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"Απαντας τους ’Αξιωμα
τικούς, Ό πλ ίτας καί έν 
γένει Υπαλλήλους τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί 

’Αγροφυλακής.
Με την ευκαιρία των εορ
τών των Χριστουγέννων 
εύχομαι εις δλους σας καί 
εις τάς οικογένειας σας υ 
γείαν καί ευτυχίαν. ΕΓΦε 
αί άγιαι αυταί ήμέραι, να 
είναι είρηνικαί για δλους.
Τό κήρυγμα αγάπης καί 
ειρήνης τοΰ Κυρίου μας, 
άς σάς οδηγεί εις τήν ένά- 
σκησιν των καθηκόντων 
σας.
Οπου καί άν ευρίσκεσθε, 

ακοίμητοι φρουροί τής 
Τάξεως καί ’Ασφαλείας, 
σάς εύχομαι Κ α λ ά  Χρ ι 
σ τ ο ύ γ ε ν ν α .

Ό  Υπουργός 
ΑΝΑΣΤΑΣ. ΜΠΑΛΚΟΣ
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ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ

’Αξιωματικοί, Ά νϋυπα- 
σπιστές, Ό πλΐτες καί Πο

λιτικοί Υπάλληλοι.

Για τις Αγιες αυτές ήμε
ρες των Χριστουγέννων 
με βαΰ'ειά συγκίνηση ά- 
πευΦΰνω, άπό βάΦος καρ
διάς, σ’ έσάς καί τις προσ
φιλείς οίκογένειές σας τις 
καλύτερες ευχές μου για 
υγεία καί ευτυχία.
Εύχομαι άκόμα ό ένσαρ- 
κωθείς Λόγος τοΰ Θεοΰ 
νά πλημμυρίζει τις ψυχές 
σας με πίστη καί άγάπη 
καί νά φωτίζει τους δια
λογισμούς σας κατά τήν 
εκπλήρωση τής είρηνο- 
ποιοΰ άποστολής σας 
προς διαφύλαξη τής ήσυ- 
χίας καί τής γαλήνης τών 
πολιτών.

Ό  ’Αρχηγός 
ΜΙΛΤ. ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ 

Αντιστράτηγος
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« Ή  προσκύνηση τών 
Μ άγων». Εικόνα τοϋ 
Μ ιχαήλ Δαμασκηνού 
διαστάσεων 109 X  87 
έκ. ενυπόγραφη. Σ ώ 
ζεται στην εκκλησία  
της Ά γ ια ς  Α ικα τε
ρίνης, στό 'Η ράκλειο  
της Κ ρήτης και είναι 
πραγμακό καλλιτε
χνικό αριστούργημα.
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

1944
περ  ί ο δ ο ς

Μ ι A 
σ τ ή

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  το ϋ  
σ υ γ κ λ ο ν ι σ τ ι κ ή  

ν ε ώ τ ε ρ η  ι σ τ ο ρ ί α  τ ή ς  χω ρ άς .Μ ιΑ  Α
ξ ε π έ ρ α σ τ η  σ ε λ ί δ α  τ η ς , π ο ύ  φ έ ρ ε ι  Α
ν ε ξ ί τ η λ η  τ ή  σ φ ρ α γ ί δ α  τ ή ς  πρ οσφ ο
ρ ά ς  τ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ής .Α ΰ τή  ή σ ε λ ί δ α  
μ έ ν ε ι  Α ν α λλ ο ίω τη  κ α ί  Αφθαρτη Απέ 
τ έ ν  χ ρ έ ν ο , ν *  Α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ε ι  τ έ ν  
δ ί κ α ι ο  Αγώνα τών ήρω ϊκώ ν  ύ π ε ρ α -  
σ π ι σ τ ώ ν  τ ή ς  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς , π ο ύ  κ ο ρ υ -  
φώθηκε σ τ έ  Σ ύ ν τ α γ μ α  Χωροφυλακής 
Μακρ’υ γ ι ώ ν ν η .

, 0 ’Ε κεΤ ,  γρΑφτηκε- μέ τ έ  α ί μ α  
τών Ανδρών τ ή ς  Χοοροφυλακής 

ή έ π ο π ο ι ΐ α  τ ο ύ  Μ α κ ρ υ γ ιΑ ν ν η ,  πού  
τ ί ς  ή μ έ ρ ε ς  α ύ τ έ ς  ξ α ν α ζ ω ν τ α ν ε ύ ε ι  
στή  μνήμη μ α ς . Ο ί  μ ο ρ φ ές  τών ήρώων 
τ ο υ  μ&ς κ α λ ο ύ ν  κ α ί  π ά λ ι  σ τ έ  ι ε ρ έ  
π ρ ο σ κ λ η τ ή ρ ι ο  τ ι μ ή ς  κ ι  ε ύ γ ν ω μ ο σ ύ -  
ν η ς ,  τ ή ς  μ νήμ ης  τ ο ύ  κ α θ α γ ι α σ μ έ ν ο υ  
Αγώνα γ ι Α  τ ή ν  έ λ ε υ θ ε ρ ί α  τ ο ύ  τ ύ π ο υ  
κ α ί  τ ή  δ ι κ α ί ω σ η  τ ή ς  ι σ τ ο ρ ι κ ή ς  συ
ν έ χ ε ι α ς  τ ή ς  φ υ λ ή ς .

Οί μ α χ η τ έ ς  πού  Α γω ν ίσ τ η κ α ν  
στού'Ίνίακρυγ ιΑ ν ν η " ή ξ έ ρ α ν  πώς 

γ ι ’ α ΰ τ ο ύ ς  ύ π ή ρ χ ε  μένο  έ δ ρ έ μ ο ς  
τ ή ς  α ύ τ ο θ υ σ ί α ς .  Ε ί χ α ν  ν ι ώ σ ε ι  τ έ  
βΑρος τ ή ς  ε ύ θ ύ ν η ς  τ ο υ ς  Α π έ ν α ν τ ι  
στήν  ι σ τ ο ρ ί α  κ α ί  μέ πλήρη έπ ίγνο3-  
ση τών πρΑξεών τ ο υ ς ,  ύψωσαν τΑ 
στήθη  τ ο υ ς  ζ ω ν τ α ν έ  τ ε ύ χ ο ς  στή  θ ύ 
ε λ λ α  τών σ φ ε τ ε ρ ι σ τ ώ ν  τ ή ς  έ θ ν ι κ ή ς  
Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς .

* Ό  Αγώνας τών ύ π ε ρ α σ π ι σ τ ώ ν  
τ ο ύ  " Μ ακρ υγ ιΑ ννη"  δ έ ν  ε ί ν α ι  

έ π ί π λ α σ τ ο ς  θ ρ ύ λ ο ς . Ε ί ν α ι  μιΑ π ρ α -  
γ μ α τ ι κ έ τ η τ α  π ού  Α ν τ έ χ ε ι  στή  κ ρ ίσ η  
τ ο ύ  χ ρ έ ν ο υ .  "Ενα  έλ έ φ ω τ ο  παρΑδε ι -  
γ μ α , γ ι Α  τ ί ς  έ π ε ρ χ έ μ ε ν ε ς  γ ε ν ι έ ς , Α ν 
δρ ε  ί α ς  κ α ί  π ί σ τ η ς  στΑ ί δ α ν ι κ Α  κ α ί  
σ τ έ ν  π ρ ο ο ρ ι σ μ έ  τ ο ύ  " Ε λ λ η ν α  Ανθρώ
π ο υ .  Γ ι ’ α ύ τ έ ν  Α κρ ιβώς  τ έ  λ έ γ ο , κ Α θ ε  
ΑναφορΑ σ τ ήν  ί ε ρ ή  μνήμη τ ο ύ  Μα- 
κρυγ  ιΑννη ε ί ν α ι  κ α ί  έ π ί κ α ι ρ η  κ α ί  
έ π ι β ε β λ η μ έ ν η . -

"Η  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
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ΧΡΕΟΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ, άλλά καί ζωντανούς ήρωες 

ταιριάζει ή αιώνια μνήμη καί ή αιώνια τιμή. Στις 
ψυχές πού ορθώθηκαν ενάντια στον θάνατο, ταιριάζει 
ή μίμηση καί ή καταξίωση. Στις έλεύθερες συνειδήσεις 
πού έγραψαν μέ την απόφαση τής αυτοθυσίας τους, 
την ιστορία τοϋ τόπου, ταιριάζει ή εύγνωμοσύνη. Χρέ
ος ευγνωμοσύνης σ’ αύτούς πού μετά τις σφαγές, τούς 
έξανδραποδισμούς, τούς χλευασμούς καί την πίκρα, 
στήριξαν τά πόδια τους στη γη καί φώναξαν: «ΔΕΝ 
ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ».

Χρέος ευγνωμοσύνης, σ’ αύτούς πού ολόρθοι άντί- 
κρυσαν τον θάνατο, σ’ αύτούς πού ολόρθοι καί μέ 
επίγνωση εύθύνης τήρησαν τον όρκο τους καί δέν λιπο- 
τάκτησαν καί δέν ντρόπιασαν τά όπλα τους καί την 
Πατρίδα τους. Σ ’ αύτούς πού πιάστηκαν χέρι μέ χέρι 
μέ τον Χάροντα καί νίκησαν. Σ ’ αύτούς πού πρόταξαν 
τά στήθη τους μπροστά, ασπίδα στά ιερά τής Φυλής, 
στη Θρησκεία, στην Οικογένεια. Σ ’ αύτούς πού έσωσαν 
«εστίες καί βωμούε».

ΥΠΑΡΧΟΥΝ μερικά γεγονότα μέσα στην ιστορική 
πορεία ένος Λαοΰ ή καί ολόκληρου του κόσμου, πού 
σημαδεύουν την τύχη των έπόμενων χρόνων αποφασι
στικά. Είναι αύτά πού χαρακτηρίζονται σάν ιστορικά 
γεγονότα, σάν ιστορικοί σταθμοί. Χωρίς αύτούς, σί
γουρα, θάταν άλλη ή τροχιά τοϋ Λαοϋ ή τοϋ κόσμου, 
στά έπόμενα χρόνια. Καί ή άνθρώπινη σκέψη όση 
δύναμη κι’ αν έχει, όταν καλείται γιά νά κρίνει μιά 
περασμένη πραγματικότητα, αδυνατεί νά υποθέσει 
την πιθανή, πού θά είχε προκόψει άπό την πραγματο
ποίηση των αντιθέτων άποτελεσμάτων. Σέ παρόμοιες 
περιπτώσεις, τό μόνο πού μπορεί νά ύποτεθεΐ είναι ό 
όραματισμος μιας νέας καταστάσεως σέ χρόνο πού 
προηγείται τής πραγματοτ;οιήσεως. ’Εδώ ακριβώς 
χρωστάει καί τη γέννησή της ή άποφασιστική αντί
δραση, ή ύπεύθυνη αντιμετώπιση μιας καταστάσεως 
καί ή απεριόριστη εκδήλωση τής έλεύθερης βούλησης 
τοϋ ατόμου, ή αύτοθυσία. Στη χώρα μας ή ιστορία είναι 
σημαδεμένη μέ πολλά γεγονότα, πού αν δέν είχαν συμ- 
βεϊ, ή πορεία τής Φυλής, θά ήταν άλλη, άγνωστη σέ 
μάς.

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ τοϋ 1944 ή Ελλάδα έζησε 
μιά φοβερή κατάσταση, γεννημένη άπο την φιλοδοξία, 
την φιλαρχία καί τον άρριβισμό αύτών, πού σέ στιγμές 
άνευθυνότητας, πίστεψαν, πώς θά μπορούσαν νά με
τατρέψουν την ελεύθερη γή σέ δορυφόρο, σέ δοΰλο άλλου 
κράτους, στερώντας μόνιμα καί μέ την βία ολα τά 
δικαιώματα τοϋ ά θρώπου. Είναι γεγονός ότι οί επα
ναστάσεις, τά κινήματα, οί έμφύλιοι πόλεμοι καί ο,τι

άλλο έχει σχέση μέ την ανατροπή πολιτικών καταστά
σεων, συνοδεύονται από τήν ένοπλη βία. "Ομως, ό άν
θρωπος σάν ον πού πασχίζει νά φτάσει στήν τελεί
ωσή του, μέ τήν άποδέσμευση τής έλευθερίας του, έπα- 
ναστατεϊ μόνο όταν τά δικαιώματά του καταπατοΰν- 
ται κι’ όταν δέν ύπάρχει περιθώριο γιά νά τά διεκδική- 
σει ειρηνικά. Τά δικαιώματα αύτά είναι ή έλευθερία 
καί ή δικαιοσύνη. "Οταν , μιά ελάχιστη μειοψηφία δέν 
ζητά απελευθέρωση άλλά υποδούλωση, τότε δέν ισχύει 
ό όρος «επαναστατώ», δέν ισχύει ό όρος «θυσία». Τό 
μόνο πού ταιριάζει είναι ή φρικτή λέξη «δολοφονία».

"Οταν δέ ή ύποδούλωση καί ή άπώλεια τών έλευθε- 
ριών τοϋ Λαοΰ είναι δεμένη στήν άρνηση κάθε εθνικού 
καί στήν παραδοχή κάθε ά/τεθνικοΰ, τότε οί εύθΰνες 
μεγαλώνουν, μεγαλώνουν δέ άκόμα πιο πολύ όταν μέσο 
γιά τήν πραγματοποίηση είναι ή άναρχία καί ή τρομο
κρατία, πού έχει γιά άντικείμενο τό σύνολο τοϋ άοπλου 
καί φιλήσυχου Λαοΰ.

ΟΜΩΣ παράλληλα μεγαλώνουν καί οί εύθΰνες 
αύτών πού πρέπει νά ποΰνε τό μεγάλο ΟΧΙ. Καί τον 
Δεκέμβριο τοϋ 1944, ό έθνικός κλήρος γιά τό μεγάλο 
ΟΧΙ, έπεσε στήν Χωροφυλακή. ’Ίσως ήταν καλύτερα 
έτσι. Τοΰτο γιατί οί άνδρες της είχαν νιώσει σ’ όλη του 
τήν έκταση τό μίσος τών άναρχοκομμουνιστών, είχαν 
δοκιμαστεί καί είχαν πιστέψει ότι κάθε συμβιβασμός 
μέ τις πλάνες τοϋ κόκκινου φασισμού σήμαινε ταύτό- 
χρονα καί τήν ώρα τοϋ χάους, τήν ώρα τής ’Εθνικής 
καταστροφής. ’Ίσως ήταν καλύτερα έτσι. Δοκιμασμένοι 
καί πληγωμένοι ήξεραν νά διακρίνουν τήν άλήθεια άπό 
τό ψέμα καί ήξεραν νά προσφέρουν θυσία τή ζωή τους 
γιά τήν διατήρηση τής έλευθερίας. Ό  μεγάλος λαχνός 
γιά τήν σωτηρία τοϋ ’Έθνους είχε διαλέξει άπό καιρό 
τήν Χωροφυλακή. Κι’ έκείνη σήμανε προσκλητήριο. 
Στις θέσεις τους βρέθηκαν άποφασισμένοι γιά τον ιερό 
άγώνα αυτοί πού στά χρόνια τής κατοχής δοκιμάστη
καν όσο κανείς άλλος. Ματωμένοι, πληγωμένοι, πικρα
μένοι, άδικημένοι, έκαναν άγόγγυστα τό μεγάλο Χρέ
ος. Σκέπη τους καί οδηγός τους ό χορός τών νεκρών 
συναδέλφων, τών συναδέλφων πού σφάχτηκαν σ’ όλες 
τις γωνιές τής πατρίδας μας, προασπιζόμενοι τά ίδια 
ιδανικά. Είναι μεγάλο, είναι βαρύ τό καθήκον τοϋ 
ύπερασπιστοΰ. Είναι άοήκωτη ή εύθύνη τής ιστορικής 
τιμής. Καί είναι συγκλονιστική ή άπόφαση τοϋ ά 'θρώ
που νά σταθεί ορθός στήν καταιγίδα. ΕΚΕΙΝΟΙ 
ΣΤΑΘΗΚΑΝ!

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ψηλά στον ουρανό κάτω άπό τήν 
σκιά τών ’Εθνικών έπιταγών—τήν σκιά τοϋ Παρθενώνα 
—ψιθύρισαν τήν παράκληση στο Θεό τής Ελλάδος. Μέ
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τά μάτια ψηλά άντίκρυσαν τον θάνατο πού ούρλιαζε 
γύρω τους, μεταμορφωμένος σέ άβουλα ξενοκίνητα 
όργανα του άναρχοκομμουνισμοΰ. Μέ την καρδιά γε
μάτη Ελλάδα υψώθηκαν, γιγάντωσαν, πάλεψαν, νίκη
σαν. Χωρίς νά συλλογιστούν τό αίμα τους, πού μού
σκευε τά τιμημένα χιτώνια, χωρίς νά συλλογιστούν την 
ομορφιά της ζωής, μετέτρεψαν τού «Μακρυγιάννη» σέ 
κάστρο ζωντανό, άπόρθητο. Οι αγωνιστές τού «Μα- 
κρυγιάννη» ήξεραν πώς έπρεπε νά κρατήσουν. Τά 
πάντα συγκλονίζονταν. Λίγες, ελάχιστες έστίες άντι- 
στάσεως είχαν άπομείνει στην Πρωτεύουσα. 'Η  πιο 
σημαντική ήταν τού «Μακρυγιάννη». Οί άνδρες του 
ήταν, έκείνη τη μεγάλη ώρα, έτοιμοι, ήσυχοι κι’ απο
φασισμένοι νά παλέψουν. Είχαν μαζί τους δλες τις 
ευχές των έλευθέρων συνειδήσεων. Στήν δική τους 
αντοχή είχαν στηριχτεί δλες οί ελπίδες τού Ελληνι
σμού. "Ολα τά μάτια είχαν καρφωθεί στο χαμηλότοιχο 
κτίριο. ’Αλλά κι’ δλη ή λύσσα, δλη ή μανία τού άναρ- 
χοκομμουνισμού, δλο τό πάθος των ερυθρών καπηλευ
τών τού Κράτους, είχε μαζευτεί γύρω άπό τού «Μα- 
κρ,υγιάννη». Δέν τούς χώριζαν παρά λίγες έκατοντάδες 
μέτρα άπό τήν πλατεία Συντάγματος, δέν τούς χούρι- 
ζαν παρά έλάχιστα λεπτά τής ώρας άπό τήν κατάλυση 
τής νόμιμης Ελληνικής Κυβερνήσεως, άπό τήν κατά
λυση τού Κράτους καί τον θάνατο τής Δημοκρατίας. 
"Ομως προπύργιο, προμαχώνας τής Δημοκρατίας καί 
τής Ελευθερίας ήταν τού «Μακρυγιάννη», μέ τούς 
υπερασπιστές του. "Επρεπε πρώτα νά περάσουν άπό 
κεϊ. 'Η  ιστορική στιγμή είχε φθάσεί στο πιο συγκλο
νιστικό κορύφωμα ευθύνης. "Ενα βήμα πίσω καί μετά 
ή καταστροφή. Αυτός ό «φράχτης» έπρεπε νά κρατήσει. 
’Εκείνα τά παλλικάρια έπρεπε νά υψωθούν σέ ήρωες, 
νά νικήσουν καί νά δώσουν ζωή στά ιδανικά τού 'Ελ
ληνισμού. ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΑΝ!

ΜΕΡΕΣ καί νύχτες ολόκληρες, χωρίς ψωμί καί 
ύπνο, μέ τό χέρι στήν καρδιά καί τό τουφέκι, άντιμε- 
τώπισαν τήν κόκκινη καταιγίδα, άλύγιστοι, άτρόμητοι. 
Μέ τήν πίστη άρράγιστη καί τό θάρος άκλόνητο οί 
«ελεύθεροι πολιορκημένοι» τής πρόσφατης ιστορίας 
έγραψαν μέσα στήν κοσμοχαλασιά τού παγωμένου Δε
κεμβρίου, μέ γράμματα άνεξίτηλα, τήν πορεία τής 
Χωροφυλακής στον δρόμο τού καθήκοντος καί τής 
’Εθνικής τιμής. Οί άδάμαστες ψυχές τής μεγάλης εκεί
νης ώρας, έγραψαν μέ τό πιο ζωντανό μελάνι τού κό
σμου - τό αίμα - τήν συνέχεια τής ιστορικής πορείας τού 
Σώματος τής Χωροφυλακής. "Οταν ορθοί, πίσω άπό 
τούς μισοερειπωμένους τοίχους, μέσα άπό τά γκρεμι
σμένα παράθυρα, πάνω άπό τις άκάλυπτες ταράτσες, 
μετέτρεπαν τήν πραγματικότητα σέ θρύλο, όταν τά 
χείλη τους ψιθύριζαν τραγούδια λεβεντιάς, έρχονταν

στά θολά καί κοκκινισμένα, άπό τούς καπνούς τής μά
χης, μάτια τους, οράματα καί μνήμες πού πρωτοχά- 
ραξαν πάνω στήν Ελληνική γή καί σμίλεψαν μέσα στο 
περίγραμμα τού Χρέους, τήν δόξα τής Χωροφυλακής. 
Ξεκινούσαν κι’ έρχονταν πλάι τους μορφές δλο άγώνα 
καί πόνο γιά τά πάθια τής Φυλής, μορφές συναδέλφων 
πού πέρασαν καί άφησαν πίσω τους πράξεις πού στέ
κουν φωτεινά παραδείγματα καί ολόλαμπροι οδηγοί 
στήν καταξιωμένη προσπάθεια αυτών πού έταξαν τήν 
ζωή τους στήν υπηρεσία τού Λαού.

ΠΟΣΟ άβάσταχτο είναι μερικές φορές τό βάρος τής 
ευθύνης! Πόσο τρομερή είναι ή άπόφαση γιά τον μέχρις 
«εσχάτων άγώνα»! Σπάει τά σύνορα τής ά/θρώπινης 
σκέψης, σπάει τά δεσμά τού φόβου καί μέσα στήν 
απεραντοσύνη της ή καρδιά χτυπιέται άνελέητα μέ τά 
σκοτεινά εμπόδια πού φράζουν τον δρόμο γιά τήν λύ
τρωση. 'Η άνθρώπινη ύπαρξη άφομοιώνεται ολοκληρω
τικά άπό τό πνεύμα, γίνεται νοΰς υπερκόσμιος, έγγίζει 
τά δρια τής αιωνιότητας καί χάνεται μ’ ένα πήδημα 
μέσα της. 'Υψώνεται ή άνθρώπινη ύπαρξη σπάζοντας 
τά δεσμά τής υλικής της υπόστασης, γκρεμίζοντας 
ταυτόχρονα στήν άνυπαρξία τον πόνο, τήν κούραση, 
τήν πείνα, τά δρια τής άνθρώπινης άντοχής. Τό σώμα 
γίνεται πνεύμα, μετουσιώνεται σέ καρδιά- καί πνεύμα 
καί καρδιά ξεπηδούν άπό τις φλόγες, άγκαλιάζουν τον 
θάνατο, γίνονται ένα μαζί του, τον συντρίβουν καί 
υψώνονται στις τίμιες συνειδήσεις αιώνιοι φωτεινοί 
όριοδεΐκτες γιά τήν λύτρωση. Είναι ή ώρα τού Χρέους, 
αύτή πού καταξιώνει τον άγώνα, άλλά καί τήν πνευ
ματικότητα τού άνθρώπου. Είναι ή ώρα τού Χρέους ή 
στιγμή πού ξαναζεί κάθε Δεκέμβριο στον ιερό τόπο 
τού «Μακρυγιάννη»! Ή  ώρα τής ψυχικής λύτρωσης, 
πού ζωντανεύει αύτούς πού πέθαναν καί ξαναφέρνει 
κοντά μας εκείνους πού έπέζησαν μέσα άπό τό κοντα
ροχτύπημα, τό άντροπάλεμα μέ τήν σκληρή μοίρα τής 
προδοσίας. Είναι ή ώρα πού ήχοΰν οί σάλπιγγες σέ 
υπερκόσμιο έθνικό προσκλητήριο τών νεκρών 
αύτοΰ τού τύμβου, καλώντας στήν πιο συγκινητική 
στιγμή νεκρούς καί ζώντες, προγόνους καί άπογόνους, 
συναδέλφους, γονείς, παιδιά, γιά ν’ άποθέσουν δλοι 
τους ένα κλωνάρι δάφνης άτίμητης, στο κενοτάφιο
Ε Κ Ε Ι Ν Ω Ν .

ΜΕΓΑΛΕΣ στιγμές, μεγάλες άποφάσεις, μεγάλες 
ψυχές. "Ηρωες καί αιώνια σύμβολα. 'Υπόσχεση γιά 
μιά θύμιση άμόλυντη, μιά θύμιση οδηγό, μιά θύμιση — 
ύπαρξη. Μιά θύμιση άπέραντη, στεφανωμένη μέ τήν 
ιαχή, τήν υπέροχη κραυγή: ΤΙΜΙΙ ΣΤΟΥ «ΜΑΚΡΥ- 
ΓΪΑΝΝΗ -Ζ Η Τ Ω  Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ».
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κ. Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

3/‘f| επ€τ€ι° τω ν μ « χω ν  τώ ν Σω μάτω ν ’Α σφαλείας πρός καταστολή τοΰ Δεκεμβριανού  
κινήματος 1944 με ψ υχική  συντριβή αναπολούμε τα φοβερά γεγονότα τής ταραγμένης εκείνης περιό
δου , που τόσα δείνα προξένησαν στην Πατρίδα μ α ς . ’  ^

, Δ εν  ε ϊχανάκόμα_κοπάσει οί πανηγυρισμοί γιά  την αποτίναξη , μετά άπό μακροχρόνιους άγώνες  
και μεγάλες θυσίες, του δυσβάστακτου φασιστικού ζυγοϋ  , δταν οί θιασώτες τοϋ Έρυθροΰ 'Ολοκλη
ρωτισμού καλυπτόμενοι πίσω άπό απατηλά προσωπεία , θέλησαν νά έπιβουλευτοΰν καί πάλι τήν έλευ-  
θερια του Ελληνικού Λαού . 1

, 0Acf?° ο κατ€πν/ ξ « ν  στο αίμα καί τη φ ω τιά  κάθε άντίσταση στην ύπαιθρο , ξεχύθηκαν με άλαλα-  
γμους θριάμβου κατα της Πρωτεύουσας καί άρχισαν νά τήν άπειλοϋν θανάσιμα .

, Κ , Στάν «νισο καί κρίσιμο γιά τήν τύχη  τού Έ θ νους  έκεΐνο άγώνα , άληθινοί προμαχώ νες ελευθερίας 
αναδειχτηκαν οι Σ χολές  Χ ω ροφ υλα κ ή ς, οι φρουρές τών Φυλακών Ά β έ ρ ω φ  καί Χ ατζηκώστα καί τό 
Αρχηγείο Χ ω ροφ υλακή ς. 1

Ά π  όλες όμως αύτες τις εστίες άντιστάσεως υπερέχει σε δόξα καί μεγαλείο τό θρυλικό Σύνταναα  
Χ ω ροφυλακής Αθηνών « ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ,, , τό «Νέο χά νι  τής Γραβιάς,), όπως προσφυέστατα άπο-

, Στόν ίεΡ0 έκεϊν° * ώ Ρ° συγκρούστηκαν τό Δημοκρατικό πνεύμα καί ή νομιμότητα, πού ενσάρκω
ναν οι πεντακόσιοι ανδρες της Χ ω ροφυλακής καί οί λίγοι εθελοντές τοΰ Στρατεύματος, μέ τον ολοκλη
ρωτισμό και την προσπάθεια τής βιαίας άνατροπής τού πολιτικού καί κοινωνικού μας καθεστώτος.

Σ ’ ένα τιτάνιο άγώνα δεκαπέντε ή μερώ ν, οί υπερασπιστές τοϋ Συντάγματος Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή  
πραγματικές σκιές ανθρώπων απο την αϋπνία καί τήν έλλειψη τροφής καί νερού , άντιμετώπισαν νικη
φόρα πολλαπλασίους και αρτια εξοπλισμένους άναρχοκομμουνιστές καί τελικά τούς ά νέτρεψ α ν .

, .  _ Κ “ ί δέν-μπορούσε νά συμβεϊ διαφορετικά , γιατί ή μικρή αύτή γω νιά  τής γής πού λέγεται Ε λ λ ά ς  
υπήρξε ανέκαθεν το λίκνο της Δημοκρατίας καί ή πατρίδα τού ελεύθερου δ ια λό γο υ .

ητΛνπντίί σγ1Η-6Ριν_ή; εκδήλωση στον καθαγιασμένο χώρο τού Συντάγματος Χ ω ροφυλακής ΜΑΚΡΥ- 
ΓΙΑΝΝΗ αποτελεί υποχρέωση μα ς , νά διατρανώσουμε τήν εύγνωμοσύνη μας στούς νεκρούς τής έλευ-  
θεριας και της Δημοκρατίας καί νά διακηρύξουμε τό δίδαγμα πού άφησαν μέ τον ήρωϊκό θάνατό τους  
οτι οι Ελληνες δεν ανέχονται κανένα είδος ολοκληρωτισμού καί δέν διστάζουν νά θυσιάσουν καί τη’ 
ζωή τους ακόμα γιά τήν προάσπιση τών ύψ ηλώ ν αύτών ιδανικών.

ο ΘίΞίΑατοΦύλακ« £; ίεΡών καί τώ ν οσίων τής Πατρίδας μας τό Σώμα τής Χω ροφυλακής κλίνει 
ευλαβικά το γόνυ μπροστά στις σκιές τώ ν νεκρών τέκνων του τώ ν Δεκεμβριανών καί παρέγει στον 
Ελληνικό Λαο τηδιαβεβαιω ση , οτι θά πρωτοστατεί πάντοτε στούς ώραίους άγώνες γιά τή διασφάλιση  

τω ν Δημοκρατικών ελευθεριών του καί τήν προστασία τής ήσυχίας καί τής γαλήνης τ ο υ . Υ

ή τ ω Έ  θ ν ο ς

'Ο ’Αρχηγός
Μ ΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ  

’Αντιστράτηγος
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ΓΙΑ ΑΛΛΗ μιά φορά ή Πολιτεία τίμησε 
τούς ήρωες των Σωμάτων ’Ασφαλείας 
οί όποιοι τόν Δεκέμβριο τού 1944, αψη
φώντας τή λογική τών άριθμών καί τό 
συσχετισμό τών δυνάμεων πρόταξαν τά 
στήθη τους στή μανία τών άναρχοκομμου- 
νιστών έπιδρομέων καί έσωσαν τήν 'Ελλά
δα όπό τά νύχια τού έρυθροϋ όλοκληρω- 
τισμοϋ. ’Ιδιαίτερα οί άνδρες τού Συντά
γματος Χωροφυλακής «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝ- 
ΝΗ/>, κάτω άπό τή σκιά τού ιερού βράχου 
τής ’Ακρόπολης, έδωσαν τόν υπέρ πάντων 
αγώνα γιά τή σωτηρία τής Πατρίδος καί 
κέρδισαν μέ τή ζωή καί τό αίμα τους τήν 
όθανασία στό πάνθεο τών ήρώων τής 
'Ελληνικής Ιστορίας.

Τιμώντας τή μνήμη τών νεκρών ήρώων 
άλλά καί τήν γενναιότητα τών ζωντανών 
άκόμη τιτανομάχων τής έποποιίας έκεί- 
νης, τήν 3ην Δεκεμβρίου τ.6., στις 11 τό 
πρωί, στόν ιερό χώρο τού Συντάγματος 
Χωροφυλακής «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ»ή Πο

λιτεία καί ό Λαός συγκεντρώθηκε σύσ
σωμος γιά νά τιμήσει τή μνήμη τών ήρώ
ων έκείνων καί νά διαβεβαιώσει τούς ύπε- 
ρασπιστές τού «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ», ζων
τανούς ή νεκρούς, ότι θά πολεμήσει καί 
πάλι ό Ελληνικός Λαός, άν χρειασθεϊ 
νά διαφυλάξει αυτή τή χώρα άπό κάθε 
μορφή ολοκληρωτισμού, όπως τόνισε 
χαρακτηριστικά μεταξύ τών άλλων ό 
‘Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Άν. 
Μπάλκος, μιλώντας κατά τήν τελετή σάν 
έκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως.

Τόν έορτασμό τίμησαν μέ τήν παρου
σία τους:

Ό  Μακ. ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί 
πάσης 'Ελλάδος κ. Σεραφείμ.

Ό  Πρόεδρος τής Βουλής τών Ελλήνων 
κ. ’Ιωάννης Παπασπύρου

Οί 'Υπουργοί, ’Εξωτερικών κ. Γ.

0
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Ράλλης, Δημοσίας Τάξεως κ. Ά ν. Μπάλ- 
κος, Δικαιοσύνης κ. Γ. Σταμάτης, Συγκοι
νωνιών κ. Ά . Παπαδόγκονας, και ’Εμπο
ρικής Ναυτιλίας κ. Έ . Κεφαλογιάννης.

Οί 'Υφυπουργοί, ’Εθνικής Άμύνης κ. 
I. Κατσαδήμας, Κοινωνικών Υπηρεσιών 
κ. Γ. Αποστολάτος καί Συγκοανωνιών κ. 
Γ. Μούτσιος.

Οί Β' καί Γ' ’Αντιπρόεδροι τής Βουλής 
κ.κ. I Ααυρεντίδης καί Α. Γκίλας.

Ό  Γενικός Γραμματεύς τοϋ Υ.Δ.Τ. 
κ. Σαψάλης καί άλλοι Γενικοί Γραμματείς 
'Υπουργείων.

Ό  Είσαγγελεύς τοϋ Άρείου Πάγου κ. 
Σ. Ράγκας καί άλλοι έκπρόσωποι τών 
Δικαστικών ’Αρχών.

Ο Αρχηγός Γ.Ε.Ε.Θ.Α. Στρατηγός κ. 
I. Ντάβος.

Οί ’Αρχηγοί Γ.Ε.Σ. ’Αντιστράτηγος Α. 
Γκράτσιος, Γ.Ε.Ν. ’Αντιναύαρχος Σ. 
Κονοφάος, Γ.Ε.Α. Άντιπτέραρχος Δ. 
Παπαγεωργίου, Χωροφυλβκής ’Αντιστρά
τηγος Μ. Άργιάννης, ’Αστυνομίας Πό
λεων X. Παπαγεωργίου, Λιμενικού ’Αντι
ναύαρχος Α. Σκιαδάς καί Πυροσβεστικού 
Σώματος Π. Ποτουρίδης. Ό  Διοικητής 
τής Α Σ Δ Ε Ν  'Αντιστράτηγος Γ. Βο
ριάς, ό Πρόεδρος τού ’Αναθεωρητικού 
Αντιστράτηγος Ε. Πλευράκης, ό Λιοι- 

κητής τής Σ.ΕΘ.Α. ’Αντιστράτηγος 1C

Κατσιμίχας, ό Ύπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. 
Άντιπτέραρχος Παπαευσταθίου, ό Άρ- 
χηγός ΥΠ.Ε.Α. ’Αντιστράτηγος Κρητικός 
ό Προϊστάμενος τού Συντ. ’Επιτελείου τού 
Υ.Δ.Τ. ’Αντιστράτηγος Βάμβας, οί Ύπαρ- 
χηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, άλλοι 
Ανώτατοι ’Αξιωματικοί τών τριών κλά

δων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας καθώς καί άντιπρο- 
σωπεΐες άνδρών τών Ενόπλων Δυνάμεων 
καί Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Οί ’Αναπληρωτές Νομάρχες Άν. Α τ
τικής κ. Ν. Κωβαϊος καί Πειραιώς κ. 
Π. Γερογιάννης. έκπρόσωποι τών Διοι
κητικών Αρχών, Αντιπροσωπείες Έφε- 
δροπολεμιστικών καί άλλων όργανώσεων 
καί Σωματείων καί πολλοί άλλοι έπίσημοι.

Μεταξύ τών προσκεκλημένων καί σέ 
ιδιαίτερη έξέδρα προσήλθαν καί κατέ
λαβαν θέσεις οί έπιζώντες μαχητές τής 
έποποιίας έκείνης ή παρουσία τών όποιων 
έδινε ένα ιδιαίτερο τόνο στήν έπιβλητικό- 
τητα τού έορτασμού γιατί θύμιζε στους 
παρισταμένους τήνάξιωσύνη τών άνθρώ- 
πων αυτών πού πρόταξαν τότε τά στήθη 
τους στήν Κομμουνιστική λαίλαπα γιά νά 
ζεϊ σήμερα ή χώρα αύτή έλεύθερη καί 
δημοκρατική.

Μετά τήν άφιξη τών έπισήμων τελέ- 
σθηκε μνημόσυνο στό κενοτάφιο τών

πεσόντων άπό τόν Θεόφ. ’Επίσκοπο Διαυ- 
λείας κ. Αλέξιο, συμπαραστατουμένου 
άπό τόν Παν. Άρχιμ. Εύσέβιο Πιστολή, 
Ιεροκήρυκα τής Χωροφυλακής καί άλλου 

Κλήρου, ένώ έιι/αλλε μικτή χορω
δία άπό άνδρες τών Σωμάτων Ασφαλείας.

Στή συνέχ.εια τού έορτασμού ό Ύπουρ- 
γός  ̂Δημοσίας Τάξεως κ. Αναστάσιος 
Μπάλκος, έκπροσωπώντας τήν Κυβέρνη
ση, έξεφώνησε τόν πανηγυρικό τής ήμέ- 
ρας λόγο καί είπε τά έξής:

«Μακαριώτατε, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι 
Υπουργοί, Κυρίες καί Κύριοι,

Ιδού πάλιν ημείς, ταπεινοί προσκυνη- 
ταί, συνεκεντρώθημεν έκ νέου στόν ιερό 
αυτό χώρο, γιά νά άποτίσουμε ύψιστο 
φόρο τιμής στήν όμάδα τών όλίγων άν
θρωπον, πού ξαφνικά ή μοίρα τούς έβγαλε 
άπό τό πλήθος τών κοινών θνητών κσί 
διάλεξε Αυτούς γιά νά διαδραματίσουν, 
μ άντάλλαγμα τή ζωή τους, τόν υπέροχο 
ρόλο, μέ τις ιστορικές συνέπειες. Νά τιμή
σουμε τούς νεκρούς, πού ξαφνικά, άνέ- 
λαβαν, στις ιστορικές έκεϊνες μέρες 
φορτίο βαρύ: Νά κρατήσουν τήν Ελλάδα 
έλεύθερη καί δημοκρατική.

Δέν θά άναφερθώ σέ λεπτομέρειες τής 
ιστορικής έκείνης μάχης, πού κάθε στι
γμή της, σέ κάθε σημείο τού ιερού χώρου, 
πού βρισκόμαστε αύτή τή στιγμή, άπο-
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τελεί καί μιά ξεχωριστή σελίδα άνδρείας 
καί αύτοθυσίας. Θέλω, δμως, νά τονίσω 
ιδιαίτερα, τή σημασία τής νίκης έκείνης 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής. Γιατί μέ 
τή νίκη εκείνη άπλούστατα έσώθη ή 
πατρίς. Ή θυσία, λοιπόν, των άνδρών, 
πού έπεσαν στή μάχη του Μακρυγιάννη, 
δέν υπήρξε μάταιη. Ήταν ή μεγίστη προ
σφορά στήν ιδέα πού ονομάζεται Ελλάς.

Έλέχθη πώς είναι υπερβολή νά συγκρί
νουμε τού Μακρυγιάννη μέ τό Μεσο
λόγγι, τό Σούλι, τό Χάνι τής Γραβιάς, 
άκόμη καί παληότερα μέ τή Σαλαμίνα, 
τις Θερμοπύλες. ’Αλλά είναι άλήθεια 
ύπερβολή; Μήπως στοϋ Μακρυγιάννη 
6έν κρίθηκε ή τύχη τού "Έθνους; Τού 
"Εθνους δπως έμεΐς τό ξέρουμε, έμεΐς τό 
καταλαθσ.ίνουμε, έμεΐς τό μάθαμε όπό τά 
μαθητικά μας θρανία; Τού Έθνους πού 
Κινδύνεψε νά χαθεί;

Πιστεύω πώς στις στιγμές έκεΐνες, τού 
ύψίστου ήρωϊσμοϋ καί τής μεγάλης θυσίας 
οί δνδρες πού πολεμούσαν στό οχυρό 
αύτό, θά πρέπει νά έννοιωσαν νά στέκεται 
άπό πάνω τους καί νά τούς κυττάζει ή 
'Ιστορία. Καί θά έννοιωσαν πώς τούς 
καλεΐ ν’ άγωνισθοϋν, όχι γιά τή ζωή 
τους, άλλά γ ι’ αύτό πού ύπήρχε πριν άπό 
αύτούς καί υπάρχει καί θά ύπάρχει πέρα

άπό τή ζωή τους: Τό Έθνος. Θά έννοιω- 
σαν, είμαι βέβαιος, πώς αν λυγίσουν, δέν 
θά μείνει, πέρα άπό αύτούς, τίποτε άλλο 
άπό τό σκοτάδι.

Καί θά ξεπήδησαν άπό μέσα τους δυ
νάμεις, πού δέν γνώριζαν ούτε οί ίδιοι 
δτι τις είχαν. Δυνάμεις πού άτσαλώνουν 
τήν ψυχή, θεριεύουν τό κορμί καί κά
νουν τόν ταπεινό άτρόμητο, άκούραστο 
κι' ήμίθεο. Δυνάμεις, πού γιά νά ξεπη- 
δήσουν, θά πρέπει τά άτομα, νά έχουν 
γαλουχηθή μέ τις ύψηλές ιδέες τής ’Ελευ
θερίας καί τής Δημοκρατίας, τής άλη- 
θινής Δημοκρατίας. Αύτές, πού τις διδά
σκουν στά σχολεία οί πράξεις των προ
γόνων μας, καί πού είναι ή πίστις στό 
Θεό, στήν Πατρίδα καί στά ιδανικά τής 
φυλής. Κ ι’ δχι στόν άναρχισμό καί στήν 
μισαλοδοξία. Γιατί μόνον μέ τις ιδέες 
αύτές οί άνθρωποι μεγαλουργούν. Μόνο 
μ’ αύτές οί ταπεινοί γίνονται, άπό τή μιά 
στιγμή στήν άλλη, ήμίθεοι καί πολεμούν, 
δπως μόνον οί Έλληνες ξέρουν νά πο
λεμούν.

Αύτό, λοιπόν, πέτυχαν οί ήρωες, πού 
πριν 34 άκριβώς χρόνια, πολέμησαν έδώ, 
στόν ιερό αύτό χώρο. ΚΓ αύτό είναι τό 
Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη,

τό νέο εθνικό οχυρό τής 'Ιστορίας μας, 
δπου άντιμετωπίσθηκε ή κομμουνιστική 
έπιβουλή τής έποχής έκείνης. ’Επιβουλή 
πού άποσκοποϋσε στήν ύποδούλωση τής 
Ελληνικής φυλής, καί στήν έξαφάνιση 
κάθε έλληνικοΰ ιδεώδους, σέ ξένων αύτή 
ρήματα πειθομένη. Πεντακόσιοι περίπου 
άνδρες, κυρίως αξιωματικοί καί όπλΐττ ι 
τής Χωροφυλακής, ύπό τόν Συντ]ρχη 
Γεώργιο Σαμουήλ καί μερικοί άνδρες τής 
"Αστυνομίας καί τού Πυροσβεστικού, πού 
δέν ήταν έκπαιδευμένοι σέ Στρατιωτικά 
καθήκοντα καί πού δέν ήξεραν άπό πολε
μικές έπιχειρήσεις, μεταμορφώθηκαν έδώ 
άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη, σέ τρομε
ρούς πολεμάρχους, σέ άτρόμητους υπε
ρασπιστές τού κάστρου. Πολεμώντας χω
ρίς τροφή, χωρίς νερό, χωρίς μιας στιγμής 
ξεκούραση, άσταμάτητα έπί δώδεκα ήμέ- 
ρες καί νύχτες, έφραξαν τό δρόμο στήν 
έρυθρή λαίλαπα. Οί ήρωες έκεΐνοι, μαζί 
μέ τούς ύπερασπιστάς των άλλων έλευ- 
θέρων νησίδων μέσα στήν ’Αθήνα πού 
άγκομαχοϋσε, πολέμησάν καί νίκησαν 
τόν κόκκινο τότε όλοκληρωτισμό.

Πολέμησαν καί έπεσαν. "Ας τούς θυ
μόμαστε σέ «γιορτές μνήμης» σάν τή 
σημερινή. Σέ «γιορτές ιστορικών διδα
γμάτων» δπως ή σημερινή. Κι’ άς παρα
δειγματιζόμαστε άπ’ αύτούς, άποστρέ- 
φοντες ιό πρόσωπο καί φράσσοντες τά 
ώτα, στις έπαγγελίες τών συγχρόνων εύ- 
δαιμονιστών, αύτών πού δέν σκέπτονται 
τίποτε άλλο έξω άπό τις φευγαλέες, τις 
έφήμερες υλιστικές τους έπιδιώξεις. Γιο.- 
τί μόνον ιδανικά, σάν αύτά τού Συντά
γματος Μακρυγιάννη, έκαναν τούς Έ λ 
ληνες νά άποτελοΰν τό μοναδικό στόν 
κόσμο παράδειγμα, λαού μέ συνέχεια καί 
συνέπεια έθνικής συνειδήσεως. Ιδανικά 
πού μάς κρατούν στή ζωή σάν έθνος καί 
μάς δίνουν τή δύναμη νά άντιστεκόμαστε 
σ’ όσους έπιχειρούν νά μάς καθυποτά
ξουν. Καί πού, άλλοίμονο, είναι τόσοι 
πολλοί καί μέσα κΓ έξω άπό τά σύνορά 
μας.

Τιμούμε, λοιπόν, τή μνήμη τών ήρώων 
έκείνων. Καί τιμούμε καί τούς έπιζώντες 
ήρωϊκούς μαχητές πού μερικοί, μάς 
έκαναν τή μεγάλη τιμή νά είναι σήμερα 
έδώ παρόντες. Καί βεβαιώνουμε τούς 
ύπερασπιστάς τού Μακρυγιάννη, νε
κρούς καί ζωντανούς καί τούς ύποσχό- 
μεθα καί τούς όρκιζόμεθα, πώς θά πολε- 
μήσωμε καί πάλι άν χρειασθή, γιά νά 
φυλάξουμε αύτή τή χώρα έναντι κάθε 
άπειλής καί κάθε μορφής ολοκληρωτι
σμού. Όπως έκαναν έκεΐνοι. Γιά τά ίδια 
ιδανικά, γιά τήν ίδια υπέροχη ιδέα. Καί 
πώς θά θυμόμαστε πάντα τή θυσία τους. 
Καί πώς θά τούς είμαστε εύγνώμονες γ ι’ 
αύτή».

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Μετά τόν λόγο του ό μ. Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως σέ άτμόσφαιρα συγκι- 
νήσεως άλλά καί έθνικής ύτιερηφάνειας, 
κατέθεσε δάφνινο στέφανο στό κενοτάφιο 
τών πεσόντων, ένώ ή μι κτή μπάντα τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας άνέκρουε τόν ’Εθνι
κό "Υμνο. Πριν άπό τήν άνάκρουση τού 
Εθνικού "Υμνου τηρήθηκε ένός λεπτού 
σιγή στή μνήμη τών ήρώων τής έποποι- 
ΐας έκείνης, πού όσα χρόνια καί άν περά
σουν οί κάτοικοι τούτης τής ελεύθερης 
καί δημοκρατικής χώρας θά τούς χρω
στούν πάρα πολλά. Ά ς  είναι ή μνήμη τους 
αιώνια καί τό παράδειγμά τους φάρος 
φωτεινός στήν πορεία τού Έθνους.
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ΤΟΥΤΟΣ ό τόπος, κάτω άπό τά πόδια της ’Ακρό- 
πολης είναι του «Μ ακρυγιάννη». Σταματημένη  
έδω , τις μόρες αυτές, ή ' Ιστορία, λυγίζει τό β λ έμ -  
μα τϊις,κ“ 1 συλλογιέται, μέ πόσο αίμα πληρώθηκε, 
σ αυτόν τόν χώ ρο , ή ’Ελευθερία.

Γονατισμένη ή Χωροφυλακή , Μάνα α ιω νόβια , 
προσφέρει μέ χέρια τρεμάμενα, στεφ άνι δά
φ ν ινο , τιμή στή μνήμη τω ν παιδιών της καί δά-
σ α ν°ώ Λ Τ ν^ κ στ0  ̂ τ “φ °  ^ ώ ω ν > "ού κράτησαν ψηλά τ δνομα της κι έστησαν, έδώ , τό Μνη
μείο της άτέλειωτης Δ ό ξα ς .

Γυρτοί κι έμ εΐς , συνεχιστές της πορείας ’Εκεί
ν ω ν , ψ ιθυρίζουμε τόν ίδιο μεγάλο ΟΡΚΟ, πού κΓ 
έκ£1τΜ1Λτ1ϊ “ \ δω σ€ι’ στί1ν μητέρα 'Ε λλάδα.

c 1 ό τόπος, δπου τόν Δεκέμβριο τού 1944, 
οι άνδρες της Χ ω ροφυλακής, έγραψαν μέ τ ’ δπλο 
° τ °, χ έρ ι, τήν μεγάλη έποποιΐα , πού έθαψε τά 
βρώμικα όνειρα τώ ν άναρχοκομμουνιστώ ν.

_ ° σα ΧΡάνια κΓ άν περάσουν, αύτή ή γή θά θυ- 
μαται —άκόμα κΓ άν οί άνθρωποι ξεχάσουν κΓ άν 
ή Ιστορία λησμονήσει —καί θά κρατά πάντα ζ ε -

ττ της τό αΙ^α τώ ν " “ ίδιών της .
Κάθε Δεκέμβριο θ’ ά νατριχιάζει, καθώς θά

θυσίααν€υεΐ * μεγαλος άΥώ νας καί ή υπέροχη αύτσ-

, Ομως στόν τόπο μας ούτε οί άνθρω ποι, ούτε ή
-€Χο ° υ)ν  01 μ£γάλες μνί)μ£ς μένουν άθά- 

θν μίζουν ,τώ τής Φυλής καί όδη-
Ύ Σ · Γ υ ΤΟΝ ΐ ό στ°Λς δρ^ ° υς τιμίίζ·

IK M i Τώ,πο δοξάστηκαν τά ιδανικά 
Πατρίδας. Μέ πλήρη έπίγνωση τοΰ Ιστορικού

ί ώ  ΑΛ5 ’ ° άνδρ€? Ι 2 ς Χ ω Ρ°ψυλακής, άγκάλιασαν 
τόν θάνατο, γιατ ήξεραν πώ ς πεθαίνοντας γιά  τήν 
Πατρίδα, παραδίνουν στις έπερχόμενες γενιές  
άμόλυντες τις ιερές παρακαταθήκες τής Φ υλής.

, “  ΨΊχ ίί π-ου φτερούγισε στήν πιό συγκλονιστι
κή της άναταση καί ή αύτοθυσία τής ζω ή ς, μ ετέ-  
τρεψαν του πλήθινους τοίχους σέ άπόρθητα τείχη  
καί ύψω σαν τις μορφές τώ ν άγω νιστώ ν σέ α ίώ - 
νια συμιση .

Κάθε Δεκέμβριο ξαναζεί τό «Μ ακρυγιάννη». 
Στους προμαχώ νες τους όρθοί οί μ α χη τές, μέ τ ’ 
άγέρι σκαρφαλωμένο στά μαλλιά του ς, να χαιρε- 
τα τους αιώνες καί τήν έλευθερία, στέλνουν μηνύ- 
μ “Τα „  στ$ Γαλανόλευκη , πού κυματίζει στόν 
ιερό βραχο_ της Ακρόπολης καί βεβαιώ νουν τίς 
™ Ρ·2ίτ ς J tJV "Ρ°γάνων δτι «ΔΕΝ  ΘΑ ΠΕΡΑ
ΣΟΥΝ)) . Χαιρετούν τήν Γαλανόλευκη καί στέκουν 
άλυγίστρι στήν όρμή τού έχθροΰ, άλύγιστοι στή 
μανία της καταστροφής, μέ τήν ’Ελλάδα καρφ ω -
μ "!> στ“ μ α .τ ΐ“ τους καί τις έπιταγές τού καθή- 
κοντος οδηγό τ ο υ ς . *

ώαναζεϊ ή σ ά λπ ιγγα , καθώς ή χεϊ τό προσκλητή- 
ριο τω ν νεκρώ ν, καί συγκλονίζει τούς μαχητές  
που_ θριάμβευσαν μέσα στήν άντάρα τής πιό θρυ-
λΐ Α ν τ η ν Τ 11̂  Τώτ τελευταίων χρόνω ν .

ΑΥΙΟ Σ ό τόπος είναι τού «Μ ακρυγιάννη».
Κάθε του κτίριο, κάθε του το ίχ ο ς , κάθε του τοϋ-  

§ Χ° ’ eI^ 1 Χ1 ν̂“ , ί£ρό θυμτ1τάΡΐ. πού πάνω του 
v 3 , f  σφραγίδα της ή λαίλαπα τής ξενοκί- 
νητης όρδης, του αναρχοκομμουνισμοΰ . Χιλιάδες 
προδοτικές σφαίρες έχουν άφήσει τά σημάδια 
το υ ς, γιά να θυμίζουν στό χρόνο πού άνελέητα  

κορπα τήν φθορά, δτι σ’ αύτούς τούς το ίχους , 
« σ ? α » 0φυλακνΐ’ ά νέκ Ρα&  τό δικό τη ς, ύπέροχο

ΑΥΤΟ τό χαμηλότοιχο κτίριο τό λένε «Μ ακρυ-
ίδιο^τΛ ΛΕΙ ν“ 1  ̂ ϊδΐα.  ̂ Χ ω Ρ°φυ λ «κή , είναι ό ίδιος της ό άγω νας, ή ιστορία της όλάκερη . Είναι
τό περίγραμμα τής Ε θνικ ή ς προσφοράς τώ ν ά ν-

” S “ “ · Η ν “ '
Τά σημάδια στούς τοίχους του φανερώ νουν τό 

μεγαλείο τω ν υπερασπιστών το υ . Μεγαλείο δε- 
μένο στενά μέ τήν Λύτρωση τοΰ ’Ελληνικού Λ αού,
ν^ ί«  " α0 ^ ρ1σιμ^ ωΡ“ τής Ιστορίας το υ . Φανερώ
νο υ ν , άκόμα, τήν έκπλήρωση τού χρ έους, τήν 
έκτέλεση τού καθήκοντος, τό μέγεθος ϊή ς  προ’σ ^ ί-  
P2 L  Αποκαλύπτουν τήν μεγάλη άπόφαση τού
όδο.^λάνδρβ ,"17)? Χωρ° φ υλ“κής, τού άνώνυμου  
όδοιπόρου της Εθνικής Ιστορίας, πού ξέρει νά  
τηρεί τό «ου καταισχυνώ  δπλα τά ι ε ρ ά . . . » .

Η · · · μ





Επίσημος 
αγιασμός 
για την 
έναρξη 
τών
μαδημάτων
στή
Σχολή
Χωροφυλακής
ΆΦηνών

«Φανήτε άντάξιες τής 'Ιστορίας τής 
Χωροφυλακής, 'Ιστορίας γραμμένης μέ 
άγώνες καί θυσίες. ’Α γαπήστε τον 
Πολίτη καί προστατεύατε τά δικαιώ
ματα του. Ή  αποστολή σας είναι μια 
διαρκής προσφορά υπηρεσιών προς τον 
Ελληνικό Λαό καί είναι λειτούργημα 

πού άπαιτεΐ θυσίες καί εύσυνείδητη 
εκπλήρωση του χρέους. Δικαιώστε τις 
προσδοκίες τοϋ 'Ελληνικού Λαοϋ, τής 
Κυβερνήσεως καί τής Χωροφυλακής, 
γ ιατί μόνο τότε θά έχετε πετύχει στήν 
εκπλήρωσή τών καθηκόντων σας», 
τόνισε μεταξύ άλλων ό 'Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. Ά ναστ. Μπάλκος 
στήν ομιλία του πρός τις νέες Δόκιμες 
Χωροφύλακες, κατά τή τελετή τοϋ 
Α γιασμού τής νέας έκπαιδευτικής σει
ράς γυναικών Χωροφυλάκων.

Στήν τελετή ένάρξεως μαθη
μάτων τής νέας εκπαιδευτικής σειράς 
γυναικών Χωροφυλάκων, πού έγινε στις 
14 Νοεμβρίου, στις Σχολές Χωροφυλακής 
Αθηνών, παρέστησαν πλήν τοϋ κ. 'Υ 

πουργού Δημοσίας Τάξεως, ό Γενικός 
Γραμματέας τοϋ 'Υπουργείου κ. Κων. 
Σαψαλης, ο Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αν
τιστράτηγος κ. Μιλτιάδης Ά ργιάννης, οί 
’Αρχηγοί ’Αστυνομίας Πόλεων καί Π υ
ροσβεστικού Σώματος κ.κ. Π απαγεω ργί- 
ου καί Ποτουρίδης, οί Α '. καί Β '. Ύ παρ- 
χηγοί Χωροφυλακής 'Υποστράτηγοι κ.κ. 
Σω τ. Πουλόπουλος καί Γεώργ. Μανωλά- 
κος, οί Α ' καί Γ ' ’Επιθεωρητές Χωροφυ
λακής Υ ποστράτηγοι κ.κ. Κων]νος Τσίν- 
τζος και Αθαν. Μελιντζής, ό Π ροϊστά

μενος τοϋ Συντονιστικού ’Επιτελείου τοϋ 
Υ πουργείου Δημοσίας Τάξεως Ά ντιστρά- 
τηγος κ. Γεώρ. Βάμβας, ό ’Αρχηγός τής 
1 Π .Ε .Α . ’Αντιστράτηγος κ. Κων]νος 
Κρητικός, ό Διευθυντής τής Π .Σ .Ε .Α . 
’Αντιστράτηγος κ. Σω τ. Γκίκας, ’Ανώ
τατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί Χωρο
φυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Π υ
ροσβεστικού, ’Α ξιωματικοί καί Καθηγη
τές εκπαιδευομένων γυναικών, έκπρόσω- 
ποι τού ήμερησίου καί περιοδικού Τύπου, 
τής Ραδιοφωνίας καί Τηλεοράσεως κ.ά.

; Ή  τελετή άρχισε μέ έπιθεώρηση τών 
νέων Γυναικών Δοκίμων Χωροφυλάκων 
απο τον Υ πουργό Δημοσίας Τάξεως κ. 
’Αναστάσιο Μπάλκο καί τον Γενικό 
Γραμματέα τού 'Υπουργείου κ. Κων]νο 
Σαψάλη.

Στή συνέχεια, μετά τή λήψη τής ανα
μνηστικής φωτογραφίας, στήν αίθουσα 
διαλέξεων τών Σχολών, έγινε ή τελετή 
τού 'Αγιασμού στήν όποια χοροστάτησε ό 
Πανοσιολογιότατος ’Αρχιμανδρίτης π. 
Εύσέβιος Πιστολής —Προϊστάμενος τής 
Θρησκευτικήε 'Υπηρεσίας τού Σώματος.

Μετά τόν 'Αγιασμό ό Διοικητής τής 
Σχολής 'Ο πλιτών Χωροφυλακής Τα- 
ξιαρχος κ. Λουκάς Φωτόπουλος, άπηύ- 
θυνε χαιρετισμό πρός τούς παρισταμέ- 
νους καί μίλησε γιά τό θεσμό τών Γυ
ναικών ’Αστυνομικών, τονίζοντας ότι 
μέ τήν έναρξη τής νέας έκπαιδευτικής 
περιόδου πραγματοποιείται ένα «έλπι- 
δοφόρο ξεκίνημα, γεμάτο όνειρα καί 
αισιοδοξία, μέ τήν ακράδαντη πεποίθηση 
τής έπιτυχίας μέσα στά πλαίσια τού Σ ώ -

WEES 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
ΣΤΟ Σ Ω Μ Α  
ΤΗΣ Χ Ω Ρ Ο 
ΦΥΛΑΚΗΣ
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ματος της Χωροφυλακής καί τούς θε
σμούς τής 'Ελληνικής Κοινωνίας». Ε π ί 
σης ό Ταξίαρχος κ. Φωτόπουλος, πρό
σδεσε δτι : «με τις οδηγίες τοϋ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής, γιά την εκπαίδευση 
των Γυναικών, έκπονήθηκαν προγράμματα 
καλύπτοντα τις πραγματικές άνάγκες των 
έκπαιδευομένων καί ή Σχολή προέβη 
στην επιλογή διδακτικού προσωπικού 
έκ τού επιστημονικού καί πνευματικού 
δυναμικού τής Χώρας καί έξ ’Αξιωματι
κών τού Σώματος. Τό προσωπικόν αυτό 
καί όλα τά υπεύθυνα γιά τήν εκπαίδευση 
όργανα, τά όποια τελούν έν έπιγνώ- 
σει τής σοβαρότητας τής άποστολής των, 
θά δώσουν τά άπαραίτητα εφόδια στις 
έκπαιδευόμενες γυναίκες, ώστε νά γίνουν 
καί αυτές άδέκαστοι καί άκέραιοι ’Αστυ
νομικοί, πιστοί εφαρμοστές τού Νόμου 
προστάτες τών αδικούμενων, προασπι
στές τού Δικαίου καί άμείλικτοι διώκτες 
τού εγκλήματος καί τής άνομίας».

Τέλος μίλησε προς τις εκπαιδευόμενες 
ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Ά ναστ. 
Μπάλκος, ό όποιος, στήν άρχή, άναφέρ- 
θηκε στή θέση καί τό ρόλο τής γυναίκας 
στήν ’Αστυνομία καί στήν άναγκαιότητα 
γιά τήν ουσιαστική ύλοποίηση τού θε
σμού αυτού, πού πραγματοποιείται κυ
ρίως μέ τήν νέα αύτή εκπαιδευτική πε
ρίοδο, τήν όποια θά ακολουθήσει καί άλ
λη. Έ τ σ ι σύντομα ό άριθμός τών γυναι
κών πού θά ύπηρετούν στις τάξεις τής 
Χωροφυλακής, θ’ αύξηθει σέ 500, όπως 
άλλωστε προβλέπεται άπό τον νέο Νόμο.

’Επίσης ό κ. 'Υπουργός μίλησε γιά τό

ενδιαφέρον τής Κυβερνήσεως στο θέμα 
τής στρατευμένης γυναίκας καί ιδιαίτερα 
τής γυναίκας ’Αστυνομικού.

«Πιστεύω, είπε ό κ. Υ πουργός, πώς 
ή παρουσία σας στή Χωροφυλακή, θά 
είναι αισθητή καί χρήσιμη, θά βοηθήσει 
στήν επίλυση άρκετών σοβαρών προβλη
μάτων τού Σώματος καί θά συμβάλει 
στήν έπιτελούμενη πρόοδο. Θά είναι 
αισθητή γιατί ή εύαισθησία, ή μετριοπά
θεια καί ή λεπτότητα τού γυναικείου 
χαρακτήρα θά προσφέρει πολλά στήν εξε
λικτική πορεία τής Χωροφυλακής καί 
στήν ανάπτυξη καλυτέρων σχέσεων μέ 
τό κοινό. Θά βοηθήσει παράλληλα καί 
στήν άντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων, 
όπως είναι οί σωματικές έρευνες σέ 
γυναίκες, 6 έλεγχος καί ή πρόληψη τής 
εγκληματικότητας τών άνηλίκων κ.ά. 
Ή  Κυβέρνηση σ’ όλες αύτές τις προσδο
κίες, προσβλέπει μ ’ εμπιστοσύνη σέ σας».

Καί ό κ. 'Υπουργός συνέχισε: «’Ά ρχισε 
ήδη ή εκπαίδευσή σας. ’Ίσω ς στήν 
άρχή σάς φανεί κάπως σκληρή. Σάς κα
λώ έν τούτοις, νά παρακολουθήσετε μέ 
ενδιαφέρον τά μαθήματα τής Σχολής — 
πρακτικά καί θεωρητικά —μέ ζήλο κι 
ενθουσιασμό. Τούτο γιατί στή Σχολή θ’ 
άποκτήσετε τ ’ αναγκαία εφόδια, όχι μό
νο γιά μιά λαμπρή σταδιοδρομία άλλά 
καί γιά τήν προσωπική σας άσφάλεια, 
άφού βασική άποστολή σας είναι ή προ
στασία τών άγαθών άπό τούς κακούς, 
ή προστασία δηλαδή τής κοινωνίας άπό 
άντικοινωνικές ενέργειες καί ή επιβολή 
τού Νόμου». ’Ακολούθως ό κ. 'Υπουργός

τόνισε τήν ανάγκη τής σωστής συμπε
ριφοράς πρός τον Πολίτη καί τή 
προσφορά υπηρεσιών πρός τό κοινωνικό 
σύνολο: «Είναι καθήκον όλων, ή προστα
σία τών δικαιωμάτων τοϋ Πολίτη πρός 
τον όποιο νά συμπεριφέρεσθε μέ διακρι
τικότητα καί αγάπη. Ή  εκπλήρωση 
τού χρέους, ή προστασία τού Δημοκρα
τικού μας Πολιτεύματος, ή εξυπηρέτηση 
τοϋ "Ελληνα Πολίτη τού όποιου όλοι 
είμαστε υπηρέτες, πρέπει νά είναι ή μονα
δική σας φιλοδοξία. Αύ.τό τό τελευταίο 
δέν είναι σχήμα λόγου. Τό πιστεύω 
βαθύτατα, τό τονίζω πάντοτε καί θά τό 
τονίσω καί αυτή τή στιγμή τών πρώ
των βημάτων τής σταδιοδρομίας σας. 
Ά ς  έντυπωθεϊ στο μυαλό σας καί άς 
είναι ό οδηγός σας στή συμπεριφορά 
σας πρός τούς πολίτες.

«Είμαι βέβαιος ότι στήν απόφαση νά 
φορέσετε τήν τιμημένη στολή τοϋ Σ ώ 
ματος, σάς οδήγησε βασικά ή άγάπη πρός 
τή Χωροφυλακή καί πρός τον άνθρωπο, 
πρός τον πολίτη. Μέ τή σκέψη αύτή, 
είμαι βέβαιος ότι θά άγαπήσετε, ακόμα 
περισσότερο, τό ένδοξο Σώμα τής Χωρο
φυλακής. Γ ιατί θά πεισθεΐτε, σέ πολύ 
σύντομο χρόνο, ότι αύτά πού έχετε ακού
σει ώς τώρα, γιά τήν ιστορική άποστολή 
καί τήν προσφορά τοϋ Σώματος, στο 
κοινωνικό σύνολο καί στο ’Έθνος, είναι 
πραγματικότης, περισσότερο άπό όσο 
ίσως φαντάζεσθε».

Μετά τήν ομιλία τοϋ κ. 'Υπουργού, 
δόθηκε δεξίωση πρός τιμήν τών παρι- 
σταμένων καί έκπαιδευομένων.
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Η Αρχαιολογική Εταιρεία πραγμα
τοποίησε, άπό τό 1958 ώς τό 1964, άνα- 
σκαφικές έρευνες σιό χωριό Μεσοπό- 
ταμος, τής περιοχής Φαναριού, πού άνή- 
κει στό Νομό Πρέβεζας.

Τό χωριό βρίσκεται στούς πρόποδες 
ένός κωνικού λόφου, κοντά στή συμβο
λή τού ποταμού ’Αχέροντα μέ τόν παρα
πόταμό του Κωκυτό καί σέ απόσταση 
4 χιλιόμετρα άπό τις έκβολές του.

"Ανατολικά τού λόφου έκτεινόταν ή 
Αχερουσία λίμνη, της όποιας τά έλη 

άποξηράνθηκαν καί έγιναν γόνιμη καί 
καρπερή γή.

Ή  λατρεία τοΰ κάτω κόσμου.

Τό μυστήριο πού κρύβει ό θάνατος 
συντάραξε τόν άνθρωπο, άπό τήν πρώτη 
του παρουσία στήν προϊστορία. Αιώνες 
όλόκληρους πάλαιψε νά ξεδιαλύνει τό 
μυστήριό του, χωρίς νά καταφέρει ποτέ 
νά_ βρει τή σίγουρη καί θετική λύση του.

Ό  νεκρός τύχαινε πολλές φορές νά μή 
ήταν άγαπητός, όταν ζοΰσε ή νά έχει 
φύγει άπό αύτή άδικημένος. Τότε ή θύ

μησή του ήταν φοβερή καί άπέραντα τυ
ραννική γιά τό ζωντανό κ ι’ αν τόν είχε 
αδικήσει πάσχιζε νά έξιλεωθεϊ άπαλύ- 
νοντάς του τήν πίκρα ή τήν όργή. "Αν 
πάλι ό νεκρός είχε τυραννίοει κάποιον 
πού ζοΰσε άκόμα, τότε ό φόβος του καί 
πέρα άπό τόν τάφο, έξακολουθοΰσε νά 
τόν βαραίνει βουβά.

’Αδύναμο πλάσμα ό άνθρωπος, στά 
παμπάλαια χρόνια, καί μή μπορώντας 
νά έξηγήσει καί νά βρει τό βαθύτερο 
νόημα τής ζωής, ζήτησε νά κρατηθεί 
άπό κάτι. Έπλασε γύρω του ένα πλήθος 
άπό θεούς γιά νά γλυτώσει άπό τό φόβο 
τοΰ άγνωστου. Ό  ούρανός καί ή γή γέ
μισαν άπό θεούς. ’Ακόμη καί ό κάιω 
κόσμος, ό τόπος τής κατοικίας των νεκρών 
δόθηκε στήν έπικράτεια ιδιαίτερων θεών.

Φεύγοντας άπό τόν κόσμο ό νεκρός 
πήγα.νε κοντά σέ θεούς καί δαίμονες, 
γ.νόταν ό ϊδ.ος ένα είδος δαίμονα. Έ τσι 
οί νεκροί, στήν άντίληψη τού πρωτό
γονου, άποκτοΰσαν μιά δύναμη ύπερ
φυσική. Οί ζωντανοί επιζήτησαν νά 
πλησιάσουν τούς νεκρούς γιά νά κερδί
σουν κάτι άπό τήν πείρα ή τήν εύνοιά τους.

Είχαν έπινοήσει πολλούς τρόπους νά 
έπικοινωνοΰν μέ τούς νεκρούς. Συχνά 
αύτό γινόταν πάνω στόν τάφο τού νε
κρού. Αλλες φορές ίδρυαν, σέ τόπους μέ 
έλη καί ποταμούς, ένα παράξενο είδος 
ιερού, τό Νεκρομαντείο. ’Εκεί μέ προσ
φορές, μέ χοές, μέ έπικλήσεις καί άλλους 
τρόπους, ζητούσαν νά μάθουν άπό τις 
σκιές των νεκρών κάτι άπό τό μέλλον.

Από τούς άρχαίους συγγραφείς μάς 
είναι γνωστά τά Νεκρομαντεία τής Φιγα- 
λίας στήν Αρκαδία, τής Ήρακλείας τού 
Πόντου, τής Κύμης στή Ν. ’Ιταλία καί 
άρχαιότερο, τό Νεκρομαντείο τής Θεσ- 
πρωτικής Έφυρας.

Οί Ελληνικές άντιλήψεις 
γιά τόν "Αδη.

Σύμφωνα μέ τις άντιλήψεις τών αρχαί
ων Ελλήνων ό Ά δης ήταν ένας σκοτει
νός τόπος στά_βάθη τής γής. Εκεί βασί
λευε ό γιός τού Κρόνου καί άδερφός τοΰ 
Δία, πού ονομαζόταν Ά δης καί αύτός 
ή Αϊδωνέας ή Πλούτωνας. Ό  Πλούτωνας 
είχε γιά γυναίκα του τήν κόρη τής Δήμη
τρας Περσεφόνη, πού τήν άρπαξε κο.ί 
τήν έφερε στό βασίλειο τών νεκρών.

Στό χώρο τοΰ Ά δη ήταν πέντε ποτά
μια: ή Στύγγα, ό Κωκυτός, ό Αχέροντας, 
ό Πυριφλεγέθοντας καί ή Λήθη. Κάτω 
άπό τά ποτάμια αύτά ήταν άνοίγματα, 
πού χρησίμευαν σάν είσοδοι στόν Άδη! 
Η κυριώτερη όμως είσοδος ήταν ένα 

μεγάλο άνοιγμα στό βάθος τής Άχερου- 
σίας Λίμνης, πού σχηματιζόταν άπό τόν 
Αχέροντα. ’Εκεί όδηγοΰσε τις ψυχές τών 

νεκρών ό Ερμής, πού ήταν άγγελιαφό- 
ρος τών θεών και γ ι’ αύτό λεγόταν ψυχο
πομπός. Αυτός παρέδινε τις ψυχές σιό 
χάρο, ένα κατώτερο θεό τοΰ Άδη, πού 
ήταν πορθμέας καί μέ μιά βάρκα τις περ
νούσε μέσα άπό τήν Αχερουσία λίμνη 
καί τις έφερε στόν κάτω κόσμο. Γιά τόν 
κόπο του αύτό ό χάρος έπρεπε όπωσδή- 
ποτε νά πληρωθεί, νά πάρει πορθμεία, 
έναν όβολό (μικρό νόμισμα πού ίσοδυνα- 
μοΰσε μέ τό 1]6 τής δραχμής) άπό κάθε 
νεκρό. ΓΓ αύτό καί συνήθιζαν νά βάζουν 
έναν  ̂ όβολό στό στόμα τού νεκρού κα
τά τήν ταφή του.

'Οταν οί ψυχές έφθαναν στήν όχθη 
τού κάτω κόσμου έμπαιναν στόν κυρίως 
Αδη άπό μιά σιδερένια πόρτα, πού τήν 
φύλαγε άγρυπνα ό Κέρβερος, ένα φοβερό 
σκυλί μέ τρία κεφάλια.

'■! k
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Μόλις οί ψυχές έφθαναν στον κυρίως 
"Αδη, τις όδηγοϋσαν μπροστά στούς κρι
τές. Αυτοί ήταν ό Μίνωας καί ό Ραδά
μανθυς άπό τήν Κρήτη καί ό Αιακός 
από τήν Αίγινα, άνδρες πού διακρίθηκαν 
πάνω στή γη yia τή δικαιοσύνη καί τά 
καλά τους έργα καί γ ι’ αύτό τιμήθηκαν 
μέ τό άξίωμα αύτό τοϋ κριτή τών νεκρών 
μετά τό θάνατό τους.

Ή  Θεσπρωτική Έφυρα.

Βορειότερα άπό τό Μεσοπόταμο σέ 
έναν έπίσης κωνικό λόφο, πιο ψηλό άπό 
εκείνο τοϋ Νεκρομαντείου, πού ονομά
ζεται Ξυλόκαστρο, σώζονται τρεις περί
βολοι άρχαίων τειχών, τά έρείπια τής 
όμηρικής Έφυρας. Ο πιο χαμηλός άπό 
τούς τρεις περιβόλους μπορεί νά^ χαρα
κτηριστεί σάν Κυκλώπειος. Στήν Εφυρα 
τοποθετούσαν οί άρχαΐοι τήν είσοδο τοϋ 
Ά δη καί τό περίφημο^εκρομαντεΐο.

Στήν άκρόπολη τοϋ Ξυλόκαστρου συλ- 
λέχθηκαν πολλά προϊστορικά όστρακα. 
Προϊστορικά άγγεΐα τών χρόνων τοϋ 
σιδήρου, άποκαλύφθηκαν έπίσης στή 
δυτική πλευρά τοϋ χαμηλότερου περι
βόλου. Άπό τήν ίδια θέση προέρχονται 
καί λίγα όστρακα μυκηναϊκών κυλικών.

Άπό τό 13ο αιώνα π.Χ., ίσως, άρχισαν 
οί έγκαταστάσεις τών νότιων 'Ελλήνων 
στις έκβολές τών ποταμιών καί τά δυτικά 
παράλια τής ’Ηπείρου. Ό  μεγάλος άρι- 
θμόςόστράκων νοτιοελληνικής προελεύ- 
σεως φανερώνει τή στενή σχέση τοϋ 
ήπειρωτικοϋ Νεκρομαντείου μέ τόν υπό
λοιπο έλληνικό κόσμο. Τις σχέσεις 
αυτές έκανε πιό εύκολες ό ποταμός Αχέ
ροντας, πού ήταν πλωτός μέχρις έκεΐ καί 
ή μικρή άπόσταση άπό τή θάλασσα.

Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι νά δεχτούμε 
ότι ή λατρεία προερχόταν άπό τή δυτική 
Πελοπόννησο καί άνάγετσι στούς_ τελευ
ταίους γεωμετρικούς χρόνους, άν όχι 
στό 13ο π. X. αιώνα.

Ή  Αρχαία παράδοση.

Ό  Όμηρος μάς δίνει μιά μοναδική 
μαρτυρία γιά τό Νεκρομαντείο (Όδυσσ. 
κ. 516 έξ., Α. 24 έξ.). Ή  Κίρκη συμβου
λεύει τόν Όδυσσέα (Κ 490 έξή νά μεταβεΐ 
στόν «Εύρώεντα δόμον» τοϋ Ά δη, πού 
βρίσκεται στή συμβολή τοϋ ’Αχέροντα 
μέ τούς παραποτάμους του, Κωκυτό καί 
Πυριφλεγέθοντα. Μέσα στό ίερό ό 
Όδυσσέας άνοίγει μέ τό ξίφος του μιά 
μικρή κοιλότητα στή γή καί προβαίνει 
σέ χοές καί θυσίες προβάτων. Τότε φανε
ρώνονται τά «άμενητά κάρηνα» τών νε
κρών γιά νά πιοϋν άπό τήν ύγρή χοή καί 
τό αίμα τών ζώων.

Ό  Παυσανίας (I 17,5........), περιγρά-
φοντας τό Νεκρομαντείο, μάς δίνει μιά 
περιγραφή όμοια μέ τήν όμηρική, δια
τυπώνοντας τήν άποψη ότι ό Ομηρος 
θά έπρεπε νά είχε δει τό χώρο, πριν γρά
ψει τό σχετικό στοιχείο τής ’Οδύσσειας.

Γιά τό Νεκρομαντείο τοϋ ’Αχέροντα 
μιλάει καί ό Ηρόδοτος (ν. 92), άναφέρον- 
τας μάλιστα καί ένα χαρακτηριστικό 
περιστατικό:

Ό  Περίανδρος, ό γνωστός τύραννος 
τής άρχαίας Κορίνθου (6ος π.Χ. αί.), 
θέλοντας κάποτε νά μάθει λεπτομέρειες 
γιά κάποιον κρυμμένο θησαυρό, έστειλε 
άνθρώπους του στό Νεκρομαντείο.

Τά προϊστορικά εύρήματα άποδεικνύ- 
ουν ότι άπό τήν τρίτη έποχή τοϋ χαλκοϋ 
είχε κατοικηθεϊ ό σημερινός λόφος, όπως

Ό  ανατολικός διάδρομος τοϋ νεκρομαν
τείου μέ τά  υπολείμματα τοϋ Χριστιανικού 
Ναοΰ πού κατασκευάσθηκε αργότερα επά
νω στο ίερό τοϋ Ά δ η  ( άριστερά) καί ή 
είσοδος πού οδηγούσε στήν κεντρική α ί
θουσα τοϋ Μαντείου (επάνω).

καί ό βορεινός λόφος τοϋ Ξυλόκαστρου, 
όπου βρίσκεται ή Έφυρα.

Καμμιά άρχαιολογική άπόδειξη δέν 
προέκυψε, πού νά βεβαιώνει ότι τά 
εύρήματα αύτά σχετίζονται μέ τή λα
τρεία τοϋ Ά δη καί τό Νεκρομαντείο. 
Άπό τό άλλο μέρος τό εύρήματα τής 
γεωμετρικής, τής άρχαϊκής καί τής κλασ
σικής έποχής είναι έλάχιστα. Ή  λειτουρ
γία όμως τοϋ Νεκρομαντείου, κατά τήν 
άρχαία παράδοση είναι άναμφισβήτητη. 
Τί έγιναν λοιπόν τά άρχαιότερα λείψανα; 
Ή  έξαφάνισή τους πρέπει νά άποδοθεϊ 
στή βαθειά λατομία γιά νά ισοπεδωθεί ή 
κορυφή τοϋ βράχου καί νά έγκατασταθεί 
τό έλληνικό Νεκρομαντείο .

Τό όμηρικό καί άρχαϊκό ίερό ίσως 
νά τό άποτελοϋσε ένα άπλό σπήλε ιο 
πού τό θεωρούσαν σάν είσοδο στόν κάτω 
κόσμο καί νά βρισκόταν έκεΐ όπου λαξεύ- 
θηκε ή υπόγεια αίθουσα.

Το Έλληνικό ίερό του 
3ου π.Χ . αιώνα.

α) Γενική εικόνα τοΰ Ιεροϋ.

Ή  έρευνα, στήν κορυφή τοϋ λόφου 
τοΰ Μεσοποτάμου, άποκάλυψε ότι τ^
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Χ αρακτηριστικό διάγραμμα τών χώρων 
τον Μαντείον μ ε τις διάφορες εισόδους, 
τούς διαδρόμους και τις  αίθουσες όπου 
γίνονται οι τελετές προς τιμή  τών νεκοών 
(  κάτω ).

Διάφορο, φωτογραφικά στιγμ ιό τυπα  από 
τα  υπολείμματα τον νεκρομαντείου όπως 
σώ ζονται' σήμερα (δεξιά). Διακρίνονται, 
απο δεξιά πρός^ τά  άριστερά ή πύλη τοϋ  
Α δη, ό βόλος άπό τό ανάκτορο τής Π ερ- 

σεφόνης και μια άποψη τοϋ Λαβυρίνθου. 
Το Μ αντείο, πού στα χρόνια τής κλασσικής, 
αρχαιότητας γνώ ρισε λάμψη και δόξα 
καταστράφηκε άπό την εκδικητική μανία 
των Ρωμαίων τον 2ο αιώνα π .Χ . και 
άρχισε σ ιγά  σ ιγά  νά χάνεται στήν λήθη 
τον χρόνου.

έρειπωμένο Μοναστήρι τού Προδρόμου 
ήταν οίκοδομημένο έπάνω άπό τον κεν
τρικό χώρο αρχαίου ιερού, πού άνάγεται 
στον 3ο π.Χ. αιώνα. Τό ιερό άποτελεϊται 
άπό στέρεο πολυγωνικό περίβολο, τό 
τέμενος, μέ είσοδο άπό τή Β. πλευρά 
καί άπό τό κεντρικό οικοδόμημα τής 
λατρείας.

Η μορφή τοϋ ίεροϋ θυμίζει τόν τύπο 
μαυσωλείου έλληνιστικής άνατολικής 
καταγωγής, μέ τήν υπόγεια αίθουσα καί 
τό ύπέργειο μνημείο ('Ηρώο Μιλήτου, 
Μνημείο Πριήνης), στό όποιο προστέ
θηκαν βοηθητικοί χώροι, γιά τήν άπο- 
θήκευση προσφορών καί ό λαβύρινθος, 
πού έδινε τήν έντύπωση περιπλανήσεως 
τών ψυχών στό έρεβος τοϋ κάτω κόσμου.

(3) Ο Βόρειος διάδρομος.

Ο Βόρειος διάδρομος Ρ Ε Ζ συνδέε
ται μέ τήν προγενέστερη άπό τις θυσίες 
φάση, κατά τήν οποία όσοι προσέρχον
ταν, τότε στό Νεκρομαντείο, προετοιμά
ζονταν σωματικά καί ψυχικά.

Εχει μήκος 33 μ. περίπου καί πλάτος

4.50 μ. Βόρεια τοϋ διαδρόμου βρίσκονται 
τά δωμάτια ε, ζ, η καί θ. Ό  βόρειος διά
δρομος έχει δύο τοξωτές πύλες στις 
άκρες, τή δυτική Ρ Σ, πού διατηρείται 
μέ τά θεμέλιά της καί τήν άνατολική Ζ. 
Χωρίζεται μέ ένδιάμεση τοξωτή πύλη, 
πλάτους 2 μ., σέ δύο τμήματα· τόν κυρίως 
διάδρομο Ο Ε Ζ καί τόν προδιάδρομο 
Ρ Σ Ο Ε .

Η τοξωτή πύλη Ο Ε ήταν καί πύλη 
τοϋ χριστιανικού Μοναστηριού, Στό 
δάπεδο τοϋ διαδρόμου βρέθηκαν όπτό- 
λινθοι, κεραμίδια στέγης, θραυσμένα 
αγγεία και ίχνη άπό άνθρακες, πού προέρ
χονται άπό τήν πυρπόληση τοϋ ίεροϋ.

Κοντά στήν πύλη Ζ καί δεξιά τοϋ δια
δρόμου, όπως μπαίνουμε, άποκαλύφθηκε 
όλόκληρος λιθοσωρός, πού σχετίζεται 
μέ τό ρίξιμο τοϋ άποτρόπαιου λιθαριού, 
άριστερά δέ δυό πήλινοι λέβητες, ΐσωρ 
λουτήρες.

γ )  Οί Αίθουσες ε , ζ , η κ α ί θ .

Στά δωμάτια ε, ζ καί η βρέθηκαν ίχνη 
άπό έστίες θερμάνσεως, κόκκαλα μικρών 
ζώων μικρόσπερμοι κύαμοι κ.ά. Στό βάθος 
τοϋ δωματίου ύπήρχε λουτρώνας άπό 
όπτόλινθους, μέ άποχετευτικό άγωγό πρός 
τό βόρειο τοίχο, γιά καθαρμό έκείνων 
πού θά έπικοινωνοϋσαν μέ τις ψυχές. 
Βρέθηκαν έπίσης στά δωμάτια αύτά πολ-

4.

852



λά άντικείμενα, πού σχετίζονται μέ τις 
νεκρικές προσφορές καί δλα χρονολο
γούνται μετά τόν 3ο π.Χ. αιώνα.

Τά δωμάτια ε, ζ καί η χρησίμευαν γιά 
«έγκοίμηση» καί προετοιμασία των έπι- 
σκεπτών. Μετά τήν προετοιμασία ό 
έπισκέπτης έριχνε τό άποτρόπαιο λιθάρι 
στό λιθοσωρό, πριν άπό τήν πύλη Ζ, 
έμπαινε στον ανατολικό διάδρομο καί 
ύστερα στό δωμάτιο θ.

Ή  κακή διατήρηση του δωματίου αυ
τού, δέν έπέτρεψε τό σίγουρο καθορισμό 
τού προορισμού του. Ίσως γινόταν έδώ 
ή τελική προετοιμασία έκείνων πού 
ήθελαν νά πάρουν χρησμό. Έδώ φυλά
γονταν προσφορές, όπως δείχνουν τά 
κομμάτια άπό άμφορεϊς καί πίθους πού 
βρέθηκαν.

5) ‘Ο ’Ανατολικός διάδρομος.
Στό μεγάλο έσωτερικό ανατολικό διά

δρομο Ζ α θ γίνονταν, μέσα σέ μικρούς 
βόθρους, έμπυρες θυσίες ζώων—προβά
των, ταύρων καί χοίρων—, προσφορές 
καί ίσως χοές. Τόν έξωτερικό διάδρομο 
Β Δ Δ' συγκροτούσε ένας πολυγωνικός 
τοίχος ΒΔ, πού τώρα κατολίσθησε στήν 
κατωφέρεια τού λόφου.

e) 'Ο Νότιος διάδρομος, πύλες  
β , γ  καί δ .

Τρεις τοξωτές εύρύχωρες θύρες ύπήρ-

χαν στό νότιο διάδρομο, πού φράσσον
ταν μέ μεταλλικά θυρώματα καί όδηγοΰ- 
σαν στό κυρίως ιερό. Ήταν οί πύλες 
τού "Αδη. Στό δάπεδο τού νότιου διά
δρομου βρέθηκαν ένας πήλινος λύχνος 
καί μεγάλος άριθμός όστράκων τού 3ου 
καί ίου π.Χ. αιώνα.

στ) 'Ο Κυρίως χώρος της 
λατρείας.

Τό τετραγωνικό οικοδόμημα Ε Ζ Θ Η, 
διαστάσεων 21,80X21,65, ή κεντρική 
αίθουσα I Κ Λ Μ καί τά γύρω άπό αύτήν 
4 δωμάτια, άποτελοΰσαν τό κέντρο τής 
λατρείας.

Τό κυρίως ιερό Ε Ζ Θ Η  περιβάλλε
ται άπό ισοϋψή πολυγωνικό τοίχο, μέ 
έξαίρετη τεχνική καί μέ ύπερβολικό 
πάχος (3,30 μ.). Στό έπάνω μέρος οί τοίχοι 
είναι χτισμένοι μέ μεγάλους ωμούς καί 
οπτούς πλίνθους.

Τό έσωτερικό τού ιερού Ε Ζ Θ Η  διαι
ρείται μέ δύο παράλληλους πολυγωνι
κούς μεσότοιχους, πάχους 1 μ., σέ τρία 
κλίτη. Τό κεντρικό κλιτός διαστάσεων 
15X4,20 μ. είναι χτισμένο έπάνω σέ ισο
μεγέθη υπόγεια αίθουσα. Σ’ αύτό όδηγεΐ 
ό νότιος σκοτεινός διάδρομος, μέ τις 
τρεις τοξωτές πύλες. Τά άλλα δύο ισο
μεγέθη ορθογώνια κλίτη Ζ Θ Μ Κ καί 
Ε Η Λ I, έπικοινωνοϋν μέ τήν κεντρική 
αίθουσα μέ μιά θύρα στή μέση τό καθένα

πλάτους 1,25 — 1,30 μ., καί διαιρούνται 
μέ δύο έγκάρσιους πολυγωνικούς τοίχους 
σέ τρία τετράγωνα δώματα, πού καί πάλι 
έπικοινωνοϋν μεταξύ τους μέ θύρες.

'Η Κεντρική αίθουσα.

Τό κυρίως Νεκρομαντεΐρ είναι ή υπέρ
γεια όρθογώνια αίθουσα I Κ Λ Μ, τού 
μεσαίου κλιτούς, διαστάσεων 15X4 μ. 
περίπου καί τής όποιας οί τοίχοι διατη
ρούνται''σέ ύψος 3,25 μ. Τό δάπεδό της 
είναι έπιστρωμένο μέ χονδρές πλάκες 
άπό πωρόλιθο, πού είναι τοποθετημένες 
σέ 14 έγκάρσιες σειρές καί στηρίζονται 
στά 15 πώρινα τόξα τής υπόγειας αίθου
σας.

Στό νότιο μέρος τού δαπέδου βρέθη
καν όστρακα, θρυμματισμένα άγγεϊα, 
λίγοι μυλόλιθοι, πήλινος λέβητας, λαβή 
άγγείου μέ έντυπο σφράγισμα, χάλκινοι 
κρίκοι μέ έπιγραψή κ.ά. Μιά φυσική 
σχισμή, στά νότια τής κεντρικής αίθου
σας, έπικοινωνεΐ μέ τήν υπόγεια αίθουσα. 
Στό βόρειο μέρος, κοντά στόν τοίχο, βρέ
θηκε χάλκινος λέβητας μέ λαβές, σέ κακή 
κατάσταση. Δεξιά τής αίθουσας βρέθηκε 
πώρινη σκάλα, μέ τρία σκαλοπάτια. Ή 
σκάλα αύτή, μέ τή βοήθεια άλλης ξύλινης 
όδηγοΰσε, ίσως, στόν έπάνω όροφο. 
Υπάρχουν σαφείς ένδείξεις ύπάρξεως 
καί άλλου όρόφου.

Μπροστά στή σκάλα βρέθηκε σωρός
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από θρυμματισμένα σιδερένια έλάσματα 
που προέρχονται άπό μεγάλους τροχούς 
με άκτινες. Ό λα  αυτά τά θρυμματισμένα 
ελασματα ίσως νά ήταν μέρη μιας μηχα
νής, πού χρησίμευε γιά τήν «καταγωγή» 
τών φασμάτων άπό τόν έπάνω όροφο 
Φαίνεται πώς, όσες φορές δέν ήταν δυνα
τή ή εμφάνιση τών ειδώλων, παρά τις 
σωματικές καί ψυχικές δοκιμασίες έκεί- 
νων πού ήθελαν νά λάβουν χρησμό, έπι- 
χειροϋσαν νά τό έπιτύχουν μέ μηχανικά 
μέσα.

Στό βαθύ σκοτάδι τής κεντρικής αί
θουσας, μέ τήν έπίδραση άναθυμιάσεων 
και τις κυανίζουσες άνταύγειες τού θείου 
που καιγόταν, εμφανίζονταν τά είδωλα' 
και μιλούσαν μέ τούς έπισκέπτες, τών 
όποιων ό νους καί οί αισθήσεις είχαν 
διαταραχθεΐ, άφοΰ έκτος άπό τις άλλες 
ψυχολογικές έπιδράσεις, τούς δίνονταν 
και τοξικές τροφές.

Στήν κεντρική αίθουσα γίνονταν, ίσως, 
και χοές κ ι’ αύτό φανερώνει στρώμα 
απο θραυσμένα άγγεία. Ένας μικρός 
λιθοσωρος, στά νότια τής αίθουσας, σχε
τίζεται μέ τό άποτρόπαιο έθιμο τής 
«ρίψεως λίθου».

ζ )  Η  Υ π ό γ ε ι α  α ί θ ο υ σ α .

Κάτω άπό τόν κυρίως χώρο τής λα
τρείας, την κυρίως αίθουσα, άποκαλύφτη- 
κε ισομεγέθης υπόγεια αίθουσα ύψους 
4..W μ., λαξευμένη μέσα σέ σκληρό βρά- 
χ°· _1α λίθινα δοκάρια τής όροφής βα
στούν 15 τόξα πού στηρίζονται σέ κο- 
λονες (πεσσούς). Τό ύπόγειο δώμα ήταν 
κλεισμένο άπό όλες τις πλευρές καί τό 
θεωρούσαν σάν κατοικία τών βασιλέων 
τών νεκρών. Κατά τή διερεύνηση τής 
υπόγειας αίθουσας βρέθηκαν λίγα έλλη- 
νικα όστρακα.

Οί περιπέτειες τών αρχαίων 
επισκεπτών.

Οί Αίθουσες Κ Μ τοϋ δεξιού 
κ λ ιτ ο ύ ς .

Στο δώμα Κ βρέθηκαν 10 μεγάλοι πίθοι 
και 3 μικρότεροι, μέ απανθρακωμένους 
καρπούς. Πίσω άπό τούς πίθους, στή ΒΔ 
γωνία τού δώματος, βρέθηκαν στοιβα
γμένα πάνω άπό 60 άγγεία, άμφορεϊς καί 
υόριες, τών όποιων τό περιεχόμενο άδειά- 
στηκε στους μεγάλους πίθους. Βρέθηκαν 
έπισης πολλά σιδερένια έργαλεϊα καί
in v lr  ι  ν101 πλίνθοι, διαστάσεων 7 5Χ 
10X16 έκ. καί βάρους 6 έως 10,5 κιλών 
Οί σιδερένιοι αύτοί πλίνθοι ήταν άργό 
μεταλλακό νόμισμα, άρχαιότερο άπό τό 
342 π.Χ., γιατί άργότερα κόπηκαν στήν 
περιοχή κανονικά μεταλλικά νομίσματα.

Στο δώμα Μ όποκαλύφτηκαν 8 πίθοι 
άπο τούς όποιους δύο εΰμεγέθεις συγκολ- 
ληθηκαν. Οί πίθοι δέν περιείχαν υγρές 
προσφορές, άλλά καρπούς. Ένας άμφο- 
ρεας που βρέθηκε μέσα σέ πίθο, στό 
ίδιο δώμα, φέρει τά άρχικά γράμματα 
του όνοματος τοϋ άναθέτη ή τού νεκρού.
1 εσσερες κεφαλές πήλινων ειδωλίων 
που βρέθηκαν στό δώμα Μ καί άνήκουν
στ°ν δ β *αί 4ο π.Χ. αιώνα, παριστάνουν 
τη ϋεα Περσεφόνη.

Οί Αίθουσες I Λ τοϋ αριστε
ρού κ λ ιτ ο ύ ς .

Στό δώμα I άποκαλύφτηκαν, μέ τήν 
ίδια διαταξη, 10 πίθοι. Καί αύτοί οί πίθοι 
περιέχουν άπανθρακωμένους καρπούς 
ία  χώματα φαίνεται νά έχουν διαποτι- 
στει άπο μια κιτρινωπή ύλη, πράγμα πού 
εκανε τους ειδικούς νά ύποθέσουν ότι 
μερικοί πίθοι περιείχαν μέλι. Είναι τό 
ίδιο πιθανό νά είχε άποθηκευθεί στούς 
πίθους ποσότητα θείου, ή όποια καί προ- 
καλεσε την υπερθέρμανση τών δωμάτων 
αυτών. Γιατί τό'δώμα I καί τό δώμα Λ 
υπεστησαν τή μεγαλύτερη καταστροφή 
από τή φωτιά, πού κατάστρεψε τό Νε
κρομαντείο. Λιθάρια, πλίνθοι καί κερα
μίδια άποτελοϋν, σήμερα, συμπαγείς 
f  α ες’Λάπ° . τιϊ ν άσβεστοποίηση τών
λιθαριών καί τήν τήξη τών κεραμιδιών.

Για να φθάσει κάποιος άπό τήν έξω- 
τερικη βόρεια είσοδο ως τό κεντρικό 
οικοδόμημα τής λατρείας έπρεπε νά 
περάσει από τρεις διαδρόμους καί έννιά 
πύλες άκολουθώντας δηλαδή ένα δρόμο 
που διακοπτόταν άπό διατειχίσματα.

°  ν,ότ1?ς διάδρομος έδινε τήν έντύ- 
πωση λαβυρίνθου, γιατί ήταν περίκλει
στος και διακοπτόταν άπό τοίχους καί 

τις πύλες τού Αδη. Ή  πορεία 
αυτή εδινε την έντύπωση στόν έπισκέ- 
πτη τής περιπλανήσεως τών ψυχών στό 
ερεβος τού Ά δη, ώσπου νά φθάσουν 
στο βασίλειο τών νεκρών.

Ό σο! έμπαιναν δέν έβγαιναν ποτέ άπό 
τον ίδιο δρόμο, άλλά συνέχιζαν τήν 
πορεία τους περνώντας τή δυτική πλευ
ρά τού κυρίως ίεροΰ μέ κατεύθυνση πάν
τοτε δεξιά.

Ισως κατά _ τήν άποχώρησή του ό
έπισκεπτης νά άποχωροϋσε άπό τή θύρα 
του έσωτερικοϋ άνατολικού διαδρόμου 
μπαίνοντας σέ δώμα τού έξωτερικοϋ διά
δρομου για νά ύποβληθεί στόν άναγκαίο 
καθαρμό καί άγνισμό. Ύστερα, άπό 
υποθετική πύλη τού έξωτερικοϋ άνατο- 
Σίκου διάδρομου κατέβαινε στούς πρό- 
ποδες τού λόφου όπου κυλάει ήσυχα 
τα νερά του ό Κωκυτός.

Αύτός λοιπόν πού ήθελε νά έπικοινω- 
νησει με τούς νεκρούς, ύστερα άπό πο
λυήμερη «έγκοιμηση» καί κατάλληλη 
δίαιτα στα δώματα τού βόρειου διαδρόμου 
και υστέρα άπό θυσίες καί προσφορές 
έρχοταν, με όδηγό τόν ήγεμόνα τού δρό
μου ίερεα στήν κεντρική υπέργεια αϊθου- 
σ.α * Κ,Λ Μ· δπ°υ «φανερώνονταν» 
τα είδωλα τών νεκρών. ’Αποχωρώντας 
επρεπε νά άκολουθήσει άλλο δρόμο 
για να άποφύγει τούς έπισκέπτες τοϋ 
βορείου διαδρόμου.

θηκαν έπισης πολλά προϊστορικά ευρή
ματα, όστρακα τοπικής χειροποίητης 
κέραμέ,κής; έργαλεϊα άπό πυριτόλιθο 
Οστρακα υστερομυκηναϊκών χρόνων’ 
σφονδυλια άπό στεατίτη σέ σχήμα κο 
λουρου κώνου κ.ά.

Βόρεια καί νότια άπό τό τέμενος είχαν 
κατασκευαστεί δωμάτια, πού προορίζον
ταν για τη διαμονή τών ιερέων τού Νε
κρομαντείου, σάν ξενώνες γιά τούς προσ- 
κυνητες, πριν μπουν στό ιερό ή καίσΤν 
καταστήματα.
„ Υπθθε7ουν δτι τό τέμενος κατασκευά- 
στηκε σε μεταγενέστερη έποχή, ίσως 

ους χρονους τής Ηπειρωτικής Δημο
κρατίας (234 — 168 π.Χ.),.

Ό  Χρόνος της καταστροφής.

Η πυρπόληση τού ίεροΰ, πού έφερε 
και την όριστική έγκατάλε,ψή του, όφεί- 
λεται στην ^καταστροφική μανία τών 
Ρωμαίων, το έτος 168—167 π.Χ. Τό δυτι-
λείωςμημα Τ°° ίεΡ°° καταστΡάφηκε τε-

. Αν καί τό ίερό δέν έπισκευάστηκε 
ούτε χρησιμοποιήθηκε ποτέ, μετά ϊήν 
καταστροφή του, λ ε ιτο ύ ρ γη σ ε^  υπο
τυπώδη μορφή στα κατοπινά χρόνια 
όπως δείχνουν τα ρωμαϊκά κτίσματα.

έ,*1φανειες τών τοίχων έχουν φθαρεί 
απο τη μεγάλη πυρκαγιά τοϋ 16817 πΧ  
η οποία κατάστρεψε οριστικά τό οίκο-’ 
έαεινπν — ίθ“ψε τά αναθήματα, πού 
άνασκαφής.επαφα ™  ^

τούς° vmPeV0<: ϊσωζ καταστράφηκε άπό 
ΖΡόν,α ° υζ’ στ“ δστερο-ρωμαϊκά

Τό Τέμενος δυτικά άπό τό 
'Ιερό.

. Τδ „τέΡενοζ. ό χώρος δυτικά άπό τό 
ιερό εχει έμβαδό 1.000 τ.μ. περίπου καί 
περιβάλλεται από πολυγωνικό περίβολο. 
Η νοτιά καί ή νοτιοδυτική πλευρά βρί

σκονται έπανω σέ άπόκρημνο βράχο καί 
είναι ισχυρότερες γιά νά συγκρατοϋν 
μεγαλύτερες έπιχώσεις.

Τά ευρήματα τοϋ τεμένους είναι πολλά 
Βρέθηκαν θραύσματα πίθων καί Αμφο
ρέων, όστρακα έλληνιστικά καί ρωμαϊκά 
κοκκαλα ζώων, κεραμίδια στέγης καί 
μικροί πήλινοι δίσκοι. Στό χώρο βρέ-

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α .

- ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, Τό έργον
κ α ^ Ι ^ Γ Γ  " ί 1 1958’ 196°· 1961. 1963 και 1964, έπιμελειςι A. Κ. Όρλάνδου.

ώ 1 ώ Γ Α ρ " ΐ „ 'Α ρία ' 6' , ' « ' Η“ 1'»». 

-Καλογεροπούλου Άθηνάς, Τό νεκρό-

K s s y ?  S t tg  «***>· Λ
-Καλογεροπούλου Άθηνάς, Εκεί όπου

ε λ ε υ θ ε π α ^ μ . 1,4 " s ψ”Ιί5 ' !φ"“ ·

-Καλογεροπούλου Άθηνάς, Πονηριές 

ΘΕΡΆ 28-3ν-65Ρχαΐ0τητα’ έφημ' ΕΛΕΥ'

— Μ. Α., Ενα νεκρομαντείον εις τήν 
"δΆ δΙ Τ0° 'Αδθυ’ έφημ· ΤΟ ΒΗΜΑ

-Παρασκευαίδη Μ., Αί νεώτεραι άπο- 
καλυψεις διά τήν άρχαίαν Ήπειοον
έφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12-4-64.' Ρ ’ 
-Παρασκευαίδη Μ., Αί άνασκαφαί τής
ν-Τ r\°ilTw27,tKfi9 Εταιρείας, έφημ Η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-4-65.
— Τόϋνμπη Άρνοντ, Περιήγησις στούς

Τό 'β η μ α  22̂ 9̂ -68̂ ^? μυθολο^Ία >̂ έφημ!

-Χατζημιχάλη Βάννας, Ό  πανάρχαιος 
λιτισμος τής Ηπείρου μέ τόν έντονον 

τοπικον χαρακτήρα του, έφημ. ΤΟ ΒΗ-
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
Του Ύποπυραγοΰ κ.

Τί ε ίναι;
Πώς λειτουργούν; 
Πότε χρησι

μοποιούνται ;
Ι έ  τί χρησι
μεύουν ;

Γ ε ν ι κ ά

Δέν γνωρίζουμε κατά πόσον 
ό μέσος άνθρωπος σήμερα έχει 
στοιχειώδεις γνώσεις παροχής 
πρώτων βοηθειών και δύναται 
να προσφέρει αυτές, σώζοντας με
ρικές φορές ένα συνάνθρωπό του 
άπό δυσάρεστα έπακόλουθα, ίσως 
καί άπό τόν θάνατο, άλλά μπο
ρούμε νά διατυπώσουμε την γνώ
μη, ότι ό μέσος άνθρωπος καί ειδι
κά αυτός που ζεϊ καί έργάζεται 
σέ πολυώροφα κτίρια ή μεγάλα 
εργοστάσια, στά οποία υπάρχουν 
μέσα πυροπροστασίας καί πού

Ν ι κ ο λ ά ο υ  Κ ο τ σ ι ώ ρ η .

ό κίνδυνος έκρήξεως πυρκαϊας είναι 
άρκετά πιθανός, δέν γνωρίζει πώς 
χρησιμοποιούνται τά μέσα τής 
πυροπροστασίας. Ή γνώμη μας 
αυτή δέν είναι αυθαίρετη, άλλά 
βγαίνει άπό άντίστοιχη εμπειρία 
μας καί άπό στατιστικά στοιχεία.

Πράγματι ολόκληρες πολυκα
τοικίες έχουν γίνει λαμπάδες καί 
μεγάλα έργοστάσια παρανάλωμα 
τού πυρός, παρ’ όλο που υπήρ
χαν άφθονα μέσα πυροπροστα
σίας σ’ αυτά. Ό  λόγος; Ή άγνοια 
τών ένοικων καί τών εργαζομένων 
γιά τό πώς χρησιμοποιούνται 
τά μέσα πυροπροστασίας. Είναι 
γνωστό, ότι ένα πολύ μεγάλο
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Π νροσβεστήρ ξηρας κόνεως.

Π υροσβεστηρ ξηράς κόνεως με  
εξωτερικό φιαλλίδιο.

Π υροσβεστηρ διοξειδίου τοϋ ανθοακος.

ποσοστό των έκρηγνυομένων πυρ- 
καϊων ξεκινάει από μία πολύ μικρή 
εστία καί σταδιακά εξαπλώνεται. 
Μία τέτοια πυρκαϊά μπορεί να 
την αντιμετωπίσει κάθε άνθρωπος, 
άρκεϊ να κρατήσει τήν ψυχραιμία 
του καί νά γνωρίζει τήν χρήση 
των μέσων πυρασφαλείας.

Π υ ρ ο σ β ε σ τ ή ρ ε ς .

Μέσα πυροπροστασίας υπάρ
χουν πάρα πολλά. ’Αρχίζουν άπό 
ένα μικρό κάδο μέ νερό ή άμμο, 
άπό^ μία μικρή φορητή άντλία 
νεροΰ καί φτάνουν στά σύγχρονα 
ήλεκτρονικά μέσα καί στις μόνιμες 
αυτόματες καί ήμιαυτόματες έγκα- 
ταστάσεις πυροσβέσεως, όπου γιά 
τήν κατάσβεση τής πυρκαϊάς δέν 
παίρνει μέρος ό παράγοντας άν
θρωπος, άλλά τά πάντα έκτε- 
λοΰνται άπό τήν «μηχανή».

Στήν εποχή μας όμως, τό περισ
σότερο γνωστό καί χρησιμοποι
ούμενο μέσο πυροπροστασίας είναι 
ό πυροσβεστήρας. Πυροσβεστή
ρες ύπάρχουν πολλών είδών καί 
μεγεθών, άνάλογα μέ τήν προ
στασία τοϋ χώρου πού επιδιώ
κουμε.

’Εμείς θά περιορισθοΰμε στόν 
μικρό γνωστό πυροσβεστήρα πού
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εύρίσκεται σχεδόν σέ κάθε Δημό
σιο κτίριο ή έπιχείρηση, μέ σκοπό 
y“ ι τόν  ̂καταστήσουμε γνωστό 
στο εύρυτερο κοινό καί ίσως, νά 
διαλυσουμε μια μικρή φοβία πού 
πιθανόν νά ύπάρχει στόν πολύ 
κόσμο γ ι’ αύτόν. ΓΤρίν όμως γρά
ψουμε γιά τόν πυροσβεστήρα, 
κάνουμε μία διευκρίνηση. Ό  πυ
ροσβεστήρας στό γνωστό μικρό 
του μέγεθος, εφευρέθηκε καί κατα
σκευάσθηκε όχι γιά χρήση άπό 
τίς διάφορες Πυροσβεστικές Υ πη
ρεσίες, άλλά γιά τό κοινό. Στόν 
άνώνυμο άνθρωπο άπευθύνεται, 
για να προστατεύσει τό σπίτι 
του, τό κατάστημά του, τό σχο
λείο τών παιδιών του, τό αύτο- 
κίνητό του, τό μαζικό μεταφορικό 
μέσο κ.λ.π. Υποχρέωση λοιπόν 
γεννιέται γιά τό κοινό, τουλά
χιστον^ αύτό πού κινείται σέ χώ
ρους όπου ύπάρχουν πυροσβε- 
στ'ΠΡε5> νά γνωρίζει νά τούς χρη
σιμοποιεί.

Γ ν ω ρ ί σ μ α τ α .

Πυροσβεστήρες, όπως όλοι γνω
ρίζουμε, είναι ενα μικρό κυλινδρικό 
δοχείο, μεταλλικό, έρυθροϋ χρώ
ματος (δυνατόν νά είναι καί πλα
στικό ή άλλου χρώματος), τό

οποίο περικλείει ενα κατασβεστικό 
υλικό πού^ μέ μία κατάλληλη 
ενέργεια τοϋ χειριστοϋ του, αύτό 
τό κατασβεστικό ύλικό έκτοξεύεται 
μέ αρκετή πίεση, περίπου σάν 
βολή σέ άπόσταση 5 — 7 μέ
τρων, εκεί όπου τό κατευθύνομε 
δηλαδη στην έστία τής φωτιάς. 
Σήμερα, όπου ό ήλεκτρισμός εύρί- 
σκεται παντού καί γιά τήν προ
στασία σπουδαίων άντικειμένων 
λαμβάνονται σοβαρά μέτρα, μπο
ρούμε νά διακρίνουμε τούς πυρο
σβεστήρες σέ παλαιούς καί σέ 
σύγχρονους. Ή διάκριση γίνεται 
μέ βάση τό κατασβεστικό ύλικό 
πού περιέχουν καί τών κινδύνων 
πού περικλείουν κατά τήν χρη
σιμοποίησή τους.

Οϊ πυροσβεστήρες πού ύπάρ
χουν σήμερα, έχουν ώς κατασβε
στικά ύλικά τό νερό, μία ειδική 
άφροποιό μάζα, τό διοξείδιο τοϋ 
άνθρακος (C02), τήν ξηρή σκό
νη καί τό ειδικό άέριο HALON 

toc βασικα του συστατικά 
είναι τά άλογόνα φθόριο (F) καί 
βρώμιο (Βτ) καί ό χημικός τύπος 
CBtF3.

Ο! πυροσβεστήρες νερού καί 
άφροποιού Ολης είναι παλαιού 
τύπου, διότι ούτε τήν κατασβε
στική ικανότητα τών άλλων έχουν, 
άφού δέν σβήνουν όλα τά καιό-



Π νροσβεστήρ ξηρας κόνεως με 
εσωτερικό φιαλλίδιο.

μένα ύλικά, αλλά και τό στοιχείο 
τού κινδύνου ή τής ζημίας περι
κλείουν. Πράγματι οϊ πυροσβε
στήρες αυτοί είναι επικίνδυνοι 
όταν πλησίον τής φωτιάς υπάρ
χουν ήλεκτροφόρα καλώδια ή μη
χανήματα ή άλλες συσκευές πού 
λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, 
διότι ή εκτοξευόμενη βολή είναι κα
λός άγωγός τού ήλεκτρισμού καί 
πιθανόν νά πλήξει τον χειριστή 
τού πυροσβεστήρα. ’Επίσης προ- 
καλούν καί φθορές, όταν πλησίον 
τής φωτιάς ύπάρχουν λεπτά μη
χανήματα, πίνακες ζωγραφικής, 
διάφορα έγγραφα κ.λ.π.

’Αντίθετα οΐ πυροσβεστήρες διο
ξειδίου τού άνθρακος, ξηρής σκό
νης καί HALON έχουν ταχύτατη 
κατασβεστική ενέργεια καί ένδεί- 
κνυνται γιά ήλεκτραγωγά σώμα
τα. ’Ιδιαίτερα οΐ πυροσβεστή
ρες διοξειδίου τού άνθρακα καί HA
LON δέν προκαλούν καθόλου φθο
ρές, όταν χρησιμοποιούνται σέ 
λεπτά μηχανήματα, καλλιτεχνι
κούς θησαυρούς, χημικές ούσίες, 
φάρμακα κ. λ. π. Έπισημαίνε- 
ται όμως, ότι οί πυροσβεστήρες 
αύτοί καί ιδιαίτερα τού διοξειδίου 
τού άνθρακος χρησιμοποιούμενοι 
σέ κλειστό χώρο καί σέ εύρεία 
κλίμακα, ίσως νά έχουν δυσάρε

στες έπιπτώσεις γιά τόν χειρι- 
ζόμενο αύτούς ή γιά άτομο ή 
άτομα πού εύρίσκονται μέσα στό 
χώρο τής πυρκαϊάς, έγκλωβισθέν- 
τα άπ’ αύτή κ.λ.π., διότι τό C02 
είναι άέριο δριμείας καί πνιγηρής 
οσμής καί όταν καταλάβει άρκετό 
χώρο τού δωματίου (20—30ο]ο 
περίπου), προκαλεϊ τόν θάνατο 
άπό άσφυξία.

Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α .

Πώς λειτουργούν οί πυροσβε
στήρες; Ή λειτουργία τους είναι 
άπλή καί άναγράφεται σέ μία 
έτικέττα πού είναι κολλημένη στό 
σώμα τού πυροσβεστήρα. Ή μόνη 
δυσκολία είναι ότι ύπάρχουν πολ
λοί τύποι καί ό καθένας έχει άπλό 
μέν, άλλά δικό του μηχανισμό 
λειτουργίας. Θά γράψουμε όμως 
πρός ολοκλήρωση τού θέματος 
μερικές βασικές έννοιες σχετικά μέ 
τήν λειτουργία τους.

Ύπάρχουν πυροσβεστήρες πού 
τό κατασβεστικό ύλικό (ξηρή σκό
νη) εύρίσκεται ύπό πίεση εντός 
τού σχεδίου καί ένα μανόμετρο 
μάς δείχνει τήν πίεση αύτή, όταν 
ή βελόνα τού μανομέτρου κινείται 
στήν πράσινη γραμμή ό πυροσβε
στήρας είναι κατάλληλος γιά χρή
ση. Όταν ή βελόνα πέφτει πρός 
τήν κόκκινη γραμμή, ό πυροσβε
στήρας χάνει τήν πίεσή του, καί 
σέ περίπτωση λειτουργίας του 
τό κατασβεστικό ύλικό δέν θά 
έκτοξευθεϊ. Ό  πυροσβεστήρας αύ- 
τός λειτουργεί όταν στρέψουμε 
τήν στρόφιγγά του ή πατήσουμε 
τήν χειρολαβή, άφού προηγουμέ
νως τήν άπασφαλίσουμε.

“Αλλοι τύποι πυροσβεστήρων 
μέσα στό δοχείο τους, έκτος άπό 
τό κατασβεστικό ύλικό, έχουν ένα 
μικρό μεταλλικό φιαλίδιο γεμάτο 
μέ άδρανές άέριο ύπό πίεση 
(άζωτο ή C02). ’Επάνω δέ εις 
τό πώμα τού πυροσβεστήρα είναι 
προσαρμοσμένος ειδικός μηχανι
σμός σάν επικρουστήρας. Κτυ- 
πώντας δυνατά μέ τό χέρι μας 
τόν μηχανισμό, ό επικρουστήρας 
σπάζει τό εσωτερικό φιαλίδιο καί 
τό άδρανές άέριο πού εξέρχεται 
εκτοξεύει τό κατασβεστικό ύλικό.

’Επίσης άλλοι πυροσβεστήρες 
φέρουν τό μεταλλικό φιαλίδιο έξω- 
τερικώς. Αύτό επικοινωνεί μέ τόν 
κυρίως πυροσβεστήρα μέ ένα μι
κρό σωληνίσκο. Άπασφαλίζοντας 
καί στρέφοντας τήν στρόφιγγα 
τού φιαλιδίου, τό άέριο διά μέσου

τού σωληνίσκου εισέρχεται στό 
δοχείο τού πυροσβεστήρα καί 
εκτοξεύει τό κατασβεστικό ύλικό 
(ξηρή σκόνη).

Οί πυροσβεστήρες πού χρησι
μοποιούν ώς κατασβεστικό ύλικό 
τά άέρια διοξείδιο τού άνθρακα 
καί HALON, έχουν τά κατασβε
στικά αύτά άέρια σέ ύγροποιη- 
μένη κατάσταση μέ άνάλογη 
πίεση. Στρέφοντας τήν στρόφιγγα 
τού πυροσβεστήρα εξέρχονται μέ 
πίεση τά ύγροποιημένα αύτά άέ
ρια, σέ άέρια κατάσταση καί επι
τυγχάνουν τήν κατάσβεση τής 
πυρκαϊάς.

Χ ρ η σ  ιμ ο π ο ί η  ση.

Ή γνώση τών όσων εκτέθηκαν 
δέν άρκεΐ γιά νά σβήσουμε μιά 
πυρκαϊά. Αύτός πού χρησιμοποιεί 
τόν πυροσβεστήρα πρέπει νά εφαρ
μόσει καί τήν κατάλληλη «τακτι
κή». Δηλαδή πρέπει: α) Νά επι
θεωρεί κατά τακτικά χρονικά δια
στήματα τόν πυροσβεστήρα, ώστε 
αύτός νά εύρίσκεται σέ ετοιμότητα, 
β) Προκειμένου για ύπαίθριες πυρ- 
καϊές ή βολή τού πυροσβεστήρα 
νά έχει τήν διεύθυνση τού άνέμου 
καί ποτέάντίθετη. γ) Νά προσβάλ
λει τήν εστία τής φωτιάς καί όχι 
τις άναδυόμενες φλόγες, δ) Σέ 
ύγρά καύσιμα νά καλύπτει όλη 
τήν επιφάνεια τού καιόμενου ύγρού 
ε) "Οταν ύπάρχει άνάγκη χρησι- 
μοποιήσεως πολλών πυροσβεστή
ρων, αύτοί νά χρησιμοποιούνται 
ταυτόχρονα,καί όχι ό ένας κατόπιν 
τού άλλου καί στ) Νά μήν άπο- 
μακρύνεται μετά τό σβήσιμο τής 
φωτιάς γιατί αύτή μπορεί νά 
άναζωπυρωθεΐ.

Τελειώνοντας θεωρούμε χρήσιμο 
νά εξηγήσουμε τί σημαίνουν τά 
γράμματα πού ύπάρχουν στις 
έτικέττες τών πυροσβεστήρων μέ 
τήν μορφή «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑ 
ΠΥΡΚΑΤΑΣ» ABCE ή BCE ή D 
Τά γράμματα αύτά δείχνουν τις 
κατηγορίες τών πυρκαϊών. Τό 
γράμμα Α συμβολίζει τις πυρκαϊές 
πού τό καιόμενο άντικείμενο άφή- 
νει στάχτη ή τις κοινές πυρκαϊές. 
Τό γράμμα Β συμβολίζει τις πυρ- 
καϊές ύγρών καυσίμων. Τό γράμμα 
C τίς πυρκαϊές άερίων. Τό γράμμα 
D τίς πυρκαϊές μετάλλων καί τό 
γράμμα Ε πυρκαϊές τών άνωτέρω 
κατηγοριών, παρουσία ήλεκτρικού 
ρεύματος.



Η  Α Υ Ξ Η Σ Η  ΤΩ Ν  Τ ΡΟ Χ Α ΙΩ Ν  Α 
ΤΥ Χ Η Μ Α ΤΩ Ν  στη Χώρα μας καί Ιδιαί
τερα στις πόλεις καί τις μεγάλες οδικές 
αρτηρίες, μαζύ με την παράλληλη αΰ- 
ζ,ηση των τροχοφόρων οχημάτων καθώς 
επίσης και την ελλειψη της σωστής κυ
κ λοφ ορικ ή ς άγω γής έκ μέρους οδηγών 
και πεζών, δημιούργησαν τό κυκλοφορια- 
κό πρόβλημα.

, τ Ρ°Χο?όρα, γενικώς, έχουν κάνει 
τον άνθρωπο αιχμάλωτο της άναγκαιό- 
"ΠΤΓαζ τους και ή άσυλλόγιστη χρή
ση τους, ποτίζει καθημερινά τούς δρό- 

Ραζ ρέ άφθονο άνθρώπινο αίμα.
Η  Ελληνική Χωροφυλακή διοργανώ- 

νει συχνά Εκθέσεις Τροχαίας για  νά 
βοηθήσει στην αποτελεσματική αντιμε
τώπιση τοϋ κυκλοφοριακοΰ προβλήματος 
και να διαφωτίσει τον πολίτη για  τούς 
κίνδυνους που απειλούν τή σωματική ακε
ραιότητα τού ίδιου καί τών συνανθρώπων 
τ°υ ,; ά π ’ την αδεξιότητα μέ τήν οποία 
χειρίζεται το αυτοκίνητο καί τήν άγνοια 
ή την ημιμαθεια τών κανόνων ασφαλούς 
κυκλοφορίας άπό οδηγούς καί πεζούς.

Έ τ σ ι  ή Διοίκηση Χ ω ρ]κής Λαμίας, 
στα πλαίσια γενικότερου προγράμματος 
τοϋ ’Αρχηγείου Χ ωρ]κής, διοργάνωσε 
Έ κθεση  Τροχαίας πού πραγματοποιή- 
θηκε^τόν περασμένο μήνα στή Λαμία, 
σέ  ̂αίθουσα πού παραχωρήθηκε εύγενώς 
απ τή Διοίκηση τοϋ ’Εργατικού Κέντρου 
τής πόλεως.

Σ τα  εγκαίνια τής Έ κθέσεω ς πού άρχι
σαν με αγιασμό, στον όποιο χοροστάτησε 
ό Μ ητροπολίτης Φθιώτιδος κ. ΔΑΜ Α- 
^^■ΚΧ ΟΣ παρεστησαν; Οι 'Υφυπουρ-

858

γοί Παιδείας καί Γεωργίας κ.κ. Κ Α ΡΑ - 
Τ Ζ Α Σ  καί ΤΡΙΑ Ν ΤΑ Φ Υ Λ Λ Ο Υ , ό 
Γενικός Γραμματέας τοϋ 'Υπουργείου 
Δημοσίας  ̂ Τάξεως κ. Κ. Σ Α Έ Α Λ Η Σ , 
° ΧρΧ Ι̂ΥΟ? Χωροφυλακής ’Αντιστράτη
γος κ. Μιλτιάδης Α Ρ Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  οί 
Βουλευτές κ.κ. Δ. Ε Υ Α ΓΓ Ε Λ ΙΟ Υ  καί 
Ε . Σ Τ Α 'Γ Κ Ο Σ , ό 'Υποστράτηγος Σ .Κ .Ε . 
Σ . Π Α Γ Ω Ν Α Σ, ό Ά νώ τεοος Δ ]τής 
Χ ωρ]κής Στερεάς Ε λλάδας ' Ταξίαρχος 
Μ ι ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι 
Α ξιωματικοί τοϋ Σώματος, εκπρόσωποι 

τών τοπικών άρχών, οργανώσεων, σω
ματείων και συλλογών καί πλήθος κόσμου.

Μετά τον Αγιασμό, ό Δ ]τή ς τής 
Δ .λ . Λαμίας Συν]ρχης κ . ΖΑ Χ Ο Σ, 
μίλησε γιά  τήν σημασία τής Έκθέσεως 
κάνοντας μιά άναδρομή στά προβλήμα
τα πού άντιμετωπίζει ή Τροχαία καί 
αναφερθηκε σέ στατιστικά στοιχεία, γύ
ρω απ τά τροχαία άτυχήματα καί τις 
δυσάρεστες επιπτώσεις πού επιφέρουν 
στο_ύς διάφορους τομείς τής κοινωνικής 
ζωής. Επίσης τόνισε ότι είναι ύπο- 
χρέω σιςτώ ν πολιτών νά συμμορφώνονται 
και να τηρούν τούς κανόνες καί τις 
^Μ ταςείς  τής σωστής κυκλοφορίας, νά 
σέβονται τούς συνανθρώπους τους νά 
βοηθούν _ καί νά συμπαραστέκονται στο 
έργο καί τις προσπάθειες πού καταβάλ
λουν οί ̂  άνδρες τών 'Υπηρεσιών Τρο
χαίας Χωροφυλακής γιά  τήν πρόληψη 
τών τροχαίων άτυχημάτων.

'-Γελος  ̂ ό Γενικός Γραμματεύς τού 
I πουργειου Δημοσίας Τάξεως κ. Κ. Σ Α - 

Τ Α Λ Η Σ  έκοψε τήν κορδέλλα καί εγκαι

νίασε έτσι τήν λειτουργία τής Έκθέσεωι 
Λαμίας,^ η οποία περιλάμβανε: Στατιστι
κούς πίνακες καί φωτογραφικό υλικό 
απο τροχαία άτυχήματα, προβολές τα ι
νιών σχετικών μέ κυκλοφοριακά προβλή
ματα, διαλέξεις, παρουσίαση τού έπιστη- 
μονικοΰ καί τεχνικού έξοπλισμοΰ τών 
Ιπηρεσιων Τροχαίας, ανάγλυφη μακέτ- 

τα πρωτότυπης πόλεως πού παρουσίαζε 
τ α , ΰε^ “ Τα κινήσεως τών οχημάτων 
και πεζών, τής σηματοδοτήσεως κ.λ.π.

Τήν Έ κθεση  έπισκέφθηκαν οί μαθητές 
των Γυμνασίων καί Δημοτικών Σχολείων 
του Νομού Φθιώτιδος, σπουδαστές, μέλη 
αυτ ]κών σωματείων καί οργανώσεων καί 
χιλιάδες λαού, τούς όποιους ξεναγούσαν 
και ενημέρωναν γιά  θέματα τροχαίας 
ειδικευμένοι σ’ αύτά άνδρες καί γυναίκες 
του  ̂ ^ω ματος. Ε π ίσ η ς  στήν ' είσοδο 
διανέμονταν έντυπα σχ-τικά μέ τήν κυ
κλοφορία που ^περι,ΐχαν συστάσεις γ ιά  
ιην  πρόληψη τών τροχαίων άτυχημάτων.

Η  Εκθεση -ίχ ε  εύμενή άπήχηση στήν 
Λαμιακη^ κοινωνία καί σχολιάστηκε εύμε- 
νεστατα άπ τό κοινό της. Ό  τοπικός τύπος 
που αποτελεϊται ά π ’ τ ις  εφημερίδες: 
«Ε θνικός άγων», «Φώς», «Πρόοδος», 
εςύΡε υ.ε δημοσιευματά του τήν έπιτυχία 
τής Εκθεσεως^ καί δημοσίευσε φωτογρα- 
^ ;ες Έ ί ς· Ε π ίσ η ς  εξήρε τήν προσφορά 
•ης, Χωροφυλακής στον άγώνα γιά  τήν 
πρόληψη τών τροχαίων άτυχημάτων καί 
καλεσε τό κοινό τής Λαμίας νά συμπαρα- 
σταθε· στο έργο αυτό γιά  νά σταμα
τήσου ν οί θυσίες σ τ ο  β ω μ ό  τ ή ς  
α σ φ ά λ τ ο υ .

€ΚΘ£ΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ



Ρ Β κ ν  Μ Κ / »[ i  f  - - Λ η ύ  ' · ί
1 ■ ¥  / 3· ,*
1  V ; ,

■ κ  ν

ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΚΕ  
Ο ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  
Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω  Ν 

Κ A I
A I Γ I Α Λ E I A Σ 
κ. Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Σ

Στις 19-11-1978 καί ώρα 11.30' έγινε στον 'Ιερό 
Ναό τής Μητροπόλεως του Αίγιου, ή ενθρόνιση τοΰ 
νέου Μητροπολίτου Αίγιαλείας καί Καλαβρύτων Σε- 
βασμιωτάτου κ.κ. ’Αμβροσίου, πρώην Τιτουλαρίου 
Μητροπολίτου Ταλαντίου καί Άρχιγραμματέως τής 
'Ιεράς Συνόδου.

Στην ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου κ. ’Αμβροσίου 
πού διετέλεσε έπί ΙΟετία προϊστάμενος τής Θρησκευ
τικής 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής, παρέστησαν ό ’Αρχι
επίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, 
26 Μητροπολίτες άλλων Μητροπόλεων, ό '1  φυπουργος 
Οικονομικών κ. Παπαρρηγόπουλος, οί Βουλευτές κ.κ. 
Παπακωνσταντίνου καί Πατρώνης, ό Α' Ίπαρχηγός 
Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Σωτήριος Πουλό- 
πουλος, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δυτικής 
Ελλάδος Ταξίαρχος κ. Β. Μιχαήλ, εκπρόσωποι τών 
άρχών τής πόλεως του Αίγιου, άλλοι επίσημοι και 
χιλιάδες λαοϋ.

Τδ Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλακής πού έ'ζησε 
άπδ κοντά τδν ακέραιο χαρακτήρα καί τδ λαμπρδ ήθος 
τοΰ 'Ιεράρχου, καθώς έπίσης καί την υψηλή κοινωνική 
δράση καί τήν προσφορά του στήν ’Εκκλησία καί τήν 
Πατρίδα, πιστεύει απόλυτα δτι θά διακριθεΐ ιδιαίτερα 
καί στδν νέο του ποιμαντικό αξίωμα καί τοΰ εύχεται
καλή επιτυχία στδ έ'ργο του.

Στή φωτογραφία ό νέος Μητροπολίτης Καλαβρύ
των καί Αίγιαλείας εύλογεΐ τούς πιστούς στδν Μη- 

. τροπολιτικό Ναδ τοΰ Αίγιου.
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Ένα ανησυχητικό
Κοινωνικό
Φαινόμενο

ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ τοΰ προηγου
μένου μήνα, ή στήλη των «Γεγονό
των καί Συμβάντων» ασχολήθηκε 
εκτός άπό τ άλλα καί μέ τή περί
πτωση των τριών νεαρών μοτοσυ- 
κλεττιστών άπό τή Θεσσαλονίκη, 
πού λήστευαν άδύναμες ήλικιωμέ- 
νες γυναίκες καί στή συνέχεια εξα
φανίζονταν τρέχοντας ίλιγγιω- 
δώς μέ μιά ταχύτατη μοτοσυκλέττα.

"Ομως δέν είναι μόνο ή περί
πτωση τής Θεσσαλονίκης. Κάθε 
μέρα παρόμοια περιστατικά έρ
χονται στό φώς τής δημοσιότητας. 
Καί τά περιστατικά αύτά είναι 
περισσότερα στις μεγαλουπόλεις, 
κυρίως στήν ’Αθήνα καί στή Θεσ
σαλονίκη, όπου ή ανωνυμία καί ό 
υπερπληθυσμός έρχονται νά βοη
θήσουν καί νά διευκολύνουν τή 
φυγή καί τή δράση τών νεαρών μέ 
τις μοτοσυκλέττες.
Οί σκηνές πού διαδραματίζονται

στούς δρόμους τών μεγαλουπόλεων 
μέ πρωταγωνιστές τούς νεαρούς μέ 
τις μοτοσυκλέττες, συχνά θυμί
ζουν ’Αμερική. Θυμίζουν εκείνους 
τούς περιβόητους «"Αγγέλους τής 
Κολάσεως» πού συμμορίες —συμ
μορίες καί μέ τή βοήθεια τών ταχύ
τατων μοτοσυκλεττών τους, μπλό- 
καραν καί λεηλατούσαν ερημικές 
αγροικίες, αναστάτωναν τά κέντρα 
τών αμερικανικών μεγαλουπόλεων 
καί έβαζαν φωτιά στά βενζινάδικα 
τών απομακρυσμένων περιοχών. 
Εκείνοι συχνά χρησιμοποιούσαν, 

γιά όπλο, βαριές αλυσίδες, ντύ
νονταν μέ πέτσινα στενά παντε
λόνια καί πέτσινα γιλέκα, γέμιζαν 
τό σώμα τους μέ «τατουάζ», κρε
μούσαν στό λαιμό λογή£—λογής 
φτηνά κατασκευάσματα καί άφη
ναν τά γένια καί τά μαλλιά τους 
όχι μόνο μακρυά, άλλά καί άπλη- 
τα, σέ ένδειξη, όπως χαρακτηρι
στικά οί ίδιοι δήλωναν, τής άντί- 
θεσή τους μέ τό κατεστημένο. Καί 
κείνη τήν έγκληματική άλητοσυμ- 
περιφορά τους τήν είχαν βα
φτίσει: κοινωνική έπανάσταση.

Μά άνατρέπονται έτσι τά κατε
στημένα κάθε χώρας; Κοινωνική 
έπανάσταση χωρίς πνευματική πρό-

αύτούς τούς όδηγούς. Νά τούς 
ύψώσει σέ όριοδεΐχτες νά παρα- 
δειγματισθεΐ.

Όμως, άν οί μειοψηφίες αυτές 
ζητούν ν αλλάξουν τό ρυθμό τής 
ζωής κι άπό ειρήνη νά φέρουν τόν 
πόλεμο, άπό ήρεμία βία, άπό δη
μιουργία τό γκρέμισμα, τήν άγωνία, 
τήν άπόγνωση. . . Τότε άλλάζει τό 
πράγμα. ’Αρχίζει νά προβλημα
τίζει.

Τό ν’ άρπάξει κανείς τή τσάντα 
μιας ήλικιωμένης γυναίκας, άλλά 
κι όποιουδήποτε άνθρώπου, δέν 
είναι γενναιότητα, δέν είναι κατόρ
θωμα, δέν κλείνει μέσα του κάτι, 
ούτε τό έλάχιστο, πού νά θυμίζει 
άνθρωπιά. Δέν γίνεται κήρυκας 
ούτε τής δικαιοσύνης, ούτε τής 
έλευθερίας. Θυμίζει ζούγκλα άφρι- 
κανική καί ζούγκλες δέν έχουν 
θέση στις κοινωνίες τών άνθρώ- 
πων. Κι άν μερικές φορές οί ίδιες 
οί κοινωνίες τις δέχονται, αυτό δέν 
άποτελεΐ παρά ένδειξη καί στοι
χείο παρακμής καί κοινωνικοπο- 
λιτιστικής διαφθοράς.

Τό νά τρέχει κανείς μ’ ένα δί- 
κυκλο, ποΰχει βγαλμένες τις έξα- 
τμίσεις, μ’ έκατό χιλιόμετρα τήν 
ώρα μέσα στούς πολυσύχναστους

αΠΙΙΠΟΝΕΣ ΠΣΦ ΠΛΤΟν
οδο, χωρίς πολιτιστική άνάπτυξη, 
δέν γίνεται. Βία καί έγκλημα δέν 
σημαίνουν έπανάσταση, άλλά άντι- 
κοινωνικότητα. Σημαίνουν άμορ- 
φωσιά καί σκοταδισμό. Σημαίνουν 
άγρια πάθη. Θυμίζουν καί χαρα
κτηρίζουν ύπάνθρωπους.

Στή χώρα μας, βέβαια, δέν είναι 
τόσο τραγικά τά πράγματα. Ούτε 
όλοι οί νέοι πού κυκλοφορούν μέ 
μοτοσυκλέττες είναι μιμητές έκεί- 
νων τών υπανθρώπων. Μόνο οί 
λίγοι. Πάντα, σέ κάθε έποχή, τόσο 
οί απάνθρωπες συμπεριφορές καί 
τά έγκληματικά κρούσματα, όσο 
καί τά ύπεράνθρωπα έπιτεύγματα 
καί οί νέοι ορίζοντες άνήκουν σέ 
μειοψηφίες. Μειοψηφίες πού είναι 
ικανές ν άλλάξουν τό ρυθμό τής 
ζωής. Κι’ άν είναι νά τόν άλλάξουν 
πρόςτό καλύτερο, τότε έχει καλά. 
Τότε άξίζει ό έπαινος, ό δημόσιος 
έπαινος άλλά καί ή παραδοχή. 
Τότε πρέπει μέ θάρρος κι εύθύνη 
τό κοινωνικό σύνολο ν’ άκολου- 
θήσει. Νά δεχτεί τήν άλλαγή καί 
νά χαρίσει τό φωτοστέφανο σ’

δρόμους, άδιαφορώντας άν δίπλα 
του βαδίζουν πεζοί, ή περνούγαύτο- 
κίνητα καί νά σκορπάει τόν τρόμο 
σ όδηγούς καί πεζούς, αύτό δέν 
είναι παλλικαριά, δέν σημαίνει 
άντρισμό. Τί σημαίνει; ’Αντικοι
νωνικότητα, άνευθυνότητα, διε
φθαρμένη ψυχική προσωπικότητα. 
Σημαίνει έπιδειξιομανία μέ έγκλη
ματική προδιάθεση καί χαμηλό 
πνευματικό έπίπεδο. Σημαίνει άσέ- 
βεια ττρός τούς άλλους. Οί άλλοι, 
οί τρίτοι, καλοί ή κακοί δέν έχει 
σημασία, είναι κι αυτοί άνθρωποι. 
Κινούν γιά τή δουλειά τους, ιδρώ
νουν γιά τό μεροκάματο ή έπιστρέ- 
φουν στό σπίτι τους γιά νά γαλη
νέψουν, νά ξεκουραστούν. Είναι 
φορτωμένοι άπό τό άγχος τής 
μέρας καί άναζητοΰν τήν ήρεμία 
Δέν χρωστάν τίποτα νά πανικο- 
βληθοΰν, νά μεγαλώσει τό άγχος 
τους, νά πεταχτοΰν τήν νύχτα τρο
μαγμένοι άπό τόν ύπνο τους, νά 
σπάσουν τά νεύρα τους.

’Ασέβεια πρός τούς τρίτους, ά- 
σέβεια καί πρός τούς ίδιους τςύς
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έαυτούς τους. Καταρράκωση της 
δικής τους αξιοπρέπειας μιά καί 
γίνονται άντικείμενα οίκτου καί 
περιφρόνησης, άντικείμενα όργής 
δίκαιας όργής, άλλα καί άηδίας, 
άντικείμενα φτηνών χαρακτηρι
σμών — δίκαιων χαρακτηρισμών.

Ό χι, δεν σέβονται τούς έαυτούς 
τους, δεν σέβονται τήν έννοια άξιο· 
πρέπεια. Ίσως αύτή τή λέξη νά μήν 
τήν έμαθαν ποτέ. Ίσως νά μήν τήν 
άκουσαν, νά μήν τή διδάχτηκαν. 
Οί πιό πολλοί άπ’ αύτούς έζησαν, 
μεγάλωσαν, σε περιβάλλον πού 
είχε ξεχάσει κι είχε διαλύσει κάθε 
έννοια άξιοπρέπειας. Σέ περιβάλ
λον πού τό κλυδώνιζε ή άσυδοσία, 
ή χαλάρωση ή ή άπώλεια κάθε 
ήθικής καί κοινωνικής άξίας. Σέ 
οικογένειες διαλυμμένες, οικογέ
νειες χωρίς ιδανικά, μέ τις σφρα
γίδες τής άτιμίας καί τού ήθικοΰ 
ξεπεσμού. Άπό μητέρες πού δέν 
πόνεσαν ποτέ γιά ό,τι έφεραν στόν 
κόσμο. Άπό πατέρες πού δέν χτυ
ποκάρδισαν ποτέ γιά σύζυγο καί 
παιδιά, πού ξημεροβραδιάζονταν 
στά καπηλειά καί στούς τεκέδες, 
πού φιλοξενούνταν στις φυλακές 
κι’ ή κοσμοθεωρία τους δέν διέ
φερε άπ’ αύτή τών σκουληκιών.

Τά παιδιά αύτά είναι θύματα 
δικά τους. Θύματα τής άπερισκε- 
ψίας καί τού άποπροσανατολι- 
σμοΰ τών γονιών τους. ’Αλλά πέρα 
άπό τήν οικογένεια υπάρχει τό 
περιβάλλον. Τό περιβάλλον τό 
εύρύτερο, τό κοινωνικό. Μέ τις 
καλές καί άσχημες πλευρές του.
Καί έδώ είναι ή μεγάλη εύθύνη 
αύτών τών νέων. 'Η ήλικία τους, 
ήλικία τής προχωρημένης έφη- 
βείας, τούς έδωσε τά προσόντα νά 
διαλέξουν: Ή  τις καλές πλευρές 
ή τις κακές. Ή  τόν τίμιο άγώνα 
ή τήν παρανομία. Ή  τόν στίβο 
μέ τόν ιδρώτα καί τό περήφανο 
άντίκρυσμα τής ζωής ή τή φυ
λακή. Μπορούσαν νά διαλέξουν. 
Μέ ποιά κριτήρια; Τήν ίδια τή 
ζωή, πού σήμερα παρουσιάζεται 
ολοζώντανη καί διδάσκει. Διδάσκει 
καλύτερα άπό κάθε σχολειό καί 
πανεπιστήμιο, καλύτερα άπό κάθε 
δάσκαλο. Άπό έδώ άρχίζει ή εύ
θύνη τους. Τ’ άλλα, οικογενειακό 
περιβάλλον κ.λπ., είναι έλαφρυν- 
τικά καί πάντα τά έλαφρυντικά τό 
μόνο πού μπορούσαν ν’ άποδείξουν 
ήταν ή ένοχή.

«Τάσεις φυγής», λένε οί κοινω
νιολόγοι, ότι παρουσιάζουν. Τάσεις 
φυγής άπό κάθε τι πού τούς περι

βάλλει. Άπό έλλειψη στοργής, 
έλλειψη προτύπων, άξιών, ιδανι
κών. Αύτό όμως δέν είναι δικαιο
λογία. Είναι διαπίστωση. Καί δια
πίστωση πικρή. Ίσως θάπρεπε νά 
παρουσιάζουν κάτι άλλο. Κάτι 
πού νά θυμίζει άγώνα γιά διόρθωση, 
γιά γέμισμα τών κενών πού δημιούρ 
γησε τό περιβάλλον ή τάσεις γιά 
πιό πολλή πρόοδο, περισσότερη 
άνάπτυξη, πού μπορεί νά χαρίσει 
ή εύημερία. Τούτο δέν είναι άδύ- 
νατο. Δέν είναι τό ίδανικώτερο. 
Πολλοί νέοι, παιδιά πού προέρ
χονται άπό χειρότερα οικογενειακά 
περιβάλλοντα ζοΰν άνάμεσά μας 
καί άγωνίζονται τίμια. Έχουν νιώ
σει τήν βαρειά κληρονομιά, τις 
άμαρτίες τών γονιών τους καί πα
σχίζουν ν’ άποδείξουν δτι «τό μήλο 
δέν πέφτει, πάντα, κάτω άπό τή 
μηλιά». Μήπως μπορούμε νά ξεχά- 
σουμε έκεΐνα τά παιδιά τού’Ορφα
νοτροφείου τής Θεσσαλονίκης, πού 
βρήκαν πριν ένα χρόνο καί παρέ
δωσαν τόν χαρτοφύλακα μέ τά 
έκατομμύρια; ’Όχι. Θά μάς συγκλο
νίζει καί θά μάς οδηγεί ή πράξη 
τους. Αύτό δέν είναι όμως τό μονα
δικό φαινόμενο. Χιλιάδες άλλα 
παιδιά άγωνίζονται, τή μέρα ποτί
ζοντας μέ ιδρώτα τό ψωμί πού 
τρώνε καί τό βράδυ παρακολου
θώντας διάφορες Σχολές, γιά νά δη
μιουργήσουν τό δικό τους μέλλον 
κρατώντας ψηλά καί άμόλυντη 
τήν άξιοπρέπειά τους. Αύτά τά 
παιδιά μπορούν νά μιλούν καί νά 
κάνουν κοινωνική έπανάσταση. 
Καί δικαιούνται νά μιλούν γιά 
φυγή, φυγή άπό τό βρώμικο παρελ
θόν καί πίστη γιά τήν άντάμειψη 
τής τιμιότητας.

«Τάσεις φυγής», λοιπόν, γιά 
τούς «καμικάζι τής άσφάλτου». Τό 
κακό είναι δτι αύτοδανίστηκαν τόν 
χαρακτηρισμό τους αύτόν, άπό 
μιά λαμπρή σελίδα τού παγκόσμιου 
πατριωτισμού. Άπό τούς περίφη
μους πατριδολάτρες «καμικάζι» τής 
’Ιαπωνίας. Δέν έχουν δμως σημασία 
οί λέξεις κι οί χαρακτηρισμοί. Ση
μασία έχει ή συμπεριφορά. Μιά 
συμπεριφορά πού πληγώνει κάθε 
σωστά σκεπτόμενο άτομο, κάθε 
ύπεύθυνο πολίτη. Τούτο γιατί κάθε 
άντικοινωνική συμπεριφορά άντα- 
νακλά στό κοινωνικό σύνολο καί 
καρακτηρίζει τή πρόοδο καί τό πο
λιτισμό του, έστω κι’ άν προέρ
χεται άπό έξαιρέσεις. Στιγματίζει 
κατά κάποιο τρόπο τήν άνησυχία 
μας. Δέν ύπάρχουν κοινωνικά άτομα 
άμέτοχα στις εύθύνες τού συνόλου,

άμέτοχα στά αίτια τών παρεκτρο
πών τής μιάς ή τής άλλης μειοψη
φίας. Όλοι είναι υπεύθυνοι. Άλλοι 
λιγότερο κι άλλοι περισσότερο. 
Λιγότερο αυτοί πού άνησυχοΰν. 
Περισσότερο αύτοί πού άδιαφο- 
ρούν. Πάντως όλοι.. Μεγάλοι καί 
μικροί, ήχηρά έπώνυμα καί άνώ- 
νυμοι. Δέν έχει κανείς δικαίωμα 
ν’ άδιαφορήσει. Τί πρέπει νά γίνει; 
Ν’ άντιμετωπισθοΰν μ’ εύθύνη καί 
καλοπροαίρετα. Νά πεισθοΰν γιά 
τό σωστό άντίκρυσμα τής ζωής. 
Νά διδαχτούν τήν πραγματικότητα 
καί τήν άλήθεια. Καί νά τήν διδα
χτούν δχι στά σχολειά, στις έκ- 
κλησιές καί στ’ αναμορφωτήρια. 
Αλλά στά δικά τους «χωρικά ϋδα- 
τα». Στις «ντισκοτέκ» πού συχνά
ζουν, στά σφαιριστήρια, στά κατα
γώγια, στις γειτονιές τους, στά 
πάρκα πού έχουν γιά λημέρια. Νά 
πάμε έκεΐ. Νά τούς δούμε μ’ άγάπη 
καί κατανόηση. Νά μιλήσουμε μέ 
λέξεις άπλές, μέ λέξεις πού ζεσταί
νουν. Νά δείξουμε μέ τό χαμήλωμά 
μας τή συμπαράστασή μας, νά 
δείξουμε πώς δέν αδιαφορούμε γι’ 
αύτούς.

Οί νέοι δσο κι άν έχουν ξεφύγει 
άπό τούς δρόμους τών ιδανικών, 
πάντα έχουν μέσα τους άπόκρυφες 
γωνιές άγνότητας. Αύτές τις γω
νιές νά βρούμε. Δέν χρειάζεται περι
φρόνηση, χρειάζεται στοργή καί 
συμπαράσταση. Έκεΐ μέσα στις 
δικές τους άτμόσφαιρες, ύπάρχουν 
πολλές έλπίδες νά νιώσουν τις 
εύθύνες τους, νά δούνε πού οδηγεί 
ή πορεία πού διάλεξαν, νά ξυπνήσει 
ή έπίγνωση. Στις δικές τους γωνιές 
πρέπει νά τρέξουμε, γιατί αύτοί στις 
δικές μας δέν πλησιάζουν. Ά ς τούς 
πλησιάσουμε έμεΐς. Ό  κόπος δέν 
θά πάει χαμένος. Ποτέ δέν χάνονται 
οί τίμιοι κι άληθινοί άγώνες. Έστω 
κι’ ένας ν’ άλλάξει, έστω κι ένας νά 
συνειδητοποιήσει πού βαδίζει, αύ
τό είναι κέρδος. Αύτό θάναι νίκη. 
Νίκη καί καύχημα τού κοινωνικού 
συνόλου.

Ίσως κάθε άργοπορία ν’ άνοίγει 
μπροστά μας μεγαλύτερους κινδύ
νους. Καλύτερα γιατρεύονται οί 
αρρώστιες στήν άρχή. Άργότερα“ 
σάν γίνουν καρκινώματα είναι άργά. 
Αργά γιά όλους............

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Τ Ο  Σ Τ Μ Π Α Ν
ά λ λ ο τ ε . . . . . . . . . . . c m  j a p s

Τοΰ κ.
Ε υ α γ γ έ λ ο υ  Σ τ α μ ά τ η ,  
Μαθηματικού.

Ο Ι παλαιοί πολιτισμένοι 
λαοί εΐχον κάμει πολλάς 
( καί ενδιαφέρουσας άστρο- 

νομικάς παρατηρήσεις. Μεταξύ των 
λαών αυτών άναφέρονται οι Κινέζοι, 
οι Βαβυλ.ωνίοι, οΐ Αιγύπτιοι καί οι 
Ελ.ληνες. Μόνον όμως οί "Ελληνες, 

καθ οσον είναι γνωστόν, εΐχον 
διατυπώσει γνώμας σχετικός μέ το 
Σόμπαν. Α ί γνέομαι αύταί διίσταντο. 
Οι περισσότεροι εκ των αστρονόμων 
—φιλοσόφων εΐχον την γνώμην δτι 
το Σόμπαν είναι άπειρον. ’Ολίγοι 
εξ  ̂ αυτών εΐχον διατυπώσει την 
γνώμην ότι το Σόμπαν είναι πεπε- 
ρασμένον.

Μετά παροδον τριών αιώνων πε
ρίπου, την αυτήν γνώμην διετόπωσεν 
° , Αρισταρχος ό Σάμιος καί περί 
το 250 π.Χ. ο Αρχιμήδης, στηρι- 
ζομενος εις τάς αστρονομικός υπο
θέσεις τής εποχής τον, καί εις ιδίας 
παρατηρήσεις καί σκέψεις, διετύ
πωσε ̂ μαθηματικήν θεωρίαν, ότι 
το Συμπαν είναι πεπερασμένον καί 
προσεπάθησε νά απόδειξη το μέ
γεθος τοΰ Σόμπαντος αυτόν, νπο- 
λογίζων προς τούτο την ακτίνα 
αυτού, διότι το πεπερασμένον Σόμ
παν τό έθεώρει σφαιρικόν. Είχε 
δέ ό ίδιος ενρει θεώρημα, καθ' ό αν 
γνωρίζωμεν την ακτίνα μιας σφαί
ρας, είναι πολύ εϋκολον να εϋρωμεν 
τον όγκον αυτής.

( Υπελογισε, λοιπόν, ό ’Αρχιμήδης 
την ακτίνα τού πεπερασμένου σφαι
ρικού Σόμπαντος ϊσην μέ 5 δισεκα
τομμύρια στάδια. Τό κοινόν ελλη
νικόν στάδιον τής εποχής εκείνης 
ήτο Ισον μέ 164 μέτρα. ’Ανέπτυξε 
δε όλους τούς υπολογισμούς του

εις μιαν διασωθεϊσαν μικρόν πρα
γματείαν του, ή όποια φέρει τον 
τίτλον Ψαμμίτης. Ή  λ έξις Ψαμ
μίτης προέρχεται από την λέξιν 
Ψάμμος=άμμος. Εις την Εισα
γωγήν τής πραγματείας του ό ’Αρχι
μήδης αποτείνεται προς τον Βασι- 
λέα των Συρακουσών Γέλωνα καί 
τού λεει, ότι θά τού απόδειξη, πό
σους κοκκους μήκωνος (παπαρού- 
νας) είναι δυνατόν να χωρέση τό 
σφαιρικόν Σόμπαν. Τήν λέξιν «Ψαμ
μίτης»,  ̂τήν έχρησιμοποίησεν ώς 
δηλωτικήν τού περιεχομένου τής 
πραγματείας του. Καί κατέληξεν ό 
Αρχιμήδης εις τήν άπόδειξιν, ότι 

το πεπερασμενον σφαιρικόν Σόμπαν 
μέ ακτίνα = 1 6 4  μ. επί 5 δισεκ. 
στάδιά =  820 δισεκατομ. μέτρα, 
χωρεί κοκκους μό]κωνος (παπαρού
νας), τών όποιων τό πλήθος εκφρά
ζεται ύπό τού μεγάλου αριθμού 1, 
άκολ,ουθουμένου από 63 μηδενικά.

t Αί σκεψεις τού Άρχιμήδους, μέ 
τα δεδομένα τής εποχής του, είναι 
όρθαί. Αί καταπληκτικοί, όμως, 
πρόοδοι τής νεωτέρας ’Αστρονομίας 
οδηγούν εις πολύ μεγάλ.ους, έκπλ.η- 
κτικους αριθμούς, διά τό μέγεθος 
τού θεωρουμένου πεπερασμένου σφαι
ρικούς Σόμπαντος. Πρό ολίγων δεκα
ετηρίδων, άνεκινήθη πάλιν τό ζήτη
μα αν τό Σόμπαν είναι πεπερασμέ
νον η όχι. Είναι ευνόητον, ότι άπάν- 
τησις ικανοποιητική επί τού ερω
τήματος αυτού δέν είναι δυνατόν να 
δοθή. Επι τινα έτη ύπεστηρίχθη 
η αποψις, ότι τό Σόμπαν είναι πεπε
ρασμένον καί σφαιρικόν καί ότι 
ή άκτις τού Σόμπαντος αυτού είναι 
5 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Τούτο 
σημαίνει οτι το φώς εκ τού κέντρου 
τού Συμπαντος αυτού διά νά φθάση 
εις τήνγήν χρειάζεται 5 δισεκατομ
μύρια έτη, έχον ταχύτητα 300 έκατ. 
μέτρων κατά δευτερόλεπτον!

s Αι εντελιώς νεωτεραι θεωρίαι τής
Αστρονομίας υποστηρίζουν ότι τό 

7i67i£QCL(jμενον (jcpcuQLXov Σύμπαν δι- 
αρχώς διαστελλεταί, xai επομένως 
δέν δύναται νά γίνη λόγος περί τού 
μεγέθους τού Σόμπαντος, αφού τού
το δέν είναι σταθερόν, άλάά διαρκώς 
μεταβαλ,λετ αι. Τώρα γεννάται τό 
ερώτημα, με ποια μέσα γίνονται 
αί σχετικαί μετρήσεις, διά τον καθο
ρισμόν τού πεπερασμένου θεωρού
μενου σφαιρικού Σόμπαντος. Ό  
μέν ’Αρχιμήδης έχρησιμοποίησε δύο 
μικρά κυλινδρικά ξυλ,αράκια (κυλάν - 
δρικους χαρακας) ώς όργανα διά 
την μετρησιν γωνιών καί αποστά
σεων! Η  νεωτερα δέ ’Αστρονομία 
χρησιμοποιεί τό τηλ^εσκόπιον, τήν 
ταχύτητα τού φωτός, τήν φωτογρα
φίαν τών φασμάτων τού φωτός καί 
ποικίλας ακτινοβολίας εκ τού Σύμ- 
παντος. Έν τώ μεταξύ, όμως, δέν 
γνωριζομεν ακριβώς τί είναι φώς! 
Δια το φώς επι τού παρόντος ισχύ
ουν δύο θεωρίαι. Κατά τήν μίαν 
τό̂  φώς είναι ενέργεια μεταδιδομένη 
διά κυμάνσεων. Κατά τήν άλλην τό 
φώς διαδίδεται διά φωτονίων, τά 
οποία είναι, μικρά ποσά (κβάντα) 
ενεργείας. Θεωρείται όμως βέβαιον, 
ότι θά ύπάρχη εις τήν πραγματικό
τητα μία θεωρία διά τό φώς, τήν 
όποιαν ή Φυσική δέν έχει ακόμη 
άνεύρει.

"Ας σημειωθή σχετικώς, ότι παρ’ 
ολας τας προόδους τών φυσικών 
Επιστημών δέν γνωριζομεν, τί είναι 

ο ηλεκτρισμός καί τί είναι ό μαγνη
τισμός, ασχέτως άν κατορθώνωμεν 
την παραγωγήν καί τήν χρησιμο
ποίησή ποικιλοτρόπως τών φυσικών 
αυτών δυνάμεων!

Κατά τά τελευταία εκατό περί
που έτη ή ’Αστρονομία στηριζομένη 
εις τάς προόδους τής Φυσικής καί 
τής Χημείας έπετέλεσε καταπλη-
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ΟΙ σύγχρονες διαστημικές κατακτήσεις 
είναι οπωσδήποτε μεγάλες και εντυπω
σιακές. Τά ταξίδια τοϋ άνθρωπον στο διά
στημα καί ή πρόσφατη κατάκτηση τής 
Σελν/νης, υπήρξαν τό επιτυχημένο αποτέ
λεσμα μεγάλων καί δύσκολων προσπα
θειών. "Ολα όμως τά σύγχρονα διαστημι
κά επιτεύγματα , είχαν την Αφετηρία τους 
στις σπουδαίες Αστρονομικές Ανακαλύψεις 
των Ανθρώπων Από την Αρχαιότητα μέχρι 
την εποχή μας πού άποτέλεσαν την βάση 
γιά  τό άλμα τοϋ Ανθρώπου στο διάστημα.

ί>
κτικάς προόδους και ανακαλύψεις. 
'Υπολογίζει ότι εις τον Γαλαξίαν, 
εις τον όποιον ανήκει και δ 'Ήλιος 
μας υπάρχουν μερικαι δεκάδες δι
σεκατομμυρίων ηλιακών συστη
μάτων, καί ότι εις τό μέχρι σήμερον 
έρευνηθέν άστρικόν διάστημα υπάρ
χουν μερικαι δεκάδες δισεκατομ
μυρίων Γαλαξιών! Κατά τολμηρό
τερους υπολογισμούς, ο Γαλαξίας 
μας έχει 250 δισεκατομμύρια ήλιους 
καί ο αριθμός τών Γαλαξιών τοϋ 
μέχρι σήμερα έρευνηθέντος άστρι- 
κοϋ χώρου ανέρχεται πάλιν εις 
250 δισεκατομμύρια! 'Επομένως δ 
αριθμός τών Ήλιων (ή 'Ηλιακών 
συστημάτων) τοϋ Σύμπαντος εύρί- 
σκεται αν πολλαπλασιάσωμεν τον 
αριθμόν 250 δισεκατομμύρια επί 
250 δισεκατομμύρια! Καί μία ακόμη 
σπουδαία παρατήρησις: Τό μεγα
λύτερου μέρος τοϋ σφαιρικοϋ Σύμ
παντος, μέ την ακτίνα τών 5 
δισεκατομμυρίων ετών φωτός, είναι 
κενόν! Ελάχιστου μέρος τοϋ Σύμ
παντος αύτοϋ κατέχει ή μάζα τών 
'Ηλιακών του συστημάτων! Καί 
αυτά ασχέτως προς την διαστολήν 
τοϋ Σύμπαντος.

Έ κ  τών ανωτέρω καθίσταται 
φανερόν, ότι ή προσπάθεια τοϋ 
ανθρώπου διά νά άποφανθή αν τό 
Σύμπαν είναι πεπερασμένου καί 
σφαιρικόν καί ποιον είναι τό μέγεθος 
αύτοϋ, είναι μέν ηρωική καί γεν
ναία, αντιμετωπίζει όμως τερά
στιας δυσκολίας. Αί πρόοδοι τής 
Φυσικής, τής Χημείας καί τής 
’Αστρονομίας όδηγοϋν εις την άνα- 
κάλυψιν νέων φυσικών νόμων, αλλά 
καί υπενθυμίζουν εις τούς επιστή
μονας έρευνητάς διαρκώς την ρήσιν 
τοϋ προφητάνακτος Δαβίδ, «ώς 
έμεγαλύνθη τά έργα σου Κύριε, 
πάντα εν σοφία έποίησας»!. . .
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Τοΰ κ.

Μ ι χ α ή λ  Σ α μ ά ρ κ ο υ ,  

Επιτίμου Γυμνασιάρχου.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ γιά νά μάθης της 
Λέρου, διαβαστή μου, άν θέλεις, ψηλά 
άπανωθέ της πέταξε. Τ ’ άκροδά- 
κτυλα της, τεντωμένα σέ προσπά
θεια ολοδύναμη, νά γαντζώσουν πιό
τερη θάλασσα, θά δεις. ’Απ’ τό 
βορεινο άκροδάκτυλό της χιλιόμετρα 
15 ώς τό νότιο άκροπόδαρο, μέτρα 
1200 ή μέση της κομψή. Τ ’ άπλω- 
μα της 53 όλο χιλιόμετρα τετραγω
νικά.

ΚΓ ή θάλασσα, άπ’ τά τέσσερα 
του ορίζοντα σημεία, αιώνες, χιλιε
τηρίδες τό χώμα έ'γλυψε καί τά 
βραχια τοΰ Νησιού, μ’ άγριοβοριά 
καί—νοτιά άπιστη κτύπησε καί ρού- 
9ri4s> χί ολοΰθε χώθηκε, ώς τήν 
καρδιά -της νά φτάσει ζητώντας, 
δική της νά τήν κάμει.

Άνταποκρίθηκε στής θάλασσας 
ή Λέρος τον έρωτα. Νά ψηλώσει δέ 
ζήτησε της θάλασσας τό χάδι μη 
χάσει. Χρόνια άμέτρητα τό ερω
τικός συνεχίστηκε παιγνίδι. Κόλπους 
βαθύπλουτους, στά τέσσερα τοΰ
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ορίζοντα σημεία, κι όρμους τρεις, 
αραξοβόλια δέ μετριούνται, σπά
ταλη οι οριζόντιες πτυχώσεις, ά- 
σφαλτη παντού καταφυγή τοΰ τιμο
νιέρη, θάνατο άν κουβαλά ή καί 
ζωή.

Ξεκούραση ζωής ό Πλάστης στον 
άνθρωπον τη χάρισε, θανάτου τή 
θελησε ο άνθρωπος έργαστήρι, ό 
βάρβαρος. Τσιμέντα τή φόρτωσε 
βαρεία, σίδερα της κάρφωσε παντού, 
φωτιά γιά νά ξερνοΰν καί θάνατο.

Γνήσια της Ελλάδος κόρη, άλα- 
φροίσκιωτη καί ξέφωτη, άπό τήν 
Πλάση της ξεχωριστή, χιτώνα της 
φόρεσε ’Ιωνικό της ξέφρενης νοτιάς 
ξεθυμασμα, τών μελτεμιών παι
χνίδι, ποθούμενη τοΰ ναύτη άγκαλιά. 
Πράσινος σκοΐνος, χαρουπιά, κι’ 
αγριλια τών λόφων στολίζουν τις 
πλάγιες, στις μικρορεματιές ή π ι
κροδάφνη με τή λιγαριά δροσίζουν- 
ται. Κλαδί μ’ άρωμα πλούσιο όλοΰθε 
νά πιάνεις μπορείς λογιών πολλών, 
ή μυρωδιά του τά πλεμόνια νά σοΰ 
καθαρίσει μά καί τό στομάχι τ’ 
άρωμα νά σοΰ εύφράνει.

' Την επλασε τη Αερο ό Πλάστης 
τέτοια, την έντυσε, μά καί τής χά
ρισε, στο γύρο μικρόνησα σμαράγδια 
περιδέραιο. Κληρονομιά πολύτιμη,

χαρας ανασα, ημερωμα ψυχής στον 
άνθρωπο τή χάρισε.

Τον πρόγονό μας τό Αέριό νά 
βροΰμε δέ μοχθήσαμε ώς τώρα.

Στέρνα μοναχα βιαστική ρίξαμε 
ματιά σέ κάποια, άπ’ τ ’ ανθρώπινο 
πρώτο στη Λέρο θρόνιασμα, άπο- 
μειναρια. Νεολιθικά τοΰ γεωργοΰ τ ’ 
άλέτρι ξεσκέπασε λείψανα στο Παρ
θένα ’Εδώ γνωριμιά ή πρώτη μέ τον 
πανάρχαιο Αέριό, που τήν καλύβα 
του την πρώτη στή Λέρο έστησε' 
δούλεμα απ τον Ολυμπο φωτιάς 
κλεμμένης καί πέτρας — μαχαι
ριού̂  το μαρτυρούν. Παραδείσου γω 
νιά έδώ. Θάλασσα ό κόλπος ή λίμνη 
ο πλατύς πάντα γαλήνη, κλειστός 
ως είναι άπ’ τό νησάκι ’Αρχάγγελος. 
Η πέρδικα η πλουμιστή άφέντρα. 

Ζωή φουντώνει κι’ άγαλλιάζει.
Η Αρτεμη, απ τά παλιά τοΰ 

μύθου χρόνια, ή Παρθένα, τον άργυ- 
ρόηχο τών κοπαδιών τής πέρδικας 
χορο χαιρόταν. Εδώ τις άδερφές 
τ^ς δυστυχές τοΰ Μελεάγρου, τον 
ίδιο αφοΰ σκότωσε, άπαρηγόρητες 
θρηνούσες, σ όρνιθας μορφή, φώ
λιασε.

Αιώνες υστέρα ό Αέριός ναό στήν 
Παρθένα έστησε, σέ λόφο χαμηλό, 
τοΰ κάμπου καταμεσής. Φάνταζε
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στο λόφο ό ναός Ψυχής άνάταση 
Ελληνικής καί θρόνιασμα έδώ τής 
πολιτείας, νους καί φως, ψηφίσματα, 
ζήση άνθρώπινη, πολιτισμός Ε λ 
ληνικός στο βορεινό, τοϋ Παρθενίου 
ό κόλπος ό μεγάλος, άκρο τοϋ Νη
σιού.

’Από τό νοτιά όρμος, ό Ξερό
καμπος, κι’ άπάνωθέ του Κάστρο 
Ελληνικό, σ’ άπομεινάρια άπάνω 
Κυκλώπεια κτισμένος, τής Πανα
γιάς άπάνω εκκλησάκι. Πρωί άν 
άτενίσεις άπό δώ ολόχρυσο τον 
ήλιο, ν’ άνεβαίνει άπό τα Τούρκικα 
πέρα βουνά, τα δώρα του μπροστά 
σου νά σκορπίσει, σ’ άνθρώπινη 
δουλειά, σπίτια καί δέντρα, χωριό 
χαρούμενο, ψαρόβαρκες καί θάλασ
σα κλειστή θά δής. Νησάκια, γλά
ρων γέφυρα, μπροστά πέρασμα λες 
στ’ άλλο νησί τήν Κάλυμνο, κοινό 
πού κάποτε όνομα Κ α λ ύ δ ν α ι 
είχαν καί τά δυο νησιά.

Στο φως, τη γαλήνη ή ψυχή σου, 
έπισκέπτη, άν λουστή, τήν ολο
κάθαρη τό κορμί σου θάλασσα άν 
χαρή, τοϋ Ξεροκάμπου καλοδεχού
μενος άπ’ τούς σημερινούς θάσαι 
άνθρώπους, πολιτισμό, μαζύ τους 
άν ■ σταθής, κι’ εύγένεια θάβρεις, 
φιλόξενο χωριό.

Σπονδυλική τοϋ νησιοΰ στήλη, 
άπ’ τό Ξερόκαμπο, δρόμος πλατύς 
γιά αμάξια ως τό Παρθένι θά σέ 
φέρει. ’Αργά προχώρει, ομορφιές 
γιά νά χαρής. Τοϋ Πλάστη κρίνε 
τη δουλειά καί τοϋ άνθρώπου. Πολ
λή άν δής ξενόφερη δουλειά, τη λίγη 
την παλιά νησιώτικη νά πνίγει, μή 
ξαφνιαστείς. Κυλά ή ζωή κι’ άλ- 
λάζει, ή γνώρα τοϋ · άνθρώπου σάν 
πλαταίνει, σάν άλλαγές τό ζητάν, 
τοϋ άνθρώπου κέφια κι’ άνάγκες, 
πού, ό ίδιος, άσκοπα κι’ άσκεφτα 
ίσως, προκαλεΐ.

Σέ μαντρωμένο, τά Λέπιδα, λι- 
μανάκι φτάνεις, άριστερά σου, ώς 
λίγο προχωρήσεις, μέ φύση τρο
πική. Εύκάλυπτοι πανύψηλοι, πρά
σινος γίγαντας ξενόφερτος, μουν
τός, πού τό νερό ώς άχόρταγα ρουφά, 
λίγη ζωή στά ντόπια άφήνει δέντρα.

Πολέμου έργαστήρια καί φωλιές 
γιά νά σκεπάσουν, τά φύτεψαν άφέν- 
τες ’Ιταλοί, καί Τούρκικες άντίκρυ 
Χώρες νά κατακτήσουν όνειρεύουν- 
ταν. Αιχμάλωτους έδώ οί Γερμανοί 
τούς Άγγλοϊταλούς μαντρώσαν, τής 
Λέρου ώς κέρδισαν τή μάχη τοϋ 
1943. Τούς Γερμανούς μέ τή σειρά 
τους έδώ κουβάλησαν οί ’Άγγλοι, ό 
Χίτλερ τον έαυτόν του σ’ άλλο σάν

έστειλε κόσμο, έγκλημα φορτωμένο 
άσήκωτο.

Τ ’ άερολίμανο έδώ χρυσό κλουβί 
νομάτιζαν. Λεριοΰ, Πασσά Αΐγυ- 
πτιώτη, άρπαξαν κήπους καί πα
λάτι πού τον τόπο στόλιζε. Τοϋ 
Καίσαρα τών ’Ιταλών σβύσαν τά· 
όνειρα, σάν χιονοστιβάδα, πού ό 
ίδιος έστησε, τον πλάκωσε.

Στά Λέπιδα συμπόνοια τώρα γιά 
τον άμοιρο βασιλεύει άνθρωπο. Πα
ρηγοριά ή άνθρώπινη, όση μπορεί, 
στοργή τοϋ δίνει, στις φαμελιές τών 
κτυπημένων άπ’ τή μοίρα άνακού- 
φιση προσφέρνει ή Κοινωνία.

Πύλη πλατειά ή είσοδό του. ’Ε
πιγραφή τοϋ Δάντη θά ταίριαζε 
στίχος: Κάθε έλπίδα άφήστε, εσείς 
πού μπαίνετε. Τό Ψυχιατρείο, γιά 
άνδρες, είναι. Ευαίσθητος στον πόνο 
άν είσαι, τήν Πύλη μή διαβής. 
Θαϋμα στά μάτια σου ό κόλπος, στο 
ξεκίνημά σου, τοϋ Λακκιοΰ. Κλει
στός όλοΰθε, στήν προβέζα μόνο 
πύλη άνοί-'ει στενή' στον τιμονιέρη 
φάροι δυο τοϋ λιμανιοϋ τήν πύλη 
δείχνουν ζερβόδεξα. Πλατύς, βαθύς 
ό κόλπος άραξοβόλια κλείνει μέσα 
του πολλά. ’Ισιώματα σ’ αύτά οί 
ρεματιές, μέ τον καιρό, άπλώσαν, 
χέρια τις δούλεψαν άνθρώπου.

’Αλλάζει τό τοπίο βιαστικά. Κι’ 
ώς πίσω, μέ λύπη, τά Λέπιδα άφή- 
νεις, μπροστά σου ξέφωτο, λόφοι 
δουλεμένοι, σκόρπια τά σπίτια, ώς 
ψηλά άνεβαίνουν. Ξάφνιασμα τοΰτο 
μοναδικό ή Λέρος. "Οπου χωράφι 
έχει ό γεωργός τό σπίτι του στήνει, 
τό σταΰλο στο σπίτι πλάι κολλήτό ή 
πίσω, σκόρπια στή Λέρο ή ζωή, 
τή χαίρεσαι άριά ώς είναι, πυκνή τή 
βρίσκεις στο Λακκί.

Τή γή οί ’Ιταλοί φτηνή άγόρασαν' 
όπου άμπέλια, περιβόλια, πλατιούς 
άνοιξαν δρόμους, πολίχνη κτίσαν 
σύγχρονη. Τό έξοχικό χάθηκε Λακ
κί. Στρατώνες, άποθήκες κι’ ό,τι 
ό στρατός άποζητά, πλούσια τή 
θέση πήραν τοϋ φτωχοΰ χωριοΰ.

Βάση τό Λακκί κατάφορτη τών 
’Ιταλών. Σχέδιο τής Λέρου άμυνας, 
πού στο άρχεΐο μας βρίσκεται, δια,- 
ταγές δίνει άπ’ τό Χίτλερ, πριν ξε- 
ψυχίσει λίγο. «Νά υπερασπιστή ή 
Λέρος—Λακκί μέχρι τοϋ τελευταίου' 
νά καταστραφή τό Λακκί. "Οποιος 
τό λιμάνι Λακκί κρατεί, κύριος είναι 
τής Λέρου».

Σχολειό Καλογρηών, έκκλησία, 
ό Πάπας μέ Παπάδες καί Καλό- 
γρηες οργάνωσε γιά ψάρεμα πιστών 
δίκτυα, στοχαστικά, άπλώνοντας. 
Λίγα, φτωχά τά άποτελέσματα προ
σηλυτισμού.
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Ή  Π αναγία  τοϋ Κ άστρου, ενα ακόμη 
χριστιανικό μνημείο κοντά στο βενετσιά- 
νικο κάστρο, άπομεινάρι των κατακτητώ ν  
τοϋ μεσαιώνα στο άμορφο νησί τής Λέρον.

Γκρέμισε ό πόλεμος πολλά στή 
Λέρο χτίσματα. Δύναμη ή Λεφτεριά 
μάς έδωσε. Τα χαιρόμαστε απ’ τα 
χέρια μας ξανακτισμένα κι’ άλλα 
κτίσαμε πιότερα. Τα πεΰκα μ’ αψί
δες τούς δρόμους σκέπασαν στο 
Λακκί κι’ οί εύκάλυπτοι σ’ όσους 
φυτεύτηκαν δρόμους, γιγαντόκορμοι, 
τά πεζοδρόμια θρυμμάτισαν κι’ όλο 
ρούφηξαν των πηγαδιών τό νερό.

Πανσιόν, στούς ξένους, τις πόρ
τες τους άνοιξαν άρκετές κι’ ενα 
ξενοδοχείο. Οί τουρίστες πολλοί 
εφέτος, γκρίνιες όμως δεν είχαμε 
κι ή Εθνική Τράπεζα είχε πρωτο
φανή κίνηση. Τά πεΰκα τοΰ Κου- 
λουκιοΰ, άντί Πανσιόν, τουρίστες 
πολλοί προτίμησαν, άπομεινάρια, 
στον πολιτισμό άταίριαστα, τή δια
μονή τους κάτω άπό τά πεΰκα δεί
χνουν.

Γιά τή παλιά τή πόλη, Λ Ε Ρ Ο ,  
άπ’ τοΰ Λακκιοΰ τήν παραλία τον 
κεντρικό παίρνουμε δρόμο, της Χω
ροφυλακής μπρος άπ’ τό Σταθμό. 
Ζερβόδεξια μαγαζιά, μικρό έ'να πάρ
κο άριστερά. ' Υπομοιράρχου ’Ανα
στασίου ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ προ
τομή στο κέντρο, πού σέ πηγάδι ό 
θάνατος τον βρήκε, άλλους νά σώσει 
ως προσπαθούσε, τό χρέος έκτε-

λώντας τό δικό του, ώς όρκος ώριζε 
γ ι’ αυτόν.

’Από τό πάρκο πίσω τοΰ Σάν 
Φραγκίσκου Έκκλησιά, ’Ορθόδοξη 
σήμερα τοΰ Πολιούχου Ά η  Νικόλα, 
ναυτικών προστάτης.

Σέ δέχεται αψίδα τώρα πεύκων, 
τή ζέστα μή νιώσεις τοΰ άσφαλτό- 
δρομου καί τοΰ ήλιου' σέ ξέφωτο σέ 
βγάζει. Δεξιά—ζερβά λεύκες σέ 
χαιρετούν και πικροδάφνες, στήν 
άνθησή τους άσπροκόκκινες, φαντα- 
χτερες στοΰ αυτοκινήτου σου τά 
φώτα, αν νύχτα τις φωτίζεις.

"Ενα μικρό «πυργάκι» άριστερά 
μη σοΰ ξεφύγει, περιστεράκι όλά- 
σπρο, τοΰ περασμένου αιώνα, σπι
τιού άναστήλωμα. Τούς γύρο λό
φους τά μάτια σου ας χαροΰν. Στο 
βάθος μπροστά σου τής εικόνας τό 
Κάστρο μεγαλόπρεπο θά δεις.

Σύνορα περνάς στήν "Αγκυρα σάν 
φτάσεις. Σταυρός τό τοπωνύμιο ήταν 
παλια. Οι Ιταλοί άπ’ τό Σταυρό ώς 
τους Αγιους Σαράντα δρόμο σάν 
άνοιξαν, ναΰτες τοΰ πολεμικού, τήν 
άγκυρα, στη θέση τούτη στήσαν, 
στο ξεκίνημά τους, κι’ αύτή τή θέση 
πήρε τοΰ Σταυριοΰ. Τό δρόμο βιάλε 
(λεωφορο) Σαβοΐα νομάτισαν αύτό. 
Εφόδια στις βορεινές κουβαλούσαν 

απ το δρομο τούτο πυοοβολαρχίες, 
τά μάτια μή τά βλέπουν τών «παλιο- 
γραικών», ώς μάς καλοΰσαν.

Σύνορα περνάς, άλλο μπροστά σου 
τοπίο, άλλο άναπνέεις άέρα. Ξέφωτο

χώρο, θάλασσα άνοικτή, άσπρα τά 
πρώτα τής παλιάς Λέρου άντικρύ- 
ζεις σπίτια, τα Σπηλιά. ’Αριστερά 
το Μεροβιλι το πολύπαθο, δραματική 
πού^ είδε μάχη, σίδερο ώς δέχτηκε 
πολύ άπ’ τά σιδερένια τοΰ Χίτλερ 
όρνια.

Δεςια κάτω τοΰ Βρομόλιθου (λί
θου πού βογκάει) ή παραλία. Κα
θάριο, ψηλά ώς είσαι, τό βυθό της 
χαίρεσαι. Τό Τουρκοπήγαδο, δαν- 
τελλα δεξιά, στά Σπήλιά σάν σι
μώσεις, φωτογραφία μαζί σου πάρε, 
άν μπορετό σου είναι.

Στο «διατηρητέο» μπήκες «Οι
κισμό» που άπ’ δώ αρχίζει. Τις 
δυο πλαγιές τό Παντέλι πιάνει, 
άμφιθεατρικά κτισμένη ή πόλη ή 
παλια, στον Ά γιο  Κωνσταντίνο, 
τοΰ Κριθωνιοΰ, σύνορο φτάνει.

Στενά έδώ ασβεστωμένα δρο
μάκια, ολοκάθαρα, σκαλιά τά σπί- 
τια χωρίζουν τά παλιά. "Ομως ή μό
δα σέ ξαφνιάζει στον κεντρικό τό 
δρομο, χρώματα σάν αποκριάτικα 
βλεπεις. Βρυσούλα άπό βράχο μέσα, 
τοΰ Καλλικάρη, μέ λεΰκα φουντωτή 
τοΰ δρόμου άριστερή γωνιά στο
λίζει. Τό νεοκλασσικό άρχοντικό, 
αριστερά, δασκάλας, τό βλέμμα σου, 
απ την αποκριάτικη, δεξιά, εικόνα, 
οργισμένο άν είναι θά πραΰνει.

"Εργο άνθρώπινο βαρύ, δεξιά στοΰ 
λόφου άντικρύ τή κορυφή, τό Κάστρο.

Στο γρανιτένιο φυτεμένο βράχο, 
καμαρωσέ το. Τής Πόλης καί τοΰ
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Οί "Αγιοι Σαράντα , ενα άπό τά πολλά 
όμορφα μέρη τον νησιού, μέ μιά ξεχωρι
στή γοητεία και την δική του συναρπαστι
κή φυσική ομορφιά.

Νησιού κορώνα, κορώνα του τής 
Παναγίας ή άσπρη Εκκλησία.

Στάσου έδώ, καλέ επισκέπτη, 
τ’ άρχοντικά μελέτησε τά νεοκλασ- 
σικά καί χρώματα γλυκά νησιώτικα, 
άσπρα σπιτάκια ταπεινά, ευλαβικά 
στο Κάστρο άνηφορίζουν, νά προ
σκυνήσουν ή νά φυλαχτούν.

Τής Πόλης κέντρο τοϋ Πλα
τάνου ή πλατεία. Σ ’ αύτή πρίν 
φθάσεις, στη θάλασσα κατέβα, δε
ξιά στην πρώτη πάροδο. Ψαράδες 
δουλευτάδες θαλασσόλυκοι, βάρκες 
γερές, καλοβαμμένες, θά χαρεϊς, 
βότσαλο παραλία' άπόστασε σε κά
ποιο καφενείο, ψάρι, χταπόδι τό 
στομάχι σου αν ζητά, φρέσκο θά 
βρεις, μέ ούζο ή ρετσίνα' κουβέντα 
των ψαράδων γιά καιρούς καί γιά 
ψαριές, τά δίκτυα τους, καθιστοί, 
ώς μπαλώνουν. Παιδιά, μάνα τή 
θάλασσα πού ξέρουν νά τσαλαβού
ταν θά δεις ή πλάι στο γονιό νά 
δουλεύουν.

"Αν ξεκουράστηκες, στοϋ Πλά
τανου άνέβα την Πλατεία' στενό
χωρα θά νιώσεις, στριμωγμένος ώς 
θά βρεθείς, τριώροφα δυο κι’ άλλα 
διώροφα τριγύρω νά σέ κλείνουν. 
Κίνησις κέντρο έδώ, οχι ξεκούρασης.

Τό Κάστρο αν σέ τραβά, άνέβα

άπ’ άριστερά, τά στενοδρόμια, τρα
κόσια σκαλιά ώς πάνω. Την κού
ρασή σου ομορφιά ή νησιώτικη 
άποζημιώνει. ’Αργό τ ’ ά\έβασμά 
σου νάναι, όλόπλατα τή θέα νά 
χαρεϊς. Πολλά τά γκρεμισμένα έδώ 
σπίτια θά δεις, άπ’ άτσαλένια όρνια 
γερμανών. Ζερβά ή ‘Αγία Μαρίνα 
την άρχαία θαμμένη σκεπάζει, την 
άξίνα περιμένοντας τοϋ άρχαιολόγου. 
Τ ’ "Αλιντα στοϋ κόλπου πέρα τό 
βάθος, κι’ όσο ψηλότερα άνεβαίνεις 
τής Γούρνας ό κόλπος μακριά του, 
’Αμοργό καί Άστυπαλιά σοϋ δεί
χνει. "Ογκος ή Νάξος, μουντό τής 
Πάτμου θέ νά δεις στά βορεινά τό 
Μοναστήρι—Κάστρο. Δεξιά την Κώ 
καί τή Νίσυρο, άπ’ τής Καλύμνου 
πάνω βλέπεις τις κορφές. Νότια τό 
πανόραμα δές τοϋ Λακκιοϋ.

Στο παρατηρητήριο αν άνεβής 
τοϋ Κάστρου, θά σέ μαγέψει ή φύση, 
τύχη αν έχεις ήλιοβασίλεμα νάναι. 
Τοϋ Παντελιοΰ τό Κάστρο ώς οί 
Βυζαντινοί τό ονοματίζουν, σέ κο
ρυφή, μέτρα 154 ψηλή, σ’ άκρόπολη 
άπάνω, όπως φτωχά μάς λέν ευρή
ματα' κατοικημένο έννιακόσια χρό
νια πρίν, Χρυσόβουλλα τοϋ Κομνη- 
νοΰ Άλέξη, αύτοκράτορα, μάς λέν. 
Στής Πάτμου βρίσκονται τό Μονα
στήρι. Προσαρμογές στής Τέχνης 
τοϋ πολέμου, τουκαμαν οί Φράγκοι, 
τις άνάγκες. Οικόσημά τους μαρ
τυρούν έντοιχισμένα.

Κατέβα τον άμαξόδρομο, τοϋ

Χριστοϋ γιά νά χαρής τά στενοσό
κακα. Στοϋ Πλατάνου σάν βγής τήν 
Πλατεία, άπό δεξιά τον παλιό πάρε 
δρόμο" νησιώτικα σπίτια θά δεις, 
παλιά μά κι’ άταίριαστα τωρινά. 
Πολλά τά όμορφα νεοκλασσικά πρίν 
στο παλιό λιμάνι φτάσεις τής ‘Αγίας 
Μαρίνας, τό έμπορικό.

Πόλη άρχαία, δεξιά ώς κατε
βαίνεις, ώς τον φάρο στο γκρεμι
σμένο Προϋζι.

Σέ περιμένει, βορεινά στο βάθος, 
ή όμορφη αμμουδερή τοϋ κόλπου 
παραλία, μπάνιο νά χαρεϊς σέ θά
λασσα, πού δείχνει θάλασσα καί 
θάλασσα μυρίζει. Στέγη έδώ καί 
φαγητό θά βρεις. Τό βραδυνό τό 
Κάστρο μέ φεγγάρι δές καί σ’ άμφι- 
θέατρο τά φώτα τών σπιτιών τής 
Πόλης.

Αύτές οί ομορφιές καί τά λιμά
νια μας τούς γείτονές μας, λάφυρα 
νά όνειρεύουνται καί δόξες νά νο
σταλγούν παλιές, κάμνουν.

‘Ιδρώτα χύσαμε πολύ, τά γκρε
μισμένα ξανακτίσαμε. Τά σπίτια 
τώρα τών παιδιών μας κάστρα. 
Ρουφήχτρες τά παράλιά μας. "Α
γρυπνες φρουρούν γοργόνες τό Αι
γαίο μας. Τό χώμα μας τό ‘Ιερό 
κι’ ή Λευτεριά μας, ζωή καί φώς 
μας. Χωράφια ξένα δέν ονειρευό
μαστε, όμως τά δικά μας, ήρωες 
ξανά, σάν στό ’40, τά στρατευμένα 
μας παιδιά, οί γέροι κι’ οί γυναίκες 
μας θά τά φυλάξουν.
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ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στα παιδιά των άνδρών τής Χωροφυλακής 
που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις 
τών Ά νωτάτω ν Πνευματικών Ιδρυμάτων

Τό καλοκαίρι πού πέρασε, μέ μεγάλη μας λύπη, δέν μπορέσαμε νά 
δημοσιεύσουμε, γιά λόγους διάφορους από τή θέλησή μας, τά ονόματα 
τών αριστούχων μαθητών τού Γυμνασίου καί Λυκείου -παιδιών άνδρών 
τοΰ Σώματος. Μάς δίνεται όμως, σ αύτήν τήν έκδοση ή εύκαιρία νά 
δημοσιεύσουμε τά ονόματα τών παιδιών τών άνδρών τής Χωροφυλακής 
πού πέτυχαν στις ’Ανώτατες καί ’Ανώτερες Σχολές. Πιθανόν νά ύπάρ- 
ξουν παραλείψεις, πού όμως οφείλονται σέ καθυστερημένη ενημέρωση 
τού Περιοδικού. Γιά τά ονόματα αύτά θά επακολουθήσει συμπληρωμα
τική δημοσίευση σέ άλλη έκδοση. 'Επίσης σέ μερικές περιπτώσεις δέν 
άναφέρεται ή σειρά επιτυχίας καί τούτο γιατί δέν ύπήρχε καί στις σχε
τικές αναφορές τών Υπηρεσιών.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ κι οί άλλες άνώ- 
τατες κι ανώτερες σχολές, είναι ένας 
μακρύς καί ανηφορικός δρόμος, πού 
ανοίγεται στά μάτια· τοΰ νέου ανθρώπου, 
λίγο μετά τόν αποχαιρετισμό τοϋΛυκείου, 
γεμάτος αγώνα κι εμπειρίες, έρευνα καί 
σπουδή γιά τήν κατάκτηση τών ονείρων 
του, τήν άλωση τών ιδανικών του.

Οί έπιστήμες, σί τέχνες καί κάθε τι 
άλλο πού έχει σχέση μέ τήν έξελικτική 
πρόοδο τ’ ανθρώπου, άπλώνονται στά 
μάτια τών μέχρι χθές μαθητών, σάν ένας 
κόσμος παρθένος κι άκατοίκητος, καί 
τούς καλούν «μέ χίλια στόματα» όπως 
λέγει ό Ποιητής, νά τις κατακτήσουν.

’Αλλά τούτο τό κάλεσμα έχει μιά με
γάλη, μιά βαθειά, καί γιατί όχι, μερικές 
φορές καί παρεξηγημένη σημασία. Τό 
κάλεσμα γιά τήν κατάκτηση τών έπιστη- 
μών σημαίνει κατάκτηση, κατοχή τών 
μέχρι τώρα άνθρώπινων έπιτευγμάτων 
καί τήν απλόχερη διάθεσή τους στόν 
άνθρωπο, τόν όποιοδήποτε άνθρωπο. 
Τούτο σημαίνει ότι οί αύριανοί έπιστή- 
μονες πρέπει άπό τώρα νά θεωρήσουν 
τήν έπιστήμη τους σάν λειτούργημα κι 
όχι μόνο σάν εύκαιρία έπαγγελματο- 
ποιήοεως. Πρέπει άπό τώρα νά άνοίξουν 
τά μάτια τής ψυχής τους, νά νοιώσουν 
τήν άποστολή τους ιερή καί νά βαδίσουν 
μέ μόνη αισιοδοξία γιά νά γίνουν αύ
ριο οί οδηγοί, τούτου τοΰ κόσμου, νά 
άνοίξουν νέους δρόμους, νά άπαλύνουν 
τόν άνθρώπινο πόνο, νά άνεβάσουν τόν 
άνθρωπο σέ πνευματικότερες σφαίρες 
καί νά χαρίσουν στόν συνάνθρωπό τους 
τή σιγουριά τής κοινωνικής δικαιοσύνης.

Γιά τήν νέα τους αύτή πορεία, πού 
άρχίζουν αυτόν τόν χρόνο, τούς άξίζουν 
συγχαρητήρια καί ολόψυχες ευχές. Τούς 
άξίζουν πολλά ΕΥΓΕ. "Ομως πολύ πε
ρισσότερα θά τούς άξίζουν τότε, όταν θά 
τελειώσουν τόν αγώνα τους σάν φοιτητές 
καί σπουδαστές καί θά ριχτούν στή μάχη 
τής ζωής σάν ύπεύθυνοι έπιστήμονες.

Α Υ Τ Ο Ι  Π Ο Υ  Π Ε Τ Υ Χ Α Ν

ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ Π Α Ν ΕΠ Ι
ΣΤΗΜΙΟΥ ΣΑΣΣΕΞ -  ΑΓΓΛΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Σταύρος τοΰ Ήλία 
γιός Άντισυνταγματάρχου (σειρά 1η) 
(’Αρίστευσε).

ΙΑ Τ ΡΙΚ Η  ΣΧΟΛΗ  
ΠΑΝΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΑΡΟΥΣΟΥ Βαρβάρα τοΰ Βασι
λείου θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 
39), ΠΙΣΚΟΝΤΑΚΗ 'Ιφιγένεια τού Ν ι
κολάου θυγατέρα Ταγματάρχου (σειρά 
43), ΗΑΙΟΠΟΥΑΟΣ Οθων τού Σταύρου 
γιός Συνταγματάρχου (σειρά 53), ΠΑΝΑ- 
ΓΟΥΤΣΟΣ Στυλιανός τού ’Αθανασίου 
γιός Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 110), ΜΑΑ- 
ΤΕΖΟΣ Χρυσόστομος τού Κωνσταντίνου 
γιός ’Ενωμοτάρχου (σειρά 194), ΔΗΜΟ- 
ΠΟΥΑΟΥ ’Ιωάννα τοΰ Δημητρίου θυ
γατέρα Συνταγματάρχου.

ΙΑ Τ ΡΙΚ Η  ΣΧΟ ΛΗ  
ΠΑΝΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ Θ Ε Σ )Ν ΙΚ Η Σ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Αικατερίνη τού Δη
μητρίου θυγατέρα Ταγματάρχου (σειρά 
24), ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Τασία τοϋ 
Κωνσταντίνου θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ.

ΙΑ Τ ΡΙΚ Η  ΣΧΟΛΗ  
ΠΑΝΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος τού Μαρ
γαρίτη γιός ’Ενωμοτάρχου (σειρά 47).

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ.
ΓΑΛΛΗ Εύγενία τού Μενελάου, θυγα

τέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 12), ΖΑΧΑ- 
ΡΑΚΗΣ Νικόλαος τοΰ Ήλία γιός ’Ενω
μοτάρχου (σειρά 25), ΑΝΔΡΙΑΝ0ΠΟΥ- 
ΛΟΣ Αθανάσιος τού Άνδρέα γιός Άντι- 
συνταγματάρχου (σειρά 39).
ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Εύάγγελος τού Δημη
τρίου, γιός ’Ενωμοτάρχου (σειρά 40).
ΘΡΑΚΗΣ

ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ Γεώργιος τού Δημη
τρίου γιός Συνταγματάρχου (σειρά 30).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μίνως τού Νικολάου 
γιός Συνταγματάρχου (σειρά 10), ΚΑΡΑ- 
ΝΑΣΙΟΥ Νικολέττα τού Γεωργίου θυ
γατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 43), ΜΑ- 
ΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος τού Νικο
λάου, γιός ’Ενωμοτάρχου.

ΝΟΜΙΚΗ

ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γεώργιος τοϋ Ήλία 

γιός Ταγματάρχου (σειρά 28), ΓΟΥΛΑΣ 
Δημοσθένης τού Βασιλείου γιός Άνθυ- 
πάσπιστοΰ (σειρά 97), ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
Παναγιώτης τού Θεοδώρου γιός Άνθυ 
πασπιστού (σειρά 130), ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΥ 
Μαρία τού Βασιλείου θυγατέρα ’Ενωμο
τάρχου (σειρά 132), ΚΕΧΑΓΙΑ Ζωή τοΰ 
Ίωάννου θυγατέρα Ένωμορτάχου (σειρά 
233), ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Μαρία—Άννα τού 
Εύτυχίου θυγατέρα Υπομοιράρχου (σει
ρά 341), ΠΕΤΡΟ Π ΟΥΔΟΣ Σταύρος ττϋ 
Περικλέους γιός Άντισυνταγματάρχου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΨΑΛΛΑΣ Γεώργιος τοΰ Αριστείδη 
γιός Ταγματάρχου (σειρά 5), ΑΝΑΠΛΙΩ- 
ΤΗΣ Πέτρος τού Νικολάου γιός 'Υπο
μοιράρχου (σειρά 16), ΝΤΖΙΑΝΤΖΙΑ 
Αικατερίνη τοΰ Αθανασίου θυγατέρα 
Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 66), ΔΙΟΝΥΣΑ- 
ΤΟΣ Σπυρογιάννης τού Δημητρίου γιός 
'Υπενωμοτάρχου (σειρά 188), ΑΡΧΙ
ΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Μαρία τοΰ Βησσαρίωνος 
θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 402), 
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ Καλλιόπη τοΰ Σωκράτη 
θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 432).

ΘΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΛΑΚΗ Ειρήνη τού Γεωργίου θυ
γατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 239), 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος τού Τριαν 
ταφύλλου γιός Συνταγματάρχου (σειρά 
273), ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων τού 
Περικλέους γιός Άντισυνταγματάρχου 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Άνδρέας τοϋ Πα
ναγιώτη γιός Άντισυνταγματάρχου. Π ΡΩ 
ΤΟΓΕΡΑΚΗ Βασιλική τοϋ Ίωάννου 
θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εύγενία τού 
Άνδρέα θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σει
ρά 59), ΝΤΑΛΛΑ Φανή τοΰ Κωνσταντί
νου θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου (σειρά 201), 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη τοΰ Δη
μητρίου θυγατέρα Χωροφύλακος (σειρά 
334).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΚΚΟΡΗ Σεβαστή τού Γρηγορίου 
θυγατέρα Άντισυνταγματάρχου (σειρά 
26), ΚΙΑΜΗΛΙΔΟΥ Αναστασία τοΰ 
Θεοδώρου θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου (σει
ρά 128), ΧΑΡΙ/.ΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνα 
τού Νικολάου θυγατέρα Ταγματάρχου 
(σειρά 230).
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ΙΩΑΝΙΝΝΩΝ

ΜΠΑΛΛΑ Ελένη τοϋ Δημητρίου 
θυγατέρα Ενωμοτάρχου (σειρά 15), ΦΩ
ΤΗ Εύαγγελία τοϋ Νικολάου θυγατέρα 
Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 21), ΜΑΝΤΕΛ- 
ΛΟΥ Δήμητρα τοϋ Κωνσταντίνου θυγα
τέρα Χωροφύλακος (σειρά 50).

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΑ1ΝΤΖΗ ’Ιωάννα τοϋ ’Αθανασίου 
θυγατέρα 'Υποστρατήγου (σειρά 200).

ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ
ΖΑΧΑΡΙΑ Μαρία τοϋ Γεωργίου θυγα

τέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 34), ΡΟΥ
ΜΠΑ Σωτηρία τοϋ Ίωάννου θυγατέρα 
Ταγματάρχου (σειρά 36), ΠΑΠΑΒΑΣΙ- 
ΑΕΙΟΥ Εύτέρπη τοϋ Γεωργίου θυγατέρα 
’Ενωμοτάρχου (σειρά 39).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ’Αλεξάνδρα τοϋ’Ανα
στασίου θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου (σειρά 
2), Δ1ΚΟΓΑΑΝ Δέσποινα τοϋ Κωνσταν
τίνου θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου (σειρά 50), 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΕΙΣ Παναγιώτης τοϋ Δημη
τρίου γιος Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 70)·

ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ

ΜΑΓΟΥΑΙΩΤΗ Νικολέττα τοϋ Δη
μητρίου θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου (σειρά 
33).

ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΘΗΝΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Παρασκευή τοϋ Κων

σταντίνου θυγατέρα Άντισυνταγματάρ- 
χου (σειρά 84), ΓΟΓΓΑΚΗΣ Σπυρίδων 
τοϋ Λεωνίδα γιος Ταγματάρχου (σειρά 
112), ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΑΟΥ Φανερωμένη 
τοϋ Γεωργίου θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου, 
(σειρά 355).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης τοϋ 
’Αλεξίου, γιος 'Υπομοιράρχου (σειρά 29), 
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ Μαρία τοϋ Ίωάννου θυ
γατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 40).

ΦΥΣΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΧΑΡΙΤΟΣ Παναγιώτης τοϋ Θωμά γιος 
’Ενωμοτάρχου (σειρά 55).

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΚΕΛΑΑΡΗ Δήμητρα τοϋ Χρήστου 
θυγατέρα Ταξιάρχου (σειρά 3).

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑ ΤΡΩ Ν

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 
τοϋ Δημητρίου γιός Άνθυπασπιστοΰ 
(σειρά 35).

ΠΑΤΑΙΑ Αθήνα τοϋ Χρήστου θυγατέρα 
’Ενωμοτάρχου (σειρά 435), ΠΑΥΛΗ 
Εύαγγελία τοϋ Δημητρίου θυγατέρα Άν- 
τισυνταγματάρχου.

ΑΝΔΡΟ ΥΛΑΚΗΣ Ματθαίος τοϋ Γεωρ
γίου γιός Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 98) 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνο τοϋ 
Γεωργίου θυγατέρα Άντισυνταγματάρχου 
(σειρά 150), ΜΕΤΑΞΑΡΑΚΗ Καλλιόπη 
τοϋ Κωνσταντίνου θυγατέρα ’Ενωμοτάρ
χου (σειρά 251).

ΠΑ ΙΔΑΓΩ ΓΙΚ Η  ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑ ΤΡΩ Ν  ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ

ΤΙΓΚΑΣ Παντελεήμων τοϋ Αναστα
σίου γιός Άντισυνταγματάρχου (σειρά 
15).

ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Βασίλειος τοϋ 
Νικολάου γιός ’Ενωμοτάρχου (σειρά 12).

Κ ΤΗ ΝΙΑ ΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Εύαγγελία τοϋ Βα
σιλείου θυγατέρα Συνταγματάρχου, ΣΑ
ΜΑΡΑ Φωτεινή τοϋ Νικολάου θυγατέρα 
Άνθυπασπιστοΰ.

ΧΑΣΙΩΤΗ Μαρία τοϋ Ηλία θυγατέρα 
Άνθυπασπιστοΰ (χωρίς έξετάσεις ώς 
αριστούχος).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΥΚΛΗ Μαρίνα τοϋ Αποστόλου 
θυγατέρα Υπομοιράρχου (σειρά 2).
ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ Εύτυχία τοϋ ’Εμμα
νουήλ θυγατέρα Υπενωμοτάρχου (χωρίς 
έξετάσεις ώς άριστοϋχος).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΩΤΗ Θεοδώρα τοϋ Δημητρίου θυ
γατέρα Χωροφύλακος (χωρίς εξετάσεις 
ώς άριστοϋχος).

ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ Χαρίκλεια τοϋ Μι
χαήλ θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 
31).

ΣΧΟΛΗ Ε ΥΕ Λ Π ΙΔΩ Ν

ΛΑΜΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασιλική τοϋ Στεφάνου 
θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου (σειρά 10).
ΡΟΔΟΥ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ Κωνσταντίνος τοϋ Βα
σιλείου γιός ’Ενωμοτάρχου (σειρά 18), 
ΛΑΜΠΡΟΥ Δημήτριος τοϋ Γεωργίου 
γιός Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 84), ΚΟΥΡ- 
ΚΟΥΒΑΣΙΛΗΣ Περικλής τοϋ Νικολάου 
γιός ’Ενωμοτάρχου (σειρά 145).

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Χρηστός τοϋ Α λε
ξάνδρου γιός Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 3), 
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναστάσιος τοϋ Γεωρ
γίου γιός Άντισυνταγματάρχου.

ΘΗΒΑΙΟΥ Θεανώ τοϋ Ίωάννου θυγα
τέρα Ανθυπομοιράρχου (σειρά 30).

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ Αγγελική τοϋ Γεωρ
γίου θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου (σειρά 11).

Α Ν Ω Τ . ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ  
ΠΛ Ο ΙΑΡΧ Ω Ν  ΕΜΠΟΡ . ΝΑΥΤΙΚΟΥ  

Χ ΙΟ Υ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Νικόλαος τοϋ Δημη
τρίου γιός Άνθυπασπιστοΰ.

ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡ1ΑΔΗΣ Σταϋρος τοϋ Νικο

λάου γιός 'Υπομοιράρχου (σειρά 10).
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΑΤΕΖΟΥ Φωτεινή τοϋ Ίωάννου 
θυγατέρα 'Υπομοιράρχου (σειρά 30).
ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΨΑΛΗΣ Νικόλαος τοϋ Βασιλείου 
γιός Ενωμοτάρχου (σειρά (60).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναστάσιος τοϋ 
Γεωργίου γιός Άντισυνταγματάρχου (σει
ρά 56).

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΥΤΑ Μαρία τοϋ Νικολάου θυγατέρα 

’Ενωμοτάρχου.

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ( Σ .Μ .Α . )

ΓΟΓΓΑΚΗΣ Σπυρίδων τοϋ Λεωνίδα 
γιός Ταγματάρχου (σειρά 44).

Ο .Π ,Ε . ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος τοϋ 
Γεωργίου γιός ’Ενωμοτάρχου (σειρά 42)ί

Α . Σ . Ο . Ε . Ε .

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος τοϋ 
Αντωνίου γιός Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 
661).

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ Σωτηρία τοϋ Γεωργίου 
θυγατέρα Ενωμοτάρχου (σειρά 143), 
ΚΟΥΤΟΥΛΑ Μάρθα τοϋ Ίωάννου θυ
γατέρα,Άντισυνταγματάρχου (σειρά 307),

Κ .Α  ,Τ ,Ε ,Ε.

ΠΕΤΙΚΙΔΗ Εύδοκία τοϋ Νικολάου
θυγατέρα Ά νθυπασπιστοΰ (σειρά 4__
Διακοσμητών), ΜΑΝΤΖΑΡΑ Δήμητρα 
τοϋ Γεωργίου θυγατέρα Συνταγματάρχου 
(σειρά 15 — ’Εποπτών Δημοσίας Υγείας) 
ΣΑΜΑΡΑ Ασπασία τοϋ Νικολάου θυ
γατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 15 _
Αδελφών Νοσοκόμων), ΡΕΒΕΛΗ Πα
ρασκευή τοϋ Ήλία θυγατέρα Άνθυπα- 
σπιστοΰ (σειρά 49), ΚΑΛΛΙΝΙΔΟΥ Βι
κτωρία τοϋ Θεοδώρου θυγατέρα Άνθυ- 
πασπιστοϋ (σειρά 55 — Γραφικών Τε
χνών), ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος τοϋ 
Θεοδώρου γιός Άνθυπασπιστοΰ, ΓΙΑΝ- 
ΝΟΥΛΑΚΗ ’Αργυρή τοϋ Γεωργίου θυ
γατέρα Χωροφύλακος.

ΑΝΩ ΤΕΡΑ  ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ ΩΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ .

ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ Παναγιώτης τού 
Νικολάου γιός Ταγματάρχου (σειρά 35).
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Τού Διδασκάλου ’Α σ τ ε ρ ι ο ύ  Β α μ β α κ ά  
Προέδρου τού Συλλόγου Διδασκάλων τής 
’Εκπαιδευτικής Περιφερείας Πολυγύρου

Κ άθε χρόνο στα μέσα ττερί- 
ττου τοΟ Νοέμβρη, έκεϊ 
ττάνω στον ττιό ψηλό λόφο 
τής Ποτίδεας, ψάλλεται 

Τρισάγιο καί άτταγγέλλονται ττοι- 
ήματα γιά νά τιμηθεί ή μνήμη 
ΕΚΕΙΝΩΝ που τάχτηκαν «νά φυ
λάνε Θερμοπύλες», γιά νά τιμηθεί 
ή μνήμη ΕΚΕΙΝΩΝ των Χαλκιδι- 
κιωτών πού έγιναν ολοκαύτωμα 
στο βωμό τής Πατρίδας καί χά
ρισαν τήν ’Ελευθερία οπήν Ελλά
δα.

*Η Χαλκιδική, ή ελληνικότατη 
τούτη περιοχή, πρωτοστάτησε 
σέ κάθε εθνική εξέγερση. Τά τετρα
κόσια χρόνια τούρκικης σκλαβιάς 
δεν στάθηκαν ικανά νά τήν εξι
σλαμίσουν. ’Απεναντίας κράτησε 
αμείωτο τον εθνισμό της καί όταν 
ήρθε το «πλήρωμα τοϋ χρόνου» 
ύψωσε ακόμη μιά φορά τήν επα
ναστατική σημαία γιά κατάκτηση 
τής Λευτεριάς.

Οί Χαλκιδικιώτες κατά τή ΜΕ
ΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
τοϋ 1821 είναι μεταξύ των πρώ
των 'Ελλήνων πού άρπαξαν τά 
όπλα κατά τού προαιώνιου έχθροϋ 
τής ελληνικής φυλής καί υπήρξαν 
οί πρωτοπόροι στή Μακεδονία.

Οί ιδέες τής ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙ
ΡΕΙΑΣ βρήκαν πρόσφορο έδαφος 
στο "Αγιο Όρος, στον Πολύ
γυρο καί στήν ήρωική Κασσάνδρα. 
Δεν έμεινε τίποτε άλλο λοιπόν 
παρά τό σύνθημα τής έξεγέρσεως. 
Τήν 23η Μαρτίου 1821 έφθασε στο 
"Αγιο ’Όρος με πλοίο γεμάτο 
άπό όπλα ό Σερραϊος φιλικός καί 
μεγάλος πατριώτης ’Εμμανουήλ 
Παππάς, γιά νά ετοιμάσει τήν 
επανάσταση στή Βόρεια Ελλάδα. 
Οί άγιορεϊτες μοναχοί τον υποδέ
χονται ένθουσιώδεις καί συγκρο
τούν τον πρώτο έπαναστατικό 
στρατό τής Χαλκιδικής.

Ό  Γιουσούφ Μπέης τής Θεσσα
λονίκης μόλις πληροφορείται τις 
κινήσεις τοϋ ’Εμμανουήλ Παππά 
κρατεί ομήρους προκρίτους Θεσ- 
σαλονικεΐς καί Χαλκιδικιώτες καί 
διατάσσει τον Τσιρίμπαση καί 
τό Χασάν ’Αγά νά έπιτεθοϋν κατά 
τοϋ Πολυγύρου καί νά προλάβουν 
κάθε επαναστατική ενέργεια τών 
'Ελλήνων «έν τώ γίγνεσθαι». Οί 
Πολυγυρινοί όμως άντιλήφθηκαν

έγκαιρα τις προθέσεις τών Τούρ
κων, γιαυτό καί τήν 17η Μαΐου 
αίφνιδιάζουν καί φονεύουν τούς 
Τούρκους στρατιωτικούς τοϋ Πο
λύγυρου καί με άπαράμιλλο θάρ
ρος καί ταχύτητα έπιτίθενται κατά 
τών έπερχόμενων Τούρκων, τούς 
όποιους νικούν καί άναγκάζουν 
νά τραπούν σέ άτακτη καί επονεί
διστη φυγή.

’Εξαγριώνεται ό Γιουσούφ καί 
θανατώνει με σούβλισμά τούς ομή
ρους, άλλά ό Πολύγυρος είναι 
λεύτερος καί ή ιαχή τής νίκης φθά
νει μέχρι καί τήν τελευταία άκρη 
τής Χαλκιδικής, αναπτερώνει τις 
ελπίδες τών σκλάβων γιά λευ
τεριά καί σημαίνει προσκλητήριο 
γιά νέο ξεσηκωμό.

’Επαναστατούν τά Μαντεμο
χώρια τής Β. Χαλκιδικής μέ τό 
Δουμπιώτη καί τό Χυμευτό, τό 
"Αγιο “Ορος μέ τον ’Εμμανουήλ 
Παππά, ή Σιθωνία μέ τό Στάμο 
Χάψα, άπό τά Παζαράκια (Κρυο- 
πηγή σήμερα) τής Κασσάνδρας, 
καί στις 29 Μαΐου ή ήρωική Κασ
σάνδρα μέ τον ’Ιωάννη Χατζη- 
χριστοδούλου ή Μεγάλο Γιαννιο.

Τά ένδοξα τέκνα τής Χαλκιδικής 
μάχονται «γιά τοϋ Χριστού τήν 
πίστη τήν άγια καί τής Πατρίδος 
τήν ελευθερία», μάχονται γιά νά 
άποτινάξουν τό ζυγό τών βαρβά
ρων Όσμανλήδων, βασανιστών 
καί εξολοθρευτών τού γένους τών 
Ελλήνων. Οί έπαναστατημένοι 
Χαλκιδικιώτες αφού κατέλυσαν τις 
τοπικές τούρκικες φρουρές, μέ δύο 
φάλαγγες, άπό τό "Αγιο “Ορος 
καί τή Β. Χαλκιδική μέ άρχηγό 
τον ’Εμμανουήλ Παππά καί άπό 
τή Σιθωνία καί τήν Κασσάνδρα 
μέ άρχηγό τό Χάψα, συγκλίνουν 
προς τή Θεσσαλονίκη, γιά νά 
λευτερώσουν τήν πόλη τού Αγίου 
Δημητρίου, τήν όμορφη νύφη τού 
Θερμαϊκού.

Ό  Χάψας έχει φθάσει μέ τά 
παλληκάρια του στο Σέδες, έξω 
άπό τή Θεσσαλονίκη, όπου καί 
στρατοπεδεύει. “Αν δέ, έκτος άπό 
τή μεγάλη ανδρεία του, διεθετε 
καί στρατηγικές ικανότητες, θά 
είχε εισβάλει στή Θεσσαλονίκη 
καί τότε, ίσως, άλλη θά ήταν 
ή έκβαση τοϋ άγώνα στή Μακε
δονία καί σ’ ολόκληρη τήν έπα- 
ναστατημένη Ελλάδα.
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Από ελλειψη λοιπόν πολεμικής 
πείρας καθυστέρησε τήν επίθεσή 
του καί οί Τούρκοι ύστερα άπό 
τόν πρώτο πανικό τους επιτίθεν
ται μέ αρχηγό τό Μπαϋράμ Πασά 
και μέ στρατό 30.000 πεζούς 
και 500 ιππείς, πού προορίζονταν 
νά καταπνίξει τήν επανάσταση 
τής Νότιας 'Ελλάδας.

Τό ένοπλο τμήμα τού Έμμ. 
Παππα επειδή ήταν ολιγάριθμο 
(1 πρός 150) και επειδή έστερεϊτο 
ικανών όπλων καί πυρομαχικών, 
παρά τήν απαράμιλλη ανδρεία 
τών ανδρών του άναγκάζεται νά 
ύποκυψει μπροστά στόν τακτικό 
τουρκικό στρατό καί νά υποχω
ρήσει γιά νά οχυρωθεί στόν Πρό- 
βλακα τοϋ Α γίου Όρους επί 
3ήμερον.

Ο Χάψας καί ή δική του φά
λαγγα προσβάλλονται στήν πε
ριοχή Βασιλικών καί Α γίας 'Ανα
στασίας, όπου συνάπτονται φονι
κότατες μάχες. Ό  τουρκοφάγος 
Χάψας αγωνίζεται υπεράνθρωπα 
μαζί με τούς συντρόφους του καί 
πολλούς Τούρκους φονεύει. "Υστε
ρα όμως άπό μάχες δέκα ολόκλη
ρων ωρών πίπτει καί αύτός σάν 
άλλος Λεωνίδας.

Οί τούρκικες ορδές ύστερα άπό 
Τ?'ήΤε̂  τίς επιτυχίες ξεχύνονται 
σ' ολόκληρη τή Χαλκιδική. Καίνε 
χωριά, σκοτώνουν άθώα γυναι
κόπαιδα, βασανίζουν απάνθρωπα, 
συλλαμβάνουν αιχμαλώτους καί 
τούς πουλούν στή Θεσσαλονίκη, 
στή Σμύρνη, στή Βεγγάζη τής 
'Αφρικής καί σ' άλλα μέρη τής 
'Ανατολής, ώστε «ούτε φωνή άλέ- 
κτορος νά ακούεται» κατά τή 
γραφή τού ίδιου τοΰ Μπαϋράμ 
Πασά, πρός τόν Ίεροδικαστή τής 
Βέρροιας, λίγο πρίν άναχωρήσει 
γιά  τή Ν. Ελλάδα, όπου στή 
Μάχη τών Βασιλικών τής Λοκρί- 
δος θά πάθει φοβερή πανωλεθρία 
καί θά πληρώσει μέ τό κεφάλι του 
τά κακουργήματά του στή Χαλ
κιδική.

Οσοι Χαλκιδικιώτες έπαναστά- 
τες άπομειναν, 2.000 περίπου, 
οχυρώνονται στόν ισθμό τής Κασ
σάνδρας, καί άποκρούουν έπί εξά
μηνο τίς έπιθεσεις τοϋ Γιουσούφ 
Μπέη.

Είναι ολιγάριθμοι οί γενναίοι 
υπερασπιστές καί στερούνται εφο
δίων, μά άντιμετωπίζουν τούς 
τούς βαρβάρους μέ άφθαστο ήρωι- 
σμό καί μέ πλήρη περιφρόνηση 
πρός τό θάνατο. Κουρελιάζουν 
τόν τακτικό στρατό τού Γ ιουσούφ, 
άφου καί άπόβαση στά νώτα τών

Τούρκων κάνουν οί λεοντόκαρδοι 
τής Κασσάνδρας καί ό Σουλτάνος 
αντικαθιστά τόν ένα μετά τόν 
άλλο τούς στρατηγούς του. «Πέν
τε πασάδες πολεμούν τήν έρημη 
Κασσάνδρα», κατά τό Δημοτικό 
τραγούδι.

Ο Άβδούλ—Λουμπούτ πασάς 
εξωμότης, αίμοβόρος, δραστήριος, 
ικανός καί πανούργος, έπί κεφαλής 
14.000 άνδρών μέ πυροβολικό 
καί κοιβαλαρέους καί άκολουθού- 
μενος απο 500 ένοπλους Εβραίους 
μέ άρχηγό τόν Περέζ, φθάνει 
μπροστά: στά οχυρά τών Ελλή
νων περί τά τέλη 'Οκτωβρίου καί 
ενώνεται μέ τους έκεΐ 5.000 περί
που Τούρκους στρατιώτες. Οί Χαλ- 
κιδικιώτες αύτή τή στιγμή άντι- 
παρατασσουν περίπου 600 μοιχη- 
τές κατα τον ιστορικό Τρικούπη 
ή κατ’ άλλους περίπου 1.500.

Η κοπάσταση γιά  τους ύπερα- 
σπιστές τών νέων Θερμοπυλών 
είναι κρίσιμη, μά κι ό Λουμπούτ 
Πασάς διστάζει νά επιτεθεί. Προ
τιμά νά διαπραγματευθεϊ τήν πα 
ράδοση τών άμυνομένων μέ παρα
πλανητική επιστολή (Σουλτανικό 
φιρμάνι), στήν οποία άφου τούς 
εξυμνεί γιά  τήν μέχρι τούδε γεν
ναιότητά τους, άναφέρει τίς συμ
φορές πού τούς βρήκαν άπό τήν 
εξέγερση καί πού θά τούς βρούν 
καί άλλες ακόμα, άν έξακολουθή- 
σουν τήν επανάσταση καί τελειώ
νει μέ την γενναιοφροσύνη τού 
Σουλτάνου, πώς είναι διατεθειμένος 
νά τούς δώσει χάρη, άν πάψουν 
τόν αγώνα τους.

Κι αύτοί ατούς οποίους έλαχε 
ή τιμή νά φυλάνε τίς νέες Θερμο- 
πύλες, έδωσαν τή γνωστή σ’ όλες 
τίς περιόδους τής Ελληνικής ‘Ιστο
ρίας απάντηση: «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ».
_ Σάν τούς τριακόσιους τού Λεω

νίδα μένουν ακλόνητοι στις θέσεις 
τους και άποκρούουν τήν επίθεση 
πού έξαπελυσαν οί τούρκοι σ’ ολό
κληρο τόν ισθμό τά βαθιά χαρά
ματα τής 14ης Νοεμβρίου 1821.

Στήν έπίθεση αύτή πού μέ πολ
λή επιμέλεια έτοίμασε ό Λουμπούτ 
Πασάς, οί τούρκοι επιτίθενται κα
τά αλλεπάλληλα κύματα, προσ
παθώντας νά διαβούν τό άβαθές 
κανάλι. Ό  αγώνας είναι φοβερά 
άνισος, μά οί άπιστοι δέν περνούν.
Κι ό Λουμπούτ Πασάς αλλάζει 
τακτική. Μέ πονηριά καταφέρνει 
νά περάσει 1.000 περίπου Τούρ
κους στρατιώτες στά νώτα τών 
άμυνομένων. Ό  αγώνας τώρα 
πιά έχει κριθεΐ. Οί μάχες όμως συνε
χίζονται με αμείωτη σφοδρότητα.

Οί ^Ελληνες υποχωρώντας διεκ- 
δικούν σπιθαμή πρός σπιθαμή τό 
πάτριο έδαφος καί προξενούν φο- 
βερές ζημιές στους έπιτιθέμενους. 
Τά 2]3 των γενναίων βρίσκονται 
οτό έδαφος καί τό τίμιο αίμα τους 
καθαγιάζει τις νέες Θερμοπύλες. 
Οσοι έπέζησαν ύποχωρούν πρός 

τήν παραλία τού Τορωναίου μέ 
τήν ελπίδα νά έπιβιβασθούν σέ 
πλοία πού θά τούς μεταφέρουν 
στό Αγιο Όρος, στήν Ύδρα, 
στήν^ Αίγινα. Τά γυναικόπαιδα, 
οί γέροντες καί οί άρρωστοι μέ 
ελάχιστους πολεμιστές παραμέ
νουν στή μαρτυρική γή τής Κασ
σάνδρας. Κανείς δέ θά ξεφύγει άπό 
τό γιαταγάνι τών Όσμανλίδων 
ή άπό τη φωτιά των Εβραίων- 
ακρωτηριάστηκαν, γδάρθηκαν ή 
κάηκαν ή παλουκώθηκαν ζων
τανοί.

Ή 14η Νοεμβρίου 1821 είναι 
ή άποφράδα ήμέρα τών έπανα- 
στατημένων ‘Ελλήνων τής Χαλκι
δικής. Φωτιά καί στάχτη μονάχα 
άπόμεινε στήν πευκόφυτη καί κα- 
ταπράσινη Κασσάνδρα.

Αύτός είναι ό έπίλογος τής 
έπαναστάσεως τής Χαλκιδικής, πού 
άρχισε στις 17 Μαΐου μέ τίς νίκες 
του Πολύγυρου καί έσβησε μέ τό 
«χαλασμό» τής Κασσάνδρας.

Ομως ή έξάμηνη άντίσταση 
των Χαλκιδικιωτων στά στενά 
τής Κασσάνδρας καί ή καθυστέ- 
ρηση των δυο μεγάλων τούρκικων 
στρατιών τού Μπαϋράμ καί Λου
μπούτ, έδωσε τόν άπαιτούμενο 
χρόνο στούς "Ελληνες τής Νότιας 
Ελλάδας νά σταθεροποιήσουν τήν 

λευτεριά στήν Πελοπόννησο.
Αν δέν ύπήρχε ή επανάσταση 

τής Χαλκιδικής καί τό όλοκαύτω- 
μα τής Κασσάνδρας, πιθανόν σή
μερα νά μήν ύπήρχε ελεύθερο ‘Ελ
ληνικό Κράτος.

Ο ιστορικός άς έγκύψει μέ 
ιδιαίτερη προσοχή στά γεγονότα 
πού συνθέτουν τό μεγάλο τούτο 
άγώνα τών Χαλκιδικιωτών καί 
άς έξαγάγει τά σωστά συμπερά- 
σμοπα γιά μιά σωστή ’Εθνική δια
παιδαγώγηση τής νεολαίας μας.

Κι εμείς τιμώντας τή μνήμη 
ΕΚΕΙΝΩΝ, ας πάμε προσκυνητές 
νά κλίνουμε τό γόνυ μέ εύλάβεια 
μπρος στόν τύμβο ΕΚΕΙΝΩΝ πού 
έδωσαν στήν Ελλάδα τή ζωή 
καί ή εύγνωμοσύνη μας, άς τούς 
άκολουθεΐ αιώνια.

Η επιτύμβια πλάκα, πού συμ
βολικά τούς σκεπάζει, άς μάς 
θυμίζει τό δρόμο τού ύπέρτατου 
καθήκοντος.
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Γράφει ό 'Ενωμοτάρχης κ. ’Ι ω ά ν ν η ς  Δ ή μ ο ς  - Τ σ ό λ η ς .

ΜΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗ, γραμμένη σέ 
χαρτόνι στερεωμένο στην πεντακά
θαρη όμολογουμένως γυάλινη προ
θήκη τής ψησταριάς μιας κοσμικής 
ταβέρνας σέ προάστιο τής ’Αθήνας, 
μέ καθαρογραμμένα, μεγάλα καί 
έντονα πράσινα γράμματα, διαφη
μίζει:

« π α ι δ ά κ ι α  340 δ ρ α χ μ έ ς  
τ ό κι λό».

Πάνω ακριβώς άπ’ τήν έπιγραφή, 
σέ χαρτόνι κολλημένο κι αύτό στή 
γυάλινη προθήκη, είναι ζωγραφι
σμένα μέ προχειρότητα καί έντονη 
μαύρη μελάνη, τρία ζώα. ’Ίσως 
πρόβατα, ίσως τράγοι, ίσως μοσχά
ρια, ίσως αγριόχοιροι. Είναι — σί
γουρα — ζώα, γιατί έχουν τέσσερα 
πόδια καί ούρά καί φυσικά μπορεί 
νά είναι ζώα πού δέν τά γράψαμε 
πιό πάνω.

Είναι φανερό ότι οί δυό — ας 
πούμε — πινακίδες έχουν κάποια 
σχέση μεταξύ τους. Κατά συνέπεια 
ή τιμή (340 δραχμές τό κιλό) πρέ
πει νά άφοράει: Τά «παιδάκια» 
τών ζώων πού διακρίνονται στήν 
πάνω πινακίδα ή τά ζώα τής ίδιας 
πινακίδας, αν φυσικά είναι άνήλικα 
(«παιδάκια») ή ήλικιωμένα ζώα πού 
γίνονται. . . «παιδάκια» όταν ξερο
ψηθούν στά κάρβουνα τής ψηστα
ριάς. Σύμφωνα μέ τό νόμο τών πιθα
νοτήτων, όλα αύτά κι άλλα άκόμα 
μπορεί νά συμβαίνουν. Επομένως 
ό πελάτης τής ταβέρνας αύτής γιά

νά λύσει τό «Γόρδειο δεσμό» καί 
νά πιάσει τό νόημα τών πινακίδων 
πρέπει νά έχει μαντικές ικανότητες 
κι άν δέν τό καταφέρει, νά ρωτήσει 
τον ίδιο τόν ταβερνιάρη. Στήν τε
λευταία περίπτωση οί διευκρινιστι
κές πινακίδες... δέν χρειάζονταν 
καθόλου.

Λίγο πιό ’κεΐ άπ’ τήν ψησταριά, 
ξέγνοιαστος καί χαρούμενος ό μι
κρός Γιωργάκης πού κατοικεί σέ 
όχταόροφη πολυκατοικία τών Πα
τησίων, στριφογυρίζει σάν πυγο
λαμπίδα όλους τούς χώρους τού 
περίβολου τής ταβέρνας. Κοντά του 
οί γονείς του τόν καμαρώνουν καί 
’κείνος τρέχει, παίζει καί φωνάζει 
γιά ν’ άποβάλει τό βάρος πού φορ
τώνει κάθε ώρα καί στιγμή έπάνω 
του ή ζωή τής πολυκατοικίας, πού 
αυτός τή ζύγισε στ’ άλήθεια κι ίσως 
είναι ό μόνος πού γνωρίζει τό πρα
γματικό της βάρος.

Άλλ’ όμως ή χαρά κι ή λύπη πάν
τα περνούν πιασμένες χέρι— χέρι, 
άπ’ τήν ίδια πόρτα· καί καθώς ό μι
κρός γιομίζει τή χούφτα του άμμο 
—πού βρήκε σέ μιά μισοσκότεινη 
γωνιά — καί τοιμάζεται νά τή δώ
σει φιλοδώρημα... στό ασπρόμαυ
ρο γατάκι πού σκουπίζεται ναζιά
ρικα, ξαπλωμένο όλο τεμπελιά 
πλάι στήν πόρτα τής ψησταριάς, 
ρίχνει τ’ απονήρευτο βλεμματάκι 
του στήν έξωφρενική έπιγραφή καί

διαβάζει: «παιδάκια 340 δραχμές 
τό κιλό».

Τήν άνέσπερη γοητεία τού παι
γνιδιού καί τής ξεγνοιασιάς, αύτό- 
ματα τή σκεπάζει τό άποτρόπαιο 
συναίσθημα τής άπόγνωσης. Τό 
κορμάκι του παγώνει.

Είναι μόλις έξη χρόνων καί πριν 
άπό λίγες βδομάδες κατάφερε νά 
διαβάζει μόνος του ό Γιωργάκης, 
μαθητής τής πρώτης τάξης κάποιου 
Δημοτικού σχολείου τής Νέας Φι
λαδέλφειας.

Διαβάζει μιά, δύο, τρεις φορές 
τήν έπιγραφή, άλλά όπως καί νά 
τό κάνει, τό φρικαλέο γι’ αυτόν 
νόημα παραμένει ίδιο.

Η άμμος πού κρατάει στά κατά- 
λευκα χεράκια του, σάν μικρός 
καταρράχτης χύνεται στά μαύρα 
του μποτάκια, καθώς περνούν μέ ρυ
θμό αυξανόμενης γεωμετρικής προ
όδου άπ’ τήν ευφάνταστη σκέψη 
του, οί πιό φρικιαστικές σκηνές 
πού μπορεί νά συλλογιστεί: «παιδά
κια πού πουλιόνται σέ σκληρούς 
εμπόρους, γιά νά μεταπουληθοΰν 
άπ’ αύτούς στά δουλοπάζαρα τού 
παραμυθιού. Παιδάκια απολιθω- 
μένα μπροστά στά κατάμαυρα καί 
βρωμερά καζάνια τού δασύτριχου 
δράκου. Παιδάκια πού δέν άντέ- 
χουν στό άχόρταγο κοίταγμα τού 
άνθρωποφάγου τής ζούγκλας. Παι-
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δάκια πού εξαφανίζονται άπ’ τά 
σπίτια τους, γιά νά γλυτώσουν τ’ 
αβέβαιο μέλλον της φτηνής αγορα
πωλησίας. Παιδάκια πού καί τί 
δέν... παθαίνουν».

Ολα αύτά, μέ μιά άγνωστη συνέ
χεια γιά τις πληγές πού θ άφήσουν 
στην αγνή ψυχή τοϋ μικρού μαθη
τή. Κι αν τό βάθος άπ’ τις πληγές 
πού θ’ ανοίξουν είναι μικρό κι ή 
πληγή επουλωθεί γρήγορα, έχει 
καλώς. "Αν όμως όχι; Τότε ποι
ος ξέρει άν ίσως δλη του ή ζωή 
καταντήσει ένα δράμα απογυμνω
μένο από κάθε ανθρώπινο παλμό;

Τότε ασφαλώς μιά ανορθόγραφη 
επιγραφή θάναι ρυθμιστής μιας 
ζωής, κάτω άπ’ τή σκιά μιας τρα
γικής σύμπτωσης!! Τραγική σύμ- 
πτωση, γιατί ό μερακλής... κατά 
τά άλλα ταβερνιάρης, πωλοϋσε 
κ α τ σ ι κ ί σ ι α  π α ι δ ά κ ι α  μέ 
340 δραχμές τό κιλό καί φυσικά όχι 
«παιδάκια»· μόνο πού κι ό ίδιος τή 
λέςη  ̂«παιδάκια» τής επιγραφής 
του τή διάβαζε «παιδάκια» καί βέ
βαια όσε^ φορές τή διάβαζε έτσι— 
επειδή ήξερε γράμματα — άλλες 
τόσες φορές συνέχιζε νά έμφανί- 
ζεται ό ίδιος σάν γελοιογραφία τοϋ 
έαυτοϋ του.

Λίγο αργότερα, ό πατέρας τοϋ 
Γιωργάκη εξήγησε στον κοκκινο- 
νομάγουλο ταβερνιάρη αύτά πού 
έγιναν καί τόν ρώτησε γιατί δέν 
φρόντισε νά βάλει πάνω άπ’ τό 
γράμμα  ̂ «ι» τής λέξης «παιδάκια» 
τά λεγάμενα στή Γραμματική μας 
διαλυτικά (..) γιά νά γίνει τό πρω
τάκουστο έμπόρευμα «παιδάκια». 
Εκείνος μέ καλωσύνη τ’ άπάντησε:

Ελα καϋμένε δέ χάθηκε ό κό
σμος! Οπως νά τό γράψεις τό ίδιο 
είναι.

Οχι κύριε ταβερνιάρη. Ούτε τό 
ίδιο είναι, άλλά καί ό κόσμος χά
θηκε.

Πιο πολύ απ όλα είναι γεγονός 
οτι χάθηκε ό σεβασμός. Χάθηκε 
απ όλους μας ό σεβασμός πρός τούς 
άσύγκριτους εκείνους ήγήτορες τοϋ 
« ά θ ά ν α τ ο υ  ά ρ χ α ί ο υ  Ε λ 
λ η ν ι κ ο ύ  π ν ε ύ μ α τ ο  ς». Σ’ 
αυτούς πού τροφοδότησαν μέ τό 
πνευματικό τους φώς όλους τούς 
λαούς τής γής καί τούς οδήγησαν 
στό δρόμο τής δημιουργίας. Σ’ αυ
τούς ποΰφεραν τήν πατρίδα μας 
στήν_ κορυφή τής πυραμίδας τοϋ 
άρχαίου πολιτισμού μέ τ’ άνεπανά- 
ληπτα, τά κολοσσιαία, τά μοναδι
κής τελειότητος, σπάνια καί μνη
μειώδη δημιουργήματά τους.

Επίσης δέν άναρωτηθήκαμε πο
τέ* Ι ιαΗ στή ρώμη τόν Ιο πρό Χρι
στού αιώνα ό προστάτης των γραμ
μάτων Μαικήνας, παραχωρεί τήν 
πρώτη θέση στήν άριστοκρατία 
τοϋ πνεύματος, γιατί άπεχθάνεται 
τά δημόσια άξιώματα καί τις πολι
τικές εξουσίες πού τού προσφέρουν 
καί άντί αυτών προτιμά τις αισθη
τικές καί πνευματικές άπολαύσεις.

Καί όμως, άπ’ τά χείλη όλων μας 
καθημερινά άκούγονται τά όνόμα- 
τά τους. Τό όνομα τού Αισχύλου, 
τού Σωκράτη, τού Σοφοκλή, τού 
Πλάτωνα, τού Δημοσθένη, τού 
’Αριστοτέλη...
_ Είμαστε, βλέπετε άπόγονοι όλων 

αυτών καί τό κάνουμε άποκλειστι- 
κά καί μόνο γι’ αυτό. Τό κάνουμε 
γιατί ό υπερτροφικός έγωϊσμός καί 
ή άλαζονεία, έγιναν κυρίαρχοι σ’ 
όλες τις πράξεις μας καί είναι φυ
σικό νά μάς άπαγορεύουν νά... μή 
δείξουμε ποιοι είμαστε κι από πού 
καταγόμαστε. Τό κάνουμε άκόμη 
γιά νά παραστήσουμε τις ιδιοφυίες 
τής άπλής^ λογικής κι όταν μιλά
με εμείς, οι άλλοι πού μάς άκοΰνε 
νά̂  μένουν... μ’ άνοιχτό τό στόμα.

Έτσι, ^καταντήσαμε τήν Ελλη
νική γλώσσα ένα... ανυπεράσπιστο 
πλάσμα, χαμένο μέσα σ’ ένα παρά
ξενο κόσμο.

Δέν υπάρχουν όρθογραφικά λε
ξικά, δέν έχουμε παιδιά, άνηψίδια, 
γειτονόπουλα καί φίλους πού σπου- 
ζάζουν νά μάς είποΰν πώς πρέπει 
νά γράψουμε μιά έπιγραφή νά τήν 
υψώσουμε στό μαγαζί μας καί τ’ 
άποτέλεσμα είναι, βαδίζοντας στά 
σοκκάκια καί τις πλατείες όλο καί 
κάποια έπιγραφή νά ξεφυτρώνει γιά 
νά μάς γνωρίσει:

«ΠΟΛΟΥΝΤΕ ΔΗΑΜΕΡΗΖμΑ-
ΤΑ» «πολίτε τό παρών ικόπαι- 
δω» — «παπούτσια μησοτυμΐς» — 
«ΠΟΛΙΤΕ ΟΙΝΟΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ικοίας» 
—«κάνομε κυοφόματα» — «προϊ
όντα γάλακτου» —«ΥΔΡΑΥΛΕΙ- 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΒΕΣ» ... κ.λ.π.

Αλλά τό κακό δέν σταματάει 
έδώ. ’Επιτήδειοι καί πρόθυμοι ό
πως είμαστε, εμείς οί Έλληνες, 
περισσότερο μάλιστα όταν θέλου
με ή πρόκειται νά κληρονομήσου
με από κάποιον κάτι, ξεγράψαμε 
τήν Εθνική μας γλώσσα μιας καί 
βρέθηκαν οι ξένοι φιλότιμοι καί 
μάς άφησαν κληρονόμους τής δι
κής τους.

Τι αυτήν καί έπειδή ό χώρος τού 
περιοδικού είναι περιορισμένος, 
θά έπανέλθουμε σέ έπόμενο τεύ
χος.

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ έλαμψε χλωμό, κα
θώς ό Σνάϊντον, οδηγούσε άργά στό 
λασπερό χωματόδρομο. Συλλογι
ζόταν πώς ήταν αλήθεια, ότι οί 
δολοφόνοι νιώθουν τήν ανάγκη 
νά ξαναγυρίσουν στόν τόπο τού 
Εγκλήματος. Σταμάτησε πλάι στό 
φράχτη όπου είχε σκοτώσει τήν 
κοπέλλα, πριν από ένα χρόνο. 
’Ερχόταν έδώ, κάθε μήνα, μέ τήν 
πανσέληνο, καί ύστερα άπ’ αύτή 
τήν καθιερωμένη έπίσκεψη έβγαζε 
άπ τό μυαλό του αύτήν τήν ύπό- 
θεση. Ως τόν άλλο μήνα.......

Αυτές οί άναγκαστικές, θά μπο
ρούσε νά πει κανείς, έπάνοδοι, 
ασκούσαν έπάνω του ένα είδος 
γοητείας. Ό χι πώς είχε λόγους 
ν’ ανησυχεί.

Χαμογέλασε στά σκοτεινά καί 
άναψε, χωρίς βιασύνη ένα τσιγάρο. 
Οί έφημερίδες είχαν γράψει πώς 
έπρόκειτο γιά ένα σεξουαλικό έγ
κλημα, πολύ δύσκολο νά λυθεί.

Εσβησε προσεχτικά τό άπο- 
τσίγαρο στό τασάκι κι έβαλε μπρο
στά τή μηχανή. Όταν βρέθηκε 
στό̂  δημόσιο δρόμο, πάτησε γκάζι.
Σ όλο τό δρόμο, ό Σνάϊντον δέν 
έπαψε νά θυμάται έκείνη τή νύχτα.

Οί δυό κοπέλλες έστεκαν σέ μιά 
στάση λεωφορείου. Στά μπροστινά 
φανάρια του, τού είχαν φανεί όμορ
φ ο υ ς ,  καθώς τά μακριά ξανθά 
μαλλιά τους άνέμιζαν στό άεράκι. 
Είχε σταθεί καί τούς πρότεινε ν’ ά- 
νεβοΰν στό άμάξι. Ή  μικρότερη 
είχε σπεύσει νά πάρει θέση δίπλα 
του.

Ελα, αδελφούλα, θά είμαστε 
πιό σίγουρες οί δυό μας.

Η μεγαλύτερη όμως είχε κάνει 
ένα βήμα πίσω, φωνάζοντάς της, 
νά κατεβεΐ. Ό  Σνάϊντον βιάστηκε 
νά φύγει μέ τό «λάφυρό» του. "Ας 
έβρισκε ή άλλη κάποιον άλλον, 
νά τήν πάρει μαζί του.

Στό άμάξι, ή κοπέλλα δέν έπαυε 
ν’ άνησυχεΐ γιά τήν τύχη τής άδελ- 
φής της.

Ό  Σνάϊντον τής έλεγε, πώς δέν 
είχε δίκιο—σέ λίγο θά περνούσε 
τό λεωφορείο. 'Η μικρή ήταν νό
στιμη, δέν είχε κάνει λάθος. Δέν 
μπορούσε νά κατηγορήσει κανείς 
έναν άντρα, γιατί λαχταρούσε ένα 
σφιχταγκάλιασμα. "Αν δέν είχε 
αρχίσει νά παλεύει καί νά φωνά-
ζε ι....... Αύτό άκριβώς τόν έκανε
νά χάσει τήν ψυχραιμία του.

Όταν σίγουρος πώς ή μεγάλη 
δέν θά τόν γνώριζε ποτέ, άν τύ-



’Αστυνομικό
διήγημα

στοντόπο
τού «νκΑήμοτο/
χαινε νά τόν ξανασυναντήσει. ’Αδύ
νατον, με τά γένεια πού είχε αφήσει 
νά μακρύνουν καί τά βαμμένα μαλ
λιά του. Είχε μάλιστα άγοράσει 
ενα ζευγάρι παπούτσια, άπ’ αύτά 
μέ τά χοντρά πέλματα, πού τόν 
έκαναν νά φαίνεται τέσσερες πόν
τους ψηλότερος.

Καί φυσικά είχε άλλάξει καί 
τό άμάξι του.

Ή άλλη πανσέληνος τόν βρήκε 
νά πλησιάζει τό στενό δρόμο τού 
δάσους άλλη μιά φορά. Κάθε μήνα 
πού περνούσε τόν έκανε νά νιώθει 
πιό άσφαλής. Χαμογέλασε, χαϊδεύ
οντας τό πυκνό γένι του. Είχε 
καπνίσει τό τσιγάρο του, τό είχε 
σβήσει προσεχτικά καί προχω
ρούσε τώρα προς τά φώτα. Τήν 
είδε νά στέκει εκεί πού έσμιγε ή

δημοσιά μέ χωματόδρομο, καί νά 
σηκώνει τό χέρι, γιά νά τόν στα
ματήσει. Γιά μιά στιγμή, βλέποντας 
τό ψηλό λυγερό κορμί της, άνα- 
ρωτήθηκε— όχι όμως. Τούτη ή 
κοπέλλα, είχε κοντά μαύρα μαλλιά. 
Δεν μπορούσε ν’ άντισταθεϊ στόν 
πειρασμό.
— Μπορώ νά σας βοηθήσω; τή 
ρώτησε ευγενικά.

Τού χαμογέλασε μ’ εύγνωμοσύνη.
Ω, σάς παρακαλώ. Είχαμε ένα 

άσχημο καυγαδάκι μέ τό άγόρι μου, 
κι έφυγα άπό τή ντισκοτέκ. Δέν 
κατάλαβα, πώς είχα χάσει τό τε
λευταίο λεωφορείο.

Μήπως θέλετε νά τηλεφωνή
σουμε πρώτα στό σπίτι σας, γιά 
νά μήν ανησυχούν γιά σας;

Ο Σνάϊντον χαμογέλασε μέ τό 
γοητευτικό του χαμόγελο. Ή  κο
πέλλα δίστασε.
— Ό χι, σάς ευχαριστώ. "Αν μ’ ά- 
φήσετε στό Μόνκ—Κρός, σ’ ένα 
τέταρτο., θά είμαι στό σπίτι.

Κούνησε τό κεφάλι του κι έσβη
σε τή μηχανή. Ή κοπέλλα δέν 
σάλεψε. Τότε θυμήθηκε τούς κα
λούς του τρόπους. Τούτη εδώ ήταν 
ασφαλώς συνηθισμένη, νά τής φέ
ρονται ευγενικά.

Βγήκε άπό τό άμάξι κι έκανε 
τό γύρο γιά νά τής ανοίξει τήν 
πόρτα νά μπει. Τό χτύπημα στό 
καρύδι τού λαιμού του, τόν ζάλισε. 
Στηρίχτηκε στό καπό τού αμαξιού 
του. Τόν πλησίασε πάλι. Ή άγρια 
κλωτσιά στό ύπογάστριο τόν έκανε 
νά λυγίσει στά δυό. Πριν μπορέσει 
νά σκεφθεϊ τί συνέβαινε, ή κοπέλ
λα σήκωσε μέ τέχνη τό τρεμάμενο 
κορμί του, καί τόν πέταξε άγρια 
πάνω άπ τόν ώμο της. "Ενιωσε 
τά κόκκαλά του νά τσακίζονται 
στήν άσφαλτο τού δρόμου κι άπό- 
μεινε άσάλευτος, καθώς ή μπότα 
της τόν κάρφωνε άκόμα στό έδαφος.

Τί διάβολο.......... , μούγκρισε
βραχνά.
— ’Ερχόμουν σέ τούτο τό μέρος 
κάθε νύχτα, άπό τότε πού πέθανε 
ή άδελφή μου, άποκρίθηκε ήρεμα 
ή κοπέλλα. Σ’ έβλεπα, πού περνού
σες μέ τό άμάξι σου. Τά γένεια 
σου άργησαν νά μεγαλώσουν.
— Μά είναι άδύνατον νά είσαι ή ....

Βιάστηκε νά καταπιεί τά προδο
τικά λόγια. Ή ψηλή ντελικάτη, 
κάποτε ξανθή κοπέλλα, άποκρί
θηκε άργά:
— Από τότε πού σκότωσες τήν
άδελφή μου, άγόρασα μιά περούκα 
καί πήρα μαθήματα τζούντο.......

875



Παν. ’Αρχιμανδρίτου 
ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗ  
Ίεροκήρυκος Χωροφυλακής

Πλησιάζει πια η «πρώτη» και «μεγίστη» εορτή τών 
Χριστουγέννων. Γιορταστική και πανηγυρική άρχισε 
να γίνεται η ατμόσφαιρα τών ημερών αυτιών. 'Η  κτίσις 
αγαλλεται καθώς αναμένει τη μεγάλη στιγμή, οπού, 
οι άγγελο ιψαλλουν, οι ποιμένες δοξάζουν, οι μάγοι ποοσ- 
φέρουν καί «τα συμπαντα χαράς πληροϋνται». '0  
νους καί ή καρδια τών ανθρώπων στρέφονται προς την 
ταπεινήν φάτνη τής Βηθλεέμ, εκεί που διεδραματίΰθη 
το μοναδικό γεγονος.Τό άνεπανάληπτον «Θεός επί γης 
ώφθη και τοίς άνθρώποις συνανεστράφη». «Θεός έφα- 
νερώθη^ έν σαρκί». 'Ακατανόητον μυστήριον καί δμως 
αλ,ηθινον. Τό πτωχό σπήλαιο γίνεται το κέντρον τής 
παγκοσμίου 'Ιστορίας. Τό ’Άστρο τής Βηθλεέμ γίνεται 
ό φάρος ό τηλαυγής ο όποιος συνεχώς φωτίζει τον 
κόσμον. Ά λλα  εξωτερικό μεγαλείο δεν υπάρχει. 'Ο 
Κύριος ήλθε ειρηνικά χωρίς βία όπως τά επαναστατικά 
κινήματα, χωρίς στρατούς, όπως οι στρατηλάται, χω- 
ρις ξίφη, όπως οι Νερωνες, χωρίς νλικάς υποσχέσεις 
όπως οι άρχοντες, χωρίς εξουσία κοσμική. ~ΤΙλθε ένα 
νήπιον αδύνατο. '0  'Ηρώδης τόάπειλεϊ.Οί Βηθλεεμϊται 
τό περιφρονοϋν καί δμως είναι παντοδύναμο. ’Ενώπιον 
του γονατίζει δλη η άνθρωπότης. Οι απλοϊκοί έν τώ 
προσωπω τών Ποιμένων. Οι Σοφοί έν τώ προσώπω τώ>ν 
Μάγων. Καί μέσα στη γενική πανηγυρική άναστάτωσι 
μόνον ο άνθρωπος, ό σύγχρονος άνθρωπος, στέκεται

«ζάλην ένδοθεν έχων λωγισμών αμφιβόλων». Τό μυστή
ριο τον σκανδαλίζει' τό θαύμα τον απωθεί' ή άποκάλν- 
ψις τού Θεανθρώπου τον δοκιμάζει' ή συγκατάβασις τού 
ουρανού τον φοβίζει. ’Έτσι ό σύγχρονος άνθρωπος 
υποδέχεται τό μεγάλο γεγονός τής 'Ιστορίας αλλοτριω
μένος, ανάλογα με τις εσωτερικές του διαθέσεις. "Αν θά 
θέλαμε νά κάνουμε μια ανατομία τών διαθέσεων αυτιών, 
θά διαπιστώναμε πώς άνάμεσα στους συγχρόνους μας 
υπάρχουν εκείνοι πού στέκονται μπροστά στή Σάρκω- 
σι τού Θεού:

α) Μ ε α δ ι α φ ο ρ ι  α, όπως οί Βηθλεεμϊται. 
Οι Βηθλεεμϊται άφιλόξενοι καί σκληροτράχηλοι είδαν 
δύο άνθρώπους ξένους καί κουρασμένους, από τήν 
οδοιπορία. Μία γυναίκα σέ κατάστασι εγκυμοσύνης 
κι εναν αδύνατο σύνοδο της. Κάνεις δεν τούς παοέχει 
στέγη, στοργής, φροντίδα. «Ούκ ήν αύτοΐς τόπος έν τώ 
καλύματι». Ούδείς φαίνεται διατεθειμένος νά παοαχω- 
ρήση τόπον τά γεννηθή ο ’Ιησούς. Μένουν άδιάφοροι, 
ενώ τον περιμένουν. Δεν τον σκέπτονται. Δεν τον υπο
πτεύονται. Δεν Ανησυχούν διά τον έρχομό του. Έζήτει 
τότε ο Κύριος τόπο καί δεν εϋρισκε. Καί σήμερα δμως 
δεν ευρίσκει κατάλυμα . Ζητεί από τον καθένα μας ό 
Κύριος τόπο, κρούει τού καθενός μας τήν θύρα τής 
ψνχν1* χοΊ' oficô  QivTCiTtoKQLdTj δεν βρίσκει. Τον κλείνουμε 
τήν θύρα τής ψυχής μας λέγοντας δτι δεν υπάρχει χώ- 
ρο^. ,όιοτι μέσα μας κατοικούν πολ,λα άλ,λα αφεντικά. 
ΙΙολλιά πάθη . Καί ό Κύριος είναι ανεπιθύμητος. 
Εκείνος έρχεται στην καρδιά μας διά νά τής δώση χα- 

ρα,ειρηνη, ελ,πιδα, ευτυχία' όμως έμεϊς πράττομε δτι 
και οι Γεργεσηνοίοί όποιοι «ήρώτησαν έξελθείν άπό 
τιον ορίων αυτιών»' τον διώχνουμε διότι δεν άποκτήσα-



μεν σχέσιν μαζί του, δεν έμελετήσαμε τον Νόμο του. 
Δεν άνεζητήσαμε την Μορφή του' έτσι για μάς παρα
μένει ό μεγάλος άγνωστος.

Σήμερα οι άνθρωποι έχουν καιρό για τις δουλειές 
τους, για τά ταξίδια τους, για τ'ις καταθέσεις, τους για 
την ψυχαγωγία τους. 'Η  καρδιά τους χίλια κομμάτια 
μοιράζεται ανάμεσα σέ στόχους γήινους, πεζούς, πρόσ- 

|  καιρούς. Τά άνωτέρω, τά πνευματικά τούς άφήνουν 
αδιάφορους. 'Η  υπαρξιακή άνησυχία δεν τούς ταράζει. 
Άρκοϋνται στην αμεσότητα τοϋ στόχου και δεν νοιά- 

Μ ζονται γιά τά μεταφυσικά. ’Έτσι με αδιαφορία οι πολ
λοί θά υποδεχθούν και τά έφετεινά Χριστούγεννα, πε- 
ριοριζόμενοι σέ μία εγκόσμια εξωτερική χαρά πού κα
λύπτει γιά λίγο την καθημερινή ρουτίνα και σβύνεται 
ύστερα σάν τή φωτοβολίδα, άφήνοντας πίσω της μιά 
άνάμνησι, χωρίς άλλη ωφέλεια.

β) Με μ ί σ ο ς ,  όπως ό 'Ηρώδης.
Χαρμόσυνο είναι τό μήνυμα τής Γεννήσεως διά τούτο 

καί οι άγγελοι ευαγγελίζονται «χαράν μεγάλην». Καί 
θά έπρεπε ό 'Ηρώδης νά χαίρη καί νά ευφραίνεται. Καί 
όμως μόνον αυτός δέν έλαβε μέρος στή γενική υπο
δοχή τοϋ Κυρίου. Αυτός δέν πήρε εϊδησι. Μένει στήν 
άγνοια' κι άπ αυτή περνάει στήν έχθρα, κι υστέρα 
στον διωγμό. ’Ακονίζει τήν φονική του μάχαιρα καί 
διατάσσει των νηπίων γενική σφαγή. Καί τό πείσμα 
του αυτό καί τό μίσος του γιά τον Χριστό, τό αφήνει 
κληρονομιά σέ πολλούς καί ιδιαίτερα σέ μερικούς των 
συγχρόνων ανθρώπων. Αυτοί είναι εκείνοι πού κάτι 
έμαθαν καί ακόυσαν γι’ αυτόν. "Ομως δέν τον γνώρισαν 
βαθειά. Δέν τον θέλησαν στήν ζωή τους, γιατί προτί
μησαν τά συμφέρον τά τους τά γήινα, τις επιθυμίες, 
τους τις χοϊκές τις απολαύσεις τις αμαρτωλές. 'Ο ’Ιη
σούς ήταν πολύ αγνός γιά αυτούς. Διά τούτο τον κατα
διώκουν διότι φοβούνται μήπως θίξη τήν σκοτεινή ζωή 
τους. Τον διώχνουν διότι ή καρδιά τους είναι βεβαρυ- 
μένη από τήν ένοχή κάποιας αμαρτίας, διότι ή καρδιά 
τους βόσκει εις τούς λασπότοπους των σαρκικών ηδο
νών καί απολαύσεων. Τόν κυνηγούν διότι ή ψυχή τους 
είναι δέσμια των παθών καί τής ποικιλομόρφου κακίας' 
«πας ό φαύλα πράσσων μισείτο φώς καί ούκ έρχεται προς 
τό φώς, ϊνα μή έλεγχθή τά έργα αυτού». ’Η παρουσία 
τοϋ Χριστού τούς ταράσσει τούς προξενεί ρίγη, τούς 
μεταδίδει αγωνία. ' Ο άνθρωπος τής αμαρτίας δχι μόνον 
δέν έχει διάθεσιν νά άτενίση τόν Ίησονν. ’’Οχι μόνον 
προτιμανά λησμονήση τήν ϋπαρξιν του, αλλά καί στρέ
φεται μέ μίσος εναντίον του, εναντίον τής ’Εκκλησίας 
του καί τών εκπροσώπων της ή βάζει παρωπίδες στα 
μάτια του, πού τόν εμποδίζουν νά βλέπη καθαρά προς 
άλες τις κατευθύνσεις. 'Ο ’Ιησούς δέν είναι μόνον ό 
μεγάλος «’Αγνοούμενος»' είναι καί ό μεγάλος «Μισού
μενος». Ά λ λ  ’υπομένει τήν πολεμική εναντίον του διά 
νά δείξη δτι τό καλό πάντοτε θά κινή τά βάσκανα βλέμ
ματα καί θά διώκεται. Καί δτι οί έχοντες άπλή καρδιά 
καί αγάπη μπορούν νά τόν συναντήσουν.

Ά λ λ ’ υπάρχουν κι έκεϊνοι, πού τόν υποδέχονται.
3) Μ έ λ α τ ρ ε ί α ,  δπως οί Μάγοι κι οί 

Ποιμένες.
Τό χαρμόσυνο μήνυμα τής Γεννήσεως τό μαθαίνουν 

πρώτοι οί Ποιμένες. ’Εκείνοι αγρυπνούν φυλάσσοντες

τά ποίμνια. Αυτοί οί προνομιούχοι δέχονται πρώτοι 
τό μήνυμα τοϋ ουρανού, διά νά τονισθή ή αλήθεια πέος 
δσοι αγρυπνούν επί τών επάλξεων τής ψυχής των καί 
φυλάσσουν αυτή από τόν νοητό λύκο τής αμαρτίας, 
αυτοί πρώτοι δέχονται τά μηνύματα τοϋ ουρανού. 
Καλεί τούς Ποιμένας δ ’Ιησούς πρώτοι αυτοί νά προ
σκυνήσουν διά νά δείξη δτι εις τούς αγνούς καί καθα
ρούς άνθρώπους επαναπαύεται. Στις άπλές καρδιές, 
καί άπηλλαγμένες από πάθη καί αμαρτωλές συνήθειες 
χαρίζει τήν παρουσία του καί δίδει τήν χάρι του. Καλεί 
αυτούς οί όποιοι δέν αμελούν, δέν άναβάλλουν, δέν 
προτάσσουν δικαιολογίες, δέν όλιγοπιστούν, τρέχουν 
αμέσως. Προσκυνούν καί γίνονται οί πρώτοι κήρυκες 
τής Γεννήσεως.

' Ο τεχθείς ’Ιησούς ελκύει προσκυνητάς δχι μόνον 
τούς Ποιμένας, αλλά καί τούς Μάγους καί Σοφούς τής 
εποχής εκείνης. Δέχεται προσκυνη τάς τούς εκπροσώ
πους τών έθνέον, διά νά ύποδηλώση δτι τούς πάντας 
έρχεται νά περιβάλη στήν άγάπη του. Οί μάγοι απο
τελούν υπόδειγμα γνήσιας αγάπης, πίστεως καί λα
τρείας καθ’ δτι δέν υποβάλλονται μόνον εις τήν κοπια
στική πορεία αλλά φθόνοντες άνοίγουν τούς θησαυρούς 
των καί προσφέρουν πολύτιμα δώρα. Δέν αμφιβάλλουν 
γιά τόν αστέρα καί τό μήνυμα τοϋ αγγέλου. Τοιουτο
τρόπως υποδεικνύουν στον σύγχρονο άνθρωπο δτι ή 
πορεία προς τόν ’Ιησού εΐί>αι επίπονος, κοπιαστική. 
’Επιβάλλει θυσίες καί δέν χρειάζονται συζητήσεις, 
σκέψεις, σχόλια σέ θέματα πίστεως προς τόν Ίησοϋν. 
' Ο ’Ιησούς είναι ό οδηγός καί τό στήριγμα τής ζωής 
μας καί θά πρέπει σήμερα περισσότερο άπό κάθε άλλη 
φορά νά στρέψουμε τόν νοϋ προς τά πίσω καί νά ένθυ- 
μηθοϋμε δτι συστήματα κοινωνικά, πολιτικά, επιστη
μονικά έναυάγησαν οίκτρά γιατί έκινήθησαν μακράν 
τοϋ Χριστού. Δέν πρέπει νά έφαρμοσθή εις τόν χριστια
νικό σύγχρονο 'Ελλαδικό λαό εκείνο πού έιπε ο Σωκρά
της εις τούς ’Αθηναίους «χωρίς τόν οδηγόν καθεύ- 
δον τες δια τελείτε άν».

Φίλε άναγνώστα,
"Ενας πολύ χαρακτηριστικός ύμνος τών Χριστου

γέννων αναφέρει τί κάθε ένα άπό τά δημιουργήματα 
προσφέρει στον πλάστη του: «Οί άγγελοι τόν ύμνον, οί 
ουρανοί τόν αστέρα, οί ποιμένες τό θαύμα, ή γή τό 
σπήλαιον, οί μάγοι τά δώρα, ή έρημος τήν φάτνην, 
ημείς δέ μητέρα παρθένον». Οί άνθρωποι δμως τοϋ 
20ου αίώνος τι θά τοϋ προσφέρουμε ;

'Ο Κύριος ζητεί άπό δλους μας ολόκληρη τήν 
καρδιά μας. Θέλει στο πρόσωπο τοϋ καθενός μας νά 
συναντήση τούς ποιμένας, τούς μάγους δχι τήν άδια- 
φορίαν τών Βηθλεεμιτών, τό μίσος, τόν σκεπτικισμό 
καί τήν κακία τοϋ Ήρώδου. ' Ο Κύριος κτυπά τήν 
πόρτα τής ψυχής μας. Θά τού άνοίξουμε γιά νά κατοι- 
κήση μέσα της ; Ζητεί νά γίνη φάτνη ή καρδιά μας, 
ζητεί νά μάς χαρίση χαρά, ειρήνη, ευτυχία, γαλήνη, 
άνακούφιση. Ποια θά είναι ή στάσις μας. Νομίζω 
πρέπει, επιβάλλεται εφέτος νά κάνουμε Χριστούγεννα 
μέ τόν Χριστόν στήν καρδιά μας. Καί νά προαέλθουμε 
ταπεινοί προσκυνηταί τοϋ Θείου Βρέφους, έκδηλώ- 
νοντες τήν λατρεία μας προς τόν Σαρκωμένο Θεό, 
καί τήν άφοσίωσή μας προς τόν Θεάνθρωπο Σωτήρα.
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TO ΞΥΛΙΝΟ «στεφάνι» πού 
έπαιζαν κάποτε τά παιδιά, έδωσε 
τώρα τή θέση του στά πολύπλοκα *
μηχανικά παιγνίδια. Τά παιχνίδια, 
βέβαια, άλλαξαν, ή παιδική ψυχή 
δμως παραμένει ή ίδια. Έτσι, τώρα 
πού έτοιμάζεστε ν’ άγοράσετε τά 
Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, καλό 
θά ήταν νά τά διαλέξετε μέ κριτή
ριο τις άντιδράσεις των παιδιών 
σας, πού έξαρτώνται άπό τήν ήλι- 
κία καί τό χαρακτήρα τους.

Μόλις τό μωρό αρχίσει νά βλέ
πει καλά, κρεμάστε στήν κούνια 
του ένα πολύχρωμο «μόμπιλ» πού 
κινείται μέ τό παραμικρό ρεύμα ή 
κίνηση μέσα στό δωμάτιο. Τά μά
τια τού μωρού θά τό παρακολουθή
σουν μ’ ένδιαφέρον.

"Οταν γίνει τριών έβδομάδων 
τό φυσιολογικό παιδί θ’ αναζη
τήσει αυθόρμητα τό παιχνίδι. Οί 
πολύχρωμες μπάλες πού κρέμονται 
στήν κούνια θά τραβήξουν τήν 
προσοχή του. Λίγο αργότερα, τό 
μωρό είναι σέ θέση νά κρατήσει 
τήν προσοχή του καί αμέσως μετά 
τό μωρό είναι σέ θέση νά κρατή
σει κάτι μέ τά χέρια του. Τότε 
έρχεται ή σειρά τού πρώτου παι
χνιδιού μέ κάποια έκπαιδευτική 
άξια: τής κουδουνίστρας. Τό σχή
μα καί τό χρώμα της είναι αυτά πού
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Εφέτος τά Χριστούγεννα, ότΐως καί κάθε 
χρόνο, ττολν χρήμα θά κυκλοφορήσει στήν 
άγορά των παιγνιδιών. Τίτΐοτα, όμως δεν 
εξασφαλίζει τΐώς κάθε δραχμή τΐού 'θά ξο
δευτεί, θά δώσει καί χαρά στο τΐαιδί. Ή  χαρά 
είναι κάτι τό άπιαστο, πού δεν έρχεται αναγ
καστικά μαζί με τό πιο ωραίο παιγνίδι. 
Γιά νά άγοράσετε τό κατάλληλο παιγνίδι, 
πρέπει, πριν ά π ’ όλα, νά γνωρίζετε τό παι
δί σας καλά. Έκμεταλλευθεΐτετήν ευκαιρία 
πού σάς δίνουν οί γιορτές γιά νά άνακαλύ- 
ψετε, με ένα δώρο, τό συντομώτερο δρόμο 
πού οδηγεί στήν καρδιά του.

αρχικά Θά προκαλέσουν τήν προ
σοχή του. "Υστερα, τό μωρό Θ’ άνα- 
καλύψει τή σχέση πού ύπάρχει 
άνάμεσα στις κινήσεις τοϋ χεριού 
του καί στό κουδούνισμα πού έρε- 
Θίζει τήν άκοή του.

Διαλέξτε λοιπόν προσεκτικά τό 
σχήμα τής κουδουνίστρας γιά νά 
μήν κινδυνεύει τό μωρό νά κτυπή- 
σει καί γιά νά τό διευκολύνετε 
προτιμεΐστε κουδουνίστρα μέ μα
κριά λαβή.

Θά περάσουν λίγες έβδομάδες 
ώσπου τό παιδί νά βάλει στό στόμα 
χρωματιστούς κρίκους άπό πλα
στικό ή σκληρό καουτσούκ πού 
θά τοϋ δώσετε. Αύτοί θά τό άνακου- 
φίσουν άπό τήν ενόχληση πού 
ήδη τοϋ προκαλοϋν τά δόντια. Στό 
στόμα θά βάλει καί τά χνουδωτά 
ζωάκια, μιά κι’ αύτός είναι ό πιό 
άμεσος τρόπος πού διαθέτει γιά 
ν’ άνακαλύψει τό περιβάλλον. 0υ- 
μηθεΐτε νά πλένετε τακτικά τ’ άν- 
τικείμενα αυτά.

Στήν ήλικία των 18 μηνών μέ
χρι 2 έτών, τό παιδί άνακαλύπτει 
τις ικανότητες των χεριών του. 
’Από τώρα άρχίζει ή προσπάθεια 
νά συντονίσει τις κινήσεις του καί 
θά σταματήσει μόνον όταν, μεγα
λώνοντας, είναι σέ θέση νά κατευ
θύνει σωστά καί τά δύο του χέρια.

Τώρα πού τό βάζετε στό «πάρκο», 
θά έχετε παρατηρήσει ότι δέν μένει 
λεπτό χωρίς άπασχόληση. Ά ν 
δέν έχει παιχνίδια βαριέται κι έτσι 
έπιβραδύνεται σημαντικά ή άνά- 
πτυξή του. Τό παιχνίδι δέν είναι 
ένας τρόπος άπλώς γιά νά περνάει 
τό παιδί τήν ώρα του, είναι καί 
ερέθισμα γιά πολλές καινούργιες 
εμπειρίες. Στή φάση αύτή, δέν 
είναι χρήσιμα άπλώς μόνον τά 
άπαραίτητα, αλλά τά π ο λ λ ά  
παιχνίδια. Τώρα είναι ή έποχή 
τών μεγάλων άνακαλύψεων. Σας 
πιάνει άπελπισία πού σκορπίζει 
καί μαζεύει τά πράγματά του τόσες 
φορές. Έτσι όμως άρχίζει ν’ άντι- 
λαμβάνεται τήν έννοια τής ποσό
τητας καί τοϋ μεγέθους. Πετάει 
μ’ επιμονή διαρκώς δ,τι βρει μπρο
στά του, γιατί έχει άνακαλύψει 
τήν έννοια τής βαρύτητας. ’Ακόμα, 
άρχίζει νά δίνει προσοχή καί στό 
ρυθμό. Μπορεί καί νά τό συλλά- 
βετε νά κτυπάει τό χέρι του στό 
«πάρκο» κρατώντας τό ρυθμό τής 
μουσικής πού άκούγεται άπό τό 
πίκ - άπ ή τό ραδιόφωνο.

Ήρθε ή στιγμή νά τοϋ χαρίσετε 
κύβους καί νά τοϋ δείξετε ένα 
εύκολο τρόπο νά....... κτίζει σπί
τια. Τό παιδί θά άπορροφηθεΐ 
άρκετή ώρα στούς συνδυασμούς

πού μπορεί νά κάνει μέ τά παιχνί
δια αυτά, γυμνάζοντας έτσι τήν 
παρατηρητικότητά του καί τήν 
έπιδεξιότητα τών χεριών του. Προ
σθέστε στόν κατάλογο τών παι- 
χνιδιών καί παιχνίδια, πού δημιουρ
γούν θόρυβο, δπως είναι οί μουσι
κές κουδουνίστρες, τά μουσικά 
κουτιά καί διάφορα λαστιχένια 
ζωάκια. Γιά τό μπάνιο του άγορά- 
στε ψάρια, βατραχάκια, φάλαινες 
καί παπάκια, πού έπιπλέουν.

Τό μόνο πού θά'πρέπει νά προσέ
ξετε σέ δ,τι δώσετε στό παιδί, είναι 
τό ύλικό μέ τό όποιο είναι φτια
γμένο τό παιχνίδι. Πρέπει νά είναι 
άπό εύκαμπτο καί άθραυστο ύλικό, 
ώστε νά τό δαγκώνει, νά τό πετάει 
καί νά τό παίζει χωρίς κίνδυνο. 
Ά ν χάσει τό ένδιαφέρον του γιά 
τά παιχνίδια αύτά, μή τά βγάλετε 
άπό τό «πάρκο». Θά άπασχοληθεϊ 
μ’ αύτά άνάμεσα σ’ άλλα παιχνίδια.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ άρχίσει νά 
περπατάει, τά παιχνίδια μέ ρόδες 
θά είναι μιά πηγή ένθουσιασμοϋ 
γι’ αύτό. Μέ πολύ εύχαρίστηση 
θά κυκλοφορεί άπό τό ένα δωμάτιο 
στό άλλο, σέρνοντας πίσω του ή 
τσουλώνπας ένα τραίνο, ένα αύτο- 
κίνητο, ένα φορτηγό.

Στά δυό τοϋ χρόνια πιά, θά ξέρει 
νά τοποθετεί κύβους, νά πετάει μιά
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μπαλα καί νά τρέχει νά τήν πιάσει.
’Ανάμεσα στά 3 καί στά 5 είναι 

ήδη μιά μικρή προσωπικότητα 
γεμάττ] ουτο7Γ87ϋοίθηο"η. Κάνει ττεν- 
τάλ σ ένα τρίκυκλο ποδήλατο ή 
αυτοκίνητο καί σέρνει πίσω του 
παιχνίδια μέ ρόδες.

Αν είναι 6 ή 7 ετών χαρίστε 
του περίπλοκα σέτ γιά κατασκευή 
σπιτιών. Μπορεί μ’ αύτά νά χτίζει 
τά πάντα. Τά κορίτσια στήν ήλικία 
αυτή, αρχίζουν νά μιμούνται τή 
μαμά τους, ένδιαφέρονται γιά τά 
πιατικά, τά πλυντήρια ή τό ράψιμο. 
Τά αγόρια, άντίθετα, ξετρελλαίνον- 
ται μέ τά αύτοκινητάκια.

Οταν τό παιδί είναι έπτά ως 
όκτώ ετών, αισθάνεται τήν ανάγκη 
νά τό παίρνουν στά σοβαρά. Χει
ρίζεται μικρά εργαλεία μέ ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Σέ πρότυπα νηπιαγω
γεία μαθαίνει νά χρησιμοποιεί σφυ
ριά, καρφιά καί ξυλοπρίονα.

’Ανάμεσα στά όκτώ καί στά 
δέκα χρόνια ξεσπάει τό δημιουργι
κό του δαιμόνιο. 'Η μανία γιά τις 
μικρογραφίες:^ μακέτες σπιτιών, αύ- 
τοκινήτων κι βεροπλάνων, φέρνουν 
τό παιδί κοντότερα στον πατέρα. 
Χρειάζεται προσοχή όμως. Ό  πατέ
ρας δέν πρέπει νά έπιβάλλει τή 
γνώμη του, αλλά απλώς νά είναι 
διαθέσιμος, όταν τόν χρειαστεί τό 
παιδί. Στήν ήλικία αύτή τά παιδιά 
γίνονται «ζωγράφοι». Τά κορί
τσια ανακαλύπτουν τήν εύχαρίστη- 
ση τοΰ ραψίματος καί τά αγόρια 
μαγεύονται από τά τηλεκατευθυ
νόμενα αυτοκίνητα καί τά ήλεκτρι- 
κά τραινάκια.

Όταν ψωνίζετε τέτοια παιχνί
δια, μήν έντυπωσιάζεστε μέ τά πο
λυσύνθετα. -Αν τό παιδί δέν μπο
ρέσει νά τό χειριστεί μόνο του, 
γρήγορα, θά απογοητευτεί καί θά 
τό έγκαταλείψει. Έτσι, τό τραι- 
νάκι πού τοΰ δώσατε μέ τόση χα
ρά, θά καταλήξει σέ κάποιο ντου
λάπι, η, στήν καλύτερη περίπτω
ση. διασκεδάσει τόν πατέρα, 
τόν παππού ή τόν μεγαλύτερο 
αδελφό.

Τό μασκάρεμα παραμένει καί 
στήν ήλικία αύτή ένα άπό τά αγα
πημένα παιχνίδια τοΰ παιδικού 
ρεπερτορίου. Πρέπει νά ξέρετε, 
όμως, ότι οι πιο ακριβές «πανοπλίες» 
δέν είναι πάντα αυτές, πού τό παιδί 
θά εκτιμήσει περισσότερο.

’Ανάμεσα στά δέκα καί στά δώδε
κα έρχεται στό παιδί ή μανία τού 
μαστορέματος. Τσως τώρα δείξει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρός κάποιο 
έπάγγελμα. Στον μελλοντικό επι

στήμονα μπορείτε νά προσφέρετε 
ένα σέτ γιά πειράματα χημείας ή 
καί σύνεργα όπτικής. Τέλος, παι
χνίδια πού παίζονται σέ εύρύτερο 
κύκλο πού συμπεριλαμβάνει γονείς, 
φίλους καί άδέλφια, άναπτύσσουν 
τήν παρατηρητικότητα, τή σκέψη 
καί τήν προσοχή.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, έτσι κι άλλοιώς, 
έχει αξία μόνον αν μέσω αύτοϋ τό 
παιδί αποκαλύπτει τόν χαρακτήρα 
του. Τότε καί μόνο γίνεται άνάγκη, 
μιά καί είναι ένα μέσον έκφράσεως, 
συγχρόνως καί γνωριμίας τού περι
βάλλοντος. Ετσι, οί μαλακές κού
κλες καί τά χνουδωτά ζωάκια μετα
βάλλονται σέ πρόσωπα εμπιστο
σύνης, πού πρέπει τό παιδί νά μά
θει νά αγαπάει. Γιά τά μικρότερα 
παιδιά τά Ιδια αύτά παιχνίδια, θά 
είναι ένα υποκατάστατο τής μη
τρικής άγκαλιας.

Οτι μιά τέλεια κατασκευασμένη 
κούκλα δέν έκπληροΐ τό ρόλο της 
σάν παιχνίδι, είναι κάτι πού δέν 
θάπρεπε νά μας ξαφνιάζει. Τά σκλη
ρά μέλη καί τά άλλα όργανά της, 
φτιαγμένα μέ ανατομική άκρίβεια, 
είναι τόσο τεχνικά, ώστε δέν κατορ
θώνουν νά ξυπνήσουν τήν τρυφερό
τητα τού παιδιού. Ένα εφτάχρονο 
κοριτσάκι πού έπαιζε μέ μιά τέ- 
τ°!α κο^κ^α> άρνήθηκε νά κοιμη
θεί τό βράδυ μαζί της, λέγοντας 
ότι, ή κούκλα «θά τήν μελανιά
σει» .......

Τά  ̂ εύθραυστα παιχνίδια είναι 
κάτι ακόμα πού αντιπαθούν τά παι
διά. Ο Γάλλος παιδοψυχίατρος 
Πιέρ Ντεμπραί εξηγεί τήν άπέχθεια 
αύτή, λέγοντας ότι τό εύθραυστο 
παιχνίδι απογοητεύει τό παιδί, για
τί τοΰ γεννά μιά αίσθηση περιφρο- 
νήσεως γιά τή ζωή. Γύρω στά έφτά 
τουζ χρόνια τά παιδιά άνακαλύ- 
πτουν τό θάνατο. Τότε είναι απαραί
τητο νά περιστοιχίζονται άπό 
άθραυστα παιχνίδια, ώστε νά τούς 
δημιουργεΐται μιά άσφαλής αίσθη
ση μονιμότητας.

Πολλοί ψυχολόγοι έπιμένουν 
στό θέμα τού υλικού μέ τό όποιο 
κατασκευάζονται τά παιχνίδια καί 
συγχαίρουν άλλήλους, βλέποντας 
τά ξύλινα άπ’ αύτά νά κατακλύζουν 
πάλι τήν αγορά. Σύμφωνα μέ τις 
άπόψεις τους, τό ξύλο είναι, ταυτό
χρονα, ένα γνώριμο καί ποιητικό 
ύλικό, πού διατηρεί ζεστή τή συνέ- 
χειά του μέ τό δέντρο, τό πάτωμα, 
τό ξύλινο τραπέζι. Ό  καθηγητής 
Ντεμπραί επιμένει εξ ίσου καί 
στήν αισθητική τοΰ παιχνιδιού.

Αυτό δέν πρέπει νά είναι ούτε σα
χλό, ούτε άσχημο.

Στούς γονείς πού διστάζουν νά 
αγοράσουν πολεμικά παιχνίδια από 
φόβο μήπως άναπτύξουν τήν έπιθε- 
τικότητα τών παιδιών, πρέπει νά 
διευκρινήσουμε ότι κάτι τέτοιο 
δέν έχει ποτέ αποδειχτεί. ’Αντίθετα, 
εχει παρατηρηθεί ότι τά παιδιά 
πού έχουν στερηθεί τά πολεμικά 
παιχνίδια, είναι ικανότατα νά μετα
τρέπουν τό κοινότερο κομμάτι ξύ
λου στό πιό επικίνδυνο «οπλοπο
λυβόλο».

Ό  ψυχολόγος Ζώρζ Μωκό θεω
ρεί τήν προσπάθεια μερικών γο
νέων νά παραλείπουν τά όπλα άπό 
τά παιχνίδια τών παιδιών τους σάν 
μιά προσπάθεια καταπιέσεως φυ
σιολογικών τάσεων. Πρέπει νά 
αφήνετε τήν έπιθετικότητα τών 
παιδιών νά έκδηλώνεται, χωρίς 
βέβαια νά άνέχεστε παιχνίδια πού 
προκαλοΰν σαδιστικές διαθέσεις. 
Καί, κάτι άκόμα: Ά ν ή γενική 
συμπεριφορά τοΰ παιδιού σας είναι 
φυσιολογική, προτιμότερο είναι 
ν“ μήν επεμβαίνετε καί καταπα
τάτε τό άδυτο τοΰ ποιητικού κό
σμου τών παιδιών σας. Είναι φυ
σικό, όμως, νά ανησυχείτε μήπως 
μερικά παιχνίδια αποτελούν κίν
δυνο γιά τήν σωματική του ακε
ραιότητα.

ΠΟΙΕΣ είναι, λοιπόν, οί προ
διαγραφές όταν ψωνίζετε σ’ ένα 
μαγαζί παιχνιδιών;

Σκεφθεϊτε τήν ηλικία τοΰ παι
διού.̂  Ά ν προσέξετε τόν παράγον
τα αυτό, τότε περιορίζεται ή περί
πτωση άτυχήματος, πού οφείλεται 
στό ύπερβολικό βάρος τοΰ παιχνι
διού. Θά άποφύγετε, φυσικά, νά 
αγοράσετε γιά παιδιά 2 χρόνων 
ένα βαρύ ξύλινο αλογάκι. Άκόμα, 
μήν πάρετε παιχνίδι πού είναι τόσο 
δύσκολο, ώστε νά καταλήξει σέ 
κάποιο ντουλάπι.

Μήν ψωνίζετε εύθραυστα παι
χνίδια κι όσα είναι φτιαγμένα άπό 
τενεκέ. Τό παιδί εύκολα μπορεί 
νά τραυματιστεί. Πείτε «όχι» στήν 
κουδουνίστρα πού σπάει μέ τήν 
παραμικρή πίεση, όσο έντυπωσια- 
κή κι άν είναι. Θυμηθείτε άκόμα 
ότι τά άντικείμενα άπό σελυλόϊντ, 
νάϋλον καί στουπί είναι ιδιαίτερα 
εύφλεκτα.

Σταθείτε επιφυλακτικοί μπροστά 
στά «όπλα»: πιστόλια μέ καψούλι, 
φλόμπερ, καραμπίνες όλων τών 
ειδών, τόξα, βέλη καί σφεντόνες.
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Διαλέξτε μέ ιδιαίτερη προσοχή 
τό «εργαστήριο» τής χημείας καί 
τής βοτανολογίας, καθώς καί τις 
χνουδωτές κούκλες καί τ’ αρκου
δάκια, πού έχουν μεταλλικά εξαρ
τήματα. Τά περίεργα παιδιά δέν θά 
αργήσουν νά τά ψαχουλέψουν γιά 
νά δουν «τι έχει μέσα».

Μή σπεύδετε κατ’ ευθείαν στά 
ήλεκτρικά τραινάκια, τά «σίδερα 
γιά σιδέρωμα» καί τις ήλεκτρικές 
κουζίνες. Πρώτα προμηθευθεϊτε 
ένα μετασχηματιστή γιατί τό ρεύμα 
δέν πρέπει ποτέ νά υπερβαίνει ορι
σμένα βόλτ. ’Απομονώστε τά παι
χνίδια αύτά, καθώς καί τις διά
φορες πρίζες.

Μή φουσκώνετε μέ πολύ αέρα 
τά παιχνίδια, γιατί μπορούν σκά
ζοντας νά δημιουργήσουν ιστορίες. 
Πρέπει πάντα νά ύποχωρεΐ τό παι

χνίδι στήν πίεση τών δακτύλων 
σας. Μή χρησιμοποιείτε γιάτό φού
σκωμα γκάζι ή πεπιεσμένο άέρα.

”Αν τό παιδί σας δείχνει ασθμα
τικό, ίσως νά οφείλεται στό χνου
δωτό άρκουδάκι του. Μερικά άπό 
τά παιχνίδια είναι παραγεμισμένα 
μέ ροκανίδια καί όταν βραχούν 
βγάζουν μιά τοξική ούσία, στήν 
όποια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι 
οί άλλεργικοί καί οί ασθματικοί. 
Προσέξτε, όταν αγοράζετε τό 
«άρκουδάκι», μέ τι είναι παραγε
μισμένο, αν τό υλικό είναι εύφλε
κτο καί άν πλένεται. Έτσι αυτό 
δέν θά γίνει έστία μολύνσεως.

Πρέπει νά ύπενθυμίσουμε πώς, 
όταν τά δικαστήρια έκδικάζουν 
υποθέσεις παιδικών άτυχημάτων, 
δείχνονται συνήθως αυστηρά στούς 
γονείς. Μπορεί μιά καλή άποζημί-

ωση νά βελτιώσει μιά κατάστα
ση, δέν υπάρχει τίποτα όμως νά 
σβήσει τις εύθΰνες καί τίς τύψεις 
πού γεννιούνται, έστω καί άπό 
ένα άθέλητο άτύχημα.

Τά μεταλλικά διακοσμητικά τών 
αυτοκινήτων είναι αιχμηρά, τά 
πολύχρωμα κραγιόνια μπορεί νά 
είναι δηλητηριώδη, τά πιατάκια 
άπό προσελάνη σπάζουν καί τά 
μπαλόνια είναι υπεύθυνα γιά όχι 
λίγα «μαυρισμένα» μάτια.... Ση
μαίνει αύτό δτι υπάρχουν «κακά» 
παιχνίδια. ’Ελάχιστα, βέβαια, άν 
τά συγκρίνουμε μέ τόν άριθμό 
τών παιχνιδιών πού κυκλοφορούν 
στήν άγορά. 'Υπάρχουν καί έπικίν- 
δυνα παιχνίδια, όπως άλλωστε, 
υπάρχουν άπερίσκεπτοι γονείς καί 
ριψοκίνδυνα παιδιά. Τό παιχνίδι 
δέν είναι παρά ένα σχολείο τής 
ζωής.

01 ΟΜΙΛΟΙ
Φ Ι Λ Ο Ν
Χ Ω Ρ Ο ΦΥ Λ Α Κ Η Σ
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
ΚΑΙ Κ Α Λ Α ΜΑ Ρ Ι Α Σ
Β Ρ Α Β Ε Υ Ο Υ Ν
Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Χ Ο Υ Σ
Μ Α Θ Η Τ Ε Σ

Πριν άπό λίγο καιρό στή Θεσσαλονίκη 
οί "Ομιλοι Φίλων Χωροφυλακής Θεσσα
λονίκης καί Καλαμαριάς βράβευσαν 59 
αριστούχους μαθητές, παιδιά άνδρών 
τοΰ Σώματος πού υπηρετούν στή Θεσσα
λονίκη. Στούς βραβευθέντες άπενεμήθη- 
σαν έπαινοι καί χρηματικά βραβεία γιά 
τίς άριστες έπιδόσεις τους στά μαθήματα 
καί τό έξαιρετικό ήθος τους. Τά χρημα
τικά βραβεία ήταν καταθέσεις 2.500 δρα
χμών σέ ονομαστικά βιβλιάρια γιά τό 
κάθε παιδί. Ή  βράβευση έγινε μέ τήν 
όργάνωση τελετής, στό Ξενοδοχείο 
«Κάπιτολ» στήν όποια παρέστησαν προ
σωπικότητες τής πολιτικής καί κοινωνι
κής ζωής τού τόπου, οί βραβευθέντες 
μαθητές καί οί γονείς τών παιδιών.

Τά βραβεία καί τούς επαίνους άπένει- 
μον οί παριστάμενοι στή τελετή 
'Υπουργός Δημοσίων Έργων κ. Ζαρντι- 
νίδης, ό Υφυπουργός Οικονομικών κ. 
Μποκοβός, ό Γενικός Γραμματέας τού

Υπουργείου Βορείου Ελλάδος κ. Βαλ- 
ταδώρος, ό Νομάρχης Θεσσαλονίκης 
κ. Πυλαρινός, ό Βουλευτής κ. Μπακα- 
τσέλος, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγος κ. Άργιάννης, ό Διοικητής 
του Γ'Σ.Σ. ’Αντιστράτηγος κ. Μαρκόπου- 
λος, ό Β.' ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 
'Υποστράτηγος κ. Καλσγερόπουλσς, ό 
Διευθυντής ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
Ταξίαρχος κ. Σακελλάρης, ό ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωροφυλακής Κεντρικής Μα
κεδονίας Συνταγματάρχης κ. Τερζής, ή 
Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης κ. 
Μηλιαράκη, οί Πρόεδροι τών 'Ομίλων 
Φίλων Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης καί 
Καλαμαριάς κ.κ. Σιώπης καί Χατζής, 
οί ’Αντιπρόεδροι τών 'Ομίλων καί τά 
μέλη τών Διοικητικών Συμβουλίων.

Μετά τήν βράβευση δόθηκε δεξίωση 
στήν όποια έπεκράτησε άτμόσφαιρα φι
λίας καί εγκαρδιότητας.

Ή  χειρονομία αύτή τών 'Ομίλων Φίλων

Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης καί Καλα
μαριάς ήταν μιά δημόσια έπιβράβευση 
τών προσπαθειών πού κατέβαλαν οί μα
θητές σ’ όλη τή διάρκεια τού σχολικού 
έτους πού πέρασε. Πραγματικά ατά παι
διά αύτά άξίζει ό έπαινος καί οί εύχές, 
γιά νά συνεχίσουν νά έπιδίδονται μέ έπι- 
τυχία στά μαθήματά τους. Παράλληλα 
αύτό άποτελεΐ καί κίνητρο γιά άμιλλα 
καί περισσότερη προσπάθεια τών άλλων 
μαθητών, μέ χαμηλότερες έπιδόσεις, πού 
καί σ’ αύτούς ταιριάζουν οί θερμότερες 
εύχές γιά καλύτερη πρόοδο.

’Αξίζει νά σημειωθεί ότι καί πάλι τή 
χρόνιά πού πέρασε, πρώτος άναδείχθηκε 
ό μαθητής ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Σταύρος τού 
Ήλία μέ γενικό βαθμό απολυτηρίου 
Λυκείου 19 καί 12] 13, πού πέτυχε στις 
έξετάσεις τοΰ φθινοπώρου στή Φυσικο
μαθηματική Σχολή τού Πανεπιστημίου 
ΣΑΣΣΕΞ τής ’Αγγλίας, πρώτος.

881





A p I 0 T Ο W-
v v «

«ΤΦ
I I  li t  i o

Τοϋ κ. Κ ώ σ τ α  Λ ι σ π η, Διδασκάλου - Λογοτέχνη.

«Χριστούγεννα, ττρωτούγεννα,
πρώτη γιορτή τού χρόνου.......»

Μέσα στο αΰγινό σύθαμπο τής 
παραμονής τής μεγάλης γιά τή 
Χριστιανοσύνη μέρας, οί αδέξιες 
αλλά ζωηρές φωνοϋλες των μικρών 
καλαντιστών τσακίζουν τά κρύ
σταλλα τοϋ Δεκεμβριάτικου πρωι
νού. Τά στενά καλντερίμια καί οί 
γραμμένες πηλιορείτικες ρούγες 
παίρνουν άλλη όψη ζωής, καθώς 
τό χαρούμενο λεφούσι των λιλι- 
πούτειων τροβαδούρων γυροφέρ
νει τήν εύφρόσυνη άνεμέλιά του 
καί σκορπάει σε πασίχαρους τό
νους τό μέγα καί χαροποιό μήνυ
μα:*....... γιά  βγέτε, δέστε, μάθετε
πώς ό Χριστός γεννιέται.......»

Τό πηλιορείτικο χωριό ξυπνάει 
ά π ’ τό βαρύ χειμωνιάτικο λήθαρ
γο, τεντώνει γραφική τή γυμνή 
καί γκρίζα παρουσία του κι 
άφουγκράζεται τό λυτρωτικό άγ
γελμα. Ή μονοτονία τής άχαρης

εποχής σπάζει, ή πλήξη πού γέν
νησε ή χειμωνιάτικη απραξία δια
λύεται. "Ενας αλλιώτικος μυστη- 
ριακός καί ιλαρός τόνος διαχύνεται 
καί σκορπίζει τήν άχλύ καί ξαστε
ρώνει τίς σφιγμένες πηλιορείτικες 
καρδιές. Ή προαιώνια μυστικο
παθή γοητεία πού παίρνει άνανε- 
ωτικό καί θερμουργό πνοή ά π ’ τό 
μεγάλο Γεγονός τής γέννησης τού 
Θείου Βρέφους μπολιάζει καί τον 
κόσμο τού βουνού μας με μιά 
απροσδόκητη μακαριότητα, τόν 
νανουρίζει με τούς γλυκούς τόνους 
μιας ύπερκόσμιας μελωδίας πού 
’ρχεται άπ’ τά βάθη των αιώνων 
κι όμως είναι πάντα τόσο νέα, 
τόσο εύφρόσυνη στις ακοές των 
κουρασμένων ανθρώπων τής γής 
μας.

Χριστούγεννα....... "Ενας και
νούργιος φωτεινός ορίζοντας, μια
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δάση χαράς κι ευδαιμονίας, μιά 
ίλαρη καί ζέστη πινελιά στο μουν
τό πίνακα τοϋ πηλιορείτικου κα
ταχείμωνου.

Τό χωριό άποτινάζει με ανα
κούφιση την γκρίζα πλήξη του, 
ένας καινούργιος ζείδωρος αέρας 
αποδιώχνει τή ρουτινιάρικη α
τμόσφαιρα ά π ’ τά φορτισμένα μέ 
βαριά κατάθλιψη πηλιορείτικα 
κονάκια. Η μεγάλη γιορτή είναι 
σύγκαιρα κι ένας σταθμός γιά  
τον πηλειορείτη ξωμάχο. "Ενας 
σταθμός γιά  ξεκούρασμα ά π ’ τόν 
τραχύ  ̂ χειμωνιάτικο μόχτο τού 
λιομαζέματος κι άκόμα μιά εύκαι- 
ρία γιά  λυτρωτικό ξέδομα, μιά 
αφορμή γιά  πνευματικό άναβά- 
φτισμα, μιά πηγή καί γιά  και
νούργια άνάκαρα.

ΕκεΓ στο ζεστό πηλιορείτικο 
«χειμωνιάτικο», δίπλα οπήν όλό- 
φλογη εστία, τον πρωτόγονο καί 
προαιώνιο τούτο φίλο καί σύντρο
φο τού ανθρώπου, όπου ή φαμελιά 
κλώθει καρτερικά τό νήμα τής 
ασάλευτης χειμωνιάτικης ζωής της, 
τό  ̂ μεγάλο πνευματικό γεγονός 
ττου ύποθάλπει τήν ανανέωση 
στό ρυθμό τής πηλιορείτικης ζωής, 
παίρνει ένα ύλιστ,ικό περίβλημα 
κι έκτείνεται σέ λατρευτικές έκδη-

λώσεις πού έκφράζονται μέ τελε
τουργική έπισημότητα κι άποτε- 
λουν αναπόσπαστη λαϊκή προσ
φορά στό γιορτασμό τοϋ κορυ
φαίου για  τή Χριστιανοσύνη θρη
σκευτικού γεγονότος.

Ή μανιά παίρνει ά π ’ τή στό- 
βα καί βάζει στό τζάκι τό μεγα
λύτερο «κουτσιμπάνι» πού τά ύπο- 
λείμματά του πρέπει νά τά βρει 
ό καινούργιος χρόνος. Μέ τό 
κούτσουρο τούτο, τού «Χριστού» 
όπως τό λένε, «παντρεύουν» οΐ 
πηλιορεϊτες τή φωτιά. Τό ίδιο 
γίνεται τό έπίκεντρο άπό μιά 
σειρά έθιμικων ενεργειών καί συμ
βολισμών πού αντέχουν ώς τά 
σήμερα, μ όλες τις καταλυτικές 
επιδράσεις τών νέων καιρών πού 
άπομυθοποιούν χρόνο μέ τό χρόνο 
°λες τίς παλιές πίσπεις καί άξιες 
των αλλοτινων άδολων έποχών.

Το «κουτσιμπάνι τού Χριστού» 
συμβολίζει λοιπόν πάντα τό Λυ
τρωτή τής Βηθλεεμ, άλλα καί τό 
μελλούμενο γαμπρό σ’ όσα σπίτια 
στεγάζουν άνύπαντρα κορίτσια, 
γ ι ’ αύτό καί πρέπει νά ’ναι ίσιο 
σάν τον έπιθυμητό νυμφίο κι δχι 
στραβό καί καμπούρικο. Τό ίδιο 
μπαίνει πάντα δρθιο μέ τή χοντρή 
άκρη του στή φωτιά καί τή λιγνή 
προς τα πάνω για  νά μή γεννιούνται

ττ]στεσεται—άνάποδα καί τά 
ζώα τού νοικοκύρη. Τέλος, τό ίδιο 
χοντρό κούτσουρο είναι έκείνο 
πού κρατάει άμυνα όλες τίς μέρες 
τού δωδεκαήμερου κι άποδιώχνει 
τούς μαγαρισμένους καλλικάτζα- 
ρους_ πού ψάχνουν έπίμονα νά 
βρουν τήν εύκαιρία νά κατεβούν 
άπ τό τζάκι στό σπιτικό, νά 
σκαρώσουν τίς κακόγουστες κα
σκαρίκες τους οπούς νοικοκυραίους. 
Τά δαιμονικά τούτα, έχουν νά λένε 
οΐ παλιοί πηλιορεϊτες, έμφανίζον- 
ται βγαλμένα μέσα ά π ’ τίς ρεμα
τιές, την παραμονή τού Χριστού, 
μαύρα σάν τό κατράμι, μαλλιαρά,’ 
με πόδια τραγίσια, μακριά ούρά, 
κεφάλι^ κακομούτσουνου ανθρώ
που, μέ κέρατα καί μ' όλα τά σα- 
κατληκια που μπορεί νά φανταστεί 
άνθρώπινο μυαλό. Μόνιμη έπι- 
διωξη τους να πειράζουν άσεμνα 
τούς άνθρώπους, νά μαγαρίζουν 
όταν βρούν εύκαιρία καί τά τρο- 
φίματα τίς κρύες νύχτες τού δωδε
καήμερου, άφού στό φώς τής 
μέρας ̂ «ξεθροίζονται». Γι’ αύτό 
καί το όλοσυνεχο θυμιάτισμα τής 
μανίας σ όλο τό δωδεκαήμερο, 
γ ι  ̂ αύτό καί ή άκοίμητη φωτιά 
που συντηρεί το «κουτσιμπάνι 
του Χριστού» στό τζάκι μέρα- 
νύχτα.
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ΗΤΑΝ παραμονή Χριστουγέννων 
τοΰ 1818. Στό Χαλλάϊν, ένα χω- 
ριουδάκι τοϋ Τυρόλου, ό έφημέριος 
Γιόζεφ Μόρ κλείστηκε στή βιβλιο
θήκη του, γιά νά ετοιμάσει τό κή
ρυγμα τής Λειτουργίας τοϋ μεσο
νυκτίου, έμπνεόμενος άπό τίς Γρα

φές, δπου ό άγγελος επισκέπτεται 
τούς ποιμένες, γιά νά τούς άναγγεί- 
λει τή γέννηση τοϋ Θείου Βρέφους, 
όταν ακούσε νά χτυποϋν τήν πόρ
τα του.

Ηταν |πά χωρική, τυλιγμένη 
σ ένα μάλλινο σάλι. Κι ήρθε

ν’ άναγγείλει στόν έφημέριο, δτι 
ένα παιδί είχε γεννηθεί στήν πιό 
άπόμερη γωνιά τής ένορίας του. 
Οΐ γονείς του τόν παρακαλοϋσαν 
νά πάει νά τό εύλογήσει.

Βαθιά συγκινημένος, ό Γιόζεφ 
Μόρ άκολούθησε τή γυναίκα. Είχε 
νυχτώσει καί όμάδες χωρικών κατέ
βαιναν άπό τούς γειτονικούς λό
φους μ’ άναμμένες λαμπάδες κατευ- 
θυνόμενοι πρός τήν έκκλησία τοϋ 
χωριοϋ. Τό σπίτι τοΰ νεογέννητου 
θύμιζε στόν έφημέριο τό σταΰλο 
τής Βηθλεέμ. ΤΗταν ή καλύβα ένός 
φτωχοΰ καρβουνιάρη. ’Αλλά τό 
χαμόγελο τοΰ πατέρα καί τής μη
τέρας έδειχνε δτι, έκείνο τό βράδυ, 
ήταν οί πλουσιότεροι άνθρωποι 
τοΰ κόσμου.

Ο έφημέριος ξαναγύρισε στή 
βιβλιοθήκη του, κάθισε στό γρα
φείο του, πήρε τήν πέννα του κι 
άρχισε νά γράφει.

Οί ιδέες έρχονταν μόνες τους 
κι αύτό πού έγραφε ήταν ένα ποίη
μα.

Τήν ημέρα τών Χριστουγέννων, 
οί άνθρωποι ανταλλάσσουν έπι- 
σκέψεις.

Ενας άπό τούς πρώτους, πού 
ήρθαν νά έπισκεφθοΰν τόν έφημέ-
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Ξαναγυρίζουμε όμως στο τελευ
ταίο. Σέ τούτο λοιπόν τό τζάκι 
θά τσιτσιρίζουν τούτες τις άγιες 
μέρες οϊ λουκουμάδες κι οϊ λαλαγ
γίτες, έκεϊ θά καψαλίζεται τό σπι
τίσιο ψωμί, εκεί θά ετοιμαστούν 
τά πατροπαράδοτα «σιδεράκια», 
τά χριστουγεννιάτικα δηλαδή γλυ
κά γιά  τό τρατάρισμα των ξένων, 
έκεϊ τέλος θά ψηθεί καί τό καθιε
ρωμένο «γ’ρουνίσιο» πού 'ναι 
απαραίτητο συμπλήρωμα τής πη- 
λιορείτικης χριστουγεννιάτικης 
ευωχίας.

Τό «χειμωνιάτικο» γίνεται τό 
έπίκεντρο όλων των λατρευτικών 
χριστουγεννιάτικων έκδηλώσεων 
στο Γίήλιο.

Σάν ή φαμελιά, άπολείτουργα 
τής μεγάλης μέρας, γυρίσει νυ- 
χτίτσα ακόμα στό ζεστό σπιτικό 
της, σ’ ένα καινούργιο τότε ναό 
μεταβάλλεται ή ταπεινή τούτη 
κάμαρη. Πλημμυρισμένη άπό ψυ
χική ευωδία, μπολιασμένη άπ’ τή 
χάρη καί τή χαρά που έξαχτινώ- 
νει στά πέρατα τής Οικουμένης 
ή Θεία Φάτνη καί τό χαροποιό 
μήνυμα πού ’ρχεται γλυκό καί 
σωτήριο α π ’ τήν μακρινή Βη
θλεέμ καί μεταγγίζει αγάπη στις 
καρδιές καί διαλύει τά πούσια

ριο Μόρ, ήταν ό Φράντς Κροϋμπερ, 
δάσκαλος μουσικής στό σχολείο 
τοΰ χωρίου. Καμμιά φορά, τοϋ 
άρεσε νά συνθέτει άλλά, ώς τότε, 
δέν είχε βρει ένα ποίημα, ίκανό 
νά τον έμπνεύσει.

Καί νά πού τό ποίημα βρισκό
ταν πάνω στό γραφείο τοϋ εφημε
ρίου.

Ό  δάσκαλος τής μουσικής τό 
πήρε, τό διάβασε καί μαγεύτηκε 
άπ’ τούς στίχους του.

Στό δρόμο τοΰ γυρισμού, ή μελω
δία άνάβλυζε μέσα του καί φθά- 
νοντας στό σπίτι του είχε κιόλας 
συνθέσει τό έργο τής ζωής του. 
«Τό άσμα τοϋ ούρανοϋ» όπως τό 
όνόμασε.

Ένας τεχνίτης κλήθηκε άμέσως, 
γιά νά επισκευάσει τό εκκλησια
στικό όργανο. Τά παιδιά τής χο
ρωδίας άρχισαν άμέσως τίς πρόβες. 
Κι’ έτσι, τά Χριστούγεννα τοϋ 
1818, οί χωρικοί τοϋ Χαλλάϊν 
άκουσαν τήν μελωδία πού είχε 
γεννηθεί εκείνη τή νύχτα.

Τά χρόνια περνούσαν κι’ όλοι 
τραγουδούσαν τή μελωδία, πού 
έγραψε ό Φράντς Κροϋμπερ, πάνω 
στούς στόχους τοϋ Γιόζεφ Μόρ. 
Άλλά καλύτερα άπ’ όλους τήν

πού φέρνουν στά σκοτισμένα φρέ
να οΐ βασανιστικές βιοτικές μέρι
μνες, κουκουβίζει πασίχαρη ή φα- 
μελιά τού πηλιορείτη ξωμάχου 
ένάχυρο στ’ όλόφλοχο τζάκι καί 
γεύεται ευδαιμονικά τή γλύκα καί 
τή θαλπωρή τού ζεστού κονακιού, 
τή χαρά τής οικογενειακής λα
τρευτικής σύναξης.

Μοσχομυρίζουν τά χριστόψω
μα, γαργαλιστή σκορπίζεται ή 
κνίσα τού χοιρινού, αχνίζει ή 
σούπα, ευωδιάζει ό κούρκος. Τό 
καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο 
φαγητό είταν στά παλιότερα χρό
νια τό κρέας μέ ρύζι (πιλάφι ή 
σούπα) πού τό λέγανε «τ’ Χρι
στού τό φαΐ». ’Αργότερα όμως κα
θιερώθηκε κι ή γεμιστή κότα ή ό 
κούρκος καί τό ψημένο στά κάρ
βουνα τού τζακιού γουρουνίσιο 
κρέας. Τήν ίδια μέρα οί παλιοί, 
πού ’χαν τότε μπόλικα οίκόσιτα 
γιδοπρόβατα, άνοιγαν άπό πα
λιά συνήθεια καί τό καινούργιο 
βαρέλι μέ τό τυρί.

’Επίσημο καί λαμπροστόλιστο 
τό μέχρι χτές πρόχειρο συνήθως 
καί ταπεινό τραπέζι προσφέρει 
καί σήμερα καί στό φτωχότερο 
πηλιορείτικο κονάκι πλούσια τή 
χριστουγεννιάτικη ευωχία του.

τραγουδούσαν οί μικροί Στράσ- 
σερ.

Ό  πατέρας τής Καρολίνας, τοΰ 
Γιόζεφ, τοΰ Άντραΐς καί τής 
’Αμαλίας Στράσσερ κατασκεύαζε 
καί πουλούσε δερμάτινα γάντια 
στις διάφορες αγορές, φθάνοντας 
συχνά μέχρι τή Λειψία. Καί, φυσι
κά, όπου πήγαινε, έπαιρνε μαζί του 
τά παιδιά του, πού περνούσαν τή 
μέρα τους τραγουδώντας. Κατά 
κανόνα, τραγουδούσαν τό «Άσμα 
τοϋ ούρανοϋ» κι έβλεπαν μέ έκ
πληξη νά συγκεντρώνονται γύρω 
τους πολλοί άργόσχολοι, πού άκου- 
γαν μέ κατανυκτική προσοχή τούς 
θαυμάσιους στίχους τοΰ Γιόζεφ 
Μόρ: «ΣίλλεΝάχτ,Χαί'λέγκε νάχτ» 
(Άγια νύχτα, σέ προσμένουν μέ 
χαρά οί χριστιανοί).

"Ενα πρωί, ένας κομψός κύριος 
βρισκόταν άνάμεσα στό πλήθος. 
ΤΗταν ό Χέρ Πόλεντζ, ένας μεγά
λος μουσικός, πού, γοητευμένος 
άπό τίς άγγελικές φωνές των τεσ
σάρων παιδιών τούς πρόσφερε εισι
τήρια, γιά ένα άπό τά κονσέρτα, 
πού δίνονταν τακτικά στό Γκέβαντ- 
χάουζ.

Τά τέσσερα παιδιά πήγαν καί 
ζάρωσαν στά καθίσματά τους, βλέ

Έκεϊ θά βρεις καί τό φρούτο ά π ’ τό 
περιβόλι τού ξωμάχου, έκεϊ καί τό 
φρέσκο λαχαυικό άπ’ τόυ κήπο του, 
έκεϊ καί τό κόκκινο κρασί άπ’ τ ’ ά- 
μπέλια τού ξωτάρη, έκεϊ όλα τ ’ ά- 
χαθά τού μόχτου του μετουσιω- 
μένα σέ νόστιμους καί λαχταρι
στούς καρπούς τής ευλογημένης 
γής του.

’Έξω ό παγωμένος γρεκολε- 
βάντης θρηνολογάει μακρόσυρτα 
στά γυμνοκλώναρα των κήπων 
καί των περιβολιών καί ή άντα- 
ριασμένη χειμωνιάτικη φύση σκη
νοθετεί πάνω στό ρικνό πρόσωπο 
τής πηλιορείτικης γής μουντόχρω- 
μα ντεκόρ καί ζωγραφίζει σέ τα- 
μπλώ—βιβάντ εικόνες άπελπισίας.

Μέσα στά ζεστά όμως κονάκια 
κυριαρχεί ενα γαληνό πνεύμα ει
ρήνης καί μακαριότητας καί μιά 
«όσμή εύωδίας πνευματικής» μπο
λιάζει μ’ αγαλλίαση κι εύφροσύνη 
τίς καρδιές.

Ό  Χριστός γιά  μιά άκόμα χρο
νιά δε γεννήθηκε μόνο μέσα στήν 
κρύα φάτνη τής Βηθλεέμ. Γεννή
θηκε καί μέσα στό ζεστό κονάκι 
τού πηλιορείτη ξωμάχου, γεννή
θηκε καί μέσα στή διψασμένη 
γ ι’ άγάπη καί καλοσύνη καρδιά 
του.

ποντας τούς κομψούς κυρίους καί 
τίς ώραΐες κυρίες, πού είχαν κατα- 
κλύσει τήν αίθουσα.

Αργότερα, όταν οί νότες έσβη
σαν κι’ όταν τά χειροκροτήματα 
σταμάτησαν, άκουσαν έντρομα τον 
κύριο, πού τούς είχε προσφέρει τά 
εισιτήρια, νά τά καλεϊ ν’ άνεβοΰν 
στή σκηνή, γιά νά τραγουδήσουν 
τό «Άσμα τοΰ ούρανοϋ», πρός χάρη 
τοϋ βασιλιά καί τής βασίλισσας.

Τά παιδιά ύπάκουσαν καί σέ 
λίγο, οί μικρές φωνές τους γέμι
σαν τήν αίθουσα.

Τό πλήθος ξέσπασε σέ θυελλώ
δη χειροκροτήματα καί δέν στα
μάτησε, παρά όταν ένας αξιωμα
τικός άνέβηκε στή σκηνή καί πήρε 
τά τέσσερα παιδιά, γιά νά τά οδη
γήσει στό βασιλικό θεωρείο.

Τήν παραμονή των Χριστου
γέννων τοΰ 1832, ή Καρολίνα, 
ό Γιόζεφ, ό Άντραΐς καί ή Αμα
λία Στράσσερ τραγούδησαν τήν 
«Άγια Νύχτα στό βασιλικό παρεκ
κλήσι τοϋ Πλαίσσενμπουργκ.

"Υστερα, άπό χωριό σέ χωριό 
άπό πόλη σέ πόλη, άπό χώρα σέ 
χώρα, ή σύνθεση τοϋ Γιόζεφ Μόρ 
καί τοϋ Φράντς Κροϋμπερ κατά
κτησε όλο τόν κόσμο.
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a Χριστούγεννα. . .
X ’Όμορφη λέξη, άγια λέξη. Τερά- 
i  στια. Χωράει μέσα της δλο το κό- 
 ̂ σμο. Τα φυτά, τα ζώα, τις στεριές, 

ι τί·ζ θάλασσες, το σύμπαν, τον άν- 
» θρωπο. Λέξη συγκλονιστική. Φέρ- 
Γ" νε(· Μ·αζί τγ]ζ τό μήνυμα τοϋ λυ- 
Γ τρωμοΰ, την έλπίδα τής ζωής, την 

ομορφιά τής προσμονής.
\ Χριστούγεννα. 'Ένας ήχος μονα- 
, δικός^μέσα στη μοναξιά τοϋ άνθρώ- 
> π°υ·; Ηχος μεγάλης γιορτής, γιορ

τής επουράνιας. Γκρεμίζει τά τείχη 
τής σιωπής, τά φράγματα τής άπό- 
γνωσης.

’Ανοίγει δρόμους, μέσα άπό τις 
χιονισμένες συνειδήσεις, καί φέρνει 
παντα στα ματια μας τό αγέννητο 
Φως, τό ’Άστρο πού οδηγεί τά 
βήματά μας στή λύτρωση.

Τά καράβια μέσα στο πέλαγος 
κάθε νυχτιά, νοσταλγούν τούς και
ρούς πού τά οδηγούσαν οί άστερι-

σμοί. Οί ψυχές μας, μέσα στο άνε- 
λεητο θαλασσόδερμά τους, άναζη- 
τοϋν κι αυτές τούς άστερισμούς, 
που όδηγοϋν στά υπήνεμα λιμάνια. 
Θέλουν νά γαληνέψουν. Ν’ άγκα- 
λιασουν δλο τον κόσμο, νά γίνουν έ'να 
μαζί του, να συντρίβουν μέσα στην 
ομορφιά του, νά λυτρωθούν. Θέ
λουν ν’ αγαπήσουν, νά δεθούν μέσα 
στη μεγαλοσύνη τής αγάπης, ν’ 
άφοσιωθοϋν στή μεγάλη ενότητα, 
την άνθρώπινη διάνοια. Θέλουν νά 
πονέσουν, δπως πονούν τά λουλού
δια μακρυά άπό τούς κήπους, μέσα 
στα κρύα τά κρυστάλλινα βάζα. 
Θέλουν νά πληγωθούν όπως πλη
γώνονται τά πουλιά, δπως πληγώ
θηκε Εκείνος. Θέλουν νά ονειρευ
τούν—νά νιώσουν δτι ζοΰν.

Χριστούγεννα. . . Στο ταξίδι τού 
χρόνων ένας σταθμός. Μάς προσμέ
νει. Λέρει πώς τό τραίνο θά φθάσει. 
Ενα δεν ξέρει. Πόσοι ταξιδιώτες 

θα κατεβουν νά ξαποστάσουν. ’Ό χ ι

να ξαποστάσουν, να προσκυνήσουν 
•Όχι, να προσκυνήσουν, νά προσευ
χηθούν. Ό χ ι  νά προσευχηθούν, νά 
γεννηθούν. Νά γεννηθούν, νά ξανα- 
γεννηθοΰν. Σάν ξαναγεννηθοΰν, θά 
σκύψουν πάλι πάνω άπό τη Φάτνη. 
Θά δοΰν τό Βρέφος. Τό Θ εϊο Βρέ
φος. Κάθε βρέφος κι’ ένας Χριστός. 
Αγνός διαβάτης τούτης τής πλά- 
σης. Ά ς  μη τον άγγίξουμε πριν γ ί
νουμε Βρέφη. Πριν ξαναγεννηθοΰμε.

Τα καράβια, τά ποντοπόρα, άνα- 
ζητούν τα λιμανια. Τα λιμάνια δπου 
θ αραςουν ,οπου θά ξαποστάσουν, 
όπου θά πάρουν έφόδια γιά τό και
νούργιο τους σαλπάρισμα. Τά λι
μάνια πού ή πυξίδα τά σημαδεύει 
μέσα στήν καταχνιά, στην τρικυμία. 
Τά λιμάνια πού καρτερούν, ύπομο-. 
νετικα, τά καράβια τους. . .

Τά Χριστούγεννα καρτερούν, υπο
μονετικά, τούς άνθρούπους. Μάς καρ
τερούν. Μέσα στο καταχείμωνο έτοι- 
μαζουν, κάθε χρονιά, μιά ζεστή



φάτνη σε κάποιο διπλανό μας σπή
λαιο. Ξέρουν πώς θά φτάσουμε 
ξεπαγιασμένοι, νηστικοί, μόνοι. . .

'Απλώνουν τά χέρια τους καί μας 
κράζουν. Μέ μελωδίες αγγελικές 
μάς φωνάζουν. Δεν είναι Σειρήνες 
πού καρτερούν να μάς κρατήσουν 
για πάντα κοντά τους. 'Ένα ζη
τούν. Ν’ άνοίξουμε τις πύλες τής 
καρδιάς μας καί νάμπουν μέσα μας. 
Ναρθοΰν μαζί μας στο ταξίδι μας, 
να γίνουν ταίρι μας, παρηγοριά 
μας, γαλήνη μας. Νά τά πάρουμε 
κοντά μας, νά μή μείνουμε στην 
παγωνιά γυμνοί, νά μή γεμίσουν 
τ’ αφτιά μας άπό τά ουρλιαχτά 
των άγριμιών, μά άπό άγγελικές 
μελωδίες.

Οί σάλπιγγες ήχοΰν. ’Ηχούν καί 
καλούν. Καλούν τις ύπάρξεις μας, 
τις ψυχές μας. ’Ατέλειωτες οί ώρες 
τής προσμονής. ’Άφοβες οί σκιές 
των αγγέλων, ακούραστη ή μορφή

τού Θεού. ’Εκείνος, ό μόνος, 
μεγάλος πού περιμένει. ’Εκείνος 
ό μόνος πού προσφέρει τά νάματα, 
άπ’ όπου ξεπηδά ή ζωή, τά νάματα 
τής δημιουργίας. Ή  σκιά Του δίπλα 
μας. Τά μάτια Του, καρφωμένα στά 
δικά μας μάτια, ρωτούν πού πηγαί
νουμε. Κουνά τό δάκτυλο καί θυ
μίζει τον δρόμο μας. Θυμίζει την 
κόκκινη γραμμή πού χάραξε πάνω 
στό Σταυρό τό αίμα Του.

Οί καμπάνες δονούν μέ τού άγέρα 
τήν άναπνοή. Τού ίδιου τού άγέρα 
πού τρυπά τό κορμί μας, μπαίνει 
βαθιά στή καρδιά μας, γεμίζει τά 
κενά πού άνοιξε ή άπνοια. Τά κα
ράβια μας μπορούν νά σαλπάρουν 
γιά τό ’Ίλιον. Μέ πανιά φουσκω
μένα, άπό ούριο άνεμο, μάς καλο- 
σωρίζουν. Μπορούμε ν’ άνοιχτοΰμε 
στό πέλαγος. Στό πιο ψηλό κατάρτι 
φτερουγίζει ή ελπίδα. Στό πιο στε
γνό αμπάρι μας φέρνουμε τά δώρα 
Του: Σμύρνα. . . Χρυσό. . Λιβάνι. ..

Δέν τάχει άνάγκη. ’Έχουμε εμείς 
ανάγκη άπ’ Αύτόν. ’Έχουμε άνάγκη 
νά προσφέρουμε τά δώρα μας. Νά 
Τού Προσφέρουμε τήν ύπαρξή μας. 
’Έχουμε άνάγκη νά ζεστάνουμε τά 
πόδια Του μέ τήν άνάσα μας. ’Έ 
χουμε άνάγκη νά προσφέρουμε κι’ 
έμεϊς οσα κάρβουνα κι’ αν έχουμε, 
δση πίστη κι’ αν βαστούμε μέσα 
μας. Προσφορά στή χάρη Του. 
Πώς άλλιώς θά μπει στήν καρδιά 
μας, αν δέν τού τήν προσφέρουμε;

Χριστούγεννα. . . Μέσα στή Βη
θλεέμ γεννιέται τό Βρέφος, γεν
νιέται ένας Θεός, ό Θεός, ή καρδιά 
μας. ’Ανοίγουμε τά μάτια μας, άνα- 
συντάσσουμε τις άλλες τέσσερες αι
σθήσεις καί χαμηλώνουμε. Γ ινό- 
μαστε ταπεινοί, άνώνυμοι, πρωτό
κλητοι. Ά ς  μπορούσαμε νά μεί
νουμε πρωτόκλητοι" πρωτόκλητοι 
καί πρωτομάρτυρες.
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ΑΚΟΜΑ μιά φορά θ’ άνατείλει 
XL εφέτος τ’ ’Αστέρι. Το Ιδιο ’Αστέ
ρι μ ' εκείνο πού άνέτειλε, πριν δυο 
χιλιάδες χρόνια, στον παγωμένο 
ονρανο τής Βηθλεέμ και πού άνα- 
τελιλει απο τότε κάθε χρόνο, σ’ 
ολονς τούς παγωμένους ουρανούς 
τών καρδιών μας.

Θαναι τό ίδιο λ,αμπρό όπως τότε 
κι ας έχουν περάσει τόσοι αιώνες. 
Και θαναι χαι τοϋτο τό χρόνο, για 
τά δικά μας βιώματα ή μόνη όλό- 
φωτη, η ατελείωτα πανανθρώπινη 
πρόσκληση για τό πλησίασμα τής

Φάτνης. Πρόσκληση και κάλεσμα 
ο/.ο ζεστασιά κι άγάπη για τά δικά 
μα, ματια, που σχεδιάζουν την 
αβέβαιη^ περιπλάνηση τής μοναξιάς 
μας. Θαναι τό κάλεσμα ελπίδας, τό 
κάλεσμα δικαιοσύνης, τό κάλεσμα 
αλήθειας στο δρόμο τής ζωοδότοας 
Φάτνης τής ’Αγάπης.

Ομως, ίσως κι εφετος νά μη τό 
δούμε τοϋτο τ’ ’Αστέρι. Νά μην 
ακούσουμε το καλ,εσμα. Συνηθισμέ
νοι χρόνια καί χρόνια τώρα, νά μη 
κοιτούμε^ μέσα μας, ούτε πλ.άϊ, άλλ’ 
οντε και φηλ,ά, παρά μονάχα κάτω



και μπροστά, νά προσπεράσουμε 
αδιάφοροι. Κι άς καρτερεί, αυτό, 
μες στα σκοτάδια τής ψυχής μας 
τή δική μας ενόραση, κι ας πορεύεται 
δίπλα μας, κι άς υψώνεται λίγο 
ψηλότερα από τό βλέμμα μας, περι- 
μένοντας μάταια νά οδηγήσει τα 
βήματά μας στη Φάτνη τής ’Ελ
πίδας.

’Ίσως για μια ακόμα χρονιά νά 
παρακάμψουμε αυτό τό φάρο τοϋ 
χρέους καί νά βαδίσουμε τον καθη
μερινό κι άτέλειωτο δρόμο μας τυλι
γμένοι στη παγωνιά τής Δεκεμβριά- 
τικης νύχτας καί στην αγωνία τής 
μοναξιάς μας.

Κι όμως γύρω μας θά υπάρχει τ’
’Αστέρι. Μπροστά μας ο δρόμος 
τοϋ Σπήλαιου. Μέσα στην ομίχλη 
θ’ απλώνει γιά μάς τά χέρια του 
ό νεογέννητος Χριστός.

Χρόνια καί χρόνια περιμένει τον 
δικό μας ερχομό δ μεγάλος ’Αθώος. 
Δεν τον κούρασε τ’ αδιάφορο πέρα
σμα των αιώνων. Συγκλονισμένος 
άπ’ τ’ ανθρώπινο δράμα, Γεννιέται, 
Πορεύεται δίπλα μας, ’Ανεβαίνει τό 
Γολγοθά, Σταυρώνεται, Άνασταί- 
νεται καί πάλι Γεννιέται. Κάθε Του 
γέννηση είναι καί μιά ανανεωμένη 
ελπίδα γιά τό λυτρωμό μας, ένας 
ύμνος κι ένα κάλεσμα στην πορεία 
τής αγάπης, στον καταξιωμένο ανή
φορο τής φλέγόμενης αγάπης, γιά 
την ταύτιση των ανθρώπων, γιά τό 
πλησίασμα τής Φάτνης τής ’Αλή
θειας.

Ή  αλήθεια κρύβεται στην αιωνιό
τητα πού χαρίζει ή κοινή μοίρα τοϋ 
άνθρώπου. Ή  αλήθεια κρύβεται 
στο τραγούδι τής ζωής, πούναι τό 
ίδιο ατά χείλη δλων των άνθρώπων, 
ατά δυό τους μάτια, στά δυό τους 
χέρια, στά δυό τους πόδια στη μιά 
καρδιά καί στο κόκκινο αίμα πού 
κυλάει στις φλέβες τους, στη γέν
νηση, στην ανάσα καί στο θάνατο 
δλων. Στην απόλυτη ομοιότητα πού 
κραυγάζει: Δικαιοσύνη. . .

Γιά τή καταξίωση αυτής τής 
αλήθειας θά γεννηθεί καί πάλι ό 
«’Ήλιος τής δικαιοσύνης», γι’ αυτή 
τήν άλήθεια θ’ ακουστεί τό κάλεσμα 
«Δεϋτε ίδωμεν πιστοί, πού έγεν- 
νήθη ό Χριστός' ακολουθήσω,αεν 
λοιπόν, ένθα οδεύει ό άστήρ. . .».

Θά όδεύσουμε τήν "Αγια Νύχτα 
με βιαστικά βήματα καί παγωμένα 
πόδια γιά τις Εκκλησίες. Τή νύχτα 
τή Χριστουγεννιάτικη, λίγοι θάναι 
αυτοί πού θά μείνουν μακρυά άπό 
τούς ναούς τ?|ς Χριστιανοσύνης. 
’Άλλοι ναρκωμένοι, αποχαυνωμένοι 
απ τό χορό τής Σαλίώμης κι άλλοι

σιωπηλοί θεματοφύλακες κάποιου 
χρέους. ΟΙ δεύτεροι νοερά θά βα
δίσουν προς τό Σπήλαιο, θά πλα
νηθούν με τή σκέψη τους στά δρο
μάκια τής Βηθλεέμ τής ’Αγάπης. 
Οι πιο πολλοί δμως θά γεμίσουν τις 
εκκλησίες γιά νά γιορτάσουν τή 
Γέννηση. Τις εκκλησίες τις μεγάλες, 
τις λαμπροστόλιστες κι ολόφωτες, 
με τά πολύτιμα τάματα καί τούς 
πολυέλαιους, τούς τεράστιους τρούλ- 
λους καί περίτεχνους άμβωνες. ’Αλ
λά καί τις άλλες, τις άπλές, τις 
ταπεινές καί μαυρισμένες άπό τό 
χρόνο, μέ τά χλωμά κεράκια— 
φλογισμένες καρδιές των πιστών, 
τις άπέριττες καί ζεστές τοιχογρα
φίες ζωγραφισμένες άπό άγνωστους 
ταπεινούς ζωγράφους τής υπαίθρου, 
μέ τά άπλά ξυλόγλυπτα τέμπλα καί 
τά σκεβρωμένα στασίδια, πού) δέν 
έτυχε ποτέ νά δοϋν κι ούτε θά δοϋν 
θρόνους καί χρυσάφια, πολυφωνικές 
χορωδίες καί χρυσοποίκιλτα άμφια, 
αλλά μόνο τό χαμηλόφωνο ύμνο- 
λόγημα τών πιστών καί τά τριμ
μένα ράσα τών Ποιμένων τής άγά- 
πης. Κι αυτές οι ταπεινές έκκλη- 
σιές θάναι οί πιο άγνές. Βηθλεέμ, 
πού θά μετατρέψουν τις απλοϊκές 
καρδιές σέ ζεστές Φάτνες γιά νά 
δεχτοϋν τον νεογέννητο Θεό τής 
’Αγάπης.

Σ ’ αυτές τις έκκλησιές θ’ ακου
στεί καί πάλι άπό στόματα ’Α γ 
γέλων τό «Δόξα εν ύψίστοις Θεώ», 
πού θάρθει νά συναντήσει τό χαμη
λόφωνο «Δόξα. . .» τών φλογισμέ
νων καρδιών τών πιστών, γιά νά 
γίνει — τήν "Αγια Νύχτα πού ζυ
γώνει — μυριόστομος ύμνος πού 
θά διαπεράσει τό παγωμένο σκοτάδι 
καί θά υψωθεί σέ υπέροχη ομολογία 
τοϋ άνθρώπου:
«Δόξα εν ύψίστοις Θεώ, έν Βη
θλεέμ ακούω, υπό ’Ασωμάτων σή
μερον, τώ επί γής ειρήνην, εύδοκή- 
σαντι γενέσθαι' Νϋν ή Παρθένος 
ουρανών πλατυτέρα, έξανέτειλε γάρ 
φώς τοίς έσκοτισμένοις' καί τα
πεινούς ύψωσε, τούς άγγελικώς με- 
λφδοϋντας. Δόξα έν ύψίστοις Θεώ».

«Δόξα έν ύψίστοις Θεώ», λοιπόν 
γιά τό μήνυμα τής Ειρήνης. ’Εκείνη 
τή νύχτα ή νοσταλγία τής Ειρήνης 
είχε φωλιάσει στή καρδιά τοϋ κό
σμου. Καί ή καρδιά τοϋ κόσμου κου
ρασμένη άπ’ τούς πολέμους, άπ’ τά 
μίση, άπ’ τό αίμα, άηδιασμένη άπ’ 
τις ματωμένες χλαμύδες τών πα- 
τροκτόνων, άδελφοκτόνων ηγετών 
του, άκούμπησε γαλήνια στο τα
πεινό λίκνο. Τά χέρια τών άνθρώπων 
υψώθηκαν ικετευτικά προς τό Ουρά

νιο "Απειρο, ζητώντας τή λύτρωση. 
Τά θολά μάτια, τά κοκκαλιασμένα 
δάκτυλα, τά σκελετωμένα σώματα, 
οί τσακισμένες ανθρώπινες μορφές, 
ζύγωσαν στή Φάτνη. Πίσω τους 
άτέλειωτες σειρές τά παιδιά δλον 
τοϋ'■κόσμου, τά τσακισμένα άπ’ τό 
πνευματικό σκοτάδι τών γεννητόρων 
τους, δίπλωναν τά πονεμένα ματάκια 
τους στον μεγάλο Προστάτη, πού 
λίγο μετά ή φωνή του μέ τό ύπέ- 
ροχο κάλεσμα «’Άφετε τά παιδία 
έλθείν πρός με», θ’ άγιοποιοϋσε τήν 
άγνή παιδική ψυχή καί θ’ άνοιγε 
άτέλειωτους, ορίζοντες άνθρωπιάς, 
γιά τά μέχρι τότε περισσότερο απρο
στάτευτα πλάσματα τής γής. Καί 
πίσω άπό τά παιδιά, ο μεγάλος 
χορός τής γυναίκας. Τής μαυροφο- 
ρεμένης μάνας, τής περιφρονημένης 
κόρης, τής άνθρώπινης ύπαρξης— 
σκεύος, τής θλιβερής καί κατασπι
λωμένης πόρνης' ο χορός τής παγκό
σμιας γυναίκας, πού ή τύχη της 
κρέμονταν άπό τήν τρικυμισμένη 
ψυχοπροσωπικότητα τοϋ άνδρα.

Θάναι τό πρώτο κάλεσμα γιά 
τήν αιώνια ισότητα τοϋ άντρα καί 
τής γυναίκας, λίγο άργότερα, ένας 
άπ’ τούς άθάνατους λόγους Του: 
«Ούκ ένι άρσεν καί θήλυ' πάντες 
γάρ ύμεϊς εις έατε έν Χριστώ». 
Λόγος άξεπέραστος καί αιώνιος, 
πού θά ύψώσει τήν έννοια «γυναίκα» 
δίπλα στην έννοια τοϋ «άντρα», 
χωρίς προκαταλήψεις καί διακρί
σεις, δπως τον άφησε στούς αιώνες 
ή ’Επιστολή τοϋ Παύλου πρός τούς 
Γαλάτες.

’Εκείνη ή νύχτα ήταν ή άρχή τορ 
μεγάλου άγώνα γιά τήν Ειρήνη καί 
τή Δικαιοσύνη, πού τή σημαία του 
ευλόγησε ’Εκείνος νά κρατήσουν 
ψηλά οί ταπεινοί δλου τοϋ κόσμου, οί 
Ψαράδες καί οί μεγάλοι ’Αθώοι.

Κι οί ταπεινοί άνθρωποι, φωτι
σμένοι άπό τό δικό Του ’Αστέρι, 
ύψώθηκαν τήν νύχτα τής γέννησής 
Του, δπως ύψώνονται καί κάθε 
νύχτα Χριστουγεννιάτικη, γιά νά 
ύμνήσουν, άπ’ άκρη σ’ άκρη τής 
γής, τό μεγάλο Του μήνυμα τής 
σωτηρίας τών άνθρώπινων ψυχών.

Ή ταν τό ξημέρωμα τής άνθρώ
πινης ειρήνης. Ή  μέρα πού «άνέ- 
τειλε τώ κόσμω, τό φώς τό τής 
γνώσεως». Αυτό τό φώς πού ορμη
τικά χάραξε τούς δρόμους γιά τήν 
άφθαρτη γνώση τών άξεπέραθτων 
διδαγμάτων καί χάρισε τή δύναμη 
στον άνθρωπο ν’ άγωνιστεϊ γιά τό 
λυτρωμό του. Ά πό  κείνη τή νύχτα 
ό άνθρωπος νιώθει τή μεγαλοσύνη 
τοϋ προορισμού του. ’Ατενίζει μ ’
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αισιοδοξία τή ζωή και μάχεται για 
τ ’ άνέβασμά τον. Διδάσκεται το 
«’ Αγαπήσης τον πλησίον σου ώς 
σεαντόν». Συγκλονίζεται από τον 
ανθρώπινο πόνο και -ψιθυρίζει τό 
«’Αγαπάτε άλλήλους». Κι αν ατά 
χρόνια που άκολ,ούθ?]σαν δεν επαψαν 
οι πόλεμοι, κι αν δεν σταμάτησε να 
τρέχει τ ’ ανθρώπινο αίμα, κι αν δεν 
τελείωσε ο πόνος κι οϋτε χόρτασαν 
δλα τα παιδιά τοΰ κόσμου, κι αν 
ακόμα ή Ειρήνη μένει όνειρο και 
ευχή ή Δικαιοσύνη, υπάρχει πάντα 
ζωντανό τό κάλεσμα τής άγάπης, 
άσβεστο, να καλ.εί, να καρτερεί, 
ν’ αγκαλιάζει με τη δύναμη τής 
άγνής συνείδησης τον άνθρωπο, να 
φωτίζει τούς δρόμους πού όδηγοϋν 
στη λύτρωση, στη γνώση τοΰ Θεού 
καί τ ’ ανθρώπινον Χρέους. Κι όταν 
τα χείλ.η θά ψάλλουν, την "Αγια 
Νύχτα πού περιμένουμε:
«Τον κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν, 
ρεύσαντα εκ τής παραβάσεως, ίδών 
ό ’Ιησούς, κλίνας ουρανούς κατέβη, 
καί όόκησεν εν μήτρα παρθενική ά- 
ναλ.λοιώτως' ϊνα έν αυτή τον φθα- 
ρέντα ’Αδάμ, άναπλάση κράζοντα. 
Δόξα τή επιφάνεια σου, 6 λυτρωτής 
μου καί Θεός»,
τότε θά νιώσονν όλες οι αγνές καρ
διές την άνάγκη τής θείας γαλήνης, 
θά νιώσονν την άνάγκη τού αυτοέ
λεγχου καί γιά μιά ακόμα φορά θά 
προβληματιστούν γιά τον δρόμο πού 
άκολονθοϋν. Καί οί «πεινώντες καί 
διψώντες τή δικαιοσύνην» θά στρέ
ψουν μ ’ εμπιστοσύνη τό βλέμμα τους 
στο δικό Του βλέμμα, θά υψώσουν 
τή φωνή τους γιά ν’ άκονστεί ότι 
«Θεός αγάπη έστίν» καί θά πο
ρευτούν μαζί Του τον δρόμο τής 
αλήθειας.

Ή ταν εκείνη ή νύχτα τό ξημέ
ρωμα μιας άλλης ζωής, τό ξημέ
ρωμα τού μεγάλου σταθμού γιά 
τήν άνθρώπινη πορεία. Ή  νύχτα 
τού Σπήλ.αιου καί τής Φάτνης, ή 
νύχτα τής Γέννησης, ήταν καί είναι 
ή νύχτα τών δικαίων, των ταπεινών, 
ή νύχτα τών φτωχών, των βασανι
σμένων, τών απόκληρων. Γιά όλους 
αυτούς θά γεννηθεί ό Θεός, όχι γιά 
νά σηκώσει τό δικό τους Σταυρό, 
αλλά γιά νά τούς δώσει τό κουράγιο, 
τήν έλ.πίδα καί νά γίνει Αυτός τό φω
τεινό παράδειγμα, ο άξεπέραστος 
όριοδείχτης, πού θ’ ακολουθήσουν 
εκείνοι. Νά τούς προσφέρει τή δύ
ναμη καί τήν πίστη στον ανθρώ
πινο προορισμό, γιά νά σηκώσουν 
τον Σταυρό τους καί από «έσχατοι» 
νά γίνουν «πρώτοι», σημαδεύοντας, 
μέ τό αίμα τών τίμιων πληγών 
τους, τον δρόμο καί τις κορυφογραμ-
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μες πού βαδίζουν, ανεβαίνοντας γιά 
τή λύτρονση.

Ή  νύχτα τής Γέννησης είναι ή 
νύχτα πού μέσα της σφιχταγκαλιά
ζονται οί μυστικές δυνάμεις τής 
ψυχής, άναλλοίωτες από τό χρόνο, 
έτοιμες ν’ άνατείλ.ουν καί νά οδη
γήσουν στή γνώση τής άλ.ήθειας, 
μέσα άπό τά μονοπάτια τής άναζή- 
τησης, οτήν κατάκτηση τής ηθικής 
καί πνευματικής τελείωσης τού άν- 
θρωπου. Ο Χριστός δέν γεννήθηκε 
γιά νά σονσει αύτοστιγμή καί μ ’ 
ένα θαύμα τον άνθρωπο, άλλά νά τον 
οδηγήσει στή σωτηρία, νά τον κα- 
λέσει στή μεγάλη χαρά τών ουρα
νών, νά χαράξει τούς δρόμους τού 
πνεύματος καί νά τού χαρίσει τό 
μεγάλ.ο δικαίωμα τής εκλογής γιά 
τή σωτηρία ή τό θάνατό του, τής 
εκλογής πού δέν είχε ποτέ μέχρι 
τότε ό άνθρωπος, ό στερημένος άπό 
τή γνώση τής πνευματικής αλή
θειας καί ταυτόχρονα στερημένος

άπό τή γνώση τής ψυχοπνευματικής 
ελευθερίας.

Γι’ αυτούς πού θ’ άκολ.ονθήσουν 
την πορεία Του, ή νύχτα τής Γέν
νησης είναι ό προάγγελος τής ’Ανά
στασης. Γι’ αυτούς ό Χριστός δέν 
γεννήθηκε κάποτε, γεννιέται πάντα. 
Γεννιέται κάθε Χριστούγεννα, γεν
νιέται κάθε μέρα. Γι’ αυτούς κάθε 
βρέφος ποϋρχεται στή ζωή είναι 
ένας νέος μικρός Θεός, πάναγνος, πού 
έχει τή δύναμη νά τούς χαρίσει τό 
κουράγιο νά παλ,αίψονν. "Ομως καί 
γιά τούς άλλους, γιά όλ,ους γεν
νιέται ο Χριστός, αρκεί νάχουν τή 
θέληση ν’ άλ.λάξουν τήν πορεία, τήν 
τροχιά πού άκολ,ούθησαν. Τό υπέ
ροχο θαύμα είναι ή αιώνια Γέννηση, 
ή άχρονη κι απροσδιόριστη στιγμή 
τής άγάπης.

Αυτή ή Γέννηση τής ’Αγάπης 
συγκλονίζει τις συνειδήσεις καί άπό 
τήν καρδιά άναβλύζουν στά χείλ.η 
ύμνοι, άμόλ,υντοι άπό τό πέρασμα



τών χρόνων, ύμνοι πού συγκινοϋν 
με τΙς άπλές άλλα βαθυστόχαστες 
εννοιες, πού χαρακτηρίζουν την κο- 
σμογονική αλλαγή πού σήμανε ή 
παρουσία τοϋ Χρίστον στη γη. 
«Εύφραίνεσθε Δίκαιοι' ουρανοί άγα- 
λιάσθε' σκιρτ7]σατε τά όρη, Χρί
στου γεννηθέντος' Παρθένος καθί
ζεται, τά Χερουβίμ μιμούμενη, βα- 
στάζονσα έν κόλποις, Θεόν Λόγον 
σαρκωθέντα. Ποιμένες τον τεχθέντα 
δοξάζουσι. Μάγοι τώ Δεσπότη δώρα 
προσφέρουσιν. ’Άγγελοι άνυμνοΰντες 
λέγουσιν’ Ακατάληπτε κύριε δόξα σοι» 

Είναι λόγοι απλοί πού άκον- 
γονται καθόος θαμποχαράζει ή μέρα 
τών Χριστουγέννων. Τό πέρασμα 
των αιώνων δεν μπόρεσε ν’ άλλοι- 
ωσει τό πνευματικό τους άρωμα, 
δεν μείωσε ούτε ελάχιστα άπό την 
ομορφιά τους. Ή  Θεία γαλήνη πού 
σκορπούν στο φτερούγισμά τους 
είναι τό ίδιο επιθυμητή άπό κάθε 
άνθρωπο, κάθε εποχής. Ή  νοσταλ

γία τής ψυχικής ειρήνης, τής πνευ
ματικής άνάτασης, θεριεύει καί κυ
ριεύει τις σκέψεις τών άνθρώπων. 
Καί κάθε θαμποχάραμα τής Χριστου
γεννιάτικης μέρας μετουσιώνεται 
σ’ ένα γλυκύτατο άγκάλιασμα τοϋ 
πόνου καί σ’ ένα ολόδροσο βάλσαμο 
τοϋ άγχους.

Οί ποιμένες πού δοξάζουν, οί 
μάγοι πού μπορούν νά προσφέρουν 
τά δώρα, είμαστε εμείς. Βαθειά 
μέσα στη ψυχή τοϋ καθενός υπάρ
χει κι ένας ποιμένας κι ένας μάγος 
πού καρτερούν νά πλησιάσουν τον 
Άχρονο Λόγο, νά προσκυνήσουν 
καί ν’ άσπασθοϋν τό δίδαγμά Του 
καί ν’ άπιθώσουν στή δόξα Του τό 
πνεύμα καί τήν άγάπη τους. Αυτοί 
οί ποιμένες κι αυτοί οί μάγοι, περι
μένουν τή δική μας άπόφαση γι’ 
αυτό τό πλησίασμα. ’Απόφαση θάρ
ρους γιά τήν άνανεωμένη γέννηση 
τής άγνότητάς μας.

Τά δώρα μας δεν είναι τά χρυ-

«Τά Κάλλαντα»."Ε- 
νας κλασικός και γνω
στός σ’ δλους πίνακας 
τοϋ μεγάλου "Ελληνα 
ζωγράφου Νικηφόρου 
Λύτρα. Με πολύ αν
θρωπιά, μεγάλη ευαι
σθησία και θαυμάσια 
παραστατικότητα ο 
μεγάλος ζωγράφος 
αποθανάτισε τό ωραίο 
έθιμο τών Χριστουγεν 
νιάτικων καλλάντων, 
όπως τά έλεγαν τά 
παιδιά στά σπίτια τών 
’Αθηναίων στά μέσα 
τοϋ περασμένου αιώ
να.

σάφια, δεν είναι τά μεγάλα κεριά καί 
τό. βαθύ προσκύνημα. Είναι απλά, 
φτωχικά, είναι ανθρώπινα. Είναι τό 
άπλωμα τοϋ χεριού μας σ’ αυτόν πού 
ζεί δίπλα μας, σ’ αυτόν πού εναγώ
νια περιμένει τό δικό μας χαμόγελο, 
τή δική μας άγάπη. Αυτά τά δώρα 
καρτερεί ό Χριστός, κάθε Χριστός, 
ό άρρωστος Χριστός, ό φυλακισμένος 
Χριστός, ο πεινασμένος Χριστός, ό 
πληγωμένος Χριστός, ό Χριστός πού 
κήρυξε πώς δεν υπάρχει δούλος ή 
ελεύθερος, "Ελληνας ή ’Ιουδαίος, 
«άριστοκράτης ή ποπολάρος». Ό  
Χριστός πού κήρυξε τήν άγάπη, 
τήν ταπεινοφροσύνη, τήν κατανόηση 
τής κοινής μοίρας.

Τήν ένανθρώπιση τοϋ Θεού θά 
γιορτάσουμε όλοι μας. Κι ίσως 
ψιθυρίσουμε μαζί μέ τούς ψάλτες τούς 
ύμνους τούς χριστουγεννιάτικους. 
Ομως άς μήν άνοιγοκλείνουμε μόνο 

τά χείλη μας λέγοντας λέξεις πού 
δεν τις νιώθουμε, λέξεις πού λίγο 
μετά, θά περάσουν στο παρελθόν, 
θά ξεχαστοϋν. Οί λατρευτικές ανα
τάσεις τών νμνωδών άς χαραχτούν 
βαθειά μές στή ψυχή μας κι άς 
γίνουν οδηγός πού θά μάς δείχνει τό 
δρομο τού Αστρου. ’Ά ς  γίνουν φω
τιές πού θά ζεστάνουν τή καρδιά μας 
και θα μάς χαρίσουν τήν γαλήνη. 
Πρέπει κάποτε νά γεννηθεί καί 
μέσα μας ό Χριστός. Πρέπει κά
ποτε νά πιστέψουμε τά μεγάλα 
διδαγματα. Καί νά τά πιστέψουμε 
όχι με τά λόγια, όχι μέ τις διακη
ρύξεις, όχι μέ τις άμβωνικές ρητο- 
ριες. Αλλά μέ τή πράξη μας. Μέ 
τό χαμήλωμα στά επίγεια. Μέ τό 
πλησίασμα όλων αυτών πού πά
σχουν. Μέ τό γκρέμισμα τοϋ εγωι
σμού καί τήν άνύψωση τής ταπει
νοφροσύνης. Μέ τήν ’Ανάσταση τής 
άνθρωπιάς.

ο μεγάλος Δάσκαλος, στο δρόμο 
Του, έσκυβε χαμηλά κι άγκάλιαζε 
τον άνθρωπο. Ό  μεγάλος Δάσκαλος 
κράτησε στά χέρια Του μαστίγιο, 
μόνο όταν χρειάστηκε νά διώξει τούς 
λάτρεις, τούς πιστούς τοϋ χρήματος. 
Στούς φτωχούς, πρόσφερε τή λύ
τρωση, ατούς ζητιάνους τήν άγάπη. 
Δέν αδιαφόρησε, δέν πέρασε δίπλα 
τους. Είναι πικρό, πολύ πικρό γιά 
τον άνθρωπο νά προσπερνάει τον 
πονο. Είναι πικρό, πολύ πικρό νά 
μενουν τα ματια δακρυσμένα. Τώρα, 
πού άκούγονται άπό μακρυά οί 
δοξολογίες τών Χριστουγέννων, τώ
ρα πού θαμποφαίνεται τ’ ’Αστέρι καί 
πού θ’ άκουστεϊ τό: « Ή  Παρθένος 
σήμερον, τον ' Υπερούσιον τίκτει. . .» 
άς κάνουμε τις ψυχές μας άνθρώ- 
πινες. . . .
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φ ω το - ε π ί κ α ι ρ ο ς  - φωτο - επικαιροτπο

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ τόν περασμένο μή
να στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, ύπό τήν προ
εδρία τοΰ ’Αρχηγού Άντ]γου Χωρ]κής κ. Μ. 
Άργιάννη, ή έτήσια σύσκεψη τής ήγεσίας του 
Σώματος, των ’Ανωτέρων Δ]τών Χωρ]κής καί 
έπιτελών ’Αξιωματικών στά πλαίσια τής γενικώ- 
τερης ένημερώσεως τής ήγεσίας γιά τή γενική 
κατάσταση πού έπικρατεΐ στή Χώρα άπό άπό- 
ψεως τάξεως καί άσφαλείας. Στήν έναρξη τής 
συσκέψεως, παρέστη ό 'Υπουργός Δημ. Τά
ξεως κ. Ά . Μπάλκος, συνοδευόμενσς άπ’ τόν 
Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου κ. Κ.Σαψάλη, 
Ό  κ. 'Υπουργός άφοΰ συνέχαρη τούς παριστα- 
μένους γιά τό έπιτελούμενο έργο, έδωσε γενικές 
κατευθύνσεις γιά τήν καλύτερη έκπλήρωση τής 
αποστολής τους. ’Ακολούθως συζητήθηκαν άπό- 
ψεις γιά τήν προσπάθεια προλήψεως καί κατα
στολής τής έγκληματικότητας καί έλήφθησαν 
άποφάσεις σχετικές μέ τήν άσκηση τής άστυνο- 
μεύσεως, τήν τήρηση τής δημοσίας τάξεως καί 
άσφαλείας καί άλλα θέματα σχετικά μέ τό έργο 
τής Χωροφυλακής. Στή φωτογραφία, στιγμιότυπο 
άπ’ τή σύσκεψη.

ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Χ.Ε.Π.Α. 
Θεσσαλονίκης, τήν 15-11-1978, ό Β’ Επιθεωρη
τής Χωροφυλακής, Υποστράτηγος κ. Κ. Καλο- 
γερόπουλος. έκ μέρους τού ’Αρχηγού τοϋ Σώ
ματος ’Αντιστρατήγου κ. Μ. Άργιάννη, άπέ- 
νειμε πλακέττα τοΰ Σώματος στον καθηγητή τής 
Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής τοΰ 
Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ]νίκης κ. 
Άλετρά, τό βοηθό του ’Ιατρό κ. Λαζαρίδη καί τό 
νοσηλευτικό προσωπικό του Ιδρύματος, τιμών
τας έτσι τις απόλυτα επιτυχημένες έπιστημονικές 
άλλά καί ανθρωπιστικές ΰπηρεσίες πού πρό- 
σφεραν γιά τή διάσωση τοϋ Χωροφύλακα Ν. 
Παντεράκη, ό όποιος είχε ύποστεϊ έγκαύματα 
άπό πυρκαϊά σ’ ολόκληρο σχεδόν τό σώμα του. 
Κατά τήν άπονομή παρέστησαν ακόμη, ό Δ]ντής 
τής Δ]νσεως ’Αστυνομίας Θεσ]νίκης Ταξίαρχος 
κ. X. Σακελλάρης, ό ’Ανώτερος Δ]τής Χωρ]κής 
Κεντρικής Μακεδονίας Συνταγματάρχης κ. Φ. 
Τερζής, ό Δ]ντής τοϋ Ιδρύματος κ. Φωτόπουλος 
καί άντιπροσωπεΐες Άξ]κών καί 'Οπλιτών τοϋ 
Σώματος. Στή φωτογραφία, στιγμιότυπο άπό 
τήν άπονομή.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ, ό προϊστάμενος τής θρησκευ
τικής 'Υπηρεσίας τής Χωροφυλακής, Παν. 
’Αρχιμανδρίτης κ. Ευσέβιος Πιστολής, μετέβη 
στήν Κρήτη γιά νά παραστεΐ στήν τελετή άπο- 
φοιτήσεως τών νέων Χωροφυλάκων, πού άποφοί- 
τησαν άπ’ τό Παρ]μα Σ.Ο.Χ. Κρήτης. Μέ τήν 
εύκαιρία αύτή περιόδευσε στά Χανιά, τό Η ρά
κλειο καί τό Ρέθυμνο καί μίλησε στούς άνδρες 
τών οικείων Διοικήσεων Χωροφυλακής. Στις 
ομιλίες του, άνέπτυξε τό θέμα τών σύγχρονων 
ιδεολογικών ρευμάτων καί είδικώτερα τών έπι- 
δράσεων τών άντιχριστιανικών καί άντικοινω- 
νικών θεωριών, πού τείνουν νά διαβρώσουν τις 
σχέσεις μεταξύ τών ανθρώπων. Μετά τό πέρας 
τών όμιλιών, μοίρασε στούς συγκεντρωθέντες, 
εικόνες καί βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου. 
Στή Φωτογραφία, στιγμιότυπο άπ’ τήν ομιλία 
τοϋ προϊσταμένου τής θρησκευτικής 'Υπηρεσίας 
τής Χωροφυλακής ατή συγκέντρωση τών άνδρών 
τής Δ.Χ. Χανίων.
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φ ω το-επ ικαιροτηο ρω το - οπικοιροτη g
ΜΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΥΛΑΒΕΙΑ καί κατά

νυξη, έτελέσθη τό άπόγευμα τής 7-11-1978, παρα
μονή τής μνήμης των 'Αγίων Ταξιαρχών Μιχαήλ 
καί Γαβριήλ, στόν ομώνυμο Ναό των Σχολών 
Χωροφυλακής, στήν ’Αθήνα, Μέγας Εσπερινός 
μέθ άρτοκλασία, στόν όποιο χοροστάτησε ό 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αίγιαλείας καί 
Καλαβρύτων κ. ’Αμβρόσιος.

Τόν Εσπερινό παρακολούθησαν: Ό  ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης 
Αργιάννης, οί Ύπαρχηγοί Υποστράτηγοι κ.κ. 

Σωτήριος Πουλόπουλος καί Γεώργιος Μανω- 
λάκος, οί Α' καί Β' Επιθεωρητές τού Σώματος 
Υποστράτηγοι κ.κ. Κων]νος Τσίντζος καί ’Αθα

νάσιος Μελιντζής, ’Ανώτατοι, ’Ανώτεροι, Κα
τώτεροι ’Αξιωματικοί καί ανδρες τού Σώματος, 
καθηγητές τών Σχολών Χωροφυλακής καί πλή
θος κόσμου. Μετά τό πέρας του Εσπερινού, έγι
νε περιφορά τής 'Ιερής Εικόνας τών Άγιων Τα
ξιαρχών, στούς χώρους τών Σχολών.

Στή φωτογραφία, στιγμιότυπο άπ’ τή λιτά- 
νευση τής 'Ιερής Εικόνας.

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, έδραιώνουν 
στόν πολίτη τήν πεποίθηση ότι είναι δίκαιοι 
έφαρμοστές τού νόμου καί χαίρουν έκ μέρους του 
σεβασμού καί ύπολήψεως, όταν είναι ανεπίληπτο 
στις συναναστροφές τους καί διέπονται από 
πνεύμα φιλίας καί συναδελφικότητας. Έ τσι γιά 
τή σύσφιξη τής φιλίας τών ’Αξιωματικών καί τή 
γνωριμία μεταξύ τους, πραγματοποιήθηκε πρό
σφατα συνεστίαση σέ εξοχικό κέντρο τής Θεσ
σαλονίκης, στήν οποία παραβρέθηκαν μέ τις 
οίκογένειές τους: Ό  Β' ’Επιθεωρητής Χωροφυ
λακής 'Υποστράτηγος κ. Κ. Καλογερόπουλος, 
ό Διευθυντής τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης Ταξίαρχος κ. X. Σακελλάρης, ό 
’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής τής Κεν
τρικής Μακεδονίας Συνταγματάρχης κ. Φ. 
Τερζής, ’Ανώτεροι καί Κατώτεροι ’Αξιωματικοί 
τής έδρας τής Άνωτ. Δ]σεως Χωρ]κής Κ. Μακε
δονίας. Μεταξύ τών συνδαιτυμόνων, έπικράτησε 
κλίμα έγκαρδιότητας καί συναδελφικότητας καί 
έγινε ανταλλαγή φιλοφρονήσεων. Παραπλεύρως, 
στιγμιότυπα άπ’ τή συνεστίαση.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ, μεταφέρθηκε στή Θεσσαλονίκη 
ή κάρα τού προστάτη τής πόλεως μεγαλομάρτυρα 
Άγιου Δημητρίου μέ πρωτοβουλία τού Πανα- 
γιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κ. 
Παντελεήμονος. Ό  λαός τής πόλεως κατέκλυσε 
τούς δρόμους άπ’ όπου θά περιφερόταν τό λεί
ψανο τού Μυροβλήτη, γιά νά προσκυνήσει καί 
νά προσευχηθεί.

Οί ανδρες τής Διευθύνσεως Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης, τήρησαν ύποδειγματική τάξη γιά τή 
διευκόλυνση τής περιφοράς τού λειψάνου άνά- 
μεσα άπ’ τούς προσκυνητές καί άπέσπασαν τά 
εύμενή σχόλια τής κοινωνίας τής συμπρωτεύ
ουσας.

Προπομπός τής πομπής ήταν δικυκλιστής 
Τροχονόμος τού Τμήματος Τροχαίας Θεσσαλο 
νίκης.

Στή φωτογραφία, στιγμιότυπο άπ’ τήν περι
φορά τής διακομισθείσης κάρας τού Άγιου 
Δημητρίου.
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Τοϋ κ. Ν ι κ ο λ ά ο υ  Κ τ ε ν ι ά δ η ,  Δημοσιογράφου

Β  Μ Ε Ρ Ο Σ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Π ρ ο τ ο ΰ ,  ή  Κ ρ η τ ι κ ή  Χ ω 

ρ ο φ υ λ α κ ή ,  π ο ύ  α ρ ι 

θ μ ο ύ σ ε  β ί ο  μ ό λ ι ς  δ έ κ α  
τ ρ ι ώ ν  χ ρ ό ν ω ν ,  σ υ γ χ ω -  

ν ε υ θ ή  μ ε  τ ή ν  Ε λ λ η ν ι κ ή  

τ ό  1 9 1 3 ,  έ δ ω σ ε  θ α υ μ α 
σ τ ά  δ ε ί γ μ α τ α  τ ω ν  ε ξ α ι 

ρ ε τ ι κ ώ ν  ι κ α ν ο τ ή τ ω ν ,  

τ ο ύ  π α τ ρ ι ω τ ι σ μ ο ύ ,  τ ο ύ  
θ ά ρ ρ ο υ ς  κ α ι  τ ή ς  γ ε ν ν α ι -  

ό τ η τ ο ς  τ ώ ν  α ξ ι ω μ α τ ι 
κ ώ ν  κ α ι  ο π λ ι τ ώ ν  τ η ς ,  
δ τ α ν  έ κ λ ή θ η  α π ό  τ ή ν  

Κ υ β έ ρ ν η σ ι ν  τ ο ύ  Έ λ ε υ θ .  
Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  κ α ί  ά ν έ λ α β ε  
τ ό  β α ρ ύ  έ ρ γ ο ν  τ ή ς  ά σ τ υ -  

ν ο μ ε ύ σ ε ω ς  κ α ί  τ ή ς  ά π ο -  

κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς  τ ή ς  δ ι α -  
σ α λ ε υ θ ε ί σ η ς  α π ό  Τ ο ύ ρ 

κ ο υ ς  κ α ί  Β ο υ λ γ ά ρ ο υ ς  

τ ά ξ ε ω ς ,  σ τ ή ν  ά π ε λ ε υ θ ε -  
ρ ω θ ε ϊ σ α  ά π ό  τ ο ν  θ ρ ι α μ 

β ε υ τ ή  Ε λ λ η ν ι κ ό  Σ τ ρ α 
τ ό ,  π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α  τ ή ς  ' Ε λ 
λ η ν ι κ ή ς  Μ α κ ε δ ο ν ί α ς . . .  

Τ ή  λ α μ π ρ ή  α υ τ ή  σ ε λ ί δ α  
τ ή ς  ' Ι σ τ ο ρ ί α ς  τ ή ς  ε π ί 

λ ε κ τ η ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  
τ ή ς  Κ ρ η τ ι κ ή ς  Π ο λ ι τ ε ί 

α ς ,  θ ά  π ρ ο σ π α θ ή σ ω μ ε  
ν ά  σ υ ν θ έ σ ω μ ε ,  μ έ σ α  σ τ ά  

σ τ ε ν ά  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  π ο ύ  
ε π ι τ ρ έ π ε ι  ό  χ ώ ρ ο ς  τ ο ύ  
Π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ .

Τήν 27 ’Οκτωβρίου, έπομένην 
τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλο
νίκης έφθασε έκεϊ καί άνέλαβε, προ- 
σωρινώς, καθήκοντα ασφαλείας, πο
λυάριθμο ’Απόσπασμα Ελληνικής 
Χωροφυλακής, ύπό τον Άντισυν- 
ταγματάρχη Π. Ραζέλο. Τήν ίδια 
εκείνη νύχτα, ό Πρωθυπουργός καί 
Υπουργός τών Στρατιωτικών Έ λ. 

Βενιζέλος, άπέστειλε στον Διάδοχον 
Κωνσταντίνον, τό άκόλουθο τηλε
γράφημα:

«’Αρχηγόν Στρατού, Γιδά — Θεσ
σαλονίκην
Άντισυνταγματάρχης Μομφεράτος, 
έπί κεφαλής 150 Κρητών Χωροφυ
λάκων, άνεχώρησεν ήδη. Ούτος διο- 
ρισθήσεται ’Αστυνομικός Διευθυντής 
Θεσσαλονίκης καί Προαστίων. Ά ν- 
τισυνταγματάρχης Ραζέλος θά πα- 
ραμείνη, έπί κεφαλής Χωροφυλακής 
διά τήν λοιπήν καταληφθεΐσαν χώ
ραν. Αποστέλλονται σήμερον ή αϋ- 
ριον, δι’ άτμοπλοίου, εις Θεσσα
λονίκην, έ'τεροι τετρακόσιοι "Ελλη
νες Χωροφύλακες, οΰς θά διαθέσετε 
άναλόγως τών άναγκών, διά Θεσσα
λονίκην ή άλλαχοΰ.
27 ’Οκτωβρίου 1912 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

"Οταν ή Κρητική Χωροφυλακή 
έ'φθασε στή Θεσσαλονίκη, τήν 30 
’Οκτωβρίου 1912, καί άνέλαβε τήν 
εύθύνη τής άποκαταστάσεως τής

τάξεως, ή πόλις παρουσίαζε εικόνα 
άσφαλείας ζοφερή. (Ό  Άντισυν- 
ταγματάρχης Ραζέλος, άφοϋ παρέ
δωσε τήν υπηρεσία στήν Κρητική 
Χωροφυλακή, άνεχώρησε στο εσω
τερικό τής Μακεδονίας, όπου ίδρυσε 
'Υπηρεσίας Χωροφυλακής.)

Σέ έπίσημη έ'κδοσι τοϋ Γενικού 
’Επιτελείου Στρατού («Επιχειρή
σεις έν Μακεδονία κατά τών Τούρ
κων») άναφέρονται τά άκόλουθα:

«'Η κατάστασις εις τήν περιφέ
ρειαν Θεσσαλονίκης, ιδία δέ έντός 
τής πόλεως, άπό άπόψεως άσφα
λείας καί τάξεως, παν άλλο ή εύχά- 
ριστος ήτο κατά τάς πρώτας ήμέρας 
τής κατοχής. Παρά τήν ρητήν διά
ταξήν τού πρωτοκόλλου παραδόσεως, 
όπως ο τουρκικός στρατός συγκεν- 
τρωθή εις ώρισμένα τής πόλεως ση
μεία καί άφοπλισθή, οί αιχμάλωτοι, 
κατά τό πλεϊστον, περιφέρονται άσυ- 
δότως εις τάς οδούς, μερικοί δ’ έξ 
αυτών καί έ'νοπλοι, δημιουργοΰντες 
πράγματα εις τον πληθυσμόν καί εις 
τάς νέας Έλληνικάς Άρχάς. Εις 
έπίμετρον, ό εις τήν πόλιν συγκεν
τρωθείς μέγας άριθμός προσφύγων 
Τούρκων, έκ τών χωρίων τής περι
φέρειας, άπετέλει άλλην σοβαράν 
αιτίαν άνωμαλίας. Ό  δέ εΐσελθών 
εις τήν Θεσσαλονίκην βουλγαρικός 
στρατός, προεκάλει, άπό σκοπού καί
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έκ συστήματος, ζητήματα και ύπέ 
θάλπε τήν αταξίαν».

Σέ άλλο κεφάλαιον της αύτής 
εκδοσεως, τονίζεται οτι ο υπό τον 
στρατηγόν Θεοδωρωφ βουλγαρικός 
στρατός «εληστευε εντός της πό~ 
λεωςτούς κατοίκους, προεκάλει επει
σόδια κατά του Ελληνικού Στρατού 
καί τής Χωροφυλακής καί διεκή- 
ρυσσεν ότι, λίαν προσεχώς, θά έξε- 
διωκε εκ Θεσσαλονίκης τον 'Ελλη
νικόν Στρατόν. Καί έπί πλέον έ'δωσε 
πληρη ελευθερίαν δράσεως εις τούς 
Κομιτατζήδες, οί αρχηγοί των όποι
ων συνεσκέπτοντο, όπως δημιουρ
γήσουν εξεγέρσεις κατά τής 'Ελλη
νικής Διοικήσεως».

1 πογραμμίζεται κατόπιν, ότι «ή 
'Ελληνική Κυβέρνησις, είχε σοβαρώς 
άσχοληθή μέ τον τρόπον διοικήσεως 
τής Θεσσαλονίκης καί μέ τήν έξα- 
σφάλισιν τής δημοσίας τάξεως, μή 
άμελοΰσα ν’ άποστέλλη έκ τοΰ Κέν
τρου,^ ενισχύσεις, προς έπαύξησιν 
τής αρχικώς διατεθεισης δυνάμεως 
τήζ Κρητικής Χωροφυλακής, ή όποια 
μεγαλας προσεφερεν υπηρεσίας».

Τήν χαώδη καί επικίνδυνη αύτή 
καταστασι, η Κρητική Χωροφυλακή, 
αντιμετώπισε, από τις πρώτες ημέ
ρες, μέ αποφασιστικότητα καί μεθο- 
δικότητα. ’Αφού μετέφερε καί έγκα- 
τέστησε τούς Τούρκους πρόσφυγες 
σέ οικήματα πού εύρίσκοντο μα- 
κρυά άπό τήν πόλι, έπεδόθη μέ ζήλο 
καί δραστηριότητα στήν άποκα- 
ταστασι τής ταξεως. Παράλληλα 
έφρόντισε γιά τήν έξασφάλισι τοΰ 
επισιτισμού τών κατοίκων, καθώς 
καί γιά τήν δίκαια καί χωρίς δια
κρίσεις μεταχείριση τοΰ πληθυσμού, 
ανεςαρτητως φυλής καί θρησκεύ
ματος. Ταυτόχρονα, έπάταξε άμεί- 
λικτα την αυθαιρεσία καί τήν παρα
νομία, καί προκάλεσε τήν εύγνω- 
μοσύνη καί τήν εμπιστοσύνη προς 
αύτήν καί γενικώτερα προς τήν 
^Ελληνική Διοίκησι, τών πολιτών 
Ελλήνων καί Τούρκων.
^Οί εφημερίδες τής εποχής, αφιε

ρώνουν επαινετικές κρίσεις καί θερμά 
σχ°λι« γιά τήν Κρητική Χωροφυ
λακή. Συγκεκριμένα, ό άείμνηστος 
συνάδελφος Δημήτριος Γατόπουλος, 
σε ανταπόκρισί του άπό τή Θεσσα
λονίκη προς τήν έφημερίδα «Χρόνος» 
του Κωστη Χαιροπούλου, τονίζει τά 
άκόλουθα:

«Θαυμάσιοι εις παράστημα, εις 
πειθαρχίαν, εις όργάνωσιν, όλοι 
διάλεκτοι, με τό σοβαρόν ύφος των, 
ύφος ’Αμερικανών ή ’Άγγλων άστυ- 
νομικών (οί Κρήτες Χωροφύλακες) 
περιέρχονται κατά περιπολίας τήν 
πόλιν, έμπνέοντες τον σεβασμόν εις

τους /ιολιτας, πασης έθνικότητος. 
Γυμνασμένοι στρατιωτικώς, ρωμα
λέοι έκ φύσεως, γενναίοι έκ χαρα- 
κτήρος, ισχυροί έξ άσκήσεως, άπο- 
τελοΰν μίαν δύναμιν, ή όποια δέν 
υποχωρεί ενώπιον παντός εμποδίου».

Επίσης, ό άπεσταλμένος τής έφη- 
μερίδος «Πατρίς» στή Θεσσαλονίκη 
διακεκριμένος δημοσιογράφος καί 
λογοτέχνης Ή λίας Βουτιερίδης τη
λεγραφούσε τά έξής:

« Η θέα τών Κρητών χωροφυ
λάκων, οί όποιοι, περί τούς 170, μέ 
τον Αρχηγόν των Μομφερατον έπί 
κεφαλής καί μέ έπτά άξιωματικούς, 
έφθασεν εις Θεσσαλονίκην, εξεγείρει 
τον μεγαλύτερον ένθουσιασμόν».

Ή  ιδία έφημερίς, έδημ οσίευσε 
στις 9 Νοεμβρίου 1912 τό άκόλουθο 
σχόλιο, μέ τον τίτλο «Οί Χωρ/κες».

«Τά συμπαθέστερα τών έλληνι- 
κών βλεμμάτων άποσποϋν οί Κρήτες 
χωροφύλακες. Εύσταλεϊς, σοβαροί, 
αμίλητοι, κατά μικράς ομάδας, μέ τό 
άξιωματικόν της έκάστη, έπί κε
φαλής, διατρέχουν τάς οδούς τής 
πόλεως, διαιρεθείσης εις Τμήματα 
Αστυνομικά, διά τήν φρούρησιν τής 
ιαςεως. Η αστυνομική ύπηρεσία 
διενεργεΐται καί μέ 350 είσέτι'"Ελ
ληνας χωροφύλακας, μέ τήν χαρα
κτηριστικήν μαύρην στολήν των».

Το ανωτέρω σχολιον διανθίζεται 
μέ φωτογραφίαν Κρητών χωροφυ
λάκων, μέ τήν άκόλουθη λεζάντα: 
«Ή  υπέροχος Κρητική Χωρ/κή, ή 
άναλαβοΰσα τήν τήρησιν τής τάξεως».
; Τέλος, ή έφημερίς τής Θεσσαλο- 

νικης «Πρωινή» γράφει:
« Ο ι Κρήτες χωροφύλακες έπι- 

βαλλουν εξ ίσου τό Κράτος τοΰ Νό
μου και εις τους πολίτας καί εις τούς 
ανταρτας και εις τούς στρατιώτας. 
Ανεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύ

ματος, όλοι τούς ύπακούουν, εις 
όλους επιβάλλονται, διότι όλοι τούς 
σέβονται και τούς φοβούνται».

01 ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΕΚΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΒΙΑΙΟΣ

Έ ν τώ μεταξύ, ισχυρά τμήματα 
βουλγαρικού στρατού, μέ πυροβο
λικό, έπετέθησαν, τήν 15 ’Ιουνίου 
1913, αίφνιαδιαστικώς καί χωρίς 
προηγουμένη κήρυξι πολέμου,εναν
τίον άποσπασμάτων προκαλύψεως 
τής VII Ελληνικής Μεραρχίας, κα
θώς καί προφυλακών τής X Μεραρ
χίας καί τμημάτων Σερβικοΰ στρα
τού, αφού προηγουμένως άπέκοψαν 
τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μέ τή 
Θεσσαλονίκη. Καί έ’τσι τό Γενικόν 
Στρατηγεΐον άργησε νά λάβη γνώσιν 
τής βουλγαρικής έπιθέσεως, ή οποία 
είχε γενικευθή έν τώ μεταξύ. Κα
τόπιν τούτου, ή Ελληνική Κυβέρ-

νησις εδωσε εντολήν στο Γενικό 
Στρατηγείο νά καλέση τήν βουλγα
ρική φρουρά Θεσσαλονίκης νά φύγη 
απο τήν πόλι καί τήν περιοχή της ή 
νά παραδοθή.
> εκ« ^ εσι Ά ς Κυβερνητικής 
εντολής, ό διοικητής τής II Μεραρ
χίας Στρατηγός Καλάρης συνέταξε 
Γαλλιστί καί άπέστειλε τήν 17 
Ιουνίου 1913, έκτη άπογευματινή 

ωρα, προς το Βούλγαρο φρούραρχο, 
το ακολουθο τελεσίγραφο:

«Κύριε Διοικητά,
Τών βουλγαρικών στρατευμάτων 

αρξαμενων τών έχθροπραξιών ενάν
τιον τών ημετέρων, λαμβάνω τήν 
τιμήν νά σάς παρακαλέσω όπως 
έγκαταλείψετε τήν πόλιν τής Θεσσα
λονίκης εντός μιας ώρας άπό της 
λήψεως τής παρούσης. Τά όπλα τών 
στρατευμάτων σας θά παραδοθώσιν 
εις αξιωματικούς, όρισθέντας προς 
τούτο. Οί άξιωματικοί σας δύνανται 
νά τηρήσουν τά ξίφη των. Ειδική 
αμαξοστοιχία θέλει μεταφέρει τά 
ύμέτερα στρατεύματα μέχρι τών 
προφυλακών μας, ληφθέντων τών 
σχετικών μέτρων διά τήν άσφάλειάν 
των.

Μετά την λήξιν τής ώς άνω προ
θεσμίας, θά άναγκασθώ, πρός με- 
γάλην μου λύπην, νά διατάξω, όπως 
θεωρήσωμεν τά στρατεύματά σας 
ώς έχθρικά.
Π ’πογρ.) Στρατηγός ΚΑΛΑΡΗΣ 

Ας σημειωθή, οτι ή δύναμις τού 
βουλγαρικού στρατού πού εύρίσκετο 
στη Θεσσαλονίκη, άνήρχετο σέ 1300, 
περίπου, άξιωματικούς καί οπλίτες.

’Εν τώ μεταξύ, καί προτού λήξει 
η προθεσμία πού έτάχθη στούς 
Βουλγάρους νά παραδοθούν, ή II 
Μεραρχία, είχε λάβει τά άπαιτού- 
μενα μέτρα γιά στενό άποκλεισμό 
τών βουλγαρικών στρατευμάτων, μέ
σα στούς .καταυλισμούς των, άπό 
δυνάμεις Στρατού και Χωροφυλακής. 
Μέχρι τής 6ης μ.μ. όμως, οί Βούλ
γαροι, οχι μονο δέν έδωσαν άπάν- 
τησιν στο Ελληνικό τελεσίγραφο, 
αλλά άντιθέτως, κατέλαβαν θέσεις 
αμυνης στα κτίρια πού κατείχαν. 
Κατόπιν τούτου στις 6.30, ό Στρα
τηγός Καλάρης, προσκάλεσε γιά 
δεύτερη φορά τη βουλγαρική φρουρά 
να παραδοθή. Αλλά καί πάλι χωρίς 
αποτέλεσμα" οπότε, στις 7 μ.μ. άρ
χισαν ,σύμφωνα μέ τό σχέδιο τής 
Μ£ραρχίας, συντονισμένες έκκαθα- 
ριστικές έπιχειρήσεις, πού έπρεπε 
νά λήξουν μέσα στήν ίδια εκείνη 
νύχτα ^τής 17 ’Ιουνίου. Κι’ αύτό 
γιατί έκρίθη ότι, χωρίς τό πλήρες 
ξεκαθάρισμα τής πόλεως καί τής
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Οί πρώτοι άνδρες τής Κ ρητικής Χωροφυλακής μ ε επικεφαλής τον ’ Α ντισυντα- 
γματάρχη  Ά νδρέα  Μομφεράτο μπαίνουν θριαμβευτικά στην μόλις απελευθερω
μένη πόλη τοϋ 'Α γίου  Δημητρίου. Οι κάτοικοι τής Θεσσαλονίκης υποδέχονται με 
τιμές ηρώων τούς εύσταλεϊς άνδρες τής Κ ρητικής Χωροφυλακής.

περιοχής της άπό τά βουλγαρικά 
στρατεύματα, δεν ήταν δυνατή ή 
άναχούρησις τής II Μεραρχίας για 
το μέτωπο, οπού ή παρουσία της 
ήταν άπολύτως άπαραίτητη.

Μέχρι τής 9ης έσπερινής ώρας 
είχαν έξαναγκασθή σέ παράδοσι οί 
φρουρές τοϋ βουλγαρικού Νοσοκο
μείου, τοϋ Ταχυδρομείου ,τής βουλ
γαρικής Σχολής καί τοϋ παρά το 
Φρουραρχεΐον οικήματος. Λίγο άργό- 
τερα συνελήφθη ή φρουρά τοϋ Πολυ
τεχνείου έκ 45 άνδρών, καί κατόπιν 
έξηναγκάσθη νά παραδοθή ή φρου
ρά τής 'Αγίας Σοφίας, καθώς καί οί 
διαμένοντες σέ άλλο οίκημα έπί τής 
όδοΰ Χαμηδιέ. Τελικά παρεδόθησαν 
οί άνδρες των υπολοίπων βουλγα
ρικών φρουρών πού άποτελοΰντο 
άπό 19 άξιωματικούς, 1260 όπΐλτες 
καί 80 Κομιτατζήδες. Σκοτώθηκαν 
κατά τις επιχειρήσεις 54 οπλίτες 
Βούλγαροι καί 6 Κομιτατζήδες καί 
έτραυματίσθησαν 17 Βούλγαροι ο
πλίτες. Ά πό τούς δικούς μας έφο- 
νεύθησαν 3 οπλίτες τής II Μεραρχίας 
καί 6 χωροφύλακες (άπό τούς οποί
ους 4 τής Κρητικής Χο^ροφυλακής) 
καί έτραυματίσθησαν 1 άξιωματικός 
καί 33 οπλίτες τοϋ Στρατού καί 7 
τής Χωροφυλακής. Έ ξ  άλλου, βουλ

γαρικό άπόσπασμα άπό 912 άνδρες, 
πού παρέμενε στή βουλγαρική Μονή 
Ζωγράφου, τοϋ Αγίου "Ορους, πα- 
ρεδόθη, τήν 21 Ί  ουνίου 1913, στον 
διοικητήν τής ’Αστυνομίας τής πε-
ροχής·

'Ο ’Αρχηγός τοϋ Γενικοϋ ’Επι
τελείου Στρατού Βίκτωρ Δούσμανης, 
άπέστειλε μετά τή λήξι τών έκκαθα- 
ριστικών έπιχειρήσεων, στον Πρω
θυπουργό, τό άκόλουθο τηλεγρά
φημα:

«Σήμερον τήν πρωίαν κατέθεσαν 
τά όπλα οί υπόλοιποι Βούλγαροι, 
στρατωνισμένοι εις διάφορα οική
ματα, ιδίως περί τον Ά γιον Δημή- 
τριον, όπου εύρίσκετο ή μεγαλυτέρα 
όμάς. Οί αιχμάλωτοι είναι έν άσφα- 
λεία. Πάσα άντίστασις έξέλιπε. Πλή
ρης τάξις έπικρατεΐ καί ήρεμία. Οί 
κάτοικοι περιφέρονται άνά τάς ο
δούς, περιεργαζόμενοι τούς τόπους 
τής συμπλοκής.

(Ύ π.) ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ»
'Η Κρητική Χωροφυλακή, κατά

τον σύντομο, άλλά σκληρό άγώνα 
γιά τήν έξουδετέρωσι τής βουλγα
ρικής άντιστάσεως, ένήργησε μέ 
τρόπο ραγδαίο, μεθοδικώτατο καί 
άποτελεσματικό, πού έφανέρωνε τήν 
άρτια στρατιωτική της έκπαίδευσι, 
τό θάρρος, τόν υψηλό πατριωτισμό 
καί τήν άκαμπτη άποφασιστικότητα 
τών άξιωματικών καί οπλιτών της, 
πράγμα πού άπέσπασε τό γενικό 
θαυμασμό, τούς έπαίνους τής Στρα
τιωτικής Διοικήσεως καί τήν Βασι
λική ευαρέσκεια.

Εύφυέστατος ήταν ό τρόπος, μέ 
τόν όποιον ό ’ Ανθυπασπιστής τής 
Κρητικής Χωροφυλακής Έ μμ. Τσά- 
κωνας, έπέτυχε τήν άναίμακτη παρά-' 
δοσι τής φρουράς τοϋ βουλγαρικού 
Προξενείου. ’Αφού περιεκύκλωσε 
μέ τούς άνδρες του, τό κτίριο τοϋ 
Προξενείου, έταξε προθεσμία δύο 
λεπτών στούς Βουλγάρους νά παρα- 
δοθοΰν, άλλως άπείλησε 6τι θά άνε- 
τίνασσε τό κτίριο, μέ δυναμίτιδα. 
Καί γιά νά γίνη πιστευτός καί νά 
τρομοκρατήση τοϋ Βουλγάρους, έ-
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σείε δυο φιάλες, πού αντί για εκρη
κτική υλη, περιείχαν. νερό Βισύ ! 
Ωστοσο, οί Βούλγαροι έπανικοβλή- 

θησαν και παρεδόθησαν αμέσως, 
καί χωρίς την παραμικρή άντίστασι. 
Οταν όμως 6 Τσάκωνας άρχισε να 

χυνη το περιεχόμενό των μπουκα- 
λιών, οι Βούλβαροι -στρατιώτες έ- 
μειναν «κόκκαλο».

Άντιθέτως, ή φρουρά του Ναού 
της Αγίας Σοφίας, έπρόβαλε πει
σματική άντίστασι. Έκάμφθη ό
μως καί αυτή, όταν οί ύπό τόν’Ανθυ- 
πασπιστήν Άβάτζον Κρήτες χωρο
φύλακες, άκολουθοϋντες τον γεν
ναίο διοικητή τους, πήδησαν άπό τά 
κάγκελα στον περίβολο του Ναοϋ 
μέ προτεταμένες τις λόγχες. Καί 
παρεδόθησαν. "Αλλη δύναμις Κρη
τικής Χωροφυλακής ύπό τον 'Υπο
μοίραρχον Χατζηιωάννου τον κα
τόπιν Ανωτερον Διοικητήν Χωρο
φυλακής Μικράς Ασίας καί Διοι
κητήν τής Σχολής Χωροφυλακής, 
απο τους πιο διακεκριμένους άξιω- 
ματικους του Σώματοςπεριεκύκλωσε 
το ξενοδοχεϊον «Γκράντ Ότέλ», 
στο οποίον είχαν όχυρωθή Βούλ
γαροί στρατιώτες, ύπάλληλοι τοϋ 
Ταχυδρομείου καί άλλοι Βούλγαροι 
ιδιώτες, που επρόβαλαν άντίστασιν 
και άρχισαν να πυροβολούν, άπό τά 
παραθυρα, τούς Κρήτες χωροφύ
λακες. Συνήφθη τότε συμπλοκή, πού 
διηρκεσε επί δύο περίπου ώρες, 
κατά την όποιαν έτραυματίσθη ό 
Ί πομοιραρχος Χατζηιωάννου καί 

σκοτωθήκαν έξη Βούλγαροι στρα
τιώτες. Οί Κρήτες χωροφύλακες, 
ενισχυθεντες καί μέ άλλες δυνάμεις, 
που έφθασαν στον τόπο τής συμ
πλοκής, επετεθησαν μέ τή λόγχη

κατά τών άμυνομένων, κατέλαβαν 
τό ξενοδοχείο, καί συνέλαβαν όλους 
τους Βουλγάρους, πού εύρίσκοντο σ’ 
αυτό.
 ̂ Μετά τη ληξι τών εκκαθαριστικών 

επιχειρήσεων, η μέν II Μεραρχία 
και οι λοιπές στρατιωτικές δυνάμεις, 
που ευρισκοντο στή Θεσσαλονίκη, 
άνεχώρησαν στο Μέτωπο, ή δέ 
Κρητικη Χωροφυλακή, ώργάνωσε 
οχυρές περιπολίες γιά τήν τήρησι 
τής τάξεως.
ΕΚΘΕΣΙΣ τοϋ Συνταγματάοχου 

ΑΝΔΡΕΑ Μ ΠΑΤ-ΡΑ ‘
Ό  ’Αρχηγός ’Ασφαλείας Θεσσα

λονίκης, Συνταγματάρχης Άνδρέας 
Μπαιρας, σε έκθεσι πού ύπέβαλε 
στη Στρατιωτική Διοίκησι, άνέ- 
φερε τά άκόλουθα:
Άριθ. Πρωτ. 12140

Θεσσαλονίκη τή 18-6-1913
Ααμβανω την τιμήν ν’ άναφέρω 

ότι άμα άνακοινωθείσης τής δια
ταγής ύμών περί ένάρξεως τής κατά 
τών ενταύθα βουλγαρικών στρατευ
μάτων επιθεσεως, παρελθούσης ά
πρακτου τής ταχθείσης προθεσμίας, 
η υπ εμε Κρητική Χωροφυλακή, 
διεταχθη όπως συμπράξει μετά τών 
εν τή πολει τμημάτων Στρατού εις 
τον αφοπλισμόν καί τήν αιχμαλωσίαν 
τών εν τή πόλει έχθρικών στοατευ- 
μάτων.

Ειδικώς, η Χωροφυλακή, άνέ- 
λαβε τον άφοπλισμόν τών εις τά

Ol Κ ρήτες Χωροφυλακές οδηγούν στον 
’Ανακριτή, τον δολοφόνο τοϋ Βασιλέως 
Γεωργίου, αμέσως μετά  τήν σύλληψή του.

διάφορα ^σημεία τής πόλεως έγκα- 
τεσπαρμένων μικρών φρουρών. Καί 
ή μέν δύναμις τής IV Μ εραρχίας, 
υπο  ̂τον'Υπομοίραρχον Χατζηιωάν
νου Άλέξ. άνέλαβε καί επέτυχε τήν 
σύλληψιν τής φρουράς τού έν τώ 
ξενοδοχείου «Γκράντ Ότέλ» βουλ
γαρικού Ταχυδρομείου καί βουλ
γαρικής Τραπέζης, φονευθέντων, κα- 
τα την επακολουθήσασαν συμπλοκήν, 
6 Βουλγάρων οπλιτών καί 9 Βουλ
γάρων ιδιωτών, καί αίχμαλωτισθέν- 
των 14 Βουλγάρων στρατιωτών, 
ούδενός ήμετέρου παθόντος, πλήν 
τού 'Υπομοιράρχου Χατζηιωάννου, 
τραυματισθεντος κατά τον άριστερόν 
κρόταφον έκ ριφθείσης έκ τού ξενοδο
χείου βολιδος. Απόσπασμα τής 
II Μοιραρχίας, ύπό τον Ύπομοί- 
ραρχον Βουρον, επετυχε τήν σύλ
ληψιν τού βουλγαρικού, αύτοκαλου- 
μένου, «λιμενάρχου Καρακάς» καί 
τού λοχαγού Ιβανωφ, καί τήν παρά- 
δοσιν τής εξ / στρατιωτών, φρου- 

τέως χατοιχι,ας Χεσάψιεφ. 
^Ετερον δε τμήμα Χωροφυλακής, 
υττο τον Ανθυπασπιστήν Τσάκωναν 
Εμμ. επέτυχε τήν άναίμακτον πα- 

ράδοσιν τής φρουράς τού ένταΰθα 
βουλγαρικού Προξενείου, έκ 14 άν- 
δρών. ’Απόσπασμα έτερον, ύπό τον 
ανθυπομοίραρχον Πατεράκην Κων. 
ες 20 Κρητών χωροφυλάκων, εις 
οϋς προσετεθησαν ευζωνοί τινες, 
έπολιόρκησαν τήν έκ 15 άνδρών 
φρουράν τού βουλγαρικού Παρθενα
γωγείου, απο τής 8 μ.μ. μέχρι τής 
5ης πρωινής, 6τε, βιασθείσης τής 
θύρας, έγένετο έφοδος διά τής λόγ- 
Χ7)?) φονευθεντων τών άνδρών τής 
βουλγαρικής φρουράς καί ενός άν- 
ταρτου καί συλληφθέντων 3 Κόμι
ζα ιζηδων και 3 ανταρτών, μαθητών.

Ετερα δύναμις Χωροφυλάκων με- 
τεσχε εις τήν κατά τών κυριωτέρων 
βουλγαρικών κέντρων τής οδού Χα- 
μηδιέ,^ ιδία δέ τής οδού Παζάρ Τε- 
κεσι, επιθεσιν, βοηθήσασα άποτελε- 
σματικώς  ̂ τα μαχόμενα τμήματα 
Στρατού, ενώ, ενταυτώ, έξησφάλιζε 
την εν τή πόλει τάξιν.

Οι ανδρες επεδειξαντο γενναιό
τητα καί ψυχραιμίαν άξιοθαύμα- 
στον, απεσπασαν τά συγχαρητήρια 
κλειστών ξένων καί άνταποκριτών 
τού Ευρωπαϊκού Τύπου, αύτοπτών 
τής  ̂ορμής μεθ ής οί ήμέτεροι 
είςετιθεντο, ακάλυπτοι, εις τάς βο- 
λας τών ώχυρωμένων έχθρών.

Κατα τας συγκεντρωθείσας πλη
ροφορίας, έφονεύθησαν μέν 4 Κρή
τες Χωροφύλακες, οί Κοκκινάκης 
Γ.,Κλειδής Ιωσήφ, Δρακογιαννάκης 
Κ. και Μπαφακης Έ μμ., έτραυματί-



Ό  λαός της Θεσσαλονίκης υποδέχεται 
θριαμβευτικά τά  ελληνικά στρατεύματα. 
Οι δρόμοι τής νύμφης τού Θερμαϊκού 
πλημμυρίζουν από την γαλανόλευκη. Π ό
θοι και ελπίδες αιώνων γίνονται πραγμα
τικότητα  γιά  τούς "Ελληνες. Ό  θρίαμ
βος τών ελληνικών όπλων οφείλει πολλά- 
στην πολύτιμη βοήθεια τής Χωροφυλακής.

σθησαν δέ οί Πριναρίδης Έ π .,Τ σ ι- 
μιτάκης Γ., Στρατής Έ μμ., Κυρια- 
κάκης Π.. Καλαμιτζάκης Χαρ.,Κα- 
στρινάκης Βαρ. καί Βαρουξάκης Κ.

Έ κ  τών έχθρικών στρατευμάτων 
έφονεύθησαν μέν 54 βούλγαροι στρα- 
τιώται, έτραυματίσθησαν 17 καί 
συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. 14 άξιω- 
ματικοί καί 1260 στρατιώται, πλήν 
δέ τούτων, έφονεύθησαν 11 Βούλ
γαροι άντάρται καί συνελήφθησαν 
80 άντάρται, λαβόντες μέρος εις 
την άμυναν τών έχθρικών στρατευ
μάτων. . . .

’Αναφέρω, έν τέλει, δτι τάξις 
παραδειγματική έπεκράτησε καθ’ 
δλην την πόλιν. Καθ’ άπασαν την 
διάρκειαν τής συμπλοκής, ό κόσμος, 
ανεξαρτήτως θρησκεύματος, έφησύ- 
χαζεν, έ'χων έμπιστοσύνην εις τάς 
Άρχάς. Ούδέ έν άπολύτως έπεισό- 
διον έλαβε χώραν. Οί νικηταί στρα- 
τιώται μας, σεμνότατοι καί σοβαροί, 
έξετέλουν τό καθήκον των, χωρίς νά 
προβώσιν εις ούδεμίαν παρεκτροπήν, 
χωρίς καν λέξις προπηλακισμοϋ νά 
έξέλθη τών χειλέων των. Ούδεμία 
παρεκτροπή έσημειώθη, καίτοι θά 
ήτο τούτο φυσικώτατον εις οίανδή- 
ποτε πόλιν, έν ώρα νυκτός καί γε
νικής συμπλοκής. Ή  λεπτομέρεια 
αυτή ιδίως, έκίνησε τον θαυμασμόν 
καί την έκτίμησιν τών ξένων Προ
ξένων καί τών παρεπιδημούντων 
πολυπληθών Εύρωπαίων δημοσιο
γράφων, έκφρασθεϊσαν έπανειλημ- 
μένως, κατά τρόπον λίαν κολακευ
τικόν διά την Ελληνικήν Διοίκησιν, 
τήν ’Αστυνομίαν καί τον Στρατόν.
'Ο ’Αρχηγός τής Δημοσίας ’Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης

Α. ΜΠΑ-Ι-ΡΑΣ

Έ ξ  άλλου, ό Βασιλεύς Κωνσταν
τίνος, άπέστειλε, μετά τον τερμα
τισμόν τών έκκαθαριστικών έπιχει- 
ρήσεων, προς τον Συνταγματάρχην 
Μπαΐραν, τό άκόλουθον τηλεγρά
φημα:

«Έκφράσατε τήν ζωηράν εύα- 
ρέσκειαν καί τά Θερμότατα συγχα
ρητήρια μου εις τήν Κρητικήν Χω
ροφυλακήν καί τούς διοικοϋντας 
αύτήν άξιωματικούς, διά τήν θαυ- 
μασίαν καί έπιτυχή δράσιν αύτής 
έν τώ κατά τών Βουλγάρων άγώνι 
τής παρελθούσης νυκτός.
’Εν Θεσσαλονίκη τή 18 ’Ιουνίου 1913 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β'».
Τον ίδιο χρόνο, ή Κρητική Χω

ροφυλακή συνεχωνεύθη μέ τήν Ε λ 
ληνική. Καί σάν μία ένιαία καί 
ήρωϊκή Μονάδα, άξια τών έθνικών 
παραδόσεων έπολέμησε γιά τήν άπε- 
λευθέρωσι τών ύποδούλων1 άδελφών 
μας στή Μακεδονία, τήν "Ηπειρο 
καί τή Μικρά ’Ασία, έγραψε σελίδες 
δόξης καί έπότισε τά καταληφθέντα 
έδάφη μέ τό αίμα χιλίων καί πλέον 
’Αξιωματικών καί 'Οπλιτών της.
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_  . “ ^ ,- ° τερα ? τ ΐς , |κσ7ΡΩατ^ ες τους. οί κοινωνιολόγοι, οί παιδαγωγοί κ ι' όλοι γενικά 
που πονουσαν για_καθε ανθρώπινη παρεκτροπή, πάσχιζαν νά ένώσουν τή φωνή τουε 
με το κάλεσμά του Παλαμα «Σχολειά χτίστε» γιά νά πείσουν τούς άρμόδΓουΓμ- τ ο 
γνωστό «χτίζοντας ενα σχολείο, κλείνουμε μιά φυλακή». Κι είχαν δίκαω. Αύτο του-

η- αν 10 λ°Υ1κο συμπέρασμα α π ’ τή μελέτη καί τήν έ'ρευνα των κοινωνικό- 
ΐΐολ!. ασ ι ί,κων συνθηκών που επικρατούσαν.

, ^7°, ^ Χ τ ί σ τ η κ α ν  πολλά σχολειά, ή έκπαίδευση έγινε πλατύτερη, ύπονρεω-
νέο^κάΑ ^Γ1στημ?ςοκαΤ κτΤί-θ^ αν Χάθε μέρα π °ύ περνάε1 δλο καί περισσότεροι 
νίνό,.υ^ ηθί Λΐαΐ·ηστ“ θρ“νΐ<Χ T“ V ^-παιδευτικών ιδρυμάτων, γιά  νά προκόψουν καί νά γίνουν οι υπευθυνοι αυριανοί κρίκοι της κοινωνίας.

"Ομως οί φυλακές δεν έκλεισαν, η μάλλον δέν έκλεισε καμμιά. ’Αντίθετα πλάι- 
Ουναν. Αυτές που υπήρχαν εκσυγχρονίστηκαν, μεγάλωσαν. Κτίστηκαν κ ι’ άλλες 
Η ™ μερ,εί το,υ μέλλοντος χτιστούν ακόμα πιο πολλές. Τό έγκλημα δέν μειώ- 

' .ε. Ιίερασο στη ζωη μας σαν μόνιμό αλλά και σπουδαίο κοινωνικό φαινόμενο. Σ τη 
μέρα ε.ναι ενα απο τα πλέον δύσκολα κοινωνικά προβλήματα.

Παλιοτερα το χαρακτήριζε ό αύτοσχεδιασμός και τό ένστικτο. Σήμερα τό να- 
ρακτηριζει η ψυχρή λογική καί ή λεπτομερής προσχεδίαση. Έ γ ιν ε  επιστήμη. Διάλεγε 
απ0 τ.ηπ ?τ ^ νΩλθγ1αΓ° ’Τ1 έπ ιβάλλονταν γιά  ν’ άνταποκρίνεται στις σύγχρονες άπαιτή- 
σεις. Εξελίχθηκε. Οι εγκληματίες χωρίστηκαν σέ δυό. Στους παραδοσιακούς εκεί
νους που οεν^περασαν ποτέ απο σχολειά, παρά μαθήτευσαν όλα τά χρόνια τους στά κα
ταγώ για  του υποκοσμου κ ι’ έμειναν πιστοί στους παραδοσιακούς τρόπους δράσεως 
και στους ^άλλους, τους μορφωμένους. Ε κείνους πού πέρασαν άπ’ όλα τά σχολειά 
ακόμα κι απο πανεπιστήμια καί πού κράτησαν γιά  έφόδια αύτά πού έκριναν άπαραί- 
τητα για τη προοδο τους, ως επιστήμονες εγκληματίες. Σ ’ αύτούς ή παιδεία πρόσφερε

κα7ι , „°>K έγιναν, έτσι, οι μορφωμένοι πορωμένοι τοϋ καιρού μας, οί άνθρω
ποι που μ ο λα τα τεχνολογικά κι_έπιστημονικά έφόδια, μέ μέθοδο καί λογική, ύπο- 
νομευουν τα σεμελια της κοινωνικής γαλήνης τοϋ συνόλου.

, ,Λδ7ά „8έν εΐν“ ΐ σκέψεις — δημιούργημα μιας κάποιας απαισιοδοξίας. Ε ίναι οί 
πιο απλές ίσως σκέψεις που μπορεί νά κάνει κανείς όταν καθημερινά παρακολουθεί 
τ  _ Αστυνομικά Δελτία, με τά  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α  καί ΣΥ Μ ΒΑΝ ΤΑ , πού έρχονται στό 
φως της επικαιροτητας.
„ Αλλωστε τ ί θά μπορούσε νά σκεφτεί κανείς, όταν έχει μπροστά του περιπτώσειε 
οπως^εκεινη με την παράνομη εμπορία των μεταχειρισμένων αύτοκινήτων καί των 
πλαστογραφημενών πιστοποιητικών κυριότητας, ή εκείνη μέ τόν «φαντομά» τής 
Θεσσαλονίκης; Η  μήπως η περίπτωση τής δεκαμελοΰς σπείρας των νεαρών ’Αθη
ναίων με τις 47 διαρρηςεις καί κλοπές αύτοκινήτων μπορεί νά προσφέρει τήν έπιθυ- 
μητη αισιοδοξία σ αύτές τις σκέψεις ;

«Ζούμε στον αιώνα τού άγχους» είχε πει κάποτε ό αξέχαστος Τζών Κέννεντυ.
, 1 αυτη013 διαπίστωση γίνεται γιά  τόν καθένα μας ή πιο πικρή έμπειρία, έμπειρία 
αναμφισβήτητη, >0ταν ζησει έστω γιά λίγο δίπλα στούς άντρες τής Χωροφυλακής 
στον ατελείωτο αγώνα τους γιά τήν πρόληψη καί τή καταστολή τού εγκλήματος σ-ίή 
χωρά μας. 1 * 1

0 "ΦΑΝΤΟΜΑΣ,, ΤΗΣ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ

'Υπάρχουν μερικά περιστατικά μέσα 
στη δραστηριότητα τών 'Υπηρεσιών τής 
Χωροφυλακής, πσύ όσο κι άν μοιάζουν 
μέ σενάρια παρατραβηγμένων άστυνομι- 
κών «θρίλλερ» τής τηλεοράσεως, δέν 
παύουν νά είναι πραγματικά καί νά έχουν 
διαδραματισθεί δίπλα μας. Ή  περίπτωση 
τοϋ «φαντομά», τής όμορφης συμπρω
τεύουσας είναι μιά αντιπροσωπευτική 
περίπτωση αύτών τών περιστατικών. Ξε
κίνησε πριν ένα χρόνο περίπου κάπου ά π ’ 
τόν Βαρδάρη, λίγες μέρες μετά τήν ά^ο- 
φυλάκιση τοϋ Δημήτρη Μπιτσάκα.

Ό  28χρονος κακοποιός πλούτισε τις 
«γνώσεις» του στή φυλακή — όπου είχε 
«φιλοξενηθεί» γ ιά  κλοπές κι απάτες — 
καί δέν περιμενε παρά τή στιγμή πού 
θά περνούσε άπό τή πόρτα της στήν ελεύ
θερη ζωή, γιά  νά πραγματοποιήσει τά 
όνειρα πού είχε  πλέξει μακρυά άπό τόν 
κόσμο.

Ε τσ ι ένα πρω ί μέ τ ’ άποφυλακιστή- 
ριο στό χέρι κίνησε γιά  τά  «μεγάλα όνει
ρα» πού, άντί νάχουν γίνει πικρές έμπει
ρες,  ̂ είχαν παραμείνει — γ ι ’ αύτόν — 
γλυκές νοσταλγίες. Αύτοκίνητα, ωραία 
ρούχα, πολυτελέστατα κέντρα, γυναίκες, 
εύκολη ζωή.

Μ ’ αύτά πού ήξερε κι αύτά πού είχε 
μάθει άρχισε τήν «έπαγγελματοποίηση». 
Στήν άρχή μικροδουλειές, άργότερα με
γαλύτερες- Γ ιά  ΰπνο πήγαινε πρωί. "Ολο 
τ ’ απόγευμα μελετούσε άό πεδίο τής μέλ- 
λουσας μάχης. Τό βριμδάκι κατάστρωνε 
τό σχέδιο. ’Αργά, μετά τά μεσάνυχτα χτυ 
πούσε. Καί πάντα άπό τή πίσω πλευρά. 
Έ σ π α ζε  τά μικρά παράθυρα κ ι’ έμπαινε.

"Ενα μετά τό άλλο τά  μαγαζιά τής 
Θεσσαλονίκης δέχονταν τ ις επιθέσεις του. 
Δέν είχε ιδιαίτερες προτιμήσεις. Καί πάντα 
κάτι ^εβγαζε. Πολλές φορές μάλιστα ή 
σοδειά ήταν μεγάλη. Σάν τέλειωνε ή 
«δουλειά», γραμμή γιά  ψυχαγωγία. Τά 
νυχτερινά^ κέντρα ήταν στή διάθεσή του. 
«’Α π ’ τούς καλύτερους πελάτες», είπαν 
άργότερα οί σερβιτόροι στούς άνδρες 
τής Γενικής ’Ασφαλείας, όταν ρώτησαν 
γιά  τόν Μπιτσάκα. «’Ανοιχτοχέρης καί 
καλό παιδί» ό Δημήτρης, γ ιατί νά τσιγκου- 
νευτεΐ μέ ξένα λεφτά;

( Οί διαρρήξεις πλήθαιναν. Ή  μιά μετά 
την άλλη, όλο καί μεγάλωναν τήν άγωνία 
των Θεσσαλονικιών έμπορων. Ό  διαρ
ρήκτης φάντασμα κρατούσε όλη τή μέρα 
κι όλη τή νύχτα, άγρυπνους, σέ μιά 
εξαντλητική άναζήτηση τούς άνδρες τής 
Γενικής ’Ασφαλείας, πού όλο καί πλη
σίαζαν στη λύση τοϋ μυστηρίου κι όλο τά 
fyVY) χάνονταν, κι όλο ό «φαντομάς» 
ξέφευγε.

Κι έγιναν δέκα, έγιναν είκοσι, τριάντα, 
σαράντα, πενήντα, έξήντα οί διαρρήξεις. 
Πέρασαν και τις έξήντα, μέχρι πού μιά 
βραδυά σταμάτησαν στον άριθμό 64. 
Ατυχο νούμερο γιά  τόν Δημήτρη Μ πιτσά- 

κα, που πηδώντας άπ’ τόν φεγγίτη ενός 
καταστήματος είχε πέσει στον κλοιό τών 
ανδρών τής Χωροφυλακής καί πού χωρίς 
καθολου να το καταλάβει είδε στά χέρια 
του τά  «βραχιολάκια» τού Νόμου, ενώ 
γύρω του άναβόσβυναν τά  «φλάς» τών 
φωτογραφικών μηχανών τής Έ γκλη μα - 
τολογικής 'Υπηρεσίας.

Τ'1® κείνον όλα είχαν σκοτεινιάσει γιά  
μιά άκόμα φορά.

ΧΑΣΙΣ "ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ,,

Κ άτι δέν πήγαινε καλά μέ τόν Γιώργο 
Εφε που άπό καιρό ή συμπεριφορά του 

είχε κινήσει τις ύποψίες τών άνδρών τοϋ 
Τμήματος ’Ασφαλείας Λαρίσης. "Ολη 
η συμπεριφορά ήταν ενα έρωτηματικό πού 
έμεινε αναπάντητο παρ’ όλες τις προσε
κτικές έρευνες. Έ τ σ ι άποφασίστηκε ή πα
ρακολούθηση. Μέρα καί νύχτα τά  «λαγω

νικά» τού Τμήματος έγιναν σκιά του. 
’Ακόμα καί στις οικοδομές πού δούλευε 
σαν ελαιοχρωματιστής. Καί τό μυστήριο 
δέν άργησε νά ξεδιαλύνει.

Ο Γιώργος Έ φ ές  πού κατηφόριζε — 
περασμένα μεσάνυχτα — τήν Βασιλίσσης 
Σοφίας κι έτοιμάζονταν νά στρίψει γιά  
τό σπίτι του, ξαφνιάστηκε μόλις τοϋ έκλει
σαν τό δρόμο οί άνδρες τοϋ Τμήματος. 
Γρήγορα όμως συνήλθε καί πέρασε στήν 
....α ντεπ ίθεσ η . Π ώ ς ήταν δυνατόν νά
χουν τέτοιες ύποψίες γ ι ’ αύτόν; Αύτός 
ήταν «τύπος καί ύπογραμμός». "Ολοι 
είχαν νά λένε γ ι ’ αύτόν. Μά γίνονται αύτά 
τα πραγματα απ έναν οικογενειάρχη;

Ή  έρευνα πού ακολούθησε, βεβαίωσε 
ότι πολλά γίνονται, άσχετα άν είναι ή όχι 
οικογενειάρχης. Βρέθηκε πάνω του, όσο 
κι άν είχε προσπαθήσει νά κρύψει μ ’ 
επιμελεια, σε φοϋντα, τό χασίς, πού λίγο 
πριν, τοϋχε «κάνει κεφάλι». Ή  συνέχεια 
γράφτηκε στο σπίτι του. Κάπου σ’ ένα 
γυάλινο βάζο βρέθηκαν καλά κρυμμένα 
άλλα 30 γραμμάρια χασίς σέ φοϋντα.
( Ποιος ήταν όμως, ήταν ό προμηθευτής; 
Ή  άνάκριση οδήγησε στήν ορεινή Μελι- 
βεια, σ ένα χωριό τής ’Αγυιάς, όπου ό 
Νικος Ρήγας, 32 χρονών, πρώην ναυτικός 
κ ι’ ό άδελφός του Δημήτρης, 22 χρονών, 
διατηρούσαν πρατήριο λιανικής πωλήσεως 
ινδικής κάνναβης. Ό  Νίκος Ρήγας είχε 
μάθει τή χρήση τοϋ χασίς όταν ταξίδευε 
μέ τά  καράβια καί σάν γύρισε στό χωριό 
του, θεώρησε καλό όχι μόνο νά συνεχίσει 
ξη χρηση, άλλα νά έπιδοθεϊ καί στήν 
εμπορία του. Έ τ σ ι μύησε καί τόν μικρό
τερο αδελφό του καί μαζί άρχισαν τήν
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καλλιέργεια. Στά  χέρια τους βρέθηκαν 
400 γραμμάρια άκατέργαστο χασΐς (φούν
τα ), δ ,τι δηλαδή τούς είχε άπομείνει. 
Οΐ ίδιοι άποκάλυψαν δτι ό Γιώργος Έ φές, 
ήταν παλιός καί τακτικός πελάτης τους 
καί καλοπληρωτής. ’Εκείνο δμως πού 
δέν μπόρεσαν να ομολογήσουν είναι αν 
έχουν μετανοιώσει, κι ίσως νά μή τ ’ ομο
λογήσουν π ο τ έ .. . .

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ!!!

Μεγάλη υπόθεση τό αυτοκίνητο σήμερα. 
"Οσο κι’ άν οΐ τιμές του βαδίζουν στά 
ΰψη, δσο κι αν άκριβαίνει ή βενζίνη, δσο κι 
άν αυξάνεται ή φορολογία, οί πωλήσεις του 
άνεβαίνουν. "Ολος ό κόσμος άγοράζει τό δι
κό του αυτοκίνητο, άλλος μεγάλο, άλλος 
μικρό, ό καθένας μέ τό πορτοφόλι του. 
"Ολοι δμως κυνηγάνε τήν εύκαιρία. Μια 
έπείγαυσα άνάγκη μπορεί νά κατεβάσει 
τή τιμή τοϋ μεταπωλουμένου αυτοκινήτου, 
χαμηλά, κάτω άπ’ τό κόστος. Νά λοιπόν 
ή εύκαιρία. Ποιος δεν θά τήν έκμεταλλευ- 
τεΐ; Σ ’ αύτές τις περιπτώσεις μέ κλειστά 
τά μάτια θά πληρώσει ό αγοραστής, γιατί, 
δπως καί νά τό κάνουμε, τόν συμφέρει.

Αύτά καί άλλα πολλά σκέφτηκε ό Ζα
χαρίας Δρακούλης κ ι’ ό Ά ντώ νης Δημό- 
πουλος. Κι άποφάσισαν τή μεγάλη «κο- 
μπίνα» πού οί διαστάσεις της άπλώθηκαν 
γρήγορα κ ι’ έφεραν μεγάλα κέρδη στους 
«έγκέφαλους» τής έπιχείρησης, Ινώ ταύ- 
τόχρονα άρκετά άπό τά θύματά τους, οί . . . .  
ύπερτυχεροί άγοραστές, έκλαψαν καί θά 
κλαΐνε γιά πολύ καιρό τις οικονομίες τους.

Καί τά θύματα θά ήταν ακόμα πιο 
πολλά άν τόν δρόμο της κερδοφόρας έπ ι
χείρησης δεν τόν έκοβαν οί άντρες τοϋ 
Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών — Π λα
στογραφίας κ α ί’Απάτης, τής Ύ ποδιευ- 
θύνσεως Προαστίων Πρωτευούσης, πού 
συχνά καί κατά τό λεξιλόγιο τών άνθρώ- 
πων τοϋ ύπόκοσμου καί τής παρανομίας 
«φυτρώνουν έκεϊ πού δέν τούς σπέρνουν».

Οί άντρες τής Χωροφυλακής είχαν 
πληροφορηθεΐ δτι άπό τό καλοκαίρι μιά 
σειρά επιχειρηματιών — ιδιοκτητών 
’Εκθέσεων μεταχειρισμένων αύτοκινήτων, 
είχε προσκομίσει σέ διάφορες Τράπεζες, 
γιά  εξόφληση, επιταγές χωρίς άντίκρυσμα 
καί είχε στά χέρια της πολλές συναλλαγμα
τικές άνεξόφλητες πού είχαν διαμαρτυρη- 
θεϊ. Τά θύματα ένα μετά τό άλλο πλήθαι- 
ναν καί ήταν δλα ιδιοκτήτες ’Εκθέσεων 
μεταχειρισμένων αύτοκινήτων. Μιά πρώ
τη επιφανειακή έρευνα άποκάλυψε δτι 
έκδοτες τών έπιταγών καί τών συναλλα
γματικών ήταν δύο πρόσωπα. ’Αργότερα, 
ή έρευνα άπόδειξε δτι μεταξύ τών δύο 
αύτών προσώπων ύπήρξε κάποια σχέση. 
Σ τις περιπτώσεις πού ό ένας άγόραζε 
μεταχειρισμένο αύτοκίνητο, ό άλλος έμπαι
νε εγγυητής καί τ ’ άντίθετο. Λογικά 
συμπεράσματα οδήγησαν στήν άποψη 
δτι οί έπιχειρηματίες είχαν πέσει θύματα 
διπρόσωπης σπείρας.

Ποιοι ήταν οί έγκέφαλοι τής σπείρας 
καί σέ ποιούς είχαν μεταπωλήσει τ ’ αύ- 
τοκίνητα; Τό έρώτημα δέν άργησε νά 
βρει άπάντηση. Μόνο πού ή λύση του 
στοίχισε άρκετές μέρες ξενύχτι στούς 
άντρες τής ’Ασφαλείας Προαστίων, πού 
άρχιζαν νά χτενίζουν τήν ’Αθήνα καί τις 
«μάντρες» τών μεταχειρισμένων αύτο- 
κινήτων, ένώ παράλληλα έξέταζαν τις 
έκδόσεις νέων άδειών κυκλοφορίας στά 
Μηχανολογικά Γ ραφεία. "Ολοι βάδιζαν 
στά τυφλά καί μόνη επιδίωξή τους ήταν

νά βρεθεί κάπου,» έστω κι ένα στοιχείο 
πού θά όδηγοΰσέ σ-Ρήν έξιχνίαση τής 
άπάτης.

Καί τό στοιχείο βρέθηκε. Μιά καταγ
γελία ενός ύπεύθυνου τών πωλήσεων 
δτι τοϋ είχε κλαπεϊ ένα αύτοκίνητο F IA T  
124 SPE C IA L , μέ άριθμό κυκλοφορίας 
ΟΖ 2068 άπό «μάνδρα» τής Λεωφόρου 
’Αλεξάνδρας, ένώ λίγο αργότερα ένας 
άρχιτέκτονας — μηχανικός, κάτοικος 
Νέας Σμύρνης ’Αθηνών, κατάγγειλε κλοπή 
τοϋ ΟΖ 2068 αύτοκινήτου, F IA T  124 
SPE C IA L . Στά  χέρια τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής τά δύο σήματα μέ τις άνα- 
ζητήσεις τών δύο αυτοκινήτων, μέ τόν 
ίδιο άριθμό, είναι κάτι πολύτιμο. Καί ή 
έρευνα άρχίζει άπό τόν δεύτερο δηλώσαντα, 
τόν άρχιτέκτονα — μηχανικό. Αύτός 
άποκαλύπτει δτι τό αγόρασε άπό κάποιον 
Δρακούλη καί δτι είχε καί άδεια κυκλο
φορίας πού τήν είχε έκδόσει ή Διεύθυνση 
Συγκοινωνιών Αιγάλεω. ’Εξετάζεται ή 
άδεια, πού άποδεικνύεται πλαστή. Ή  
άδεια είχε έκδοθεϊ καί ύπόγραφεΐ άπό 
ένα ύπάλληλο τής Δ]νσεως Συγκοινωνιών 
Αιγάλεω μέ στοιχεία Στ. Κουρκουλάκος, 
πού γιά στήν παραπάνω 'Υπηρεσία ήταν 
ανύπαρκτο πρόσωπο. "Ομως καί ή έλα- 
στική σφραγίδα τής 'Υπηρεσίας άποδεί- 
χτηκε άναληθής, δπως καί πολλά άλλα 
στοιχεία. Τ ί είχε συμβεί ;

'Η  ύπόθεση φωτίστηκε περισσότερο, 
δταν άργότερα ομολόγησε ό ύπάλληλος 
τής «μάντρας», πού είχε καταγγείλει τήν 
κλοπή, δτι τό ΟΖ 2068 F IA T  124 
SPE C IA L , δέν είχε κλαπεϊ, αλλά ό ίδιος 
τό πούλησε σέ κάποιον ΔΡΑΚ Ο ΥΑ Η  
άντί 250.000. Γιά προκαταβολή εϊσπραξε
20.000 δραχμές, ένώ ό άγοραστής τοϋ 
κατέβαλε έπιταγή 20.000 δραχμών πού 
άποδείχτηκε δτι ήταν χωρίς άντίκρυσμα 
καί δύο συναλλαγματικές τών 75.000 καί
80.000 δραχμών, οί όποιες δέν πληρώθη
καν. Μετά άπ’ αύτά ό ύπάλληλος τής 
«μάντρας » κατάλαβε δτι είχε πέσει θϋμα 
άπάτης, μέ άποτέλεσμα νά επιχειρήσει 
νά κλέψει μέ γερανοφόρο τό αύτοκίνητο 
άπό τό σπίτι τοϋ άρχιτέκτονα, πράγμα 
πού τό κατόρθωσε, γιά  νά μήν έκτεθεΐ 
στούς ιδιοκτήτες τής «μάντρας».

Έ τ σ ι άρχισε νά ξετυλίγεται ό «μίτος 
τής ’Αριάδνης». Καί ένώ οί καταγγελίες 
γιά  διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές καί 
έπιταγές χωρίς άντίκρυσμα δλο καί πλή- 
θαιναν, εντοπίζεται ό έγγυητής τών περισ
σοτέρων άγοραπωλησιών, Ά ντώ νης Δη- 
μόπουλος, πού είχε γιά στέκι τό σπίτι τής 
φίλης του Μαρίας Μακρυαλέα, στή Π ε
τρούπολη. Στήν έρευνα πού άκολούθησε 
βρέθηκαν δυο σφραγιδάκια χωρίς ένδείξεις. 
'Ο  Ά ντώ νης Δημόπουλος δήλωσε δτι τά 
σφραγιδάκια ανήκαν σέ κάποιον Ζαχαρία 
Δρακσύλη, πού παλιότερα έμενε στο σπίτι 
τής Μακρυλέας καί πού τά είχε ξεχάσει. 
Π ίταν τό πρώτο λάθος του, γιατί οί άντρες 
τής Χωροφυλακής ήταν ήδη σίγουροι γιά 
τήν σχέση τών «άλληλοεγγυητών. Τό μόνο 
πού δέν γνώριζαν ήταν τό σπίτι τοϋ Ζα
χαρία Δρακούλη, πράγμα πού δέν τό ομο
λόγησε ό συνέταιρός του. Τό «χτένισμα» 
τών ύποπτων κρυσφήγετων τοϋ Αρακούλη 
συνεχίστηκε μέχρι τό βράδυ τής ίδιας 
μέρας, πού εντοπίστηκε νά περιφέρεται 
στήν Καλλιθέα Αθηνών.

Ή  συνέχεια ήταν εύκολη. Ό  Δρακού
λης οδήγησε τούς άντρες τής Ύ ποδιευ- 
θύνσεως Α σφαλείας Προαστίων καί τόν 
Δικαστικό Α ντιπρόσωπο, στό σπίτι του, 
στά Κάτω Π ατήσια καί τούς παράδωσε 
δυό σφραγίδες, μία στρογγυλή μέ δυσα

νάγνωστα στοιχεία καί μία μέ τά στοιχεία 
Στ. Κουρκουλάκος, μέ τις όποιες κατα
σκεύαζε τις πλαστές άδειες κυκλοφορίας.

Ή  άνάκριση πού άκολούθησε άποκά
λυψε δτι τά έντυπα τών άδειών τά είχε 
προμηθευτεί άπό τόν Ά νδρέα Καρμίρη 
καί τόν γιό του Βαγγέλη. Παράλληλα 
άποκαλύφθηκε δλη ή παράνομη δραστη
ριότητα : Ή  άγορά έννιά, συνολικά, αύ- 
τοκινήτων μέ ελάχιστη προκαταβολή καί 
έπιταγές χωρίς άντίκρυσμα ή συναλλαγμα
τικές άνεξόφλητες καί ή μεταπώλησή 
τους «τοΐς μετρητοΐς» στή μισή σχεδόν 
άξια.

Π ίταν μιά άκόμα έπιτυχία τής Χωρο
φυλακής, πού σταμάτησε μιά παράνομη 
δραστηριότητα ή οποία άσφαλώς καί θά 
μεγάλωνε μιά καί οί δυό «έπιχειρηματίες» 
είχαν «γλυκαθεί» γιά τά καλά μέ τό εύκολο 
κέρδος.

ΜΟΝΟΙ  Τ Ο Υ Σ  
" Ε Σ Κ Α Ψ Α Ν  ΤΟ Λ Α Κ Κ Ο , ,

Τελευταία, τά δίκτυα τών ψαράδων 
βγαίνουν πολύ πιό άδεια άπό κάθε άλλη 
φορά. Κ ι’ δχι γ ιατί ή θάλασσα σταμάτησε 
νά θρέβει ψάρια, άλλά γιατί δσο πληθαί
νουν οί ψαράδες, μειώνεται καί ή άλιεία. 
Καί οί ψαράδες κάθε μέρα γίνονται δλο 
καί πιό πολλοί, τόσο πού φημολογεΐται 
δτι στή χώρα μας ύπάρχουν περισσότεροι 
έρασιτέχνες ψαράδες άπό τούς κυνηγούς.

"Ομως τό παραδοσιακό ψάρεμα πέρα 
άπό τό δτι έχει γιά  αιτία τήν εύχαρίστηση 
καί- πολλές φορές τή θαλάσσια άσκηση 
(ψαροντουφεκάδες), είναι πολύ δύσκολο 
καί συχνά χωρίς άποτέλεσμα. Αύτό τό 
γνωρίζουν δλοι, άλλά μερικοί δέν τό άνέ- 
χονται. Έ τ σ ι μηχανεύονται διάφορους 
τρόπους πού τούς έξασφαλίζουν σίγουρη 
«ψαριά», δπως τό ψάρεμα μέ δυναμίτιδα 
καί άλλα έκρηκτικά. Λίγη δυναμίτιδα 
άρκεΐ γιά  νά γεμίσουν μερικές άπόχες. 
Αύτοί δμως δέν είναι ψαράδες. Ε ίναι έγ- 
κληματίες τοϋ θαλάσσιου πλούτου, αδί
στακτοι έκμεταλλευτές ή σ’ έλαφρότερη 
περίπτωση έπιπόλαιοι καί άνεύθυνοι άν
θρωποι πού ζητούν εύκαιριακά νά κορέ- 
σουν τις έπιθυμίες τους.

Αύτή ή άνευθυνότητα οδήγησε, πριν 
λίγο καιρό, τρεις ναύτες τοϋ Συνεργείου 
'Υποβρυχίων Καταστροφών τού Ναυστά
θμου Κρήτης, στή παραλία τοϋ χωριοΰ 
Μπαλλί — Μυλ.οποτάμου, τοϋ Ρέθυμνου. 
Μετέφεραν άπό τό Η ράκλειο στή βάση 
τους, μέ αύτοκίνητο τής ύπηρεσίας τους, 
31 τεμάχια έκρηκτικής  ̂ύλης, τής μιας 
λίμπρας τό καθένα καί θεώρησαν άσήμαντο 
νά αλλάξουν δρομολόγιο καί νά σταματή
σουν στό χωριό, γιά  φαγητό. Εύκαιριακά 
θέλησαν νά ψαρέψουν. Ε ίχαν μαζί τους 
ένα παλιό βλήμα πού είχαν βρει σέ υπο
βρύχια έρευνα καί μιά καί ήξεραν τή χρή
ση του, άποτόλμησαν τήν έκρηξη. Καί οί 
προβλέψεις τους δικαιώθηκαν. Τέσσερα 
περίπου κιλά ψάρια ήταν ή σοδειά τους.

"Ομως τό πράγμα δέν σταματάει έδώ. 
Ή  συνέχεια άποδείχθηκε πολύ δυσάρεστη. 
Φτάνοντας στό αύτοκίνητο, γιά  νά συνε- 
χίσουν τό ταξίδι τους, άντελήφθηκαν δτι 
τά 31 τεμάχια έκρηκτικής ύλης είχαν
κάνει----  φτερά. Ποιός έχει κλέψει τά
έκρηκτικά; Γ ιατί τά έκλεψε ;

Γιά τό Σταθμό Χωροφυλακής Πανόρ- 
μου, πού πληροφορήθηκε τό γεγονός, οί 
δράστες έπρεπε νά ήταν κάτοικοι τοϋ χω 
ριού, γιατί οί .έρευνες δέν έντόπισαν κανένα
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ξένο^ σ’ εκείνη τήν περιοχή. Παράλληλα, 
οι άντρες του ’Αστυνομικού Τμήματος 
Περάματος^ στη δικαιοδοσία του οποίου 
υπάγονταν ο Σταθμός Χωροφυλακής Π α- 
νορμου, με την συμπαράσταση καί τις 
οδηγίες του Διοικητοΰ Χωροφυλακής Ρ έ
θυμνου, άρχισαν να έρευνοΰν μέ έπιμέλεια 
και σχολαστικότητα κάθε έκδοχή. Οί 
ΰττοττ—ot, ένας — ένας καί λιγόστευαν, για  
να μείνουν στο τέλος δύο. 'Ο  εΐκοσάχρα- 
ν°ζ Η .Τ . και ο δεκαπεντάχρονος Γ .Κ ., 
πού, άψοϋ συνειδητοποίησαν τον νίνδυνο 
που έκρυβαν τά  κλεμμένα έκρηκτικά, 
ομολόγησαν ότι αύτοί ήταν οί δράστες καί 
μετανοιωμένοι γιά ό,τι έκαναν τά  παοά- 
δωσαν.

^Βεβαίως μετανοιωμένοι — καί πολύ 
μάλιστα — ήταν καί οί τρεις ναύτες, πού 
πέρα άπό ̂  το ότι παραξέκλιναν άπό τό 
δρομολόγιό τους, θέλησαν νά ψαρέψουν 
και παράνομα. ’Ίσω ς, τό πάθημα, τούς 
γίνει μάθημα.

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑ

Η ταν δέκα κι όλοι τους νεαροί. Ά π ό  
μ  μέχρι 21 χρόνων. "Ολοι τους άνεργοι, 
εκτ°5 “ π ° εναν· Τούς κούραζε ή δουλειά καί, 
γ ια τ ί οχι, την θεωρούσαν πολύ «μπανάλ» 
για  τήν^έποχή μας καί τά  προσόντα τους. 
Αυτός ό ένας — ό έργατικός — ήταν καί 
ή έςαίρεση. Ε ίχε  λευκό ποινικό μητρώο.

Νεοφώτιστος δηλαδή. Οί άλλοι ήταν 
«παλιές καραβάνες». ’Α π ’ τά μικρά τους 
χρονιά στά «κόλπα» μέ καταδίκες, άνα- 
μορφωτηρια κι ένα σωρό άλλα «άνομή- 
ματα».^ Π ικρό παρελθόν, πού άνοιξε δρό- 
μους το ίδιο πικρούς.

/Α ρ χη γο ί τους ήταν τρεις : Ό  Σπόρος 
Δεδες^ ο Αλεξης Νοταρόπουλος κι ό 
Κοσμάς Παλαμάρης. Στόχος τους τά 
εςωκλήσια,^ οί εξοχικές κατοικίες καί τά 
γρήγορα αυτοκίνητα. Χτυπούσαν παντού. 
“ ε κ “ θε γωνιά τού λεκανοπεδίου Ά τ τ ικ τ ς  
και μέσα στήν Α θήνα. Ά π ό  τή Ραφ ήν/, 
τους Θρακομακεδόνες, τήν Κερατέα, τή / 
Φιλοθέη, τον Μαραθώνα, τήν Πεντέλη, τό 
Χαλανδρι, τό Ν. Ψ υχικό, τό Παλιό Ψ υχι
κό, τόν Σκαραμαγκά, τό Γέρακα, τό 
Μαρκοπουλο, τήν Λούτσα, τό Πόρτο 
Ράφτη, τό Κορωπί, τή Νέα Μάκρη, τό 
Μ άτι, την Χαλκηδόνα, τήν Κυψέλη, τού 
Ζωγράφου, τά Κολωνάκι κι αλλού. Μία 
μετά την άλλη οί καταγγελίες γιά  διαρρή
ξεις σ έξοχικές κατοικίες. Πολλά τά 
κλεμμένα αυτοκίνητα B .M .W . F IA T  
A L F A  R OM EO  καί πολλά άλλα. Συνο^ 
λικα η δράση τους απαρτίστηκε άπό κλο
πές 21 αύτοκινήτων, μεταξύ τών οποίων 
και ένα_ φορτηγό, διαρρήξεις 9 έξοχικών 
κατοικιών, 9 έκκλησιών, 4 περιπτέρων, 
?νός πρατηρίου βενζίνης, ενός σιδηροπω^ 
λείου, δύο « S U P E R  M A R K E T » κ.λ.π. 
Πλούσια δράση πού είχε πρωτεργάτες τού 
τρεις άρχηγούς καί ιδιαίτερα τόν Δ Ε Δ Ε. 
Αυτός μόνο άπό μιά περίπτωση έλλειψε.

Τόν άντικατάστησε τότε ό «συνάρχοντά--» 
του, ό Παλαμάρης.

_ Α ,γ  μ  Τμήμα Αιώξεως Διαρρηκτών 
ιης 1 ποδιευθύνσεωςΆσφαλείαε Πο. Πρω- 

τευουσης όλα τά  στοιχεία έδειχ/αν ότι 
τα κρούσματα αυτά είχαν κάποια σχέση 
μεταςυ τους. Δέν ήταν τυχαίο σέ "μιά 
βραόυα να «άνοίγουν» τρία ξωκλήσια 
πης ίδιας περιοχής καί δύο εξοχικά σπίτια. 
Δεν ήταν τυχαία  ή σύγκρουση τής κλεμ
μένης B .M .W . στ ή Λεωφόρο Κηφισίας 
που χτύπησε σέ στύλο τής Δ .Ε .Η . καί 
ε,,αθε κάνω από 200.000 δραχμές ζημιά, 
τη^ στιγμής πού λίγες μέρες πιο μπροστά 

ι-λ \ΐ? ? Αργότερο., είχαν κλαπεΐ κι άλλες 
n.iVl.jV · Π ώ ς ήταν δυνατόν νά κινούνται 
οι δράστες ταχύτατα καί ν’ άλλάζουν τόσο 
εύκολα περιοχή δράσεως; Κάποια σχέση 
έκρεπε νάχαν μέ τά κλεμμένα αύτοκίνητα 

, Οί έρευνες συνεχίστηκαν, έντάθηκαν 
οι  ̂ παρακολουθήσεις, στένεψε ό κλοιός. 
Μέχρι πού μιά βραδυά, στις άρχές Νοεμ
βρίου, ^το δίχτυ πού είχαν άπλώσει μεθο
δικά οί άνδρες τής Χωροφυλακής, έπιασε 
«ψαρια» καί^ μάλιστα πολλά. Δέκα στον 
αριθμό, γιά  ν’ άνακουφιστούν οί ίδ ιοκ τττε ' 
.ών εςοχικών σττιτιών, τών αύτοκινήτων, 
ο^ως και τόσα άλλα θύματα καί κάτοικοι 
τών περιοχών τού λεκανοπεδίου, πού βα- 
σανίζονταν α π ’ τήν άγωνία μή τύχει κι 
είναι αύτοί τά έπόμενα θύματα.

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ

Τό μεσημέρι εκείνο πού τό περιπολικό 
αυτοκίνητο τοϋ Τμήματος Τροχαίας Προ
αστίων Θεσσαλονίκης πήγαινε γιά τήν 
συμπρωτεύουσα, έπιστρέφοντας άπό τήν 
Σίχιδσ, ή σύμπτωση έπκρύλασσε μιά με
γάλη έκπληξη γιά τόν Ταγματάρχη Πα
ναγιώτη Κουρνέτα καί τόν όδηγό ’Ενω
μοτάρχη Βασίλη Ταρσανίδη.

Ό  δρόμος πού έστριβε καί συναντούσε 
τή γέφυρα, μέ τό ποτάμι όλο άπόβλητα 
καί σχοινά, άνοιγε εκείνο τό μεσημέρι 
μιά άκόμα σελίδα προσφοράς πανανθρώ- 
πινθζ, γιά τό Σώμα τής Χωροφυλακής.

Αύτό τό περιστατικό όπως καί τό άλλο 
πρόσφατο μέ τόν Χωροφύλακα στό σκαμ
μένο οικόπεδο δέν μπορεί κανείς νά τά 
ονομάσει κοινωνικές προσφορές. Τούς 
πρέπει άλλος, βαθύτερος χαρακτηρισμός. 
Δέν τά προσδιορίζει ούτε ό χρόνος, ούτε 
ό τόπος. Καί είναι κάτι πού κρατάνε βου
βές τις σκέψεις τών άνθρώπων, γιατί 
έχουν γιά κίνητρο τήν αύτοθυσία, σάν 
εκδήλωση μιας απεριόριστης έλευθερίας 
βουλήσεως. ’Εκείνες τις ώρες ό συνά\- 
θρωπος ταύτίζεται μέ τό «είναι» τού άτό- 
μου πού περιφρονώντας τούς προσωπι
κούς κινδύνους, επιχειρεί νά σώσει καί 
νά χαρίσει τή ζωή σ’ αύτόν πού κινδυ
νεύει.

Τό ν άγκαλιάζεις τόν κίνδυνο καί νά 
προσφέρεις τή σωτηρία στόν διπλανό 
σου είναι κάτι τό συγκλονιστικό. Συγ
κλονίζει καί τήν πιο τολμηρή φαντασία 
ακόμα, όταν αύτή θελήσει νά περιέχει, 
έστω καί κάτι λίγο άπό τήν πραγματικό
τητα.

Ό  Ταγματάρχης Παναγιώτης Κσυρνέ- 
τας, παρατηρώντας άπό τό παράθυρο τό 
ποτάμι, είδε τούς τέσσερους τροχούς ένός

αυτοκινήτου νά έξέχουν άμυδρά άπό τό 
νερό. Καί κάπου δίπλα στούς τροχούς 
ένα γυναικείο σώμα παρέδερνε.

Η ώρα ήταν κρίσιμη. Μπροστά στά 
μάτια τού φρουρού τής ζωής τού άνθρώ- 
που,μιά ζωή — κΓ ίσως κΓ άλλες — πά
λευαν |ΐέ τό θάνατο. Δέν υπήρχαν περιθώ
ρια γι άργοπορίες. Η ψύχραιμη σκέψη 
άνοιξε τήν πόρτα τού περιπολικού αύ- 
τοκινήτου καί πριν άκόμα αύτό σταμα- 
τήσει, ό Ταγματάρχης Κουρνέτας πετά
γονταν έξω καί κατηφόριζε τήν όχθη. 
Κάπου έκεΐ, στή λασπωμένη άκροποτα- 
ριά, πέταξε τό πηλίκιο καί τό χιτώνιο.

Ετσι ώρμησε στό νερό. Μέ τό παντε
λόνι, τό πουκάμισο, τά παπούτσια. Ά ρ χ ι
σε νά δίνει τή μάχη μέ τ’ άπόβλητα, τ ’ 
ορμητικό νερό καί τά σχοινά. Αύτά δέ
νονταν στά χέρια του, ή λάσπη άγκάλια- 
ζε σφιχτά καί επίμονα τά παπούτσια του. 
"Ομως μπροστά του χτυπιόνταν άπ’ τό 
νερό μιά άνθρώπινη ύπαρξη. Έπρεπε 
νά σωθεί. Πλησίασε δίπλα της, τήν άρπα
ξε μέ τά χέρια, τήν τίναξε στά πλάγια, 
έκεΐ πού τό νερό λιγόστευε κι είδε τόν 
Βασίλη Ταρσανίδη, τόν ’Ενωμοτάρχη 
όδηγό τού περιπολικού, νά τήν πετάει 
στήν όχθη καί νά όρμάει κι αύτός μέσα 
στό νερό, νά παλεύει κι αύτός μέ τά σχοι
νά καί τή λάσπη, νά φτάνει δίπλα του.

Η φωνή τής γυναίκας άκούγονταν 
σπαρακτικά μέσα στά δευτερόλεπτα πού 
περνούσαν : « Η κόρη μου». Τό βογγηιό 
άπ’ τ’ άναποδογυρισμένο αύτοκίνητα 
σταμάτησε ν’ άκούγεται. Χλώμιασαν 
κ ι’ οί δυό. Είχε πνιγεί ή κοπέλλα ; Καί 
σάν τήν ώρα έκείνη νά μίλησαν μέσα 
τους δυνάμεις ύπεράνθρωπες, γύρισαν

στά πλάγια τό αύτοκίνητο, ύστατη προ
σπάθεια σωτηρίας. Οί πόρτες δέν άνοιγαν. 
Μιά κίνηση καθάρισε τή λάσπη άπό τό 
τζάμι καί μέσα στά νερά πού είχαν πλημ
μυρίσει τό έσωτερικό του, κολυμπούσε 
μπορεί νά πει κανείς, μιά κοπέλλα, ή 
Αθηνα^Διαμαντίδου. Ή  μόνη έλπίδα τό 

τζάμι. Εβαλαν τά χέρια τους μέσα άπό 
τ ανοιχτό παράθυρο άρπαξαν άπ’ τις 
μασχάλες τό νεαρό κορίτσι καί σέ μιά 
προσπάθεια απελπισίας, τήν τράβηξαν 
έξω.

Ομως στό κάθισμα τοϋ οδηγού μέ 
άγκαλιά τό τιμόνι, ήταν άκόμα ένας. Τά 
κλάσματα τού δευτερολέπτου πλησίαζαν 
στήν λέξη πού γράφει τέλος. Τό τέλος 
αύτό πού δέν έπρεπε νάρθει. Μιά άκόμα 
άπεγνωσμένη προσπάθεια. Τά χέρια σφί
χτηκαν καλά στούς ώμους τοϋ Άρτέμη 
Σπυρόπουλου καί μέ μιάύπερένταση τών 
δυνάμεων τό σώμα του γλίστρησε έξω. 
Εδώ άρχίζει γιά τούς δυό σωτήρες ό πιό 

τραγικός άγώνας. Υπάρχει κι άλλος έπι- 
βάτης. Πεσμένος στό πίσω κάθισμα κα
ταπίνει συνέχεια νερό. Ίσως γ ι’ αύτόν νά 
μήν υπάρξει σωτηρία. «Κουράγιο» ψιθυ
ρίζει ό Ταγματάρχης. «Ό  άντρας μου», 
σπαράζει ή πρώτη γυναίκα.

Κι οί δυό ύπέροχοι άνθρωποι δίνουν 
τήν τελευταία μάχη. Γαντζωμένοι άπό 
τις πόρτες προσπαθούν νά τόν σύρουν 
έξω. Απεγνωσμένη προσπάθεια, πού 
όμως είχε εύχάριστο τέλος. Μέ βαριά 
τά μέλη τού κορμιού τους τόν τράβηξαν 
μέχρι τήν όχθη. Τότε σταμάτησε τό 
πρώτο αύτοκίνητο. Οί έπιβάτες του πήρ χν 
τούς άτυχους τού πεσμένου αύτοκινήτοι 
γιά τις πρώτες βοήθειες.

Μάζεψαν τά χιτώνια καί τά πηλίκια 
οί δυό προστάτες τού Νόμου καί κοι
τάχτηκαν άμίλητοι. Είχε τελειώσει ή 
άποστολή τους. Μιά άποστολή πού ίσως 
δέν χρειάζεται άλλα σχόλια.
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«Μια φωτογραφία μπορεί 

να είπεΐ δσα δεν μπορούν 

να διηγηθοϋν 1.000 λέξεις».
(Κινεζική παροιμία)

στο πηλίκιο. Μέχρι καί τά μικρά 
βρόχινα αύλάκια καθηλώθηκαν. Μέ
χρι κι’ έκεΐνες οί μικρές διάφανες 
σταγόνες πού ήταν έτοιμες νά κινή
σουν γιά τό μικρό καί στερνό τους 
ταξίδι—όλος κι’ όλος δυο μέτρα 
δρόμος —μέχρι νά φτάσουν στη γή.

Κι’ έτσι π ’ άκινητοποιήθηκαν 
αύτές οί σταγόνες τής βροχής θυ
μίζουν πολλά. Μιλούν γιά ένα σωρό 
άλλες σταγόνες πού στάθηκαν στά 
πηλίκια, στούς ώμους, στά πρόσο^πα 
αύτών πού άγκαλιάζουν τήν άνθρώ- 
πινη ζωή καί μένουν πάντα δί
πλα της, νά προστατεύουν τό ειρη
νικό βήμα τού ανθρώπου από κάθε 
κρίσιμη καί άτυχη στιγμή. Γιά κεί
νες τις σταγόνες, πού ώρες άτέ- 
λειωτες χαστουκίζουν τά καρτερικά 
πρόσωπα, πού τά χαρακώνουν, πού 
κυλούν άπό τά μάγουλα στο λαιμό 
κι’ άπ’ τό λαιμό γλιστρούν μέσα 
άπ’ τό πουκάμισο στο σώμα, πού 
διαπερνούν τη στολή καί υγραίνουν 
τούς ώμους καί τις πλάτες. Κι’ 
έκεΐνοι συνεχίζουν τον άγώνα τους, 
άδιαφορώντας αν μουσκεύτηκαν, 
άρκεΐ νά πλησιάσουν τό όραμα πού 
συγκλονίζει τή ζωή τους: Θά μεί
νουν πλάι στο συνάνθρωπο, πιστοί 
στο χρέος.

ΠΟΣΑ ΜΠΟΡΕΙ νά πει μιά φω
τογραφία; Πολλά, πιο πολλά ίσως 
άπ’ όσα θά μπορούσαν νά ποΰν χ ι
λιάδες λέξεις, έκατοντάδες σελίδες.

'Η  φωτογραφία μιλάει μέσα άπ’ 
τή σιωπή της, τήν εύγλωττη σιωπή 
τής άλήθειας, τήν εύγλωττη σιωπή 
τής πραγματικότητας. Μιλάει άπλά 
γιά πράγματα μεγάλα, πράγματα 
πού νιώθει ό άνθρωπος μόνο σάν 
άνοίγει τή καρδιά του, τόσο όσο 
χρειάζεται γιά νά διαχωρίσει τό 
μύθο άπ’ τή πραγματικότητα, τόσο 
όσο χρειάζεται νά νιώσει τό μέγεθος 
μιας προσφοράς.

Μπορεί νά μιλήσει γιά στιγμές 
πού περνούν καί μένουν άνεπανά- 
ληπτες. Στιγμές πού καθηλώνονται 
γιά νά μείνουν θύμιση παντοτινή,

άποθανατίζοντας στο πέρασμα των 
χρόνων ένα κομμάτι παλιότερης 
ζωής.

’Ακόμα μπορεί νά μαρμαρώσει 
μιά σταγόνα βροχής, τήν ώρα πού 
κυλάει στά μάγουλα, έτοιμη νά ξε- 
φύγει άπό τό πρόσωπο καί νά πέσει 
στή γή.

Μαρμάρωσε καί ό φακός τού 
φωτογραφικού συνεργείου τής Διευ- 
θύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 
σ’ ένα ξαφνικό του «γύρισμα», τις 
σταγόνες τής βροχής πάνω στο 
«μπάσσο» τού ’Ενωμοτάρχη τής 
Μουσικής τού Σώματος. Στή ξα
φνική αύτή συνάντηση τού φωτογρα
φικού φακού μέ τήν πραγματικό
τητα έμειναν μετέωρες οί σταγόνες 
τής βροχής στο μουσικό όργανο καί

Μά έτσι πού τή ζωή μας χαρα
κώσαμε, άνάμεσα στο χρέος καί 
στήν εύθύνη,τό μόνο πού μπορούμε 
νά ομολογήσουμε είναι ότι τις άγα- 
πάμε έκεΐνες τις στιγμές κι’ αύτές 
πού θάρθουν, τις άγαπάμε γιατί 
δέθηκαν στενά μέ τή πορεία μας, 
γιατί κάθε φορά πού φεύγουν καί κυ
λούν στο παρελθόν, άφήνουν μέσα μας 
διάφανη τή γνώση ότι προσφέραμε 
κι εμείς—πολλά ή λίγα, δέν έχει 
σημασία— σ’ αύτό τό τόπο πού 
πρωτοείδαμε τό φως, σ’ αύτό τό 
τόπο πού άγαπήσαμε καί στή πο
ρεία τού συνανθρώπου μέσα στο κύ
λισμα τής ζωής.
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Ε Π ΙΣ Η Σ , ό πρόεδρος της κοινότητας 
Λειβαδιού Κυθήρων, κ. ΛΟΥΡΑΝ-ΤΟΣ, 
με τηλεγράφημά που έστειλε στο 'Υπουρ
γείο Δημ. Τάξεως, άναφέρει: «Κάτοικοι 
της κοινότητας Λειβαδιού καί εγώ προ- 
σωπικώς θελομεν να εύχαριστήσωμεν τό 
Σώ μα της Χωροφυλακής επί τη λήξει της 
Τουριστικής περιόδου, διά την άρίστην 
συμπεριφοράν καί συμπαράστασήν των 
άνδρων του Α .Τ . Κυθήρων καί Σ .Χ . Π ο
ταμού. Οι άφθονες εύχαριστήριες έπιστο- 
λες που^ καταφθάνουν καθημερινώς εις 
την κοινότητα μας άπό ολα τα  μέρη του 
χοσμου, μάς κανουν υπερήφανους διά τό 
Σώ μα τής Ελληνικής Χωροφυλακής».

επ ικ α ιρ ο τη τε ς
Ειδήσεις κοΐ οχόλιο άπό τήν δροοτηριότπτο 
τώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
ΟΙ Α Ν Δ Ρ Ε Σ  Τ Η Σ  Χ Ω ΡΟ Φ Υ Λ Α Κ Η Σ 

κατα την εκπλήρωσή της κοινωνικής 
αποστολής τους, καταβάλλουν κάθε προ
σπάθεια νά γίνονται πρότυπα άμεροληψίας 
δικαιοσύνης,  ̂αντικειμενικότητας, άλλη- 
λεγγύης καί εργατικότητας.
, |Η , αναγνώριση τής προσφοράς τους 
απ το κοινωνικό σύνολο πού εκφράζεται 
με δημόσιους έπαίνους καί εύχαριστήριες 
επιστολές πού καταφθάνουν καθημερινά 
σ α ς  Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής, άπο- 
δεικνυει ότι κατά την άσκηση τών υπη
ρεσιακών τους καθηκόντων οι άνδρες τοϋ 
Σώ ματος εμφορούνται ά π ’ τις  παραπάνω 
αρετες καί αγωνίζονται γιά  την πρόοδο 
και την κοινωνική ειρήνη τοϋ τόπου.

ΟΠΩΣ_ γράφτηκε σέ στήλη τοϋ 
περιοδικού τής προηγουμένης έκδόσεως, 
το απόγευμα τής 1-10-1978 ό Χωροφύ
λακας Γεώργιος Λωλός, μέ τόλμη, ζήλο 
χαι προθυμία Ισωσε άπό βέβαιο θάνατο 
τρία παιδάκια πόύ καταπλακώθηκαν άπό 
όγκους ^χωμάτων σέ άνασκαμένο οικό
πεδο τοϋ Γαλατσίου ’Αθηνών.
, ,'Ο , Π αναγιώ της Μπακάλης, πατέρας 
ενός απ τα παιδιά πού σώθηκαν, κάτοι
κος Γαλατσίου οδός Τράλλεων 105, έστει
λε επιστολή πριν άπό λίγες μέρες στο 
Αρχηγείο^ Χωροφυλακής εκφράζοντας τήν 

ευγνοομοσύνη του γιά τήν ήρωϊκή πράξη 
ρο<Ρύ^ακα στήν όποια άναφέρει 

τα^εξής ; «Μέ την παρούσα παρακαλώ νά 
μου επιτραπή να εκφράσω τις ολόψυχες 
ευχαριστίες^έμοϋ καί τής οικογένειας μου 
προς τον Χωροφύλακα Γεώργιο Λώλο, 
ο οποίος μέ κίνδυνο τής σωματικής του 
ακεραιοτητος, συνεπικουρούμενος καί άπό 
την σύζυγό του, άνέσυραν άπό τούς όγκους 
των χωμάτων τον λιπόθυμον μικρόν 
υίον μου Γιωργάκην, κατά τό τραγικόν 
συμβάν του Γαλατσίου, σώζοντάς τον

από βέβαιον θάνατον. Τέτοιοι άνδρες 
είναι πράγματι άξιοι τοϋ τιμημένου Σ ώ 
ματος  ̂ τής Ελληνικής Χωροφυλακής, 
προς το οποίον επίσης θέλω νά διατρανώ
σω τήν βαθεΐαν εύγνωμασύνη μου».

’Ίσ ω ς έμεϊς δέν χρειάζεται νά προσθέ
σουμε τίποτα  περισσότερο . .

,Σ τη  φωτογραφία ό μικρός Γιωργάκης 
με τον Χωροφύλακα Γεώργιο Λώλο.

ΟΙ Α Ν Δ Ρ Ε Σ  τής Χωροφυλακής, 
στολίζονται _άπό λαμπρές καί σπά
νιες ψυχικές αρετές τις όποιες άπόκτησαν 
απ το σκληρός άγώνα πού καταβάλλουν 
καθημερινά για  νά προστατέψουν τόν 
πολίτη καί νά διατηρήσουν τήν κοινωνι- 
κη ειρηνη, που είναι τόσο άπαραίτητη 
για  τήν εύρυθμη ζωή τής Χώρας.

Οί άνδρες αυτοί άγωνίζονται γιά  νά 
προσφέρουν καί όχι νά διακριθοϋν. Π ι
στοί στον ορκο που έδωσαν, άψηφοϋν τις 
πιο πολλές φορές τούς κινδύνους πού άπει- 
λοϋν τή σωματική τους άκεραιότητα, μέ 
αποτέλεσμα νά προσφέρουν καί τόν 
εαυτό τους άκόμα θ υ σ ί α ,  π ρ ο α σ π ισ 
μένοι το συμφέρον τοϋ κοινωνικού συνό
λου.

Τετοιες θυσίες βλέπουμε συχνά στο 
δύσκολο έργο τους καί αύτοί πού τούς πε
ριβάλλουν και μοχθούν μαζί τους, νοιώ
θουν μια^ ξεχωριστή ύπερηφάνεια, στέ
κονται δίπλα τους καί τούς βραβεύουν 
για  τις πράξεις τους ή συμπαραστέκονται 
στις οικογένειες τους, όταν πέφτουν θύμα- 
τα^ κατα την εκτελεση τοϋ καθήκοντος.

, ’Έ τσ ι οί άνδρες τής Ά νω τέρας Διοι- 
κησεως Χ ωρ]κής Δυτικής Ελλάδος, μέ 
εράνους πού έκαναν μεταξύ τους, συγκέν
τρωσαν τό ποσόν τών 387.200 δραχμών, 
προκειμένου νά τό προσφέρουν σέ συνα- 
δελφους τους,^ οι όποιοι διέθεσαν ο,τι 
μπορούσαν απ τη ζωή καί τήν ύγεία τους

\  ν“ °ωσουν στους συνανθρώπους τουζ 
το_ αι·σθημα τής άσφάλειας καί σιγου
ριάς. Ι α  χρήματα τούέράνου πρόσφερεν 
σε τρεις_ άναξιοπαθοϋντες άνδρες τών 
_1πηρεσιών του καί δύο οικογένειες άνδρών 
που απεβίωσαν, ό Διοικητής τής Α .Δ X 
Δυτ. Ελλάδος Ταξίοιρχος κ. Β. Μιχαήλ! 
Χΐταν μια προσφορά άγάπης πού έγινε 

απλα κι αθόρυβα, όπως άξίζει σέ άγν'ούς 
και μετριόφρονες άγωνιστές.

Οι ^παραλήπτες τής προσφοράς, συγ- 
κινημενοι απ τή βοήθεια καί τις ευχές 
των συναδέλφων τους, ένοιωσαν ζωηρά 
συναισθήματα χαράς καί εύτυχίας πού 
απαλυναν καί τόνωσαν τήν πονεμένη τους 
ψυχή. Κι άν αύριο χρειασθεΐ καί μπορέσουν 
θαναι πάλι δημιουργικοί καί σεμνοί άγω- 
νιστες.

ΤΟ Κ ΡΑ Τ ΙΚ Ο  Θ ΕΑ Τ ΡΟ  Β Ο ΡΕΙΟ Υ  
Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ, σημείωσε έφέτος μεγάλη 
επιτυχία με εκδηλώσεις πού οργάνωσε 
σ3α !*PXa â  θέατρα τών Φιλίππων καί 
τής Θάσου. «Γιά τήν άπρόσκοπτη λει
τουργία τού «φεστιβάλ» συνέβαλε σημαν- 
τικά η εξαιρετική μέριμνα τοϋ Διοικη- 
τοϋ τής Υ. X. Καβάλας Μοιράρχου κ. 
Παρθενη και ή ύπηρεσιακή εύσυ- 
νειδησία τών άνδρών του» τόνισε τό Διοι- 

Συμβούλιο καί ό Δ ]ντής τοϋ 
Κ .Θ .Β .Ε . σε έγγραφο πού έστειλαν στον 
Δ ]τη  τής Ά νω τέρας Δ ]σεω ς ’Ανατολικής 
Μακεδονίας καί τό όποιο τελειώνει ώς 
εξής: «Έ κτιμοΰντες τή συμβολή τής
Χωροφυλακής > στήν πανθομολογουμένη 
επιτυχία τών εκδηλώσεων τοϋ φετεινοΰ 
«φεστιβάλ»^ Φιλίππων—Θάσου, αίσθανό- 
μαστε τήν ανάγκη νά σάς εύχαριστήσουμε 
για  ό,τι σείς προσωπικά καί οί ύπό τις 
διαταγές σας άνδρες πράξατε».

, Σ Τ Ο  Π Α Ν ΕΜ Ο ΡΦ Ο  Ν Η Σ Ι τών Κυ
θήρων, ή τουριστική κίνηση κατά τή 
διάρκεια  ̂του περασμένου καλοκαιριού 
ήταν ιδιαίτερα αύξημένη.

0 ^  ανδΡε? "εήζ Χωροφυλακής πού ύπη- 
ρετοϋν στο νησί, με ενέργειες πού τίςκόσμι- 
σαν η πολιτισμένη συμπεριφορά, ή κατα
νόηση καί ή σοβαρότητα προσπάθησαν νά 
επιλύσουν τά πιεστικά προβλήματα πού 
δημιουργήθηκαν άπ’ τήν άπότομη αύξηση 
τής τουριστικής αύτής κινήσεως. Έ τ σ ι 
ο πρόεδρος τής κοινότητας Χώρας Κυ- 
Θηρών κ. Κ Α Λ Λ Η Γ Ε Ρ Ο Σ , μέ τηλεγρά
φημα του που έστειλε πρόσφατα στο 
Αρχηγείο Χ ωρ]κής άπό μέρους τοϋ κοι- 

νοτικου συμβουλίου καί τών κατοίκων 
της κοινότητας του, εξέφρασε την εύγνω
μό συ νη ^και τις θερμές εύχαριστίες τους 
προς τους άνδρες του ’Αστυνομικού Τμή
ματος Κυθήρων για  την πλήρη συμπαρά
σταση τους^ στις δυσχέρειες πού άντιμε- 
τωπισαν για  την εξυπηρέτηση τών του
ριστών.
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Κ ΟΛΑ ΚΕΥΤΙΚΟ  ΣΧ ΟΛΙΟ  για τις 
άριστες έντυπώσεις πού άφησαν οί συντο
νισμένες ενέργειες των ανδρών του Σ ώ 
ματος πού υπηρετούν στη Ζάκυνθο κατα 
τη διάρκεια τής τουριστικής περιόδου τού 
περασμένου καλοκαιριού, δημοσιεύτηκε 
πρόσφατα στην εφημερίδα ((Π Ο Λ ΙΤΙ
ΚΟ Α Λ Ε Τ ΡΙ»  τής Ζακύνθου : «Καθ 
δλην τήν διάρκειαν τής τουριστικής περιο- 
δου, ή ολιγάριθμος δύναμις τής Χωροφυ- 
κής Ζακύνθου έπέδειξε άρίστην  ̂διαγω
γήν. Μέ τήν εύγένειά τους καί τήν προ
θυμία τους οί άνδρες της, έπετέλεσαν 
έπαξίως τό καθήκον τους. Τούτο δεν το 
διαπιστώσαμεν μόνον έμεϊς, αλλά και 
πολλοί φίλοι καί φιλοξενούμενοι μας οι 
όποιοι μάς το επιβεβαίωσαν μέ θερμότη- 
τητα διότι τούς έκανε εντύπωση. Κατόπιν 
τούτου, θεωροΰμεν ύποχρέωσιν και δη
μοσία να τούς συγχαρώμεν».

Η  ΓΕΡΜ Α Ν ΙΔ Α  Τ Π Η Κ Ο Ο Σ  U R S U 
LA T U R O W SK I  ̂ B U SSFE L D  πού 
κατοικεί στο Μαρούσι, μεσω τού δικη
γόρου της κ. ΣΒΟΡΩ ΝΟΤ (Φειδιου 7 
’Αθήνα) έστειλε τδ μήνα που ^περασε 
έπιστολή στον Αρχηγό του Σώματος 
’Αντιστράτηγο κ. Α ΡΓ ΙΑ Ν Ν Η  και εςε 
φρασε τις θερμές ευχαριστίες καί τά ει
λικρινή συγχαρητήριά της προς τους 
άνδρες τού ’Αστυνομικού Τμήματος Με- 
λισίων οί όποιοι, όταν ταύς ζήτησε βοή
θεια για τήν άναζήτηση τού αύτοκινήτου 
του της πού είχε κλαπεΐ, ένήργησαν μέ 
άποτελεσματικότητα : «’Επιθυμεί ή πε- 
λάτις μου νά εύχαριστήση τά όργανα τού 
Τμήματος Μελισίων, όχι μόνον διότι 
έφράντισαν γιά  τήν ανεύρεση τού αυτο- 
κινήτου, αλλά καί γιά_νά τονίση ότι η 
συμπεριφορά τους υπήρξε^ άψογη  ̂ και 
ότι τούς διακρίνει ή προθυμία, η ευγενεια 
καί ή εύπρέπεια πού πρέπει να διακρινή 
τούς άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας 
των Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν  Χ ω ρ ώ ν » .

Π Ρ ΙΝ  ΑΠΟ Α ΙΓ Ε Σ  Μ Ε ΡΕ Σ , οί
Διοικήσεις τού ’Εμπορικού  ̂ Βιομηχα
νικού ’Επιμελητηρίου καί _ Έμποροβιο- 
μηχανικού—’Επαγγελματικού κόσμου τής 
Μυτιλήνης, έστειλαν ευχαριστήριο έγγραφο 
στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής και εκφρα- 
σανε τά συγχαρητήριά τους προς τούς 
άνδρες τών Τπηρεσιών τού Τμήματος 
’Ασφαλείας καί τού ’Αστυνομικού 
Τμήματος Μυτιλήνης, γ ιά  τήν άστρα- 
πιαία, μεθοδική καί άπόλυτα έπιτυχή 
κινητοποίησή τους, που είχε σαν αποτέ
λεσμα τήν άμεση άνακάλυψη και σύλληψη 
τών δραστών τής κλοπής που έγινε τε-

,ΓίΛ&ιίν

I
Ό  Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Σ Μ ΠΑΛΚΟΣ στην 
Βουλή τών Ελλήνων, επλεξε τό εγ
κώμιο τής προσωπικότητος τοΰ αεί
μνηστου Στρατηγού Σόλωνα Γκίκα.

Σ τις 15 Νοεμβρίου, ή Βουλή τών Ε λ 
λήνων τίμησε τόν αείμνηστο Στρατηγό 
ΓΚ ΙΚ Α , μέ πολιτικό μνημόσυνο. Γιά 
τόν άνθρωπο πού πρόσφερε όλες του τις 
δυνάμεις στήν υπηρεσία τής Πατρίδας 
καί άγωνίστηκε μέχρι τήν τελευταία 
στιγμή τής ζωής του γιά  τήν πρόοδο τού 
τόπου, μίλησε προς τό 'Ελληνικό Κοι
νοβούλιο, έκπροσωπόντας τήν Κυβέρνηση, 
ό Υ πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Ά ναστ. 
Μπάλκος, πού είχε συνεργασθεϊ μέ τόν 
άείμνηστο Στρατηγό, ώς Γενικός Γραμ
ματέας τού 'Υπουργείου Δημοσίας Τά
ξεως, όταν έκεϊνος ήταν 'Υπουργός, άμέ- 
σως μετά τή μεταπολίτευση.

'Ο  κ. 'Υπουργός άναφέρθηκε στήν 
προσφορά τών εθνικών ύπηρεσιών τού 
Στρατηγού Γκίκα γιά  τήν έδραίωση τής 
δημοκρατίας καί στον άγνό χαρακτήρα 
του, χαρακτήρα «λιτού στρατιώτου» όπως 
τόν χαρακτήρισε.

Τελειώνοντας τήν ομιλία του ό κ. 
Υ πουργός, άναφέρθηκε σέ δύο περιστα
τικά πού άποδεικνύουν περίτρανα τήν 
μεγάλη προσωπικότητα τού Στρατηγού 
Γκίκα: «Κατά τήν τελευταία του θέση 
στό Υ .Δ.Τ. είχα τήν ύψηλή τιμή νά ύπη- 
ρετήσω ύπό τάς Διαταγάς του σάν Γενι

κός Γραμματεύς. ”Ας μού έπιτραπή νά σάς 
αναφέρω δυο περιστατικά άπό τήν κοινή 
μας ύπηρεσιακή ζωή. Π εριστατικά που 
χαρακτηρίζουν, αύτά μονο, τον άνθρωπο. 
Κάποτε μού δόθηκαν πληροφορίες πως 
έσχεδιάζετο ή δολοφονία του. Ελαβα 
μερικά μέτρα γιά τήν άσφάλεια του καί 
τού τά άνέφερα. «Νά άποσύρης τά μέτρα 
άμέσως» μού είπε. «Δολοφονούμενος 
θά μπώ καί στήν 'Ιστορία». Αύτό είπε 
χαριτολογώ», ό ταπεινός στρατιώτης πού 
δεν έκανε τίποτε άλλο, επι 6 δεκαετηρίδες 
καί πλέον, άπό τού νά γράφει μέ τις πρά
ξεις του 'Ιστορία. Κάποτε πάλι σέ μιά 
άπό τις επισκέψεις μου στό  ̂τελευταίο 
κρεββάτι τού πόνου, τον ηρωτησα «τι 
κάνεις»; «Κάνω άγώνα οπισθοφυλακών», 
μού άπάντησε μειδιών. Ο άγων τών όπι- 
σθοφυλακών τού Στρατηγού έληξε τήν 
8ην Σεπτεμβρίου, τήν 5ην πρωινήν».

*0 Στρατηγός Γκίκας την 8ην Σ επτεμ
βρίου 1978, έφυγε γιά πάντα άπό τό πο
λιτικό προσκήνιο τής χώρας. Ή  μορφή 
του όμως καί οί προσφορές του θά μείνουν 
αιώνιες καί θά αποτελούν ξεχωριστό κε
φάλαιο στήν στρατιωτική, πολίτικη και 
κοινωνική ιστορία τού τοπου, καθοδη
γώντας όλους τούς νεώτερους δημόσιους 
άντρες.

λευταΐα σέ κοσμηματοπωλείο τής πόλης 
τους : « . . .  Οί εύστοχες αυτές καί τα
χύτατες ένέργειες τών οργάνων σας, προ- 
κάλεσαν τόν θαυμασμόν καί τό αίσθημα 
τής σιγουριάς καί άσφάλειας στούς συμ
πολίτες μας, έπί πλέον δέ άνανέωσαν 
καί ένίσχυσαν τήν άπόλυτη έμπιστοσύνη 
τών κατοίκων τού νησιού μας προς τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής».

'Ο  Δικηγόρος κ. Ά χ .  ΛΙΟΥΤΑΣ 
(Έρατοΰς 12 —Κυψέλη), έστειλε στό 
’Αρχηγείο Χωροφυλακής έπιστολή μέ τήν 
όποια εκφράζει τά θερμά του συγχαρητή
ρια γιά  τήν εύρυθμη λειτουργία τού Σώμα-

Α Ν  Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τό Κατάστημα "STEREO M A R K E T ,,  πού διαθέτει πλούσια 
συλλογή μηχανημάτων στερεοφωνικής μουσικής ύψηλής 
πιστότητος (Π I Κ - Α Π, ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, ΡΑΔΙΟΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, 
ΚΑΣΣΕΤΟΦΩΝΑ, ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ, ΗΧΕΙΑ, ΡΑΔΙΟΚΑΣΣΕ- 
ΤΟΦΩΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) διαφόρων Βιομηχανιών προηγμέ
νης τεχνολογίας, προσφέρει τά είδη του στούς άνδρες τοΰ 
Σώματος καί τούς πολιτικούς Υπαλλήλους μέ έκπτωση 
15 — 20% καί μέ πίστωση.

Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά άπευθύνονται προσωπικά 
στον Ταξίαρχο Χωροφυλακής έ. ά. κ. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ΜΑΚΑ
ΡΙΤΗ, Πατησίων 73, Τηλέφ. 82.1 6.002, τις εργάσιμες ήμερες 
καί ώρες.

τος, τό όποιο έκπληρώνει άντικειμενικά 
καί στό έπακρο τό πολύπλευρο έργο του. 
«Συγκεκριμένως —άναφέρει^ στην επ ι
στολή του —ευρισκόμενος εις Τρίκαλα 
ήναγκάσθην νά άπευθυνθώ δια σοΒαραν 
ύπόθεσίν μου στό Σταθμό Χωροφυλακής 
Φήκης. Ό  Διοικητής καί οί άνδρες του 
μού συμπαραστάθηκαν προθύμως και 
άντιμετώπισαν τό θέμα πού μέ απασχο
λούσε μέ ευρύτητα γνώσεως νομικής, 
ύπευθυνότητα καί άντικειμενικότητα. Αι
σθάνομαι λοιπόν τήν άνάγκην νά συγχαρώ 
τούς άνδρας τού Σ.Χ . Φήκης καί κατ’ 
έπέκτασιν τό Σώμα τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής, πού οπωσδήποτε λειτουρ
γε ί κατ’ άνάλογον τρόπον καί εις τό 
πλέον άπομεμακρυσμένον χωρίον τής 
πατρίδος μας, έκφράζοντας _ τήν έν- 
νομον τάξιν καί ρυθμίζοντας τήν ομαλήν 
κοινωνικήν συμβίωσιν.»

ΤΟ ΣΩΜ Α Τ Η Σ  Χ Ω ΡΟ ΦΥΛ ΑΚ ΗΣ
συμπαραστέκεται σ’ όλες τις αθλητικές 
’Αρχές καί συλλόγους, συμβάλλοντας έτσι 
στήν άναβίωση καί άνάπτυξη τής ’Ο
λυμπιακής Ιδέας. Γιά τόν σκοπός αυτό 
συχνά άθλοθετεΐ έπαθλα γιά τή βράβευση 
τών νικητών, όπως συνέβη και πρόσφατα 
κατά τήν τέλεση τών ΛΑ’ Βενιζελείων 
άγώνων πού έγιναν στά Χανια. Ο Αθλη
τικός "Ομιλος ΚΥΔΩΝ Χανιών, όργα- 
νωτής τών άγώνων, έστειλε ευχαριστή
ριο έγγραφο στόν ’Αρχηγό τού Σώματος 
γιά  τήν άθλοθέτηση έπάθλου πού έκανε 
καί άναφέρει: « . . .  Η  προσφορά σας 
συνέβαλε στήν έπιτυχία τών ΛΑ’ Βενι-
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ζελείων, στην προσέλευση ικανοποιητικού 
αριθμού πρωταθλητών και την ανάπτυξη 
τοϋ εύγενοϋς αθλητικού ιδεώδους. Ε ίναι 
βέβαιον ότι μέ τη συμπαράστασή σας 
αύτή ό θεσμός των άγώνων αυτών κα
θιερώνεται πλέον σαν μιά άπ’ τ ίς  πιο 
σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις της 
Χώρας μας καί προβάλλει πανελληνίως 
την πόλη μας.

Η  Α Τ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Λ Ε Σ Χ Η  
Φ ΙΛ Ο Θ Ε Η Σ , διοργάνωσε τό Σεπτέμβριο 
που περασε, το Ζ Ράλλυ «Σκόρπιός», 
τό όποιο είχε μεγάλη επιτυχία  καί π ι
στοποίησε την άνοδο τοϋ αύτοκινητιστικοϋ 
«Σ Π Ο Ρ »  σ ΐή  χώρα μας.

_ΓΤά τή θετική συμβολή της Χωροφυλα- 
κής στην ομαλή διεξαγωγή τού άγώνα, ό 
πρόεδρος της Λέσχης κ. Λ. ΙΑ Κ Ω Β Α Κ Η Σ 
έστειλε στη Δ ]νση Αστυν. Προαστίων 
Πρωτευούσης έγγραφο, στο όποιο, με- 
ταςυ άλλων, άναφέρει : «Εύχαριστούμε
θερμά για  τή βοήθεια πού προσφέρατε 
στή Λέσχη μας. Ή  προθυμία καί ή πα- 
ροχή βοήθειας άπ ' τούς άνδρες τών 'Υ πη

ρεσιών πού ένεργοποιήθηκαν κατά τή 
διάρκεια τοϋ άγώνος, συντέλεσαν στήν 
ασφαλή τέλεσή του».

Ό  Καθηγούμενος Τ Η Σ  ΙΕ Ρ Α Σ  
Μ Ο Ν Η Σ Α γ ίω ν  Κυπριανοΰ καί Ίο υ - 
στίνης, τής Φυλής 'Α ττικής Ά ρχιμανρί- 
της π. Κ Ι Π Ρ ΙΑ Ν Ο Σ , έστειλε επιστολή 
στήν ' Υποδ]νση Τροχαίας Πρ. Πρωτευού
σης στήν όποια άναφέρει: «Μέ τό γράμ- 
μα μας αυτό επιθυμούμε να σάς εύχαριστή- 
σουμε θερμώς για  τήν πρόθυμη καί άμεση 
εξυπηρέτηση τής Μονής μας στήν Π α- 
νήγυρή της (15 'Οκτωβρίου 1978) καί 
νά σάς εύχηθοϋμε όλοψύχως, όπως ό 
Κύριος καί Θεός μας παρέχει ειρήνη στήν 
οίκογένειά σας καί γενικώς κάθε εύλογία 
κατευθύνοντας πάντοτε τά διαβήματά 
σας στην οδο τοϋ παναγίου Του θελήματος».

Ο ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ ΣΥ ΝΤΑ ΞΙΟ Υ Χ Ω Ν
Τραπεζης Ε λλάδος, οργάνωσε τον περα
σμένο 'Οκτώβριο έκδρομή στήν ’Αρχαία 
Ολυμπία. ’Ε κεί όμως άντιμετώπισε τό 

θέμα τής ξεναγήσεως, έπειδή συμπτωμα-

τικά απούσιαζαν όλοι οί ξεναγοί. Τό κενό 
αύτό μέ εύγένεια καί προθυμία προσφέρ- 
θηκε νά καλύψει ό Έ νω μ ]ρ χης Χρήστος 
Γαλανόπουλος τοϋ Στάθμου 'Αστυν. Του
ρισμού Ά ρ χ . 'Ολυμπίας, ό όποιος εξυ
πηρέτησε^ τούς 100 έκδρομεϊς τοϋ Συλ
λόγου καί τούς ξενάγησε στούς ’Αρχαιο
λογικούς χώρους.

/ Ό  πρόεδρος τοϋ Συλλόγου Έ μ μ . Μου- 
ρελλος με επιστολή πού έστειλε στή Δ]νση 
Τουρισμού τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής 
ε* μέρους τών εκδρομέων, έξήρε τήν 
αξιοζήλευτη προθυμία τοϋ ’Ενωμοτάρχου 
Γαλανόπουλου καί τήν άρτια κατάρτισή 
του σ’ ό,τι αφορά τή γνώση τών αρχαιολο
γικών στοιχείων, τή σαφήνεια μέ τήν 
όποια ανέπτυξε αύτά καί τόνισε: «. . 
Αύτοΰ τοϋ πνευματικού επιπέδου όρ
γανα, έκτος του οτι επιβάλλονται στήν 
συνείδηση τής κοινής γνώμης, τιμούν 
επάξια τό Σώμα τής Χωροφυλακής στο 
όποιο ανήκουν».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ -  ΤΣΟΛΗΣ
’Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς

Ν Ε Ο Ι
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ  
Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Η Σ Α Ν  
Α Π Ο  Τ Ο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σ  0 X. 
Κ Ρ Η Τ Η Σ

Πρόσφατα έγινε στο Παράρτημα 
Σ .Ο .Χ . Κρήτης, ή άποχαιρετιστήρια τε
λετή γιά  τήν άποφοίτηση 101 νέων Χωρο
φυλάκων. Κατά τήν έναρξη τής τελετής 
εψαλει δέηση στήν όποια χοροστάτησε ό 
Πανοσιολογιότατος ’Αρχιμανδρίτης π. Ευ
σέβιος Π ΙΣ Τ Ο Λ Η Σ , προϊστάμενος της 
θρησκευτικής 'Υπηρεσίας τής Χωροφυλα- 
κής.

Στή συνέχεια έγινε ή καθιερωμένη δε
ξίωση στήν όποια παρέστησαν : Ό  Νο- 
μάρχης Ρεθύμνου κ. Ά θ . Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ - 
Λ Ο Σ, ό Γ ' ’Επιθεωρητής Χ ωρ]κής 
Υ ποστράτηγος κ. Μ Ε Λ ΙΝ Τ Ζ Η Σ , ό Ε ί- 
σαγγελεύς Πρωτοδικών Ρεθύμνου κ. Γ. 
ΣΑ Μ ΙΤ Α Σ , ό Δ ]τής τοϋ Ναυστάθμου 
Κρήτης ’Αρχιπλοίαρχος κ. Μ ΑΝΙΟΥΔΑ- 
Κ Η Σ , Διοικητές τών Μονάδων Στρατού 
Κρήτης, ό Δ ]τής καί οΐ ’Α ξιωματικοί 
τοϋ Π .Σ .Ο .Χ . Κρήτης, ό Δ ]τή ς καί 
Α ξιωματικοί τής Δ.Χ. Ρεθύμνου, προϊ

στάμενοι Δημοσίων Υ πηρεσιών καί συγ
γενείς τών νέων Χωροφυλάκων.

Κα τά τήν διάρκεια τής δεξιώσεως, ό 
Δ ]τής τοϋ Π αρ]τος Ά ντισυνταγματάρχης

κ. Γ Α Ρ Ν Ε Λ Η Σ , άποχαιρετών τούς 
Χωροφύλακες, τούς συνέστησε νά ύπη- 
ρετήσουν μέ συναίσθημα εύθύνης τον 
Ελληνικό λαό, νά τούς διακρίνει ή ψυ
χραιμία, ή ύπομονή,ή καρτερικότητα καί 
ή εργατικότητα, νά προβάλλουν τό θρη
σκευτικό τους συναίσθημα στις σύγχρο
νες διαβρωτικές θεωρίες τοϋ ύλισμοϋ καί 
νά ύπερασπίζονται τήν άλήθεια, τήν δι
καιοσύνη καί τήν έλευθερία. Στή συνέχεια 
αντιφώνησε ό άρχηγός τής τάξεως τών 
νέων Χ ωρ]κων καί τέλος τούς νεοξελ- 
θόντες χαιρέτησε έκ μέρους τοϋ κ. ’Αρ
χηγού, ό Γ ' ’Επιθεωρητής Χ ωρ]κής ό 
όποιος, άφοΰ τούς συνεχάρει καί τούς 
εύχήθηκε «καλή σταδιοδρομία» άπεύθυνε 
παραινέσεις γιά  τήν εύσυνείδητη εκτέλεση 
τών καθηκόντων τους.

Ή  δεξίωση τελείωσε μέ καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα άπό τραγούδια τοϋ λυράρη 
Μ Ο Υ Ν ΤΑΚ Η  καί χορούς μέ χορευτι
κό συγκρότημα πού παρουσίασε ή πρόε
δρος τοϋ Δ]τικοϋ Συμβουλίου τοϋ Κέντρου 
’Εργαζομένου Κοριτσιού Ρεθύμνου κα 
Γ ΡΗ Γ Ο Ρ ΙΑ Δ Ο Υ .
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θ ’  Τ Ο Μ Ο Υ
’Ε π ι μ έ λ ε ι α :  

ΙΟΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Διδάκτορος Νομικής 

Έπιτ. Παρέδρου ΑΣΔΥ

Α ΓΕΝΙ ΚΟ

I . —’Αθλητισμός

’Αθλητική Έπιθεώρησις (Σττ. Τ ζέτζια), 
σελ. 142, 200, 442, 520, 582, 670. 746, 
820.

I I . —Γενικά Θέματα

"Η έξειδίκευσις καί ό καταμερισμός τής 
εργασίας ώς παράγοντες επιτυχίας τοϋ 
αστυνομικού έργου (Φορλίγκα Χρήστου) 
σελ. 82.
"Ο άνθρωπος νοσταλγός τής έλευθερίας 
( Ί .  Π απαναγιώτου) σελ. 101. 
Λειτουργία καί συντήρησις τοϋ υπηρεσια
κού Αυτοκινήτου (Σταύρου Κ αραγγελή) 
σελ. 102.
'Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε .Ε .Σ .) 
(Παναγιώτου Παπαντωνίου) σελ. 110.
Ό  Νέος Κώδιξ οδικής κυκλοφορίας, 
σελ. 116,182.
Τό άλογο (παλιά ιστορία άγάπης) σελ. 190 
Ή  καθαριότητα κ ι’ έμεϊς (Παρατηρητής) 
σελ. 328.
Στην Μητέρα πού γιορτάζει (Ί . Κασω- 
τά κ η ) σελ. 332.
Τό παιδί καί τό χώμα σελ. 340.
'Ελληνικός ’Ερυθρός Σταυρός Νεότητος 
(Παναγιώτη Παπαντωνίου) σελ. 342 
’Αριστοτέλης σελ. 403.
Ή  Νεολαία τής Ελλάδος σήμερα (Λου
κά Κοκολιοϋ) σελ. 510.

I I I .  —Διαγγέλματα  — Μηνύματα — 

Η μ ερή σιες  Δ ιαταγές

κ. Υ πουργού Δημοσίας Τάξεως επί τω 
νέω έτει σελ. 4.
Ά ποχωροϋντος ’Αρχηγού Χωροφυλακής 
σελ. 8.
Νέου ’Αρχηγού Χωροφυλακής σελ. 9. 
κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως γιά τήν 
25η Μαρτίου σελ. 300. 
κ. ’Αρχηγού Χωροφυλακής γιά τήν 25η 
Μαρτίου σελ. 301.
Μήνυμα Ειρήνης (Έπιθεώρησις Χωρο
φυλακής) σελ. 311.
κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως γιά  τήν 
επέτειο τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, 
σελ. 832.
’Αρχηγού Χωροφυλακής γιά τήν επέτειο 
τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 σελ. 833.

Ι Υ .—Διάφορα

Δυο λόγια άπό τήν σύνταξη, σελ. 2, 78 
227, 230, 306, 383, 459, 535, 611,687 
763, 839.
Χριστούγεννα ή μεγάλη γιορτή των παι
διών σελ. 12.
Φωτο—Έπικαιρότης σελ. 66, 79, 150, 
204, 370, 450, 518, 606, 678, 756, 824, 
892.

Νέα τοϋ μηνός, σελ. 66, 146, 202, 294, 
372, 444, 522, 598, 672, 748, 823.
Ή  κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των 
νέων (Τροχαίος) σελ. 96.
Οί θανάσιμοι κίνδυνοι τοϋ ’Αλκοόλ στήν 
οδήγηση, σελ. 123.
Νέα άπό τούς νέους, σελ. 130, 196. 
Προβλήματα τροχαίας στις Εύρωπαϊκές 
Χώρες (Γερασίμου Μ ακρή) σελ. 256.
"Ενα αιματηρό μάθημα άπό τις γιορτές 
τών άπόκρεω γιά τήν έξοδο τού Πάσχα 
(Τροχαίος) σελ. 258.
Εικόνες άπό τήν παρέλαση γιά τήν επέ
τειο τής 25ης Μαρτίου 1821 σελ. 302.
Τό κυκλοφσριακό πρόβλημα καί ή Ε λ λ η 
νική Χωροφυλακή (’Αγγέλου Πετρου- 
λάκη) σελ. 384.
Ή  Πασχαλινή έορταστική έξοδος καί τά 
τροχαία ατυχήματα (Τροχαίος) σελ. 390. 
Τό χάσμα πού άνοιξε ό σεισμός σελ. 460. 
Θεσσαλονίκη—Ή  μανία τοϋ ’Εγκέλαδου 
καί ή ώρα τοϋ χρέους (Χρ. Τριανταφυλ- 
λούδη) σελ. 512.
Διακοπές (Σέργιος) σελ. 517.
Αυτοί πού δέν λύγισαν στή μανία τοϋ 
’Εγκέλαδου (Παρατηρητής) σελ. 544. 
Γνωριμίες (Σέργιος) σελ. 651. 
’Επιστροφή στις Μυκήνες σελ. 711. 
Τίποτα (Σέργιος) σελ. 743.
Τό Χρέος (Παρατηρητής) σελ. 764. 
Συμβιβασμοί (Σέργιος) σελ. 803.
Ό  Νοέμβριος (Παντελής Ζέτας) σολ. 805. 
Χρέος εύγνωμοσύνης σελ. 840. 
Πυροσβεστήρες σελ. 855.
Οί Δαίμονες τής ’Ασφάλτου σελ. 858. 
’Εξοργιστικές επιγραφές (Ί . Δήμου) 
σελ. 873.
Τά Χριστουγεννιάτικα δώρα σελ. 878. 
Φωτογραφία πού μιλάει σελ. 903.

Υ . —’Έ γκλημα — ’Εγκληματολογία — 

’Αστυνομική

Έμφάνισις δακτυλικών άποτυπωμάτων 
σέ άλουμινόχαρτο (Φωτεινοπούλου Νικ. 
σελ. 35.
Ή  έκ τοϋ κινδύνου τών Νακρωτικών δι- 
αφώτισις (Ί . Π απαγεωργίου) σελ. 38. 
’Απαγωγή γιά λύτρα (έγκλημα χωρίς 
μέλλον στήν Ε λλάδα) (Π αρατηρητήν) 
σελ. 106.
"Ενας τετράποδος Σέρλοκ Χόλμς σελ. 165. 
Ό  κρυφός Μάρτυρας άποκαλύπτει τον 
δολοφόνο (Μετ. Ευτυχίας Χατζάκη) σελ. 
179.
Μιά πρωτοφανής περίπτωση απάτης (Π α
ρατηρητής) σελ. 195.
Τά ναρκωτικά καί οί νέοι, σελ. 248.
Π ώς άντιμετωπίζει μιά γυναίκα ’Αστυ
νομικός τό επάγγελμά της (Μετ. ’Αν
δρομάχης Τζουμέρκα) σελ. 250.
Διεθνές ’Αστυνομικό ’Ινστιτούτο Παρι- 
σίων (Νικ. Γαονέλη) σελ. 338.
Οί συνθήκες δολοφονίας τοϋ ’Αβραάμ 
Λίνκολν (Περικλή Πετροπούλου σελ. 360. 
Σύγχρονες ποινικές καί σωφρονιστικές 
άπόψεις σχετικά μέ τήν πρόληψη καί τήν 
καταστολή τών τροχαίων ατυχημάτων 
(Μετ. Ά νδρ. Τζουμέρκα) σελ, 392. 
Αστυνομικά προβλήματα άπό τήν 
εισβολή τών άλλοδαπών σελ. 489.
Ό  Βιασμός καί τό θύμα του (Ευτυχία 
Χ α τζά κη —Πολυχρονάκη) σελ. 548.
ΟΙ ψυχοδιανοητικές λειτουργίες στούς 
όχλους (Γεωργίου Παυλίδη) σελ. 560.

Τό Ελληνικό Έγκληματολογικό ’Ιν
στιτούτο σελ. 553.
’Επιχείρηση Λευκός θάνατος (Ά γ γ . Πε- 
τρουλάκη) σελ. 554.
Οί ’Αστυνομικοί μέ τις γκρι μπλούζες 
σελ. 560.
SE R V O  P E R  AM IKECO (Ν. Κου- 
τρουμπή) σελ. 580.
Τό πρόβλημα τής βίας κατά τών ’Αστυ
νομικών ’Οργάνων (Χρ. Φοολίγκα) σελ. 
634.
Ληστεία στό CLUB ΜΑ D IT E R R A - 
N EE σελ. 637.
Αυξάνεται ή παιδική εγκληματικότητα 
στις Η νω μένες Πολ.ιχεϊες τής ’Αμερι
κής σελ. 643.
Οί δυσχέρειες άντιμετωπίσεως τών ’Ανη
λίκων άντικείμενον Διεθνούς Συνεδρίου, 
σελ. 645.
Τά ’Αστυνομικά σκυλιά οί καλύτεροι 
διώκτες τών εμπόρων τού αργού θανάτου 
σελ. 667.
Διαρρήχτες καί απατεώνες (Δημ. Π απα- 
δάμη—Π λατανιά) σελ. 738.
Περιπλάνηση σέ ψεύτικους παραδεί
σους ("Αγγελος Πετρουλάκης) σελ. 777.

Υ Ι .—’Ιατρικά Θέματα

Τό εΰερέθιστον έντερον (Ά ν. Έμμανουη- 
λίδη) σελ. 200.
Τά συνηθέστερα είδη άβιταμινούσεων 
καί οί συνέπειες πού προκαλούν στόν οργα
νισμό σελ. 201.
Προληπτική οφθαλμολογία (Ά θαν. Χα
τζή) σελ. 284.
Τά αντιβιοτικά στήν ζωή μας σελ. 285. 
’Αναιμίες (Νικ. Τάσιου) σελ. 368.
Τά φάρμακα παρέτειναν τόν μέσο όρο 
ζωής τοϋ άνθρώπου σελ. 369.
Ή  καρδιακή άνεπάρκεια (Σταύρου Τα- 
νιούνου) σελ. 440.
' II φυσιολογία τού γήρατος σελ. 441. 
Παχυσαρκία καί εξαρτημένα αντανα
κλαστικά (Μαρκουλίδη Γερ.) σελ. 496.
Ή  μεσογειακή αναιμία ή αναιμία τοϋ 
COOLEY (Δημ. Βούζα) σελ. 596.
Ή  ήλίαση καί πώς μποοεϊ νά άποφευχ- 
Οεϊ σελ. 597.
Ποτέ κολύμπι μέ γευ,άτο στομάχι σελ. 
596.
Καρδιακή Βηματοδότηση( Σταύρου Τανιώ- 
νου) σελ. 818.

Υ Ι Ι .—'Ιστορία—Θρησκεία

Μιχαήλ Τοσίτσας (Ά λκ. Τ ζιούμα) σεκ. 
36.
Βεργίνα «3» σελ. 53.
Τά πρώτα χρόνια τού Ελληνικού Κοινο
βουλίου (Νικ. Κτενιάδη) σελ. 120.
Ή λ ία ς Νίκου (Ναπολέοντος Δοκανάρη) 
σελ. 132.
Ή  Πανεπιστημιακή Φ άλαγί (Νικ. Κτε
νιάδη) σελ. 175.
"Υψος Δυσανάβαιον (Μητρ. Άυθροσίου) 
188.
Ή  25η Μαρτίου 1821 σελ. 212.
Τό βαθύτερο νόημα τοϋ 1821 (Γρηγ. Κω- 
σταρά) σελ. 215.
Ή  πολιορκία τοϋ Ναυπλίου (Γιάννη Ίω αν- 
νίδη) σελ. 219.
Τά αϊτια τοϋ Φιλελληνισμού (Βασ. Χαοα- 
λαμποπούλου) σελ. 224.
Χριστός Ά νέστη, σελ. 234.

907



'Ο  Σταυρός τοϋ Γολγοθά, αιώνιο σύμβολο 
άγάττης (Ά ρ χ . Εύσεβίου Πιστολή) σελ 
236.
Μπροστά στήν 'Τμνολογία των Παθών 
("Αγγ. Πετρουλάκη) σελ. 239.
Ό  Συνταγματάρχης Χωροφυλακής Γεώρ
γιος Κροκιδας ( Μ Γίπειροθεσσαλική 
’Επανάσταση τοϋ 1854) (Ναπ. Δοκανάρη), 
σελ. 260.
II καταπολέμηση των ελαττωμάτων τής 

φυλής μας είναι Εθνικό μορφο>τικό έργο 
(Ί· Ξηροτήρη) σελ. 399.
’Αφανείς ήρωες στα Δωδεκάνησα (Α. 
Μεργιανοϋ) σελ. 412.
Βουκεφάλας, τό άλογο τοϋ Μεγ. ’Αλεξάν
δρου (Φιλ. Τερζή) σελ. 423.
Σκγιλή Μαρτυρία (Μητρ. ’Αμβροσίου) 
σελ. 436.
Ζαχάρω, 30 χρόνια μνήμης (’Ά γ γ .  Π ε
τρουλάκη) σελ. 502.
'Η  μάχη τής Μικρολίμνης σελ. 508.
Ή  θυσία τοϋ Νυμφαίου σελ. 509.
Π αναγία ή Φανερωμένη (Μηχανιώνα Θεσ
σαλονίκης) σελ. 567.
Τό χρονικό τοϋ Δεκαπενταύγουστου (Γιάν
νη Ίωαννίδη) σελ. 571.
II  Χλρπή τής εικόνας της Μ εγαλόχαρης 

(Π αναγιώτη Παπαντωνίου) σελ. 572.
Τό ασημένιο καράβι (’Ιακώβου Χάνου) 
σελ. 587.
Τα Επαναστατικά κινήματα γ ιά  τήν 
απελευθέρωση τής Θεσσαλίας (Ναπ. Δο
κανάρη) σελ. 624, 712.
Ά βέρω φ (Νίκου Παλαιοπούλου) σελ. 656. 
Η  ωρα τής Ιστορίας (Στράτη Μυοιβήλη) 

σελ. 686.
Τό πολεμικό ήμερολόγιο τής ’Αλβανικής 
Ε ποποιίας (Γιάννη Ίωαννίδη) σελ. 690. 

Μπροστά στό Τεπελένη (Γερ. Καπόληε) 
σελ. 700.
Ή  Ν αυμαχία των Σπετσών (Δημ. Τσά- 
πελα) σελ. 724.
Ερρίκος Ντυνάν (Παν. Παπαντωνίου) 

σελ. 727.
Οί γυναίκες τής Πίνδου σελ. 737.
Η Εκκλησία τοϋ Αγίου ’Αλεξάνδρου 

Λέφσκυ (Θεοφίλου Μητροπολίτου) σελ. 
741.
Ή  «άπάρνηση» τοϋ Γαλιλαίου ή ___ ό
θρίαμβος τής μισαλλοδοξίας (Νικ. Ά σ -  
προύδης) σελ. 790.
Η  πρώτη Ελληνορθόδοξη κοινότητα 

τής Καβάλας (Φώτη Τριάρχη) σελ. 795. 
Βιομηχανία Θρησκειών (Χρυσοστόμου Κα- 
κουλίδη) σελ. 816.
Η  ’Επανάσταση τής Χαλκιδικής καί ό 

χαλασμός τής Κασσάνδρας (Ά . Βαμβακά) 
σελ. 870.
Ποϋ έστΐν ό τεχθείς; (Εύσεβίου Πιστολά) 
σελ. 876.
H  Τμνολογία τών Χριστουγέννων (Ά γ γ  

Πετρουλάκη) σελ. 888.

Υ ΙΙΙ  ·— Κ οινω νιολογία

"Οταν τό παιδί κλέβει (Ά νδρ. Τζουμέρκα) 
σελ. 85.
’Ανασφάλεια καί σύγχρονη πόλη (Μετ 
Ανδρ. Τζουμέρκα) σελ. 477.

Γυμνισμός (Νικ. Κουτρουμπή) σελ. 652.

I X .— Λαογραφία

• Θαλασσινή Πρωτοχρονιά (Ν. Σφυοόεοα) 
σελ. 48.
Οί αμυγδαλιές ξανάνθισαν (’Αγγέλου Π ε
τρουλάκη) σελ. 158.
Καρναβάλια, οί Ταχυδρόμοι τοϋ γέλιου 
(Δημ. Σιατόπουλου) σελ. 186.
Γά κόκκινα αύγά (προ/ριστιανική παοά- 
δοση) σελ. 242.

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι (Δημ. Οί- 
κονομίδης) σελ. 366.
Χριστούγεννα στό Πήλιο (Κ. Λ 'άπη) 
σελ. 882. ' "
Τά δικά μας Χριστούγεννα σελ. 886.

X ·— Λ ογοτεχνία—Διηγήματα .

Η  περιπέτεια (Γιάννη Μαρή) σελ. 60. 
’Εθνική Ε τα ιρ ε ία  'Ελλήνων Λογοτεχνών 
(Χο. Ρέππα) σελ. 198.
Ιό  Μ εσολόγγι στήν δημοτική ποίηση 
(’Έ λσα Γαλανίδου — Μπαλφούσια) σελ 
269.
Ό  δολοφόνος τής ’Έ θελ  Λ ίττλ  καί τής 
Τςοανα Μ πλοκ (Μπροΰς Χέντερσον καί 
Σούπερλιν Σάμ) σελ. 278.
Γεώργιος Ζαλακώστας 1805—1858 (Ό  
φλογερός ποιητής καί άγωνιστής) (Ά ρ ιστ. 
Νικόπουλου) σελ. 350.
Ο δολοφονος μέ τήν Χαρτοσακούλα 

Μπρους Χέντερσον και Σάμ. Σούπερλιν) 
σελ. 353.
Τσάϊ καί επισκεπτήριο (Μ προύς Χέν
τερσον καί Σάμ Σούπερλιν) σελ. 414. 
Ό  φόνος τής Μπαλαρίνας (Μπρούς Χέν
τερσον καί Σάμ Σούπερλιν) σελ. 514.
Το χρέος (Παν. Γεωογακοπούλου) σελ. 
568.
Γα αρχεία τής Κολάσεως (Μπρούς Χέν
τερσον καί Σ άμ  Σούπερλιν) σελ. 588 
Τό έγκλημα τοϋ αιώνα σελ. 664.
Κωστής Π αλαμάς ('Έλσα Γαλανίδου — 
Μπαλφούσια) σελ. 706.
Ο άνθρωπος μέ τό σκούρο άδιάβοοχο 

σελ. 731. '
Ο αδίστακτος δολοφόνος τοϋ Τζέρσεϋ σελ. 

798.
Στον τοπο τοϋ έγκλήματος σελ. 874.

X I .— Νεκρολογίες

Ά γρά φ α ς Χρήστος σελ. 487.
Βέμπο Σοφία σελ. 271.
Γκίκας Σόλων σελ. 764.
Ζαχαρής ’Αθανάσιος σελ. 599.
Ή λιά δη ς ’Ιωάννης σελ. 531.
Κουβαράς Νικόλαος σελ. 823. 
Μουσχουντής Ν ικ. σελ. 282. 
Π απαγεωργίου Δημ. σελ. 69.
Σαββάκης Μάρκος σελ. 481.
Χρήστου Παν. σελ. 69.

X II  — Νομικά Θέματα

Π ότε ύφίσταται παράλετίις νομίμου ένερ- 
γείας έκ μέρους τής Διοικήσεως (Κ. Χ ιώ- 
λου) σελ. 34.
I ο εθιμικό δίκαιο τών Σαρακατσάνων 
(Δημ. Γαρούφα) σελ. 88.
Ή  άναδρομική προαγωγή τών Δ ιοικητι
κών Δημοσίων 'Υπαλλήλων ίΚ. Χιώλου) 
σελ. 180.
Λύστηρά ή έπιεικής εφαρμογή τών Νό
μων (Χρήστου Φορλίγκα)', σελ. 276.
Ή  ένδικοφανής προσφυγή (Κ. Χιώλου) 
σελ. 330.
Τό ένδικον μέσον τής Τριτανακοπής ενώ
πιον τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας 
(Κ. Χιώλου) σελ. 404.
Τό ένδικον μέσον τής αίτήσεως άκυρώ- 
σεως ενώπιον τοϋ Συμβουλίου τής ’Ε π ι
κράτειας (Κ. Χιώλου) σελ. 632.
Αι συνέπειαι τών ακυρωτικών αποφάσεων 
τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας (Κ. 
Χιώλου) σελ. 718.
Ή  Συνταγματική προστασία τής προσω
πικότητας (’Αλκιβιάδη Τζιούμα) ' σελ. 
792.

X I I I .— Τ έχνες  — ’Επιστήμες — Γράμ  
μ α τ α .

Η  εννομος τάξις εις τήν φύσιν καί τήν 
κοινωνίαν (Κ. Σύρου) σελ. 15.
Ή  ρύπανση τοϋ πεοιβάλλοντος (Δ τμ 
Βλάχου) σελ. 20. 1 ,μ
Ιό αίτημα τοϋ ελευθέρου χρόνου (Ά λ . 

Φοάγκου) σελ. 90.
Ή  συμβολή τού φυσικού περιβάλλοντος 
εις ι ην ζωήν της Ελλάδος (Π . Ή λιοπού- 
λου) σελ. 162.
Τό νερό τό αίμα τής γής (Νικ. Κούρτη) 
σελ. 322.
Τό χιούμορ (Φ.Χ. Χριστοδούλου) σελ. 406 
Ί ο  περιβάλλον καί ή ανάγκη τής πρόσ
θιας του σελ. 464.
Καλλιτεχνική έκθεση τών υπαλλήλων ^
' ϊ'π . Οίκονομ ικών σελ. 530.
Έ χο υ ν  καί τά φυτά αισθήσεις ; σελ. Ρ~;. 
Τό πρόβλημα τής Γνώσεως (Γ. Μποζώ- : 
σελ. 577. ' Γ
Ο Π αιδικός Φόβος σελ. 584.

"Αγνωστοι σύγχρονοι μεγάλοι εύεργέτ,: 
Ά λεξ . Φράγκου) σελ. 592.
Τά συμπλέγματα «κόμπλεξ» τής παιδικής 
ηλικίας (Γ. Καραποστόλη)'σελ. 646. 
Αλέκος ’ Αλεξανδράκης. Ό  Ζωγράφος 

τής Ν ίκης τού 40 (Έ πιθεώρησις Χιορο- 
φυλακής) σελ. 688.
II προοδευτική πειθαρχία εις τά παιδιά 

(Ά ρ . Ά σ π ιώ τη ) σελ. 716.
Γιώργος Θέμελης, Ό  Έ λληνας μάγος 
τοϋ πιάνου σελ. 722.
Ε ίμαστε μόνοι στό διάσττμα : (A. Μ Ι- 
S H E L ) σελ. 814.
Τό σύμπαν άλλοτε---- καί τώρα σελ. 862.

Χ Ι Υ .— Τουριστικά—Περιηγήσεις

Π άτμος ή Ιερουσαλήμ τοϋ Α ιγαίου 
(Μελιανοϋ Ματθαίου) σελ. 44.
Ν αύπακτος Ή  καστρόπολη τής Ρούμελης 
(Κ ώστα Οίκονομίδη) σελ. 125.
Αγιον "Ορος (Τερζής Φιλοποίυην) σελ. 

169.
Η  Λραχωβα τοϋ Παρνασσού (Γεωργίου 

Τσεκούρα) σελ. 244.
Ορειβασία και Ορειβατικά ατυχήματα 

Δημ. Χαίτόγλου) σελ. 325.
Κεφαλονιά καί ’Ιθάκη (Γερασίμου Π εντό- 
γαλου) σελ. 356.
Π άργα « Ή  λουλουδένια Πολιτεία» (Βασι
λείου Νταλαγεώργου) σελ. 396.
Λέσβος τό άκρόκαστρο τού 'Ελληνισμού 
(Δ. Έλευθεριάδη) σελ. 428.
Επιδαύρια 78 σελ. 458.
Μύκονος (Νικ. Τασιοπούλου) σελ. 473· 
Γιαννιτσά (Ζάχου Σαββοπούλου) σελ. 492· 
’Η Συμβολή τής 'Ελληνικής Χωροφυλα
κής στήν Τουριστική ’Ανάπτυξη τής Χ ώ
ρας (Τάκη Λ αμπρί ι) σελ. 538.
Ίεράπετρα  (Δημ. Παπαδάκη) σελ. 562. 
43η Διεθνής ’Έκθεση Θεσσαλονίκης σελ. 
613.
Τό χάσμα πάνοιξε ό σεισμός κ ι’ εύθύς 
έγιόμισ’ άνθη σελ. 618.
Α ιτωλία καί ’Ακαρνανία (Ά θαν. ΙΙαλιού- 
ρα) σελ. 630.
Λευκάδα (Βάγια Ίοιάννου) σελ. 659.
Τέμπη (Κώστα Αιάπη) σελ. 734.
Τά Τζουμέρκα καί τά κεφαλοχώρια, 
Καλαοΐτες— Συράκο (Xρ. Δουβλαντοινη) 
σελ. 74't.
’Ά ρτα  (Μ παομπούτης Κων[νος) σελ. 780. 
Αη — Γιάννης, ό Πρόδρομος του Του

ρισμού (Κώστα Λιάττη) σελ. 803.
Αέρος σελ. 864.
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ΧΥ .—Χωροφυλακή

’Αλλαγή ήγεσίας, σελ. 5 ,6 .
'Αλλαγή σκυτάλης εις την ηγεσίαν τη , 
Χωροφυλακής σελ. 10 _
Τ6 γυναικείο προσωπικό της Χωροφυλα
κής (’Ανδρομάχης Τζουμέρκα) σελ. 2 . 
Σταυροφορία τής Τροχαίας για αναίμακτα 
Χριστούγεννα, σελ. 28.
Τά ποώτα δώρα των τροχονόμων, σ.λ. 30.
Ή  χωροφυλακή έτίμησε τους καταλη- 
φθέντες άπό τό όριο ήλικιας άνδρες της,
σελ. 32. Γ ~ λ
Ε πισκέψ εις άνδρών Χωροφυλακής σε

’Βπΐκαιρότητες' (R  ' Τζαβάρας), σελ. 70,
8, 210, 296, 374, 446, 524, 600, 75U,
6* 904

.. V S  526,602, 674, 752, 828, S00, 
καλύτεροι τοϋ 1977 σελ. 74.^ 

πρωτοχρονιάτικη π ίττα  της Χωρο- 
λακής, σελ. 80.  ̂ ,
εματα πού ενδιαφέρουν τους <συντα ιου- 

ο,χ (Ή λία  Σπυροπουλου), σελ. 84, Ιϊ'* ,
280, 417, 559, 733.. _ _
Ή  πρωτοχρονιάτικη π ίττα  των Ομίλων 
Φίλων τής Χωροφυλακής προαστίων πρω-
τευούσης, σελ. 95. _
<Η πρω τοχρονιάτικη π ίττα  τη ς 1 πο 
διευθύνσεως Τροχαίας Π ρω τευουσης σε/,.

Τελετή 'Ορκωμοσίας των νέων Ανθυπο-

Δραστηριότητες τής Διεθνούς Ένώ σεως 
’ Αστυνομικών σελ. 209. _ (
"Ομιλος Φίλων Χωροφυλακής στη Θεσ
σαλονίκη σελ. 209. _ ν
Τό έμβλημα τοϋ Σώματος της Χωροφυ
λακής άπένειμε ό Διοικητής Διοικησεως 
'Ά οτης στον Διδασκαλικό Σύλλογο του 
Νομού σελ. 211. _ ,
’Επιθεώρηση Χωροφυλακής — 100 τεύχη

λ 233
Εκδήλωση τής Α .Δ.Χ . Δωδεκάνησου 
προς τιμήν των άποστρατων ανόρων της 
Χωροφυλακής σελ. 297.  ̂ γ
Πασγαλινες εικόνες από τις σχολές Χ ω
ροφυλακής ’Αθηνών σελ. 307.
Π άσχα στίς 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής,
σελ. 308. _ ,
Ή  Χωροφυλακή τιμά την μνημη της 
προστάτιδός τη ς 'Α γίας Ειρήνης σελ. 312. 
Τ ό ελικόπτερο και η Χωροφυλακή σ.λ.

Φραγκίσκος Γκραγιάρ (1792 -1863 ), 6 
πρώτος άρχηγός τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής (Γ. Κτενιαδης) σελ 318.
Γάλλοι ’Αστυνομικοί — Μέλη της 1.1 .Λ . 
στην 'Ελλάδα σελ. 321.^
'Η  Μητέρα τοϋ Χωροφύλακα ( Μ *  Λν 
δρομάχης Τζουμέρκα) σελ. 334._
Σχολές Χωροφυλακής (Παντελής Ζατ-
τας) σελ. 362. „
Νέος Προϊστάμενος τής Θρησκευτικής 
υπηρεσίας τής Χωροφυλακής σελ. 3bb. 
Μια έπιτυχημένη έκθεση τροχαίας σ,ην 
’Ά ρτα  σελ. 375.
Ή  Χωροφυλακή τιμά την μνημη των πε- 
σόντων στό Λιτόχωρο σελ.^377.
Νέοι Χωροφύλακες σελ. 378 _
Νέοι υποστράτηγοι τής Χωροφυλακής
σελ. 382. , γ
Παύλος Ραζέλος ('Υποστράτηγος Χ ω
ροφυλακής) (Ν. Κτενιαδης) σελ. 410. 
'Ο  ’Αστόν ιμικός τής Τροχαίας και ο 
παοαβάτης δδηγός (Μετ. Φρουντζου) 
σελ. 419.
Δραστηριότητες τής Ι.Ρ .Α . σελ. 434.
'ό  Υ πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Λνα

στάσιος Μπάλκος μ ίλησεσέ συγκέντρωση 
’Αξιωματικών τών Σωμάτων Ασφαλείας 
σελ. 435.σελ. ^οθ. μ
Συνεστίαση του 'Ομίλου Χωροφυλακής 
Κηφισίας προς τιμήν τών ύπαξιωματικών 
καί χωροφυλάκων 'Υπηρεσιών τού Λεκα
νοπεδίου ’Α ττικής σελ. 438.
Ή  Χωροφυλακή τίμησε τήν μάχη της 
Κρήτης, σελ. 454.
Τράπεζα αίματος Χωροφυλακής σελ. 484. 
Νέοι ’Ενωμοτάρχες τής Χωροφυλακής 
σελ. 537.
Ή  Χωροφυλακή τιμά τή μνημη των 
ήρώων τής Χαλανδοίτσας σελ. 604 
' Η Χωροφυλακή στη Διεθνή ’ Εκθεση 
Θεσσαλονίκης σελ. 617.
Ή  Χωροφυλακή τιμά τούς ήρωες της 
Δημητσάνας σελ. 629.  ̂ _
Μια ωραία έκδήλωση στις Π αιδικές κα ια- 
σκηνώσεις σελ. 658.
’Εκδρομή στο ’Εξωτερικό τοϋ Ελληνικού 
Τμήματος τής Διεθνούς Έ νώ σεως Αστυ
νομικών (ΙΡΑ) σελ. 662.
Νικόλαος Τρουπάκης — 'Υ ποστράτηγος— 
’Αρχηγός Χωροφυλακής (Ν. Κτενιαδη) 
σελ. 668.
Προσφορά άγάπης και αλληλεγγύης 
τής Χωροφυλακής στούς σεισμοπαθείς 
τής Θεσσαλονίκης σελ. 677.
Δημόσιος Έ π α ινος σελ. 681. _
Φιλοξενία Ελληνοφώνων παιδιών της 
Κάτω ’Ιταλίας στίς παιδικές κατασκηνώ
σεις τής Χωροφυλακής, σελ. 682.
Δεξίωση τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας 
πρός τιμή τών νέων Αξιωματικών σ . ■■
683. ' , -  ,
Ή  Χωροφυλακή στο έπος του 19-.Θ σ.λ.

Μπροστά στό Τεπελένη (Γερ. Κασόλας)
σελ. 700. ~ Λ Ρ Θ
ΔεΕίωση τής Διοικησεως της 
πρός τιμήν τών Ά νδρών τής Διευθυνσεως 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης σελ. 7 ιΟ.
Νέοι Χορροφύλακες σελ. 751. , λ —
Ή  'Ελληνική Χωροφυλακή στην Διεθνή 
"Εκθεση Θεσσαλονίκης σελ. 758. 
’Αγορανομία σελ. 766.
Ή  Κοητική Χωροφυλακή (Νικ. Κτενιαδη)
σελ. 807, 894. , , ,
Φωτογραφικά στιγμιότυπα απο την πα
ρέλαση τής Θεσσαλονίκης (28 Ο κτω
βρίου) σελ. 834.
Μακρυγιάννη (’Επίσημος Εορτασμό,; σ. 
842. , „rr
Αύτό είναι τό «Μακρυγιαννη» σελ. 8_ib. 
Νέες γυναίκες ’Αστυνομικοί στο ^.ωμα 
τής Χωροφυλακής σελ. 848.^
’Έκθεση τροχαίας στη Λαμία, σε/,. 8hu.

Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Ο

’Αμβρόσιος Μητρ. 861 
Α ναιμ ία  368, 597 
’ Ανάστατη 234 
’Ανασφάλεια 476 
’Ανδρόνικος Μ. 55, 58 
’Ανεπάρκεια Καρδιακή 440 
’Ανήλικοι 644 
’Ά νθρωπος 101, 732 
’Αντιβιοτικά 285 
’Αξιωματικοί 683 
Ά πάρνησις 790 
’Απατεώνες 738 
’Απάτη 194 
Ά πόκρεω  258 
’Α ποτυπώματα 35 
Ά πόστρατοι 174 
’Αρχεία 588
’Αστυνομικοί Γάλλοι 321 
’Αστυνομικός 250, 418, 560, 634, 662 
’Άσφαλτος 850 
’Α τυχήματα 325, 390, 392

— A  —

Ά βέρω φ 656.
Ά βιταμ ίνω σις 201.
'Α γία  'Ελένη 312 
"Αγιος ’Αλέξανδρος 741 
'Ά γιο ς Δημήτριος 702 
"Αγιος Νικάνορας 710 
’Αγορανομία 766

Α θλητισμός 98, 142, 290, 442, 520, 670
"Αη Γιάννης 803
’Ά θω  169
Αιμα 194, 484
Α’ίτησις άκυρώσεως 632
Αλέξανδρος Μέγας 52, 422
’Αλκοόλ 123
’Αλλοδαποί 489

— Β —

Βέμπο Σόφια 271 
Βεργίνα 53 
Βηματοδότης 818 
Βία 634 
Βιασμός 548

— Γ —
Γαλιλαίος 790
Γεγονότα καί συμβάντα 73, 138, 206, -98 ,
376, 448, 524, 674, 752, 828, 900
Γήρας 441
Γιαννιτσά 492
Γκίκας Σόλων 764
Γνωριμίες 651
Γνώση 577
Γολγοθάς 236
Γυμνισμός 652
Γυναίκα 24, 250, 737, 848

Δεισιδαιμονία 366 
Δεκαπενταύγουστος 571 
Δημαγωγία 272 
Διακοπές 517
Διαορήχτες 238 _
Διεθνής Ενωσις Αστυνομικών 2Θ8 
Διοίκησις 34 
Δολοφόνος 352 
Δωδεκάνησα 412

— Ε —
’Εγκέλαδος 512, 545
"Εγκλημα 664, 874
Έ γκληματικότης 643
Έγκληματολογικό ’Ινστιτούτο 5ο3
Ε .Ε .Σ . 110, 342
’Ελευθερία 101
Ε λλά ς ’Αρχαία 272
Έλληνίδα 786
Έννομος Τάξις 15
’Ενωμοτάρχες Χωροφυλακής 537
Ε .Ο .Κ . 98 ,'439  
Έξειδίκευσις 82
Έ πικαιρότητες 70, 148, 210, 296, -ιι6, 
524, -600, 750, 826, 904 
’Εποποιία ’Αλβανική 690 
Εύγνωμοσύνη 840 
Ευεργέτες 592

— Ζ —

Ζαλοκώστας Γ . 350 
Ζάππας Κ. 649

— Η

Ή λιάδης 531 
'Ηλίαση 597
'Ημερολόγιο Πολεμικό 690



— θ -
Θάλασσα 48 
Θεολογίδης Σωκρ. 140 
Θεσσαλία 624
Θεσσαλονίκη 512, 544, 567, 613, 617 
677, 680, 740 
Θρησκεία 816 
Θρίαμβος 264

— I -
’Ιθάκη 356 
‘ Ιστορία 686 
’Ιταλία 683

— Κ -
Καβάλα 795
Καθαριότης 328
Καράβι 587
Καρδιά 818
Κασσάνδρα 870
Κατασκηνώσεις 658, 68
Κεφαλανιά 356
Κλέφτης 85
Κοινοβούλιο 120
Κοινωνία 15
Κόκκινα Αύγά 242
Κρήτη 454, 807
Κροκιδάς Γ. 200
Κ τίρια 93
Κυκλοφορία 384
Κώδιξ Κυκλοφορίας 116, 182

— Λ —
Λερός 864 
Λέσβος 428 
Λευκάδα 659 
Ληστεία 636
Λογοτεχνών Ε τα ιρ ε ία  198. 
Λουμπαρδιάρης 702.

— Μ -
Μακρυγιάννη 842, 846.
Μαρτίου 25η, 212, 214, 300, 301, 302 
Μάρτυρας 178.
Μαρτυρία 344.
Μητέρα 332, 334.
Μικρολίμνη 508.
Μισαλλοδοξία 790.
Μουσχουντής Νικ. 282.
Μυκήνες 711.

— Ν —
Ναρκωτικά 38, 248, 554, 667, 776. 
Ναύπακτος 124.
Νέα μηνάς 69, 146, 202, 294, 372 444 
522, 598, 672, 748, 822.
Νέοι 96, 130, 196, 248.
Νεολαία 510.
Νίκη ’40, 688. 
Νοέμβριος 805. 
Νόμιμος Ένέογεια 34 
Νόμος 276.
Νυμφαΐον 509.

— Ο —
Ό δή γη σ ις  123.
‘Οδηγός 51, 418.
’Οφθαλμολογία 284 .
Ό χ λ ο ς  560.'

— Π —
ΙΙάθη 239.
Π αιδιά 12, 85, 193, 342, 584, 643 647 
682, 716.
Π αλαμάς Κωστής 706.
Π αναγία 535, 567, 571, 572 
Π άσχα 258, 307, 390.
Πειθαρχία 716.
Περιβάλλον 20, 163, 464.
Π εριπέτεια 60.
Πίνδος 737.
Ποδόσφαιρο 344, 443.
Π οίηση Δημοτική 269.

Π ροαγωγή 180.
Προλήψεις 366.
Προσφυγή Ένδικοφανής 330. 
Ιΐροσω πικότης 792.
Πρωτοχρονιά 48, 80, 94, 108.
Π υρκαϊά 855.
Πυροσβεστήρες 855.

— Σ -
Σαββάκης Μ. 481.
Σκ ι 582.
Σα ρακατσάνοι 88.
Σεισμός 460, 618.
Σκυλιά 667.
Σπέτσες 724.
Σταυρός 236.
Σ τομ ά χι 596.
Συμβούλιον ’Επικράτειας 632, 718. 
Συνταξιούχοι 84, 174, 280.
Συράκο 744.
Σχολές Χωροφυλακής 307, 362.

— Τ —
Τέμπη 734.
Τεπελένη 700.
Τετράποδο 165.
Τεχθείς 876.
Τζουμέρκα 744.
Τοσίτσας 36.
Τουρισμός 538, 803.
Τριτανακοπή 404.
Τρουπάκης 668.
Τροχαία 28, 51, 74, 96, 108, 1 16, 182 
256, 314, 375, 384, 390, 392, 418 447’ 
525, 858, 860.
Τροχονόμος 30, 74.

— Υ —
'Υμνολογία 239, 888.
Ίπ ά λ λ η λ ο ς Δημόσιος 180.
"Υψος Δυσανάβατον 188.

— Φ —

Φάλαγξ Πανεπιστημιακή 175 
Φάρμακα 369.
Φιλελληνισμός 224.
Φωτογραφία 903.
Φωτο—Έ πικαιρότης 66, 79, 150 204
292, 370, 450, 518, 606, 678, 756, 824’ 
892.

— X —
Χαλανδρίτσα 604.
Χαλκιδική 870.
Χρέος 568, 764, 840.
Χριστός 234.
Χριστούγεννα 12, 882, 886, 888. 
Χριστουγεννιάτικος 878.
Χρόνος 90.
Χωροφύλακας 334, 378, 751, 807, 906. 
Χωροφυλακή, 5, 6, 8, 9, 10, 24, 28, 30 
32, 42, 70, 80, 95, 156, 193, 209, 210, 
211, 232, 297, 307, 308, 312
318, 321, 334, 362, 366, 382, 384, 434,
435, 484, 502, 536, 538, 617, 629, 668,
677, 680, 682, 683, 692, 700, 740, 751,
758, 807, 834, 842, 846, 848, 906.

Γ ΚΑΤΑ συγγράφεις;

Α μβρόσιος Μητροπολίτης 188.
Ά ογιάνης Μιλτ. 9, 301, 833.
Ά σ π ιώ τη  Ά ρ . 716.
Ά σπρούδης Ν. 790.
Βαμβακά Α. 870.
Βλάχος 20.
Βούζας Δημ. 596.
Γαλανίδου — Μπαλφούσια 'Έλσα 269,706. 
Γαρνέλης Ν ικ. 338.
Γεροβασίλης Γ. 66, 150, 722.

Γεωργακόπουλος Παν. 166, 568. 
Γουρίδης Γρηγ. 160.
Δασκαλάκης ’Ιωάννης 620.
Δήμος ’Ιωάννης 827, 873.
Δοκανάρης Ναπ. 133, 260, 624, 712. 
Έλευθεριάδης Δ. 428.
Έμμανουηλίδης Ά να στ. 200.
Ζάττας Παντελής 362, 805.
Ή λιόπουλος Π . 162.
Θεόφιλος Μ ητροπολίτης 741.
’Ιωαννίδης Γιάννης 219, 690.
Κακουλίδης Χρυσόστομος 816. 
Καμπούρογλου Ί .  702.
Καραγγέλης Σ τ. 102.
Καραπιστόλης Γ. 647.
Κασωτάκης ’I. 337.
Κοτσιώρης Νικ. 855.
Κουτρουμπής Ν. 580, 652.
Κουτσιανάς Νικ. 8.
Κτενιάδης Νικ. 121, 175, 318, 410, 668 
807, 894.
Λαμπρίας Τάκης 538.
Λιάπης Κώστας 734, 803, 882.
Μαρής Γιάννης 60.
Μαρκουλίδης Γερ. 496.
Μελιανός Ματθ. 44.
Μεργιανός Α. 412.
Μπάλκος Ά ν . 4, 300, 435, 833. 
Μυριβήλης Στρατής 686.
Νικόπουλος Ά ριστοκλής 350, 649.
Νίκου Ή λ ία ς  132 
Νταλαγεώργος Βασ. 397.
Ξηροτήρης Ί .  272, 399.
Οίκονομίδης Δημ. 366.
Οικονόμου Κώστας 125.
Π απαγεωργίου Ί .  38.
Π απαδάκη—Πλατανιά Δημ. 738. 
Παπαντωνίου Παν. 110, 342, 572, 727. 
Παρατηρητής 106, 195, 328, 482, 544, 
764, 858.
Πετρουλάκης "Αγγελος 158, 239, 314. 
502, 776, 888.
Πετροϋτσος Γ. 73, 138, 206, 298, 376. 
Π ιστολής Εύσίβιός 236, 876.
Ρεπόρτερ 529, 602, 677, 755, 828. 
Ρέππας Χρήστος 198.
Σαββόπουλος Ζάχος 492. 
Σακελλαρόπουλος Σωκράτης 778.
Σέργιος 517. 651, 803,
Σιατόπουλος Δημ. 186.
Σπυρόπουλος Ή λ ία ς, 84, 174, 280, 417, 
559, 733.
Σύνταξη 3, 78, 227, 230, 306, 383, 
459, 534, 612, 687, 765, 839. 
Σφυρόερας Ν. 48.
Τανιώνος Σταύρος 440, 818. 
Τασιόπουλος Νικ. 473.
Τάσιος Νικ. 368.
Τερζής Φιλ. 169, 423.
Τζαβάρας Βασ. 70, 148, 210, 374. 
Τ ζέτζιας Σπϋρος 142, 290, 344, 442, 
582, 746, 820.
Τζιούμας Ά λ κ . 36, 792.
Τζουμέρκα Ά νδρ. 24, 85, 250, 334, 392, 
477, 786.
Τριάρχης Φώτης 795.
Τροχαίος 51, 96, 258, 390.
Τσάπελας Δημ. 724.
Τσεκούρας Γ. 244.
Φορλίγκας Χρήστος 82, 276, 488, 634. 
Φράγκος Ή λ . 90.
Φροϋντζος Χρ. 419.
Φωτεινόπουλος Νικ. 35.
Χαϊτόγλου Δημ. 325.
Χάνος ,’Ιάκωβος 587.
Χαραλαμπόπουλος Βασ. 224.
Χατζάκη Ευτυχία 179, 548.
Χ ατζή Ά θα ν. 284.
Χέντερσον Μπρούς 278, 352, 414, 514, 
588.
Χριστοδούλου Φ. 406.

910



U  "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΡΟΦ ΩΛΗΚΗΣ II
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^Χρι < 5 lo vfle vV & L~

Τήν άγια Νύχτα πού γεννήθηκε 6 Χριστός 
μη περιμένεις νά φανεί τ' άστέρι. 

νΑν τής άγάπης δεν σε λάμπρυνε τό φώς 
στη Βηθλεέμ κανείς δεν θά σέ φέρει.

Καμπάνα δεν θ' άκούσεις μυστική 
αν δεν ηχεί βαθιά σου μ' αρμονία 
Κανένας ουρανός δεν θ' άνοιχτεϊ 
ν' ακούσεις τό «έν άνθρώποις ενδοκια».

Ακόμη με τούς Μάγους νοσταλγός 
γιά μακρυνή πορεία μη ξεκινήσεις,
Τό σπήλαιο πού γεννήθηκε ό Χριστός 
είναι πολύ κοντά νά προσκυνήσεις.




