά» μικρόβια. Τά πρώτα ε ί
ναι ικανά νά παραχωρήσουν μ έ 
ρος τής γενετικής τους κληρονο
μιάς στά δεύτερα καί νά σχηματι- 
στή έτσι ένας νέος πληθυσμός 
μικροβίων, πού ή γενετική τους 
κληρονομιά έχει ξανασυνδυαστή. 
Τά «άρσενικά» μικρόβια περιέ
χουν τον παράγοντα γονιμότητας 
F πού από χημική άποψη είναι 
DΝΑ ( Αεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ). 
Οί ειδικοί τής μοριακής βιολογίας 
θεωρούν τον παράγοντα F  σάν 
ένα « επίσωμα», δηλαδή σάν ένα 
στοιχείο πού αποτελεί μέρος τής 
γενετικής κληρονομιάς, χωρίς νά 
έχη σημασία γιά τήν ζωή τού 
κυττάρου. ’Ά λλος παράγοντας α
νάλογος προς τον παράγοντα F 
είναι ό παράγοντας R (facteu r 
de la resistencej. Ό  τελευταίος 
αυτός παράγοντας R τής Αντίστα
σης μεταβιβάζεται άπό τό ένα 
μικρόβιο στο άλλο κατά τήν διάρ
κεια μιάς υποτυπώδους μικροβια- 
κής σύζευξης. ’Έ τσ ι δημιουρ- 
γείτα ι ένας μικροβιακός πληθυ
σμός μέ πολύπλευρη αντίσταση 
στά αντιβιοτικά. Ευτυχώς υπάρ
χει καί μιά αυθόρμητη τάση νά 
έξαφανιαθή 6 παράγοντας R από 
τούς μικροβιακούς πληθυσμούς, 
πού επιστρέφουν σιγά σιγά στήν 
κατάστασι τής προηγουμένης ευ
αισθησίας προς τά αντιβιοτικά. Τά 
συμπεράσματα πού βγαίνουν άπό 
τό φαινόμενο αυτό είναι: 1) δτι 
στον κόσμο τών μικροβίων υπάρ
χει ένα είδος «UN /S ΕΧ» πού 
δημιουργεΐται, δχι μέ εκφυλισμό 
τού «αρσενικού», άλλά μέ ενίσχυ
ση τού «θηλυκού», 2) ή μεταβί
βαση τού παράγοντα R άπό τά 
άνθεκτικά στά μή άνθεκτικά μικρό 
βια γίνεται μέ σκοπό νά άντιμεται- 
πιστή μέ επιτυχία μιά άσυνήθιστη 
σοβαρή κατάσταση, δπως δ κίν
δυνος άπό τά άντιβιοτικά καί 
3) ή αυθόρμητη τάση εξαφάνισης 
τού παράγοντα R άπό τούς 
μικροβιακούς πληθυσμούς δείχ- 
χνει δτι ή «τυποποίηση» τών 
μικροβίων κάτω άπό ειδικές άσυ- 
νήθιστες συνθήκες, είναι μόνο 
σχετική καί έχει προσωρινό χα
ρακτήρα.

Μπορούμε λοιπόν τώρα, μέ 
περισσότερες πιθανότητες νά έ
χω με βρή τήν σωστή άποψη, 
νά θεωρήσωμε τό «UNISEX» 
στήν κοινωνία μας σάν τάση ενί
σχυσης τής γυναίκας ( δπως 
μάς διδάσκει ό μικρόκοσμος), 
πού οδηγεί σέ μιά φαινομενική

«τυποποίηση» τών δύο φύλων. 
Προκύπτει βέβαια ένα βασικό 
έρώτημα:ποιός είναι ό σκοπός 
αυτού τού φαινομένου; ’Εδώ ή 
Απάντηση μπορεί νά δοθή μέ 
εικασίες λιγώτερο ή περισσότερο 
ευφάνταστες. ' Οπωσδήποτε θά
πρέπει νά υπάρχει καί στήν πε
ρίπτωση τών Ανθρώπων, δπως 
καί στήν περίπτωση τών μικρο
βίων, ένας ιδιαίτερα σοβαρός λό
γος, κάτι πού νά άπαιτή συγκέν
τρωση δύναμης καί έκτακτη προσ
πάθεια. Κατά τήν γνώμην μου 
πρόκειται περί τής προετοιμα
σίας τού Ανθρωπίνου είδους γιά  
τήν εξωγήινη εξόρμησή του. Ε ί
ναι μία προοπτική, πού σέ μερι
κούς ίσως νά φαίνεται Ακόμα 
Απομακρυσμένη, άλλά, είναι γε γο 
νός δτι στά τελευταία αυτά χρόνια 
καί προπαντός άπό τή στιγμή  
πού πατήσαμε στο φεγγάρι γ ί
νεται δλο καί πιο συνειδητή. Ό  
άνθρωπος ώς είδος Αρχίζει νά 
πείθεται, δτι ή Γή είναι μόνο 
ή κούνια του καί δτι ό ρόλος πού 
πρόκειται νά διαδραματήοη το
ποθετείται σ’ ένα πιο πλατύ  
τομέα τού Γαλαξία μας ή καί 
τού Σύμπαντος, πού τον περι
μένει ή καί τον χρειάζεται μέ 
τήν ιδιότητά του σάν τού πιο  
Αναπτυγμένου βιολογικού προϊ
όντος τού πλανήτου μας. Μά 
γιά νά έπιτελεσθή αυτός ό ρόλος 
δέν είναι Απίθανο νά Απαιτείται 
μιά «σχετική τυποποίηση αυτού 
τού έξαγωγίμου προϊόντος», (γιά  
νά χρησιμοποιήσω με μιά εμπο
ρική έκφραση), πού συνειδητά ή 
μή εκδηλώνεται μέ «παραχω
ρήσεις» προς τό Ασθενές φύλο, 
μέ σκοπό τήν ενίσχυσή του καί 
τήν έξισορρόπηση τών δύο φύλων, 
γιατί άς μή λησμονούμε δτι 
Ακόμα καί στο πρόσφατο πα
ρελθόν ή διαφορά ήταν σέ μεγάλο 
βαθμό σέ βάρος τής γυναίκας.

Έ τσ ι  τό «UNISEX» στήν 
κοινωνία μας είναι φαινόμενο που 
μπορεί νά έρμηνευθή σάν μια 
επιβεβλημένη άπό τήν Ανάγκη 
«σχετική καί ίσως προσωρινή 
τυποποίηση τών Ανθρώπων» μπρο
στά στήν προδιαγραφομένη εξόρ
μηση τού είδους μας γιά Ανώ
τερους στόχους, γιά μιά  πορεία 
προς τ ’ άστρα.
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’Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  

τ ό  κ ά π ν ι σ μ α

"Ενα σήμα πού δηλώνει πώς 
απαγορεύεται τό κάπνισμα 
κολλήθηκε στα παράθυρα των 
ταξί τής Δυτικής Γερμανίας. 
"Οποιος αγνοεί τό απαγορευ
τικό σήμα πληρώνει πρόστι
μο 100 μάρκα.

Είναι ένα μέτρο αυστηρό 
άλλα δίκαιο, όπως όλοι αναγ
νωρίζουν, για να προστατευ- 
θοΰν επί τέλους οι μη κα
πνιστοί.

Τό μέτρο ξεκίνησε από 
μια διαμαρτυρία των οδη
γών ταξί πού έδωσαν υπό
μνημα στην 'Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση τής Βόννης ζη
τώντας την άμεση επέμβασή 
της για την περιφρούρηση 
τής υγείας τους.

Προβλέπεται τό μέτρο νά 
έπεκταθή στα λεωφορεία καί 
στα αεροπλάνα. Ειδικές πι
νακίδες σε άσπρο — κόκκινο 
χρώμα θά δείχνουν ότι απα
γορεύεται τό κάπνισμα.

Φαίνεται πώς στη Δυτική 
Γερμανία αυξάνονται καί πλη
θαίνουν οι άρνηταί τοϋ καπνού, 
γιατί κανείς δεν δυσανασχετεί 
με τό μέτρο.

’Ακούστηκε πώς οι αρμό
διοι μελετούν νά πείσουν ξενο
δόχους καί έστιάτορες νά το
ποθετήσουν απαγορευτικές πι
νακίδες στις αίθουσές τους.

’Α ξ ι ο λ ο γ ι κ ή  ε ρ ε υ ν ά  Τ ρ ο χ α ί ω ν  ’Α τ υ χ η μ ά τ ω ν

'Η  τροχαία κίνησις καθημερινώς έπεκτείνεται μέ θλιβερό επακόλουθο νά 
παρατηρεϊται άνάλογη αυξησις τής συχνότητος καί — κατ’ έπέκτασιν — τής 
πυκνότητος τών τροχαίων άτυχημάτων. Οι άμερικανοί μάλιστα πού παρουσιά
ζουν ιδιαίτερη ευαισθησία στήν έρευνα καί άνάλυσι τών αριθμητικών μεγεθών 
καί τών στατιστικών δεδομένων, δέν ήταν δυνατόν νά παραλείψουν μίαν άνά
λογη μεθόδευσι καί εφαρμογή στήν άξιολογική έκτίμησι τών τροχαίων άτυ
χημάτων, πού για τήν εκτεταμένη αυτή χώρα έχει καταστή σωστή μάστιγα. 
Τό στιγμιότυπο τής φωτογραφίας μας υποδεικνύει περιτράνως τάς έκτιθεμένας 
απόψεις καί υπογραμμίζει τήν σημασία πού αποδίδουν οι Πολιτειακές ’Αστυ
νομίες τής ’Αμερικής στήν εξονυχιστική έρευνα κάθε τροχαίου άτυχήματος.

Ή  γυναίκα συνάδελ.φος φαίνεται ώς ή πλέον κατάλληλος για τήν ενδιαφέ
ρουσα αυτή εργασία.
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Ή  ά ν τ ί σ τ α σ ι ς  κ α τ ά  τ ο ΰ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  

α ρ χ ί ζ ε ι  κ α ι  τ ε λ ε ι ώ ν ε ι  μ ε  σ ά ς
Αύτό είναι τό μήνυμα πού αναγράφεται ατό «μίνι» αυτοκόλλητο 

πόστερ τής φωτογραφίας μας, τό όποιον έκνκλοφόρησε προσφάτως 
στην 'Αμερική από την 'Ομοσπονδιακή ’Αστυνομία  f 'F .B jIJ.

Τό παραστατικό σκίτσο, πού περιέχεται, απεικονίζει οικογένεια 
εντός κύκλου, πού άρχίζει καί άπολήγει σ ’ αυτήν, μέ τό «σλόγκαν»,

, «ή άντίστασις κατά τοΰ εγκλήματος αρχίζει καί τελειώνει μέ εσάς». 
Στην συνέχεια καί επί τής μιας δψεως τής σελίδας παρέχονται συμβου
λές για τήν προσωπική καί οικογενειακή ασφάλεια τον καθ’ ενός καί 
όδηγίες για  τήν αποφυγή τον εγκλήματος, ώστε ποτέ κανένας νά μή 
μεταβάλλεται σέ θύμα οιονδήποτε αδικήματος. Τέλος σννιστα 
στενή συνεργασία μέ τήν ’Αστυνομία, ή όποια πρέπει νά εδράζεται 

| στην αμοιβαία έκτίμησι καί άλληλοκατανόησι. Τό βαθύτατο άνθρώ- 
ί πινο αυτό κείμενο ύπογράφει ίδιοχείρως ό Διευθυντής τοΰ F.B .I. 
ί κ. Κέλλν.

Τά ηλεκτρονικά μέσα πού έχουν 
τεθή στήν διάθεσι των ' Υπηρεσιών 
’Ασφαλείας, όλων των προηγμένων 
χωρών, έξυπηρετοϋν απόλυτα τό 
δυσχερές έργο των αστυνομικών. 
"Ενα τέτοιο, λοιπόν ηλεκτρονικό 
μηχάνημα, ύψηλής τεχνολογικής 
κλάσεως, θεωρείται τά είκονιζό- 
μενο στήν φωτογραφία μας, πού 
είναι μιά τελειοποιημένη συσκευή 
άνιχνεύσεως τοΰ ψεύδους. ’Ονο
μάζεται «’Αναλυτής Φωνής Μάρκ 
II»  καί μπορεί άνετα νά έντοπίζη 
τις αλλαγές τής συχνότητος τοΰ 
γρήγορου καί άκοόσιου «τρόμου- 
λου» πού υπάρχει στον τόνο τής 
φωνής δλων τών ανθρώπων. 
Αυτό, ακριβώς τό «τ ρέμουλο» 
αποτελεί τό μέτρο τής συναισθη
ματικής έντάσεως ένός άτόμου, 
πού ό άναλυτής τό «τεκμηριώνει» 
καί τό καταγράφει σέ μιά αριθμη
τική κλίμακα. ’Από τήν αύξομείωσι 
λοιπόν, τών φωνητικών παλμών 
καί άπό τό γενικώτερο άθροισμα 
τής κλίμακας προκύπτει ο βαθμός 
άληθείας καί Αξιοπιστίας τοΰ μάρ
τυρας.

Ο ί  κ α τ α σ τ ρ ε π τ ι κ έ ς  σ υ ν έ π ε ι ε ς  

τ ο ΰ  α λ κ ο ο λ ι σ μ ο ύ .

Ο ΑΛΚΟΟΛΙΣΜ ΟΣ είνα ι μ ία  άπό τ ίς  μεγα λύτερες 
κ α ί παλαιότερες α μ α ρ τ ίες , μέ διαστάσεις κ α τα σ τροφ ικ ές 
κα ί όλέθρ ιες .

Ά π ό  τή ν ά ρ χα ιότη τα  ό άλκοολισμός άποτελοΰσε συνή
θεια κ α ί έλ ά ττω μ α  ά θεράπ ευτο , πού π ο λύ  ά κριβά  π λ ή 
ρωσαν δλοι έκ ε ϊνο ι, ο ί όποιο ι παρασύρθηκαν άπό τό  πάθος 
τ ο υ .

Κ αί σήμερα , όπ ω ς ά να φ έρε ι ό Π αγκόσμ ιος ’Ο ργανισμός 
’Υ γε ία ς , ό άλκοολισμός είνα ι διεθνές π ρ ό β λ η μ α , πού δη
μ ιουργεί κ ο ινω ν ικές έ π ιπ λ ο κ έ ς . Γ ια τ ί τό  φα ινόμενο  έχ ε ι 
γ εν ικ ευ θ ή . Π ρόβλημα ά ντ ιμ ετω π ίζο υ ν  ό χ ι μόνον ο ί 
ά νεπ τυ γμ ένες χ ώ ρ ε ς , άλλά  κα ί τά  νέα κράτη τή ς  Α φ ρ ι 
κής , ο ί κυβερνήσεις τώ ν  χ ω ρ ώ ν  τή ς  Λ α τιν ική ς Α μ ε ρ ικ ή ς , 
τή ς  ’Α σ ία ς, κα ί τώ ν  ά λλ ω ν  π ερ ιο χώ ν  τοΰ  κ ό σ μ ο υ .

*0 Π αγκόσμιος ’Ο ργανισμός Υ γ ε ία ς  έπ ισ η μ α ίνει έ π ί-  
σης δ τ ι ,  γ ιά  νά  σωθή ή ζω ή  π ο λλ ώ ν  ά νθρώ π ω ν , γ ιά  νά  
προστατευθοϋν άπό συγκεκριμένες άσθένειες πού π ρ ο κ α - 
λ ε ΐ ό ά λκοολ ισμ ός, δ π ω ς ε ίνα ι ή κύρρωση τοΰ  ή π α το ς , 
ή καταστροφ ή  τώ ν  νευρ ικώ ν Ισ τώ ν , ο ί καρδιακές ένο - 
χ λ ή σ ε ις , οί πνευμονικές β λ ά β ες , τό  έλκος κ  .λ  . π . , 
π ρ έπ ει νά  άναληφ θή  μ ία  έκστρατεία  ένημερώ σεω ς κα ί 
δ ια φ ω τίσ εω ς  τή ς  κοινής γ ν ώ μ η ς . Α κ ρ ιβ ώ ς  γ ια τ ί  τό  
άλκοόλ αύξάνει τά  θύματά  του  σέ δλο τόν κ ό σ μ ο .

Β έβαια  συνέπεια  τοΰ  άλκοόλ δέν ε ίνα ι μ ονά χα  ο ί ά ρρώ - 
σ τ ιε ς , άλλά  κ α ί τά  ά τυ χή μ α τα  στά  έργοστάσια  κ α ί τούς 
τόπους έρ γα σ ία ς, τά  α ύτοκ ινη τισ τικ ά  δυ σ τυ χή μ α τα  
ατούς δρόμ ους, οί κο ινω ν ικές συνέπειες στή ζω ή  μ ιά ς 
ο ικ ο γένεια ς, πού ούσιαστικά  δ ια λ ύ ετα ι, μέ κύρια  θύμα
τα  τά  π α ιδ ιά , καθώ ς κα ί πολλά  άλλα  .

Οί γ ια τρ ο ί ύποστηρίζουν δ τ ι ό άλκοολισμός ε ίνα ι μ ιά  
άσθένεια κ α ί π ιθανόν νά έχουν δ ίκ η ο . Ό  άνθρω πος 
πού π ίν ε ι ,  παρουσ ιάζει μ ιά  πάθηση κ α ί Ισ ω ς ό περισσό
τερο ένδεδειγμένος γ ια τρ ό ς , γ ιά  νά  τόν  προλάβη  κα ί νά  
τόν «κουράρη» ε ίνα ι ό ψ υ χο λ ό γ ο ς—ψ υ χ ία τ ρ ο ς . Σ τή ν  
άρχή  , βέβα ια  , ή συνήθεια  ε ίνα ι εύχά ρ ιστη  , συνοδεύετα ι 
άπό ένα ά νεξάντλητο  α ίσθημα εύ θ υ μ ία ς , π ού  έξαπα τά  
τόν άσθενή κ α ί τόν κάνει νά  π ισ τεύη  δ τ ι δέν π ρ έπ ει νά 
συνταυτίση  αύτήν τή ν  κατάσταση μέ τή ν  ά ρ ρ ώ σ τια . Π ι
σ τεύει δ τ ι ε ίνα ι εύτυχ ισ μ ένο ς κα ί δ τ ι μόνο δτα ν βρεθή 
μπροστά σέ ένα π οτή ρ ι ά ποκτά  υπόσταση κα ί όντότητα  
ό έαυτός τ ο υ .

Π ώ ς θά μπορέση νά ά ντιμ ετω π ισ θ ή  ό άλκοολισμός σέ 
μ ιά  χώ ρα ! Τό πρόβλημα  μ ελετήθηκε άπό τόν Π αγκόσμιο 
’Ο ργανισμό ’Υ γείας κ α ί έκεΐνο πού άναγνω ρίσθηκε είνα ι 
δ τ ι σέ μερικές χώ ρ ες  πού πα ρουσ ιά ζετα ι μέ έξαρση 
πρ έπ ει νά  θεωρηθή σάν κο ινω νικό  π ρ ό β λ η μ α . Έ τ σ ι  
λ ο ιπ ό ν , ό καλύτερος τρόπος θά ή τα ν  νά όργανω θή μ ιά  
έκστρατεία  σέ κ λ ίμ α κα  π α νεθ ν ικ ή , νά  καταδικασθοΰν 
ο ί συνέπειες κα ί ο ί έπ ιπ τώ σ ε ις  άπό τόν άλκοολισμό κα ί 
νά  κινηθούν ό ρ γα νώ σ εις , έπ ισ τή μ ες , κ ο ινω ν ικο ί π α 
ράγοντες σέ μ ιά  προσπάθεια  νά  θεραπεύσουν μ εμ ονω 
μένες π ερ ιπ τώ σ ε ις .

Τό π ιό  σπουδαίο δμ ω ς ε ίνα ι νά  ύπάρξη έκπαίδευση στά 
σ χολεία  κα ί νά  ένημερώση γ ιά  τή ν  π λη γή  πού άποτελεϊ 
ό άλκοολισμός σέ μ ιά  χώ ρ α  κα ί έπ ίση ς μ ιά  συνεχή ς προσ
πάθεια  ένημερώ σεω ς τή ς κο ινής γ ν ώ μ η ς . Έ χ ε ι  δ ια - 
δ ια π ισ τω θή  δτ ι σ τ ίς  χώ ρ ες  δπου ό πληθυσμός ε ίνα ι ένη - 
μερω μένος γ ιά  τ ίς  έπ ιπ τώ σ ε ις  τοΰ  ά λκοολ ισμ οΰ , τό 
κακό έχ ε ι π ερ ιορ ισ θή .

Π ρ ω τ ό τ υ π η

Α ν α κ ρ ι τ ι κ ή

Β α λ ί τ σ α
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ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ε€ΑΙΔ€Σ

Ο ΑΓΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΡΟΙΡΥΛΑΚΗΪ
ΑΙλ ΤΗΝ ΠΑΤΑΕΙΝ 

ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Κ ατά τά  μέσα τοΰ περασμένου α ίώ νος κα ί ένώ  ή 'Ε λ λ ά ς  προσεπάθει νά 
έπουλώ ση  τά ς  π λη γά ς τοΰ  ά πελευθερω τικ οΰ  άγώ υος διά  τή ν  άνα συγκρότη - 
σίν τη ς ώ ς έλεύθερον κα ί κυρ ία ρχον κράτος, πολυάριθμοι λη σ τρ ικο ί σ υμ μ ορ ί- 
α ΐ έλυμ α ίνοντο  τή ν  έπ α ρ χ ία ν  μέ άποτέλεσμ α  νά έκθέτουν τή ν χώ ρ α ν  δ ιεθνώ ς .
Η  νεοσύστατος Χ ω ροφ υλα κή  μέ ή ρω ϊκάς προσπάθειας τώ ν  άνδρώ ν τ η ς , 

σ τρα τολογημ ένω ν μετα ξύ  τώ ν  ά ρ ίσ τω ν τή ς  έ π ο χ ή ς , κ α τεδ ίω κε ά π η νώ ς τούς 
λησ τά ς κα ί θά έξ ή λ ε ιφ ε  όρ ισ τικ ώ ς τή ν λησ τεία ν έάν ά λλα ι έγγενε ϊς  ά δυνα - 
μ ία ι δέν ύπέθαλπον τό λυπηρόν τούτο  φ α ινόμ ενον . ’Α ποκ ορ ύφ ω μ α  τώ ν  λη 
σ τρ ικ ώ ν έπ ιδρομ ώ ν υπήρξε τόν Μ άρτιον τοΰ  1870 ή π ερ ίφ η μ ο ς πλέον λη
στεία  τοΰ Δ ήλεσ ι ή όποία  συνετάραξε ο χ ι μόνον τή ν έλληνικήν άλλά  κα ί τή ν 
ευρω πα ϊκήν τότε κοινήν γνώ μ η ν  κα ί ή πείλη σ ε μ εγά λα ς δ ιεθνείς έπ ιπ λοκ α ς 

δ ιά  τή ν  'Ε λ λ ά δ α .

Στο προηγούμενο ιστορικό ση
μείωμα έδώσαμε μια γενική 
εικόνα τών νομοθετικών καί 

διοικητικών μέτρων πού έλήφθη- 
σαν κατά τά έτη 1870—1871 γιά 
τήν δίωξι τής ληστείας (μετά τή 
Ληστεία τοΰ Δήλεσι). Σήμερα θά 
δοϋμε τί άπέδωσαν τά μέτρα αυτά 
καί ποιά υπήρξε ή συμβολή τής 
Χωροφυλακής στήν προσπάθεια τοΰ 
Κράτους γιά τήν πάταξι τών εχ
θρών τοΰ Νόμου καί γιά τήν 
άποκατάστασι τής δημοσίας άσφα- 
λείας, κατά τήν πολυτάραχη εκείνη 
περίοδο τής Ελληνικής Ιστορίας.

Έ δώ  άνοίγομε μιά μικρή παρένθε- 
σι, γιά νά πληροφορήσωμε τόν ανα
γνώστη 6τι τά σχετικά στοιχεία 
έλήφθησαν κυρίως άπό τό ιστορικό 
υλικό τών (Γενικών ’Αρχείων τοΰ 
Κράτους), πού έχει κατά τό μεγαλύ
τερο μέρος του, ταξινομηθή καί εύ- 
ρίσκεται στήν διάθεσι τών ιστορικών 
ερευνητών.

"Οταν ό ταγματάρχης τής Χωρο
φυλακής έ. ά. Π. Βακάλογλου άνέ-
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λαβε τά καθήκοντα τοϋ Νομάρχου 
Αιτωλοακαρνανίας, έπήρε τήν πρω
τοβουλία τής συγκλήσεως συσκέψε- 
ως των πολιτικών καί στρατιωτικών 
άρχών τών μεθορίων περιοχών, ή 
οποία συνεκροτήθη τήν 25 ’Ιουλίου 
1870 στή Λαμία. Κατά τή σύσκε- 

a ψι έκείνη, εις τήν όποιαν, πλήν τοΰ 
Βακάλογλου, έλαβαν μέρος ό Νομάρ
χης Φθιωτιδοφωκίδος Π.Τζανής, 
άπόστρατος έπίσης άξιωματικός τής 
Χωροφυλακής καί οί διοικηταί τών 
Ταγμάτων Στρατού, έξητάσθη ή κα- 
τάστασις τής δημοσίας άσφαλείας 
καί άπεφασίσθη ή άμεσος λήψις δια
φόρων μέτρων πού έκρίθησαν άνα- 
γκαϊα γιά τήν άποτελεσματικωτέρα 
δίωξι τών κακοποιών. Συνετάγη έπί
σης καί υπεβλήθη στο υπουργείο τών 
Εσωτερικών υπόμνημα, εις τό όποιον 
άνεφέρετο ότι υπήρχαν έντός τής 
χώρας 250 περίπου λησταί, διηρη- 
μένοι σέ ολιγομελείς συμμορίες ώς 
καί άλλος, άγνωστος άριθμός λη
στών πέραν τών Ελληνικών συνό
ρων, πού έπροστατεύοντο ή καί έμι- 
σθοδοτοϋντο άπό τήν τουρκική Κυ- 
βέρνησι, καί έζητεΐτο ή λήψις τών 
άκολούθων μέτρων ύπό τοϋ Κράτους: 
1) Έπικήρυξις τών μή έπικηρυχθέν- 
των ληστών καί έκτέλεσις τών εις 
τάς φυλακάς ευρισκομένων θανατο
ποινιτών 2) Σύλληψις καί έκτόπισις 
τών συγγενών τών ληστών καί τών 
ύποθαλπόντων καί τροφοδοτούντων 
αύτούς καί ταχεία έναρξις σχετικών 
προανακρίσεων ύπό αξιωματικών 
τής Χωροφυλακής. 3) Διορισμός κα
ταλλήλων οδηγών καί πεπειραμένων 
διοικητών εις άπαντα τά μεταβατικά 
άποσπάσματα. 4) Νά άπαγορευθή 
η παραχείμασις τών ύποπτων συνερ
γασίας μέ τούς ληστάς βλαχοποιμέ- 
νων εις τάς μεθορίους περιοχάς. 
5) Νά διαταχθή ή καθ’ ομάδας κατα- 
σκήνωσις τών σκηνιτών βλαχοποιμέ- 
νων καί άρβανιτοβλάχων, διά νά μή 
ΐμποροϋν νά επικοινωνούν μέ τούς 

Ληστάς καί 6) Νά έπιδειχθή ύπό τοϋ 
Κράτους άκαμπτος αύοτηρότης έναν
τι τών εχθρών τοϋ Νόμου, διότι ή 
επιείκεια καί ή άτιμωρηοία τούς έχει 
αποθρασύνει.
Έ ξ άλλου, ό ’Αρχηγός τής Χωροφυ
λακής Άντισυνταγματάρχης Άναστ. 
Πλέσσας, σέ άναφορά πού ύπέβαλε 
ατό υπουργείο τών Εσωτερικών, 
ετόνισε, μεταξύ άλλων, τά άκόλουθα:
«'Η δίωξις τής ληστείας δέν δύναται 
να ύπαχθή εις γενικούς κανόνας, 
«λλά μόνον εις τινας έξ αύτών, κυ- 
ριωτέρους τών όποιων θεωρώ: 1) Τήν 
αυστηρότητα τών Ποινικών Νόμων 
έναντι τών κακοποιών. 2) Τήν έπι-

λογήν τών διοικητών αποσπασμάτων, 
μέ γνώμονα πάντοτε τήν πείραν 
τήν νοημοσύνην καί τήν ένεργητικό- 
τητα τούτων, ώς καί τήν κατάλλη
λον τοποθέτησιν αύτών. 3) Τά άπο
σπάσματα νά διαιρούνται εις μι
κρότερα, κατά δήμους, εις τούς ό
ποιους έμφωλεύουν λησταί, ώστε νά 
δύνανται νά δροΰν άμέσως καί νά 
προλαμβάνουν, μέ άπόλυτον ταχύ
τητα, τάς κινήσεις των. Οί άποσπα- 
σματάρχαι νά είναι τολμηροί, 
άκρως έχέμυθοι, γενναίοι, μέ ταχεΐαν 
άντίληψιν καί ορθήν κρίσιν. Νά 
έχουν πλήρη γνώσιν τοΰ τόπου καί 
τών κατοίκων, νά άντέχουν δέ εις 
κακουχίας, εις τάς όποιας οί λησταί 
είναι άνθεκτικοί καί νά γνωρίζουν 
τον βίον καί τά συνήθειας τών λη
στών, τούς οποίους διετάχθηοαν νά 
καταδιώξιυν. Νά έχουν ύπ’ οψιν δτι, 
έκαστος ληστής καί μόνος μένων, 
έξοικονομεϊ τάς άνάγκας αύτοΰ, δέν 
τον άπελπίζει καμμία δυσκολία καί 
γνωρίζει τίνι τρόπω θ’ άποφύγη τάς 
ένέδρας. Καί δτι ό ίκανώτερος τών 
ληστών δέν είναι συνήθως ό γενναιό
τερος άλλ’ ό έπιτηδειότερος, ό νοη- 
μονέστερος καί ό άντέχων περισσό
τερον εις τάς κακουχίας, ό έχων 
άκριβή τοΰ τόπου γνώσιν. Δέον έπί
σης νά μή λησμονώμεν δτι οί λησταί 
αποφεύγουν τάς συμπλοκάς καί δέ
χονται αύτάς μόνον δταν σχηματί
ζουν πεποίθησιν δτι νικοΰν ή δταν 
δέν δύνανται νά πράξουν διαφορετικά. 
Πάντοτε, δι’ άκατανοήτου έπιτη- 
δειότητος καί δι’ όλων τών μέ·;ων, 
προσπαθούν νά άποκρύψουν τά ίχνη 
των άπό τούς διώκτας των καί λαμ
βάνουν τά έπιτηδειότερα μέτρα προς 
άποφυγήν ένδεχομένων ένεδρών. Πά
ντοτε δέ, κατά τάς πορείας των, το
ποθετούν έμπροσθοφυλακάς, πρός 
κατόπτευσιν τών στενών διαβάσεων 
καί τών γεφυρών. Σπανίως ληστής, 
συλλαμβανόμενος προδίδει τούς φί
λους αύτοΰ ή τά μέρη εις τά όποια 
κρύπτονται. Πρόκειται περί θηρίων 
άγριων καί πονηροτάτων....

'Η  Δημοτική ’Αστυνομία, όχι μό
νον εις ούδέν ωφελεί, άλλ’ είναι 
έπιζήμιος, δίδουσα πληροφορ.ιας πάν
τοτε μακράν τής άληθείας, ένεκα 
τών έπιτοπίων άτομικών καί κομμα
τικών των συμφερόντων. Καταλληλο- 
τέρους διά τήν ειδικήν ύπηρεσίαν τής 
διώξεως τής ληστείας θεωρώ τούς 
άξιωματικούς τής Χωροφυλακής, 
διότι, ώς έκ τής φύσεως τής υπη
ρεσίας των έχουν άστυνομικήν καί 
άνακριτικήν δικαιοδοσίαν. Τά κα
θήκοντα δέ ταϋτα, ήνωμένα μέ τήν 
πείραν, είναι λίαν συντελεστικά εις

τήν άποτελεσματικήν καταδίωξιν. 
Κατ’ έμήν ιδέαν, ή Χωροφυλακή, 
ώς έκ τοϋ όργανισμοΰ της, τοΰ ιδιο
φυούς τής ύπηρεσίας της καί τών 
διαφόρων ιδιοτήτων τών μελών της, 
είναι καταλληλοτέρα διά τήν κατα- 
δίωξιν. ’Από τής συστάσεώς της, ή 
Χωροφυλακή, συμπεριέλαβεν άν- 
δρας εις δλην τήν κλίμακα τής ιεραρ
χίας, μέ ιδιότητας χρησιμοτάτας 
εις τό ειδικόν τοΰτο άντικείμενον τής 
ύπηρεσίας. 'Ο  δέ οργανισμός της 
συστηματικώς βάσιν έχει τήν διαίρε- 
σιν τής δυνάμεώς της εις μικρά τμή
ματα. Περιλαμβάνει δέ εις τούς κόλ
πους της άνδρας ικανούς καί άναγκα- 
ζομένους νά έκτίθενται ήμέρας καί 
νύκτας εις οδοιπορίας έκτεταμένας, 
εις δλας τάς έποχάς τοΰ έτους, οΰτω 
δέ δύνανται νά ύπερπηδοΰν τάς πα- 
ρουσιαζομένας δυσχερείας καί νά γί- 
νωνται σκληροί στρατιώται, χωρίς, 
ώς έκ τούτου, νά χάνουν τήν έκ 
τών Κανονισμών τοΰ Σώματος προ- 
βλεπομένην πειθαρχίαν καί τάξιν...

Η ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΙΣ 

ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ

Ή  νέα έξαρσις τής ληστείας, πού 
άκολούθησε τήν εισβολή ληστών τό 
Φθινόπωρο τοΰ 1870, δέν βρήκε άπα- 
ράσκευες τις Ελληνικές καταδιωκτι
κές άρχές, οί όποιες περίμεναν πώς οί 
λησταίπού είχαν καταφύγει στο τουρ
κικό έδαφος, θά ξαναχτυπούσαν κατά 
τούς άμέσως έρχομένους μήνες καί 
πάντως πριν άπό τό χειμώνα καί 
είχαν λάβει τά μέτρα τους. Ό  ’Αρχη
γός τής Χωροφυλακής είχε δώσει 
κατάλληλες οδηγίες στούς διοικητάς 
τών Μοιραρχιών, ένώ ό Βακάλο
γλου έπώπτευσε γιά τόν καταρτισμό 
πολλών καί ισχυρών άποσπασμάτων, 
τά όποια έθεσε ύπό τάς διαταγάς πε
πειραμένων άξιωματικών τής Χωρο
φυλακής, τούς όποιους έπέλεξε ό 
ίδιος. Τό παράδειγμά του άκολούθησε 
καί ό Νομάρχης Φθιώτιδος Τζανής, 
κατόπιν συνεννοήσεως καί μέ τούς 
διοικητάς τών Ταγμάτων Στρατοΰ.

Ό  Περικλής Τζανής κατετάγη 
στή Χωροφυλακή τό 1834 μέ τό βα
θμό τοΰ ένωμοτάρχου α! τάξεως. 
Τό 1839 προήχθη στο βαθμό τοΰ 
ύπομοιράρχου καί τό 1854 στό βαθμό 
τοΰ μοιράρχου, οπότε έτοποθετήθη 
στή Μοιραρχία Αιτωλοακαρνανίας 
ώς διοικητής. Τήν έποχή έκείνη οί 
παραμεθόριες έπαρχίες έμαστίζοντο
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Χωροφύλακες τών μέσων τού περασμένου αίώνος προσπαθούν νά διαχω
ρίσουν συμπλεκόμενους πολίτας. Γκραβούρα τής εποχής.
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άπό τή ληστεία, ένώ ή Χωροφυλακή 
ολοκλήρου τής χώρας άντιμετώπιζε 
σοβαρές δυσχέρειες γιά την έκπλή- 
ρωσι τής άποστολής της, ένεκα τής 
άνεπαρκείας τής δυνάμεώς της. 'Ο 
Τζανής ήταν μορφωμένος, τολμηρές 
καί δραστήριος άξιωματικός. Καί 
άπεφάσισε νά λάβη τά δραστικοότερα 
μέτρα πού έπέτρεπαν οί Νόμοι καί 
έπέβαλαν οί περιστάσεις γιά νά πλήξη 
τούς ληστάς. Συνεκρότησε λοιπόν 
πολλά άποσπάσματα, έμερίμνησε 
γιά τήν πρόσληψι καταλλήλων καί 
πεπειραμένων οδηγών, ζήτησε καί 
επέτυχε τή βοήθεια τών δήμων καί 
τής ’Εθνοφυλακής καί έ'δωσε στά 
άποσπάσματα τό σύνθημα τής έξορ- 
μήσεως γιά τήν πάταξι τής ληστείας. 
'Ό πως δέ άνέφερε στο υπουργείο τών 
Εσωτερικών τον Μάρτιο τοΰ 1855 
ό Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, «ή 
ληστεία έπατάχθη καί έξέλιπε, κα
τόπιν τών δραστήριων ενεργειών τοΰ 
μοιράρχου κυρίου Π. Τζανή καί ήδη 
ήσυχία επικρατεί καθ’ άπαντα τον 
Νομόν».

Ό  πρωθυπουργός καί υπουργός 
τών Εσωτερικών Άλέξ. Μαυροκορ- 
δάτος, έξ άλλου, σέ εγκύκλιό του, μέ 
ήμερομηνία 28 ’Απριλίου 1855 άνέ
φερε οτι «ή ληστεία έξέλιπε άπό τήν 
Πελοπόννησον, ή ’Ακαρνανία έμιμή- 
θη τό παράδειγμα τής Πελοποννήσου

μέ ζήλον άξιέπαινον, τό δέ πνεύμα 
τούτο τής τάξεως πρέπει νά διαχυθή 
καί εις όλας τάς λοιπάς επαρχίας τής 
Στερεάς Ελλάδος». Σέ άλλη εγκύ
κλιό του, ό Μαυροκορδάτος, άνέφερε 
οτι κατά τό πρώτο έξάμηνον τοΰ 
1855 συνελήφθησαν ή έφονεύθησαν 
άπό τά άποσπάσματα 629 λησταί 
καί ληστοφυγόδικοι.

Τό δημοτικό συμβούλιο ’Αστακού 
τής Βονίτσης, κατά τή συνεδρίασι 
τής 18 Μαιου 1855, έξέφρασε τήν 
ευγνωμοσύνη τών κατοίκων προς 
τον μοίραρχον Τζανήν διά τήν οποίαν 
έπέφερε παντελή καταστροφήν τού 
ληστρικού στοιχείου, δπερ κατετά- 
ρασσε τήν έπαρχίαν ’Ακαρνανίας, 
κατορθώσας έν βραχυτάτω διαστή- 
ματι τήν παγίωσιν τής κοινής άσφα- 
λείας».

Τήν 25 Μαΐου 1855 άπενεμήθη εις 
τον μοίραρχον Τζανήν τό παράσημον 
τοΰ Χρυσού Σταυρού τοΰ Σωτήρος, 
«εις άναγνώρισιν τών προς τήν δημο
σίαν άσφάλειαν καί τό Κράτος έξαι- 
ρέτων υπηρεσιών του».

"Οταν ή ληστρική δραστηριότης 
έπανελήφθη τό Φθινόπωρον τοΰ 1870 
μέ πρώτο έντυπωσιακό κρούσμα τήν 
άπαγωγή τοΰ βουλευτοΰ Φίλωνος, 
άρχισε γενική έξόρμησις τών κατα
διωκτικών άποσπασμάτων στή Στε

ρεά, άκόμη δέ καί στήν Πελοπόννη
σο. Αύτή τή φορά δμω^έπί τή βάσει 
άστυνομικών μεθόδων καί μέ συντο
νισμό ενεργειών Χωροφυλακής καί 
Στρατιωτικών τμημάτων.

’Εν τώ μεταξύ, ή Κυβέρνησις Κου- 
μουνδούρου, άφοΰ διεπίστωσε δτι τά 
Στρατιωτικά Αρχηγεία δέν προσέ- 
φεραν τίποτε τό θετικόν, τά κατήργη- 
σε μέ Β.Δ. τής 28 ’Απριλίου 1871, 
καί άνέθεσε τήν ευθύνη τής διώξεως 
τής ληστείας στή Φθιώτιδα καί Ευ
ρυτανία, στον άντισυνταγματάρχη 
’Αρχηγό τής Χωροφυλακής Άν. 
Πλέσσαν, «άποστελλόμενον εκτά
κτως έκεϊσε καί λαμβάνοντα τον τ ί
τλον ’Αρχηγός τών κατά τήν Φθιώ
τιδα καί ’Ακαρνανίαν στρατιωτικών 
δυνάμεων». Ύπό τάς διαταγάς τού 
’Αρχηγού τής Χωροφυλακής έτέθη- 
σαν άπαντα τά εις τήν περιφέρειαν 
τής δικαιοδοσίας του στρατιω
τικά τμήματα, καθ’ δσον άφεώρα εις 
τήν υπηρεσίαν τής δημοσίας ασφα
λείας. Κατά τό άνωτέρω διάταγμα, 
«ό ’Αρχηγός τής Χωροφυλακής επι
βλέπει τήν τάξιν καί πειθαρχίαν τού 
ύπ’ αυτόν Στρατού, άσκών τήν πει
θαρχικήν δικαιοδοσίαν Έπιθεωρη- 
τοΰ Στρατού». Διαταγή τοΰ υπουρ
γού τών Στρατιωτικών Σμολένσκη, 
έκδοθεΐσα τήν 5 Μαΐου 1871, κα- 
θώρισε τις λεπτομέρειες έφαρμογής 
τοΰ διατάγματος τούτου.

Ό  Πλέσσας ήταν μορφωμένος καί 
ικανός άξιωματικός. Σέ ήλικία 18 
έτών έλαβε μέρος στον ’Απελευθερω
τικό Ά γώ \α  τοΰ 1821, έπολέμησε μέ 
γενναιότητα καί έτραυματίσθη δύο 
φορές. Τού άπενεμήθη στο πεδίο τής 
μάχης ό βαθμός τοΰ πεντακοσιάρχου. 
’Από δέ τής κατατάξεώς του στή Χω
ροφυλακή τό 1834 μέ τό βαθμό τοΰ 
υπομοιράρχου, δέν έπαψε νά άγωνί- 
ζεται γιά τήν πάταξι τής ληστείας 
καί γιά τήν επιβολή τοΰ Νόμου. Διε- 
κρίθη ιδιαιτέρως σάν διοικητής τής 
Μοιραρχίας Φθιωτιδοφωκίδος, οπότε 
κατάφερε σοβαρά πλήγματα κατά 
τών ληστοσυμμοριτών, έπροκάλεσε 
τήν εύαρέσκεια τών υπουργών ’Εσω
τερικών καί Στρατιωτικών καί έλα
βε τό παράσημον τού Χρυσού Σταυ
ρού τού Σωτήρος. Διετέλεσε έπίσης 
διευθυντής Χωροφυλακής τού υπουρ
γείου τών Στρατιωτικών καί ’Αρχη
γός Χωροφυλακής (1870—1872).

Ή  δραστήρια καί συντονισμένη 
καταδίωξις τών πάσης φύσεως κακο
ποιών σέ ολόκληρη τή χώρα, άπέ- 
δωσε, δπως άλλωστε άνεμένετο, καρ
ποφόρα άποτελέσματα. Ή  μία μετά 
τήν άλλη, δλες οί ληστοσυμμορίες 
πού είχαν εισβάλει στήν Ελλάδα
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άπδ τδ τουρκικό έδαφος, συνετρί- 
βησαν. Άλλα, παρά ταΰτα, ή έπα- 
γρύπνησις των καταδιωκτικών αρ
χών για τδ ενδεχόμενον νέας επι
δρομής, δέν έχαλαρώθη. Κανείς αρ
μόδιος δέν είχε τήν παραμικρή άμ- 
φιβολία ότι οί πέραν τών Ελληνικών 
συνόρων ευρισκόμενοι λησταί, πού 
έπροστατεύοντο άπδ τις τουρκικές 
άρχές καί σέ πολλές περιπτώσεις, 
δπως άνέφεραν επίσημες καταγγε
λίες, έμισθοδοτοΰντο, θά εισέβαλαν 
έκ νέου στην Ελλάδα, γιά νά συνε- 
χίσουν τά κακουργήματά των.

Τήν έποχή εκείνη, ή Πελοπόννησος 
έμαστίζετο άπδ τούς φυγοδίκους 
ό άριθμδς τών οποίων, σύμφωνα μέ 
πληροφορίες αρμοδίων άρχών, έφθανε 
τούς 1500, μολονότι, ό Κουμουνδοΰ- 
ρος, σέ σχετική ομιλία του στή Βου
λή, έξέφρασε τήν άποψι δτι δέν ύπε- 
ρέβαιναν τούς 500. Γιά τή σύλληψι 
τών φυγοδίκων, π  Λλοί τών οποίων 
διέπρατταν ληστείες καί είχαν γίνει 
επικίνδυνοι, έκινητοποιήθησαν οί κα
ταδιωκτικές άρχές τής περιφερείας. 
Σύμφωνα δέ μέ έπίσημες έκθέσεις, 
οί μοίραρχοι Μεσσηνίας I. Κόκκινης 
καί ’Αρκαδίας Πετμεζάς, συνέλα
βαν, ό μέν πρώτος, έντός τοϋ πρώτου 
έξαμήνου 1871, 67 φυγοδίκους, ό δέ 
δεύτερος έξώντωσε τή μόνη άπομεί- 
νασα στήν Πελοπόννησο ληστοσυμ
μορία Κουρκούμπα καί συνέλαβε 36 
φυγοδίκους.

'Ο Γάλλος δημοσιογράφος καί 
συγγραφεύς Ερρίκος Μπέλλ, πού 
ξαναγύρισε στήν Ελλάδα μετά τή 
ληστεία τοϋ Δήλεσι, έγραφε τά άκό- 
λουθα:

« Ή  Ελληνική Κυβέρνησις, έπει
τα άπδ τήν έναντίον της κατακραυ
γήν τής δημοσίας γνώμης τής Εύρώ- 
πης, άπεφάσισε νά δράση κεραυνο- 
βόλως. Στρατδς ολόκληρος έχρησι- 
μοποιήθη διά νά πλήξη τούς λη- 
στάς. Τά δέ δραστικά μέτρα πού 
ελήφθησαν παντού, έσημείωσαν πλή
ρη επιτυχίαν. "Ηδη ή ληστεία έξη- 
φανίσθη. ’Αλλά δέν πρέπει νά πλα- 
ναται κανείς. Κακοποιά στοιχεία 
δέν έπαυσαν νά ύπάρχουν. 'Τφί- 
στανται πάντοτε εις λανθάνουσαν 
κατάστασιν. Καί τήν μίαν ήμέραν 
ή τήν άλλην, οπότε κάποια πολιτική 
κρίσις ένδεχομένως θά έκσπάση, 
ή έχθρότης τών εις τήν Τουρκίαν 
εθνοτήτων θά προκαλέση άνακί- 
νηοιν τοϋ «Άνατολικοΰ Ζητήματος» 
καί τότε θά ίδωμεν τούς ληστάς 
επανεμφανιζομένους καί άπορρίπτον- 
τας τήν ποιμενικήν των ράβδον, 
διά νά ξαναπάρουν τά όπλα των καί 
νά βγοΰν στά βουνά..».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΝΑ

Π Ε Τ Ρ Ο Σ
ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

'Ο  Πέτρος Βακάλογλου ή Βουρ- 
λιώτης γεννήθηκε στή Σμύρνη τδ 
1809. Ή  μητέρα του κατήγετο άπδ 
τήν άρχοντική οικογένεια Δούκα, ή 
οποία προσέφερε κατά τήν τουρκο
κρατία μεγάλες υπηρεσίες στδ ’Έθνος 
πολλά δέ μέλη της έλαβαν μέρος 
στδν ’Απελευθερωτικό ’Αγώνα ή κα
τέλαβαν άξιώματα στδ έλεύθερο Ε λ 
ληνικό Κράτος. 'Ο  Βακάλογλου έφυ
γε κρυφά άπδ τή Μ. ’Ασία μέ ψευ
δώνυμο καί έφθασε στήν Πελοπόν
νησο τδ 1827. Εις τδ φύλλο μητρώ
ου του άναφέρεται δτι έδιδάχθηκε 
ιστορία, φυσική καί φιλοσοφία καί 
δτι έγνώριζε τή Γαλλική, ’Ιταλική 
καί Τουρκική γλώσσα. Τδ ίδιο έτος 
τής άφίξεώς του στήν Πελοπόννησο 
έλαβε μέρος στήν έκστρατεία τής 
Χίου. 'Υπηρέτησε κατόπιν στδν 
Τακτικό Στρατό πού ώργάνωσε ό 
Καποδίστριας. Τδ 1834 κατετάχθη 
στή Χωροφυλακή μέ τδ βαθμό τοϋ 
ενωμοτάρχου β' τάξεως. Τδ 1836 
προήχθη στδ βαθμό τοϋ ενωμοτάρ
χου α' τάξεως καί έτοποθετήθη στδ 
’Αρχηγείο τής Χωροφυλακής ώς 
γραμματεύς τοϋ ’Αρχηγού Μαξιμ 
Ρόσνερ, διότι ήτο γλωσσομαθής.
Προήχθη σέ υπομοίραρχο τδ 1839 
οπότε καί επί σειράν ετών, διετέλεσε 
διοικητής διαφόρων ύπηρεσιών Χω
ροφυλακής καί άγωνίσθηκε γεν
ναία γιά τήν καταδίωξι καί πάταξι 
ληστοσυμμοριών. Τδ 1856, προήχθη 
στο βαθμό τοϋ μοιράρχου καί έτοπο
θετήθη διοικητής τής Μοιραρχίας 
Βοιωτίας καί προσωρινός διοικητής 
τοϋ Μεταβατικού ’Αποσπάσματος.

Τήν έποχή εκείνη ή ληστεία στήν 
Άττικοβοιωτία βρισκόταν στδ άπο- 
κορύφωμά της. "Οπως δέ άνέφερε ό 
μοίραρχος Ά ν. Πλέσσας, διευθυντής 
τής Χωροφυλακής παρά τώ υπουρ
γεία» τών Στρατιωτικών, στις 20 ’Ι
ουνίου 1856 (τδ ’Αρχηγείο Χωρο
φυλακής είχε καταργηθή). « Ό  μοί
ραρχος Βοιωτίας (Βακάλογλου) μα- 
θών τήν άπόβασιν τών ληστών εις τήν 
δικαιοδοσίαν του (έπρόκειτο γιά τις 
ληστοσυμμορίες Νταβέλη Φουντούκη

Κακαράπη, Ζαφείρη καί Τζο'χπα), 
διέταξε τήν κατάληψιν τής θέσεως 
Άρβανίτικα τών Κουκούρων δι’ 
άποσπάσματος Στρατιωτικού, προ- 
σεκάλεσε τούς άνθ]γούς Τσίπαν καί 
Μέρμηγκαν νά παρακολουθήσουν κατ 
ίχνος τούς ληστάς, τδν ύπολοχαγδν 
Τζήρον νά καταλάβη τά Κομπιά, τδν 
ύπολοχαγδν Μέγαν τάς θέσεις Ζεμε- 
νδ—Στενή τής Δαυλείας καί τδν υπο
μοίραρχον Αοκρίδος τάς ύποπτους 
θέσεις πρδς τούς δήμους Όρχομενοΰ 
καί Άκραιφνίου, αύτδς δέ έσπευσε 
νά έξακολουθήση τήν καταδίωξιν τής 
εΐρημένης συμμορίας...» "Οταν μετά 
τή στενή αυτή παρακολούθησι τών 
ύπδ τδν Βακάλογλου άποσπασμάτων, 
οί λησταί ώχυρώθησαν στδ Ζεμενό. ό 
Βακάλογλου έ'φθασε εκεί στις 5 μ.μ. 
τής 12 ’Ιουλίου 1856 καί έδωσε 
τδ σύνθημα τής έπιθέσεως, άποτέλε- 
σμα τής οποίας ήταν, ώς είναι γνω
στόν ή έξόντωσις τών ληστοσυμμο
ριών αυτών καί ή άνακούφισις τών 
κατοίκων τής περιοχής τό 1859 
προήχθη εις τδν βαθμόν τοϋ ταγμα
τάρχου. Τδ 1863 διετέλεσε διευθυν
τής τής Διοικητικής ’Αστυνομίας 
’Αθηνών καί κατόπιν ’Αρχηγός τών 
Μεταβατικών ’Αποσπασμάτων Βοι
ωτίας, οπότε κατώρθωσε νά συλλάβη 
ή νά έξωντώση δεκάδες άπδ τούς 
ληστάς καί τούς άλλους κακοποιούς 
πού είχαν άποδράσει άπδ τις φυλακές 
μετά τήν έξωσι τοϋ ’Όθωνος. Τδ 
1867 έξελέγη τακτικός έπαρχιακδς 
σύμβουλος τοϋ δήμου Όρχομενοΰ 
καί τδ 1870 διωρίσθη Νομάρχης Αι
τωλοακαρνανίας, άργότερα δέ με- 
τετέθη στή Φθιωτιδοφωκίδα, τοϋ 
Τζανή μετατεθέντος στήν Αιτωλο
ακαρνανία. Ά π δ  τής θέσεως τοϋ Νο
μάρχου προσέφερε επίσης πολύτιμες 
υπηρεσίες στή δημοσία άσφάλεια, 
τήν οποίαν κατώρθωσε νά άποκατα- 
στήση μετά άπδ μεγάλες προσπά
θειες καί σκληρούς άγώνες. *0 Βα
κάλογλου υπήρξε άπδ τις πλέον δια
κεκριμένες φυσιογνωμίες τής επο
χής του. Έτιμήθηκε μέ τδν Άργυρό 
καί τδ Χρυσό Σταυρό τοϋ Σωτήρος, 
μέ τδ Αριστείο, τού Άγώνος, μέ τδ 
Χάλκινο Αριστείο καί τοϋ άπενεμή- 
θη τδ ’Οθωμανικό παράσημο τοϋ 
Όσμανιέ γιά τήν πάταξι τής λη
στείας στήν Ελληνοτουρκική μεθό
ριο. Άπεβίωσε στή Χαλκίδα τδν 
’Ιούλιο τοϋ 1884. Οί οικογένειες Βα
κάλογλου—Δούκα έδώρησαν ολόκλη
ρο τδ άτομικδ άρχεΐο τοϋ Βακάλογ
λου στά Γενικά Α ρχεία  τοϋ Κρά
τους, πού άποτελεί ογκώδη φάκελ- 
λο μέ τά στοιχεία Κ. 24.
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« Φ Η Κ Ο Κ
Α ^ Χ Α Ι ^ -
Α Ο Γ Ι Κ Ο Κ

Τό 'Ε λλ η ν ικόν  "Εθνος Α ναμφ ισβήτητα  κάτι 
δείξε μεγάλην ζω τ ικ ό τη τα , κατά  τή ν  μακραίω I 
Ιστορία του . Α υτό β εβ α ιώ νετα ι κα ί άπό τά  κοσμ 
ιστορικής σημασίας συμ βάντα  τά  όποια τοΰ  έδι> 
σαν τή ν  ευκαιρία  νά  συναγω νισθή  μέ άλλο 
λαούς κα ί νά  κριθή άξιον νά  συμβάλη  θετικά  στί* 
δημ ιουργία  τή ς παγκοσμ ίου  Ιστορίας τοΰ  πολ| 
τ ισ μ ο ΰ . Τά μ εγάλα  λο ιπόν ιστορικά α υτά  γεγ 
νότα  έδημιούργησαν στήν καρδιά τοΰ  Έλλί]' 
τό  αίσθημα τή ς παληάς Δ όξα ς. Τ αυτόχρονα  δ μι 
έξύψ ω σα ν τό φ ρ ό νη μ α , έλέπτυναν τό αΐσθημ 
έστρεψ αν τή ν  σκέψ ι σέ υψ ηλός ιδέες, συνετ 
λεσαν στήν άνθησι τή ς τέχ νη ς  κα ί έδημιούργηο 
τόν «χρυσοΰν α ιώ να»  μέ τή ν  άνεπανάληπ 
κ α λ λ ιτεχν ικ ή  δημ ιουργία  τή ς  ά ρχα ίας Έλλάδο 
Π ολυάριθμα Α ριστουργήματα τή ς κλασσικής *3 
λην ική ς τέχ νη ς  κα ί τή ς π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ς  μας yX 
ρονομίας γεν ικ ώ τερ α , κοσμοΰν σήμερα το1 
χώ ρ ους τοΰ Έ θ ν ικ ο ΰ  μας ’Α ρχαιολογικού Μο 
σ ε ίο υ .’Ε π ι μ έ λ ε ι α  :

Π ΑΝ ΑΓΙΩ ΤΟΥ  Π Α Π Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Υ  
Ά ν θ υ π α σ π ισ το ΰ  Χ ω ρ )κ ή ς
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Α' ΜΕΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ - 
ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΙ Α  

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Τό πρώτο 'Ελληνικό ’Αρχαιολο

γικό Μουσείο Ιδρύθη στην Αίγινα 
τό 1829 χάρι στο προσωπικόν ενδια
φέρον τον Κυβερνήτη ’Ιωάννη Κα- 
ποδίστρια. "Οταν ή ’Αθήνα έγινε 
Πρωτεύουσα τής χώρας, μετεφέρ- 
θησαν από την Αίγινα δλα τα αξιό
λογα έργα τέχνης και έτοποθετή- 
θησαν σε διάφορους χώρους της 
(Θησείο, Ρολόι ’Ανδρόνικον, στοά 
Άδριανοϋ κ. α.) 'Η  'Ελληνική ’Αρ
χαιολογική Εταιρεία (1837) Ιδρυσε 
τό πρώτο της Μουσείο (1858]9) 
τό όποιον έλειτονργησε σέ αί
θουσα τον Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
καί έπλοντίσθη με ευρήματα από 
άνασκαφές της ή αγορές αρχαίων 
έργων. Τό 1865 τό Κράτος πά
ρε χώρησε αίθουσες τον Βαρβακείου 
για τήν στέγασι τών έργων τέχνης.

Πρέπει μάλιστα νά άναφερθή 
δτι φιλότεχνον ενδιαφέρον έδειξαν 
καί οι διά τών όπλων δημιουργοί 
τοΰ νέου ’Ελληνικού Κράτους με 
τους λογίονς τής εποχής που υπέ
γραψαν τό Καταστατικό Ιδρνσεως 
τής «'Εταιρίας 'Ωραίων Τεχνών» 
τό 1844 στήν ’Αθήνα, όταν υπήρ
χαν ακόμη ίχνη αιμάτων τής πο
λύπτυχης 'Ελληνικής τραγωδίας τον 
’21 επί τών βράχων καί τών επάλ
ξεων τών 'Ελληνικών Φρουρίων. 
Κοινή σννείδησις είχε γίνει λοι
πόν ή ανάγκη περισυλλογής καί 
διασώσεως τών έργων τέχνης καί 
εθνικών τής χώρας μνημείων. Γι’ 
αυτό τον λόγο έγινε γύρω στά 1835 
to Α ’. αρχιτεκτονικό σχέδιο τοϋ 
LEON VON KLENZE γιά τήν 
ιδρυσι Κεντρικού Μουσείου τοϋ 
«Παντεχνείον». Τό Θησείου, άλ
λωστε, είχεν όρισθή νά γίνη «Κεν
τρικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσείον» 
τής χώρας με τό Βασιλικό Διάταγμα 
τής 13-11-1834. 'Η  άνοικοδό- 
μησι τοΰ σημερινού κτηρίου τοΰ 
Εθνικοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου 
τής οδού Πατησίων τών ’Αθηνών, 

I' α9χισε τό 1866 μέ τήν δωρεάν 
τοΰ οικοπέδου τής 'Ελένης Τοσίτσα 
και τήν χρηματική συνεισφορά τοΰ 
ομογενοΰς Αημήτρη Μπερναρδάκη. 
Εστηρίχθη ατό σχέδιο τοΰ ρομαν-

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

"Ενα θαυμάσιο, χάλκινο άγαλμα τον Ποσειδώ/α, το όποιον άνεσνρθη από τήν θάλασ. 
σα τοϋ ’Αρτεμισίου τής Βορείου Εύβοιας τό 1928. Είναι μορφή δραστική, ενός ωρίμου 
θεοϋ τοΰ όποιου συντελειται ή «επιφάνεια», μέ δνναμι φοβερή, σαν κραταιοϋ δυνάστη 
γής καί θάλασσας. Μέ τό άνέβασμα τοΰ δεξιοϋ χεριού μετακινούνται οργανικά προς τά  
πίσω οι σωματικές του δυνάμεις, άνασηκώνονται τά δάκτυλα τοϋ άριατεροϋ ποδιού καί 
ολη ή εντασι μεταβιβάζεται στο δεξί τον πόδι τό όποιο στηρίζει δυναμικά ολόκληρο τό 
σώμα στά δάκτυλά του. Τό γεμάτο δυναμισμό, ήρεμο, κεφάλι του μέ τις πλατιές, 
γυμνές του επιφάνειες καί τήν Αρμονική ροή τών βοστρύχων τής κόμης καί τής γενειά
δας, στηρίζεται επάνω στο κορμί του. ' I I  πλαστική άπόδοαι τοϋ θεϊκού κορμιού σέ 
υπέρτατη εντασι καί τοΰ κραταιοϋ κεφαλιού του, αποτελεί Απαράμιλλο επίτευγμα, 
Ισως τοϋ τεχνίτη Κάλαμι, χαλκοπλάστη τής περιόδου τον αυστηρού ρυθμού.
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τικοϋ καλλιτέχνη, ζωγράφου και 
αρχιτέκτονα LUDW IG LANGE. 
Μέ κρατική δαπάνη έκτίσθη τό 
1874 ή Δυτική του πλευρά στην 
όποια μετεφέρθησαν αμέσως τά δια
σκορπισμένα σέ διάφορους χώρους 
τής Αθήνας έργα τέχνης. Τότε 
έγιναν και τά επίσημα εγκαίνια 
τοϋ Μουσείου. Μέ πρωτοβουλία τοϋ 
φιλοτέχνου και μεγαλόπνου πολι
τικού — Πρωθυπουργού Χαρι
λάου Τρικούπη, μετωνομάσθη τού
το μέ τό Β.Δ. τής 19-4-1881 
από «Κεντρικόν» σέ «Εθνικόν 
’Αρχαιολογικόν Μουσείον». Τό 
οικοδομικό έργο έτελείωσε τό 
1889 μέ τροποποίησι τού αρχικού 
σχεδίου LANGE από τον νεώτερο, 
αρχαιολόγο, αρχιτέκτονα, ERNST 
ZIL L E R . Ό  βαθυστόχαστος ε
ραστής τής τέχνης, ’Ακαδημαϊκός, 
ιδρυτής τού Μουσείου, Παναγιώ
της Καββαδίας (1849—1928) έ- 
πραγματοποίησε τό στήσιμο των 
Γλυπτών και τήν έκθεσι πολλών 
άλλων έργων τέχνης στις σημερινές 
αΐθουσές του. 'Ο ίδιος συνέταξε 
και ’Οδηγό Γλυπτών τού Μουσείου 
(1887, 1890-2). Ό  έξέχων επί
σης ’Ακαδημαϊκός και αρχαιολό
γος Χρήστος Τσοΰντας (1857— 
1934), γνωστός μεταξύ άλλων, και 
από τό έργο του «Μυκήναι και 
Μυκηναιος Πολιτισμός», κατήρ- 
τισε τό Ευρετήριο τής Μυκηναϊ
κής Συλλογής τού Μουσείου. Ό  
εκλεκτός αρχαιολόγος συγγραφεύς 
και Διευθυντής τού Μουσείου, Πα
ναγιώτης Καστριώτης (1859 — 
1931), συνεπλήρωσε καί ενημέρωσε 
μέ υποδειγματικό τρόπο τό Ευρε
τήριο τών Γλυπτών τοϋ Μουσείου, 
τυπώσας καί Κατάλογον αυτών 
(1908). Τό έργο τοϋ Μουσείου 
συνεπληρώθη μέ τήν ευσυνείδητη 
προσφορά καί τήν εύγενή συνεργα
σία πολλών παλαιοτέρων καί νεω- 
τέρων επιφανών 'Ελλήνων καί ξέ
νων αρχαιολόγων καί άλλων έκλε-

Ο Ε Ρ Μ Η Σ  Τ Η Σ  Α Ν Δ Ρ Ο Υ

Τεράστιο μαρμάρινο άγαλμα τοϋ ’Ερμή, φύ
λακα τών νεκρών, άντίγραφον τοϋ Ιον π .Χ . 
αιώνα πού πιστεύεται δτι αντιγράφει ένα 
λαμπρό μπούτζινο αρχέτυπο τής σχολής τοϋ 
Πραξιτέλη. Άνευρέθη στην “Ανδρο, πιθανώς 
άνεβασμένο επάνω σέ έναν τάφον. Στηρίζε
ται στο αριστερό τον πόδι μέ τήν χλαμύδα 
ριγμένη επάνω στον αριστερό του ώμο. Δ ί
πλα τον υπάρχει στήριγμα ατό όποιον είναι 
συσπειρωμένο ένα φειδι. Κατά τις αρχαίες 
δοξασίες τό φείδι αυτό έχει σχέσι μέ τους 
νεκρούς καί μέ τά άγαθά τής μετά  θάνατον 
ζωής.
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κτών θεραπόντων τής επιστήμης 
και τής Τέχνης. Νέα έξαλλον αξιό
λογη κτηριακή τον επέκταση μέ 
κρατικήν επίσης έπιχορήγησι, έ- 
πραγματοποιήθη το 1925 ή όποια 
όλοκληρώθη τελικά, κατά τα έτη 
1936 — 1940.

Μέ ειδική μέριμνα αρμοδίων πα
ραγόντων, κατά τον Έλληνοίτα- 
λικό πόλεμο, έγινε ή έγκαιρη ενα
ποθήκευα ι και ταφή τών πολυτί
μων έργων τέχνης τοϋ Μουσείου 
σέ χώρους τής Β.Λ. πλευράς, σε 
απόκρυφα καταφύγιά τον και σέ 
άλλα υπόγεια μεγάλου Κρατικού 
’Αθηναϊκού μεγάρου. Πολύμοχθη 
βέβαια εργασία έχρειάσθη γιά τήν 
πραγματοποιηθεϊσα εκ νέου το 
1946 λειτουργία τών τριών πρώ
των αιθουσών του. Μέ συνεργασία 
τοϋ άρχιτέκτοκτονα τον Υπουρ
γείου Παιδείας Πατρόκλου Καραν- 
τινοϋ και τοϋ Διενθνντοϋ—όργανω- 
τοϋ τοϋ Μουσείου, (1942-1964), 
’Ακαδημαϊκού, Χρήστου Καρούζου 
(1900—1967) δισκεενάσθη τό πα
λαιό κτήριο, (σχέδιο LANGE και 
Z ILLE R ^ και σννεδέθη τό παληό 
το σΧήθα μέ τ 'ις σύγχρονες τεχνι
κές άνάγκες, γιά τήν άνακαταακενή 
τών τμημάτων του και τήν εκσυγ
χρονισμένη παρουσίασι τών εκθε
μάτων τον. Μέ τήν νέα διαμόρφωσι 
τών αιθουσών τον έδημιονργήθ η 
ατμόσφαιρα γιά μιά άμεση επι
κοινωνία τοϋ έπιοκέπτη μέ τον 
κόσμο τών αριστουργημάτων τής 
τέχνης. "Ετσι σήμερα μπορεί κα
θένας νά άνοιξη τήν καρδιά τον 
γιά νά θανμάση και άπολαύση 
τήν ανεπανάληπτη καλλιτεχνική δη
μιουργία τών προγόνων μας σέ 
άλες τις φάσεις τής ιστορικής της 
πορείας. Τό άπέρριτο «Κλασσικι- 
στικό» αυτό Κρατικό κτήριο τοϋ 
19ον αιώνα, φιλοξενεί σήμερα στους 
καλαισθήτους χώρους τον πολλά 
σπάνια σέ άξια καί είδος έργα 
καί, κυρίως, εξαίρετα Γ λ υ π τ ά

Η  Α Θ Η Ν Α  Τ Ο Υ  Β Α Ρ Β Α Κ Ε ΙΟ Υ

Μικρό μαρμάρινο άγαλμα, αντίγραφο τοΰ 
χρυσελεφάντινου Φειδιακού αρχετύπου τής 
Αθήνας Παρθένον πού κοσμούσε τον σηκό 

τοϋ Παρθενώνα. Είναι πορτραϊτο τής ’Α θή
νας Πάνοπλης σε μεγαλοπρεπή μετωπική  
στασι. Παρουσιάζει τήν θεά μέ μεγαλοπρεπές 
αττικόν κράνος στό κεφάλι που έχει δύο πή- 
γασονς μέ μιά σφίγγα άνάμεσά τους. Οί βρα
χίονες τής θεάς βρίσκονται μακρυά, ανοιχτά 
απο το υπόλοιπο σώμα της. Τό αριστερό της 
χέρι ξεκουράζεται έλαφρά στήν άκρη τής όρ
θιας ασπίδας της και κρατά νομίσματα τοϋ 
ιεροϋ της φειδιοϋ, τοϋ Έριχθόνιον, τοϋ φρου- 
ροϋ τής Άκροπόλεως.
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πολλά έκ τών όποιων είναι πρωτό
τυπα, αυθεντικά, ελληνικά έργα με 
ζωντάνια, και έμφυτη άντίληψι ρυ
θμού. Τά Ευρωπαϊκά Μουσεία πού 
έχουν Ιδιωτικές συλλογές αρχαί
ων γλυπτών «έξωραϊσμένων », α
σφαλώς, αδυνατούν νά δώσουν γνή
σια εικόνα τής 'Ελληνικής τέχνης. 
Μόνον ό περισπούδαστος παραδο
σιακός χώρος τού ’Εθνικού ’Αρ
χαιολογικού Μουσείου, δίνει απε
ρίφραστα την αληθινή εικόνα τής 
πολυσήμαντης αρχαίας μας τέ
χνης πού προκαλεϊ αναμφίβολα την 
ψυχική συμμετοχή και τον θαυμα
σμό κάθε επισκέπτη. 01 μέχρι 
σήμερα γενόμενες κατά καιρούς γύ
ψινες και άλλες συμπληρώσεις τό
σο στο ’Εθνικό ’Αρχαιολογικό Μου
σείο δσο και ατά άλλα τής χώρας 
Μουσεία, έπραγματοποιήθησαν μέ 
χαρακτηριστική άκρίβεια, διάκρι- 
σι καί σεβασμό προς τήν καλλιτε
χνική τους ιδιομορφία. "Ολες οι 
συλλογές του έχουν πιά πλουτισθή 
μέ πολλά νέα αρχαιολογικά ευρή
ματα από άνασκαφές διαφόρων πε
ριοχών τής χώρας ή άνασυρθέντα 
έργα από υπόγεια, άγνωστης μέχρι 
τώρα καλλιτεχνικής αξίας.

'Η  διαλογή καί ή έκθεσι δλων 
τών έργων τέχνης πού έχουν έκτε- 
θή στις αϊθουσές του έστηρίχθη 
στήν ιδιαίτερη έκτίμησι κάθε καλ
λιτεχνήματος σάν έργου ατομικού 
μέ ιδιόρρυθμη αυτονομία καί συ
νάμα σάν μέλους μιας οργανικής 
μέσα στο κόσμο τής rΕλληνικής 
τέχνης έξελίξεως. ’Εχρησιμοποιή- 
θησαν επίσης συναφή μέ τό θέμα 
αυτό επιστημονικά πορίσματα, ή 
τεχνοκριτική άνάλυσι καί ή ασκη
μένη δρασι προς επιτυχία τού δλου 
έργου. Σέ πολλές μάλιστα περιπτώ
σεις αυτά τά ίδια τά έργα καθώρι- 
ααν τήν θέσι πού τούς ανήκει καί 
έτοποθετήθησαν ξεχωριστά, μόνα 
τους ή μαζί μέ άλλα συγγενή 
τους σέ κεντρικά σημεία, γωνιές 
ή άλλους καταλλήλους γι’ αυτά 
χώρους τού Μουσείου. Είναι δμως, 
αναμφίβολα, χρήσιμη μιά — έστω 
καί άπλή — άνάγνωσι τής 'Ιστο
ρίας τής Τέχνης τού τόπου μας, 
σέ κάθε επισκέπτη γιά νά κατορ- 
θώση νά αίσθανθή, νά νοιώση καλά 
καί νά έκτιμήση τήν σημασία καί

Μαρμάρινη επιτύμβιος πλάκα πολεμιστον ό 
όποιος έπεσε εις τό πεδίο της μάχης όπως 
σώζεται σήμερα στις αίθουσες τον ’Εθνικόν 
’Αρχαιολογικού Μουσείου.

τήν τεχνοτροπία τών εκθεμάτων 
τού Μουσείου, καθώς καί τήν μορ
φωτική δύναμι τής τέχνης γενικώ- 
τερα. Τό ’Εθνικό ’Αρχαιολογικό 
Μουσείο δίνει μέ τά έκθέματά του 
μιά τέλεια οργανική άνάπτυξι καί 
άνέλιξι τής 'Ελληνικής τέχνης σέ 
δλες τις ιστορικές της φάσεις.4 
Ταυτόχρονα δημιουργεί μιά ζεστή 
ατμόσφαιρα πού συντελεί στήν 
άμεση επαφή, τήν γνωριμία καί 
έξοικείωσι κάθε πνευματικού αν
θρώπου μέ τά αρχέτυπα τού πολι
τισμού μας, μιά θερμή συνομιλία 
μέ τις είκονιζόμενες στά έργα πνευ
ματικές μορφές, ένα άγγιγμα, μια. 
προσέγγισι στήν Γενέθλια Γή στήν 
όποια βυθίζονται οι ρίζες τού πο
λιτισμού μας καί από τήν όποιαν 
αντλούμε ζωογόνους χυμούς για 
μιά άμεση επαφή καί υπεύθυνη 
γνωριμία μέ τήν πολιτιστική μας 
κληρονομιά.

Κατά τά 150 περίπου χρόνια 
τής ελεύθερης νεοελληνικής ζωής 
οι επίπονες προσπάθειες Ελλήνων 
και ξένων κορυφαίων αρχαιολόγων 
καί ιστορικών τής τέχνης έφεραν I 
εις φώς πολλούς θησαυρούς καί\ 
έργα τέχνης τά όποια έπέβαλον I 
τήν ίδρυαι Μουσείων καί κυρίως, | 
τιύ ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μου
σείου. Τά έργα δέ αυτά άντιπροσω- 1 
πεύουν πολλές πλευρές τής 'Ελλη-* 
νικής καλλιτεχνικής παραδόσεως καί 
αποτελούν τρανή άπόδειξι καί ταυ
τόχρονα αδιάψευστη μαρτυρία τής 
αδιάσπαστης συνεχείας καί ενό
τητας τού 'Ελληνικού Πολιτισμού.1 
Γι’ αυτό είναι χρήσιμη καί αναγκαία,, 
δπως προαναφέρθη, μιά ουσιαστική 
γνωριμία καί μύησι μέ τήν 'Ιστο-\ 
ρία τής τέχνης μας. Στο έργο αύτο 
συμβάλλει θετικά από μακρού χρό-\ 
νου ή παρουσία τού πρώτου Μον-\ 
σείου τής χώρας. Μέσα σέ αυτοί 
μπορεί νά καμαρώση καί νά άπο-\ 
λαύση καθένας, κάποιο αξιόλογο' 
δείγμα τής ελληνικής τέχνης κα 
ομορφιάς από τήν Νεολιθική έπο-\ 
χή μέχρι τήν 'Ελληνιστική πε
ρίοδο. Γιά τό πλούσιο καί έκπάλ- 
γου καλλονής υλικό τών άνεπανα- 
ληπτου είδους Συλλογών του, άνα- 
μεσα στις όποιες ξεχωρίζει, λόγιο 
τής ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της,ι 
ή συλλογή τών Γ λ υ π τ ώ ν  ( έρ-\ 
γο Καββαδία) μέ τά έξοχα καλλι
τεχνικά δημιουργήματα τής αρ
χαίας μας τέχνης πού έλάμπρννι 
καί κατηύγασε τήν ανθρωπότητα, 
δσον ούδεμία άλλη μέχρι σήμερα 
στον κόσμο ολόκληρο, θά άσχολη- 
θή τό περιοδικόν στις επόμενες 
συνέχειες τού ίδιου θέματος.
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Μ  ΤΟ ΕΤΑ ΓΓΕΛ ΙΟ Ν  είναι τό έλπιδο- 
/  φόρον μήνυμα τοϋ Ούρανοϋ προς τήν 

ανθρωπότητα. Ή  λέξις «εύαγγέλιον» 
σημαίνει ήδη «καλή αγγελία» Ό  νόμος 
τοϋ Θεοϋ, όπως έκφράζεται μέσ’ άπ’ τις 
σελίδες τής Καινής Διαθήκης, είναι ένα 
κήρυγμα άνακουφίσεως, ένα μήνυμα αισι
οδοξίας, ένα χαρούμενο άγγελμα για τήν 
κουρασμένη άπό τήν αμαρτία άνθρώπινη 
ψυχή. «Δεϋτε πρός Με πάντες οί κοπι- 
ώντες καί πεφορτισμένοι, κάγώ άνα- 
παύσω ύμάς» είναι ή παρήγορη πρόσκλη- 
σις τοϋ Κυρίου μας. «Μάθετε άπ’ έμοΰ, 
ότι πραός είμι καί ταπεινός τή καρδία, 
καί εύρήσετε άνάπαυσιν ταϊς ψυχαΐς υμών» 
βεβαιώνει καί πάλι τό άψευδές στόμα τοϋ 
Κυρίου (Ματθ. ια' 28—29). Στο άκουσμα 
των λόγων αυτών κάθε κουρασμένη ψυχή 
τονώνεται καί άνακουφίζεται. Και δέν 
είναι μόνον οί λόγοι τοϋ Ίησοΰ πού άνα- 
κουφίζουν. Είναι καί ή πράξις τοϋ Ίησοΰ, 
πού έρχεται γιά νά έπιβεβαιώση τήν 
διδασκαλίαν Του. Ό  Κύριος δέν άπε- 
στράφη κανένα άμαρτωλόν, άλλα έδέχετο 
τούς πάντας μέ άγάπην καί στοργήν 
πραγματικήν. Ή τα ν  τόση μεγάλη ή 
άνεσις μέ τήν οποίαν ό Κύριος κατεδέχετο 
τούς πληγωμένους άπό τήν αμαρτίαν 
άνθρώπους, ώστε οί Φαρισαίοι νά σκαν- 
δαλίζωνται καί νά τόν άποκαλοΰν «τε
λωνών φίλον καί άμαρτωλών» (Ματθ. 
ιστ' 19). Καί όταν έπί τέλους κάποτε, 

n l γεμάτοι άπό δηλητήριο στήν ψυχήν τους 
διετύπωσαν πρός τούς Μαθητάς τήν 
έρώτησιν: «διατί μετά τών τελωνών καί 
άμαρτωλών έσθίει ό διδάσκαλος υμών;» 
(Ματθ. Β' 11) ό Κύριος, άκούσας τήν 
έρώτησιν, άπήντησεν ώς έξης: «ού χρείαν 
έχουσιν οί ίσχύοντες ίατροΰ, άλλ’ οί 
κακώς έχοντες' πορευθέντες δέ μάθετε τί 
έστιν έλεον θέλω καί ού θυσίαν' οΰ γάρ 
ήλθον καλέσαι δικαίους, άλλά άμαρτωλούς 
εις μετάνοιαν» (Ματθ. θ' 11—13).

Αυτό είναι ένα χαρούμενο μήνυμα καί 
άποτελεϊ συγχρόνως τό έλπιδοφόρο μή
νυμα τοϋ Ούρανοϋ πρός τήν άνθρωπότητα. 
«Έπεσκέψατο καί έποίησε λύτρωσιν τώ 
λαφ αύτοΰ» (Λουκ. α' 68). Τό Εύαγγέ- 
λιον λοιπόν είναι τό κοσμοσωτήριο σάλ
πισμα. Σαλπίζει τήν σωτηρίαν τοϋ οίου- 
δήποτε άμαρτωλοΰ, πού θά μετανοήση. 

[ j Σκορπίζει καί άφανίζει τόν θρήνο, πού 
σκέπαζε τήν προχριστιανική άνθρωπό
τητα. Γνώρισμα της Καινής Διαθήκης 
είναι τό «Χαίρετε. . . πάλιν έρώ, χαίρετε» 
(Φιλιπ. δ' 4). Κι’ αύτή ή χαρά δέν είναι 
γνώρισμα αύτών μόνον πού άπηλλάγησαν 
άπό τά τυραννικά δεσμά της άμαρτίας 
καί ζοΰν πλέον τήν έλευθερίαν τών τέκνων 
τοϋ Θεοϋ. Είναι καί τών άμαρτανόντων 
γνώρισμα, πού δέν κατώρθωσαν άκόμη 
νά άποτινάξουν τήν άχλύν τών παθών 
καί τής άμαρτίας άπό τήν ψυχήν τους, 
προσβλέπουν όμως μέ έμπιστοσύνην στήν 
άγαθότητα καί τήν φιλανθρωπίαν τοϋ 

; Κυρίου καί Θεοϋ καί Σωτήρος Χριστού, 
ό Ό ποιος έχει δηλώσει μέ τρόπο άναμ- 
φισβήτητο καί κατηγορηματικό, ότι δέν 
ήλθε στή γη γιά νά κρίνη τόν κόσμο, 
άλλά γιά νά σώση τόν κόσμο! «ού γάρ 
ήλθον ίνα κρίνω τόν κόσμον, άλλ’ ϊνα 
σώσω τόν κόσμον» (Ίωάν. ιβ' 47). Σέ

Π α ν . Α ρ χ ιμ α ν δ ρ ίτο υ  
Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  

Τ α γμ )ρ χο υ  — Ίερ οκή ρ υκ ος Χ ω ρ )κ ή ς

μιά τέτοια παρήγορη διαβεβαίωσι βρί
σκει άνακούφισι καί ό μεγαλύτερος άμαρ- 
τωλός, έφ’ δσον άναγνωρίζει τήν ένοχή 
του καί συντρίβεται γ ι’ αύτήν.

"Ετσι μέσα άπό τό Εύαγγέλιο άναπηδά 
ένα μήνυμα αισιοδοξίας γιά τή σωτηρία 
τοϋ κόσμου, ένα έλπιδοφόρο μήνυμα γιά 
τήν ψυχή κάθε άμαρτωλοΰ. Τόσο αισιό
δοξο καί τόσο έλπιδοφόρο, ώστε μέσα 
στήν άτμόσφαιρα της άναστάσεως ή 
ίδια ή ’Εκκλησία, άπευθυνομένη στόν 
κάθε πιστό, νά λέγη κατά τόν πλέον 
έπίσημο τρόπο: «Πάντες άπολαύσετε
τοϋ πλούτου τής χρηστότητος___ Μη-
δείς όδυρέσθω πταίσματα' συγνώμη 
γάρ έκ τοϋ τάφου άνέτειλε» (Λόγος 
Κατηχητικός Ίω . Χρυσοστόμου).

’Ιδού μέ λίγα λόγια τό πνεύμα τοϋ 
Εύαγγελίου. "Οσοι τό έγνώρισαν πρέπει 
νά είναι χαρούμενοι άνθρωποι. "Οσοι 
ένεβάθυναν στο πνεύμα τοϋ Εύαγγελίου 
πρέπει νά είναι εύτυχισμένοι άνθρωποι. 
Και όσοι άναλαμβάνουν νά κηρύξουν τό 
Εύαγγέλιον, νά γίνουν οί διαγγελείς αύτής 
της Καλής άγγελίας, πρέπει νά είναι 
άγαθάγγελοι καί όχι θρηνάγγελοι. Κη
ρύττοντας τό μήνυμα τοϋ Ούρανοϋ πρέπει 
νά σκορπίζουν γαλήνη στις ψυχές τών 
πιστών, άφοΰ μεταφέρουν σ’ αύτές τό 
χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας. Οί 
διάκονοι τοϋ Εύαγγελίου, αν είναι γνήσιοι 
διαγγελείς τοϋ Ούρανοϋ, είναι άπό τή 
φύσι τοϋ έργου των άγαθών άγγελοι, 
πραγματικοί άγαθάγγελοι.

Συμβαίνει όμως συχνά στή ζωή της 
’Εκκλησίας νά έμφανίζωνται έργάτες 
τοϋ Εύαγγελίου πού νοιώθουν καί συμπε- 
ριφέρονται διαφορετικά. Είναι πάντοτε 
ορμητικοί, άναστατωμένοι, όργΐλοι, άνή- 
συχοι, έλεγκτικοί, έπιτιμητικοί, ώς πΰρ 
πνέοντες. Τούς άρέσει τό έργον τοϋ 
μπουρλοτιέρη. Δέν ένοιωσαν τό Εύαγγέ
λιο σάν αΰρα τοϋ 'Αγίου Πνεύματος, 
άλλά σάν μαχαίρι καί σάν φωτιά! Υ πάρ
χουν καί οί δύο όροι είς τήν Καινήν Δια
θήκην. «Ούκ ήλθον βαλεϊν ειρήνην έπί 
τήν γην, άλλά μάχαιραν» εΐπεν ό Κύριος 
(Ματθ. ι' 34). Καί άλλαχοΰ. «Πΰρ ήλθον 
βαλεϊν έπί τήν γήν, καί τί θέλω εί ήδη 
άνήφθη!» (Μαρκ. ιβ' 49). Ναί, ύπάρχουν 
καί τά δύο αύτά βίαια μέσα στήν Α γ ία  
Γραφή, άλλά παρά ταΰτα, δέν άποτελοΰν 
τήν ούσίαν τοϋ Εύαγγελίου! Δέν εκφρά
ζουν τό πνεΰμα τοϋ Χριστοΰ! Γιατί μολο
νότι έλέχθησαν οί λόγοι αύτοί άπό τόν 
Κύριον, έν τούτοις ό Χριστός ούτε μαχαί

ρια κράτησε, οΰτε φωτιά έβαλε. "Αν έσκέ- 
πτετο όπως σκέπτονται αύτοί οί σύγχρονοι 
μπουρλοτιέρηδες τοϋ «εύαγγελίου», τότε 
θά είχε κάψει τή γη ό Χριστός χιλιάδες 
φορές μέχρι σήμερα! "Αλλο είναι τό πνεΰ
μα τοϋ Κυρίου, τό όποιον όμως αύτοί οί 
σύγχρονοι «πύρινοι» ιεροκήρυκες καί οί 
παρασυρόμενοι όπαδοί των δέν τό συνέ- 
λαβον.

"Ετσι συμβαίνει τούτο τό παράδοξον' 
κηρύττουν γιά είρήνη, καί είναι (οργισμέ
νοι! διδάσκουν γιά άγάπη, καί έχουν μίσος 
στήν καρδιά τους! όμιλοΰν γιά ταπείνωσι, 
καί φέρονται έγωιστικά! Στρέφονται έναν- 
τίον της άμαρτίας, καί έν τούτοις γίνονται 
δοΰλοι τής άμαρτίας! ’Αγωνίζονται δήθεν 
ύπέρ τής Εκκλησίας, καί όμως στήν 
πραγματικότητα δουλεύουν γιά τό άτομό 
τους! Μάχονται τάχα ύπεράνω προσώ
πων, καί στήν ούσία είναι προσωπολά
τρες!

Γενικά μέσα στήν ’Εκκλησία έμφανί- 
ζονται πάντα ταραγμένοι, άνήσυχοι, γε
μάτοι άπό άγωνίαν γιά τήν σωτηρία τοϋ 
κόσμου. Τό κήρυγμά τους είναι θρήνος 
καί όδυρμός. Στά μάτια τους τό παν χά
νεται, καταστρέφεται! Αύτοί προσπαθούν 
νά περισώσουν δ,τι μπορέσουν! ’Ανεβαί
νουν στά μπαλκόνια, κατεβαίνουν στά 
πεζοδρόμια, ύψώνουν πλακάτ, τοιχοκολ- 
λοΰν άφίσσες, άναστατώνουν τόν κόσμον,
γιατί έτσι θά......... σώσουν τόν κόσμον!
Τό κήρυγμά τους δέν χωράει μέσα στήν 
’Εκκλησία, γ ι’ αύτό καταφεύγουν σέ 
αίθουσες κινηματογράφων καί δημαγω
γούν ένώπιον φανατισμένων όπαδών. Είναι 
ο ί.........  μπουρλοτιέρηδες! ’Ανάβουν πνευ
ματικές φωτιές, γιά νά......... καθάρουν
τήν κοινωνίαν!

Είναι οί εύσεβοαμύντορες, οί όποιοι 
δμως κομίζουν πνεΰμα άντίθετο άπό τό 
πνεΰμα τού Εύαγγελίου. ’Εμφανίζονται 
σάν ύπηρέται τού Εύαγγελίου. Είναι 
δμως μιά άντίφασι μέσα στή ζωή τής 
Εκκλησίας, γιατί άποδεικνύονται θρη
νώδεις διαγγελείς τής καλής άγγελίας!

Φ ίλε ά να γνώ σ τα ,
Στήν καθημερινή ζωή έμφανίζονται 

μερικά άρρωστα άτομα, πού δοκιμάζουν 
ήδονή δταν άνάβουν φωτιές καί δημιουργούν 
έμπρησμούς. Είναι οί πυρομανεϊς!

Καί στήν πνευματική ζωή γίνεται 
κάτοι παρόμοιο. 'Τπάρχουν άτομα—κλη
ρικοί καί- λαϊκοί—πού άσχολοΰνται άπό 
τό πρωί μέχρι τό βράδυ μέ τό νά άνάβουν 
πνευματικές φωτιές. Τούς άρέσει νά 
λέγωνται πνευματικοί μπουρλοτιέρηδες. 
Δέν είναι δμως μιά παραλλαγή τών πυρο
μανών. Είναι οί πυρομανεϊς έπί τού πνευ
ματικού πεδίου. "Ας τούς προσέχωμε.



‘ Ιστορική ερευνά 

του Συνεργάτου μας 

κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΠΑ 

Υπομοιράρχου

Π ότε έξεδόθη τό π ρ ώ το  έντυπο  'Ε λ 
ληνικό  β ιβ λ ίο ; Μ έχρι τό  1963 όλοι οί 
έρευνητα ί έδ ιναν τή ν έξης Απάντηση : 
Σ τ ίς  3 0 ' Ιανουάριου 1476 , δταν ατό Μι
λάνο τυ πώ θη κ ε ή « Γ ρα μ μ α τική»  τοΰ 
Κ ω νσ τα ντίνου  Λάσκαρη μέ τόν τ ίτ λ ο  : 
« ’Ε π ιτομ ή  τω ν  όκτώ  του  Λ όγου μερώ ν 
κ α ί ά λλ ω ν  τ ιν ώ ν  Α να γκα ίω ν , παρά 
Κ ω νσ τα ντίνου  Λ ασκάρεως τοΰ  Βυ
ζα ντ ίο υ »  .

’Α πό τό  1963 κα ί μ έχρ ι σ ήμ ερα , με
ρικοί δ έχο ντα ι ώ ς π ρ ώ το  'Ε λλ η ν ικ ό  
β ιβ λ ίο  τή ν  ’Ε π ιτομ ή  τώ ν  « ’Ε ρω τη μ ά 
τ ω ν »  Γ ραμ μ ατικής τοΰ  Μ ανουήλ Χ ρυ - 
σ ολω ρά , π ού  τυ π ώ θη κ ε  τό 1471 στήν 
Β ε ν ε τ ία . ’Α λλά τό  β ιβ λ ίο  αυτό δέν 
ε ίνα ι κ ατα χω ρημ ένο  σέ κ αμ μ ία  άπό 
τ ίς  'Ε λ λ η ν ικ ές  β ιβ λ ιο γ ρ α φ ίες  ή προσ
θήκες .

Ύ σ τερ α  άπό τή ν  δ ιχο γ ν ω μ ία  αυτή , 
ε ίνα ι δυνατόν νά δ ια τυπ ω θή  κ α ί μ ία 
τρ ίτη  «μ έσ η »  γ ν ώ μ η . Δ ηλαδή δ τ ι ή 
π ρ ώ τη  προσπάθεια  έγ ινε  τό 1471 , κα ί 
μ ετά  άπό π έντε  χρ ό ν ια , τό 1476, έξε
δόθη τό π ρ ώ το  έξ όλοκλήρου 'Ε λ λ η ν ι
κό β ιβ λ ίο . Ε ίνα ι δ μ ω ς δυνατόν νά 
«σταθή »  ή ά ποψ η  α ύ τ ή ; Α υτό θά 
προσπαθήσω με νά έξηγή σω μ ε διεξο
δικά  στήν άρχή  τοΰ  κειμ ένου  πού έπ α - 
κ ο λ ο υ θ ε ϊ.

Κ ατά  τά  άλλα  έχομ ε νά π οΰμ ε δ τ ι 
μ έ τό  κείμενο αυτό δέν έξα ν τλ ε ΐτα ι τό 
θέμα « Ισ τ ο ρ ία  τοΰ  'Ε λ λ η ν ικ ο ύ  β ι
β λ ίο υ » . Μ ία τέτο ια  προσπάθεια  θά 
Α παιτούσε Αρκετό χρόνο κ α ί Α ντίστοι
χ ο  χώ ρ ο  γ ιά  δη μ οσ ίευ σ η .

Ή  δλη έρευνα « έπ ιμ ένε ι»  περισσό
τερο γ ιά  τό χρονικό  διάσ τημ α  π ού  με
σολαβεί άπό τ ίς  π ρ ώ τες  Ε λ λ η ν ικ έ ς  
έκδόσεις στήν ’Ιτ α λ ία , μ έχρ ι τά  πρ ώ 
τα  μ ετεπ α να σ τα τικ ά  χ ρ ό ν ια . Κ αί αύτό 
έπειδή  Α ντιπροσω πεύει τό  π ιό  κρίσιμο 
κ α ί συγκ ινη τικ ό  μ α ζί Κ εφ ά λα ιο  στήν 
Ιστορία τή ς  'Ε λ λ η ν ικ ή ς  τυ π ο γ ρ α φ ία ς  . 
Α ύτός ε ίνα ι κ α ί ό λόγος πού σέ πολ
λ ές π ερ ιπ τώ σ εις  μ νημ ονεύοντα ι «δ ιά  
μ α κρώ ν»  κα ί τά  τυ π ο γ ρ α φ ε ία  τώ ν  
π ρ ώ τω ν  'Ε λ λ η ν ικ ώ ν  έ φ η μ ε ρ ίδ ω ν . 
"Εβοήθησαν κ α ί αύτές ση μ α ντικά  γ ιά  
τή ν  διάδοση τώ ν  ’Ε θν ικώ ν ιδεω δώ ν , 
κ α ί τή ν  παλινόρθω ση τοΰ  'Ε λλ η ν ικ ο ύ  
Κ ράτους στό π α νά ρχα ιο  λ ίκνο  τ ο υ . . .

Μέ τ ίς  σκ έψ εις  αύτές θά προσπαθή
σω με νά δώ σω μ ε σέ συνέχειες  ατούς 
ά να γνώ σ τα ς τή ς « Ε Π  .Χ Ω Ρ » μ ιά  δσον 
τό δυνατόν όλοκληρω μένη έρευνα 
γύ ρ ω  άπό τή ν  έκδοση τώ ν  β ιβ λ ίω ν  
στήν ‘Ε λ λ ά δ α .

Σ τό  τέλος τή ς έρεύνης μας θά ά φ ι -  
ερώ σουμε ειδ ικό κ εφ ά λ α ιο  γ ιά  τ ίς  
έκδόσεις τή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, κ α ί τούς 
μ έχρ ι σήμερα ά ξ ιω μ α τικ ο ύ ς σ υγγρα
φ ε ί ς . Ε ίνα ι γ ιά  έμάς ή μοναδική 
εύκα ιρ ία  γ ιά  νά  τ ιμ ή σ ω μ ε δλους έκ ε ί-  
νους τούς ά νω νύμ ους καί έπ ω νύμ ους 
πού έβοήθησαν Αλλά κα ί έτίμησαν 
κατά  καιρούς τό  Σ ώ μ α  μέ τή ν  δλη 
π νευ μ α τικ ή  προσφορά τ ο υ ς .

ΜΕΤΑ τήν καταστροφή τοΰ τυπογρα
φείου τοΰ Μεσολογγίου, παρέμειναν σέ 
λειτουργία ή 'Εθνική τυπογραφία, καθώς 
καί ώρισμένα άλλα μικρά Ιδιωτικά στό 
Ναύπλιο, τήν Ύ δρα, τήν Αίγινα, καί 
τήν Σύρο. 'Αλλά καί αυτά πρός στιγμήν 
διέτρεξαν σοβαρό κίνδυνο νά χαθούν 
μαζί μέ τήν έλευθερία τών Ελλήνων, 
δταν οί όρδές τού Ίμπραήμ σάρωναν τά 
πάντα στήν Μεσοδυτική Πελοπόννησο. 
Μέσα στήν φοβερή αύτή δίνη τής κατα
στροφής, βρέθηκε τότε καί ένα μικρό 
πρωτόγονο έργαστήριο χαρτοποιίας πού 
είχε δημιουργήσει τό 1827 στόν Μυστρά 
μέ χίλιους κόπους καί αύτοσχεδιασμούς, 
ό Θεσσαλός στήν καταγωγή Ιερωμένος 
καί Ιατροφιλόσοφος Διονύσιος Πύρρος. 
Ό  παληός φίλος καί συνεργάτης τής 
«Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής» δημο
σιογράφος Παναγιώτης Κατηφόρης, στό 
βιβλίο του « Ό  χάρτης καί αί γραφικοί 
τέχναι» (Ά θήναι 1965), άναφέρει δτι 
ό Πύρρος, μέχρι νά καταστροφή τό 
έργαστήριό του άπό τούς "Αραβες τοΰ

Ίμπραήμ, πρόλαβε νά κατασκευάση 1.000 
φύλλα χαρτί. ’Αντίθετα ό Τ. Εύαγγελίδης 
(«Ελλάς—τύπος καί τυπογραφία» Μ.Ε.Ε. 
τ. Γ σελ. 1043) άναφέρει δτι ή προσπά
θεια τού έφευρετικού αύτού κληρικού 
άπέτυχε «έν Μυστρά ιό  πρώτον καί 
είτα έν "Αργεί». Πάντως έκεΐνο πού στήν 
προκειμένη περίπτωση έχει Ιδιαίτερη 
σημασία, είναι τό συγκλονιστικό γεγο
νός δτι στά ταραγμένα καί δύστυχα έκεϊ- 
να χρόνια, οί προπάτορές μας είχαν 
τόση αύτοπεποίθηση γιά τόν άγώνα τους, 
ώστε νά άσχολοϋνται άκόμη καί μέ τήν 
δημιουργία τεχνικής ύποδομής ένός βρε
φικής ήλικίας Ελληνικού τύπου, πού 
Αγωνιζόταν γιά νά έπιβιώση μέσα σέ 
λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα ρημαγμέ
νης άλλά έλεύθερης γ ή ς ........

Στό σημείο αυτό κρίνομε σκόπιμο νά 
άνοίξωμε μία παρένθεση, σχετική μέ 
ώρισμένες τραγικές άντιθέσεις, πού ση
μάδεψαν τότε άπό διαφορετικές σκοπιές 
τό ειδικό θέμα τής έρεύνης μας. "Ας τίς 
άναζητήσωμε μέ διεξοδικό τρόπο:

Μ Ε Ρ Ο Σ

Οί έκδόσεις άπό τήν Εθνε
γερσία μέχρι τόν Καποδί- 

στρια (συνέχεια)
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Ό τα ν  τόν Φεβρουάριο τοΟ 1798 oi 
Δημοκρατικοί Γάλλοι έστησαν τό πρώτο 
'Ελληνικό τυπογραφείο στην Κέρκυρα, 
ταύτόχρονα άφησαν νά άναπτυχθοΰν 
έλεύθερα στά Επτάνησα τά γράμματα 
καί οί τέχνες. Τόν ίδιο  χρόνο, καί συγ
κεκριμένα τήν 1η ’Ιουλίου 1798, ό Ναπο
λέων Βοναπάρτης έστηνε στην ’Αλεξάν
δρεια ένα δεύτερο Ε λληνικό  τυπογρα
φείο. Οί θριαμβευταί τοϋ Ά βουκίρ Γάλ
λοι ’Αξιωματικοί είχαν άνοίξει—έστω 
μέ τό σπαθί—τόν δρόμο στόν CAMIIOL- 
LION νά διαβάση τά ιερογλυφικά ιδεο
γράμματα μέ τις μαρτυρίες ένός λαμπρού 
πολιτισμού,άδικοθαμμένου άπό αιώνες 
κάτω άπό γιγαντιαΐες ταφόπετρες μέ τό 
σχήμα τής πυραμίδας. ’Αλλά τί τραγική
ειρωνεία........  Σέ λίγα χρόνια, μερικοί
άπό τούς ’Αξιωματικούς αύτούς ώργάνω- 
σαν στην Αίγυπτο τόν στρατό τού Ίμ- 
πραήμ καί στάθηκαν όδηγοί του σέ μία 
έκστρατεία γενοκτονίας στην άλλη κοι
τίδα τού πολιτισμού: Τήν 'Ε λ λ ά δ α ......

Στις 20 Φεβρουάριου 1826 στό Μεσο
λόγγι—σύμφωνα μέ τήν έκφραση τού 
Ιστορικού—«δέν έξεδόθησαν πλέον τά 
Ε λληνικά Χρονικά» διότι οί Γαλλοαι- 
γυπτιακαί βόμβαι είχον κατακρημνίσει
τό τυπογραφείον........ ». "Ετσι τό όνειρο
τών "Αγγλων δωρητών του γιά μία έλεύ- 
θερη δημοσιογραφία στήν Ελλάδα, 
έσβυνε μαζί μέ τις έλπίδες σωτηρίας 
τού Μεσολογγίου. ’Ενώ όμως οί Γαλλο- 
αιγυπτιακές βόμβες Ισοπέδωναν τό φρού
ριο τών έλευθέρων πολιορκημένων τού 
Μεσολογγίου, στά γειτονικά Επτάνησα 
ή έλευθεροτυπία πού είχαν εισαγάγει 
παλαιότερα έπί Ναπολέοντος οί Δημο
κρατικοί Γάλλοι, στραγγαλιζόταν άνε- 
λέητα άπό τήν δεσποτική ’Αγγλική 
Αρμοστεία. Καί όταν τό Μεσολόγγι 
είχε γίνει πιά ένας σωρός άπό στάχτη, 
καί ό Μωρηάς θρηνολογούσε πάνω άπό 
τά μαυρισμένα έρείπια πού άφησε στό 
πέρασμά του ό ’Ιμπραήμ, στό «Κάστρο 
τής ’Αθήνας», τά κανόνια τού Κιουταχή, 
άναίσχυντα ξερνοΰσαν φωτιά πάνω στά 
Ιερά μάρμαρα τής Άκροπόλεως. Τά ίδια 
κανόνια πού πρόσταζαν στό Μεσολόγγι 
οί Γάλλοι ’Αξιωματικοί τού Ίμπραήμ 
μαζί μέ έκεΐνα πού καταπόντισαν άργό- 
τερα στά νερά τού Ναυαρίνου οί τρεις 
συμμαχικοί σ τόλο ι........  Καί τό τυπο
γραφείο τού Στάνχωπ, τό «ένέχυρον» 
αυτό «τής φιλίας τών Βρεττανών έναντι 
τών Ελλήνων», άπό τόν ’Απρίλιο τού 
1826 έμενε άχρησιμοποίητο. Σκούριαζε 
άναγκαστικά πίσω άπό τούς προμαχώνες 
τής Ά κροπόλεως τούς χτισμένους άπό 
τά σπασμένα άπό τόν Μοροζίνη, τόν 
Έ λγιν , καί τόν Κιουταχή, σπονδυλωτά 
μάρμαρα. Τά μάρμαρα πού ώρθωσαν τόν 
άσπόνδυλο κάποτε άνθρώπινο πολιτισμό..

Έδώ κλείνει καί ή άναφορά μας στις 
τραγικές αυτές άντιθέσεις τις δεμένες 
όξύμωρα μέ τήν λεγομένη «φιλοσοφία 
τού παραλόγου». Ά π ό  κανένα κεφάλαιο 
τής ιστορίας δέν άπουσιάζει ή φιλοσοφία 
αύτή. Φυσικά ούτε καί άπό τήν ιστορία 
τής τυπογραφίας. Ή  έφαρμογή τής έπα- 
ναστατικής αύτής έφευρέσεως έσήμανε 
τόν καλπασμό στήν διάδοση τών ιδεών. 
’Αργότερα, άπό τις τυπωμένες σελίδες 
τις σχετικές μέ Ε λληνικά  συγγράμματα 
άλλά καί δράματα, ξεπήδησε ό Φιλελλη
νισμός στήν Δύση. Μ έχρι τότε οί Ευρω
παίοι δέν είχαν συνειδητοποιήσει άπό- 
λυτα τις άνασταλτικές συνέπειες πού 
είχε δημιουργήσει γιά τόν άνθρώπινο 
πολιτισμό ή κατάλυση τού Βυζαντίου. 
Καί νά σκεφθή κανείς ότι τό σκοτάδι

πού είχε άπλώσει ή Τουρκική σκλαβιά, 
γιά  πολλές δεκαετίες έφθανε σχεδόν 
μέχρι τήν καρδιά τής Εΰρώπης. Μόλις 
λίγα χιλιόμετρα μακρυά άπό τήν Βιέννη.
Στήν «φωτισμένη» όμως Αύστριακή πρω
τεύουσα άλυσσοδέθηκε ό Ε λληνικός 
τύπος. Καί στήν άλυσσοδεμένη Ελλάδα, 
μέ τυπωμένες σελίδες βιβλίων δέθηκαν 
πολλές φορές τά «φουσέκια» έλευθέρων 
πολιορκημένων. « .. .  Γράψε ό,τι γνωρίζεις 
έλεύθερα χωρίς συστολή καί τά καλά καί 
τά κακά μας — ». Αύτή τήν προτροπή 
έδιναν στόν Μάγερ οί άρχηγοί τής 
Φρουράς τού Μεσολογγίου, σημειώνει 
στά «’Ενθυμήματα Στρατιωτικά» ό Κασο- 
μούλης. Ό πω ς θά δούμε όμως σέ έπόμενο 
Κεφάλαιο, άφοΰ γίναμε άνεξάρτητο κρά
τος, ή βασική αύτή άρχή τής έλευθερο- 
τυπίας παραμορφώθηκε οίκτρά όσες φο
ρές βρέθηκε παγιδευμένη άνάμεσα στις 
φοβερές συμπληγάδες πού δημιουργού
σαν άλλοτε τά άπύθμενα πάθη, καί άλλο
τε οί σπασμωδικές άντιδράσεις τής λογο
κρισίας ............

Ά πό  τότε καί μέχρι σήμερα έχουν τυ- 
πωθή έκατομμύρια σελίδες γιά «τά καλά 
καί τά κακά μας». Πόσες όμως άπό αυτές 
έχουν τυπωθή καί στόν νοΰ καί στήν 
καρδιά μας; Πόσες άλλά καί πώς; Γιατί 
δυστυχώς κιτρινισμένες σελίδες υπάρ
χουν πάντα. Ά λλ οτε  ξεχασμένες στις 
δημόσιες βιβλιοθήκες, καί άλλοτε φρε- 
σκοτυπωμένες άλλά διαποτισμένες άπό 
τήν κίτρινη χολή τού τυφλού πάθους, 
έκείνων πού άγνοοΰν, παραποιούν, ή 
άπομονώνουν σκόπιμα μία όποιαδήποτε 
περίοδο τοϋ ’Εθνικού καί κοινωνικού 
μας βίου. Καιρός όμως νά γυρίσωμε στήν 
έξιστόρηση τών 'Ελληνικών έκδόσεων.

Μετά τήν καταστροφή τού τυπογρα
φείου τής «Έφημερίδος τών Αθηνών», 
τό έκδοτικό κενό συμπληρώθηκε λίγο 
άργότερα άπό τυπογραφεία πού έγκατέ- 
στησαν διαδοχικά στήν μετέπειτα 'Ελ
ληνική πρωτεύουσα οί ξένοι ιεραπόστο
λοι Ρόμπερτσον, Χίλλ, Κίγκ, κ.ά. Στά

ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ στήν έλεύθερη 
καί άνεξάρτητη Ελλάδα, αύξήθηκαν 
μετά τήν άφιξη τού Ό θω να, καί είδι- 
κώτερα μετά τήν μεταφορά τής έδρας 
τού Κράτους άπό τό Ναύπλιο στήν 
Α θήνα. Ά π ό  τά διάφορα βιβλία πού 
τυπώνονταν, τήν μεγαλύτερη κυκλοφο
ρία είχαν τά θρησκευτικά, πατριωτικά, 
ιστορικά. γεωγραφικά, ταξιδιωτικά, 
γλωσσολογικά, λεξικά, σχολικά, κ.λ.π. 
Ή  ζήτησή τους ήταν τόσο μεγάλη, 
ώστε καί σ ’ αύτό άκόμη τό ’Εθνικό 
τυπογραφείο έπιτρεπόταν γιά ένα 
διάστημα ή έκτύπωση διδακτικών βι
βλίων γιά λογαριασμό ιδιωτών.

Διευθυντής τού ’Εθνικού τυπογρα
φείου άπό τό 1835, ήταν ό γνωστός μας 
άπό προηγούμενα Κεφάλαια Κωνσταν
τίνος Δημίδης. Ά π ό  τό 1833 καί μέχρι 
τότε διατηρούσε τυπογραφείο στήν Σύρο 
συνεταιρικά μέ τόν Ναυπλιώτη Γ. Με- 
λισταγή. Τό τυπογραφείο αύτό έπραγμα- 
τοποίησε ιδιαίτερα φροντισμένες έκδό- 
σεις μέχρι τό 1871. όπότε καί μετεφέρθη

τυπογραφεία αύτά μεταξύ άλλων τυπώ
θηκαν καί διάφορα βιβλιάρια μέ ήθικο- 
πλαστικό περιεχόμενο πού διανέμονταν 
δωρεάν στά Ελληνόπουλα. "Ενα άλλο 
τυπογραφείο τής αύτής κατηγορίας ίδρυ
σαν τό 1831 στήν Τήνο φιλέλληνες Α μ ε
ρικανοί Ιεραπόστολοι. Ά λ λ ά  έκεϊ πού 
ή τυπογραφία έγνώρισε μεγάλη άκμή, 
ήταν ένα άλλο σημείο τού Κυκλαδικού 
χώρρυ: Ή  Σύρος. Τό μεγάλο αύτό έμπο- 
ρικό, έφοπλιστικό, καί πνευματικό κέν
τρο τού περασμένου αιώνα. Έ κεϊ κατέ
φυγαν κατά καιρούς διάφοροι όνομαστόί 
Έ λληνες τυπογράφοι τής Χίου, τών 
Κυδωνιών, καί τών Ψαρρών, ύστερα άπό 
τις γνωστές Τουρκικές θηριωδίες πού 
έγιναν στήν 4ετία 1821— 1824. Τό πρώτο 
τυπογραφείο πού έγκατέοτησε στήν Σύρο 
ό Δ. Σφοΐνης, τό μετέφερε άπό τό Βαθύ 
τής Σάμου όπου καί λειτουργούσε τού- 
λάχιοτον άπό τό 1828. Σύμφωνα μέ μία 
πληροφορία τού Κ. Χούμη («Ήμερολό- 
γιον Σύρου»— 1901), τό τυπογραφείο 
αύτό στεγαζόταν σ’ ένα ξύλινο παράπη
γμα, πού ύπήρχε στόν χώρο όπου βρί
σκεται σήμερα ή πλατεία Μιαούλη.
Χειριστής του ήταν ό καταγόμενος άπό 
τήν Ά μφ ισσα Ν. Βαρότσης, ό όποιος 
είχε μία πετυχημένη προεργασία στά 
Ε λληνικά  τυπογραφεία τής Βενετίας. 
Ό  Βαρότσης είχε καί δικό του τυπογρα
φείο πού διατηρήθηκε γιά πολλές δεκαε
τίες, άφοΰ προσέφερε ένα μεγάλο άριθμό 
άπό φροντισμένες έκδόσεις. Έ να  άκόμη 
τυπογραφείο ίδρυσαν στήν Σύρο τό 1831 
οί Ν. Γραβιανός, Συμεών ό Πελοποννή- 
σιος, καί ό I. Γαρουφαλής. Τό άξιοση- 
μείωτο γιά τό τυπογραφείο αύτό είναι 
ότι έξέδωσε άρκετά βιβλία μέ τήν έξής 
καινοτομία: Τήν άναγραφή τού όνόματος 
τοϋ τυπογράφου σέ κάθε τυπωμένο 
βιβλίο. Ή  συνήθεια αύτή υιοθετήθηκε 
άργότερα καί άπό άλλους τυπογράφους. 
Ά λλά  ή έκδοτική δραστηριότης τής 
Σύρου δέν σταματάει έδώ. Είχε μία 
λαμπρή συνέχεια, γιά τήν όποια καί θά 
μιλήσωμε στό αμέσως έπόμενο Κεφάλαιο.

στήν Α θήνα. Συνηθισμένη ήταν τότε ή 
μεταφορά έκδοτικών έπιχειρήσεων άπό 
τήν ’Επαρχία στήν πρωτεύουσα, μιά 
καί στήν τελευταία διαγράφονταν μεγα
λύτερες προϋποθέσεις γιά τήν διεύρυνση 
τού κύκλου τών έργασιών τους.

Μοναδική έξαίρεση άπετέλεσε ό Α μ ε
ρικανός ιεραπόστολος Ρόμπερτσον, ό 
όποιος μετέφερε τό τυπογραφείο του 
άπό τήν Α θήνα  στήν Σύρο (1834) μαζί 
μέ ένα χυτήριο καί μήτρες. Στή Σύρο 
συνεργαζόταν γιά ένα διάστημα στήν 
χάραξη καί παραγωγή τυπογραφικών 
στοιχείων μέ τόν Κ. Δημίδη, τόν Γερμανό 
χρυσοχόο καί γλύπτη Χάρτμαν, καί κά
ποιον Ήπειρώτη μέ τό όνομα «Χατζής». 
Τό τυπογραφείο αύτό παρέμεινε σέ λει
τουργία μέχρι τό 1861, άφοϋ άλλαξε, 
δύο άκόμη κατόχους. Καί μία άκόμη 
μεταφορά τυπογραφείου άπό τήν Σύρο 
στήν ’Αθήνα μετ’ . . . έπιστροφής. Πρό
κειται γιά τό τυπογραφείο Γ. Πολυμέρη 
πού ιδρύθηκε τό 1836 στήν Σύρο, έγκατα- 
στάθηκε γιά ένα διάστημα στήν Α θήνα,

Οί έκδόσεις στά πρώτα χρόνια 
τής έδνικής ανεξαρτησίας
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καί έπέστρεψε στήν «γενέτειρά» του, 
όπου καί έλειτούργησε μέχρι τό 1864. 
Στά 28 χρόνια τής ύπάρξεώς του έξέ- 
δωσε μία σειρά άπό διδακτικά βιβλία.

Καί οί μεταφορές τυπογραφείων— όρι- 
στικές αυτή τή φορά — συνεχίζονται . . 
Λίγα χρόνια μετά τήν άνακήρυξη τής 
’Αθήνας ώς κέντρου τού νεοσύστατου 
Ελληνικού Κράτους, ό Χρήστος Νι- 
κολαΐδης— Φιλαδελφεύς, μετέφερε τό τυ
πογραφείο του άπό τήν Κέρκυρα, καί 
τό έγκατέστησε σ ’ ένα οίκημα πού βρι
σκόταν στήν γωνία των όδών Π οικί
λης καί Ά ρεω ςπρός το Θησείο. Τό άξιο- 
σημείωτο γιά τό τυπογραφείο αυτό είναι 
ότι διέθετε μεγάλη ποικιλία τυπογραφι
κών στοιχείων. ’Ακόμη καί σειρές μέ 
Λατινικούς καί ’Αραβικούς χαρακτήρες, 
καθώς καί σύμβολα Εύρωπαϊκής καί 
Βυζαντινής μουσικής.

Τό 1843 ένα άλλο τυπογραφείο— τό 
πρώτο άρτια έξωπλισμένο— έγκαταστά- 
θηκε στήν ’Αθήνα «έκ μεταφοράς», 
ύστερα άπό τετράχρονη έκδοτική δρα
στηριότητα στήν Αίγινα. ’Ιδιοκτήτης 
του ήταν ό Ά νδρέας Κορομηλάς, ό 
μεγάλος αυτός γενάρχης τής έκδοτικής 
δυναστείας τών Κορομηλάδων, γνωστός 
άπό τήν ειδίκευσή του στό Παρίσι κοντά 
στόν φιλέλληνα ’Αμβρόσιο D ID  DOT 
καθώς καί τήν θητεία του στήν ’Εθνική 
τυπογραφία έπί Καποδίστρια. Τό τυ
πογραφείο τού Κορόμηλά, πού άρχικά 
έγκαταστάθηκε σ’ ένα οίκημα τής όδοΰ 
"Ερμού, έξελίχθηκε άργότερα στόν με
γαλύτερο έκδοτικό όργανισμό τής ’Ανα
τολής.

Καί μετά τά «έκ μεταφοράς» τυπο
γραφεία, άς άσχοληθούμε καί μέ τά

«Άθηνογενή», έννοείται μέ τήν έ^ι- 
χειρησιακή καί όχι κατασκευαστική 
σημασία τής λέξεως. Τό 1841 ιδρύθηκε 
τό τυπογραφείο τού Κ. Γκαρμπολά, καί 
τό 1850 τό τυπογραφείο τού X. Δούκα. 
Τό τελευταίο τύπωνε τό περιοδικό «Παν-

Η ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ τού 1862 έσή- 
μανε μία νέα έποχή γιά τις Ε λληνικές 
έκδόσεις. Τά μέχρι τότε περιοριστικά— 
καθώς θά ίδούμε σέ έπόμενο Κεφάλαιο— 
μέτρα κατά τής έλευθεροτυπίας, παρα
μερίσθηκαν άπό τό 14ο άρθρο τού Συν
τάγματος τού 1864, πού διεκήρυττε ότι 
«'Ο τύπος είναι έλεύθερος». Κατά τήν 
5ετία 1865— 1870, στήν ’Αθήνα ιδρυ
θήκαν οί έκδοτικοί οίκοι τών *1. Κασαν- 
δρέως (1865), Α. Καναριώτη (1867), 
’Αδελφών Περρή (1868), Α. Καννά 
καί Γ. Οικονόμου (1870). ’Αξίζει νά 
σημειωθή ότι ό οίκος τών ’Αδελφών 
Περρή, είναι ό πρώτος στήν Ελλάδα 
πού έδημοσίευσε συστηματικούς κατα
λόγους τών έκτυπωθέντων βιβλίων του. 
’Από ένα κατάλογο πού έκυκλοφόρησε 
τό 1888. πληροφορούμεθα σήμερα ότι 
στά πρώτα 19 χρόνια τής λειτουργίας του 
έξέδωσε συνολικά 569 βιβλία. ’Αριθμός 
ό όποιος δέν είναι καθόλου εύκαταφρό- 
νητος άκόμη καί γιά τά σημερινά δεδο
μένα. Σημείωσις : Πριν άπό τούς ’Αδελ
φούς Περρή, καταλόγους έκδοθέντων

δώρα» (1850), τό πρώτο μαζί μέ τήν «Εύ- 
τέρπη» (1847) εικονογραφημένο Ε λ λ η 
νικό περιοδικό. Τό 1850 έπίσης ιδρύθηκε 
καί τό τυπογραφείο τού Κ. Άντωνιάδη, 
γνωστού μας ήδη άπό τούς πύρινους 
λιβέλλους του έναντίον τού Καποδίστρια.

βιβλίων είχαν κυκλοφορήσει κατά και
ρούς στό Ναύπλιο (1835) τό τυπογρα
φείο «Κάδμος» τών Κ. Τόμπρα— Κ. 
Ίωαννίδη, καί στήν ’Αθήνα τά τυπογρα
φεία τών Γ. Γκαρμπολά (1838) Α. Κρορο- 
μηλά (1835—1865—1883), X. Νικολαίδη- 
Φιλαδελφέως (1868) κ. ά. Ά ς  σημειωθή 
ότι ή καταλογογράφηση τών έκδόσεων 
είναι μία ιδέα πού ξεκίνησε άπό τό τυ
πογραφείο τής Βενετίας τού Ήπειρώτη 
Νικολάου Γλυκύ (1798— 1835).

Τά τελευταία 30 χρόνια τού περασμέ
νου αιώνα άντιπροσωπεύουν τό διάστημα 
έκείνο πού ή Ε λληνική  τυπογραφία 
έπραγματοποίησε ένα τεράστιο προο
δευτικό άλμα. Τό 1873 ό Γ. Άσπιώτης, 
μέ ένα μικρό κάθετο πιεστήριο τύπωσε 
τά πρώτα Ένετικής τεχνοτροπίας Ε λ λ η 
νικά τραπουλόχαρτα, τοποθετώντας έτσι 
τόν θεμέλιο λίθο στις όργανωμένες 
γραφικές τέχνες τού τόπου μας. Ό  ίδιος 
έφτά χρόνια άργότερα (1880) έστησε 
τρία έπαναστατικά γιά τήν έποχή έκεί- 
νη μηχανήματα βαθυτυπίας.

Στήν 12ετία 1880— 1892. οι Αθηναϊκές 
έκδόσεις πήραν πανηγυρικά τό χρίσμα 
τής βιομηχανοποιήσεως. Ά ς  παρακσλου- 
θήσωμε μέ χρονολογική σειρά τήν έκδο
τική αύτή άπογείωση. Τήν 1η Νοεμ
βρίου 1882, ό άναμορφωτής τού Ε λλ η ν ι
κού τύπουΒλάσσης Γαβριηλίδης έξέδωσε

Μικρόν επίπεδον πιεστήριον εκ τών πλέον συγχρόνων μέ τά όποια είναι έφω- 
διασμένον τό Τνπογραφείον Χωροφυλακής διά τήν έκτνπωσιν ώρισμένων εντύπων 
καί τήν έκτέλεσιν καλλιτεχνικών κυρίως εργασιών όπως είναι οί κάρτες, τά επισκε
πτήρια κ.λ.π.

Άπό τήν συστηματοποίη 

βιομηχανοποίηση τών
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τό πρώτο φύλλο τής «Άκροπόλεως», χρη
σιμοποιώντας γιάπρώτη φορά λινοτυπικές 
μηχανές καί κυλινδρικό ταχυπιεστήριο. 
Ό  έξευρωπαϊσμός τού 'Ελληνικού τύπου 
άρχισε νά γίνεται πραγματικότης.Για
τί ταύτόχρονα ό έκδοτης τού «Εμπρός» 
Δ. Καλαποθάκης, έσπευσε νά τόν μι- 
μηθή έγκαινιάζοντας τά καθημερινά έξα- 
σέλιδα φύλλα, πού καθώς ήταν έπόμενο 
έδημιούργησαν σεισμό στήν ’Αθηναϊκή 
δημοσιογραφία. ’Ανάλογες καινοτομίες 
καθιέρωσε καί ή «Έφημερίς» τού Κορό
μηλα., ένώ περί τό τέλος τού αιώνα οί 
ιδιοκτήτες τού «’Εμπρός» καί τού «Σκρίπ» 
είχαν άποδυθή σ’ ένα άγώνα δρόμου, 
γιά τό ποιός θά έφοδιασθή μέ τά τελευ
ταίου τύπου κυλινδρικά πιεστήρια καί 
λινοτυπικές μηχανές. Μάλιστα ό έκδο
της τού «’Εμπρός» έφρόντισε νά φέρη 
άρχιεργάτες άπό τήν Γαλλία καί τήν 
Γερμανία.

Ό  τεχνικός έκσυγχρονισμός τού ’Αθη
ναϊκού τύπου, ώφέλησε άμεσα καί τήν βελ
τίωση καθώς καί τήν διάδοση τού 'Ελληνι
κού βιβλίου. Γ ιατί μέχρι τις παραμονές 
τού τελευταίου πολέμου μερικές άπό τις 
μεγάλες ’Αθηναϊκές έφημερίδες έπραγμα- 
τοποίησαν πολλές φροντισμένες καί τό 
κυριώτερο έξαιρετικά προσιτές γιά τό 
κοινό έκδόσεις βιβλίων. Καιρός όμως νά 
έπιστρέψωμε στούς ’Αθηναϊκούς έκδο- 
τικούς οίκους.

Τό 1885, στό όνομαστό τυπογραφείο 
τών ’Αδελφών Παπαχρυσάνθου τυπώ
θηκαν γιά πρώτη φορά 'Ελληνικά χαρτο
νομίσματα. Τρία χρόνια άργότερα, ό 
Νικόλαος Κλεισιούνης— γενάρχης τής 
όμώνυμης έκδοτικής δυναστείας, συνέ
λαβε τήν ίδέα γιά τήν ίδρυση τού πρώτου 
όργανωμένου έργοστασίου χαρτοποιίας 
στήν 'Ελλάδα. "Ετσι φθάνομε στις 
άρχές τού 1892, όταν στήν ’Αθήνα έκανε 
τήν έμφάνισή του ό έκδοτικός οίκος 
τής «Εστίας», πού συνέβαλε άποφασι-

στικά στήν ποιοτική βελτίωση καί διά
δοση τού έλληνικοΰ βιβλίου. Ιδρυτής 
του ύπήρξε ό ποιητής Γεώργιος Δροσί- 
νης, διευθυντής τότε τού φιλολογικού 
περιοδικού «Εστία» — προδρόμου τής 
σημερινής όμώνυμης άπογευματινής έφη- 
μερίδας. Στό τυπογραφείο αυτό τήν 
τεχνική διεύθυνση είχε ό Κάρλος 
Μάϊνσερ, καί τήν έμπορική ό Νικόλαος 
Καργαδούρης— παλαιά στελέχη καί οί 
δύο τού έκδοτικοΰ οίκου Κορόμηλά, 
καί ίδρυταί ένός όνομαστοΰ τότε χυτη
ρίου τυπογραφικών στοιχείων. Τό πρώτο

έντυπο πού έκυκλοφόρησε σέ βιβλίο 
άπό τόν έκδοτικό οίκο τής «Εστίας», 
ήταν τό έργο τού Σπύρου Λάμπρου «’Απο
καλύψεις περί τού μαρτυρίου τού Ρήγα» 
(1892). Ό  Μάϊσνερ— Πρώσσος στήν 
καταγωγή μέ λαμπρές σπουδές γραφικών 
τεχνών στή Λειψία— άρχισε μέ έπιμε- 
λημένες έκδόσεις πού άφησαν έποχή. 
’Αρκεί νά σημειωθή ότι οί έκδόσεις 
αύτές τιμήθηκαν μέ χρυσό βραβείο στήν 
Έ κθεση τών Βρυξελλών, πέντε μόλις 
χρόνια άπό τήν ίδρυση τού έκδοτικοΰ 
οίκου τής «Εστίας» (1897).

1 9 0 0  - 1 9 5 0
Εκδοτική πρόοδος «μετ' εμποδίων»

Ή  ΑΝΑΤΟΛΗ τού αιώνα μας, συνέ
πεσε μέ τήν άνατολή μιας νέας έποχής 
γιά τις Ε λληνικές γραφικές τέχνες. Τό 
1901, ό Κ. Ά σπιώ της διαδέχθηκε τόν 
πατέρα του στήν έπιχείρηση, καί έγκαι- 
νίασε μία νέα περίοδο στήν Ιστορία τής 
τής Ε λληνικής λιθογραφίας. Ό  έκσυγ- 
χρονισμός τής έπιχειρήσεώς του άρχισε 
μέ ένα— τό πρώτο ίσως στόν κόσμο— 
περιστροφικό πιεστήριο «δφσετ». ’Επί
σης καί μέ τέσσερις τελευταίου τύπου γιά 
τήν έποχή έκείνη έγκαταστάσεις χαλκο
γραφίας, όπου τυπώθηκαν τά πρώτα 
'Ελληνικά χαλκογραφικά γραμματόσημα.

Μία άλλη άλλαγή έκδοτικής σκυτάλης 
είχε γίνει λίγο ένωρίτερα, όταν ό Ά νέ- 
στης Κωνσταντινίδης διαδέχθηκε τόν 
Κορόμηλά. ’Από τό νέο αύτό οίκο, έξε-

δόθησαν πολλά — έπιστημονικά κυ- 
ρ ίω ς-βιβλία μεταξύ τών όποιων καί τό 
περίφημο «Λεξικόν τής Ε λληνικής γλώσ- 
σης» τών Λίντελ καί Σκότ. Έ ν  τώ μετα
ξύ οί έκδόσεις τής «Εστίας» συνεχί
ζονταν μέ έπιτυχία, τροφοδοτώντας τό 
βιβλιόφιλο Ε λληνικό  κοινό, με τά έκλε- 
κτότερα έργα τής Ε λληνικής λογο
τεχνίας. ’Αξίζει νά σημειωθή ότι στό 
τυπογραφείο τής «Εστίας» κατέληξαν 
κατά καιρούς τά χειρόγραφα τών Παλα- 
μά, Δροσίνη, Ροϊδη, Καρκαβίτσα, Βικέλα, 
Έφταλιώτη, Προβελέγγιου, Παπαντω- 
νίου, Χατζόπουλου, Πολέμη, Νιρβάνα, 
Στρατήγη, καί άλλων. ’Επίσης ότι οί καλ
λιτεχνικές έκδόσεις τής «Εστίας» τιμή
θηκαν μέ χρυσό βραβείο καί στις ’Εκθέσεις 
τών ’Αθηνών (1903) καί Παρισίων (1909).

’Ηλεκτρονικός διαχωριστής εγχρώμων φωτογραφιών εκ τών πλέον τελειοποιη
μένων καί σύγχρονον μηχάνημα λιθογραφικής έκτνπώσεως είς τάς εγκαταστάσεις τής 
'Εταιρείας Γ . Βονλγαρίδης—Δ. Χατζηστνλης όπου έκτυποϋται καί τό άνάχεϊρας πε
ριοδικόν.
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’Εγκαταστάσεις επιπέδων πιεστηρίων τον 
Τυπογραφείου Χωροφυλακής οπού έκτνποϋν- 
ται δλα τα έντυπα τού Σώματος.

Τό 1909 στην ’Αθήνα σημειώθηκε μία 
άκόμη «έκρηξη» στις έκδόσεις, δταν 
ή έφημερίδα «Πατρίς» έφοδιάσθηκε μέ 
ένα Γαλλικής κατασκευής ταχυπιεστή
ριο, πού είχε τήν Ικανότητα νά τυπώνη 
20.000 όσέλιδα ή δσέλιδα φύλλα τήν 
ώρα. Ή  «Πατρίς» είχε μεταφερθή τό 
1905 στήν 'Αθήνα άπό τό Βουκουρέστι— 
τόπο έκδόσεώς της άπό τό 1892.

Στό σημείο αύτό κρίνομε σκόπιμο νά 
άνοίξωμε μία περιληπτικού περιεχομένου 
παρένθεση, σχετική μέ τά τυπογραφεία 
στίς Ε λληνικές παροικίες τού έξωτερι- 
κού, μετά τήν άνεξαρτησία τού Ε λ λ η 
νικού Κράτους. Μιά καί έγινε λόγος γιά 
τήν «Πατρίδα», ξεκινάμε άπό τήν Ρου
μανία. Στό Βουκουρέστι ύπήρχαν διά
φορα Ε λληνικά  τυπογραφεία, όπου έκτός 
άπό τά βιβλία, τυπώνονταν καί οί έφη- 
μερίδες «Ίρις» τού Ζ. Σαρδέλλη (1867), 
οί «Σύλλογοι» τού Τιμ. Ρουμπινή (1873), 
καί τό «Έθνος» τού Κ. Κωστομοίρη 
(1914). Ε λληνικές έφημερίδες κυκλοφο
ρούσαν έπίσης καί στίς άκόλουθες Ρου
μανικές πόλεις : Γαλάτσι: Οί «Σύλλο
γοι». Βραΐλα: Ό  «Ελεύθερος Λόγος» 
τού Διονυσίου Μεταξά— Αασκαράτου, 
καί ή «θελξινόη» τού Γ. Γιαννίκη. 
'Από τά τυπογραφεία τών έφημερίδων 
αύτών είδαν κατά καιρούς τό φώς τής 
δημοσιότητος πολλά καί περισπούδαστα 
βιβλία. ’Αξιόλογα έπίσης βιβλία έξέ- 
δωσαν καί άλλα Ε λληνικά  τυπογραφεία 
πού ύπήρχαν στό Τυργοβίστι, τήν Φω- 
ξάνη, τήν Κωνστάντζα, καί τόν Σουλινά. 
Καί κάτι συγκινητικό άπό τήν δραστη
ριότητα τών 'Ελληνικών τυπογραφείων 
τής Ρουμανίας: Τό 1867 στήν Φωξάνη 
ιό τυπογραφείο τού Δ. Σαμόλαδά έξέ- 
δωσε μία μελέτη τού Ξ. Ζύγουρα «Περί 
Πολυβίου», μέ σκοπό νά διατεθούν τά 
έσοδα άπό τήν κυκλοφορία της γιά τήν 
οικονομική ένίσχυση τών ’Επαναστα
τών τής Κρήτης τού 1866. Ό  όρυμαγδός 
άπό τήν άνατίναξη τής πυριτιδαποθήκης 
στό ’Αθάνατο Ά ρκάδι, είχε συγκλονίσει 
τις Ε λληνικές Ψυχές καί στήν μακρυνή 
έκείνη χώρα. ’Αλλά καί πότε ο ί ’Εθνικοί 
μας άγώνες δέν συνεκλόνισαν τόν Από
δημο Ελληνισμό; Αύτό γινόταν πάντο
τε, αύτό γίνεται σήμερα καί τό ίδιο— 
χαρά στήν ’Αθάνατη καί περήφανη 
Γενηά μας!— θά γίνεται όσο θά περπα
τάνε άνθρωποι πάνω στή Γή . . . .

Ά π ό  τις Ε λληνικές έκδόσεις τής 
Κωνσταντινουπόλεως, όνομαστά έχουν 
μείνει τά βιβλία τής «Ζωγραφείου Βι
βλιοθήκης» πού έξεδόθησαν ύστερα άπό 
χορηγία τού Χρηστάκη Ζωγράφου, μέ 
έπιμέλεια τού «Φιλολογικού Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως». Ό  ίδιος Σύλ
λογος έπραγματοποίησε κατά καιρούς 
καί διάφορες άλλες ένδιαφέρουσες έκδό- 
σεις βιβλίων. Γιά τήν μεγάλη δρα
στηριότητα τών τυπογραφείων τής Σμύρ
νης, μιλήσαμε ήδη σέ προηγούμενο 
Κεφάλαιο. "Οπως τό ίδιο κάναμε καί 
γιά τό πρώτο 'Ελληνικό τυπογραφείο 
πού έφερε στήν Α λεξάνδρεια τό 1798 
ό Ναπολέων Βοναπάρτης. Σήμερα δέν 
σώζεται κανένα βιβλίο τού τυπογραφείου 
αύτοΰ. Ό σ ο  γιά τό περίφημο «Ά σμα



Πολεμιστήριον» (1800) τού Κοραή, πού 
φέρεται τυπωμένο «Έ ν τί) κατ' Αίγυπτον 
Ε λληνική  τυπογραφία», δέν ύπάρχει 
ή παραμικρή άμφιβολία ότι είχε έκδοθή 
στό Παρίσι, άλλά γιά λόγους 'Εθνικού 
συμφέροντος έκυκλοφόρησε μέ τήν έν
δειξη αυτή.

Τό πρώτο Ε λληνικό «αποδοτικό» 
τυπογραφείο—τού «Ευρωπαϊκού Ταχυδρό
μου» -ίδρύθηκε τό 1853 στή ν'Αλεξάνδρεια. 
Στά αμέσως έπόμενα χρόνια στήν 
’Αλεξάνδρεια άλλά καί τό Κάϊρο, ιδρύ
θηκαν πάμπολλα Ε λληνικά τυπογρα
φεία. Ό  περιωρισμένος διαθέσιμος χώ
ρος μάς άναγκάζει νά σταθούμε μόνο σ’ 
ένα άπό αύτά : Τό τυπογραφείο τών 
Θ. Κασιμάτη— Κ. ’Ιωνά στήν ’Αλεξάν
δρεια, όπου τό 1904 ό Καβάφης τύπωσε 
μία μικρή— τήν πρώτη του— ποιητική 
συλλογή μέ τόν τίτλο «Ποιήματα». 
Στήν συλλογή αύτή είδαν γιά πρώτη 
φορά τό φώς τής δημοσιότητος τά 
περίφημα ποιήματα τού Καβάφη «Κε
ριά», «Θερμοπύλαι», «Περιμένοντας τούς 
Βαρβάρους» κ.δ.

Στρέφοντας τώρα ένα βλέμμα πρός 
τήν Εύρώπη, διαπιστώνομε ότι κατά τήν 
έποχή πού έξετάζομε, τά έκεϊ Ελληνικά 
τυπογραφεία είχαν μία περιωρισμένη 
έκδοτική δραστηριότητα. Αιτία : Ή
παρακμή τού άλλοτε κέντρου τών 
Ε λληνικώ ν έκδόσεων τής Βενετίας, ή 
άδυναμία συναγωνισμού μέ μεγάλα Εύρω- 
παϊκά έκδοτικά συγκροτήματα πού έξέ- 
διδαν σειρές άπό έργα άρχαίων συγγρα
φέων στήν Ε λληνική γλώσσα, ή συρροή 
εύπορων ή μορφωμένων όμογενών μας 
στήν πρωτεύουσα τού νέου Ελληνικού 
Κράτους, ή έπιδίωξη τών Ε λλήνω ν τυ
πογράφων νά δημιουργήσουν έπαγγελμα- 
τική καρριέρα στήν πατρίδα τους κ.λ.π. 
Ωστόσο όμως σέ διάφορες Εύρωπαίκές 

πόλεις Ε λληνικά τυπογραφεία έξέδι- 
δαν έφημερίδες, καί κατά διαστήματα 
βιβλία. ’Αξίζει νά σημειωθή ότι στήν 
παρηκμασμένη Βενετία διατηρή
θηκαν μέχρι τό 1893 δύο Ελληνικά 
τυπογραφεία, πού έξέδωσαν μέχρι τότε 
μία σειρά άπό ’Εκκλησιαστικά βιβλία, 
μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, ιστο
ρικά έργα, κλ.π. Αύτά ήταν τά τυπογρα
φεία τού «Φοίνικος» καί τού «Α γίου 
Γεωργίου» (σ.σ. άπό τό όνομα τού έκεϊ 
Έλληνορθοδόξου ναού), πού τά συντη
ρούσε ή Ε λληνική  Κοινότης τής Βενε
τίας.

’Εδώ κλείνομε τήν παρένθεση μέ τά 
τυπογραφεία στις 'Ελληνικές παροικίες 
τού έξωτερικοΰ, γιά νά άνοίξωμε μία 
άλλη, μέ περιληπτικό περιεχόμενο, τά 
τυπογραφεία στις Τουρκοκρατούμενες 
περιοχές τής Ελλάδος. Καί άρχίζομε 
άπό τήν Θεσσαλονίκη. Μέχρι τήν άπε- 
λευθέρωσή της δέν παρουσίαζε τήν 
τυπογραφική δραστηριότητα πού θά 
ταίριαζε σέ μιά 'Ελληνική μεγαλούπολη. 
Αύτό συνέβαινε έπειδή ή δεύτερη σέ 
πληθυσμό πόλη τού Βυζαντίου βρισκό
ταν— όπως καί ή Κωνσταντινούπολη— 
κάτω άπό τήν αύστηρή έπιτήρηση τής 
Υψηλής Πύλης. ’Από μία μελέτη τού 

X. Παπαστάθη μέ τόν τίτλο «Τά πρώτα 
'Ελληνικά τυπογραφεία τής Θεσσαλο
νίκης», τό πρώτο Ε λληνικό τυπογρα
φείο στήν Θεσσαλονίκη, ίδρύθηκε τό 
1850 άπό τόν Μιλτιάδη Γκαρμπολδ. 
Δεύτερο ίδρυσε τό 1852 ό Κυριάκος 
Δαρζηλοβίτης, καί τρίτο τό 1868 ό 
Νικόλαος Βαγλαμανής, ό όποιος δύο 
χρόνια άργότερα συνεταιρίσθηκε μέ τόν

Σπυρ. Βασιλειάδη. Ή  πρώτη έφημερίδα 
τής Θεσσαλονίκης έκυκλοφόρησε στις 
13 Μαΐου 1875. Ή ταν ό «Ερμής» τού 
Σοφοκλή Γκαρμπολδ, τρισεβδομαδιαία 
στήν άρχή, καί έβδομαδιαία άργότερα, 
όταν κυκλοφορούσε μέ τό νέο τίτλο 
«Φάρος». Ά λλά  ή στυγνή λογοκρισία, 
άποτελοΰσε πάντα ένα δύσκολο όσο 
καί άποθαρρυντικό έμπόδιο γιά μεγάλες 
δραστηριότητες στήν σημερινή προηγμέ
νη καί στόν έκδοτικό τομέα συμπρωτεύ
ουσα. Τό ίδιο πρέπει νά πούμε καί γιά 
άλλες Ε λληνικές πόλεις οί όποιες 
μέχρι νά άπελευθερωθοΰν, άντιμετώπι- 
σαν σοβαρές έκδοτικές δυσχέρειες. Αύ- 
τές είναι ό Βόλος, τά Γιάννενα, τό Η ρ ά 
κλειο, τά Χανιά, καί διάφορες άλλες 
’Επτανησιακές καί Θρακομακεδονικές 
πόλεις.

Οί Έθνικοαπελευθερωτικοί άγώνες τού 
1912-13, καί ό πρώτος Παγκόσμιος 
Πόλεμος, είχαν καθώς είναι ευνόητο 
άνασταλτική έπίδραση στήν έξέλιξη 
τών Ε λληνικώ ν γραφικών τεχνών. Μ όλις 
τό 1918 πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο 
προοδευτικό άλμα, όταν οί έγκαταστά- 
σεις τού συγκροτήματος Ά σπιώτη άπό 
έπίπεδες έγιναν κυλινδρικές. Οί δύο 
τελευταίου τύπου γιά τήν έποχή έκείνη 
περιστροφικές μηχανές «δφσετ» (ή μία 
μοχόχρωμη καί ή άλλη δίχρωμη), έδω
σαν μεγαλύτερο καί πιοτικά καλύτερο 
«τιράζ» έκδόσεων. Καί ή έκδοτική 
πρόοδος «μετ’ έμποδίων» συνεχίζετα ι. ..

Ή  20ετία 1920-1940, άνοιξε καί έκλει
σε μέ δύο πολέμους γιά τήν Ελλάδα. 
Τό πέρασμά της σημάδεψαν πολεμικοί 
άγώνες, πολιτικές κρίσεις, κοινωνικές 
άναταραχές, καί δεσμεύσεις στήν έλευ- 
θεροτυπία. Αύτά οέ συνδυασμό μέ τά όσα 
είχαν συμβή μέχρι τό 1920, ήταν έπό- 
μενο νά πολλαπλασιάσουν τις έκδοτικές 
δυσχέρειες— Παρ’ όλα αύτά όμως, στήν 
2ετία 1927— 1928 έγιναν δύο άκόμη έκδο
τικά άλματα. Τό πρώτο (1927) άπό τόν 
έκδοτικό οίκο «’Ελευθερουδάκη» πού 
έξέδωοε τό 12τομο «’Εγκυκλοπαιδικόν 
Λεξικόν ’Ελευθερουδάκη». Τό δεύτερο 
έγινε τό 1928 άπό τήν συγχώνευση τών 
έπιχειρήσεων Ά σπιώτη, μέ τήν 'Εται
ρία Λιθογραφίας καί Κυτιοποιΐας Α θη 
νών (ΕΑΚΑ). Ό  συνεταιρισμός αύτός 
έσήμανε μία άκόμη νέα έποχή γιά τήν 
ιστορία τών γραφικών τεχνών στήν 
'Ελλάδα, καί είδικώτερα γιά ό,τι έχει 
σχέση μέ τό καλλιτεχνικό βιβλίο καί τό 
γραμματόσημο. Είναι γνωστό άλλωστε 
ότι χάρις στήν έπιμελημένη έργασία τής 
κοινοπραξίας αύτής, ή Χώρα μας έχει 
άποσπάσει πολλά βραβεία σέ διεθνείς 
διαγωνισμούς γραμματοσήμου. Μία δεύ
τερη έκδοτική κοινοπραξία έγινε μετά 
τό 1931, άπό τούς οίκους ’Ελευθερου
δάκη, Κολλάρου, Σιδέρη, καί Τζάκα—

Δελαγραμμάτικα. Ά π ό  τήν ένωση αύτή 
προήλθε ή «'Ελληνική Έκδοτική Ε τα ι
ρία» (Ε.Ε.Ε.), πού έξέδωσε τήν 8τομη 
«Ιστορία τού 'Ελληνικού Έθνους» τού 
Κ. Παπαρρηγόπουλου, καθώς καί μία 
σειρά άπό ιδιαίτερα φροντισμένες έκ- 
δόσεις— λογοτεχνικών κυρίως — έρ
γων Ελλήνω ν καί ξένων συγγραφέων.

Συνοψίζοντας τήν Ε λληνική  βι- 
βλιεκδοτική δραστηριότητα στά πρώτα 
40 χρόνια τού αιώνα μας, θά πρέπει νά 
διευκρινήσωμεν ότι ένα μεγάλο μέρος 
της πρόερχεται καί άπό διάφορες άλ
λες έκδοτικές μονάδες πού δέν έχομε 
άναφέρει μέχρι τώρα. Στό χρονικό αύτό 
διάστημα, μεγάλη ώθηση στήν παραγω
γή, βελτίωση, καί διάδοση τού Ε λ λ η 
νικού βιβλίου, έδωσαν καί οί έκδόσεις 
Γ. Φέξη (σ.σ. μέχρι τό 1935 είχε έκδώσει 
3.000 περίπου βιβλία ποικίλου περιε
χομένου), τής «Βιβλιοθήκης Μαρσαλή», 
τού «Συλλόγου πρός διάδοσιν ωφελίμων 
βιβλίων», τού «Συλλόγου πρός διάδο- 
σιν τών Ε λληνικώ ν Γραμμάτων», τής 
Χριστιανικής Α δελφότητος «Ζωή», 
τής Βιβλιοθήκης τής «Άγκυρας», τού 
«Πυρσού», τών I. Κολλάρου, Γ. Βα
σιλείου, Μ. Σαλίβερου, I. Σιδέρη, Σ. 
Δημητράκου, Τζάκα — Δελαγραμμάτικα 
καθώς καί όρισμένες μεγάλες Α θ η 
ναϊκές έφημερίδες, οί όποίες καθώς εί
παμε έδωσαν στήν κυκλοφορία πολλές 
σειρές άπό ένδιαφέροντα καί προσιτά 
βιβλία.

Ο πόλεμος τού 1940—41, ή Κατοχή, 
καί οί μέχρι τό 1950 μετακατοχικοί 
άγώνες γιά τήν έδραίώση τής Ε θνικής 
κυριαρχίας στήν Χώρα μας, έδημιούρ- 
γησαν άσφαλώς μία κάμψη στήν παραγω
γή καί τήν κυκλοφορία τού Ελληνικού 
βιβλίου. Τό άξιοσημείωτο γιά τήν πε
ρίπτωση είναι τό γεγονός ότι στά χρό
νια τής κατοχής, περιέργως, θά έλεγε 
κανείς, οί έκδόσεις βιβλίων παρουσιά
ζουν μεγάλο δείκτη παραγωγής. Ή  έξή- 
γηση βρίσκεται στό γεγονός ότι οί 
Κατοχικές συνθήκες ζωής έπέβαλλαν 
οτούς κατοίκους— Ιδίως τών πόλεων— 
νά παραμένουν τις περισσότερες ώρες 
κλεισμένοι στά σπίτια τους, όπότε τό 
διάβασμα άποτελοΰσε γ ι’ αύτούς τήν μο
ναδική ψυχαγωγία. 'Ωστόσο όμως ένας 
τεράστιος όγκος βιβλίων κατέληγε στήν 
πολτοποίηση, πριν προλάβη άκόμη νά 
κυκλοφορήση. Αιτία : Ό  ίλιγγιώδης 
καλπασμός τού πληθωρισμού, ή άσφυ- 
κτική κατάσταση έκτάκτων μέτρων, ή 
πείνα, καί ή δυστυχία, πού καθώς ήταν 
φυσικό δημιουργούσαν ένα άνυπέρβλη- 
το άδιέξοδο στήν άπορρόφηση τού 
βιβλίου. "Ομως παρ’ όλα αύτά ώρισμένες 
Κατοχικές έκδόσεις— όπως έπί παρα- 
δείγματι οί περίφημες έκδόσεις «Aw-  
έμειναν στήν Ιστορία τού Ε λληνικού 
βιβλίου.

Είς τό επόμενο τεΰχος :

Τό σύγχρονο Ελληνικό Βιβλίο — Βιβλιογραφικά 
και έκδοτικά προβλήματα — ’Αξιωματικοί Χωροφυλα- 
κής συγγραφείς βιβλίων — Βιβλιογραφικές σημειώσεις.
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, άσφαλώς, τυχαίο δτι, άπό πολύ πα- 

ληά, έχουμε διαλέξει τήν Πρωτομαγιά, γιά νά γιορ
τάζουμε τήν άποθέωση ττ̂ ς ανοίξεως. Γιατί, αύτό τό 
μήνα, ή Φύση, ή όποια, μόλις μπή ό Μάρτης, αρχί
ζει νά ξυπνάη άπό τό χειμωνιάτικο λήθαργο της, 
ντύνεται, πιά, τό ολάνθιστο καί μυρωδάτο ρούχο τού 
καλοκαιριού. Πανηγύρι σωστό στούς άγρούς: κρι
νάκια, άνεμώνες, ίριδες, μαργαρίτες δίνουν τόν τόνο 
τής χαράς, όπου κυττάξης. Καί στούς κήπους, βιο
λέτες, μενεξέδες, πασχαλιές, άγιοκλήματα, τριαντά
φυλλα, σκορπούν στον αέρα τό εύωδιαστό μήνυμά 
τους. Προπαντός, τά τριαντάφυλλα. Θάλεγε κανείς, 
πώς ό «Χρυσομάης» τά διάλεξε άνάμεσα στις χιλιάδες 
των λουλουδιών, γιά νά στολίση μ’ αύτά τό πλου
μιστό στεφάνι, πλεγμένο «μέ ρόδα καί κρίνα», πού 
συμβολίζει τόν έρχομό του. Καί, πραγματικά, δέν 
θάταν, νομίζουμε, ύπερβολή, νά χαρακτηρίσουμε τό 
Μάη, σάν τό μήνα τού τριαντάφυλλου. Γιατί, όλα 
τά είδη εης τριανταφυλλιάς, άπό τά αυτοφυή ώς τις 
πιό σπάνιες ποικιλίες, παρουσιάζουν, τότε, τήν πιό 
έντονη καί τήν πιό πλούσια ανθοφορία τους.
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ΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ όμως, γι’ αυτόν τόν ευωδιαστό προάγ- 
γελο τού καλοκαιριού; Καί πρώτα - πρώτα, πόσοι 
άπό μάς φαντάζονται, ότι ή τριανταφυλλιά ύπήρχε 
πάνω στή Γή, πριν άκόμα έμφανιστή ό άνθρωπος; 
Πραγματικά, έχει έξακριβωθή, επιστημονικά, ότι ή 
ιστορία τού όμορφου αύτοΰ φυτού, άριθμεΐ εκατό ο
λόκληρα έκατομμύρια χρόνια!

'Η περιοχή άπό τήν όποια κατάγονται τά ωραιό
τερα είδη είναι ή κεντρική ’Ασία. "Ομως, καί στήν 
Εύρώπη εμφανίστηκαν, άπό πολύ παληά, οί άγριες 
τριανταφυλλιές. ’Από τά δύο αύτά σημεία ξεκίνησε 
ή διάδοσή τους, πού άπλώθηκε γρήγορα σ’ όλόκλη- 
ρο τό βόρειο ήμισφαίριο. Γιά πολλούς αιώνες, όμως, 
τά άγρια τριαντάφυλλα μέ τά φτωχά άνθη καί τ 
άγκαθωτά κλαριά, άνθιζαν στούς φράχτες καί τούς 
άγρούς, χωρίς καμμιά άνθρώπινη μεσολάβηση.

Μόνο γύρω στά 2.500 π. χ., φαίνεται πώς άρχισε 
ή σχετική καλλιέργεια. ΚΓ όπως βγαίνει άπό διά
φορες γραπτές πληροφορίες, πόύ έφτασαν ώς τήν 
εποχή μας ή άρχή αύτή έγινε στήν Περσία, όπου τό 
τριαντάφυλλο άποτελοΰσε θρησκευτικό σύμβολο. 
Άπό κεΐ πέρασε στήν Αφρική, μέσω Αίγύπτου. Αύ
τό, ώστόσο, δέν πρέπει νά έγινε καί πολύ νωρίς, γιατί 
τό παληότερο ίχνος πού έχουμε σχετικά, είναι ένα 
στεφάνι μέ 69 ανάγλυφα τριαντάφυλλα; τό όποιο 
βρέθηκε, τό 1888, σ’ έναν αιγυπτιακό τάφο τού 200 
ή τό πολύ τού 400 π.Χ.

Οί 'Εβραίοι καλλιεργούσαν, επίσης, τριαντάφυλ
λα, πριν άπό τή γέννηση τού Χριστού. Τή σχετική 
μαρτυρία, τή βρίσκουμε στις σελίδες τής Βίβλου, 
όπου «τό ρόδον» άναφέρεται σέ άρκετές περιπτώ
σεις, μέ διάφορους ποιητικούς χαρακτηρισμούς.
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Στή χώρα μας, δέν είναι έξακριβωμένο πότε άρχισε 
νά καλλιεργήται τό φυτό αύτό. Πρέπει, όμως, νά πέ
ρασε στην κυρίως Ελλάδα από τήν Κρήτη, όπου 
έχουν άνακαλυφθή άπεικονίσεις μέ ρόδα, πού υπο
λογίζεται ότι άνήκουν στό 1600, περίπου, π. χ. ’Από 
τό 900 καί πέρα, πάντως, ή παρουσία τής «ροδής» 
στην Ελλάδα βεβαιώνεται ιστορικά. Σ’ ένα ύμνο 
πρός τή θεά Δήμητρα πού άποδίδεται στον "Ομηρο, 
γίνεται λόγος γιά τό τριαντάφυλλο. Στήν Ίλιάδα τοϋ 
'Ομήρου, έπίσης, άναφέρεται ότι ή άσπίδα τοΰ Άχιλ- 
λέα ήταν διακοσμημένη μέ τριαντάφυλλα, καθώς καί 
ότι ή ’Αφροδίτη άλειψε μέ λάδι άπό ρόδα τό σώμα 
τοϋ νεκροΟ Έκτορα, γιά νά μήν άποσυντεθή (Ίλ. ψ 
184).

’Αλλά καί ό ’Αρχίλοχος, ό Θέογνις καθώς καί όλοι 
οί μεταγενέστεροι ποιητές τής ’Αρχαίας Ελλάδας, 
έπλεξαν, στά έργα τους, τό έγκώμιο τοΰ ρόδου. 'Ο 
’Ανακρέων Ιδιαίτερα, τό όνομάζει «γλυκειά άνάσα 
τών θεών», «χαρά τών θνητών», «ώραιότερο τών Χα- 
ρίτων κόσμημα» και «άφροδίσιο άθυρμα σε ώρες 
έρώτων». Ή  Σαπφώ, έξ άλλου, χρησιμοποιώντας κατ’ 
έξοχήν λυρικές έκφράσεις, τά χαρακτηρίζει σάν 
«τρυφερό καρπό τών πρωινών δροσοσταλίδων» καί 
σάν «φιλιά τοϋ Ζέφυρου».

'Η συστηματική περιγραφή τοΰ ρόδου καί τής 
«ροδής» γίνεται, πάντως, αρκετά άργότερα, άπό τόν 
γνωστό φιλόσοφο καί φυσιογνώστη, Θεόφραστο 
(372 - 287 π. X.). Μαθαίνουμε, λοιπόν, άπ’ αυτόν, 
ότι στήν άρχαία Ελλάδα ύπήρχαν τά έξής είδη: 
ή κυνορροδή, θάμνος, σέ ύψος 1-3 μέτρα, μέ πολλά 
δυνατά αγκάθια καί άνθη μέ 5 μικρά πέταλα, γνωστή, 
σήμερα, σάν άγριοτριανταφυλλιά ή άρκοτριαντα- 
φυλλιά. Ροδή ή άρουραία, άναρριχωμένη μέ φύλλα 
πού πέφτουν εύκολα καί άνθάκια μοναχικά, συνήθως 
λευκά καί δίχως άρωμα. Ή  άειθαλής, πού ό Θεόφρα- 
στος τήν αναφέρει σάν κυνόσβατον (Τ. Τ. 3,18, 4). 
Ή  άκανθωδεστάτη, χαμηλή μέ άνθη λευκά ή κι
τρινωπά. Τέλος, ή άποκαλουμένη, σήμερα, γαλλική, 
είδος πού, άργότερα, μάς έδωσε ώραιότατες ποικι
λίες. Ό  Θεόφραστος, έξ άλλου, είναι έκεΐνος πού 
κάνει λόγο γιά ποικιλίες μέ πολύ πλούσια πέταλα, 
έννοώντας προφανώς, τις έκατόμφυλλες τριανταφυλ
λιές.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ καί τοϋ έρωτα, τό 
«άνθος τής ’Αφροδίτης» χρησιμοποιήθηκε άπό τούς 
αρχαίους προγόνους μας όχι μόνο γιά διακοσμητικούς 
σκοπούς, στίς γιορτές καί τά συμπόσια—όπου οί 
καλεσμένοι φοροΰσαν συνήθως στεφάνι άπό άνθη 
τριανταφυλλιάς—άλλά καί γιά θρησκευτικούς, στίς 
διάφορες τελετές καί θυσίες. Στους τελευταίους αι
ώνες πριν άπό τή γέννηση τοϋ Χριστοϋ, άναφέρεται, 
τέλος, καί ή συνήθεια νά φυτεύωνται τριανταφυλλιές 
στους τάφους.

Ή  αγάπη τών άρχαίων Ελλήνων γιά τό ώραΐο αυ
τό φυτό γίνεται περισσότερο άντιληπτή, όταν ρίξη 
κανείς μιά προσεκτική ματιά στήν έλληνική Μυ
θολογία. Θά δή τότε πώς ή γέννηση τοϋ ρόδου συν
δέθηκε άπό τούς προγόνους μας μέ τήν άνάδυση τής 
’Αφροδίτης άπό τή θάλασσα. Στή Μυθολογία μας, 
έπίσης, υπάρχουν δύο ώραΐες έκδοχές γιά τόν τρόπο 
μέ τόν όποιο τό άνθος αύτό, πού άρχικά, λέγεται ότι 
ήταν λευκό, άπέκτησε κόκκινο χρώμα. Ή  μία άποδί-

311



Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο
δει τό άλικο του χρώμα στό αίμα, πού έτρεξε από τό 
πόδι τής ’Αφροδίτης, δταν, ξυπόλητη, προσπάθησε 
νά σώση τον Άδωνι από τά χέρια τοϋ "Αρη καί πάτη
σε πάνω σε μιά άγκαθωτή τριανταφυλλιά. Ή  δεύ
τερη λέει πώς τό άνθος βάφτηκε κόκκινο, δταν, σ’ 
ένα συμπόσιο των θεών στον "Ολυμπο, άπό άπροσε- 
ξία, χύθηκε νέκταρ στή Γή.

’Ανάλογη προτίμηση έδειξαν γιά τό «λουλούδι 
τής Αφροδίτης» καί οί Ρωμαίοι, πού έκαναν τή γνω
ριμία του άπό τούς "Ελληνες άποίκους τής Σικελίας 
καί τής Νοτίου ’Ιταλίας. Έπιδόθηκαν μέ προθυμία 
στήν καλλιέργειά του καί, έτσι, λίγα μόλις χρόνια 
μετά τή γέννηση τοϋ Χριστού, ή Ρώμη μπορούσε νά 
χαρακτηρισθή σάν ένας άπέραντος ροδόκηπος, δ- 
που εύδοκιμοΰσαν αρκετά είδη άπλής καί διπλής 
τριανταφυλλιάς. Εκείνο, δμως, πού άξίζει νά τονί
σουμε ιδιαίτερα, είναι πώς οί Ρωμαίοι ήταν οί πρώ
τοι πού καλλιέργησαν τριαντάφυλλα, χειμωνιάτικα, 
σ’ ένα είδος σέρας, πού ζεσταινόταν μέ θερμό νερό. 
Ξέρουμε, έπίσης, πώς γνώριζαν τόν έμβολιασμό.

Χρησιμοποίησαν τό λουλούδι αύτό σε κάθε έκδή- 
λωση τής ζωής τους: σάν διακοσμητικό στοιχείο 
στις διάφορες τελετές εθνικού χαρακτήρα, δπου συμ
βόλιζε τή νίκη τών ρωμαϊκών στρατευμάτων, σάν 
σύμβολο διακρίσεως γιά τούς έκλεκτούς καλεσμέ
νους, πού τούς έβαζαν νά καθήσουν κάτω άπό περί
τεχνες γιρλάντες άπό εύωδιαστά τριαντάφυλλα. Τέ
λος, τά χρησιμοποίησαν σάν καλλυντικό οί Ρωμαίες 
δέσποινες, πού συνήθιζαν νά μυρώνουν μέ ροδοπέ
ταλα τό νερό τού μπάνιου τους ή νά περιποιούνται 
μ’ αυτά τό πρόσωπό τους.

Μετά τήν πτώση τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας, τό 
τριαντάφυλλο γνώρισε δύσκολες μέρες. Χρειάστηκε 
νά περάση καιρός γιά νά ξαναβρή τήν παληά του 
αίγλη καί νά καθιερωθή, μάλιστα, άπό τήν Καθο
λική ’Εκκλησία σάν λουλούδι τής άγνότητας καί 
σύμβολο τής Παρθένου Μαρίας, πού συνηθιζόταν ν’ 
άποκαλήται «ρόδον τό μυστικόν». Κάτι άνάλογο 
είχε υιοθετήσει καί ή ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία πού 
άναφέρει χαρακτηριστικά γιά τήν άειπάρθενο γιά 
τήν Παναγία δτι γέννησε τό «Ρόδον τό Άμάραντον».

ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΩΣ Εύρώπη τό τριαντάφυλλο άρχισε νά 
/ίνεται γνωστό άπό τά πρώτα χρόνια τού Μεσσαίωνα 
καί σάν πρώτος ροδόκηπος άναφέρεται ό κήπος τού 
μεσαιωνικού βασιληά Χιλδεβέρτου Α', στό Παρίσι. 
Ή  καλλιέργειά του, δμως, γενικεύτηκε μονάχα γύρω 
στά μέσα τού 12ου αιώνα.

’Αλλά, πριν δούμε τή συνέχεια τής πορείας τού 
ρόδου μέσα στούς αιώνες, άξίζει νά άναφέρουμε πώς 
τό ώραΐο αύτό λουλούδι έδωσε τ’ δνομά του σ’ ένα 
πόλεμο! Ήταν τό 1445, δταν οί Οίκοι τής Ύόρκης 
καί τού Λάνκαστερ, στήν ’Αγγλία, πολεμούσαν διεκ- 
δικώντας ό καθένας γιά λογαριασμό του τό θρόνο. 
Οί ύποστηρικτές τού πρώτου Οίκου, φορούσαν άπό 
ένα λευκό τριαντάφυλλο, τού τύπου ROSA ALDA 
INCARNATA καί οί άλλοι άπό ένα κόκκινο ρόδο 
τής Δαμασκού, ποικιλίας πού ήρθε στήν Εύρώπη 
άπό τή Δαμασκό, μέ τούς Σταυροφόρους. Ή  πα

ράδοση λέει, πώς, σάν τέλειωσε ό πόλεμος, ένας κη
πουρός, θέλοντας, έτσι νά πανηγυρίση τό γεγονός, 
καίάφερε νά διασταυρώση τά δύο αύτά είδη τριαντά
φυλλου, δίνοντας ζωή στό περίφημο σήμερα ρόδο 
TUDOR (ROSA MUNDI), μέ δίχρωμα πέταλα.

Στά χρόνια τής ’Αναγεννήσεως, έμφανίζεται, γιά 
πρώτη φορά στήν Εύρώπη, ή συνήθεια νά διατηρούν 
οί εύγενεΐς κήπους μέ, λίγο - πολύ, σπάνια είδη τρι
ανταφυλλιάς. Ή  μόδα αυτή άποδείχτηκε πολύ εύερ- 
γετική γιά τήν έξέλιξη τού τριαντάφυλλου, γιατί 
δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες γιά τήν πρα
γματοποίηση διασταυρώσεων, πού έδωσαν νέες ώραι- 
ώτερες ποικιλίες.

’Αλλά ή χρυσή του έποχή πρέπει νά τοποθετηθή, 
άρκετά άργότερα, γύρω στό δεύτερο ήμισυ τού 18ου 
αιώνα, δταν οί μεγάλοι θαλασσοπόροι τής έποχής, 
έφεραν στήν Εύρώπη όμορφα άσιατικά τριαντάφυλ
λα, κυρίως κινέζικα. Οί ποικιλίες αύτές γρήγορα 
έξετόπισαν τις παληές καί, μέ διάφορες διασταυρώ
σεις άνάμεσά τους, έδωσαν διάφορα νέα είδη, όπως 
οί ποικιλίες τσαγιού καί άλλες, πού καλλιεργήθη
καν ως τά μέσα τού 19ου αιώνα.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ώς τά τέλη τού περασμένου αιώνα, 
ή καλλιέργεια τής τριανταφυλλιάς περιωριζόταν στις 
ποικιλίες τής γαλλικής ροδής (ROSA JALLICA). 
"Ετσι, οί γιαγιάδες μας στάλιζαν τούς κήπους τους 
μέ δυό - τρία είδη, δπως ή έκατόμφυλλη, ή άπριλιά- 
τικη, ή μαγιάτικη καί ή τριανταφυλλιά γλυκού. 'Η 
πρώτη είναι ή γνωστή μας καί σήμερα ποικιλία μέ 
τά πολυάριθμα, μεγάλα πέταλα, σέ ρόζ συνήθως 
χρώμα, καί τό δυνατό άρωμα. Οί άλλες τρεις έχουν 
άνθη μέ λιγώτερα πέταλα, ρόζ ή κόκκινα, καί χρη
σιμοποιήθηκαν άπό παληά, γιά τήν παρασκευή τού 
ροδέλαιου.

Οί πρώτες προσπάθειες γιά τήν καλλιέργεια ποι
κιλιών, άπ’ αύτές πού είχαν δημιουργηθή κιόλας στις 
άλλες εύρωπαϊκές χώρες, σημειώνονται γύρω στά 
1880, άπό ιδιώτες φιλανθεΐς. Οί ώραιότεροι καί πιό 
συστηματικοί άνθόκηποι βρίσκονταν σέ σπίτια τής 
Κηφισιάς. Άπό εκεί, οί κηπουροί τών άρχοντικών 
αύτών έπαιρναν κάθε τόσο διάφορα έμβόλια καί τά 
έφάρμοζαν σέ κοινές ποικιλίες, διαδίδοντας έτσι, 
σιγά - σιγά, τά όμορφα εύρωπαϊκά είδη σ’ δλη τήν 
’Αθήνα. Είναι, πάντως, έξακριβωμένο δτι, γύρω στά 
1930, ή τριανταφυλλιά στήν Ελλάδα δέν ήταν άκόμα 
ιδιαίτερα διαδεδομένη. Σ’ αύτή τήν περίοδο, ώστόσο, 
πρέπει νά τοποθετήσουμε τή δημιουργία τών πρώ
των φυτωρίων γιά τόν πολλαπλασιασμό τών έκλε- 
κτών ειδών. Τό 1937, άρχισε νά λειτουργή ή πρώτη 
άνθοκομική έκθεση Κηφισιάς, πού, μετά άπό μιά 
διακοπή τής λειτουργίας της στά χρόνια τής κατο
χής, ξανάνοιξε τις πόρτες της τό 1957, κι’ άπό τότε 
άποτελεΐ θεσμό, ό όποιος συνετέλεσε πολύ στή διά
δοση τής τριανταφυλλιάς. Μέ λίγα λόγια, μπορούμε 
νά πούμε, δτι μετά τό 1950, τό τριαντάφυλλο άρχισε 
νά καλλιεργήται συστηματικά καί στή χώρα μας. 
"Ετσι, σήμερα, τό μυρωδάτο άνθος τής τριανταφυλ
λιάς δέν λείπει άπό κανένα κήπο, μικρό ή μεγάλο. 
Τό βλέπουμε, μάλιστα, καί στις βεράντες τών πολυ
κατοικιών νά δίνη, μέ τήν τρυφερή όψη του, μιά Ιδι
αίτερη ζεστασιά στις μικρές αύτές όάσεις τού πράσι
νου, οί όποιες ήρθαν ν’ άντικαταστήσουν τις λουλου- 
δισμένες αύλές μιάς έποχής πού έφυγε οριστικά.
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" Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε , ,

ΑΠ Ο  ΤΟ Α Γ Ρ Υ Π Ν Ο  Ε Ι Κ Ο Σ Ι Τ Ε Τ Ρ Α Ω Ρ Ο  

Μ Ι Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

ΗΤΑΝ ΠΕΡΑ ΣΜ ΕΝΑ  μεσάνυχτα, 
δταν τό τηλέφωνο τής ’Αμέσου Έ πεμβά- 
σεως κουδούνισε για μια ακόμη φορά. 
Μόλις ό τηλεφωνητής Χωροφύλαξ σή
κωσε τό άκουστικό, άπό την άλλη άκρη 
τοϋ σύρματος ακούστηκε μια άνδρική 
φωνή.

—"Αμεσος Έπέμβασις; ρώτησε χαμη
λόφωνα.

—Μάλιστα, όμιλεϊτε παρακαλώ, είπε 
ό Χωροφύλαξ.

—Σάς τηλεφωνώ άπό το Χολαργό 
οδός. . . . είπε ψιθυριστά αύτή τη φορά 

I ή ίδια φωνή.
—Παρακαλώ αν θέλετε μιλάτε λίγο 

I πιό δυνατά;
—’Ακουστέ. . . δέν μπορώ. . . υπάρχει 

λόγος. . .
—Δηλαδή;
—Έ να ς κλέφτης ψάχνει. . .
—Πώς είπατε;
—Έ νας κλέφτης ψάχνει μέσα στο 

ιπίτι μου. . . Μέ ξύπνησε ό θόρυβος 
καί . . .

—Κατοικείτε μόνος στο σπίτι σας ;
—"Οχι μένω μέ τη γυναίκα μου. ’Αλλά 

θά άργήση άκόμη νά γυρίση. Είναι καλε
σμένη σ’ ένα φιλικό σπίτι. ’Από εκεί μοϋ 
τηλεφώνησε πώς θά γυρίση μετά τις δύο. ..

—Μήπως έχει γυρίσει ή γυναίκα σας;
—’Ό χι. . . "Οχι, γιατί θά άναβε κάποιο 

φώς. . . Γ ι’ αύτό τρέξτε σάς παρακαλώ. . .
Ε ίμαι όλομόναχος. . . Φοβάμαι. . .
—Κρατήστε παρακαλώ τήν ψυχραιμία 

σας, μη κάνετε τόν παραμικρό θόρυβο, 
καί ερχόμαστε άμέσως. . .

Σέ λίγα δευτερόλεπτα ένα περιπολικό 
«πετοϋσε» στήν άσφαλτο γιά νά προ- 
λάβη τόν άνεπιθύμητο έπισκέπτη τής 
νύχτας. Δέν είχε διανύσει όμως ούτε ένα 
χιλιόμετρο, δταν άπό τό Κέντρο ήρθε ή 
έντολή:

—Επιταχύνατε παρακαλοΰμεν κίνησίν 
σας διότι ώς έτηλεφώνησαν, περίοικοι, 
είς τήν έν λόγοι οικίαν δημιουργείται 
διατάραξις. Προφανώς ό ιδιοκτήτης έχει 
συμπλακή μετά τοϋ κλέπτου. . .

Ή  υπόθεση είχε πάρει ξαφνικά μεγα
λύτερη δραματική τροπή. 'Ώσπου τελικά 
διαπιστώθηκε δτι ή ξαφνική «διατάραξις» 
δέν ήταν τίποτε άλλο, παρά ένας τρικού
βερτος συζυγικός καυγάς. ’Ιδού τί άνε- 
πανάληπτο είχε συμβή: Καθώς είδαμε, 
ό «σύζυγος τής συζύγου», κοιμόταν τοϋ 
καλοΰ καιροΰ στο σπίτι του, δταν τόν 
ξύπνησαν οί γνωστοί θόρυβοι. Ό  άνθρω
πος είχε κάθε λόγο νά πιστεύη δτι δέν

τούς προκαλοΰσε ή γυναίκα του, γιατί 
άπλούστατα έπαιζε κούμ—κάν σέ κάποιο 
φιλικό σπίτι είπε έκεϊνος, σέ κάποιο μό
νιμο χαρτοπαικτικό «γυναικοκαρρέ» υπο
θέτομε έμεϊς. Νά δμως πού άλλα ό συ- 
ζυγόπληκτος άνδρας λογάριαζε καί άλλα 
ή πράσινη τσόχα έπεφύλασσε.

Ή  ήρωΐδα τής ιστορίας μας γύρω στίς 
δώδεκα είχε μείνει «ταπί». Νά έγκατέ- 
λειπε άδοξα τόν άγώνα; Τής ήταν άδια- 
νόητο. Νά δανειστή; Τής ήταν άδύνατο. 
Γιατί άπλούστατα καμμία άπό τίς παρα- 
καθήμενες δέν θά τής έδινε, άφοΰ σέ μία 
τέτοια περίπτωση «χάνεται τό γοΰοι». 
ΓΤ αύτό καί έσπευσε μ’ ένα ταξί στό 
σπίτι γιά «άνεφοδιασμό». "Οχι άπό τό 
σύζυγο, γιατί άπλούστατα άποβραδίς 
τοϋ είχε πάρει τό τελευταίο χιλιάρικο. 
Σ ’ ένα συρτάρι δμως τοϋ Γραφείου ύπήρ- 
χαν μερικές οικονομίες «γιά ώρα άνάγκης». 
Θά μάς πήτε βέβαια οχι χαρτοπαικτικής. 
Τέτοια θά λέμε δμως τώρα; Μπήκε λοιπόν 
ή κυρία «άκροποδητί» στό σπίτι, πέρασε 
στό ολοσκότεινο Γραφείο, άνοιξε τό 
συρτάρι, πήρε τά χρήματα, καί κατευθύν- 
θηκε προς τήν έξοδο. Καθώς περνούσε 
δμως μπροστά άπό τήν κρεββατοκάμαρα, 
άκουσε τόν σύζυγο νά μιλάει ψιθυριστά. 
Περιττόν νά διευκρινήσωμε δτι άμέσως 
τής μπήκαν «ψύλλοι στ’ αύτιά». ’Επειδή 
δέν μπορούσε νά ξεχωρίση άν οί ψίθυροι 
αύτοί προέρχονταν άπό τηλεφωνικό ή 
«άλλο» διάλογο, έστησε τό αυτί στήν 
μισάνοιχτη πόρτα γιά ν’ άκούση καλύ
τερα. Καί ώ τών συμπτούσεων ό φοβερός 
νόμος. . . ’Εκείνη τη στιγμή, ό —άπο- 
δεδειγμένως πιά— ταλαίπωρος σύζυγος, 
είχε τελειώσει τήν τηλεφωνική συνδιά
λεξή του μέ τήν "Αμεσο Επέμβαση. Καί 
σύμφωνα μέ τήν συμβουλή τοϋ Χωροφύ
λακας τηλεφωνητοΰ, έκανε άπόλυτη ήσυ- 
χία. Αύτό ήταν!. . . Ή  ξαφνική σιωπή 
φάνηκε ένοχη γιά τήν κυρία πού βρισκόταν 
μεταξύ δύο πυρών: Τής ζήλειας άπό τήν 
μιά μεριά, καί τής άνάγκης γιά άμεση 
έπιστροφή στον χώρο τής χαρτοπαικτικής 
άναμετρήσεως άπό τήν άλλη. Δέν έχασε 
καιρό. Ώ ρμησε σάν σίφουνας μέσα στήν 
κρεββατοκάμαρα. Τό τί έπακολούθησε 
ήταν άληθινά πανδαιμόνιο. Ό  σύζυγος, 
τρομοκρατημένος, άπό τήν εισβολή τοϋ 
υποτιθέμενου κλέφτη, μέ μία ενστικτώδη 
κίνησε πρόλαβε νά έκσφενδονίση προς τό 
σκοτεινό άνοιγμα τής πόρτας, ένα πορτα- 
τίφ, πού βρήκε τό έτερόν του ήμισυ κατα
κούτελα. ’Εκείνη τοϋ άνταπέδωσε τή. . . 
φιλοφρόνηση εκσφενδονίζοντας δ,τι άρπα

ζε ψηλαφιστά στό σκοτάδι, τό όποιο και 
θά. . . έτρωγε πάρα λίγο καί τούς δύο, 
άν ό ένας δέν άνοιγε κάποιο φώς. Τότε 
μόνο σταμάτησε γιά λίγα δευτερόλεπτα 
ή πρώτη φάση τής συζυγικής μονομα
χίας. Καί ένώ ήταν έτοιμος νά ξεσπάση 6 
δεύτερος γύρος κάτω άπό άπλετο φώς, 
έφτασε τό πλήρωμα τοϋ περιπολικού. 
Μεμιάς ήρέμησαν τά πνεύματα, όπότε ό 
σύζυγος άπέδειξε πανηγυρικά ποΰ καί 
γιατί τηλεφωνούσε χαμηλόφωνα. Ή  κυ
ρία δμως ήταν άπαρηγόρητη. Σέ Κάποια 
στιγμή μάλιστα άκούστηκε νά λέη:

—Ό  άνδρας μου φταίει γιά δλα. Αυτός 
μοΰ φέρνει πάντοτε γκίνια μέ τή γρου- 
σουζιά του. Έ χ ε ι γίνει ανυπόφορος πιά. . .

Είπατε τίποτε;
*

ΛΕΝΕ Π Ω Σ ΤΑ νεκροταφεία είναι τόποι 
«άναπαύσεως καί γαλήνης». Αύτό δμως 
σήμερα δέν πρέπει νά θεωρείται άπόλυτο. 
Καί Ιδού γιατί: Ά ν  έξαιρέσωμε τά ήσυχα 
πράγματι νεκροταφεία τών χωριών, δλα 
τά άλλα άστικά είναι πολυθόρυβα. Αιτία: 
Οί συχνές κηδείες, οί έπίσης συχνές έκτα- 
φές σκελετών ή έπιμαρμαρώσεις νωπών 
τάφων κ.λ.π. Έ τσ ι ή γαλήνη τών νεκρών 
μόνο τίς νυκτερινές ώρες εξασφαλίζεται 
κάπως. Καί λέμε «κάπως», γιατί πρό 
καιρού, σ’ ένα Νεκτροταφεΐο ’Αθηναϊκού 
προαστίου, κάποιο βράδυ τρόμαξαν άκόμη 
καί τά νεκροπούλια άπό τή φασαρία πού 
δημιουργήθηκε. "Ας μή πάη ό νοΰς σας σέ 
κάποια τυμβωρυχία. "Οχι. Α πλώ ς έγινε 
μία παρ’ ολίγον συμπλοκή μεταξύ άνθρώ- 
πων. Συγκεκριμένα μεταξύ δύο φυλάκων 
καί ισαρίθμων νεκροπομπών ή «κορακιών» 
δπως τούς άποκαλεΐ συνήθως ό λαός. 
«Ίέρακες» λοιπόν εναντίον φρουρών τής 
γαλήνης, εύταξίας, άλλά καί προστασίας 
τών «κεκοιμημένων» άπό ξύπνιους και 
άητονύχηδες κλέφτες. Καί ή αίτια: Μερικά 
ξύλινα κοντάρια. Δέν είχε ένταφιασθή 
βέβαια εκείνη τήν ήμέρα κάποιος βετε
ράνος άλτης τού έπί κοντώ. «Μέγας έν 
ζωή» ήταν ό μεταστάς. Έ φ ’ ώ καί στόν 
νεοσκαμμένο τάφο του είχε δημιουργηθή 
ένας λόφος άπό στεφάνια μέ τεράστια 
ξύλινα κοντάρια—λαβές. Ε ίχε πιά σου- 
ρουπώσει δταν έκλεισε ό τελετουργικός 
κύκλος τής κηδείας αύτής. Τήν ίδια ώρα 
άκριβώς άρχισαν τά έπεισόδια. Οί δύο 
νεκροπομποί έπέμεναν δτι τά κοντάρια 
ήταν ιδιοκτησία τού Γραφείου Τελετών, 
ένώ οί φύλακες άντιδροΰσαν μέ πείσμα. 
’Αποτέλεσμα: Τήν διαιτησία άνέλαβε
λίγα λεπτά άργότερα τό πλήρωμα ενός 
περιπολικού τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως. 
Καί τά μέν στεφάνια έμειναν άθικτα, οί 
δέ «φουριόζοι» νεκροπομποί έφυγαν ήρε
μοι, άφοΰ προηγουμένως τούς συνεστήθη 
νά διατυπώσουν τίς άξιώσεις τους στόν 
Δήμο.

Τ ί τά θέλετε δμως. . . Τό πασίγνωστο 
έκεΐνο «ό θάνατός σου ή ζωή μου», ήμέρα 
μέ τήν ήμέρα δλο καί γνωρίζει καινούρ
γιες πρακτικές έφαρμογές στήν ζωή μας...
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«Ο Μ Α ΊΌ Σ  μάς έρχεται εμπρός 
βήμα ταχύ ! . . .». Τό παλαιόν τον- 
το άσμα και διάφορα άλλα συναφή 
ήκούοντο άνά τάς οδούς τής Πρω- 
τευούσης από των πρώτων πρωινών 
ωρών τής Πρωτομαγιάς, δτε πλήθη 
’Αθηναίων σννέρρεον προς τά Πα
τήσια, διά νά υποδεχθούν τον Μάϊον. 
Με μόνην την διαφοράν ότι τό «ταχύ 
βήμα» ήτο ακατόρθωτου λόγω τοΰ 
πυκνόν συνωστισμού. ’Εφέτος 
Αθηναϊκή άνθρωποθάλ.ασσα δέν πε- 
ριωρίσθη μόνον εις την Άλνσσίδαν, 
άλλα κατέκλνσε και τον Ποδονίφτην 
(Νέαν Φιλαδέλφειαν), ένθα και με- 
τετοπίσθη τό κέντρον τοΰ εορτα
σμού. Και τούτο διότι τά μεν κέντρα 
των Πατησίων ήσαν ανεπαρκή διά 
νά χωρέσονν τάς χιλιάδας τών εκ
δρομέων, ό δε ακάλυπτος χώρος τής 
περιοχής λίαν περιωρισμένος λόγω 
τής έκεισε άκαταπαύστου κατά τά 
τελευταία έτη άνεγέρσεως οικοδο
μικών μεγαθηρίων. Εις Νέαν Φι
λαδέλφειαν ό εορτασμός ήτο όλο- 
νύκτιος. Ή  Κοινότης, έχονσα σν- 
νεργασθή προηγουμένως μετά τών 
' Υπηρεσιών Τροχαίας ’Αθηνών - 
Προαστίων, τής Αγορανομίας Προ
αστίων, και τής παρά τώ Υπουρ
γείο) ’Εσωτερικών Διευθύνσεως Του
ρισμού, έπέτυχεν άντιστοίχως την 
έξασφάλισιν εύρυθμου κυκλοφορίας,

τον καθορισμόν λαϊκών τιμών εις τά 
δημόσια κέντρα, και την άιρογον δια- 
κόσμησιν τών οδών και πλατειών 
διά αψίδων, καί πληθύος αξονικών 
φώτων, τό πρώτον χρησιμοποιηθέν- 
των εφέτος. Χάρις εις τά σύντονα 
μέτρα τών ’Αστυνομικών ’Αρχών 
’Αθηνών - Προαστίων, τό πολυπλη
θές κοινόν έξυπηρετήθη διά τής εκτά
κτου δρομολογήσεως λεωφορείων 
διαφόρων γραμμών τής Πρωτευού- 
σης. Έ ξ  άλλου, εις τάς αφετηρίας, 
αστυνομική δύναμις έτήρει τήν τάξιν 
κατά τήν έπιβίβασιν τών εκδρομέων. 
’Αλλά εκείνο τό όποιον προεκάλεσε 
λίαν ευμενή έντύπωσιν εις τούς Α θ η 
ναίους, ήτο μία πρωτοτυπία τού 
Ενωμοτάρχου - Δ ιοικητοϋ τού 
Σταθμού Χωροφυλακής Πεντέλης. 
Ό  έξυπηρετικώτατος ούτος ’Αστυ
νομικός, άντιληφθείς τήν άνεπάρκεια 
τών εις τήν περιφέρειάν του διακι- 
νουμένων λεωφορείων, προέβη εις 
τήν διανομήν δελτίων προτεραιότη
τας διά τάς θέσεις αυτών, ώστε νά μή 
δημιουργηθονν παράπονα. Τέλος θά 
πρέπει νά σημειωθή δτι μεγάλη κί
νησες εκδρομέων παρετηρήθη καί 
εις τάς περιοχάς τού ' Υμηττού, τής 
Ζ. Πηγής, ' Αγ. ’/ωάννου Καρέα, 
Καισαριανής, ’ Αγ. Παρασκευής,
Χολαργού, Χαλανδρίου, Μεσογείων, 
Αμαρουσίου, Κηφισίας, ’ Εκάλης,

Διονύσου, καί Δάσους Μαγκουφά- 
νας.

★

ΕΠ ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ τής Πρωτομα
γιάς, ή "Ενωσις Συντακτών Η μ ε 
ρησίων ’Εφημερίδων 'Αθηνών, ε- 
πραγματοποίησεν εκδρομήν εις Αου
τ ράικιον, Περαχώραν, καί Αγίαν  
Παρασκευήν. Τό εσπέρας τής πα
ραμονής, έγένετο πρόχειρος χορός 
εις τήν κομψήν αίθουσαν τού κ. Κα- 
ραντάνη, διαρκέσας μέχρι τών πρώ
των πρωινών ωρών. Τήν ημέραν τής 
Πρωτομαγιάς, εις τό γεύμα τών δη
μοσιογράφων παρεκάθησαν μετά 
τών οικογενειών των ό Δήμαρχος κ. 
Λέκκας, ό Πρόεδρος τού Δημ. Συμ
βουλίου κ. Μάτσης μετά τών Συμ
βούλων, ό Διοικητής τού 'Αστυνο
μικού Τμήματος Μοίραρχος κ. Σνρ- 
μπόπονλος, ό Πρόεδρος τοΰ 'Οργα
νισμού κ. Μομφεράτος, ό ’Αντιπρό
εδρος κ. Μπολέτης, ό Διευθυντής κ. 
Παντελάκης, 6 Πρόεδρος τού Συλ
λόγου Ξενοδόχων Λουτρακιού κ. 
Μπούρας, ό Προϊστάμενος τής Του
ριστικής ’Αστυνομίας κ. Σαράβας, 
κ.ά. Κατά τήν διάρκειαν τού γεύμα
τος ό Πρόεδρος τής 'Ενώσεως Συν
τακτών κ. Ζαρίφης, προέπιεν υπέρ 
τής προόδου καί τής ευτυχίας τού 
Λουτρακιού. Γενικώς ή ατμόσφαιρα 
ήτις έπεκράτησε κατά τό γεύμα τού
το ήτο καθ’ δ λα πολιτισμένη, φι/.ό- 
φρων, καί πνευματώδης.

★
ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ τής Νομι

κής Σχολής τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, έπεσκέφθηααν τό Φρενο- 
κομεϊον, διά νά μελετήσουν τούς τύ
πους τών φρενοβλαβών, ύπό τήν κα- 
θοδήγηαιν τού διεθνούς φήμης Κα- 
θηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας κ. 
Κωνσταντίνου Γαρδίκα, ( σ.σ. επί 
σειράν ετών Καθηγητού τής ’Ε γ
κληματολογίας τής Σχολής ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής). Οι φοιτη- 
ταί καί αί φοιτήτριαι συνωμίλησαν 
επ’ αρκετόν μετά διαφόρων κατηγο
ριών φρενοβλαβών - καί δη τούς 
έχοντας έγκληματίσει - ενώ Χωρο
φύλακες εν πολιτική περιβολή πα- 
ρηκολούθουν τάς συζητήσεις ούχι 
βεβαίως έκ περιέργειας, αλλά εκ κα
θήκοντος, χάριν τής προστασίας τών 
επισκεπτών έκ τυχόν αιφνίδιας έπι- 
θέσεως τίνος τών μεθ’ ών συνομι
λούν ούτοι τροφίμων τού Φρενοκο
μείου.

★
ΚΑΙ Π Α Λ ΙΝ  οι υποτιθέμενοι 

ενταφιασμένοι θησαυροί τοΰ Ά λή
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Πασσά έρχονται εις τό προσκήνιον 
τής έπικαιρότητος. Καθ’ α άνέφερεν 
ή Δ ιοίκησις Χωροφυλακής Ίωαννί- 
νων, παρονσιασθείς προ τινων ήμε
ρων εις την Γενικήν Δ ιοίκησιν Ή 
πειρον δ εκ Λιτόχωρου Πιερίας κα
ταγόμενος γεωργός Ιωάννης Φελώ- 
νης, ήτήσατο άδειαν διενεργείας 
άνασκαφής εις ισόγειον μέρος τον 
εντός τον Φρουρίου κτιρίου - αποθή
κης υλικού πολέμου, προς άνεύρεσιν 
κεκρνμμένων ώς έπιμόνως ισχνρίσθη 
θησαυρών τον φοβερός μνήμης τυ
ράννου τής Ήπειρον. Προς έπίρρω- 
σιν των ισχυρισμών τον άνέφερεν άτι 
από τίνος χρόνον έβλεπεν συνεχώς 
κατ’ οναρ γενειοφόρον γέροντα, σν- 
νιστώντα εις τούτον να μεταβή προς

άναζήτησιν τον θησαυρού εις τό 
προαναφερόμενον σημεϊον. Προ τής 
επιμονής του, ή Γενική Δ ιοίκησις 
Ήπειρον, άδεια τού ' Υπουργείου 
’Εθνικής Οικονομίας, κατήρτισεν 
επιτροπήν άποτελονμένην εκ τον 
ΕΙσαγγελέως Ίωαννίνων, Διοικητοΰ 
Χωροφυλακής, Οικονομικού ’Εφό
ρου και ενός Γυμνασιάρχου, ινα έπι- 
βλέψη την διενέργειαν τών άνασκα- 
φών. Αύται όμως άνεβλήθησαν επ’
άόριστον κατόπιν έπεμβάσεως τού 
Διοικητοΰ τής 8ης Μεραρχίας Ά ντι-  
στρατήγον Παπανικολάον, α’ιτή- 
σαντος την άδειαν τού 'Υπουργείου 
Στρατιωτικών.

ΚΑΤΑ ΣΗ Μ ΑΤΙΚΗ Ν άναφοράν 
τής Δ ιοικήσεως Χωροφυλακής Η 

μαθίας, τάς νυκτερινός ώρας τής 
χθες (28-5-1936), ό νενρασθενής 
Παντελής Έλευθεριάδης, ένέκλεισε 
εντός τής οικίας τον την σύζυγον καί 
τα τέκνα αυτού, μέ σκοπόν τον φό
νων απάντων. Εις τάς επικλήσεις 
τών κινδννενόντων έσπενσε επί τό
πον ’Ενωμοτάρχης μετά δυο Χωρο
φυλάκων, επί τή θέα δμως τών ό- 
όποίων ό νενρασθενής έπνροβόλησεν, 
μέ άποτέλεσμα νά φονενση τον Χω
ροφύλακα Δ. Παπαδόπονλον. Ό  
τραγικός φονενς συνελήφθη μετά 
πάροδον ωρών, δτε εΐχεν άποκοιμη- 
θή σννεπεία εξ αν τλήσεως.

Ό  Π α λ α ι ό ς

Η

Κ
ε π ο χ ι α κ ά  Ρ

Η

Η
Τής άστραπής καί τής βροντής ή Κρήτη 
Καί τών κελαϊδισμών καί ιών άγώνων,
Τών αΙμάτων καί τών τροπαίων ή Κρήτη,
Τών τυράννων, άκοίμητη φοβέρα, 

ή Κρήτη, ή Κρήτη!

Τοϋτος δ ρωμαλέος στίχος τοϋ μεγάλου Παλαμά, είναι 
ευλαβικά χαραγμένος άπδ τδ 1897 στή μετόπη τής πανάρχαιας 
αψίδας τοΰ Κρητικού Μεγαλείου. ’Ά ν δινόταν τότε στην δημο
σιότητα χωρίς υπογραφή, άλλα μέ τήν έξήγηση δτι ήταν κάποιο 
διαβασμένο έμμετρο Μαιωϊκό ίδεογράφημα σέ Νεοελληνική 
άπόδοση, κανείς μά κανείς δέ θά άποροϋσε. Γιατί ή Κρητική 
μεγαλωσύνη καί ομορφιά, είναι ίδια καί άπαράλλαχτη μέσα 
στην άπύθμενη αιωνιότητα. Μοιάζει μέ τά περήφανα κι’ 
αχάλαστα βουνά της πού στέκουν παντοτεινοί καί άμετακίνητοι 
έπιβλητικοί φύλακες, μέσα στήν αιώνια Μεσογειακή άπεράν- 
τωσύνη τής σιωπής. Τοϋτα τά βουνά πού σχηματίζουν τδ κορμί 
τής Κρήτης, στάθηκαν άσβεστοι φάροι πολιτισμού άνάμεσα 
σ’ ’Ανατολή καί Δύση. Στίς άπότομες πλαγιές, τις θεόχτιστες 
σπηλιές, καί τά βαθύσκια τους φαράγγια, γεννήθηκε δ μυθικός 
συμβολισμός ένός λαμπρού παρελθόντος, πού ξεκινάει μέσα 
άπό τά τρίσβαθα τής προϊστορίας. Ή  ’Αμάλθεια, είναι ή άλ- 
ληγορία τής πληθωρικής Κρητικής δημιουργίας, πού γαλού- 
χησε ένα πολιτισμό, προσωποποιημένο θεϊκά μέ τόν νεογέννητο 
Δικταΐο Δία. Τόν πολιτισμό πού διασώθηκε άπό τό άδηφάγο 
στόμα μιας κοσμογονικής καταστροφής, πού κατρακυλούσε 
κάθε φορά άπό τό Βορρά σάν χιονοστιβάδα, μαζί μέ τά λογής— 
λογής μεταναστευτικά φύλα τής προϊστορίας.

Μία άρχέγονη λαμπρή κληρονομιά βαραίνει πάνω σέ τούτο 
τόν τόπο άπ’ άκρη σ’ άκρη. ’Από τις κακοτράχαλες Σελινιώ- 
τικες καί Σφακιανές μαδάρες, τίς άπάτητες κορφές τοΰ Ψηλο
ρείτη καί τά γύρω ριζοβούνια, μέχρι χαμηλά τούς έλαιώνες 
τής Κισσάμου, τούς πορτοκαλεώνες τής Κυδωνιάς, τά στενό
μακρα Ρεθεμνιώτικα ξεκαμπίσματα κατά τή μεριά τής θά
λασσας. Καί άπό έκεϊ, ώς πέρα μακουά κατά τούς Ή ρακλειώ- 
τικους φυτεμένους κάμπους, καί τίς Λασηθιώτικες γραφικές 
έναλλαγές, πού κατηφορίζουν άπό τό πλατύστερνο ’Οροπέδιο, 
μέχρι τούς μαγευτικούς κόρφους τής Ίεράπετρας, τής Μιρα- 
μπέλλου, καί τής Σητείας. ’Εδώ οί άνθρωποι ζοΰν μία έπιβλη-

τικά παράξενη καθημερινότητα, ύφασμένη στόν άργαλειό τής 
άνόθευτης παραδόσεως. Πλάι άπό τά μέγαρα καί τά φώτα τής 
κάθε πολιτείας, πλάϊ άπό τήν έξέλιξη πού έχει σκαρφαλώσει 
μέχρι καί τόν τελευταίο όρεινό οικισμό, υπάρχει τό χθές, δε
μένο άρμονικά μέ τό σήμερα. ‘Υπάρχει ή παραδοσιακή Κρήτη 
τής άντριωσύνης, τής περηφάνειας, καί τής άρχοντιάς. Τυχερός 
ό ξένος πού τήν καλογνώρισε. Τυχερός μά καί άθεράπευτα 
νοσταλγός της άπό τήν ώρα πού θά τήν άποχωριστή. Γιά νά 
δεθή δμως κανείς μέ τό συγκλονιστικό μεγαλείο τής Κρήτης, δέ 
φτάνει ένα μονάχα πέρασμα άπό τά φιλόξενα χώματά της. 
Δέ φτάνει νά έχει μελετήσει τή λαμπρή της ιστορία. Πρέπει νά 
ζήση άπό κοντά άνθρώπους, ήθη, έθιμα, μέ όρθάνοιχτα τά 
μάτια τής ψυχής του. Πρέπει μέ άλλα λόγια νά γίνη 
Κρητικός στό νοΰ καί τήν καρδιά. Καί δέ θά γίνη άπό τή μιά 
στιγμή στήν άλλη. Γιατί καί ό πλούσιος σάν τόν καλο- 
δουλεμένο μπαξέ ψυχικός κόσμος τοΰ Κρητικού, δέν είναι 
δημιούργημα στιγμών, άλλά αιώνων. "Ολα στήν Κρήτη έχουν 
τήν δική τους ξεκάθαρη φιλοσοφία, τή δική τους ξεχωριστή 
όμορφιά. ’Εκεί τά πάντα άξιολογοΰνται μέσα σ’ ένα άνθρωπο- 
κεντρικό κύκλο. Χωρίς περιστροφές, χωρίς περιττά κοσμητικά 
έπίθετα. "Οταν οί Κρητικοί θελήσουν νά περιγράψουν έπαινε- 
τικά τό διπλανό τους θά πούνε άπλά: «Τούτος μωρέ είναι άνθρω
πος!» ή «Τούτος έχει φιλότιμο καί άνθρωπιά!». Τίποτε περισ
σότερο καί τίποτε λιγώτερο. Μέ αυτές τίς στερεότυπες φράσεις 
έκφράζονται πάντα. Τό γνήσιο Ρωμέϊκο φιλότιμο καί ή άψε- 
γάδιαστη άνθρωπιά, λατρεύονται σάν μιά δεύτερη θρησκεία. 
Γιά τίς δύο μεγάλες τούτες άξίες ζή καί πεθαίνει δ Κρητικός. 
Τούτες τίς μέρες συμπληρώνονται τριανταπέντε χρόνια άπό 
τότε πού ό άνθρωπισμός καί τό φιλότιμο τοΰ Κρητικού λαού, 
άρνήθηκαν νά συμβιβασθοΰν μέ τό σιδερένιο τέρας τής ’Αξο
νικής πολεμικής μηχανής, πού είχε σαρώσει δλόκληρη Εύρώπη. 
Καί σχεδόν άοπλος ρίχτηκε μέσα στή φωτιά, γράφοντας μιά 
’Αθάνατη ’Εποποιία. Κανείς δέν έκλαψε γιά τίς χιλιάδες μνή
ματα πού άνοιξαν ύστερα άπό τούτο τό μεγάλο όλοκαύτωμα. 
Τό μόνο παράπονο τού Κρητικού λαού ήταν καί είναι ή άναγκα- 
στική άπουσία τών στρατευμένων παιδιών του άπό τό μεγάλο 
πολεμικό πανηγύρι. Γ ι’ αύτό καί σκάρωσε άμέσως τότε ένα 
ριζίτικο τραγούδι πού λέει:

Χίτλερ νά μή τό καυχηθής 
πού πάτησες τήν Κρήτη.
Ξαρμάτωτη τήν ηΰρηκες 
καί λεϊπαν τά παιδιά της. . .

Τούτο τό τραγούδι τραγουδιέται σέ κάθε Κρητικό γλέντι. 
Ά πό  ήλικιωμένους γέροντες καί γριές, μεστωμένους άντρες, 
γυναίκες, κορίτσια, καί παιδιά. Ά π ό  τή γενηά πού φεύγει, άπό 
τή γενηά πού είδε τό πρώτο φώς τής ζωής άνάμεσα άπό τίς 
φλόγες τοΰ τελευταίου πολέμου, καί άπό τήν άλλη πού άκο- 
λουθεί πιστά τ ’ άχνάρια τών μεγάλων. Ά ν  κάποτε περαστικέ 
άπό τήν Κρήτη άναγνώστη τό άκούσης νά τό τραγουδάνε σέ 
κάποιο γάμο ή άλλη χαρά, μήν άπορήσης γιά τά συνεπαρμένα 
βλέμματα τών καλεσμένων, ούτε γιά τίς παθητικές δοξαριές 
τοΰ λυράρη. Γιατί ή λεβεντογέννα ή Κρήτη είναι τό νησί «καί 
τών κελαϊδισμών καί τών άγώνων. . . ».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 'Υπομοίραρχος
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
έ π ί θ ε ώ ρ η σ ι

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
'Ικανοποιητική παρουσία 
στα πρωταθλήματα παρα

γωγικών Σχολών 
Ε. Δ. καί Σ. Α.

Η ΣΚ Λ Η ΡΗ  προπόνησι ή μεθοδικό- 
τητα και ή σωστή δουλειά πού έγινε σέ 
βάθος στήν Σ.Α.Χ. υλοποίησε σέ χρόνο 
«ρεκόρ» τά όνειρα καί τίς έπιδιώξεις της 
Σχολής ’Αξιωματικών τοϋ Σώματος για 
μιά καθολική άναγνώριση στήν αθλητική 
της αύτή προσπάθεια. Χωρίς «Πομπώδεις 
έμφανίσεις» καί «τυμπανοκρουσίες» εργά
στηκαν έπιμελημένα οί ’Αξιωματικοί της 
Σχολής καί μέ «γνώμονα» το ήθος καί 
τήν διάθεση έδωσαν στους Δόκιμους 
’Αξιωματικούς το νέο αυτό έμψυχο «άθλη- 
τικό υλικό» τής Σ.Α.Χ. τά φόντα νά 
πραγματοποιήσουν ώραίες εμφανίσεις 
στους έφετεινούς άγώνες των παραγωγικών 
Σχολών. Οί άγώνες πραγματοποιήθηκαν 
στό χρονικό διάστημα άπό 29 Μαρτίου 
έως καί 15 ’Απριλίου 1976. Ή  Σχολή 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής έλαβε μέρος 
σέ τέσσερα άθλήματα (Μπάσκετ—Βόλ- 
λεϋ—Ξιφασκία καί Σκοποβολή) μέ χαρα
κτηριστική έπιτυχία. ”Ας δοϋμε όμως και 
τό «φίλμ» τών άθλημάτων καί τών επι
δόσεων άναλυτικώτερα.

ΒΟΛΕ Υ -Μ Π Ω Λ :
Στό πενθήμερο άπό 29-3-1976 έως 

καί 2-4-1976 ή ομάδα Βόλλεϋ τής Σ  A X 
πραγματοποίησε πέντε άγώνες καί άπέ- 
σπασε τρεις νίκες καί ήττήθη δύο φορές. 
Συγκεκριμένα ένίκησε τίς άντίστοιχες 
ομάδες τών Σχολών.

Σ.Α .Χ.—Σ.Σ .Α .Σ . (3—1) σέτ Σ .Α .Χ .-  
Σ .Ι. (3—1) σέτ Σ.Α.Χ. —Σ.Ν.Δ. (3—1) 
σέτ καί έχασε άπό τίς Σχολές Σ.Σ .Α . καί 
Σ .Τ .Π . μέ (0—3) σέτ. Ή  έμφάνιση τής 
Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής ή- 
τανε θαυμάσια καί μας δίνει τήν βεβαιό
τητα δτι νέα ταλέντα θά ξεπηδήσουν καί 
θά καταστήσουν τήν ομάδα τοϋ Σώματος 
πανίσχυρη.

Ή  σύνθεσις τής όμάδος:
’Αρχηγός άποστολής 'Υπομοίραρχος 

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, Προ
πονητής Χωροφύλαξ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δόκιμοι ’Αξιωματικοί: ΘΕΜ ΕΛΗΣ X. 
—ΞΩΝΑΣ I. —ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. 
—ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ Κ. —ΒΕΛΛΙΟΣ Α. 
—ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. —Π Α Τ ΣΙΔ Η Σ Κυρ. 
—ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α. —ΤΣΑ Λ Κ ΙΤΣΗ Σ 
Ά λ .— ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π .—

ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΠΩΛ:

ΑΝΔΡΑ ΒΙΖΟ Σ Γ. καί Α ΓΓΕΛΑΚΟΣ Κ.
Ή  Σ.Α.Χ. κατέκτησε τρία κύπελλα.
Στά πλαίσια τής ίδιας διοργανώσεως ή 

ομάδα Μπάσκετ τής Σ.Α.Χ. δέν κατάφερε 
νά διακριθή.

Ή  Σ.Α.Χ. κέρδισε 1 κύπελλο.
’Αρχηγός όμάδος: 'Υπομοίραρχος

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρ„ Προπο
νητής Χωροφύλαξ ΝΑΝΟΣ Ίωάνν. Δ.Α. 
ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ — ΘΕΜ ΕΛΗΣ — 
Π ΑΝ ΟΥ ΣΗΣ — ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ — ΜΑ- 
•ΙΝ Α Σ  — ΛΙΒΑΝΟΣ — ΦΕΝΕΚΟΣ — 
ΓΚΟΥΜΟΥΔΗΣ — Μ ΑΠΡΑΚΑΣ — 
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ — ΚΩΣΤΑ ΚΗ Σ καί 
ΤΣΟΥΦΑΑΣ.

.ΞΙΦΑΣΚΙΑ:

Στις 12 καί 13-4-1976 στήν Λέσχη 
οπλασκίας «ΠΑΠΑΓΟΥ» διεξήχθηκαν 
οί άγώνες ξιφασκίας τών Σχολών Ε.Δ. 
καί Σ.Α ., μέ σύνολο 30 αθλητών. Τήν 
πρώτη ήμέρα έγιναν οί ατομικοί άγώνες. 
Ή  ομάδα τής Σχολής ’Αξιωματικών έλα
βε μέρος μέ 6 άθλητές Κ Ο Υ Σ Κ Ο Υ Ρ Η Σ - 
Χ Α ΣΙΩ ΤΗ Σ—ΤΣΟΥΜΑΣ— ΔΡΑΚ Ο Σ— 
ΓΙΑΚ ΟΒΗ Σ καί ΜΓΙΟΥΣΗΣ. Οί άγώ
νες έγιναν σέ τέσσερεις γύρους. Στον 
πρώτο γύρο προχώρησαν οί πέντε ξιφο
μάχοι έκτός τοϋ Δόκιμου Άξιωματικοΰ 
Χ ΑΣΙΩ ΤΗ  Δ. Στον δεύτερο γύρο συνέ
χισαν μέ έπιτυχία οί άθλητές ΚΟΥΣΚΟΥ
Ρ Η Σ  Ε. καί ΤΣΟΥΜΑΣ X. Στά τελικά 
προκρίθηκαν μόνον 6 ξιφομάχοι άπό 
δλες τίς Σχολές καί μετά άπό συγκλονι
στικές άτομικές προσπάθειες καί τεχνικά 
κτυπήματα ό Δόκιμος ’Αξιωματικός τής 
Σ.Α.Χ. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ Ε. κέρδισε τήν 
5η θέσι στήν τελική κατάταξη. Γεγονός 
τό όποιον άναμφισβήτητα άποτελεϊ άξιό-

λογη .έπιτυχία. Τήν δεύτερη ήμέρα τού 
πρωταθλήματος μέ συμμετοχή τριών 
άθλητών άπό κάθε Σχολή έγιναν καί οί 
ομαδικοί άγώνες. Ή  Σ.Α.Χ. κατέκτησε 
τήν τρίτη θέσι κερδίζοντας τίς Σχολές 
Σ.Ν.Δ. καί Σ .Σ .Α .Σ . (Κ Ο Υ ΣΚ Ο Υ ΡΗ Σ- 
Χ Α ΣΙΩ ΤΗ Σ—ΤΣΟΥΜΑΣ— ΔΡΑ Κ Ο Σ). 
’Επίσης άξίζει νά σημειωθή δτι στους 
πρόσφατους Πανελληνίους άγώνες άνδρών 
(Α κατηγορίας) ή Σ.Α.Χ. πραγματοποίη
σε καί έδώ μία υπέροχη έμφάνιση στήν 
όποιαν οί ξιφομάχοι ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ 
καί ΤΣΟΥΜΑΣ κέρδισαν τήν 4η καί 5η 
θέσι άντιστοίχως μέ άποτέλεσμα ό Δό
κιμος ’Αξιωματικός ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ Ε. 
νά άποτελή αύτή τή στιγμή ένα άπό τά 
βασικά στελέχη τής Εθνικής όμάδος.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ:
Στό σκοπευτήριο τής Καισαριανής 

παρουσία τών Διοικητών τών Σχολών 
πολλών επισήμων καί μαθητών άπό δλες 
τίς Σχολές έγιναν οί έτήσιοι άγώνες σκο
ποβολής τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων ’Ασφαλείας ’76. Ή  σκοπευτι
κή ομάδα τής Σχολής ’Αξιωματικών 
τοϋ Σώματος «σάρωσε» κυριολεκτικά 
τούς άντιπάλους μέ τίς άλλεπάλληλες 
νίκες της.

Τελική ή σκοπευτική ομάδα τής Σ.Α.Χ. 
κατέκτησε τά 6 άπό τά 12 άθλοθετηθέντα 
κύπελλα. Τελειώνοντας τήν «σκιαγραφι- 
κή» αύτή άθλητική παρουσίαση τής 
Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής μπο
ρούμε πλέον νά πιστεύουμε σέ νέες νίκες 
άπό τούς φιλότιμους Δόκιμους ’Αξιωμα
τικούς τοϋ Σώματος πού άποτελοΰν τήν 
«έλπίδα» τής Ελληνικής Χωροφυλακής 
στον άθλητισμό.

Ή  σκοπευτική ομάδα τής Σχολής 
'Αξιωματικών Χωροφυλακής ή όποια 
ιδιαιτέρως διεκρίθη είς τούς αγώνας.
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"Ανω άπό τήν βράβευσι των όιακριθέντων εις τους αγώνας αθλητών Χωρ] 
κής και κάτω ή σκοπευτική όμάς τοϋ Σώματος με τα κατακτηθέντα έπαθλα.

ΑΘΑΗΤΙΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ̂ Π ΟΛΛΕΣ καί άξιόλογες είναι οί άθλη- 
τικές έκδηλώσεις πού έλαβαν μέρος τά 
διάφορα τμήματα της υπηρεσίας Φυσικής 
’Αγωγής ’Αθλητισμού ( ϊ  Φ A Λ ) τύν 
μήνα ’Απρίλιο. Τά άποτελέσματα χαρα
κτηρίζονται ίκανοποιητικώτατα στις ομα
δικές καί άτομικές έπιδόσεις. Στους Π α
νελλήνιους άγώνες σκοποβολής οί συμμε
τοχές καί οί έπιδόσεις των ’Αθλητών καί 
άθλητριών τοϋ Σώματος άπέσπασαν τά 
κολακευτικά σχόλια τών ειδικών καί τών 
παρισταμένων φιλάθλων. Άναλυτικώ- 
τερα συνέβησαν τά έξής:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ:

Συνεχίζοντας την προσπάθεια τονώ-
• σεως τοϋ ’Επαρχιακού άθλητισμοΰ όπως 

είχαμε γράψει καί στό προηγούμενο 
τεΰχος τής «Ε.Χ.» ή ποδοσφαιρική ομάδα 
τοϋ Σώματος έδωσε τύν τέταρτο κατά 
σειράν άγώνα της μέ τον «Α.Μ.Σ. ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΕΙΑ» Βέροιας. Τύ παιγνίδι ήτανε 
θαυμάσιο άπύ άγωνιστικής καί τεχνικής 
πλευράς καί προσέφερε ένα υπέροχο 
θέαμα πλούσιο σέ φάσεις στούς φιλάθλους 
τής πόλεως. Τό πρώτο ήμίχρονο έληξε 
μέ ένα γκύλ τοϋ Χωροφύλακα Ζερβου- 
δάκη (1—0). Στήν έπανάληψη τοϋ δευτέ
ρου μέρους άνέβηκε αισθητά ή άπόδοση 
καί τών δύο όμάδων μέ άποτέλεσμα τό 
τελικό (2—2) τέρματα. Τό δεύτερο τέρμα 
τής Χωροφυλακής έγινε από τόν Χωρο
φύλακα Σταματόπουλο. ’Ά ξια  έπαίνου 
είναι ή προσωπική φροντίδα καί τό άπε- 
ριόριστο ένδιαφέρον τοϋ Διοικητοΰ Διοι- 
κήσεως Βέροιας Άντ[ρχου κ. Ψυλογιαν- 
νοπούλου γιά τήν ομάδα τοϋ Σώματος, ό 
όποιος κυριολεκτικά υπήρξε καί ό κύριος 
συντονιστής τής έκεϊ παραμονής της. Τόν 
άγώνα παρακολούθησαν άρκετοί προσκε
κλημένοι καί πολλοί φίλοι τής τοπικής 
όμάδος. Αί εισπράξεις τοϋ άγώνος θά 
διατεθούν γιά τήν ένίσχυση τού τοπικού 
Συλλόγου «Α.Μ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΚΟΠΕΥ
ΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Στούς έφετεινούς Πανελλήνιους σκο
πευτικούς άγώνες ή όμάδα τού Σώματος 
διεκρίθη γιά μιά φορά άκόμη. Τά άποτε
λέσματα έχουν ώς έξής:

*Α ν δ ρ ώ ν :
’Ομαδικά: Τυφέκιον στάνταρ 0,22

πρηνηδόν Ε.Χ. 3η.
Τυφέκιον 0,2 2 γονυπετώς Ε.Χ. 3η.
Τυφέκιον 0,22 τριών στάσεων 4η.
’Ελεύθερο πιστόλι άπ. 50 μ. Ε.Χ. 2η.

* Περίστροφο 0,38 Ε.Χ. 2η.
’Ατομικά: Μοίραρχος Δ. Κ Ο ΤΡΩ ΝΗ Σ 

Ε.Χ. 531J600 4ος.
Χωροφύλαξ Π. Η Λ ΙΑ Δ Η Σ 
Ε.Χ. 371Γ400 4ος.

Γ ν ν α ι χ ώ ν  :
Τυφέκιον στάνταρ 3,20 γυναικών.
Χωρίλαξ Τ ΣΕ Λ Λ Ο Τ Ε . Ε.Χ. 328J400. 
'Ομαδικό Ε.Χ. 1η.
Τυφέκιον στάνταρ πρηνηδόν γυναικών. 
'Ομαδικό Ε.Χ. 2η.
Πιστόλι στάνταρ γυναικών.
ΓΑΛΑΝΗ Δ. Ε.Χ. 514]600 1η. 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Σ. Ε.Χ. 505]600 2η. 
Ν ΙΚ Ο Λ Ο Π Ο ΤΛ Ο Ϊ Β. Ε.Χ. 498]600 
3η.

Βαρέζε — Ρεάλ 81-74

ΕΝΑΣ Μ ΕΓΑΛΟΣ τελικός έληξε 
τρίν λίγες ήμέρες στό χώρο τού Εύρωπαϊ- 
κοϋ Μπάσκετ μεταξύ τής ’Ιταλικής "Ινις 
Βαρέζε (Μπομπιλέρι) καί τής 'Ισπανικής 
Ρεάλ Μαδρίτης, διά τό κύπελλον πρωτα- 
θλητριών όμάδων Εύρώπης, τοποθετόν- 
τας τήν ’Ιταλική όμάδα στήν κορυφή τής 
μεγάλης αύτής διοργανώσεως. Τά δύο 
αύτά μεγαθήρια τού Εύρωπαϊκοϋ Μπά
σκετ έχουν καί άλλοτε φθάσει στά τελικά 
όπου καί μοιράσθηκαν άπό ένα «κύπελλο» 
στά δύο προηγούμενα μεταξύ τους παι
γνίδια. Τό «φαβορί» γιά τό 1976 έμφανι- 
ζότανε ή «μανδριλένικη» όμάδα, διότι 
διέθετε ένα πιό μονταρισμένο συγκρότη
μα καί ή πορεία της μέχρι νά φθάση στά 
τελικά ήτανε ένθουσιώδης καί μάς είχε

ΚΩΤΣΗ Ε. Ε.Χ. 496]600 4η. 
'Ομαδικό Ε.Χ. 2013 β. ν.π.ρ.γ. 
’Εφήβων Τυφέκιον στάνταρ πρηνηδόν. 
Δ.Ε. ΚΡΑΝΑΣ Ξενοφών Ε.Χ. 562] 

600 1ος.
'Ομαδικό Ε.Χ. 1η.
Τυφέκιον στάνταρ 3X20 έφήβων.
Δ.Ε. ΚΡΑΝΑΣ Ξ. Ε.Χ. 488J600 1ος. 
Δ.Ε. ΣΑ ΚΕΑ ΛΑΡΙΟ Τ Γ. Ε.Χ. 454] 

600 3ος.
'Ομαδικό Ε.Χ. 1η.

πείση γιά αύτό. Χωρίς δμως αύτό νά ση- 
μαίνη πώς οί «Βαρεσιάνοι» ύστερούσαν, 
άλλά στά μεγάλα αύτά παιγνίδια είναι 
πολλοί οί άστάθμητοι παράγοντες πού 
κρίνουν τήν τελική έκβαση ενός παιγνι
διού. Δυστυχώς δμως γιά τήν Ισπανική 
όμάδα δέν στάθηκε τόσο τυχερή καί έχασε 
άπό τήν ’Ιταλική «Μπομπιλέρι» μέ 
(81—74 π.), ήμίχρονο (43—42 π.) πα
ρουσία 6.000 χιλιάδων φανατικών φιλά
θλων άπό τούς οποίους οί 3.000 ήτανε 
'Ισπανοί. Πρώτος παίκτης τού άγώνος 
άνεδείχθη ό Μενεγκίν 25 π. ένώ οί 
Μόρς 28 π. Τσάμπιον 7, Ζανάτα 19 π. 
καί "Οσσολα 7 π. ήτανε ύπέροχοι .’Από 
τήν 'Ισπανική όμάδα ξεχώριζαν οί Μπράν- 
τεμπερ 29 π. Ροντρίγκεζ 2 π. Καμπέρα 
6 π. Ζέρμπιεκ 24 π. Ρουλάν 2 π. Λούϊς 
2 π. καί Κούχαν 16 π. Θαυμάσια ήτανε 
ή Διαιτησία τοϋ Βουλγάρου Ά ραμπα- 
τζιάν καί τοϋ Ά γγλου Τάνερ.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΑΗΤΡ1ΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
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ΠΡΟΤΟΥ έγκαταλείψουμε τό χώρο 
πού δρουν τά ήλεκτρόνια, κρίνομε 
σκόπιμο νά δώσουμε μιά σύντομη 
καί δσο γίνεται απλή περιγραφή, 
σέ ένα φαινόμενο πού σχετίζεται 
μέ τά φωτόνια για τά όποια έγινε 
λόγος στά προηγούμενα καί είναι 
άποτέλεσμα τής έξαναγκασμένης, 
καθώς λέγεται, έκπομπής.

Πρόκειται γιά τις άκτϊνες ΜΕΗ- 
Ζ Ε Ρ καί Λ ΕΗ ΖΕΡ, γιά τις όποιες 
γίνεται πολύς λόγος καί πολλά 
θρυλοϋνται γύρω άπό τις άπίθανες 
δυνατότητές τους.

Ή  λέξη Μ ΕΗΖΕΡ, δημιουργή- 
θηκε άπό τά άρχικά τής Αγγλικής 
έκφρασης MICROW AVE AM
P L IF IE R  BY STIMULATED E- 
MISSION OF RADIATION, δη
λαδή Ενισχυτής Μικροκυμάτων 
μέ διαγειρόμενη Εκπομπή Ακτινο
βολίας. Συνεπώς, ή παρούσα περί
πτωση άφορα εκπομπή στο φάσμα 
τής άόρατης άκτινοβολίας.

’Αφορμή γιά τις έρευνες γύρω 
άπό τό θέμα αύτό, έδωσε στούς Ά -  
μερικάνους έρευνητές τό 1953, ή 
άνάγκη γιά την κατασκευή κάποιου 
άποτελεσματικοϋ μέσου, πού θά

ΑΚΤΙΝΕΣ ΜΕΗΖΕΡ ΚΑΙ ΛΕΗΖΕΡ
μπορούσε νά ένισχύση ικανοποιη
τικά τά σήματα πού έπερναν μέ τά 
ραδιοτηλεσκόπια. ’'Ετσι, έσκέφθη- 
καν νά άξιοποιήσουν τήν ιδιότητα 
πού έχει τό άτομο, νά άποδίδη σέ 
μορφή έκπεμπόμενης άκτινοβολίας, 
τήν ένέργεια πού μπορεί νά άπορρο- 
φήση, όταν τοϋ προσφερθή κατά 
κάποιο τρόπο.

Τό έτος 1954, ό ’Αμερικανός Φυ
σικός C.H. TOW NES, έπέτυχε 
νά κατασκευάση τον πρώτο ένισχυτή, 
μέ βάση τή παραπάνω ιδιότητα τοΰ 
άτόμου, πού τον ώ'.όμασε MASER. 
Γιά τή κατασκευή τής αύτοταλαν- 
τούμενης αύτής διάταξης, έχρησι- 
μοποιήθη άέριο άμμωνιακό. Τό έκ- 
πεμπόμενο μήκος κύματος, ήτο τής 
τάξης τών έκατοστών τοϋ μέτρου.

Οί προσπάθειες τών ’Επιστη
μόνων γιά τή τελειοποίηση τοΰ 
συστήματος αύτοΰ, συνεχίστηκαν καί 
έτσι μετά τό 1960, μέ τή παράλ
ληλη πρόοδο τών ήλεκτρονικών, κα- 
τώρθωσαν νά κατασκευάσουν συ
σκευές, πού έκαναν έκπομπή μικρό
τερου μήκους κύματος, μέσα στο 
ορατό φάσμα, γ ι’ αύτό καί (ονομά
στηκαν «Ό πτικαί Μ ΕΗΖΕΡ» ή 
Λ ΕΗ ΖΕΡ (LASER).

Ή  νέα ονομασία, οφείλεται στήν 
άντικατάσταση τής λέξης M ICRO- 
WAVE (μικροκύματα), μέ τή λέξη 
LICHT (φώς). Πρόκειται δηλαδή 
γιά ένισχυτές φωτός.

Η ΒΑΣΙΚΗ άρχή τής λειτουργίας 
τών Μ ΕΗ ΖΕΡ καί Λ ΕΗ ΖΕΡ, βρί
σκεται, όπως ειπώθηκε, στήν άπορ- 
ρόφηση άπό μέρους τοϋ άτόμου, 
κάποιου ποσοΰ ένεργείας, πού τήν 
άποδίδει στή συνέχεια σέ μορφή 
άκτινοβολίας ορατής ή άόρατης.

Στις προηγούμενες συνέχειες, έμε- 
λετήσαμε τό άτομο καί μάθαμε πώς 
αν τοΰ δοθή κάποια ένέργεια, σέ 
μορφή θερμότητας ή βίαιης κρούσης, 
τότε τό άτομο αύτό άνέρχεται σέ

άνώτερη ένεργειακή στάθμη, πού 
έχει σάν άποτέλεσμα, ένα ή περισ
σότερα άπό τά ήλεκτρόνιά του νά 
μετατοπισθόΰν στις πιο έξω τροχιές 
καί μέ αύτό τό τρόπο, άπό τήν άδρά- 
νεια, νά βρεθή τό άτομο σέ διέγερση. 
Σέ μιά τέτοια κατάσταση, τό άτομο 
θά έπιδιώξη νά ξαναγυρίση τό γρη
γορότερο στή κατάσταση τής άδρά- 
νειας. Γιά νά τό πετύχη όμως αύτό, 
πρέπει νά διώξη τήν ενέργεια πού 
πήρε. Αύτό τό κάνει, μέ τήν ΑΥΤΟ
ΜΑΤΗ έκπομπή άκτινοβολίας. ’Ε
δώ πρέπει νά σημειωθή, πώς τό 
μήκος κύματος τής άκτινοβολίας 
αύτής, έξαρτάται άπό τή διαφορά, 
μεταξύ τής ένεργείας πού πήρε τό · 
άτομο καί έκείνης, πού σέ μορφή ι 
αύτόματης έκπομπής άκτινοβόλησε. ; 
"Οσο πιό μεγάλη δέ είναι ή διαφορά 
αύτή, τόσο καί ή συχνότητα θά | 
είναι μεγαλύτερη καί φυσικά τό ' 
μήκος κύματος μικρότερο. "Αν, άντί 
νά περιμένωμε τήν αύτόματη έκ
πομπή, καθώς τό άτομο είναι διε- 
γερμένο, δεχθή ένα φωτόνιο μέ 
δική μας έπέμβαση, τότε αύτό θά ί 
προκαλέση τή γρηγορότερη έπι- 
στροφή τοΰ άτόμου στή κατάσταση ί 
τής άδρανείας, πράγμα πού τό 
έξαναγκάζει νά άποβάλη τήν ένέρ- 
γεια πού είχε πάρει. "Αν δέ ή ποσό
τητα τής ένέργειας αύτής ήτο ίση 
μέ ένα φωτόνιο, τότε μαζύ μέ αύτό, 
διώχνει καί τό φωτόνιο πού ήλθε ; 
άπ’ έξω καί τό έξανάγκασε σέ άπο- 
βολή τής ένέργειας πού είχε. Τά 
δυό λοιπόν αύτά φωτόνια, άκτινο- 
βολοΰνται μαζύ, ταύτόχρονα καί 
μέ τον ίδιο ρυθμό (ίδια φάση), πού 
σημαίνει πώς ή άκτινοβολία αύτή 
είναι ένισχυμένη. Γιά νά τό κατα- 
λάβωμε αύτό, ας φανταστοΰμε, πώς 
άκοΰμε ταυτόχρονα δυό βιολιά, στήν 
ίδια βάση χορδισμένα, νά παίζουν 
συγχρονισμένα τό ίδιο τραγοΰδι.
Ή  συγχορδία αύτή, θά μεγαλώση 
τήν ένταση τοΰ μελωδικοΰ ήχου.
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Δεν θά συμβή όμως τό ίδιο, άν τά 
βιολιά παίζουν ασυγχρόνιστα.

ΐ

Στήν περίπτωση τής αυτόματης 
εκπομπής, αν δεν ήτο ένα άτομο 
διεγερμένο άλλά περισσότερα, κάθε 
ένα άπό αυτά, μέ τό δικό του ρυθμό, 
θά άκτινοβολοΰσε τήν ένέργεια πού 
πήρε, γιά νά έπιστρέψουν τά ήλεκ- 
τρόνια στις τροχιές πού ήσαν πιο 
πρώτα. ’Ά ν όμως μέ φωτόνια τά 
εξαναγκάσουμε ταυτόχρονα νά διώ
ξουν τήν ενέργεια πού πήραν, τότε 
όλα τά άτομα θά έκπέμψουν μιά 
άκτινοβολία, πού θά έχη τον ίδιο 
ρυθμό, δηλαδή τήν ίδια φάση ή μέ 
άλλα λόγια συμφασική. Εννοείται 
πώς κάθε άτομο θά έκπέμψη τήν 
άκτινοβολία του, άλλά όλες μαζύ 
οί άκτινοβολίες θά είναι ταυτόχρο
νες καί συμφασικές. Μαζύ μέ τις 
άκτινοβολίες αύτές, θά βρίσκωνται 
καί τά φωτόνια πού προκάλεσαν 
τήν έξαναγκασμένη εκπομπή καί 
έτσι θά έχωμε μιά δέσμη άκτίνων 
ένισχυμένη, άφοϋ θά προέρχεται 
άπό τό σύνολο των άκτινοβολιών, 
τόσον των άτόμων, όσον καί των 
φωτονίων.

Τά φωτόνια αύτά, σάν συμφασικά, 
θά κινούνται παράλληλα σχεδόν με
ταξύ τους, πράγμα πού κάνει τή 

Λ δέσμη συγκεντρωμένη, μέ τρομερή 
συμπύκνωση ένέργειας.

’Αρχικά, καί πριν νά μελετηθούν 
σωστά οί άκτϊνες αύτές, είχαν όνο- 
μασθή άκτϊνες τού θανάτου, χωρίς 
βέβαια αύτό νά άποδειχθή δικαιολο
γημένο άπό τις μετέπειτα μελέτες 
καί τά πειράματα πού έγιναν.

Είναι γεγονός όμως, πώς λόγω 
τής φύσης αύτής τής άκτινοβολίας, 
έχει τή δυνατότητα νά κάλυψη τρο
μερές άποστάσεις, χωρίς τό ίχνος 
της νά σκορπίση καί νά χάση τή 
φωτιστική του ένταση πέρα άπό 
ένα όριο. ’Έτσι, σέ πειράματα πού 
έγιναν στήν ’Αμερική, έστειλαν στή 
σελήνη δέσμη άκτίνων Λ ΕΗ ΖΕΡ, μέ 
άποτέλεσμα τό ίχνος νά άπλωθή 
στήν έπιφάνειά της σέ κύκλο μέ 
διάμετρο 12 περίπου χιλιόμετρα.

Τό φως πού άκτινοβολοΰν οί 
Λ ΕΗ ΖΕΡ, είναι μονοχρωμικό, κι’ 
αύτό είναι φυσικό, άφοΰ ή φωτεινή 
αύτή πηγή άκτινοβολεΐ μόνο μιά 

 ̂ συχνότητα, ένώ οί κοινές φωτεινές 
πηγές, έκπέμπουν άκτινοβολίες μέ 
διάφορες συχνότητες στις οποίες 
οφείλονται καί τά διάφορα χρώ
ματα πού παρουσιάζουν στο φά
σμα τους.

ΤΩΡΑ, θά έξετάσωμε, μέ τί τρόπο 
είναι δυνατό στήν πράξη νά δημιουρ- 
γηθοΰν άκτϊνες λέηζερ. Βασική προ
ϋπόθεση είναι νά διεγερθοΰν τά 
άτομα τού υλικού πού θά χρησιμο- 
ποιηθή γιά τό σκοπό τούτο. Αύτό 
τό πετυχένομε μέ τό βομβαρδισμό 
τού υλικού μέ φωτόνια. 'Η  ένέρ- 
γείά τους πρέπει νά είναι ίση μέ τήν 
ένέργεια πού θά μπορούσαμε νά 
πάρουμε, άν αφήναμε τό βομβαρδι
σμένο υλικό νά άκτινοβολήση αύτό- 
ματα τήν ένέγεια αύτή, ώστε νά 
ξαναγυρίση σέ κατάσταση αδράνειας 
πού βρισκόταν προηγουμένως.

’Εδώ, πρέπει νά σημειωθή οτι 
γιά τή δημιουργία τών άκτίνων 
λέηζερ, χρησιμοποιούνται διάφορα 
ύλικά, σέ στερεά, υγρά ή άέρια κατά
σταση. Σάν στερεά, χρησιμοποι
ούνται τό ρουμπίνι, κράματα τουγ- 
γστενίου, μίγματα φθορίου, άσβε- 
στίου, "Ηλιον, Νέον καί ήμιαγωγά 
ύλικά. Πρέπει νά τονισθή έπίσης, 
ότι όταν ό λέηζερ χρησιμοποιή 
άέρια, έχουμε συμπαγές φώς, μέ 
υψηλή άπόδοση ενέργειας. Μέ τό 
τύπο αύτό, μπορούμε έπίσης να 
πετύχουμε συχνότητες άπό τό υπέ
ρυθρο μέχρι τό κοινό χρώμα τού 
οπτικού φάσματος.

Σέ χρήση στερεού ύλικοΰ, ό λε- 
ηζερ έργάζεται μέ παλμούς με
γάλης άκριβείας καί σταθερότητας, 
πράγμα πού τον κάνει κατάλληλο 
γιά τά ραντάρ, τηλεπικοινωνίες κλπ.

'Υπάρχουν έπίσης διάφοροι τρό
ποι πού διεγείρουν τό ύλικό, έτσι 
ώστε νά έξυπηρετοΰν τό σκοπό γιά 
τον όποιον προορίζονται οί λέηζερ.

Προκειμένου λοιπόν νά κατα
σκευάσουμε λέηζερ παλμών, χρη
σιμοποιούμε ένα κυλινδρικό κομάτι 
άπό ρουμπίνι, σέ μορφή ραβδιού μέ 
διαστάσεις 3 έκατοστά μάκρος καί 
3 χιλιοστά διάμετρο (πάχος). Τό 
ένα άκρο είναι έπαργυρωμένο ολό
κληρο, ένώ τό άλλο κατά τό μισό. 
Τό ραβδί αύτό τοποθετείται στον 
άξονα σωληνοειδούς ύάλινου, πού 
άποτελεϊ λάμπα άερίου. Μέσα στο 
σωληνοειδές αύτό, προκαλοΰνται έκ- 
κενώσεις ήλεκτρικές πολύ μικρής 
διάρκειας. Τό ρουμπίνι πού χρησι
μοποιείται, είναι συνθετικό καί πε
ριέχει στή μάζα του μιά ποσότητα 
άπό χρώμιο. "Οταν συμβαίνουν έκ- 
κενώσεις μέσα στο σωλήνα, τό 
ρουμπίνι προσβάλλεται άπό άκτι- 
νοβολία πού προέρχεται άπό τις 
έκκενώσεις αύτές.—"Οταν λέμε έκ- 
κενώσεις, έννοοϋμε τούς σπινθη-

ρισμούς πού μπορούν νά δημιουρ- 
γηθούν μεταξύ τών δυο καλωδίων 
τού ρεύματος. Μέ τό τρόπο αύτό, 
διεγείρονται τά άτομα τού χρώμιου. 
Τά ήλεκτρόνια πού μετακινούνται 
άπό τις τροχιές τους έξ αιτίας τής 
διέγερσης, ξαναγυρίζουν στή θεμε
λιώδη τροχιά τους σέ δυο στάδια. 
Στο πρώτο στάδιο έκπέμπουν ένα 
έρυθρό φωτόνιο καί στή συνέχεια 
ένα άλλο φωτόνιο. Τό τελευταίο 
αύτό φωτόνιο είναι βασικό, γιατί 
συμβαίνει ταυτόχρονα σέ όλα τά 
άτομα τού χρώμιου πού έπαθαν 
διέγερση. "Ετσι, άπό τή βάση τού 
κυλινδρικού ρουμπινιού, έκπέμπεται 
μιά ισχυρή μονοχρωματική παράλ
ληλη άκτινοβολία. Είναι δέ τόσο 
συμπυκνωμένη ή ένέργεια τής φω
τεινής αύτής άκτινοβολίας, πού σέ 
ένταση είναι ένα έκατομμύριο φορές 
μεγαλύτερη άπό. τό όμοιόχρωμο 
φώς τού ήλιου καί γίνεται άντιληπτή 
μέ γυμνό μάτι σέ άπόσταση 40 
χιλιόμετρα. "Αν δέ συγκρίνουμε τήν 
έπιφάνειά τής πηγής τού λέηζερ, 
ή άκτινοβολία είναι 10.000 φορές 
πιο έντονη άπό ΐση έπιφάνειά τού 
ήλιου.

Οί άκτϊνες λέηζερ, πού βρήσκον- 
ται άκόμη σέ στάδιο μελέτης γιά 
τελειοποίηση καί εύρύτερη χρησι
μοποίηση, προμηνύουν μεγάλες έξε- 
λίξεις καί έπιτεύξεις σέ πολλούς 
τομείς. Γιά τό σχηματισμό κά
ποιας συγκεκριμένης άντίληψης, ση
μειώνουμε πώς οί άκτϊνες λέηζερ, 
χρησιμοποιούνται γιά τή κοπή με
τάλλων πού παρουσιάζουν μεγάλη 
σκληρότητα σέ άλλα μέσα. Μπο
ρούν νά χρησιμοποιηθούν έπίσης 
γιά ύπολογισμό μέ μεγάλη άκρί- 
βεια, μεγάλων άποστάσεων, ταχυ
τήτων διαφόρων άντικειμένων ή 
σωμάτων, όπως οί τεχνητοί δορυ
φόροι κ.λ.π. ένώ παράλληλα πολλές 
έπιστήμες, όπως ή ’Ιατρική καί 
άλλες μελετούν τις άκτϊνες λέηζερ, 
γιά τή χρησιμοποίησή τους στό 
χώρο τής δραστηριότητάς τους. Ε 
κεί όμως πού οί λέηζερ προμηνύουν 
μεγάλη έπανάσταση, είναι ή έφαρ- 
μογή τους στις τηλεπικοινωνίες. Ή  
δυνατότητά τους νά μεταφέρουν με
γάλη ένέργεια καί ή διατήρηση χω 
ρίς μεταβολή τής συχνότητάς τους, 
κατά τή διάδοσή τους σέ μεγάλες 
άποστάσεις, καθώς καί ή εύκολια 
στήν άντανάκλαση, μέ χρήση τε
χνητών δορυφόρων, άνοίγουν με
γάλες προοπτικές στή ραδιοφωνία 
καί τηλεόραση.

Ποιος ξέρει καί πόσες άλλες 
έκπλήξεις μας έπιφυλάσσουν!
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Ή  νέα ήγεβία 
ιών Σωμάτων 

Α βφαλείας είς 
τον κ. Πρωθυ

πουργόν

Τήν 20-4-1976 δ Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής έδέχθη είς τδ 
Πολιτικόν Γραφεϊον τήν νέαν ήγεσία ι των Σωμάτων ’Ασφαλείας ώς αυτή διεμορ- 
φωθη μετά τάς προσφάτους άποστρατείας καί προαγωγάς, τήν οποίαν καί συνεχάρη 
έπί τη άναλήψει των καθηκόντων της.

Τήν ήγεσίαν της Χωροφυλακής συνθέτουν ό Ά ρχηγδς τοϋ Σώματος Ά ντ]γ ο ς  
κ. Νικ. Κουτσιανάς οί 'Υποστράτηγοι κ.κ. ’Αγησίλαος Κωνσταντουδάκης Α ' Ύ -  
παρχηγός, Διονύσιος Γερόπουλος, Β' Ύπαρχηγός, Παναγιώτης Ψάρρης Α ' Ε 
πιθεωρητής, Γρηγόριος Ίωάννου, Β' ’Επιθεωρητής καί Μιλτ. Άργιάννης, Γ ' ’Ε 
πιθεωρητής. Τήν νέαν ήγεσίαν, παρουσίασε είς τον κ. Πρωθυπουργόν ό 'Υπουργός 
Δημοσίας Ταξεως, κ. Γεώργιος Σταμάτης. 'Ο  κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, άφοϋ 
συνέχαρη ένα έκαστον έπί τη προαγωγή του, ηύχήθη είς άπαντας εύόδωσιν του άνα- 
ληφθέντος έργου, διά τήν προώθησιν καί προαγωγήν τοϋ όποιου θά έχουν άμέρι- 
στον τήν συμπαράστασιν τής Κυβερνήσεως. Τέλος συνέστησε σεβασμόν πρός τούς 
πολίτας, αλλα και εφαρμογήν των νόμων, χωρίς διάκρισιν ή προσωπολατρείαν. 
'Ο  κ. Α ρχηγός ηύχαρίστησεν τόν κ. Πρωθυπουργόν καί τον διεβεβαίωσεν δτι ό 
ίδιος καί οί νέοι Υποστράτηγοι θά καταβάλουν κάθε προσπάθειαν, διά νά δικαιώ
σουν τήν εμπιστοσύνην τής Κυβερνήσεως καί τάς προσδοκίας τοϋ 'Ελληνικοΰ λαοΰ.

Είς τήν φωτογραφίαν ό Πρωθυπουργός κ. Κων]νος Καραμανλής συνομιλεί 
μέ τήν νέαν ήγεσίαν τής Χωροφυλακής.
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Μέ Επιμόχθους μελέτας άρμοδίων ήγε- 
τικών τού Σώματος παραγόντων καί ένδε- 
δειγμένας εις τό Κοινοβούλιον παραστά
σεις τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως 
κ. Γεωργίου Σταμάτη, έπετεύχθη ή ψή- 
φισις τού ύπ’ άριθ. 295 (ΦΕΚ τ. Α'. 84]12- 
4-1976) Νόμου. ΔΓ αύτοϋ είσήχθη νέον 
σύστημα όργανικών διατάξεων διά τών 
όποιων ρυθμίζονται έπί πρωτοτύπων νο
μικών βάσεων χρονίζοντα ζωτικά τού 
Σώματος θέματα. Αί νέαι αύταί διατάξεις 
άναφέρονται εις θέματα άφορώντα τήν 
αϋξησιν όργανικών θέσεων Άνωτάτων καί 
Ά νωτέρων ’Αξιωματικών διά τήν όμα- 
λήν βαθμολογικήν έξέλιξιν προσοντού- 
χων βαθμοφόρων εις τάς άνωτάτας τής 
ιεραρχίας βαθμίδας. Ταύτόχρονα όμως 
προωθείται καί τό θέμα τής κανονικής 
βαθμολογικής έξελίξεως καί βελτιώσεως 
τής θέσεως τών άπό ίεραρχικής άπόψεως 
κατωτέρων άστυνομικών όργάνων καί 
πολιτικών ύπαλλήλων.

Είδικώτερον, διά τού προαναφερθέντος 
Νόμου αί όργανικαί, κατά βαθμούς, θέ
σεις, τού Προσωπικού Χωροφυλακής αύ- 
ξάνονται, ώς άκολούθως: Υ ποστράτη
γος 1, Ταξίαρχοι 7, Συνταγματάρχαι 23, 

» Μ οίραρχοι 16, Υ πομοίραρχοι —’Ανθυ
πομοίραρχοι 57 καί Ένωμοτάρχαι 150 
(άρθρον 3). Ούτω, διά τής αύξήσεως τών 
όργανικών θέσεων τών Ταξιάρχων, εις 
Διευθύνσεις ’Αστυνομίας Χωροφυλακής, 
τάς μείζονος σπουδαιότητος Ά νωτέρας 
Διοικήσεις, τάς πρός ταύτας έξομοιου- 
μένας καί έπιτελικάς Υ πηρεσίας τού 
Σώματος, τοποθετούνται ήδη Ταξίαρχοι. 
Ταύτόχρονα δέ τοποθετούνται Συνταγμα
τάρχαι εις τάς μείζονος σπουδαιότητος 
Διοικήσεις Χωροφυλακής καί τάς έξο- 
μοιουμένας πρός αύτάς Υ πηρεσίας Χω
ροφυλακής (άρθρον 2). Αί θέσεις τών Υ 
γειονομικών ’Αξιωματικών Χωροφυλα
κής αύξάνονται κατά 1 Γενικού ’Αρχιά
τρου—Συνταγματάρχου, 2 ’Αρχιάτρων— 
Ά ντισ]ρχών καί 4 ’Επιάτρων —Ταγμα
ταρχών (άρθρον 3). Ιδρύεται Πολυϊα- 
τρεΐον Χωροφυλακής μέ έδραν τάς ’Αθή
νας, ένώ παράλληλα, δύνανται νά ίδρύω- 
νται Πολυϊατρεΐα τού Σώματος καί εις 
άλλας πόλεις τής χώρας (άρθρον 9). Ή  
θέσις τού Μοιράρχου Μουσικής καθί
σταται θέσις Μοιράρχου ή Ταγματάρχου 
(άρθρον 3). Τό Ά νώτερον Συμβούλιον 
Χωροφυλακής άποτελεΐται έκ τού ’Αρ
χηγού (Προέδρου) καί 4 Υποστρατήγων 
Χωροφυλακής (άρθρον 4). Υ ποστρά
τηγοι καί Ταξίαρχοι Χωροφυλακής άπο 
στρατεύονται ύποχρεωτικώς, έστω καί 
άν δέν καταλαμβάνωνται ύφ’ όρίου ήλι- 
κίας εις ποσοστόν 1]5 τουλάχιστον κατ’ 
έτος έκ τού συνόλου τών ύπηρετούντων 
εις κάθε βαθμόν (άρθρον 5). Αί έτήσιαι 
τακτικοί κρίσεις ’Αξιωματικών τού Σώ
ματος ένεργοΰνται κατά τόν μήνα Μάϊον. 
Αί όπηρεσίαι Χωροφυλακής καί αί μικταί 
τοιαΰται τού Υπουργείου Δημοσίας Τά
ξεως, είς άς ό χρόνος υπηρεσίας ’Αξιω

ματικών λογίζεται ώς τοιοΰτος Διοική- 
σεως (κτήσις προσόντος πρός προαγω
γήν) καθορίζονται μέ Ά πόφασιν τού 'Υ
πουργού Δημοσίας Τάξεως (άρθρον 6). 
Μέ Προεδρικά Διατάγματα ρυθμίζονται 
αί -συνεκπαιδεύσεις ή μετεκπαιδεύσεις 
τού προσωπικού Χωροφυλακής καί Ά σ - 
τυν. Πόλεων, ώς καί ή διάρκεια τού Γ". 
έτους τών Σχολών ’Αξιωματικών αύτών, 
ήτις δύναται νά μειοΰται μέ Ά πόφασιν 
τού Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, μέχρι 
5, κατ’ άνώτατον όριον, μήνας (άρθρον 
7). Κατώτεροι ’Αξιωματικοί, Άνθυπασπι- 
σταί, Ύ παξιωματικοί καί Χωροφύλακες 
μπορούν νά ύπηρετοΰν, κατ’ έξαίρεοιν τού 
ίσχύοντος νόμου περί έντοπιότητος, είς 
νήσον τής αύτής ’Επαρχίας, έφόσον αϋτη 
δέν συμπίπτει μέ τόν τόπον καταγωγής 
ή άσκήσεως τών πολιτικών δικαιωμάτων 
αυτών ή τών συζύγων τους (άρθρον 8). 
Αί θέσεις τών πολιτικών ύπαλλήλων Χω
ροφυλακής αύξάνονται κατά 50 καί άνα- 
διαρθροΰνται ώς άκολούθως: 12 θέσεις 
4ου βαθμού, 24 τοιαΰται 5ου βαθμού καί 
264 τοιαύται 10ου βαθμού, δηλαδή έν συν- 
όλω, 300 θέσεις. Τέλος συνιστώνται 4 
θέσεις ειδικών Συμβούλων καί 3 τοιαΰται 
Διοικητικών ύπαλλήλων Α '. κατηγορίας, 
πτυχιούχων Νομικής, ΠΑΣΠΕ ή ΑΣΟΕΕ 
παρά τώ Ύ πουργείω Δημοσίας Τάξεως, 
κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 10 τού 
ίδιου Νόμου.

Περί τού Νομοθετ ήματος τούτου 
μάλιστα ό Υ πουργός Δημοσίας Τά
ξεως κ. Γεώργιος Σταμάτης είς πρόσ
φατον πρός τόν τύπον συνέντευξίν του, 
γενομένην πρό τής ψηφίσεώς του, έδή- 
λωσεν καί τά άκόλουθα:

« Ό  νόμος τούτος άποτελεΐ σημαντι
κόν βήμα διά τόν έκσυγχρονισμόν τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τήν αΰξησιν 
τής άποδοτικότητός των, έντός τών πλαι
σίων τού δημοκρατικού μας πολιτεύματος. 
Ρυθμίζονται δΓ αύτοΰ θέματα άτινα άπό 
μακρού παρέμενον έκκρεμή, άφοροΰν 
δέ είς τήν αύξησιν τών όργανικών θέ
σεων τών ’Αξιωματικών, τήν δημιουρ
γίαν νέου βαθμού (ταξιάρχου) είς τήν 
’Αστυνομίαν Πόλεων καί τήν άνανέωσιν 
θεσμών καί διαδικασιών. Ούτω, ή έπαγγελ- 
ματική έξέλιξις όχι μόνον είς τούς 
άνωτάτους βαθμούς άλλά καί είς όλόκλη- 
ρον τήν Ιεραρχίαν, μέχρι καί τών όπλών 
όργάνων, προωθείται καί ή προοπτική 
έξελίξεως τούτων βελτιοΰται. Πρέπει νά 
ύπογραμμίσω ότι τούτο έτυχε τής 
ιδιαιτέρας φροντίδος τού κ. Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως. Έπελήφθη ό ίδιος 
προσωπικές καί είς δύο συνεδριάσεις, 
ύπό τήν προεδρίαν του, διεμορφώθη τε- 
λικώς τούτο κατά τάς όδηγίας του καί 
παρέσχε τήν έγκρισίν του διά τήν άμεσον 
ψήφισίν του, καίτοι αί δαπάναι, τάς όποι
ας συνεπάγεται είναι σημαντικοί.

Τό έντονον προσωπικόν ένδιαφέρον τού 
κ. Πρωθυπουργού μοΰ έπιτρέπει νά έκ- 
φράσω τήν πεποίθησιν ότι καί άλλα θέ
ματα συνδεόμενα μέ τά Σώματα ’Ασφα
λείας θά εΰρουν τήν λύσιν των, εύθύς ώς 
αί δυσχερείς περιστάσεις ύφ’ άς εύρισκό- 
μεθα καταστήσουν τούτο δυνατόν».

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ο Ι: ’Ανώτεροι 22 είς τήν 
Τ .Α .Ε .Π .Π . (’Αθήνας) διά θέματα λή- 
ψεως μέτρων τάξεως καί άντιμετωπίσεως 
έκτάκτων καταστάσεων. Ταγματάρχαι 2 
καί Μοίραρχοι 6 είς τήν έν Άθήναις Σχο
λήν Γεν. Μορφώσεως Στρατού έπί 4 
εβδομάδες. Κατώτεροι: 8 είς τήν Δ.Ε.Τ. 
διά θέματα Δακτυλοσκοπίας καί έξερευ- 
νήσεως τόπου έγκλήματος, 20 είς τήν έν 
’Αθήναις Π .Σ .Ε .Α . διά θέματα Πολι
τικής Άμύνης, 1 είς τήν Σχολήν ’Επιστη
μονικής Όργανώσεως Στρατού (9]3— 
22]5]76) είς Κ .Ε.Δ.]Β Χαϊδαρίου ’Α ττι
κής καί 21 είς τήν Σ.Α .Χ. (’Αθήνας) 
διά θέματα Τουρισμού.

Α ΞΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ο Ι -  Υ Π Α Ξ ΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ο Ι 

Χ Ω ΡΟ Φ Υ Λ Α Κ ΕΣ

20 ’Αξιωματικοί καί 10 Ένωμοτάρχαι 
είς τήν Τ .Α .Ε .Π . Πρωτευούσης διά 
καθήκοντα ’Εκπαιδευτών Τμημάτων Ύ - 
ποστηρίξεως, 18 ’Αξιωματικοί καί 3 
Ύπαξιωματικοί είς Τ .Α .Ε .Π . Πρωτευ
ούσης διά θέματα άρμοδιότητος Μηχανο
κινήτου Τμήματος Τεθωρακισμένων. 40 
Ύπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες (άν- 
δρες—γυναίκες) είς τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών 
διά θέματα προλήψεως καί καταστολής 
έγκληματικότητος. 20 Ένωμοτάρχαι καί 
60 Χωροφύλακες είς τό έν Άθήναις Ε θ ν ι
κόν "Ιδρυμα (Φιλλελήνων) διά θέματα 
Τουρισμού καί ισάριθμοι τοιοΰτοι έν 
συνεχεία διά τό ίδιον θέμα, είς τό αύτό 
"Ιδρυμα. Είς τήν Τ .Α .Π .Π . (’Αθήνας) 
15 όπλΐται καί είς τήν Τ .Γ .Α . Θεσ]κης 
έτεροι 15 διά θέματα Δημ. ’Ασφαλείας. 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ: 3 είς τόν Κ.Σ.Ν. 
Ελλάδος (Μακρυγιάννη ’Αθηνών) ώς τεχ- 
νϊται τηλεπικοινωνιών, 5 είς τό Κ .Σ.Ν .Ε . 
(’Αθήνας) καί 4 είς τό Κ.Σ. Βορείου Ε λ 
λάδος (Θεσσαλονίκην), ώς τεχνϊται όχη- 
μάτων καί 2 τοιοΰτοι ώς ήλεκτροτεχνϊται 
όχημάτων (1 είς Κ .Σ.Ν .Ε .—Αθήνας καί 
1 είς Κ .Σ.Β.Ε . Θεσσαλονίκην) άπό 1]3]76 
μέχρι 31J5J1976. Ε π ίσης 12 τοιοΰτοι είς 
τό Κ .Σ.Ν .Ε . (’Αθήνας) διά θεωρητικά 
καί πρακτικά μαθήματα μηχανολογίας, 
ήλεκτρολογίας καί βλάβης συστημάτων 
αύτοκινήτου καί άκολούθως έτεροι 10 
τοιοΰτοι, διά τό ίδιον θέμα.

Α Π Ο Φ Ο ΙΤ Η Σ ΙΣ  Α ΞΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν  
Ε Κ  Τ Η Σ  ΣΧ Ο Λ Η Σ Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ  

ΑΜΥΝΗΣ

Άπεφοίτησαν εύδοκίμως τής Σχολής 
Εθνικής Άμύνης, δπου έξεπαιδεύθησαν 
έπί 7μηνον, οί Άντισυνταγματάρχαι Χω
ροφυλακής κ.κ. Κωνσταντίνος ΖΑΧΑ- 
ΡΑ Κ Η Σ καί Θρασύβουλος Μ ΑΚΑΡΙ
Τ Η Σ .
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Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Τήν 6-4-1976 είς τάς Σχολάς Χωρο
φυλακής ’Αθηνών έγένετο ή τελετή άπο- 
νομής πτυχίων, έπί τή λήξει τής λειτουρ
γίας τοϋ Τμήματος Μετεκπαιδεύσεως 
Μοιράρχων, τό όποιον παρηκολούθησαν 
40 Μοίραρχοι έκ διαφόρων υπηρεσιών 
τής χώρας.

Ή  έν λόγω Σχολή θεωρείται ώς Ά νω - 
τέρα τοιαύτη ’Επιτελών καί άποσκοπεϊ 
είς τήν έκπαίδευσιν καί προπαρασκευήν 
τών ’Αξιωματικών διά τήν κατάληψιν 
άνωτέρων θέσεων είς τήν ιεραρχίαν τοϋ 
Σώματος.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν ό Ύπαρ- 
χηγός τοϋ Σώματος οί Διοικηταί τών 
Σχολών 'Οπλιτών καί ’Αξιωματικών, 
οί διδάξαντες καθηγηταί καί λοιποί προ
σκεκλημένοι.

’Εν άρχή ώμίλησεν ό Διοικητής τής 
Σχολής ’Αξιωματικών, ό όποιος άπηύ- 
θυνε παραινέσεις καί ηύχήθη είς αυτούς 
πρόοδον καί ύψηλάς έπιδόσεις είς όλους 
τούς τομείς τής έπαγγελματικής των 
δραστηριότητος.

’Ακολούθως ώμίλησεν ό ’Αρχηγός τών 
μετεκπαιδευθέντων καί τέλος άπενεμή- 
θησαν τά πτυχία είς τούς σπουδαστάς ύπό 
τοϋ κ. Ύπαρχηγοΰ τοϋ Σώματος.

Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό 
τήν έκδήλωσιν.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΕΙΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗ
ΜΑΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Τήν 15-4-1976 έπραγματοποιήθη είς 
αίθουσαν τής Σχολής ’Αξιωματικών Χω
ροφυλακής ’Αθηνών ειδική έορταστική 
έκδήλωσις έπί τή εύκαιρία τής λήξεως 
τών μαθημάτων ’Αγγλικής καί Γαλλικής 
γλώσσης τοϋ Τμήματος Ξένων Γλωσ
σών ’Αξιωματικών. Τό σεμινάριον ’Α γ
γλικής παρηκολούθησαν 20 ’Αξιωματικοί 
έξ ών 15 ήσαν ’Αξιωματικοί Χωροφυ
λακής καί 5 τής ’Αστυνομίας Πόλεων. 
Τό δέ τοιοΰτον τής Γαλλικής 15 έτεροι 
’Αξιωματικοί έξ ών 13 ήσαν ’Αξιωμα
τικοί Χωροφυλακής καί 2 τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων. Ή  διάρκεια τής μετεκπαι- 
δεύσεώς των ήρχισε τήν 17-10-75 καί 
έληξε τήν 14-4-76.

Είς τήν τελετήν λήξεως τών μαθη
μάτων παρέστη ό Διοικητής τής Σχολής 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής ώς καί έκ- 
πρόσωπος τοϋ άδελφοΰ Σώματος οί όποιοι 
έπέδωσαν τούς τίτλους σπουδών είς τούς 
35 άποφοιτήσαντας ’Αξιωματικούς άμφο- 
τέρων τών Τμημάτων (’Αγγλικής—Γαλ
λικής) καί τούς συνεχάρησαν διά τήν 
εύδόκιμον φοίτησίν των. Μετά τήν έπί- 
δοσιν τών τίτλων σπουδών, έπηκολού- 
θησε δεξίωσις πρός τιμήν τών άποφοιτη- 
σάντων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Οικοδομικός Συνεταιρισμός ’Αξιωματικών καί Άνθυπασπιστών
Χωροφυλακής.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Οίκοδομικοΰ Συνεταιρισμοΰ, άπεφάσισε 
νά συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν τών μελών του διά τήν 23ην τοϋ μηνός Μα'ιου 
1976 ήμέραν Κυριακήν καί ώραν 10.30' είς τήν αίθουσαν Κινηματοθεάτρου τής 
Σχολής Χωροφυλακής.

’Εάν κατά τήν άνωτέρω ήμερομηνίαν δέν έπιτευχθή ή άπαιτουμένη άπαρτία 
ή συνέλευσις θά έπαναληφθή χωρίς άλλη πρόσκλησιν τήν 30ήν Μαίου 1976 τήν ίδιαν 
ώρα καί είς τον αύτόν χώρον.

Είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν πέραν τής συζητήσεως τών τακτικών θεμάτων, 
έλεγχος τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, έγκρισις προϋπολογισμοΰ καί ίσολογισμοΰ 
κ.λ.π. θά ζητηθή άπό τήν Συνέλευσιν ή έξουσιοδότησις τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου 
διά τήν άγοράν οίκοπεδικής έκτάσεως ή όποια άποτελει άντικείμενον διαπραγματεύ
σεων αύτήν τήν στιγμήν.

Πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν ότι διά τήν άνωτέρω έέουσιοδότησιν απαιτείται 
ή συμμετοχή είς τήν συνέλευσιν τοϋ 1]2 τών μελών τοϋ Συνεταιρισμού.

Κατόπιν αύτοΰ παρακαλοΰνται οί αρμόδιοι όπως διευκολύνουν τά μέλη τοϋ 
Συνεταιρισμού καί παραστοΰν είς τήν Συνέλευσιν τής 30ής Μαΐου 1976 κατά τήν 
όποίαν θά ληφθοΰν καί αί σχετικαί άποφάσεις.

Έ κ  τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου

Οικοδομικός Συνεταιρισμός ‘Οπλιτών καί Πολιτικών ‘Υπαλ
λήλων Χωροφυλακής ( Σ. Π. Ε. ) .

Άνακοινοϋται πρός άπαντας τούς κ . κ . Συνεταίρους ότι, κατόπιν άποφάσεως 
τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, συγκαλεΐται Τακτική Γενική Συνέλευσις τών Μελών 
πραγματοποιηθησομένη έν Ά θήναις τήν 23-5-1976 ήμέραν Κυριακήν καί άπό 
ώρας 10.00—15.00', έν τή Σ.Ο.Χ. Άθηνών,Μ εσογείων 96.

Λόγο) τής ίδιαζούσης σοβαρότητος τών συζητηθησομένων θεμάτων 'Ημερήσιας 
Διατάξεως, παρακαλοΰνται άπαντες οί κ.κ. Συνεταίροι όπως προσέλθουν κα^ 
παραστοΰν είς αυτήν.

Ό  Πρόεδρος Δ.Σ. Ό  Γεν. Γραμματεϋς
Νικόλαος Ζέρβας Νικόλαος Τζέμης

Ένωμ]ρχης Άνθ]στής
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ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ 

ΘΥΜΑ TOY ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Ι50ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 

ΤΗΣ ΗΡΩ Ι ΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Κατά τό Πασχαλινόν έορταστικόν τετραή
μερον παρετηρήθη, ιδιαιτέρως εφέτος, ομα
δική έξοδος των κατοίκων των μεγάλων 
άστικών κέντρων προς τήν ύπαιθρον καί 
δπως πάντοτε αί Ύπηρεσίαι Χωροφυ
λακής όλοκλήρου τής χώρας εύρίσκΟντο 
εις τάς έπάλξεις τοϋ καθήκοντος, χωρίς 
άνάπαυσιν καί άνάπαυλαν καθ’ δλον αύτό 
τό διάστημα. Είς τόν κυκλοφοριακόν 
αύτόν κυκεώνα, οί Τροχονόμοι Χωροφύ
λακες κατέβαλον φιλότιμους προσπάθειας 
καί άντεπεκρίθησαν πλήρως είς τό δυ
σχερές έργον των, μέ άμεσον κίνδυνον 
πολλές φορές καί αυτής τής ζωής των. 
Καί δπως ήτο φυσικόν τά άτυχήματα 
δέν έλειψαν. Μεταξύ των άτυχημάτων 
πού έλαβον χώραν συμπεριλαμβάνεται 
καί τό τής Λεωφόρου Κηφισίας, δπου 
παρ’ όλίγον νά στοιχίση τήν ζωήν τοϋ 
Τροχονόμου Χωροφύλακος Ίωάννου ΚΑ
ΣΤΑ Ν Η  τοϋ Τμήματος Τροχαίας Κη
φισίας.

'Ο  έν λόγω Χωροφύλαξ καθ’ δν χρόνον 
έρρύθμιζε τήν κυκλοφορίαν, είς ώραν 
αιχμής, παρεσύρθη άπό ιδιωτικόν αΰτο- 
κίνητον τό όποιον εΐχεν άναπτύξει ύπερ
βολικήν ταχύτητα, ύποστάς κάταγμα 
δύο πλευρών. "Ηδη νοσηλεύεται είς 
Κ.Α.Τ. Κηφισίας, δπου καθημερινώς τόν 
έπισκέπτονται πολλοί ίδιώται, διά νά 
έκφράσουν τήν συμπάθειά των, διότι ήτο 
είς δλους συμπαθής καί άγαπητός.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Σύμφωνα μέ τά προσφάτως παρασχε- 
θέντα ήμϊν άναλυτικά άριθμητικά στοι
χεία άπό τό Γραφεϊον Προσωπικού τής 
Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών, κατά τό 5μηνον Ίανου- 
αρίου—Μαΐου 1976 έξήλθον άπό τά λει- 
τουογοΰντα είς Ρέθυμνον Κρήτης καί 
Ρόδου Παραρτήματα αυτής έπτακόσιοι 
δέκα έξ (716) νέοι ίδιώται οί όποιοι ύπέ- 
στησαν τήν κατά νόμον εύδόκιμον έκπαί- 
δευσιν καί ώνομάσθησαν Χ ω ρ ο φ ύ λ α 
κ ε ς .  Είδικώτερον άπό τό Π .Σ.Ο .Χ . 
Ρόδου έξήλθον 498 νέοι Χωροφύλακες 
κλάσεως 1977, μή· έκπληρώσαντες τάς 
στρατιωτικάς των υποχρεώσεις καί 
έκ τοϋ Π . Σ. Ο. X. Κρήτης (Ρέ
θυμνον) έτεροι 218 τοιοΰτοι, (προϋπη- 
ρετήσαντες είς τό στράτευμα) διαφόρων 
στρατολογικών κλάσεων. "Απαντες ούτοι 
έτοποθετήθησαν ήδη είς διαφόρους άνά 
τήν χώραν ύπηρεσίας τοϋ Σώματος πρός 
ένίσχυσιν τοϋ προσωπικού των. ’Επίσης 
κατά τήν ώς άνω χρονικήν περίοδον, έξε- 
παιδεύθησαν είς (Λαγονήσι ’Αττικής) 
ειδικά άστυνομικά καθήκοντα 57 νέοι 
Χωροφύλακες οί όποιοι ένίσχυσαν τήν 
"Αμεσον Έπέμβασιν τής Δ.Α .Π . Πρω- 
τευούσης.

ΜΕ ΤΗ Ν  ΕΠ ΙΒΕΒΛΗΜ ΕΝ Η  μεγαλοπρέπεια έωρτάσθη τήν 17ην καί 18ην 
’Απριλίου, είς Μεσολόγγιον, ή έπέτειος τών 150 χρόνων άπό τής ήρωϊκής έξόδου 
τών έλευθέρων πολιορκημένων τής θρυλικής πόλεως, τόν ’Απρίλιον τοϋ 1826. Είς 
τάς έορταστικάς έκδηλώσεις παρέστη ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κων]νος 
Τσάτσος, ό όποιος άφίχθη είς τήν ιστορικήν πόλιν έπιβαίνων τής πυραυλακάτου 
«Κυμοθόη» καί παρηκολούθησε τήν έπίσημον άρχιερατικήν δοξολογίαν είς τόν Μη- 
τροπολιτικόν Ναόν τής Πόλεως. Μετά τό πέρας τής δοξολογίας έσχηματίσθη πομπή, 
ή όποία έπλαισίωσε τήν προπορευομένην εικόνα τής έξόδου, καί κατηυθύνθη είς τόν 
κήπον τών 'Ηρώων, δπου έψάλη έπιμνημόφυνος δέησις καί έγένετο κατάθεσις στε
φάνου, είς τόν Τύμβον τών Πεσόντων καί είς τό μνημεΐον τοϋ Έλβετοΰ Φιλέλληνος 
Μάγερ, ύπό τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας. ’Επίσης στεφάνους κατέθεσαν καί οί 
λοιποί έπίσημοι.

Τήν Κυβέρνησιν έξεπροσώπησε ό 'Υπουργός Δημοσίων Έ ργω ν κ. Στράτος, 
παρέστησαν δέ ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Σταμάτης, ό Α ' ’Αντιπρόεδρος 
τής Βουλής κ. Κόνιτσας καί άλλα μέλη τής Κυβερνήσεως. Μετά τήν τελετήν ό τιμη
θείς, ύπό τοϋ Δημάρχου Μεσολογγίου κ. Μηλιώνη, διά τοϋ Χρυσοΰ Μεταλλίου τής 
Πόλεως, Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, έπέδωσε τά βραβεία είς τούς νικητάς τοϋ 
«δρόμου θυσίας», ό όποιος πραγματοποιείται κατ’ έτος είς άνάμνησιν τής θρυλικής 
έξόδου. Είς τάς έκδηλώσεις παρέστησαν πολλοί έπίσημοι μεταξύ τών όποίων ό 
’Αρχηγός τής ’Αξιωματικής Άντιπολιτεύσεως κ. Γ. Μαύρος, οί Βουλευταί τοϋ 
Νομοΰ, ή ήγεσία τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, μέ έπικεφαλής τόν ’Αρχηγόν—Στρατηγόν 
κ. Άρμπούζην, μέλη τοϋ Διπλωματικού Σώματος καί άλλοι έπίσημοι. Τό Σώμα ·Η)ς 
Χωροφυλακής έξεπροσώπησεν ό Α ' ’Επιθεωρητής Υποστράτηγος κ. Παν. Ύάρρης 
καί ό ’Ανώτερος Διοικητής Δυτ. Ελλάδος Συνταγματάρχης κ. Θεόδωρος Μπου- 
λυύτας.

Τόν πανηγυρικόν τής ήμέρας έξεφώνησε ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Στα
μάτης, ό όποιος μεταξύ άλλων εΐπεν δτι «. . .τιμώμεν τό άνυπέρβλητον παράδειγμα 
τών ήρώων τής μεγαλειώδους έποποιίας, διά τής όποίας έδόθη τό ήθικόν δικαίωμα 
είς τήν Ελλάδα νά προμαχή καί νά νίκα είς τά πεδία τών μαχών άλλά καί νά προβα- 
δίζη είς τόν στίβον τής ιστορίας. 'Η μείς δέ ώς άντάξιοι άπόγονοι έκείνων θά έπιδεί- 
ξωμεν τήν αύτήν έθελοθυσίαν καί τό αύτό πνεύμα ήρωΐσμοΰ, δταν τό κέλευσμα καί ή 
έπιταγή τής Πατρίδος τό έπιβάλη».
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Γ ρ ά φ ε ι :
ό κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ 
Άνθυπασττιστής Χωροφυλακής

ΕΙΝΑΙ πλέον κοινή διαπίστωσις καί 
αναγνωρίζεται άπό τήν πλειονότητα τοΟ 
Ε λληνικού λαού, ότι ot Υ πηρεσίες 
’Ασφαλείας Χωροφυλακής τής χώρας 
έπαγρυπνοΰν γιά τήν διαφύλαξί του, ώστε 
νά μπορή έλεύθερος καί άπερίσπαστος 
νά έπιδίδεται στά ειρηνικά του έργα. 
Γιά τήν δλη δραστηριότητα τών υπηρε
σιών αύτών καί γιά τήν συμβολή τους 
στήν έμπέδωσι τής τάξεως καί άσφαλείας 
έχουν γραφεί καί καθημερινώς γράφονται 
άπό έφημερίδες καί ίδιώτες, έγκωμιαστικά 
σχόλια, πού δημοσιεύονται στά πλέον 
έγκριτα ήμερήσια καί περιοδικά έντυπα 
τής χώρας. Μία τέτοια λοιπόν μεγάλη 
έπιτυχία τής Ύποδ]νσεως Ά σφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης έλαβε πρόσφα
τα άνάλογες διαστάσεις δημοσιότητος, 
πού ένθουσίασε καί συνάμα έντυπωσίασε 
τήν κοινή γνώμη. Πρόκειται γιά τήν έξάρ- 
θρωσι διεθνούς σπείρας λαθρεμπόρων 
πολυτελών αότοκινήτων, ή όποια μέ 
κέντρον τήν ’Αθήνα είχε άπλώσει τά 
πλοκάμια της, σέ δλη τήν έπικράτεια. 
Ή  σπείρα ένεργούσε διπλά, στήν πρώτη 
φάσι έφερνε κλεμμένα αύτοκίνητα άπό 
τό έξωτερικό μέ άπώτερο σκοπό τήν 
έμπορία τους στήν Ελλάδα καί στήν 
δεύτερη έκλεβε άλλα άπό έδώ μέ προο
ρισμό τήν άλλοδαπή.

Στίς τάξεις της περιελάμβανε ποικιλία 
κακοποιών πολλών έθνοτήτων, πού δροΰ- 
σαν σέ διάφορες εΰρωπαϊκές χώρες καί 
είχε παραρτήματα στίς ύπόλοιπες. Μετα
ξύ αυτών συγκαταλέγεται καί ή πατρίδα 
μας, πού τήν έπικίνδυνη σπείρα της Απο
τελούσαν δύο Σύριοι, ένας Κύπριος, 
ένας ’Ιταλός «μαφιόζος» καί φυσικά 
άνάλογο ποσοστό άπό τ ή ν ........ έγχώρια

παραγωγή μας. Ή  σύστασις καί ή στε- 
λέχωσίς της είχε άρχίσει άπό 4ετίας 
καί πλέον καί είχε άναφερθή τότε στίς 
στήλες τού περιοδικού μας ή δραστηριό- 
της καί στήν συνέχεια ή έξάρθρωσί της 
στό άρχικό στάδιο τής έμφανίσεώς της. 
Έ δώ καί λίγο καιρό, δμως, παρουσίασε 
νέα «ύποτροπή» μέ πολλή έπικινδυνότερη 
έξαρσι, γεγονός πού έπεσήμανε έγκαιρα 
ή Ύ ποδ]νσις Ά σφαλείας Προαστίων, 
ή όποια καί άπεκάλυψε τήν ύπόθεσι σέ 
δλο της τό πλάτος. Συγκεκριμένα τόν 
τελευταίο καιρό, έγένετο στήν χώρα μας 
εισαγωγή κλεμμένων πολυτελών αύτο- 
κινήτων μέ πλαστά δικαιολογητικά, τά 
όποια έξέδιδε μέ άψογο τρόπο ή σπείρα, 
άφοΰ προηγουμένως άλλαζε τούς άριθμούς 
κυκλοφορίας, κατασκευάζοντας νέες πινα
κίδες. Ό  παράνομος δμως, «στόλος» 
τών κλεμμένων αύτοκινήτων άπεκαλύφθη, 
σύντομα, άπό τά ιίλαγωνικά» τής Ά σφα
λείας, μέ άποτέλεσμα νά κατασχεθούν 
δέκα (10) αυτοκίνητα στήν Πάτρα, είκοσι 
(20) στό Η ράκλειο, δέκα τρία (13) στήν 
Καστοριά, ένα (1) στά ’Ιωάννινα καί τό 
ξήλωμα συνεχίζεται. ’Επειδή, δμως, τό 
παιγνίδι τής εισαγωγής τών κλεμμένων 
άπέτυχε, άφοΰ τό «μυρίσθηκε» ή Χωρο
φυλακή, ή σπείρα άλλαξε τακτική καί 
σκέφθηκε δτι θά έπρεπε άπό «εισαγωγική» 
νά μεταβληθή σέ «έξαγωγική». Έ τσ ι
καί έγ ινε........ Ά ρ χ ισ ε  τις κλοπές πολυ;
τελών αυτοκινήτων καί κατά προτίμησι 
«Μερσεντές», δλων τών κατηγοριών, 
τις όποιες έξαφάνιζε στήν κυριολεξία,
κατά τρόπο ........  ταχυδακτυλουργικό.. . .
"Οπως, λοιπόν, άπεδείχθη άπό τις έξονυ- 
χιστικές έρευνες τής 'Υποδ]νσεως Ά σφα
λείας, τις προώριζαν γιά φυγάδευσι στήν 
άλλοδαπή καί Ιδιαίτερα στά πλούσια 
Ε μιράτα τού Περσικού, πρός ρευστο-
ποίησι μ έ ........ συναλλαγματικά άποθέ-
ματα άστρονομικοΰ ύψους. Οί κλεμμένες 
λοιπόν, «Μερσεντές», καθώς καί άλλα 
πολυτελή αύτοκίνητα θά άποστέλλοντο 
στό έξωτερικό καί ιδιαίτερα στό Κουβέιτ, 
μέ πλαστά χαρτιά κυριότητος καί κυκλο
φορίας. Τό περίεργο αύτό καί προσοδο
φόρο «Λάβ Στόρυ» διέκοψαν οί Α ξιωμα
τικοί τής Χωροφυλακής, Ταγματάρχης 
κ. Νικήτας Τζαμουράνης, Μοίραρχος 
κ. Καρτσονάκης καί 'Υπομοίραρχος 
κ. Νικ. Ράπτης τής Ύποδ]νσεως Ά σφα
λείας Προαστίων, οί όποιοι μαζύ μέ τό 
έκλεκτό δυναμικό τής ύπηρεσίας τους, 
άπεκάλυψαν όλόκληρη τήν δραστηριό
τητα τής έπικίνδυνης σπείρας. Ά πό  τις 
έρευνες πού έγιναν προέκυψε δτι τέσσερα 
άπό τά αύτοκίνητα, μάρκας Μερσεντές, 
πού προώριζε γιά έμπορία ή σπείρα 
είχαν κλαπεί άπό τήν Θεσσαλονίκη. 
Οί κακοποιοί έτοιμάζοντο νά στείλουν 
τά δύο άπό αυτά, άξίας άνω τών 2.500.000 
στό Κουβέιτ. Κατεσχέθηκαν δμως τήν 
στιγμή άκριβώς, πού έπαιρναν τόν δρόμο 
τής φυγής, ένώ τά άλλα έχουν όπωσδήποτε 
άποκρυβή, μέ πολλή έπιμέλεια, κάπου 
στό έσωτερικό. Γιά τήν έπιτυχία αύτή 
οί κάτοχοί τους έδημοσίευσαν σέ δλες 
τις έφημερίδες Α θηνώ ν καί Θεσσαλονί
κης τό έξής θερμό εόχαριστήριο: 

«Στοιχειώδες καθήκον μας θεωρούμεν,

δπως έκφράσωμεν τάς άπειρους εύχα" , 
ριστίας μας πρός τάς Ά ρχά ς Χωροφυ
λακής Θεσσαλονίκης καί Προαστίων 
Α θηνών, διότι διά τών άοκνων, μεθο
δικών καί έπιμόνων προσπαθειών των 
έπέτυχον τήν σύλληψιν τών κακοποιών, 
οΐτινες τήν νύκτα τής 15—16 Μαρτίου 
έκλεψαν έν Θεσσαλονίκη τά αυτοκίνη
τά μας τύπου ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ 280 Σ.Ε.

’Ιδιαιτέρως εύχαριστοΰμεν τόν Διευ
θυντήν τής Διευθύνσεως Ά σφαλείας 
Προαστίων Ταξίαρχον κ. Παπανα
στασίου Ίωάννην καί τούς ύπό τήν 
καθοδήγησίν του ένεργήσαντας κ.κ. 
Μ οίραρχον Καρτσονάκην Γρ., Υ π ο 
μοίραρχον Ράπτην Ν ικ., Άνθυπασπι- 
στάς Πολίτην Παναγ., Ύ ψηλάντην 
Ά ντ., Παπαδόπουλον Γεώργ., Ενω μο
τάρχην Παπαγιαννάκην Ά χ ιλ ., Χωρο
φύλακα Μανωλίδην Παναγ. καί όλως 
Ιδιαιτέρως τούς Ταγματάρχας κ.κ. Τζα- 
μουράνην Νικήταν καί Παπαδημητρίου 
Ά θαν.

Ή  έπιτυχία αΰτη άποδεικνύει τήν 
άξιοθαύμαστον δραστηριότητα τής Ε λ 
ληνικής Χωροφυλακής καί τιμά τήν 
χώραν μας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Συνάμα συνελήφθησαν καί ώρισμένα 
μέλη τής σπείρας, ένώ τά «λαγωνικά» 
τής Ά σφαλείας εύρίσκονται στά ίχνη 
τών ύπολοίπων. Τό γεγονός τής άποκα- 
λύψεως μιάς τόσο έκτεταμένης έγκλημα- 
τικής ένεργείας, μέ τήν όποια έχει άσχο- 
ληθή, σέ διεθνή κλίμακα, ή ΙΝΤΕΡΠΟΛ, 
άποτελεΐ σπουδαία έπιτυχία τής Ε λ λ η 
νικής Χωροφυλακής. Καί τούτο διότι 
δέν περιορίζεται μόνον στόν έλλαδικό 
χώρο, άλλά είχε διεθνή άντίκτυπο, μέ 
άποτέλεσμα τήν άποκάλυψι καί σύλληψι 
ώρισμένων μελών τής λεγομένης «Συμμο
ρίας τών Μερσεντές», μεταξύ τών όποιων 
συγκαταλέγεται ό Γιουγκοσλάβος Α ρ χη 
γός της Έ μ ιλ  Μίμιτς, 30 χρόνων, ό 
όποιος συνελήφθη άπό τήν Αυστριακή 
Αστυνομία. ’Ετσι, λοιπόν, κλείνει ή 
ύπόθεσις τών κλοπών «Μερσεντές» καί 
άλλων πολυτελών αύτοκινήτων τού είδους 
πού ήταν πάντα μιά ξεχωριστή άπασχό- 
λησι γιαύτούς πού προτιμούν τό εύκολο 
κέρδος μαζύ μέ λίγη περιπέτεια, Ιδιαί
τερα μάλιστα τά τελευταία χρόνια, 
δπου τό έπάγγελμα είχε άρχίσει νά γνω- 
ρίζη αίγλη, χάρι στίς ώργανωμένες 
προσπάθειες τώ ν........ διεθνών κύκλων.

*
ΑΝΑΛΟΓΗ ήταν έπίσης καί ή δρα- 

στηριότης τής Ύποδ]νσεως Ά σφαλείας 
Θεσσαλονίκης κατά τόν τρέχοντα μήνα.
Ή  συγκομιδή ΰπήρξε πλουσιωτάτη καί 
περιλαμβάνει άξιόποινες πράξεις δλων 
τών ποικιλιών, τις όποιες έξιχνίασαν οί 
εύσυνείδητοι άνδρες της, μέ τόν γνωστό 
άγωνιώδη τρόπο, πού άπαιτεϊ ή διαλεύ- 
κανσις κάθε δύσκολου καί περίπλοκου 
άδικήματος μέ άγνωστους δράστες. Καί 
είναι γεγονός, δτι είναι λίγοι έκείνοι πού 
γνωρίζουν πόση άγωνία καί τί άγώνας 
χρειάζεται, γιά  νά έξιχνιασθή μία σκο
τεινή καί πολλές φορές μυστηριώδης
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“Ενα μέρος μόνον τών κατασχεθέντων 
ύπό τήςΎποδιενθύνσεω ς Γενικής ’Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης κλοπιμαίων μετά την 
ίξάρθρωσιν τής σπείρας τών κακοποιών οί 
όποιοι ελνμαίνοντο κυριολεκτικών την συμ
πρωτεύουσα.

έγκληματική ένέργεια μέ άγνωστους δρά
στες καί τί ψυχική, πνευματική καί σωμα
τική έντασι άπαιτεΐται γιά τήν άποκάλυψι 
καί τής τελευταίας σκοτεινής πτυχής του. 
Κ αί σάν πρώτη έπιτυχία παρουσιάζομε 
τήν έξάρθρωσι έπικίνδυνης 4μελοΰς σπεί
ρας, πού κυριολεκτικά έλυμαίνετο τήν 
πόλι καί τά περίχωρα Θεσσαλονίκης, άπό 
τριμήνου καί πλέον. Τήν άποτελοΟσαν 
οί ΚΟΚΚΩΝΙΔΗΣ Παράσχος, 22 χρό
νων, ΔΗΜΗΤΡΕΣΚΟΥ Στυλιανός, 20 
χρόνων καί οί άνήλικοι Μ .Ε., καί Α.Α. 
18 καί 15 χρόνων άντιστοίχως. Συνολικά 
διέπραξαν 101 διαρρήξεις οικιών, κατα
στημάτων καί γραφείων καί άφήρεσαν 
διάφορα ποσά καί άντικείμενα άξίας άνω

τών 3.000.000 δραχμών. Τό πλούσιο διαρ- 
ρηκτικό τους ρεπερτόριο, περιλαμβάνει 
μεγάλη καί παραγωγική συγκομιδή, πού 
τήν άναφέρομε άναλυτικά χάρι τής ποι
κιλίας τού είδους. Ά π ό  65 λοιπόν διαρ
ρήξεις διαφόρων γραφείων, 23 καταστη
μάτων καί 13 οικιών συναπεκόμισαν 828. 
000 δραχμές σέ μετρητά, 50 χρυσές λίρες, 
διάφορα τιμαλφή ύψους ένός έκατομμυ- 
ρίου, γραμμάτια όνομαστικής άξίας 400. 
000, διάφορα ένσημα 150.000 δραχμών 
καθώς καί διάφορα άλλα είδη (ρούχα, 
ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα, κασσετόφωνα, 
τηλεοράσεις) συνολικής άξίας 770.000. 
'Επίσης άπεπειράθησαν, χωρίς έπιτυχία, 
νά διαρρήξουν ή καί νά άφαιρέσουν όλό- 
κληρα 4 χρηματοκιβώτια καί τέλος διέρ- 
ρηξαν τήν ’Αμερικανική Τράπεζα F IR S T  
NATIONAL BANK τής όδού Τσιμισκή. 
’Επειδή είχαν μιά παθολογική νοσηρό
τητα στις θεαματικές καταστροφές καί 
προπαντός σ’ αυτές τής πυρκαϊάς, έβαλαν 
έκ προθέσεως φωτιά σέ διάφορα έντυπα 
τών διαρρηχθέντων γραφείων τού 6ου 
Κ.Τ.Ε.Λ., μέ σκοπό τήν πρόκλησι κατα
στροφικού έμπρησμοΰ, άπό λόγους έκδι- 
κήσεως, διότι δέν ηΰραν χρήματα. Σέ 
άλλες πάλι διαρρήξεις προκάλεσαν φθο
ρές σέ έπιπλα σπιτιών καί γραφείων άξίας 
300.000 δραχμών.

Ή  περιπετειώδης σύλληψις τού άρχη- 
γού τής σπείρας ΚΟΚΚΩΝΙΔΗ έγινε 
ύστερα άπό έξουθενωτική παρακολούθη- 
σι τριών καί πλέον μηνών, κατά τήν 
όποια οί άκούραστοι καί άδάμαστοι άν- 
δρες τής Ύποδίνσεως ’Ασφαλείας Θεσ
σαλονίκης ξενύχτησαν, ταλαιπωρήθησαν 
καί κυριολεκτικά έξουθενώθησαν, άλλά 
τελικά έπέτυχαν νά τόν συλλάβουν καί 
μάλιστα ώπλισμένον μέ γεμάτο πιστόλι, 
τύπου ΜΠΕΡΕΤΤΑ. Κατόπιν ή σύλληψις 
τών μελών τής «κομπανίας», ήταν ύπό- 
θεσις απλή καί εύκολη, άλλ’ όπωσδήποτε 
όχι λιγώτερο έπικίνδυνη. Καί πάλι, λοι
πόν ή σωστική παρέμβασις τών άνδρών 
’Ασφαλείας τής Χωροφυλακής Θεσσαλο
νίκης ξεκαθάρισε μιά έπικίνδυνα «πυορ
ροούσα» πληγή, πού τόσες φοβερές άνα- 
θυμιάσεις, άλλά καί έπιμολύνσεις γιά τό 
κοινωνικό σύνολο έγκυμονοΰσε.

Τό δεύτερο έπεισοδιακό «περιστατικό» 
άφορά έναν φαινομενικά έντιμο βιοπαλαι
στή, πού έδειχνε ότι κέρδισε τό ψωμί του 
μέ τόν ιδρώτα τού προσώπου του. Έ τσ ι 
τούλάχιστον έθεωρεϊτο άπό γνωστούς καί 
φίλους ό A. Ζ. καί όλοι τού άπέδιδαν τόν 
προσήκοντα σεβασμό, γιατί σάν γνήσιος 
καί φιλότιμος «ρωμηός» πού ήταν είχε 
άφιερώσει τόν έαυτόν του στήν συντήρη- 
σι καί άποκατάσταση τής πατρικής του 
οικογένειας καί πρό παντός τής δεύτερης 
άδελφής του, μιά καί τήν πρώτη έφρόντισε 
καί τήν έτακτοποίησε άρκετά ικανοποιη
τικά. ’Επειδή, όμως ό μέλλων γαμπρός 
ήθελε νά έτοιμασθή πρώτα τό σπίτι καί 
έπειτα νά γίνη ό γάμος, ό «φιλότιμος» 
άδελφός βρήκε έξ. . .  άποκαλύψεως τήν 
λύσι. Έ νετόπισε διαμέρισμα παραλιακού 
προαστίου, πού έλειπαν οί ένοικοι καί 
συνοδευόμενος άπό ειδικό «συνεργείο

μετακομιίσεων» τό άνοιξε μέ άντικλεΐδι 
καί μέσα σέ μία ώρα, μέρα μεσημέρι, 
ξεσήκωσε όλα τά ξένα ύπάρχοντα. ’Ανα
στατώθηκε όλόκληρη ή πολυκατοικία, 
άλλά κανείς άπό τούς άλλους ένοικους 
δέ ύποψιάσθηκε ότι έπρόκειτο γιά «διαμε- 
τακομιστική κλοπή». Έ βλεπαν τούς έρ- 
γάτες νά κατεβάζουν, έγκομαχώντας, τό 
ξένο νοικοκυριό καί έδωσαν τήν πολύ 
εύλογη έξήγησι, ότι έπρόκειτο περί μιας 
συνηθισμένης μετακομίσεως. Ό τα ν  οί 
ιδιοκτήτες έπέστρεψαν έμειναν άναυδοι 
καί πίστεψαν ότι είχαν κτυπήσει.. .  λά
θος πόρτα, τούς διαβεβαίωσαν, όμως, ώρι- 
σμένα χαρακτηριστικά ότι ήταν τό σπίτι 
τους καί κυρίως τό κουδούνι τής έξώθυ- 
ρας. Τό περιστατικό άνεφέρθη στήν Ύ πο- 
διεύθυνσιν ’Ασφαλείας καί βάοει τών 
περιγραφών πού έδωσαν οί ένοικοι άπε- 
καλύφθη ό δράστης, καθώς καί ή άποθή- 
κη πού φιλοξενούσε τά κλοπιμαία. Καί 
τά μέν κλοπιμαία έπέστρεψαν ξανά στον 
προορισμό τους, ό δράστης όμως πήρε 
τόν δρόμο τού δεσμωτηρίου καί πιστεύο
με ότι όπωσδήποτε αυτό θά τόν ουνετίση 
καί θά τόν σωφρονίση.

Έ ν α  τρίτο περιστατικό, έξ ίσου σοβα
ρό, συνέβη πρόσφατα στό άνατολικό 
τμήμα τής πόλεως, όπου ή παλαιά μέθο
δος τής μαγγανείας έδημιούργησε καί 
πάλι τά θύματά της, άπό τις «καταφερτζού
δες» τής άπάτης. Συγκεκριμένα συνελή- 
φθησαν οί άθιγγανίδες Ε λένη  Ά ρν . . . 27 
χρόνων, καί ή. Ζωή ή Έ ρασμία ή Μαρία 
ή Σοφία Μεν. . . ή Γιαλάκ ή Καρακίτσου, 
28 χρόνων, διότι άπό τό ταμείο καταστή
ματος έπίπλων, πού παρουσιάσθηκαν σάν 
άγοράστριες, κατάφεραν μέ τήν μέθοδο 
τής μαγγανείας νά άφαιρέσουν 18.000 καί 
άπό έστιατόριον 13.000 δραχμές. Ά πό  
τήν άνάκρισι πού έπηκολούθησε καί βάσει 
τών συγκεντρωθέντων στοιχείων άπό 
τήν Ύ ποδ]νσι Α σφαλείας άπεδείχθη, ότι 
σέ χωριό τής Χαλκιδικής είχαν άποσπά- 
σει, μέ τήν ίδια μέθοδο άπό γεωργό 
300.000 δραχμές. Καί άπό τά δύο αύτά 
χρηματικά ποσά κατεσχέθη ένα σοβαρό 
κεφάλαιο, πού μέ τήν φροντίδα καί τήν 
μέριμνα τής Ύποδίνσεως Α σφαλείας, 
έπεστράφη στούς κατόχους, ένώ οί δύο 
μάγισσες φιλοξενούνται στά κρατητήριά 
της «διά τά περαιτέρω».

Μ έ τήν σύντομη αύτή παρουσίασι (Βρι
σμένων άντιπροσωπευτικών περιστατι
κών άπό τό έπίμοχθο άστυνομικό 24ωρο 
δύο μεγάλων υπηρεσιών μας δέν έκαλύ- 
φθη, ούτε κατά διάνοιαν, ήμερολογιακά, 
ό κύκλος τής δραστηριότητός τους. Είναι 
τόσα καί τέτοια τά άντικείμενα όλων τών 
Υ πηρεσιών Α σφαλείας τού Σώματος, 
ώστε έντελώς έκλεκτικά καί δειγματολη
πτικά, έπισημαίνονται λίγα χαρακτηρι
στικά άπό αύτά. Ά ς  είναι, λοιπόν, βέ
βαιος ό έλληνικός λαός, ότι οί άνδρες 
τής Ε λληνικής Χωροφυλακής άγωνίζον- 
ται νυχθημερόν καί κάτω άπό τις δυσμε
νέστερες καί πλέον άντίξοες συνθήκες, 
μέ ζήλο καί αύταπάρνησι, γιά  νά ζή καί 
νά εύδαιμονή μέσα σέ κλίμα ήσυχίας, 
τάξεως καί άσφαλείας.
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κ. Κωνσταντίνος Τσάτσος, 8ι’ έπιστολής 
του προς τόν 'Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως 
κ. Γεώργιον Σταμάτην, ή όποία έκοινο- 
ποιήθη πρός τόν κ. ’Αρχηγόν Χωροφυ
λακής, τήν Α' Έπιθεώρησιν καί την 
Άνωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής Στέ
ρεας Ελλάδος, έκφράζει τα θερμότατα 
συγχαρητήριά του πρός τούς άνδρας τοΰ 
Σώματος, διά τον άξιοθαύμαστον ζήλον 
καί τήν άφοσίωσιν πού έπέδειξαν, κατά 
τήν έπίσκεψι τών Προεδρικών ζευγών, 
Ελλάδος καί Ρουμανίας, είς τούς Δελ
φούς. ’Επίσης ό κ. Πρόεδρος άπέστειλε 
συγχαρητήριον τηλεγράφημα πρός τό 
Άρχηγεΐον διά τήν άψογον έμφάνισιν καί 
παράστασιν τών τμημάτων Χωροφυλακής 
κατά τήν παρέλάσιν τής 25ης Μαρτίου; 
Παρόμοια τηλεγραφήματα άπέστειλαν ό 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος 
Σταμάτης, ό 'Τπουργός ’Εθνικής Ά μύ- 
νης κ. Εύάγγελος Άβέρωφ—Τοσίτσας, 
ό ’Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων Στρα
τηγός κ. Διονύσιος Άρμπούζης καί ό 
’Αρχηγός Στρατού ’Αντιστράτηγος κ. ’Ιω 
άννης Ντάβος.

ΤΟ ΣΩΜΑ τής Χωροφυλακής σέβε
ται καί τιμά τούς άποστράτους «βετερά
νους» του καί τούς θεωρεί πάντοτε ώς 
ζώντα καί ένεργά κύτταρα τού όργανισμοΰ 
του. Τούς περιβάλλει πάντοτε μέ άμετρη 
στοργή καί άπεριόριστη άγάπη, όπως 
καί τά έν ένεργεία μέλη του καί άποδίδει 
πρός αύτούς τήν όφειλομένην τιμήν 
καί εύγνωμοσύνην έπειδή, άκριβώς, αύτοί 
ύπήρξαν οί πυρσοφόροι σκαπανείς καί 
πρωτοπόροι δημιουργοί τής λαμπρας ιστο
ρίας τού Σώματος. Αΐ στήλαι τού περιο
δικού διατρανώνουν πάντοτε σέ όλους 
τούς τόνους τήν άποψιν αύτήν καί νομί- 
ζομεν ότι αύτό έχει καταστή συνείδησις 
όλων τών έν άποστρατεία συναδέλφων. 
Θέλομε, λοιπόν, νά διευκρινήσωμεν ότι 
άν κάποτε διά λόγους τεχνικούς ή έξ 
έλλείψεως χώρου δέν δημοσιεύονται έπω- 
νύμως ώρισμέναι κρίσεις καί άπόψεις των, 
αύτό δέν σημαίνει ότι έσκεμμένως τάς 
άντιπαρερχόμεθα, άλλ’ έπειδή άκριβώς 
προϋπήρχον οί λόγοι, πού άναφέραμε. 
Πάντα ταΰτα γράφονται μέ καλοπροαί- 
ρετον διάθεσι, πρός άρσιν πάσης παρεξη- 
γήσεως, πιστεύομεν δέ άκραδάντως ότι 
τάς άπόψεις μας αύτάς συμμερίζονται 
όλοι οί άναγνώστες μας. Έ π ’ εύκαιρία 
άναφέρομεν ότι: δ τέως Ένωμ]ρχης
κ. Κων]νος Χαλαστάνης (οδός Σολωμοΰ 
96Α—Πάτραι) καί ό τέως Χωροφύλαξ 
κ. Νικόλαος Πλατσιδάκης, κάτοικος ήδη 
τής Πολιτείας Ίλλινόϊς (CENTRAL 
FA LLS), άπέστειλαν θερμάς εύχαριστη- 
ρίους έπιστολάς, διά τών οποίων έκφρά- 
ζουν τήν άγάπην καί τήν εύγνωμοσύνην 
των πρός τούς άνδρας τής Χωροφυλακής, 
μετά τών όποίων συ υπηρέτησαν καί 
διατρανώνουν τήν έκτίμησίν των πρός τό 
Σώμα, εύχόμενοι είς τούτο τά βέλτιστα.

ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΤΤΟΝ τόν μήνα αί 
Υπηρεσίαι ’Ασφαλείας τοΰ Σώματος 

έπέτυχαν πραγματικούς άθλ.ους είς τήν

έξιχνίασι τοΰ όλου πλέγματος τών 
άξιοποίνων πράξεων, πού διεπράχθησαν 
είς διαφόρους περιοχάς τής δικαιοδοσίας 
Χωροφυλακής. Συγκεκριμένως είς τήν 
περιοχήν Πρωτευούσης ή Ύποδ]νσις 
’Ασφαλείας Προαστίων έπέδειξεν άμ^ίω- 
τη δραστηριότητα ή όποία έπέφερε θετικά 
άποτελέσματα, γεγονός πού άνεγνωρίσθη 
ύπό τής κοινής γνώμης καί προεβλήθη μέ 
έγκωμιαστικά λόγια ύπό τού τύπου καί 
τών παθόντων. Ένδεικτικώς άναφέρομε 
ώρισμένα περιστατικά, τά όποια άνεφέρ- 
θησαν ύπ’ αύτών είς τό Άρχηγεΐον καί 
είς τήν Διεύθυνσιν τοΰ Περιοδικού μας, 
άρχίζοντες άπό τόν πολιτικόν μηχανικόν 
κ. Άλβέρτην ’Αλέξανδρον (Πύργος ’Αθη
νών—Άθήναι 610), ό όποιος είς έπιστο- 
λήν του άπευθυνομένην πρός τόν Κον 
’Αρχηγόν μεταξύ άλλων άναφέρει: «Πρό 
ήμερών ήτο έσταθμευμένον τό έπιβατικόν 
αύτοκίνητόν μου έξωθεν τής οικίας μου 
είς Παλαιόν Ψυχικόν καί έπί τής όδού 
Σεφέρη 6 καί μίαν πρωίαν διεπίστωσα 
ότι είχε κλαπεϊ παρ’ άγνώστων.

Τούτο κατήγγειλα ένώπιον τοΰ Μοι
ράρχου κ. Φώτου, Διοικητοΰ τού Παραρ
τήματος ’Ασφαλείας Παλ. Ψυχικού καί 
τήν έπομένην πρωίαν τής 18ης τρέχοντος 
μηνός, έκλήθην ένώπιον τοΰ Μοιράρχου 
κ. Γιαννοπούλου Διοικητοΰ τού Παραρ

τήματος ’Ασφαλείας Α γίου Δημητρίου, 
είς τήν περιοχήν τοΰ όποιου είχεν άνευ- 
ρεθή τό μεσονύκτιον τής προηγουμένης 
τό αύτοκίνητόν μου.

Τό άνωτέρω γεγονός τής άμέσου καί 
ταχυτάτης ένεργείας τοΰ ώς άνω πρώτου 
Παραρτήματος ’Ασφαλείας πρός ένημέ- 
ρωσιν τών αρμοδίων Υπηρεσιών διά 
τήν κλοπήν τοΰ αύτοκινήτου μου καί ή 
άμεσος ένέργεια παρά τοΰ ώς άνω δευ
τέρου Παραρτήματος ’Ασφαλείας πρός 
άνεύρεσιν αύτοΰ, άποδεικνύει άφ’ ένός 
τήν έπιστημονικήν καί έπαγγελματικήν 
κατάρτισιν καί άφ’ έτέρου τήν εύσυνεί- 
δητον έπιτέλεσιν τών καθηκόντων των 
τών άνωτέρω ύφ’ 'Χμάς Υπηρεσιών πρός 
προστασίαν τών πολιτών καί τής έννόμου 
τάξεως γενικώτερον......... »!

'Ομοίως ό διατελέσας τακτικός Κα- 
θηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
κ. Κ. Καπνουκάγιας, κάτοικος ήδη Σια- 
τίστης, είς έπιστολήν του πρός τόν 
κ. ’Αρχηγόν άναφέρει καί τά έξής:

’Εντιμότατε ’Αρχηγέ,
Θά μοί έπιτραπή νά έκφράσω πρός 

'Υμάς, τήν προϊσταμένην άρχήν τοΰ 
τετιμημένου Σώματος τής 'Ελληνικής 
Χωροφυλακής, τήν βαθείαν μου συγκίνη- 
σιν καί τόν άπειρον θαυμασμόν μου διά

ε π ι κ α ι ρ ο τ η τ ε ς
ΑΙ ΑΛΕΞΙ Σ ΠΕΡΙ  ΝΑΡΚΩΤΙΚΟΝ

' Γπό τοΰ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοΰ Έλληνο—Γαλλικοΰ Κολλε- 
γίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης, ώργανώθή, προσφάτως, διάλεξις είς τήν 'Ε τα ι
ρίαν Μακεδονικών Σπουδών μέ θέμα «Τά διάφορα ναρκωτικά καί αί συνέπειαι τής 
καταχρήσεως αύτών».

'Ομιλητής ήτο ό Μοίραρχος τής Ύποδ]νσεως Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσαλονί
κης κ. Θεόδωρος Δακουράς, ό όποιος διεξήλθε τό θέμα του κατά τρόπον διεξοδικόν 
καί ύπήρξεν άπολύτως ένημερωτικός, σαφής καί πειστικός, άποσπάσας τά συγχα
ρητήρια τοΰ πολυμελοΰς άκροατηρίου του.

Παρέστησαν άντιπρόσωποι τοΰ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 
οί Βουλευταί τής Ν. ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ κ.κ. Γεώργιος Μούτσιος καί ’Αριστείδης 
Κατσαούνης, ό ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής Βορείου Ελλάδος 'Υποστράτηγος 
κ. Ευάγγελος Πετσαλάς, ό Διευθυντής ’Αστυνομίας κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, 
μέλη τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου τής πυλεως, τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί 
τά μέλη τής Διευθύνσεως τοΰ Κολλεγίου, Καθηγηταί, Γονείς, καθώς έπίσης καί 
εκλεκτόν άκροατήριον. Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν διάλεξιν.

Μ
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>  δύο έκλεκτούς λειτουργούς της ύπηρε- 

σίας τοϋ Σώματος 'Χμών, τον 'Υπομοί
ραρχον Διοικητήν Χωροφυλακής Σιατί- 
στης τοϋ Νομοϋ Κοζάνης Κωνσταντίνον 
Ζηκίδην καί τον Άνθυπασπιστήν αύτοϋ 
ΙΙαπαπανταζήν Παντελήν, οί όποιοι μέ 
κατέπληξαν κυριολεκτικής μέ την άστρα- 
πιαίαν ένέργειάν των πρός σύλληψιν καί 
έμπρακτον μετάνοιαν νεαρών δραστών 
κλοπής εις βάρος μου.

’Εάν αύτοϋ τοϋ είδους άστυνομικούς 
διαθέτη τό Ύμέτερον Σώμα εις ολόκληρον 
τό κράτος ταχέως θά καταστή καί πάλιν 
ή Ελλάς μας τής Οικουμένης «ή παίδευσι».

Διά τήν μεθοδικότητα, δεξιοτεχνίαν 
κάί τόν ύπέρμετρον ζήλον πού έπέδειξαν 
οί ’Αξιωματικοί καί άνδρες τών 'Υπηρε
σιών ’Ασφαλείας Χωροφυλακής Προα
στίων Πατρών, διά τήν εξιχνίασιν τριών 
διαρρήξεων πού διεπράχθησαν είς ’Αθή
νας, ύπό τών άποτελούντων διεθνή σπείρα 
’Ιταλών κακοποιών,τό Ύπουργεϊον Δη
μοσίας Τάξεως καί τό Άρχηγεΐον Χωρο
φυλακής άπένειμεν «εύφήμους μνείας» 
είς τούς κάτωθι ’Αξιωματικούς Χωροφυ
λακής: Ταγματάρχην κ. Μακράκην Ί ω -  
άννην, Μοίραρχον κ. Παραλίκαν Νικόλαον, 
Υπομοιράρχους κ.κ. Κότσιραν ’Αναστά
σιον, Τύμπαν Γαβριήλ καί Κωνσταντα- 
ρόπουλον Νικόλαον. ’Επίσης είς τόν Ένωμ. 
κ. Τσούναν Εύθύμιονκαί Χωρ]κα κ. Γιαν- 
νόπουλον Βασίλειον.

ΑΙ Υ Π Η ΡΕ ΣΙΑ Ι Τροχαίας Χωροφυ
λακής όλοκλήρου τής Χώρας άποτελοΰν 
τό σέμνωμα καί τό καύχημα τοϋ Σώματος 
καί τό έπίμοχθον έργο τους άναγνωρί- 
ζεται ύπό όλοκλήρου τοϋ ελληνικού λαοΰ, 
ώς σωστικόν καί θεάρεστον. Οί άνδρες 
τών 'Υπηρεσιών αύτών εργάζονται νυχθη
μερόν, ύπό τάς πλέον άντιξόους συνθήκας 
καί καθ’ δλας τάς έποχάς τοϋ έτους, 
χωρίς άνάπαυλα καί διακοπήν.

Ή  προσπάθειά των, όμολογουμένως, 
είναι άξιοθαύμαστη καί τήν χαρακτη
ρίζει άνθρωπιά, άγάπη πρός τόν συνάν
θρωπον καί ύπέρμετρη εύσυνειδησία. Α πλή  
άπόδειξιν άποτελεϊ τό γεγονός ότι μέ 
τήν φροντίδα καί κατόπιν σοβαρών ένερ- 
γειών τών 'Υπηρεσιών Τροχαίας Χωρο
φυλακής, καθιερώθη, όπως έγράψαμε 
είς τό προηγούμενο τεύχος τό μάθημα 
τής κυκλοφοριακής άγωγής είς δλας τάς 
τάξεις τών σχολείων τής στοιχειώδους 
καί μέσης έκπαιδεύσεως. Ή δ η  έκπαιδευ- 
μένοι ’Αξιωματικοί τής Τροχαίας διδά
σκουν τό μάθημα αύτό, τό όποιον θά 
έμπεδώση είς τούς νεαρούς βλαστούς 
κυκλοφοριακήν συνείδησιν καί οδικήν 
συμπεριφοράν έφάμιλλον τών εύρωπαϊκών 
προτύπων. Παραλλήλως πολλαί Διοική
σεις Χωροφυλακής τής Χώρας (οργάνω
σαν έκθέσεις Τροχαίας έτους 1976, είς 
τάς όποιας παρουσίασαν διδακτικά έκθέ- 
ματα άπό τόν καθημερινόν φόρον αίματος 
είς τόν Μολώχ τής άσφάλτου καί έπέδω- 
σαν ένημερωτικά Φυλλάδια είς δλους 
τούς έπισκέπτας. ’Επίσης ήνοίχθησαν 
βιβλία έντυπώσεων, δπου διετυπώθησαν 
πολλαί χρήσιμοι γνώμαι τών περισσο
τέρων έπισκεπτών καί τούς προσεφέρθη- 
σαν εύχετήριοι κάρται καί συμβολικά

δώρα διά τάς άγιας ήμέρας τοϋ Πάσχα. 
Είς τήν φωτογραφίαν μας, μαθηταί τής 
κωμοπόλεως Κολινδροΰ—Πιερίας κατά 
τήν πρόσφατον έπίσκεψίν των είς τόν 
όμώνυμον Σταθμόν Χωροφυλακής, δπου 
παρηκολούθησαν διάλεξιν τροχονομικοΰ 
περιεχομένου.

ΜΕ τήν χαρακτηρίζουσα τούς άνδρας 
τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής εύγενή 
καί έξυπηρετική διάθεσι, ήσχολήθησαν 
πολλοί ίδιώται ήμεδαποί καί άλλοδαποί 
είς διαφόρους έπιστολάς των, πού άπηύ- 
θυναν πρός τό Άρχηγεΐον καί πρός τήν 
διεύθυνσιν τοϋ περιοδικού μας, είς τάς 
όποιας έξαίρουν τήν εύγένειαν, τόν άν- 
θρωπισμόν καί τήν ευρύτητα πνεύματος 
τών άνδρών μας.

Συγκεκριμένως ό Αύστραλός περιη
γητής κ. G. T U B IE R  είς έκτεταμένην 
έπιστολήν του έκφράζεται εγκωμιαστι
κής πρός τόν Διοικητήν καί τούς άνδρας 
τού Τμήματος Τουριστικής ’Αστυνομίας 
Ηρακλείου—Κρήτης, διά τήν παρασχε- 
θεϊσαν είς αύτόν συνδρομήν καί συμπαρά- 
στασιν, κατά τήν πρόσφατον έπίσκεψίν 
του είς τήν 'Ελλάδα.

Έ ξ  άλλου ό Πρόεδρος τής Κοινότητος 
Κουνινάς—Ά χαΐας δι’ έγγράφου του έκ- 
φράζει τά θερμά συγχαρητήρια τού Κοι
νοτικού Συμβουλίου καί τών κατοίκων 
τής Κοινότητος πρός τούς άνδρας τού 
Σταθμού Χωροφυλακής Δαφνών—Αίγια- 
λείας καί ιδιαιτέρως πρός τόν Διοικητήν 
αύτοϋ ’Ενωμοτάρχην κ .’Απόστολον Ά ντω- 
νόπουλον καί τόν 'Υπεν]ρχην κ. Θεόδωρον 
Άντωνακόπουλον, οί όποιοι διά τής 
μεθοδικότητός των καί τών εύστοχων 
ένεργειών των, συνετέλεσαν είς τήν άπο- 
κάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ δράστου κλο
πής διαρρήξεως είς βάρος τού Κοινοτικού 
Καταστήματος.

ΔΙΑ τήν περαιτέρω βελτίωσιν τής 
συνεργασίας μεταξύ τών ’Εθνικών 'Υπη
ρεσιών Ναρκωτικών τής Εύρώπης, ώργα- 
νώθη συνδιάσκεψις τής IN T E R PO L  είς 
SAINT — CLOUD τών Παρισίων, τήν 
όποιαν παρηκολούθησαν άντιπρόσωποι έκ 
30 χωρών, άσχολούμενοι μέ τήν δίωξιν 
τών ναρκωτικών. Τήν 'Ελλάδα έξεπρο- 
σώπησε, άπό πλευράς Χωροφυλακής ό

Ταγματάρχης κ. Νικήτας Τζαμουράνης.
’Επίσης ύπό τής IN T E R PO L  έπρα- 

γματοποιήθη είς τήν ιδίαν πόλιν έκπαιδευ- 
τικόν σεμινάριον διώξεως τού έγκλήμα- 
τος, είς τό όποιον συμμετέσχεν ό 'Υπο
μοίραρχος κ. Θεόδωρος Χαραλαμπόπου- 
λος, ό όποιος ύπηρετεΐ είς τό ’Εθνικόν 
Κεντρικόν Γραφεΐον IN T E R PO L  Ε λ 
λάδος.

ΠΟΛΛΕΣ φορές ή τύχη έχει εύνοήσει 
τούς άνδρας τής Χωροφυλακής είς δια
φόρους κληρώσεις Κρατικών, ’Εθνικών 
καί Λαϊκών λαχείων καί μέ πολλή γαλαν- 
τομία τούς προσέφερε σεβαστά ποσά. 
Κατά τήν πρόσφατον μάλιστα κλήρωσιν 
τού ’Εθνικού Λαχείου έκέρδισε τό ήμισυ 
τού δώρου έξ 7.500.000 έκατομμυρίων 
ό Χωροφύλαξ κ. ΖΑΧΟΣ Δημοσθένης 
τού Βασιλείου, 24 χρόνων, πού ύπηρετεΐ 
είς τόν Σταθμόν Χωροφυλακής Έφύρας— 
Άμαλιάδος. 'Ο  κ. Ζάχος κατά τήν συγ
κινητικήν στιγμήν τής παραλαβής τής 
έπιταγής έδήλωσε πρός συντάκτην μας, 
ότι ευχαριστεί τόν Πανάγαθον διά τήν 
διακριτικήν τύχην καί εύγνωμονεΐ τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής, διότι κατά τήν 
ύπηρεσίαν του ηύνοήθη, διά τούτο καί θά 
έξακολουθήση νά τό ύπηρετεΐ, διότι 
άκριβώς τό τιμά καί τό σέβεται. Ε ίς τήν 
φωτογραφίαν ό τυχερός Χωροφύλαξ πα- 
ραλαμβάνων τήν έπιταγήν τών 7.500.000 
δρχ. μέ τά συγχαρητήρια τού Δ ]ντοΰ τών 
Κρατικών Λαχείων.
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II I  Τ Μ  Ε Ι λ λ Ξ Ι Ν  Τ Ο Υ  Ι Α Ι Τ Ε λ Α Ο Ρ Ι Ζ Ο Υ  ‘
Τό Ά ρ χ η γ ε ΐο ν  Χ ω ρ οφ υλα κή ς τ ιμ ά  κα ί έπ ιδ ε ι-  

κ νύει π ά ντοτε έντονον ένδιαφ έρον διά  τά ς ά κρ ι- 
τ ικ ά ς  π ερ ιο χά ς , είς τά ς  όποιας ο ϊ άνδρες τή ς 
Ε λ λ η ν ικ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, μα ζΰ  μέ τούς ή ρ ω ϊ- 
κούς τω ν  κ α το ίκου ς, ε ίνα ι οϊ ά γρυ πνο ι φρουροί καί 
« β ιγλ ά το ρ ες»  τώ ν  έσ χα τ ιώ ν  τή ς  χ ώ ρ α ς . Ά π ό  τά  
α ισθήματα  αυτά  έμπνεόμενον τό  Σ ώ μ α  μ α ς , έπ ιδε ι- 
κ νύ ε ι άμέριστον ένδ ια φ έρ ο ν , διά  τά  προβλήμ α τα  
τώ ν  κ α το ίκ ω ν , τά  όποια  ύλοπ ο ιε ΐ κα ί μ ετουσ ιώ νει 
ε ίς  άγαθοεργούς π ρ ά ξ ε ις . Α π ο τ ε λ ε ί ,  λ ο ιπ ό ν , π ρ δ -  
ξ ιν  υψ η λού  ά νθρω πιστικοΰ  ένδιαφ έροντος ή 
πρόσφ α τος π ρ ω τοβ ουλ ία  πού ε ίχ ε  τό  Ά ρ χ η γ ε ΐο ν  
νά  διανείμη  είς τούς μαθητάς τού  Δ ημοτικού 
Σ χολείου  Κ αστελλορίζου δ ιάφ ορα  δώ ρ α , έπ οπ τικ ά  
μέσα διδασκαλίας κα ί χρ η μ α τικ ά  βραβεία  είς 
τούς καλυτέρους έξ α υ τ ώ ν . Δ ιά  τόν έν λ ό γω  
σ κοπόν, μετέβη  τή ν  11-4-1976 είς Κ ασ τελλόρ ι- 
ζον ό 'Α νώ τερος Δ ιο ικητής Δ ω δεκανήσου Σ υ ν τα γ 
μα τά ρχης κ .  'Ιω ά ν ν η ς  Χ α ϊδεμ ένος, ό Δ ιο ικ η - 
κητής τή ς Δ ιο ικήσεω ς Χ ω ροφ υλα κή ς Ρόδου 
Ά ν τ ισ υ ν τα γ μ α τά ρ χ η ς  κ . Σταύρος Ή λ ιό π ο υ λ ο ς 
κ α ί ό Τ α γμ α τά ρ χη ς κ .  ’Α θανάσιος Π απα δη μ η - 
τρ ίου τού  Τ μ ήμ ατος Δ ημοσ ίω ν Σ χέσ εω ν  τού 
'Α ρ χη γε ίο υ  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς. Μ ετά τή ν  ά φ ιξ ιν  τώ ν  
κ . ’Α ξιω μ α τικ ώ ν έπραγματοποιήθη  σεμνή τελετή  , 
κατά  τή ν  όποιαν έγένετο  ή διανομή τώ ν  δώ ρω ν 
κ α ί ή άπονομή τώ ν  β ρ α β ε ίω ν , παρουσία  τώ ν  
το π ικ ώ ν  ά ρ χώ ν  κα ί τού συνόλου σχεδόν τώ ν  
κ α τ ο ίκ ω ν .

Π ρός τούς παρισταμένους μ ετέφ ερ ε  χ α ιρ ετ ι
σμόν τού  'Α ρ χη γού  τού  Σ ώ μ α τος Ά ντ ισ τρ α τή γ ο υ  
κ .  Ν ικολάου Κ ο υ τσ ια νδ , ό ’Α νώ τερος Δ ιο ικητής 
Δ ω δεκανήσ ου, ύπογραμμ ίσας τό Ιδιαίτερον έν
διαφ έρον τής Χ ω ροφ υλα κή ς πρός τά ς άκρ ιτικά ς 
περ ιοχά ς τή ς χ ώ ρ α ς , είς τά ς  όποιας αΰτη  έκπρο- 
σ ω πεΐ τή ν  νόμιμον κρατικήν έξουσίαν κα ί ά ν τ ι-  
προσω πεύει τήν έκφ ρασ ιν  τού  νόμου κα ί τής 
τ ά ξ ε ω ς . Ε ίς τή ν  π ρ οσ φ ώ νη σ ιν  ά πήντησεν 6 
Δ ιευθυντή ς τού Δ ημοτικού  Σ χολ είου  κ . ’Α ντώ 
νιος Π Ο Τ Η ΡΗ Σ ό όποιος μέ ένθουσιασμόν καί 
συγκ ίνησ ιν διερμήνευσε τά  α ισθήματα  τώ ν  γονέ
ω ν  κα ί τώ ν  μ αθητώ ν τού άκριτικοϋ  σχολείου  του  , 
εύχαρ ιστήσας συγχρ όνω ς τό Σ ώ μ α  τής Χ ω ρ οφ υ
λακής διά  τή ν  γενομένην προσφοράν ά γάπ η ς πρός 
τούς μικρούς Έ λ λ η ν ό π α ιδ α ς . 'Ε ν  συνεχεία  ό 
παριστάμενος Δ ήμαρχος κ .  ’Ιω άννης Κ υ ζά λ α ς , 
διερμηνεύω ν τά  α ισθήματα  τώ ν  κατο ίκω ν έτό - 
ν ισ εν , δ τ ι οί ύπηρετοΰντες ε ίς  τό Κ ασ τελλόρ ι- 
ζον άνδρες τή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, έκτός τώ ν  κ αθα - 
ρώ ς ά σ τυνομ ικώ ν κ α θη κόντω ν , προσφέρουν μ ε - 
γ ίσ τη ν  έθνικήν κα ί κ ο ινω νική ν ύ π η ρ εσ ία ν . Έ π η — 
κολούθησεν ή άπονομή τώ ν  δώ ρω ν κα ί τώ ν  έπ ά - 
θλω ν είς τούς συγκ ινημένους μαθητάς κα ί μαθή
τρ ια ς τού  Σ χ ο λ ε ίο υ . Ε ίς  τή ν τελετή ν  παρέστη 
κα ί ή θρυλική πλέον «Κ υρά Ρ ώ »  Δ έσποινα  Ά χ λ α -  
δ ιώ το υ , κάτο ικος ήδη Κ ασ τελλορ ίζου , ή όποια  
μέ τήν ευκαιρίαν αύτήν παρέδω σε είς δω δεκα έ- 
τ ιδ α  μαθήτριαν τή ν  Ε λ λ η ν ικ ή ν  Σ η μ αία ν μέ τή ν 
έντολήν δπ ω ς , δταν ένηλικιω θή  , μετα βαίνη  κατά  
τά ς Έ θ ν ικ ά ς  Έ ο ρ τά ς  είς τή ν  νησίδα Ρ ώ  κα ί τή ν 
ύ ψ ώ νη  είς τόν ίδ ιον ά κρ ιβ ώ ς ισ τό ν , είς τόν 
όποιον τή ν ύ ψ ω νε  κα ί ή Ιδία έπ ί 34 όλόκληρα 
χ ρ ό ν ια .

Ε ίς τά ς  φ ω το γ ρ α φ ία ς  μας χα ρα κτη ρ ιστικά  
σ τ ιγμ ιό τυ π α  άπό τά ς  έκδηλώ σεις ε ίς  τό  ήρω ϊκό 
νησί τού Κ α σ τελ λο ρ ίζο υ .
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Μέ έκδηλη συγκίνησι καί πραγματική υπερηφάνεια οι μαθηταί τοΰ Σχολείου Καστελλο- 
ρίζου δέχθηκαν τά δώρα πού τούς προσέφερε έκ μέρους τοΰ Σώματος τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου. Μιά φωτογραφία 
μέ τά δώρα είναι γιά τούς μικρούς μαθητάς τοΰ άκριτικοΰ Καστελλορίζου ή καλύτερη 
άνάμνησι τής ώραίας αύτής έκδηλώσεως καί τά πρόσωπά τους έκδηλα δείχνουν τήν 
χαρά καί τήν ίκανοποίησί τους γιά τήν όμορφη αύτή προσφορά τής Χωροφυλακής.



«Σοΰ παραδίνω την τιμημένη 'Ελληνική Σημαία μέ τήν ευχή νά τήν 

ΰψώνης δταν μεγαλώσης στο ίδιο άκριβώς κοντάρι δπου εγώ τήν Οψωνα 

μέ εθνική περηφάνεια τριάντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια».

Δέσποινα Άχλαδιώτου. Ή  θρυλική «κυρά τής Ρώ». \
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