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ΆΡΑΛΛΗΛΩΣ προς τάς έν Μάνη προετοιμασίας υπό τοϋ Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη και τοϋ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, την ΙΟην Μαρτίου του 

1821, άπεσϋρθησαν έν 'Αγία Λαύρα καί άπεφάσισαν την έναρξιν τοϋ Ά - 
γώνος, ό Παλαιών Πατρών Γερμανός, δ Επίσκοπος Ινερπινης Προκόπιος 
καί οΐ πρόκριτοι Άχαΐας, Άσημάκης Ζαΐμης, Άνδρέας καί Παναγιώτης 
Φωτήλαο, καί Σοπήρης Χαραλάμπης. Την 13ην Μαρτίου, ημέραν Κυρια
κήν, ό Π. Π. Γερμανός, κατά την λειτουργίαν, ηύλόγησε τό λάβαρον (ϊδε 
εικόνα 4ης εξωφύλλου μας), έρρίφθησαν πυροβολισμοί εις τον ναόν καί 
έψάλησαν άσματα·

Εις τον πίνακα τοϋ Ρ. von Hess, δ όρκος και ή ευλογιά τών πολεμι
στών υπό τοϋ Παλαιών Πατρών Γερμανού λαμβάνει, κατα κάποιον τροπον, 
σημασίαν συμβολικήν. Ή  τελετή γίνεται μέσα εις μικρόν ναόν και τα πρό
σωπα είναι ελάχιστα. Ή  μορφή τού 'Ιεράρχου δέν ανταποκρινεται ούτε 
προς τήν ηλικίαν, ούτε προς τά γνωστά χαρακτηριστικά τού Μητροπολίτου 
Γερμανού. ’Αλλά οί πολεμισταί δεικνύουν, μέ τήν στάσιν και τό ύφος των, 
δτι, δίδοντες τον όρκον, αναλαμβάνουν φοβέραν ύποχρέωσιν, ενώ η έκστασις 
τοϋ γηραιού ιερωμένου δίδει είς την σκηνην δραματικοτητα και πάθος.

(Έκ τοϋ «Ιστορικού Λευκώματος τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως»)

---- -----------------(
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Ε Θ Ν Ι Κ Α Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Ι

<c3bαϊρε, ώ χαΐρε,  >ε Λευτεριά!

( Επί τω έορτασμω τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας)

»

Υ^ΛΗΡΕΙΣ Εθνικής υπερηφάνειας καί 
ψυχικής άνατάσεως, έωρτάσαμεν προ 

'ολίγων ήμερων την μεγίστην των Εθνι
κών εορτών μας, την επέτειον τής 25ης 
Μαρτίου 1821. Την ιστορικήν ημερομη

νίαν τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας τοΰ ’Έ 
θνους μας.

Σόμπας ό Ελληνικός Λαός Χνεμνήσθη 
τής συγκινηκωτάτης ημερομηνίας τής 'Ι 
στορίας του καί άνεβαπτίσθη ψυχικώς εις 
τά νάματα τοΰ ’Εθνικού Μεγαλείου της.

Τά γεγονότα τοΰ 1821, ή ι σ τ ο ρ ι 
κ ή  π ρ α ξ ι ς  τ ή ς  Π α λ ι γ γ ε ν ε 
σ ί α ς  μ α ς ,  ή κοσμοίστορική σημα
σία των, άνεκλήθησαν εις τήν μνήμην τού 
’Έθνους.

Έπί 400 ολόκληρα ετη έταπεινοϋτο 
καί έξηυτελίζετο δ Ελληνικός Λαός, 
υπό των αγρίων Τουρκικών στιφών. Ή  
Ελληνική αξιοπρέπεια, τό φιλελεύθερον 
πνεύμα τού Λαού μας είχον ύποβιβασθή. 
Δουλεία καί ταπείνωσις ήσχν τά χαρακτη
ριστικά τής Τουρκικής . κατοχής. Ό  φό
βος απώλειας τού Ελληνικού Μεγαλείου 
καθίστατο δσημέραι επικρατέστερος. Ή  έ- 
ρήμωσις καί τό σκότος έξηφάνιζον βαθμη
δόν τόν λαμπρόν Ελληνικόν πολιτισμόν. 
Καί δλα αυτά μέχρι τής ανατολής τής 25ης 
Μαρτίου 1821.

Τήν ώραίαν εαρινήν εκείνην ήμέραν εν 
θαύμα Ελληνικόν εγένετο. ’Αληθινή νε
κρανάστασή! Σύσσωμος δ Ελληνικός 
Λαός, ευαγγελιζόμενος τό πολιτιμώτατον 
αγαθόν, τήν ’Ελευθερίαν, έκινήιθη κατά 
τού τυράννου. Τά ιδανικά τής άνωτέρας 
Ελληνικής ζωής εμφανίζονται καί πάλιν 
καί ενδυναμώνουν τήν μεγάλην άπόφασιν. 
Καί δ Βάρδος τής συγχρόνου Ελλάδος Σο
λωμός αναφωνεί, προ τοΰ θαύματος,
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Η Α ΔΑ Μ Α Σ Τ Ο Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Ψ Υ Χ Η  ΠΑΡΕ* 

Μ Ε ΙΝ Ε Ν  Α Γ Ν Η  Κ Α Ι  Α Μ Ο ΛΥΝ ΤΟ Σ  Κ Α Θ Ό Λ Η Ν  

ΤΗΝ Δ ΙΑ Ρ Κ Ε ΙΑ Ν  ΤΗ Σ  Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

« X α Τ ρ ε , ώ χ  α ΐ ρ ε , Ε λ ε υ θ ε 
ρ ί ά ! » .  ιΟί πάντες χαιρετίζουν τήν Ε 
λευθερίαν, ήτις τόσον λαμπρώς έξήρχετο 
« α π ό  τ ά % ο κ κ αλ  α β γ α λ μ έ ν η  
τ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν  τ ά ι ε ρ ά » .

Τό χαρμόσυνον άγγελμα μεταφερεται 
παντού καί δονεί πάσαν 'Ελληνικήν ΰπαρ- 
ξιν. 'Ο τιτάνιος εκείνος αγών των Ελλή
νων, υπέρ τής Ελευθερίας, είναι προϊόν 
τής άνωτέρας Ελληνικής ψυχής, ήτις εί
ναι αδούλωτος καί ελεύθερα. ’Αντιπροσω
πεύει τούς πόθους τού ανώτερου ανθρώπου, 
δ όποιος αγωνίζεται Si’ ανώτερους σκο
πούς καί ευγενείς επιδιώξεις. Ό  άγων τού 
1821 είναι απολύτως ανθρωπιστικός. 0- 
λοκλήρωσις τής Ελληνικής υπαρξεως κα
τά τής μακράς καί βαναύσου τυραννίας των 
αλλοθρήσκων καί βαρβάρων Μωαμεθανών. 
’Έμπρακτος διαμαρτυρία τής καθαράς Ε λ 
ληνικής ψυχής, εναντίον τής μισαράς δου
λείας. Π ε ρ ί τ ρ α ν ο ς  ά π ό ό ε ι ξ ι ς  
τ ής ύ π ά ρ ξ ε ω ς ,  καθ όλην τήν 
διάρκειαν τής δουλείας, ’Εθνικής συνειδή- 
σεως καί π ί σ τ ε ω ς  π ρ ό ς  τ ή ν  
’Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν  κ α ί  τ ή ν  Θ ρ η 
σ κ ε ί α ν .

Ή  Ελληνική Έπανάστασις τού 1821, 
ύπόθεσις καθαρώς Έλληνικη, αποοεικνυει 
τήν δύναμιν των ηθικών καί πνευματικών 
αξιών, έναντι τής ύλης καί τής απάνθρω
που βίας. Τπερτάτη προσπάθεια, δι’ άνά- 
κτησιν τής ’Ελευθερίας. Δήλοι περιτρά- 
νως, δτι ή Ελληνική ψυχή παρέμεινεν α
γνή καί άμόλυντος καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής Τουρκοκρατίας καί δταν επέστη 
ή ώρα έξερράγη μετά μεγίστης αγωνιστι
κής διαθέσεως καί επέτυχε την αποκατα- 
στασιν τής ιστορικής πραγματικότητας. Ή  
'Αγία Ααύρα, ή Τριπολιτσα, η Γραοια, η 
’Αλαμάνα, τά Δερβενάκια, ή Χίος, τά Φα- 
ρά, τό Μεσολόγγι, τό Μανιάκι, δεν είναι

απλά γεγονότα, μιάς απλής έξεγέρσεως' 
είναι κτήματα ιερά, παναθρώπινα, συμβο
λικά, ως αιώνια διδάγματα.

Ό  ήχος τής Ελληνικής Έπαναστάσεως 
τού 1821 είχε παγκόσμιον άπήχησιν. Τ - 
περέβη τάς άπλάς διακηρύξεις και τας συ
νέπειας τής Γαλλικής Έπαναστάσεως καί 
θδόνησε πάσαν άνθρωπίνην ψυχήν. Τό αιώ
νιον Ελληνικόν Φώς είχε καταυγάσει καί 
πάλιν. Τό άνώτερον πνεύμα τών: Όμηρου, 
'Ησιόδου, Σόλωνος, Λυκουργου, Αισχύλού, 
Πινδάρου, Σοψοκλεους, Περικλεούς, Σω- 
κράτους, Πλάτωνος, Αριστοτελους, Mc-γ. 
Αλεξάνδρου καί τόσων άλλων, η δοςα τών. 
Μαραθώνος, Θερμοπυλών, Σαλαμΐ νος, 
Πλαταιών, διέτρεχον τό πανανθρώπινον 
καί προεκάλουν δέος καί θαυμασμόν. Οί 
Έλληνες τού 1821 εΐχον άποδειχθή γνή
σια τέκνα γενναίων προγονών. Ο υπέρ 
βωμών καί Εστιών, υπέρ πίστεως καί Πα- 
τρίδος, ιερός αγών είχε κερδηθή.

«Ό Θεός είχε βάλει τήν υπογραφήν του 
—-διά, τήν επιτυχίαν αυτήν τών Ελλήνων 
— καί δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως». 
Τά αιώνια παραδείγματα αυτοθυσίας καί 
ξερού άγώνος είχον επαναληφθή υπο τής 
ιδίας Φυλής, τής αθανάτου καί άδουλώτου 
Ελληνικής Φυλής.

Δικαίως, δθεν, οί Πανέλληνες εωρτασαν 
καί εφέτος ύπερηφάνως τήν μεγάλην επέ
τειον καί εγέραραν τούς ήρωας τού νικη
φόρου άγώνος τού 1821. Είναι ίδιον τού 
Ελληνικού Λαού νά τιμά ήρωας. Ή  ιστο
ρία του είναι ή πλουσιωτέρα εις ήρωίκάς 
πράξεις καί εύγενεις άγώνας.

Καί, έν ταύτψ, ολόκληρος ό Ελληνι
κός κόσμος έώρτασε τήν 25ην Μαρτίου καί 
έτέραν επέτειον. Τήν Χριστιανικήν εορτήν 
τού χαροποιού μηνύματος, περί τής έλεύ- 
σεως καί ένανθρωπίσεως τού Ηδρυτοΰ τής 
Χριστιανικής Θρησκείας ’Ιησού Χριστού.
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Ε Θ Ν ί Κ Α Ι  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Ι

Υπερφυής διπλή συγκυρία. «Διά τοΰ Χρί
στου τήν Πίστιν τήν αγίαν καί της Πατρί- 
5ο, την Ελευθερίαν». Τα ελευθέρια της 
Πατρίους μας καί δ Ευαγγελισμός της Θεο
τόκου.

Ή  πίστις εις τό άγγελμα τοΰ Γαβριήλ 
«χαΐρε κεχαριτωμένη...» ώδήγησε τό Ε λ 
ληνικόν ’Έθνος εις τήν πίστιν τοΰ ετέρου 
αγγέλματος τοΰ 1821: « Χ α ΐ ρ ε ,
ώ χ α ΐ ρ ε  ε λ ε υ θ ε ρ ί α » .

Καθήκον μας ιερόν δ εορτασμός των δύο 
επετείων. Εθνική Παλιγγενεσία, Χριστια
νική Ευλογία.

Η πιστις τοΰ λαοΰ μας προς τα ιδανικά

τής Θρησκείας καί τής Πατρίδας βέν επι
τρέπουν διάφορον συμπεριφοράν. Τά χαρ
μόσυνα αγγέλματα τής θρησκείας καί "τοΰ 
Ελληνισμού μάς δδηγοΰν εις άνωτέρας 
σφαίρας φωτός καί Μεγαλείου. Τά μέν θερ
μαίνουν τήν καρδίαν, διά τής απείρου α
γάπης τοΰ Θεοΰ, τά δέ καταυγάζουν το 
πνεύμα διά τοΰ προνομίου τής Ελευθερίας. 
Ως Ελληνες και ώς Χριστιανοί όφείλο- 

μεν νά συνεχίσωμεν τήν πορείαν των γεν
ναίων καί άξιων προγόνων μας.

Είναι ιστορική, Ελληνική, Χριστιανι
κή επιταγή...

A. X.

Υ Π 0 Σ X Ε Σ I Σ

Στον ίσκιο σας πλανιέται ή ψυχή μας. 
Τον δρόμο πού χαράξατε 
άκολουθάμε!
Στοϋ Ζαλόγγου τή βοή 
δεν κλείνουμε τ’ αυτιά μας!
Στοϋ Σουλιοΰ τ'ις στράτες 
πετανε οι ελπίδες μας.
Στών Ψαρών τις ράχες 
ανδρειώνεται ή θέλησε μας.
Τις δάφνες που δρέψατε 
θά δρέψουμε κι’ εμείς, 
για νά φανούμε αντάξιοι 
στις μεγάλες σας προσδοκίες.

ΣΩΤ. ΚΟΛΠΕΤΙΝΟΣ 
ΆστυφύλαΕ
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Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ κ. ΠΑΝ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ
Ε Π Ι  ΤΗ Ε Θ Ν ΙΚ Η  Ε Π Ε Τ Ε ΙΏ  ΤΗ Σ  ‘> ϊ ίη ς  Μ Α ΡΤ ΙΟ Υ  I S i i l

Π Ρ Ο Σ  Α Π Α Σ Α Σ  Τ Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ  Τ Ω Ν  Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν  Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ

Σύσσω μον τό 'Ελληνικόν "Ε θ νο ς  πανηγυρίζει τήν 149ην ’Επέτειον άπό της ένάρΕεως 
τή ς  'Ε θ ν ικής  'Εποποιίας τοϋ 1821.

Μ ε τ ' ευγνωμοσύνης άπειρου στρέφονται αί σκέψ εις τών Πανελλήνιον πρός τάς σεπτός 
ήρωϊκάς μορφ άς τή ς εποποιίας εκείνης καί εύλαβώς κλίνομεν, όλοι, τό  γόνυ, πρό των 
ιερών σκιών των.

Κατά τήν ιερόν ταύτην στιγμήν, χρέος έχομεν επιτακτικόν όπως, άντί άλλου μνη
μοσύνου, άποδείΕωμεν, δ ι’ έργων, ότι εϊμεθα αΕιοι τή ς  κληρονομιάς εκείνων, οί όποιοι 
περιεφρόνησαν τήν συντριπτικήν λογικήν τών αριθμών καί ύπερηφάνως ώδευσαν πρός 
τήν ύπεράτην θυσίαν. Έ ν ικησαν καί κατάκτησαν τήν δόΕαν όμοϋ καί τήν Ελευθερίαν, 
τήν όποιαν έκληροδότησαν εις ήμας.

Καί θά άποδείΕωμεν ότι εϊμεθα αΕιοι τής κληρονομιάς τών ημιθέων τοϋ 1821, έάν 
άναδειχθώμεν πιστοί θεματοφύλακες τών ύπερηφάνων εθνικών παραδόσεων καί ιδανι
κών, ύπό τών όποιων Ε Κ Ε ΙΝ Ο Ι  ένεπνεύσθησαν, έχαλυβδώθησαν καί ώδηγήθησαν, κατά 
τόν τιτάνειον, τόν έπικόν αγώνα των.

Έ ν ό τη ς  'Εθνική. Π ίστις ακλόνητος εις τήν διδασκαλίαν τοϋ Θεανθρώπου. Περιφρό- 
νησ ις πρός τάς Ολιστικός άντιλήψεις. Προσήλωσις εις τάς αιώνιας καί άκαταλύτους ήθι- 
κάς καί πνευματικός άΕίας, αί όποϊαι Ε λλην ικήν  έχουν τήν καταγωγήν. Πεποίθησις έπί 
τήν ιστορικήν άποστολήν τή ς  'Ελληνικής Πατρίδος. Απαρασάλευτος πίστις καί φανατική 
προσήλωσις εις τήν ύψίστην τών 'Ιδ εώ ν, τήν Ιδέαν ή όποια λέγεται Ε Λ Λ Α Σ  I

'Ιδού  τι άντιπαρέταΕαν οί γιγαντομάχοι τοϋ 1821 έναντι τών άπειραρίθμων ορδών 
τοΰ βαρβάρου κατακτητοϋ. Καί ένικησαν. Ε ις πείσμα τών σατανικών ραδιουργιών τής 
'Ιε ρ ό ς  Συμμαχίας. Ε ις πείσμα τή ς λογικής τών αριθμών. Καί παρά τάς άντιΕοότητας, αί 
όποϊαι έχαλκεύθησαν έπί τέσσαρας αιώνας δουλείας, οί οποίοι θά εϊχον έΕουθενώσει καί 
περιαγάγει ε ις τήν άνυπαρΕίαν οίονδήποτε έθνος. 'Ό χ ι  όμως τό  'Ελληνικόν.

Τό ύψηλόν παράδειγμα εκείνων ας είναι φ ω τεινός οδηγός μας καί ας κατευθύνη 
τάς σκέψεις, άλλά καί τά βήματά μας εις μίαν ύπερήφανον 'Εθν ικήν  πορείαν.

Έμπνεόμενο ι ύπό τών 'Ιδαν ικώ ν καί τών Συμβόλω ν τοϋ 1821, καί συσπειρωμένοι 
περί τούς γενναίους τή ς  21η ς  'Απρ ιλ ίου 1967, οί όποιοι άπεμάκρυναν τόν όλεθρον, τόν 
άπειλοϋντα τό "Εθνος, καί τάς παρακαταθήκης τών θρυλικών άγωνιστών τή ς  ’Εθνεγερ
σίας, δς προχωρήσωμεν όλοι ήνωμένοι πρός τήν 'Εθνικήν άναγέννησιν καί τήν έπανά- 
κτησιν τοϋ ήγετιικοϋ πνευματικού ρόλου τή ς  Πατρ ίδος μας, ε ις  τόν κόσμον.

Είδικώτερον, σείς οί άποτελοϋντες τά Σώ ματα ’Ασφαλείας, άντλοϋντες διδάγματα 
έκ τοϋ "Επ ους τοϋ 1821, τής άπεράντου αύτής δεΕαμενής θάρρους, εθνικής υπερηφά
νειας, καρτερίας καί άφοσιώσεως πρός τήν Πατρίδα, οφείλετε νά δημιουργήσητε, άγω- 
νιζόμενοι, εν τός  τών πλαισίων τής σπουδαίας έθνικής καί κοινωνικής αποστολής σας, 
τά ς προϋποθέσεις, τά ς  άγούσας ε ις  τήν διασφάλισιν τή ς  γαλήνης καί τή ς  εύημερίας τοϋ 
'Ελληνικού Λαού, καί δι' αύτών εις τήν κατοχύρωσιν τής 'Ε θ ν ικής  ένότητος καί τοϋ με
γαλείου τοϋ "Εθνους.

Ζήτω τό "Ε θνο ς!
Ό  'Υπουργός

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Τ Ζ Ε Β Ε Λ Ε Κ Ο Σ
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'Εορτάζει σήμερον τό γένος των 'Ελλήνων τήν ίεράν καί άτινοβόλον επέτειον τοϋ Ά - 
γώνος τής ’Ανεξαρτησίας του.

Εορτάζει καί τιμφ μίαν από τάς λαμπροτέρας σελίδας τής ένδοξου ΰπερτρισχιλιετοΰς 
'Ιστορίας του.

ΙΊαραλλήλως, εορτάζει καί τιμά εν Μέγα Χριστιανικόν Γεγονός, έκ τοϋ οποίου έξεπο- 
ρεύθη τό άνέσπερον φως τοϋ 'Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Τό γεγονός τοϋ Ευαγγελι
σμού τής Θεοτόκου.

Ή  Χριστιανική Πίστις καί ή 'Ελληνική Φιλοπατρία, εις τήν ώραιοτέραν ιστορικήν των 
εκφρασιν, συνθέτουν τό Μεγαλεΐον τής 25ης Μαρτίου.

Στρέφει σήμερον τό "Εθνος μας εύγνώμονα τήν σκέψιν του πρός ’Εκείνους, οί όποιοι, 
διά τής αυτοθυσίας, τής γενναιότητος καί τής περιφρονήσεώς τιον πρός τόν θάνατον, ε- 
πανεγκατέστησαν τήν ’Ελευθερίαν εις τό πανάρχαιον λίκνον της καί έπέτρεψαν εις ημάς 
νά ζώμεν καί νά άναπνέωμεν έλεύθεροι.

Συγκλονίζονται αί καρδίαι των Ελλήνων από τάς μεγαλειώδεις φάσεις εκείνου τοϋ ά- 
νίσου, αλλά νικηφόρου άγώνος, ό όποιος απέδειξε, διά μίαν είσέτι φοράν, τήν άκαταμά- 
χητον υπεροχήν τού αιωνίου 'Ελληνικού Πνεύματος καί τής άδαμάστου 'Ελληνικής Ψυχής 
επί τής ύλης, τής βίας, τής βαρβαρότητος.

'Τπήρξεν, ό άγων εκείνος, αντιγραφή καί έπανάληψις άλλιον παρομοίων άγώνοον, προ
γενεστέρων έποχών, οί οποίοι, αποτελούν, από άρχαιοτάτιον χρόνων μέχρι σήμερον, τό μό
νιμον γνώρισμα τής Ελληνικής 'Ιστορίας.

Τά ονόματα μόνον, αί τοποθεσίαι καί αί χρονολογίαι μετεβλήθησαν. Αί πράξεις υπήρ
ξαν αί αύταί. Πράξεις ήρωϊσμοϋ καί εΰγενοΰς Φιλοπατρίας, αί όποϊαι δεν γνωρίζουν οριον 
κατά τήν έπιτέλεσιν τοϋ πρός τήν Πατρίδα υπέρτατου χρέους. Πράξεις υπέροχου γενναι
ότητος, αί όποϊαι συνεχώς επαναλαμβάνονται εις τήν άπόρθητον ταότην επαλξιν των παναν
θρώπινων ιδεωδών, ή όποια λέγεται Ε Λ Λ Α Σ .

Ούτως, ή Δόξα καί τό Μεγαλεΐον τοϋ ’Έθνους μας, μετεδόθησαν, από έποχής εις ε
ποχήν, από τόπου εις τόπον, από γενεάς εις γενεάν, μέχρι τών ήμερών μας.

Καί τήν ’Εθνικήν ταύτην Σκυτάλην τής τιμής καί τής ’Εθνικής υπερηφάνειας παρέλα- 
βον σήμερον οί γενναίοι τής ’Εθνεγερσίας τής 21ης ’Απριλίου, όδηγοΰντες τόν Ελληνικόν 
Λαόν εις νέας κορυφογραμμάς αγώνων, υπό τήν σκιάν τής αθανάτου ιστορίας του.

Ό  εορτασμός τής 25ης Μαρτίου ευρίσκει σήμερα τό ’Έθνος ήνωμένον εις μίαν μεγα
λειώδη αγωνιστικήν προσπάθειαν, προσπάθειαν άνταξίαν εκείνης, τήν μνήμην τής οποίας 
εύλαβώς τιμώμεν σήμερον. Εις μίαν προσπάθειαν ’Εθνικής ’Αναγεννήσεως, ’Αναδημιουρ
γίας καί Προόδου, ή οποία οδηγεί εις ένα νέον Χρυσοϋν Ελληνικόν Αιώνα. Καί υπό τάς 
προϋποθέσεις ταΰτας, αποτελεί ό εορτασμός τής επετείου εκείνης πηγήν παραδειγματισμού', 
αισιοδοξίας καί πίστεως.

Μέ βαθυτάτην πίστιν πρός τόν Θεόν καί πρός τήν αποστολήν, τήν ανωτερότητα καί 
τήν άστείρευτον δΰναμιν τής 'Ελληνικής Φυλής, συσπειρωμένοι πέριξ τής ’Εθνικής μας Κυ- 
βερνήσεως, ας έντείνωμεν τάς προσπάθειας μας, διά νά κερδίσωμεν τό μέλλον μας. Ή  
Ελλάς θά μεγαλουργήση καί πάλιν.
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'Υπό  κ. Γ. X. Α ΙΛ Η

ΕΙΝΑΙ πχρατηρημένον, δχι ή μοίρα των
λαών είναι κάτι τδ πολύ αναλογον με 

τήν μοίραν των ατόμων καί δτι ή αποστο
λή των Ιχει τά ίδια σχεδόν χαρακτηριστι
κά μέ των ατόμων την αποστολήν.

Έάν διά τήν γοργήν εξέλιξιν ενός λαοϋ 
χρειάζεται ένα πρωτοπόρον ατομον, ένας 
έξειλιγμένος οδηγός, ομοίως καί διά τήν 
πρόοδον των λαών, έν γενει, δια την ες=.- 
λιξιν τής άνθρωπάτητος, χρειάζεται ό πρω
τοπόρος, ό έξειλιγμένος λαός, οστις θα ή- 
γηθή καί θά όδηγήση τούς λοιπούς λαούς 
εις τον δύσκολον δρόμον τής προοδευτικής 
έξελίξεως.

Τ ά ά τ ο μ α  α υ τ ά ,  δΓ ένα λαόν, 
ή © λ α ό ς  αυτός διά τήν ανθρωπό
τητα, ε ί ν α ι ,  δπως καί λέγονται, οΐ

μεγάλοι άναμορφωται, ο ί μ ε γ ά λ ο ι ,  
α π ε σ τ α λ μ έ ν ο ι .

Ί ί  αποστολή των καί εις τας δυο περι
πτώσεις αφορά εις τήν ίκανοποίησιν ενός 
καί τοΰ αύτοϋ μεγάλου σκοπού, τής προω- 
θήσεως δηλ. ένός λαοϋ υπό τών ατόμων, 
ή τών λαών υπό τοΰ απεσταλμένου λαού,, 
πρός τά εμπρός.

Ένω, δμως, τών πρωτοπόρων ατόμων ή 
αποστολή τερματίζεται συνήθως μέ τό τέ
λος τής ζωής των, ή αποστολή, άντιθέτως, 
τοΰ πρωτοπόρου λαοΰ συνεχίζεται επί γε
νεάς γενεών, διατηρουμένη ως διαθήκη μό
νιμος, ώς κληρονομιά αναφαίρετος, ώς προ 
νόμιον Θεόσδοτον.

'Ο απεσταλμένος λαός, ή ή Φυλή αυτή, 
εξακολουθεί νά είναι πάντοτε έ ν α ς  μ ε 
γ ά λ ο ς  α π ε σ τ α λ μ έ ν ο ς  εις τούς 
λαούς τής Γής, μ ία  α π ε σ τ α λ μ έ ν η  
Φ υ λ ή .

"Ενας τοιοΰτος λαός, μία φυλή τοιαύτη,. 
είναι καί ή ίδική μας. Η Ε λ λ η ν ι κ ή  
Φ υ λ ή .

Π ρ ω τ ο π ό ρ ο ς  ε ι ς  τ ο ν  π ο λ ι - ·  
τ ι σ μ ό ν,  ο δ η γ ό ς  ε ι ς  τ ή ν  π ρ ό 
ο δ ο ν ,  π ρ ο σ τ ά τ η ς  τ ώ ν  μ ε γ  ά - : 
λ ιο ν —τ ή ς  έ π ’ αγ αθ ή)  ε ξ ε λ ί -  
ξ ε ω ς—  α ρ χ ώ ν .

Οί λοιποί λαοί τής Γής τήν ήκολούΐθ.η-
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σαν πάντοτε. Λαοί βάρβαροι της Δύσεως, 
λαοί άγριοι της ’Ανατολής, έβαπτίσθησαν 
εις τά εκπολιτιστικά νάματά της καί έ- 
προχώρησαν, υπό τό φως των πυρσών της, 
εις τον δρόμον τής προόδου.

Έχρησίμευσε πάντοτε ώς ή ζύμη εις τό 
φύραμα των φυλών τής Γης. Ύπό την 
σκιάν τοΰ λαβάρου της έσκιάσθησαν κατά 
καιρούς αί πατριαί τών εθνών.

Είναι, δμως, μοιραΐον, διά τούτο δέ καί 
άκατανόητον, αί κινήσεις τών διαφόρων 
τής Γής λαών, εις τον δρόμον τής προό
δου, να σχεδιάζωνται εις τό μέγα Ιργα- 
στήριον τών συγκρούσεων, τ ώ ν  π ο λ έ -  
μ ω.ν .

Έ χει, όντως, άποοειχθή, δτι ό φωτι
σμένος, πρωτοπόρος καί ισχυρός λαός, ή 
απεσταλμένη φυλή, έσυρε πρός έαυτήν τάς 
άλλας φυλάς, έφώτισε καί προήγαγεν αύ- 
τάς, κυρίως διά τοΰ μέσου τής κατακτή- 
σεως, ενεργητικής ή παθητικής, ή οποία 
αποτελεί συνέπειαν ενός νόμου τής εξελι
κτικής ισορροπίας.

Διά νά κινηθή ολόκληρος ή άνθρωπό- 
της πρός ενα νέον σταθμόν προόδου, πρέπει 
δλης τής Γής οί λαοί νά προσομοιάζουν εις 
πολιτισμόν καί έξέλιξιν. Καί ή ομοιόμορ
φος αυτή ιέξέλιξίς επιτυγχάνεται διά τής 
επαφής καί τής ζυμώσεως αυτών, την ό
ποιαν προκαλεΐ μία κατάκτησις.

Λύτη δ’ αυτή ή κ α τ ά κ τ η σ ι ς  δ έ ν 
ε ί ν α ι ,  π α ρ ά  ή έ κ δ ή λ ω σ ι ς  
τ ή ς  τ ά σ ε ω ς  τ ο ΰ  δ υ ν α μ έ ν ο υ  
ν ά  μ ο ρ φ ώ σ η ή τ ο ΰ  ζ η τ ο ύ ν τ ο ς  
ν ά μ ο ρ φ ω θ ή λ α ο ύ .

Την επιχειρεί, συνεπώς, είτε ό σφριγών 
από εξελικτικήν ζωήν πολιτισμένος καί 
πρωτοπόρος λαός, κινούμενος πρός τον ά- 
μόρφωτον, άπολίτιστον καί άνεξέλικτον, 
είτε ό απολίτιστος τοιοΰτος, κινούμενος 
πρός τον πρωτοπόρον λαόν, ώθούμενος α
π ό  τ ή ν ' δ ί ψα ν  τ ή ς  4 ξ ο μ ο ι ώ - 
σ ε ω ς.

Καί πράγματι!
"Οταν ή Ελληνική φυλή ήτο πλήρης 
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σφρίγους καί έπερίσσευεν εις πνευματικήν 
ζωήν, έφθασε διά τού θρυλικού κατακτη- 
τού της, τοΰ Μ. ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ ,  μέ
χρι τού Ιερού Γάγγη τών Ινδιών, ενώ 
ολίγον κατ’ ολίγον είσέδυε καί εις ολόκλη
ρον τήν γνωστήν τότε Δύσιν.

Ά'

Έπέρασαν εκτοτε αιώνες πολλοί καί ή 
αιώνια άνατάραξις τών φυλών τής Γής, 
άναςητουσών τήν πολιτιστικήν ισορροπίαν, 
επροκάλεσε πλείστας δσας νέας διασταυ
ρώσεις.

Αί μορφαί τών παλαιών καταστάσεων 
ήλλαξαν καί αί εκ τών εξορμήσεων τής φυ
λής μας εκπολιτιστικαί έπιδράσεις έπαυ
σαν, άφοΰ άπερροφήθησαν τά δοθέντα εις 
τούς ύποαναπτύκτους λαούς εκείνους εκπο
λιτιστικά στοιχεία.

Ηλθον κατόπιν ήμέραι εκτροπής από 
τον δρόμον τής αποστολής της καί ή φυλή 
μας ύπέστη κάποιαν σοβαράν έξάρθρωσιν 
καί έτράπη πρός τήν φθοράν.

Κατά τά τελευταία ιδίως έτη τού Βυζαν
τίου, ή φυλή μας εύρέθη, από άπόψεως 
ζωτικότητας, εις τούς αντίποδας.

Έν τφ μεταξύ εις τήν Ανατολήν εκεί 
νέαι φυλαί, απολίτιστοι καί βάρβαροι, ένε- 
φανίσθησαν, ζητοΰσαι φώς πολιτισμού.

Τό άλλοτε ισχυρόν καί φωτεινόν Βυ
ζάντιον, εξηρθρωμένον καί διηρημένον, α
σθενές δέ από τάς έσωτερικάς καί έξωτε- 
ρικάς περιπέτειας του, δεν ήδύνατο νά ά- 
πλώση τήν δύναμίν του καί τό φώς πρός 
τά εκεί.

Καί τότε ή κατάκτησις ήκολούθησε τήν 
αντίθετον φοράν. Οί βάρβαροι Μογγόλοι 
Όσμανλήδες, διότι περί αυτών κυρίως πρό 
κειται, εστράφησαν εκείνοι πρός τό φωτει
νόν Βυζάντιον καί τό κατέκτησαν.

Ούτως ή φυλή μας, δ μεγάλος αυτός α
πεσταλμένος εις τούς λαούς, εσταυροΰτο. 
Ιστορία τόσον γνωστή εις αυτήν.

Κ α τ ε κ τ ή θ η ,  δ μ ω ς ,  ι ν α κ α τ α 
κ τ ή σ η  κ α ί  μ ο ρ φ ώ σ η τ ό ν κ α-
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τ α κ τ  η τ ή ν  κ α ί  ϊ V α έ ξ α γ ν ι σ θή 
κ α ί  ά ν α σ υ γ κ ρ ο τ η ' θ ή  κ α τ α -  
κ τ ω μ έ ν η .

Ή  αποστολή της, καί μέ τήν παράξε
νο ν αυτήν αλλαγήν, έξεπληροϋτο καί πά
λιν θαυμασίως.

’Όντως δέ! Ό  Τούρκος, ζυμωθείς μέ 
τήν φυλήν μας επί αιώνας, μετεμορφώθη 
εις μεγάλον βαθμόν, ώστε νά ήμπορή, κα
τά ένα τρόπον, νά παρακολου'θή τάς εξελί
ξεις τοΰ πολιτισμού καί νά έκτιμα τά ανώ
τερα βιώματα του προηγμένου λαοϋ μας.

’Απέβαλε τό μέγιστον μέρος των συνη
θειών του, ήλλαξε νοοτροπίαν, προσηνατο- 
λήσθη προς τούς οδικούς μας, χριστιανικούς 
ορίζοντας, ώς προς τον κοινωνικόν βίον 
του, τουλάχιστον, καί μέ μίαν λίξιν έ π ρ ο - 
ώ δ ε υ σ ε ν.

Έ  κατακτηθεΐσα, εξ άλλου, φυλή μας, 
τελούσα ύπό τό βάρος τοΰ απεχθέστερου 
των ζυγών, ανέπτυξε ν έν έαυτή νέας ιδιό
τητας διά μίαν λαμπροτέραν συνέχισιν τής 
μεγάλης της αποστολής.

’Αφού, λοιπόν, δ δίπλευρος σκοπός τής 
αποστολής της ίκα.νοποιήθη, ή έκπολιτι- 
σθεΐσα καί προοδεύσασα, όσον Ιχρειάζετο 
Τουρκική φυλή, έπρεπε νά τεθή εις τό πε- 
ριθώριον. ’Έπρεπε νά κάμη τόπον εις τήν 
άναδημιουργηθεΐσαν καί χαλυθδοθείσαν 
εις τον ζυγόν της Ελληνικήν Φυλήν, τής 
όποιας πολύ υψηλότερα ένεφανίζετο τότε ή 
εκπολιτιστική αποστολή της.

Δουλεία φθοροποιός καί τυραννίαι βά
ναυσοι συνέτριβον τότε τάς πνευματικός 
τάσεις των λαών τής Γής.

Έχρειάζετο, λοιπόν, ό πρωτοπόρος λαός, 
διά νά φωτίση —έστω καί διά τοΰ παρα
δείγματος του— τόν δρόμον τής περαιτέρω 
εξελίξεως.

Καί ή φυλή μας ήτο ήδη έτοιμος διά τό 
νέον αυτό έργον.

Καί τότε ήλθεν εις τήν μικράν αυτήν 
γωνίαν τής Γής δ άγγελος τών μεγάλων 
πεπρωμένων τών Εθνών καί έμαγνήτισε 
τήν συντετριμμένης από τόν σκληρόν ζυ

γόν Ελλάδα, κ α τ ά  τ ό 
ε κ ε ί ν ο  ε ι κ ο σ ι έ ν α .

”Ε β α λ ε ν ε ι ς  τ ή ν  χ ε I ρ α τ ή ς  
φ υ λ ή ς  ρ ο μ φ α ί α ν  π υ ρ ί ν η1 V, ά- 
κ α τά β λ η τ ο ν, ε ί ς τ ο ύ ς  π ό S α ς 
τ η ς  I φ ό ρ ε σ ε  π τ ε ρ ά  0 υ έ λ λ η ς 
κ α ί  ε ι ς  τ ό β λ έ μ μ α  τ η ς  έ κ λ ε ι. 
σε τ ή ν  δ ύ ν α μ ι ν  τ οΰ  κ ε ρ α υ 
νού.

Καί, ύπό τήν θέαν τής Ελευθερίας καί 
τήν σκιάν τού Σταυρού, εξαπέλυες ώς ορ
μητικόν σίφωνα τόν πάσχοντα Ελληνι
σμόν, κατά τών αχρήστων τυράννων του.

Ή  λαΐλαψ εξέσπασεν άγρια τότε κατά, 
τοΰ δένδρου τής φυλής τών Όσμανλήιδων, 
τό όποιον τέλος ύπέκυψε.

Ή  δράξ τών όλίγων ύψωσε τόν γρόνθον 
της εκδικητικόν κατά τών επιδρομέων τής 
’Ανατολής καί απειλητικόν κατά τών α
συνειδήτων τής Δύσεως.

Έμυκτήρισε τάς συμφωνίας τής Τέρας 
Συμμαχίσς καί περιεφρόνησε τόν δγκον 
τοΰ κατακτητοΰ.

Κάθε “Ελλην αγωνιστής τής Έπανα- 
στάσεως, ήτο τό ακούσιον εκτελεστικόν δρ- 
γανον μιας άνωτέρας θείας βουλής, μιας 
άνωτέρας σκοπιμότητος, μιας ύψηλοτέρας 
ιδέας, ήτις έποτίζετο μέ τό αίμα του καί 
ε,ρριζοβόλει εις τήν γήν, δπου έσκορπίζον- 
το τά κόκκαλά του, τά ιερά1.

Ή  νέα αυτή ζωή, ή οποία έζήτησε νέ
ους ορίζοντας διά νά έκδηλωθή, ώθησεν ά- 
καταμαχήτως πρός τήν δόξαν τ ή ν  έ - 
θ να  π ο σ τ ο λ ι κ ή ν  φ υ λ ή ν  μας ,  
μέ τό ανίκητο σπαθί ένός λαιλαπώδους Νι- 
κηταρά, μέ τό αλάθητο τουφέκι ενός Τζα- 
βέλλα-, μέ τό θαυματουργό πυρπολικό ενός 
Κανά,ρη, καί τήν αυτοθυσία τόσων άλλων, 
di όποιοι, διά τής ελευθερίας, Βιήνοιγον 
νέους δρόμους καί έφώτιζον νέους ορίζον
τας εις τούς δυναστευομένους λαούς τής 
Γής, διά τού Μεγάλου εις αυτούς απεσταλ
μένου, τ ή ς  Θ ε ό σ τ α λ τ η ς  ι σ τ ο 
ρ ι κ ή ς  Φ υ λ ή ς  μας .

Γ. X. Λ ΙΛ Η Σ

29Τ



ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

" Ε ν α ς
έ π α ν α α ΐ ά τ η ς

Μια ε π ο χ ή
Μϊά κ λ η ρ ο ν ο μ ιά

«Ή  βία είναι ή μαμή 

κ ά θ ε  παλιάς κοινωνίας, 

όταν αυτή έγκυμονρ 

μιά καινούργια)).

Κ Α Ρ Α  Μ Α Ρ Ξ

Υπό ΣΩ Τ . Κ Ο Υ Β Α ,  Ά σ τυ ν .  Δ/ντου Β '

Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η

’Από μηνών διενεργεΐται μία προπαγαν
διστική - Ιδεολογική προεργασία. "Ολοι οί 
ραδιοσταθμοί καί τά έντυπα τών χοίρων 
τοϋ Παραπετάσματος, τό Κ.Κ. Σοβ. Έ- 
νώσεως καί κατ’ εντολήν του δλα τά Κ.Κ., 
αι έςωκομματικαί καί συνοδοτποριακαί ορ
γανώσεις, έχουν συντονισθή εις συστημα
τικήν προβολήν τής επετείου τών 100 χρό- 
νων από τής γεννήσεως τοϋ Λένιν, ατινα 
συμπληροΰνται τόν ’Απρίλιον 1970. Προ
γραμματίζονται έορταί, εκδόσεις βιβλίων 
καί γραμματοσήμων, διαγωνισμοί, συγκεν
τρώσεις καί ο,τιδήποτε άλλο θά βοηθήση 
εις την κινητοποίησιν καί ζύμωσιν τών «μα
ζών». Καί εις τήν ψυχράν καί χιονισμένην 
Έρυθράν Πλατείαν τής Μόσχας, πρό τοϋ 
σκοτεινού μαυσωλείου, τάς ουράς τών υπα
νάπτυκτων καί αγαθών μουζίκων, θά αντι
καταστήσουν δι’ ολίγον χρόνον, άντιπροσω- 
πείαι από τά «καλύτερα παιδιά» (κατά τήν 
εκφρασιν τοϋ Χρουστσακρ), τών διαφόρων 
χωρών τοϋ ’Ελευθέρου Κόσμου, μαζί με τά 
τρομαγμένα ανδρείκελα τών Αντιπροσω
πειών τών Λαϊκών Δημοκρατιών. Μέσα εις 
τον μυστηριώδη καί άρωματισμένον χώρον 
τοϋ Μαυσωλείου, θά ριγοϋν καί θά εκστα
σιάζονται εμπρός εις τό κρυστάλλινον φέρε- 
τρον. Ό  μτκροκαμωμένος νεκρός, μέ τά 
μογγολικά χαρακτηριστικά καί τήν περιποι- 
ημενην αστικήν περιβολήν, πού οί εναλλασ
σόμενοι κρυφοί φιοτισμοί παρουσιάζουν πό
τε ώς ζωντανόν καί πότε ως «μιά κίτρινη 
παγωμένην μούμια», θά κείται αμίλητος ώς 
σφίγγα καί μοναχικός. Ό  άλλος νεκρός, 
πού χρόνια τόν συντρόφευε, ό νεκρός μέ 
τά σκληρά χαρακτηριστικά καί τόν παχύ 
μυστακα, άπήχθη μία χιονισμένην νύχτα α
πό τήν θαλπωρή τοϋ μαυσωλείου καί έτάφη 
κοντά εις τά τείχη τοϋ Κρεμλίνου, μέ συν
τροφιά τήν «λιπαντική κόπρο»... Καί ό μι- 
κροσκοπικός περιποιημένος αστός, θά διε- 
ρωτάται:

—Μήπως είναι αλήθεια αυτά που λέγουν

298



οι Χρουστσωφικοί; Δηλαδή οτι μαξ'ι μέ τόν 
Γκόργκυ καί τούς άλλους, πού έδολοφόνη- 
σεν δ Στάλιγ, ήτο κι’ αυτός δ ίδιος θύμα 
του;

Άπάντησιν βέβαια δεν πρόκειται νά λά- 
6η άπό κανένα, πολύ δέ περισσότερον απο 
τούς έπισκέπτας του: Τό μίγμα αύτό των 
έπαγγελματιών έπαναστατών, ύδεολόγιον, 
κομπλεξικών δύσμορφων γεροντοκορών καί 
εξαθλιωμένων δούλιον... Διά κάθε σκεπτό- 
μενον άνθρωπον, διά τόν ’Ελεύθερον Κό
σμον γενικώτερον, ή επέτειος έχει ένα σκο
πόν καί ένα νόημα:

Τήν μελέτην τού ανθρώπου αυτού, τής έ- 
ποχής του καί τής κληρονομιάς του. ’Ίσως 
ή ιέξαγωγή των συμπερασμάτων, νά ίσοσκε- 
λίση τήν ζημίαν πού, είτε τό θέλομεν είτε 
όχι, θά ύποστή δ κόσμος μας άπό τήν έξα- 
πολυομένην ζύμωσιν καί μεγάλην προπαγαν
διστικήν έπίθεσιν. Καί, ίσιος, τά συμπε
ράσματα αυτά νά άποτελέσ,ωσι τήν αφετη
ρίαν μιας νέας προσπάθειας, διά τήν άνα- 
νέωσιν τού άτιμήτου αγαθού τής Δημοκρα
τίας. Τό όραμα μιας Νέας, Μαχομένης Δη
μοκρατίας, ας καταστή ή άπάντησις εις τήν 
κληρονομιάν τού μακροσκοπικού φαλακρού 
αστού, τού μοναχικού καί μελαγχολικοΰ έ
νοικου τού Μαυσωλείου τής ’Ερυθρός Πλα
τείας...

I. ΕΝ Α Σ  ΕΠ Α Ν Α Σ Τ Α Τ Η Σ
Γ Ε Ν Ν Α Τ Α Ι

Εις τήν μακρυνήν μικρήν πόλιν τοΰ 
Σιμπίρσκ, μία οικογένεια μορφωμένων α
στών Ιξεχώριζε. I! το ή οικογένεια τοΰ 
έπιθεωρητοΰ δημοτικής εκπαιδεύσεως Ί ί  
λιά Νικολάεβιτς Ούλιάνωφ. Αυτός, έπι- 
βλητικός μέ ευρύ μέτωπο, γενάκι πε,ιιποι- 
ημένο καί κουστούμι ευρωπαϊκού στύλ, έ- 
ξεχώριζεν εις τούς άξέστους καί άμορφώ- 
τους μουζίκους. Ή  γυναίκα του, Μαρία Ά- 
λεξάντρο'βνα, γερμανικής καταγωγής, ήτο

κόρη ίατροϋ καί είχε άνατραφή μέ αυστη
ρά ήθη. Ή  οικογένεια ήτο αρκετά πολυ
μελής. Εις τάς 10 (22) Απριλίου 1870 
έγεννή'θη τό τρίτον τέκνον της. Ήτο ενα 
•άγοράκι ζωηρό καί έξυπνο. Τό ώνόμασαν 
Βλαντιμίρ. Ό  Σάσια ήτο 6 μεγαλύτερος α
δελφός. Σοβαρός, μελετηρός καί αξιαγά
πητος, είχεν αποκτήσει τήν λατρείαν τοΰ 
Βλαντιμίρ, δ όποιος, ακολουθών τό παρά
δειγμά του, ήτο άριστος μαθητής1. Εις τάς 
12 Ιανουάριου 1886 δ πατέρας άπέθανεν 
άπό εγκεφαλικήν αιμορραγίαν, εις ηλικί
αν 55 ετών. Τήν άνατοφήν τών παιδιών ά- 
νέλαβεν ή μητέρα, βοηθουμένη καί ά.τδ 
τόν αδελφόν τοΰ Ιλίτς, τόν Βασίλη, ο ο
ποίος, αν καί 'δεν ήτο μορφωμένος, είχε 
κατορθώσει νά κερδίση αρκετά διά νά δυ- 
νηθή νά σπουδάση τόν Βλαντιμίρ εις το 
ΙΙανεπιστήμιον. Ό  Βλαντιμίρ, όπως προα- 
νεφέρθη, ήτο πολύ καλός μαθητής καί έ- 
τελείωνε τό γυμνάσιον εις ήλικίαν 17 έ- 
τών, όταν ή οικογένεια Ούλιάνωφ, ύπέστη 
τό πρώτο κτύπημα τής μοίρας. Ό  μεγαλύ
τερος υιός δ ’Αλέξανδρος, εσπούδαζεν εις 
τό Πανεπιστήμιον, όταν συνελήφθη ώς ε
νεχόμενος εις τήν δολοφονικήν απόπειραν 
κατά τοΰ Τσάρου ’Αλεξάνδρου Γ '. Είχεν 
όργανωθή εις τάς παρανόμους τρομοκρατι- 
κάς οργανώσεις τών μαρξιστών καί είχεν
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Π ΙΣΤ Ώ Σ Ο Υ Ν  Δ1ΑΤΙ Υ Π Η Ρ Χ Ε  Μ Ε Σ Α  ΤΟΣΟΝ Μ ΙΣ Ο Σ . .

-άναλάβει τήν κατασκευήν βομβών, ώς δ ί
διος παρε'δέχίθη καί ώμολόγησεν εις τήν 
διεξαχθεΐσαν δίκην. Πέντε εκ των κατηγο
ρουμένων, μεταξύ τών οποίων καί αυτός, 
κατεδικάσθησαν εις θάνατον 3ι’ απαγχο
νισμού, έξετελέσθησαν δέ την 8ην Μαίου 
1887. ΙΙαρά τό γεγονός αυτό, δ Βλαντι- 
μίρ, έτελείωσε τό γυμνάσιον καί ήτοιμά- 
ζετο διά την είσοδόν του εις τό Πανεπι
στήμιο'/. Μέχρις εκείνης της στιγμής, ή 
διαγωγή του ήτο υποδειγματική καί ιδιαι
τέρως σύμφωνος προς τά χριστιανικά ιδε
ώδη. Τούτο προκύπτει από τό σχετικόν πι- 
στοποιητικόν, τον οποίον εξ'έδωσεν δ διευ
θυντής τού γυμνασίου Φ. Κερένσκυ. Εις 
αύτό άνσ.φέρεται, δτι αί έπιτυχίαι του εις 
τά μαθήματα δέν οφείλονται μόνον εις την 
ιδιοφυίαν του, αλλά καί εις τόν ζήλον, καί 
την επιμέλειαν μεθ’ ών παρηκολούθει τάς 
σπουδάς του, ιδιότητες, αίτινες ώφείλοντο 
εις τήν πειθαρχίαν τής οικογενειακής του 
ανατροφής. Υπογραμμίζει δέ, δτι τήν βά- 
σιν τής ανατροφής του άπετέλει ή θρη
σκεία καί δτι ήτο τύπος κλειστός καί ακοι
νώνητος.

Τόν Αύγουστον τού 1887, ή οικογένεια 
Ούλιάνωφ μετώκησεν εις Καζάν, ένθα εις 
τό εκεί Πανεπιστήμιο'/ θά έφοίτα δ Βλαν- 
τιμίρ, δστις, παρά τήν φαινομενικήν του 
προσήλωσιν εις τά ιδεώδη τής τάξεως καί 
τής θρησκείας, έσυνέχιζε τήν μελέτην των 
μαρξιστικών συγγραμάτων, άτινα είχεν αρ
χίσει μέ τήν καθοίδήγησιν τού έκτελεσθέν- 
τος αδελφού του ’Αλεξάνδρου. Εις τάς 4 
Δεκεμβρίου καί κατά τήν διάρκειαν ταρα
χώδους συγκεντρώσεως τών φοιτητών, συ- 
νελήφθη, μεθ’ ετέρων 40 φοιτητών, βιετά-

χθη δέ νά πηραμένη τού λοιπού εις τό χω
ρία.'/ Κοκούσκινο, 40 βέρτσια μακράν τού 
Καζάν, εις κτήμα τής μητρός του. Έκεΐ 
δ Βλαντιμίρ, δπως αναφέρει ή αδελφή του 
’Άννα, έμελέτα πανεπιστημιακά καί μαρ
ξιστικά βιβλία καί ήσχολεΐτο μέ τό κυνή- 
γιον καί τόσκί(!). Τό φθινόπωρο'/ τού 
1888 επετράπη νά έγκατασταθή πάλιν εις 
Καζάν. Έκεΐ συνεδέθη έκ νέου μετά των 
παρανόμων «μαρξιστικών κύκλων». Τόν 
Μάϊον τού 1889 δ Βλαντιμίρ καί ή οικογέ
νεια του εγκατεστάθησαν εις Σαμάραν, δ- 
που ή μητέρα του είχεν αγοράσει ένα με
γάλο αγρόκτημα καί δπου έξηκολούθησε 
τάς μελετάς του, τό δέ 1891 έδωσε πτυχια- 
κάς εξετάσεις εις τό Πανεπιστήμιο'/ Πε- 
τρουπόλεως καί έλαβε τό δίπλωμα τού δι
κηγόρου. Εις τήν Σαμάρα, έμενε καί ή 
οικογένεια τού Μάρκ Τιμοφέεβιτς Έλΐζά- 
ρωφ, επαναστάτου φοιτητού, τόν όποιον έ- 
νυμφεύθη ή αδελφή τού Βλαντιμίρ, ή ’Ά ν
να. ’Αδελφός δέ τού Μάρκ ήτο δ Πάβελ 
Τιμοφέεβιτς, δστις είχε πλουτίσει, ενοικι
άζω'/, τά βασιλικά κτήματα τού Τσάρου 
καί υπενοικιάζω'/ αυτά εις τούς άγρότας!

ΤΙ κυρία δράσις τού Βλαντιμίρ αρχίζει α
πό τήν έγκατάστασίν του εις ΙΓετρούπολιν. 
Μέχρι τής περιόδου αυτής, δ Βλαντιμίρ 
παρουσιάζεται ώς ένας γνήσιος γόνος ά- 
στικής οικογένειας, χωρίς βασανιστικά 
προβλήματα έπιβιώσεως. Ό  ύπουλος καί 
ψοφοδεής (δπως άπεδείχθη άργότερον) 
χαρακτήρ του, δέν τού επέτρεψε νά δια
κινδυνεύσω. Καί αν έτυχε νά έπισημανθή 
ή δράσις του από τήν αστυνομίαν, ήτο διό
τι έθεωρεΐτο ύποπτος, καθ’ δ αδελφός τού 
άπαγχονισθέντος τρομοκράτου. Είς συγ-
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κρούσεις καί ταραχάς, ούΐδέποτε έλαβε μέ
ρος, πολύ >δέ περισσότερον ώς ηγέτης καί 
πρωτοστατών. Έφήρμοζε ήδη τήν άργό- 
τερον διεθνώς καθιερωθεΐσαν φιλοτομαρι- 
στικήν τακτικήν «των πολυτίμων καθοδη- 
γητικών στελεχών»... ϋί όποιοι δεν πρέπει 
να. διακινδυνεύουν!!! Εκείνο, όμως, τό ό
ποιον δέν δυνάμεθα νά άρνηθώμεν, είναι 
βτι μέσα εις τήν σύγχισιν, ήτις έπεκράτει 
εις τήν Ρωσίαν, άλλα καί εις τήν Ευρώ
πην, σχετικώς μέ τήν εφαρμογήν τών Μαρ
ξιστικών ιδεών, ό Βλαντιμίρ μέ σκέψιν 
σατανικήν έδωσε μίαν νέαν ερμηνείαν καί 
ένα καινούργιον τρόπον εφαρμογής. "Ενα 
τρόπον, δπως θά ίδωμεν, χωρίς ηθικούς 
φραγμούς καί συναισθηματισμούς, τρόπον 
τον όποιον ώς αστυνομικοί δυνάμε’θα ya χα 
ρακτηρίσωμεν ώς τό «τέλειον έγκλημα». 
Οί ψυχολόγοι ·θά έπρεπε να είχον βιερευ- 
νήσει τί συνέβη εις τό μογγολικόν κρανίον. 
ώστε δ άνθρωπος αυτός, χωρίς νά ύποστή 
ποτέ έκμετάλλευσιν (δ γαμβρός του μάλι

στα έξεμεταλλεύετο τούς πτωχούς μουζί
κους) , χωρίς νά κουρασθή, χωρίς νά έρ- 
γασθή, χωρίς νά πεινάση, μέ μόνον στοι- 
χείον τόν θάνατον —εκτελεσιν τού αδελ
φού του ’Αλεξάνδρου— νά συσσωρεύση τό
σην σατανικότητα, τόσον μίσος, τόσην 
σκληρότητα, τόσον σαδισμον... Τα μικρά 
διαπεραστικά μάτια του έκαθρέπτίζον τό 
μίσος τού θρασυδίλου καί τήν σκληρότη
τα τού αδυνάτου. ’Από τά πλήγματα αυτής 
τής σκληρότητος δέν διέφυγον, όχι μόνον 
ο! «εχθροί» τής Έπαναστάσεως, άλλ’ ούτε 
οχ στενοί φίλοι καί συνεργάται του. Ακό
μη καί δ επιστήμων μελετητής καί φιλό
σοφος, ό γερμανοεβραιος, υιός ραβίνου Μορ 
ντοχάϊ, Κάρλ Μάρξ, ύπέστη τόν πρώτον 
αναθεωρητισμόν, από τόν Βλαντιμίρ, δστις 
ήρχισε τήν επαναστατικήν δράσιν του ύπό 
τό ψευδώνυμον Νικολάϊ Λένιν (πιθανόν 
έκ τού ονόματος τού ποταμού Λένα) .

(Συνεχίζεται)

Τά στοιχεία τής κυρίως δράσεως τοϋ Λένιν, ήτις

συμβαδίζει μέ τήν προπαρασκευήν καί τήν έκρηξιν

τής Ρωσικής Έπαναστάσεως, θά τά άρυσθώμεν,

σχεδόν έξ ολοκλήρου, από σοβιετικάς πηγάς καί ού-

χί έκ τής συνήθους άντικομμουνιστικής φιλολογίας.
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TO
ΜΕΓΑΛΟ

ο η ν μ n ς ι ο
Φύ Σ

Α Ν Τ . Δ Ε Λ Ω Ν Η ,  Δασκάλου - Λογοτέχνου

ΚΑΛΟΤΥΧΑ χά έθνη, πού μπορούν να 
περνάνε tie συμπληγάδες της Λήθης 

καί νά ξανχφαίνωνται στην κονίστρα τής 
παγκοσμίου ιστορικής σημασίας όμορφα, 
σάν πρώτα, άνέγγιχτα κι’ άστραποβόλα.

Ελάχιστες φορές, στό χώρο τής Ιστο
ρίας, συναντάμε την περίπτωση τής Ε λ 
ληνικής Έπαναστάσεως. Τούτο τδ έξαιρε-

«Φώς τό χέρι 
Φως τό πόδι, 
κι’ όλα γύρω

Μια είναι ή παντοδύναμη αλήθεια: δ τό
πος τούτος θέλει φώς για νά ζήση! Πριν 
άπ’ δλα, φ ώ ς !

Ή  Ελληνική Παλιγγενεσία τού 21 δεν 
είναι κάτι τό τυχαίο, ένα «θαύμα», ένα δ- 
ποιοδήποτε σημαντικό τοπικό γεγονός, μέ 
περιορισμένη έννοια ιστορική. Είναι αυτό 
τό κάτι άλλο: είναι δ παγκόσμιος αγώνας 
μέ τό παναθρώπινο ενδιαφέρον καί την κα
θολική σημασία, έννοιες πού ταιριάζουν μό
νο σέ μεγάλες ιστορικές στιγμές.

τικό κίνημα δεν ήταν τόσο επιθυμία κι’ ό
νειρό... δέν ήταν τόσο τό δράμα κι’ ή α
παντοχή...

...Ή προέκταση ήταν, ή παντοδύναμη 
προέκταση τού Αιωνίου κι’ Άκαταλύτου, 
τού *Ωρ αίου καί τ’ ’Αληθινού Νόμου, πού 
δυναστεύει τόν τόπο τούτο μέ τή γλυκεία 
του παρουσία: τού Νόμου τού Φωτός!

ήσαν φώ ς. . .»

Ό  ’Αγώνας τού 21 είναι ή μάχη, για 
τήν κατοχύρωση των αναφαίρετων ανθρω
πίνων δικαιωμάτων, σέ παγκόσμιο κλίμα
κα. Είναι ή συνέπεια τού άτέγκτου ιστορι
κού νόμου, πού ρυθμίζει τό αέναο «γίγνε
σθαι» τών ιστορικών πεπρωμένων.

Πνεύμα κυρίαρχο τού ’Αγώνα τού 21 
ήταν ή 'δέα τής ιστορικής ευθύνης τού 
λαού μας απέναντι στήν διαλεκτική συνέ
χεια τού ελληνοκεντρικού καί ελληνοχρι
στιανικού πολιτισμού καί τής ιστορικής συ- 
νειδήσεως τής έπιβιώσεώς του μέ άναπε-
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■ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ, ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΦίϊΣ

πταμένο τό όραμα τής Λευτεριάς τοϋ Γέ
νους.

Ιδεολογικός ό σκοπός πιότερο καί ιδεο
λογικά τά κίνητρα πού ώθησαν τόν μεγά
λο «ελεύθερο πολιορκημένο» λαό στην ε
πανάσταση. Δέν ήταν «ταξικός» ο αγώ
νας, δπως ισχυρίστηκαν μερικοί, ούτε «κε
φαλαιοκρατική υπόθεση», καί βέβαια, ού
τε «αστική επανάσταση» ή «επανάσταση 
γραικοσλαΐβικοΰ έθνους», δπως υποστήριξαν 
οί εχθροί τής Φυλής. “Αν ήταν δυνατό!

Ή  άναγεννητική πανεθνική έπανάσταση 
τοϋ 21 ήταν ενα αίτημα καθολικά, ιστορι
κά δικαιωμένο, γιά μιά αλλαγή ούσιαστι- 
κώτερη, « γ ι ά  τ ο ϋ  Χ ρ ί σ τ ο υ  τ η ν  
π ί σ τ η  τ η ν  ά γ ι α  κ α ί  τ^ή ς 
Π α τ ρ ί δ α ς  τ ή ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α .  Ή 
ταν ενα πανελλήνιο κίνημα, μέ νόημα πα
γκόσμιο καί σκοπό υπερεθνικό, πού οδη
γούσε σέ θυσίες κΓ ολοκαυτώματα μέ μί·α 
δράση καθαρή, μέ μιά κοινή απόφαση, χω
ρίς συνδιαλλαγές κΓ οπισθοχωρήσεις καί 
μέ ήθος αγωνιστικό.

Μ ε γ ά λ ε ς  α ρ ε τ έ ς  κ α θ α γ  ί α _ 
σαν  τ ό ν  ’Α γ ώ ν α  τ ο ΰ τ ο :  ή
πίστη στό Θεό καί στά ιστορικά πεπρω
μένα, ή άρρηκτη ψυχική ενότητα, ή ηθι
κή βάση τής πράξεως, ή αυτεπίγνωση τής 
μεγάλης αποστολής, ό ήρωϊσμός, ή αδελ
φοσύνη, ή μεγαλοπρέπεια, ή γενναιοψυχία 
κΓ ή εγκαρτέρηση, τόσες άλλες...

« ’Α ρ ε τ ή ν  κ α ί  τ ό λ μ ην θ έ 
λ ε ι  ή ' ε λ ε υ θ ε ρ ί α . . . ! » ,  θά πή δ 
ποιητής. Καί τά δυο δ αγωνιστής Ελλη
νικός λαός τά είχε περίσσια. Ξόδεμα κα
θημερινό από τής ψυχής του τ’ άείζωο 
φώς... Τό σπέρμα είχε φυτρώσει. ΚΓ δ ερ
γάτης πού θά τό καλλιεργούσε υπήρχε... 
ό 'Έλληνας!

Ή  μεγάλη αύτή παλιγγενεσία έχει πλέ
ον περάσει στήν ιστορία, σάν δρόσημο ε
θνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο.

Εθνικό, γιατί αλλάζει τά πεπρωμένα 
τοϋ Γένους, ευρωπαϊκά, γιατί μιά κρίσιμη 
ιστορική περίοδο πολιτικών ιανακαταταξε- 
ων στήν Ευρώπη ή Επανάσταση θά παι- 
δαγωγήση τά έθνη της, γιά τό τί σημαί
νει Λευτεριά καί συντελεί στήν δριστικήν 
πτώση τής ’Οθωμανικής κυριαρχίας. Πα
γκόσμιο, γιατί οί λαοί ανακατατάσσουν τις 
ιδέες τους καί τις άξιες τής ζωής σ’ δλα 
τά πεδία, πνευματικά, ’ ψυχικά, ηθικά, 
παίρνοντας σάν μέτρο τήν θυσία των Αγω
νιστών τοϋ Είκοσιένα.

Τ ό μ ε γ ά λ ο . . .  θ α υ μ ά σ ι ο  
φ ώ ς !  Τ ’ ιάείζωο εκείνο φώς, πού εκτυ
φλωτικά φώτισε τήν Οικουμένη κΓ έδει
ξε πόσο τά έθνη μπορούν νά μεγαλουργή
σουν, όταν υπάρχει μέσα στήν ιστορική 
τους μοίρα γραμμένος δ μοναδικός λόγος 
τοϋ ποιητοΰ:

«Στά  έθνη ή μεγαλοσύνη δέν μετριέται 

[μέ τό  στρέμμα,

μέ της καρδιάς τό  πύρωμα μετριέται

[καί μέ τό  αΐιμα».

Α Ν Τ . Δ Ε Λ Ω Ν Η Σ
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Π Ε Ζ Ο Ι  ΡΥΘΜ Ο Ι

αιππΗ
T10PW

I

JJT A N  τότε, έδώ καί ολόκληρα 149 χρό
νια. ^Ηταν δλα σιωπηλά, γ ια τ ί τά 

’σκιαζε ή φοβέρα καί τά  πλάκωνε ή σκλα
βιά. Χρόνια άπό τότε, πού άλώθηκε ή Βα
σιλίδα. Χωρίς νά πέση καί ή λεύτερη καρ
διά. Κι’ ή ψυχή, άπό τήν πρώτη κι’ δλας 
στιγμή, νά γλυκοτραγουδή: Πάλε με χρό
νια μέ καιρούς, πάλε δικά  μας θά ’ναι. 
Κι’ άκαρτέρει κι’ άκαρτέρι, ώς που, νά 
την, φθόινει ή χαρούμενη ήμερα.

25η ΜΑΡΤΙΟΥ: ’Α ναρριγεί κάθε χρο
νιά, κάθε καρδιά Ε λληνική, την ά γ ια  τού
τη μέρα. ΤοΟ ’Εθνικού Σηκωμού ή καθιε
ρωμένη άρχή. Τί κι’ άν αρχίζει, δυο ή 
τρεις μέρες μπροστά ή μετά, στήν Καλα
μάτα ή στήν “Α για  Λαύρα, ή λευτεριά. 
Σημασία έ'χει ό Σηκωμός, γ ιά  τήν νε
κρανάσταση τού Γένους τού Ελληνικού. 
Σκέψου τι θά ’μασταν ακόμη, άν δεν γ ι
νόταν! Φρίκη φέρνει καί μόνη της απου
σίας του ή ιδέα. Δ ίχως εθνική λευτεριά, 
δέν υπάρχει καί ανθρώπινη ζωή.

'Ισ τορ ία  γνωστή. Σ ά ν  τή σπίθα, κάτω 
άπό τή στάχτη, φυλαγμένη ή φωτιά ή έ- 
θνική. Κρυφοκαίει καί τ ’ αγιοκέρι στό μι
κρό κρυφό σχολειό. Νά πλουταίνη ό ρα
γιάς, δπου θάλασσα καί γης, νά φωτίζε
τα ι ό νοΰς, ν’ άντριεύη ή ψυχή. Βρόντοι

άπό καριοφίλια κΓ άπό πάλες άστραπές, 
νά κρατούν τά  μετερίζια καί τά  διάσελα 
άνοικτά. ’Ό ρθιος σκοπός, δρθιος Ρωμιός, 
θάνατος ή λευτεριά, δρκος στήν άτρόμητη 
παλληκαριά. “Ως που νά ’ρθή ή ευλογη
μένη ώρα, ν’ άνεμίσουν τ ’ ά γ ια  λάβαρα, 
νά φουσκώσουν καί τά  ράσα, γέροι, νέοι 
καί παιδιά, μέ τις μάννες πιό μπροστά, 
νά σηκώσουν μπαϊράκια, σπιθαμή τή σπι
θαμή, νά σαρώσουν ά π ’ άγαρηνούς, λίγο 
τόπο πατρικό, νά ξανανθίζουν καί τά  σπί
τια, ν’ άνάψουν κΓ αγιοκέρια, στήν εικό
να μπρος τής Παναγιάς.

ΤΗ Σ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ! Ποιος μπορεί νά τό 
ξεχάσει; Μή δέν είναι καί δική Της τούτ’ 
ή μέρα, ή γιορτινή; Σ έ  π ιά  πιστή ή άπιστη 
ψυχή, δέν κρυφοαντηχεΐ τού ’Α γγέλου ή 
φωνή ! Χαΐρε, Κεχαριτωμένη καί χα ρά  με
γάλη εύαγγελίζου. Τού άνθρώπου Υιό θά 
γεννήσης, τον Υιόν τού θεού. ’Εσύ, ή Ά -  
μωμη Μητέρα, πού κρύβεις μέσα Σου τής 
Γέννας δλον τόν Πόνο κΓ δλης τής Ζωή: 
τήν χαρά. Ποιά μάννα δέν πονεϊ καί 
χα ίρετα ι μαζί; Ποιό πρωτοκλάμα παιδ - 
κό πρωτοχαιρετισμό δέν στέλλει, στον ή 
λιο τής χα ρά ς; Δ ίχως τέκνου πνοή, ποιό 
νόημα μπορεί νά ’χει κΓ ή ζωή; Τί πώς 
θά ’ρθη κι’ αυτό στοΰ κόσμου τούτου τά 
βάσανα νά μπή, άκόμα καί νά σταυρω- 
θή ; Μή δέν είναι ό άμνός, ό αΐρων τις α 
μαρτίες τού κόσμου;

Υ πάρχει δρόμος, πού νά μήν περνά άπό 
τόν Γολγοθά γ ιά  νά φθάση ώς τήν ’Ανά
σταση ; Μή λυπάσαι, Δέσποινα Κυρά μου. 
Ό  Μονογενής Σου θά γενή μιά μέρα καί 
Πολυγενής. ΚΓ άπ’ τής νύχτας τό σκοτά
δι, θά  ’ρθη καί τό φως τής ήμέρας. ’Έτσι, 
νά χαρής καί Σ ύ  μιάν ’Ανάσταση καλή.

’Α νάσταση! Μήνυμα τού Είκοσιένα. 
’Ά γ γ ε λ μ α  στήν Παναγιά. Τού Γένους καί 
τού ’Ανθρώπου. Τό ’να φέρνει καί τ ’ ά λ
λο. ΚΓ απαραίτητα τά  δυό. Τό μηνά ή 
Γή, τό μηνούν κι’ οί Ουρανοί. “Απλωσε τό 
χέρι στήν Σ ημα ία  τήν Ελληνική καί στήν 
Ποτναγιά τό γόνυ κλίνε ευλαβικά. Σοΰ τό 
παραγγέλλουν τού Είκοσιένα οΐ νεκροί οί 
ήρωίκοί. Τό κολεΐ καί τού άνθρώπου ή 
ψυχή. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ά στυφύλαξ
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Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε  ΤΟ όνομα τοΰ Αύτοκράτορος Λέον- 
* τος τοΰ Σοφοΰ καί μέ τόν τίτλον «’Ε

παρχιακόν Βιβλίον» σώζεται μία σειρά σο
φών διατάξεων, ή όποια αποτελεί σημαν- 
τικωτάτην συμβολήν, δχι μόνον εις την ι
στορίαν τής Ε λληνικής μεσαιωνικής διοι- 
κήσεως, άλλα καί εις τήν έκτίμησιν τοΰ 
πολιτισμοΰ τής μεγάλης 'Ελληνικής Μο
ναρχίας, κατά τόν ένατον αιώνα.

Τό χειρόγραφον τοΰ «Έ παρχιακοΰ Βι
βλίου» Δέοντος τοΰ Σοφοΰ, εύρέιθη εις 
τήν βιβλιοθήκην τής Γενεύης καί έξεδόιθη 
πρό όλίγων ετών. Τί δέ μελέτη τοΰ άποδει- 
κνύει, δτι ή μεγάλη πρωτεύουσα τοΰ Ε λ 
ληνικού κράτους ή «θεοφύλακτος Πόλις», 
κέντρον καί ψυχή τοΰ κολοσσιαίου εκεί
νου οργανισμού, παρουσίαζεν άπό τοΰ ε
νάτου αίώνος τήν εικόνα τοΰ πολιτισμού 
καί όργανώσεως, άπό τήν όποιαν όφείλο- 
μεν νά όμολογήσωμεν, δτι δέν έχομεν κά
μει προόδους, ίσως δέ καί εις μερικά ση
μεία δέν έψθάσαμεν καν.

Ώ ς  έκ τής γεωγραφικής της θέσεως ή 
Κωνσταντινούπολις άπετέλει τό κέντρον 
τεράστιας εμπορικής κινήσεως. ’Έ μποροι 
άπό δλα τά  μέρη τοΰ κόσμου έφεραν εκεί

διά ξηράς καί διά θαλάσσης τά έμπορεύ- 
ματά των διά νά τά πωλήσουν ή νά τ’ άν- 
τάλλάξουν μέ εμπορεύματα τά  όποια δέν 
είχαν εις τούς τόπους των.

Ό  λιμήν, ή μάλλον οί λιμένες της, πα- 
ρουσίαζον ίλιγγιώιδες θέαμα. Εις αυτούς 
συνηντώντο τά  κάτεργα τών Βυζαντινών, 
αί γαλέραι τών Γενουησίων, τά  μονόξυλα 
τών Ρώσσων, τά  ελαφρά καί ταχύτατα 
πλοία τών ’Αράβων, οί όποιοι —όπως άλ
λως αλοι οί θαλασσινοί τοΰ Μεσαίωνος— 
ήσον εναλλάξ έμποροι καί πειραταί, έπι- 
χειρηματίαι μαζί καί κουρσάροι. Καί έπί 
τέλους εις τά  προάστεια τής πόλεως, πρός 
τήν ’Ασιατικήν άκτήν, έφθαναν τά καρα
βάνια τής ’Αραβίας, τών ’ Ινδιών καί τής 
Ά πω τάτης ’Ανατολής καί τά  βαρύτατα 
αμάξια τής Μεσοποταμίας καί τής Περ
σίας, φορτωμένα θησαυρούς ολοκλήρους.

—ιΔιά νά ρυθμισθή δλη αυτή ή κολοσ
σιαία εμπορική κίνησις, διά νά διευκολυν- 
θή τό έμπόριον τής εισαγωγής καί τό δια- 
μετακομιστικόν έμπόριον, έχρειάζετο διαρ
κής καί λεπτεπίλεπτος καί προβλεπτική ε
νέργεια τών άρχών καί προσωπικόν πυ- 
κνότατον καί ύπαλληλική παράδοσις στε-
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ρεά, ώστε νά μη επηρεάζεται άπό τά  αλ
λεπάλληλα καί συχνότατα πολιτικά γ εγ ο 
νότα. "Επρεπεν επίσης ή 'Αστυνομία νά 
είναι άγρυπνος. Τό Βυζάντιον περιεκυ- 
κλοΰτο πάντοτε άπό εχθρούς καί οί έμπο
ροι, πού ήρχοντο άπό τά  άκρα  τού κό
σμου δέν ή σαν πάντοτε ειρηνικοί καί άκίν- 
δυνοι έπιχειρηματίαι. ^Ησαν συχνότατα 
καί κατάσκοποι ερχόμενοι νά συνενοηθοΰν 
μέ τούς εγκατεστημένους εις την Κωνσταν- 
τινούπολιν ομοεθνείς των καί νά προετοι
μάσουν έκεϊ τήν επιδρομήν τής ερχόμενης 
άνοίξεως.

Δ ιά νά κανονισθή ή ελευθερία του εμπο
ρίου, διά νά προστατευθή τό κράτος άπό 
τούς ταραχοποιούς ξένους, δ ιά  νά μ α 
ταιωθούν τά  σχέδια των ύποπτων, διά νά 
έξυπηρετηθή ή κοινωνία, δ ιά  νά έξασφα- 
λισθή δχι μόνον ή τάξις, άλλα καί ή ά- 
ταιτουμένη διά τήν μεγάλην εκείνην πρω 
τεύουσαν ευπρέπεια, έχρειάζετο μία πολυ
πληθής υπαλληλία, μία λεπτομερής καί 
προβλεπτική, άλλά καί εφαρμόσιμος νο
μοθεσία καί ένας παντοδύναμος άρχηγός. 
Αύτός δέ ήτο ό ' Έ π α ρ χ ο ς  τ ή ς  π ό 
λ ε  ω ς , μεγιστάν μεγάλης δυνάμεως, 
συνδυάζων δυο ιδιότητας, τοΰ δικαστοΰ 
καί τοΰ Δ)ντοΰ τής άστυνομίας. Ή  δικαιο
δοσία του έξετείνετο εις δλην τήν πόλιν 
καί τούς λιμένας, εις τά  προάστεια, μιλιά 
άκόμη ολόκληρα εις τήν ύπαιθρον χώ 
ραν, επί εντοπίων καί ξένων, έπί των ά- 
στών καί έπί τού δχλου. Ά νω τάτη προ
ληπτική καί καταδιωκτική άρχή, είχε πολ- 
λήν εργασίαν εις τούς ταραχώ δεις εκεί
νους χρόνους.

"Εν μόνον μέρος των δικαιωμάτων καί 
των καθηκόντων τοΰ Έ παρχου  περ ιγρ ά 
φει τό «Ε παρχια κόν Βιβλίον» τοΰ Δέον
τος τοΰ Σοφοΰ, τό μέρος τό άναφερόμενον 
εις τά ς συντεχνίας τής θεοφυλάκτου Πό- 
λεως. Καί αυτό δμως τό μέρος, περιέχον 
σειράν άστυνομικών διατάξεων, άποδει- 
κνύει άφ’ ενός πόσα ζητήματα, τά  όποια 
κολακευόμεθα νά νομίζωμεν σημερινά έ- 
γεννώντο έκτοτε καί άφ' ετέρου πόσον σο
φά έφρόντιζε δ ιά  τάς μάλλον πολύπλοκους 
σχέσεις τοΰ πολίτου προς τήν εξουσίαν ή 
διοίκησις τοΰ Κράτους εκείνου, τό όποιον

τόσον έσυκοφαντήθη εις τήν δύσιν καί τό
σον άγνοεΐται υπό των άμεσωτάτων άπο- 
γόνων του. Αυστηρά καί προφυλακτική ή
το ή Ελληνική μεσαιωνική άστυνομία α 
πέναντι των ξένων εμπόρων. Οί είσάγον- 
τες τά  έμπορεύματά των εις τήν Κωνσταν
τινούπολην έπρεπε νά παρουσιασθοΰν εις 
τά  γραφ εία  τοΰ Έ πάρχου  διά  νά δηλώ
σουν τά  έμπορεύματά των, νά τά  πωλή- 
σουν εντός τριών μηνών καί νά φύγουν. 
"Αν εις τό διάστημα τών τριών μηνών τό 
έμπόρευμα δέν είχεν έξαντληθή, έπρεπε 
πάλιν νά παρουσιασθοΰν εις τον 'Έ π α ρ 
χον, ό όποιος ν’ άποφασίση τί θά γίνη. 
Έ ν  πάσει περιπτώσει δέν φαίνεται π ιθα
νόν, δτι έδίδετο παράτασις διαμονής εις 
έκεϊνον τον έμπορον, ό όποιος δέν είχεν 
κατορθώσει νά εξάντληση έμπροθέσμως τά 
έμπορεύματά του.

Έ νώ  δέ αυτά τά  προφυλακτικά μέτρα 
έλαμβάνοντο έναντίον τών ξένων έμπορων, 
άπαγορευτικαί διατάξεις έξα γω γή ς ύπήρ- 
χον διά  μερικά είδη έγχωρίου βιομηχα
νίας, υφάσματα ώρισμένα, μέταξαν, πορ
φύραν κ-λ/π. Οί έμποροι έπρεπε νά γνω ρί
ζουν εις ποιους πωλοΰν τά  υφάσματα αυ
τά, ώστε νά μή εξαχθούν, άπηγορεύετο δέ 
ρητώς ή πώλησις μετάξης εις τούς Ε 
βραίους.

Μία άπόδειξις τών φροντίδων διά  τήν 
ευπρεπή έμφάνισιν τής πόλεως ήσαν οί 
κανονισμοί τών θέσεων τής πωλήσεως τών 
διαφόρων εμπορικών ειδών. 'Από τής Χαλ- 
κής Πύλης έως τό Μίλιον —μίαν άπό τάς 
κεντρικός λεωφόρους τής πρωτευούσης— 
έπετρέπετο νά έχουν τά  καταστήματά των 
οί μυροπώλαι. Εις τά  καταστήματα αυτά 
έπωλοΰντο τά  μυρωδικά τής ανατολής: 
νάρδος, λίβοτνος, σμύρνα, αλόη μύρα, βάλ- 
σαμον, μόσχος, θύμος, μελισσόφυλλον, καί 
είδη βαφικής, τά  όποια έχρειάζοντο εις 
τάς γυναίκας τής εποχής έκείνης. Κατα
στήματα επομένως πολυτελείας εΐχον τήν 
θέσιν των εις τό κεντρικώτατον εκείνο μέ
ρος τής πόλεως. “Η Χαλκή Πύλη ήτο μία 
άπό τάς μεγάλας πυλας τών ανακτόρων, 
κοσμουμένη μέ εικόνας τοΰ Ίη σ ο ΰ  Χρι
στού. Ή  αστυνομική διάταξις, ή όρίζου- 
σα εις τούς μυρεψούς τήν περιφέρειαν έ-
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κείνην, προσθέτει ότι μόνον αυτο'ι πρέπει 
νά έχουν τά καταστήματα των έχει, διότι 
ή εΰλάβεια προς τάς εικόνας καί 6 σεβα
σμός προς τά βασιλικά προπύλαια μόνον 
ευωδίαν επιτρέπει έκεϊ. Ε π ίσ η ς τά κατα
στήματα των χ,ρυσοχόων έπρεπε νά είναι 
εις τήν μέσην, τήν μεγάλην λεωφόρον, ή 
όποια διέσχιζε τήν πρωτεύουσαν. Εις τά 
εργαστήρια αύτά ήργάζοντο δημοσία χρη- 
σοχόοι, ώστε καί τό μέρος εκείνο νά στο
λίζουν καί νά είναι ϋπό διαρκή έπιτήρη- 
σιν. Ά ντιθέτως μερικά είδη, απαραίτητα 
μέν άλλ’ δχι καί κοσμητικά, έπρεπε νά εί
ναι συγκεντρωμένα εις ώρισμένα μέρη καί 
άλλα έκτος τής πσλεως. Τοιουτοτρόπως οί 
’ιχθυοπώλαι έπρεπε νά εκθέτουν τά ψάρια 
των εις τάς Μ εγάλας Καμάρας, οί Μακελ- 
λάριοι — οί κρεοπώλαι—  τά «θρέματά» 
των εις τό Στρεναγιον και οι ιππεμποροι 
τά  άλογά των εις τόν Γαΰρον.

Μόνον οί σαλδαμάριοι — οί σημερινοί 
παντοπώλαι—  εΐχον δικαίωμα νά ανοίγουν 
καταστήματα παντοΰ, διότι τά  είδη των ή- 
σαν κοινής χρήσεως καί πρώτης ανάγκης. 
Εις πλατείας, εις κεντρικούς δρόμους, εις 
παρόδους, οί σαλδαμάριοι, έπωλοΰσαν 
κρέας, ψάρια, παστά, βούτυρον, τυρί, μέ
λι, λάδι, όσπρια, καρφιά, γύψον, σταφίδα 
καί βυτία.

Πόση χρήσις σάπωνος καί επομένως πό
σα σα,τωνοποιοΐα ύπήρχον, άποδευκνύουν 
αί διατάξεις περί σαπωνοπρατών. Ό  προ- 
τιθέμενος ν’ άνοιξη σαπωνοποιεΐον έπρε
πε ν’ απόδειξη εις τόν ’Έ παρχον, ότι εί
χε τά προσόντα, τά καταστήματα δέ έ
πρεπε ν’ απέχουν τό έν άπό τό άίλλον του
λάχιστον πήχεις επτά ή πόδας δώδεκα, ώ
στε νά μή αναπτύσσεται υπερβολικός συ
ναγωνισμός. Βαρύτατοι δέ ή σαν αί ποιναί 
εκείνων πού ένόθευαν τό σαπούνι.

Εις πόλιν, εις τήν όποιαν ή καλλιτεχνία 
των αργυρών ή χρυσών σκευών είχε τό
σην έπίδοσιν, ή ’Αστυνομία έπρεπε νά λά- 
βη μέτρα διά νά προστατεύση τάς εκκλη
σίας άπό κλοπάς. Ό  χρυσοχόος λοιπόν, 
ό όποιος ήγόραζεν ιερόν σκεύος ακέραιον 
ή «τεθλαμένον», έν άγνοια τού Έ πάρχου, 
έτιμωρεΐτο όπως καί ό πωλητής. Επίσης 
ό χρυσοχόος έπρεπε νά γνωρίζη άπό πού

προέρχεται κάθε πράγμα  τό όποιον έπώ- 
λει.

Καί διά τήν κιβδηλείαν έλάμβανε αύι- 
στηρότατα μέτρα ή ’Αστυνομία. Ή  Κων
σταντινούπολή, κέντρον τόσης εμπορικής 
καί βιομηχανικής κινήσεως, άνεγνώριζε 
πληρέστατα τήν ανάγκην νά έχη νόμισμα 
υγιές καί άπολαΰον τήν εμπιστοσύνην ό
λου τού κόσμου. Π ραγματικώς δέ τό Βυ
ζαντινόν νόμισμα, καθ ολην τήν διάρκειαν 
τής ζωής τοΰ Μεσαιωνικού Ελληνικού 
κράτους —πλήν συντομωτάτων χρονικών 
διαλειμμάτων—  άπέλαυε τής ύπολήψεως 
τήν όποιαν έχει σήμερον ή ’Α γγλική λ ί
ρα. Διά νά διατηρηθή ή καλή αυτή ύπό- 
ληψις, τό κράτος έπέβαλλεν αύστηροτά- 
τας ποινάς, όχι μόνον εις τούς κιβδηλο
ποιούς, άλλά καί εις εκείνους, οί όποιοι 
έξυον τά  νομίσματα καί επομένως ήλάτ- 
τωναν τήν άξίαν των.

Καί όπως έπετηρεΐτο ή εργασία τών 
χρυσοχόων, έπεβλέπετο η εργασία όλων 
τών βιομηχάνων καί τά σταθμά καί τά  ζύ
γ ια  όλων τών πωλητών. Έσψραγίζοντο 
τά ζύγια  καί τά σταθμά καί τά έργα  τής 
χρυσοχοΐας καί τά υφάσματα καί είχαν 
τό δικαίωμα νά είσέρχωνται κάθε στιγ
μήν εις τά  έργοστάσια υφασμάτων οί αρ
μόδιοι διά νά έξετάσουν τά νήματα, ώ
στε νά μή γίνεται νοθεία. Μία λεπτομέ
ρεια τής έποπτείας αυτής άξίζει νά ση- 
μειωθή: Φαίνεται ότι βιομήχανοι τής με- 
τάξης έσυννήθιζαν νά βάφουν μέ αίμα. 
Ειδική διάταξις άπηγόρευε τό είδος αυ
τής τής βαφής καί ή ποινή η επιβαλλόμε
νη εις τόν παραβάτην είναι τρομερά. Του 
έκόπτετο τό χέρι.

Είναι αυτονόητον, ότι μέ τόσην έμπορι- 
κήν κίνησιν υπήρχαν καί θέσεις εις διαφό
ρους άγοράς ιδιαιτέρως εύνοϊκαί διά τό 
έμπόριον. Φυσικόν είναι, ότι θ’ άνεπτύσ- 
σοντο προσπάθειαι έκ μέρους μερικών 
εμπόρων νά εκτοπίσουν ένα ανταγωνιστήν 
των άπό τό κατάστημά του, προσφέροντες 
άνώτερον ένοίκιον. Αυτό δέν τό επέτρε- 
πεν ή Βυζαντινή αστυνομία. Καί έχομεν 
εν είδος διαρκούς ένοικιοστασίου. Ό  έμ
πορος, ό όποιος θά προσέφερε περισσό
τερον ένοίκιον, είτε φανερά είτε κρυφίως,
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καπεδικάζετο εις μαστίγωσιν καί έφυλακί- 
ζετο. ,Αφοΰ δμως ήμπόδιζε αύτοΰ τοΰ εί
δους τόν έθέμίτον συναγωνισμόν ή αστυ
νομία, έπρεπε να φροντίση, ώστε νά μή 
ζημιώνονται οΐ καταστηματάρχαι άπό τούς 
γυρολόγους. Καί ττραγματικώς άπηγο- 
ρεΰετο τό διαλάλημα των εμπορευμάτων 
καί μόνον υφάσματα τής κατωτέρας χρή- 
σεως, δ ιά  νά ευκολύνουν τόν λαόν εις 
προμήθειαν των ευθυνών αυτών ειδών, εί
χε δικαίωμα ό γυρολόγος νά περιφερή 
επ’ ώμου εις τούς δρόμους.

Τό διαλάλημα έν τούτοις, τό έπιτρεπό- 
μενον εις τούς γυρολόγους δεν έπετρέπε- 
το εις τούς εμπόρους τής μετάξης. Τό έμ- 
πόριον αυτό, τοΰ όποιου ή Κ ων)πόλις ε
πόμενε νά κράτηση τό μονοπώλιον, επρε
πε νά διεξάγεται μετά σοβαρότητος. Ό  
έννοών νά διαφήμισή τά  εμπόρευμά του 
με θόρυβον, έξεδιώκετο άπό τήν συντε
χνίαν «μετά πληγώ ν καί ύβρεων». Ποια 
διαδικασία άπητεΐτο διά  νά δοθούν α'ι πλη- 
γα ί εις τόν άνήσυχον έμπορον δεν αναφέ
ρει τό «Ε παρχιακόν Βιβλίον». Δεν πρέ
πει έν τούτοις νά λησμονήσωμεν, ότι ό "Ε 
παρχος ήτο ταυτοχρόνως καί δικαστής, ό
τι είχεν «έδραν» ίδικήν του, εις τήν ό
ποιαν έδίκαζε τάς παραβάσεις τών αστυ
νομικών διατάξεων — άπαράλακτα , δπως 
σήμερον τό αστυνομικόν πταισματοδικεϊον 
—· καί επομένως, δ ιά  νά μήν άναφέρεται 
ό τρόπος τής παραπομπής καί τής δ ιαδι
κασίας, σημαίνει, δτι οδτος θά ήτο πολύ 
γνωστός εις τούς ένδιαφερομένους.

Διά μέσου τών διατάξεων τών άναφερο- 
μένων εις δλας τά ς συντεχνίας φαίνεται 
καθαρά ή προσπάθεια τοΰ κράτους νά 
προστατεύση τόν πολίτην άπό πάσης συγ- 
κεντρώσεως καί άποκρύψεως ειδών εμπο
ρίου. Ε ις περιστάσεις ανωμάλους διά  τό 
κράτος, εις περιπτώσεις θαλασσίου απο
κλεισμού, δταν πολλάκις οι εχθροί έφθα
ναν εις τά πρόθυρα τής Κ ων)πόλεως καί 
έκλειναν τούς μεγάλους προς αυτήν εμπο
ρικούς δρόμους, δέν υπάρχει αμφιβολία 
δτι θά εΰρέθησαν κερδοσκόποι έτοιμοι νά 
προαγοράσουν ώρισμένα είδη, νά τ’ άπο- 
κρύψουν καί νά τά  δίδουν έπειτα εις τήν

κατανάλωσιν μέ ύπέρογκον καί αθέμιτον 
κέρδος.

Ή  μεσαιωνική 'Ελληνική ’Αστυνομία έ
λαβε μέτρα προληπτικά καί μέτρα απα 
γορευτικά τών διαθέσεων αυτών. Δ ιά τής 
καταγραφής καί τής συγκεντρώσεως τών 
εμπορευμάτων ε ις ώρισμένα μέρη, ή υπη
ρεσία τοΰ Έ πάρχου  έγνώριζεν άκριβώς 
ποια είδη καί εις πόσας ποσότητας εΐσήλ- 
θον καί εις ποιον άνήκον. Ποιναί, ποικίλ- 
λουσαι άπό τήν διαπόμπευσα/ μέχρι τής α 
ποκοπής τής χειρός καί εις μερικά είδη 
κα ί μέχρι θανάτου, περιώριζαν τήν αισ
χροκέρδειαν ε ις σημεϊον, εις τό όποιον 
δέν έπετύχαμεν νά φθάσωμεν σήμερον.

Καί έπί τέλους ή νοθεία ε ις  δλα τά εί
δη τά  έπιδεχόμενα αλλοίωσιν κατεδιώκε- 
το άμειλίκτως. “Οσον άφορα τούς αρτο
ποιούς, ήσαν ελεύθεροι άπό πάσαν υπη
ρεσίαν δημοσίαν, δέν έστρατεύοντο, καί ή 
έπίταξις δέν περιελάμβανεν καί τά  ίδικά 
των ζώα διά νά είναι πάντοτε άπησχολη- 
μένοι εις τό έργον τής τροφοδοσίας τοΰ 
λαοΰ. Ό  "Ε παρχος έκανόνιζε τήν τιμήν 
τοΰ σίτου, έν συνενοήσει μέ τούς προϊστα
μένους τής συντεχνίας τών αρτοποιών, ά- 
ναλόγω ς τής πα ρα γω γή ς καί τής εισαγω 
γής. Δ ιαταγα ί τοΰ Έ πάρχου, έκανόνιζον 
τό κέρδος τόσον τών αρτοποιών, δσον καί 
τών άλλων έμπορων. Τό «’Επαρχιακόν Βι- 
βλίον» Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, αποτελεί ση
μαντικήν μαρτυρίαν τής τελειότητος τής 
Μεσαιωνικής 'Ελληνικής διοικήσεως. Εις 
εποχήν τήν όποιαν έπιμένομεν ν’ άνοοΰ- 
μεν καί ή όποια ήτο εποχή σκότους διά 
τήν Δύσιν, τό Ε λληνικόν Κράτος προσε- 
πάθει ήδη νά ρυθμίση τά ς σχέσεις τής 
προσφοράς καί τής κατοναλώσεως έπί βά
σεων τάς όποιας — όφείλομεν νά τό όμο- 
λογήσωμεν—  δέν έπετύχαμεν ακόμη εις 
μερικά σημεία μέ δλας τάς προόδους δ- 
σας ίσχυριζόμεθα, δτι έκαμαν τά  νέα διοι
κητικά συστήματα.

Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

308



ΥΠΟ ΑΣΤΥΝ. Α κ. Ι Ώ Α Ν .  Σ Τ Α Θ Α Ρ Α

------ΐt

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΙΝΕΣ  
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ  
ΤΗΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ
U  Ε Υ Θ Α Ν Α Σ ΙΑ ,  ήτοι ό άνευ οδύνης καί σωματικής ή ψυχικής 

άγωνίας έπερχόμενος θάνατος, άπησχόλησε τούς ανθρώπους 

άπο τή ς  άρχαιότητος καί συγκεκριμένω ς ύπό τά ς  τρεις ακολού

θους κυρίως μορφάς του: α) τού δικαιώματος αύτοϋ τούτου τού 

πάσχοντος, όπως θέτΠ τέρμα ε ις  τό  μαρτύριόν του δΓ αύτοκτο- 

ν ίας ' β) τού δικαιώματος τού πάσχοντος, όπως αίτήται ώπό τρ ί

τους, συγγενείς, φ ίλους καί ιδία άπό τόν ιατρόν, νά θέτουν 

τέρμα ε ις  την Ζωήν του ' καί γ) τού δικαιώματος των άλλων συγ

γενών, φίλων, ιατρών, όπως, διά λόγους άνθρωπιστικούς, προ- 

καλοϋν τόν  θάνατον τού άνιάτως καί βαναύσως πάσχοντος, χω

ρίς νά Ζητούν τήν συγκατάθεσίν του.

I f  ΑΤΑ τούς ύποστηρικτάς τήά αρχής 
τής ευθανασίας, δ θάνατος, ή επελευ- 

σις τοϋ οποίου επισπεύδεται διά τεχνητών 
μέσων, εις άτομα πάσχοντα άπό ανίατον 
και βασανιστικήν νόσον, σημαίνει απαλλα
γήν, ενώ, άντιθέτως, ή διατήρησις εις τήν 
ζωήν, ούχί σπανίως μάλιστα διά τεχνητών, 
επίσης, μέσων έπιτυγχανομένη, σημαίνει 
συνέχειαν τοϋ μαρτυρίου του.

Τό πρόβλημα παρουσιάζεται θρησκευτι
κόν, ανθρωπιστικόν, νομικόν και ιατρικόν.

'Η τεχνητή ευθανασία απορρίπτεται 
κατ’ αρχήν ύπό τής ’Εκκλησίας, ητις, στη- 
ριζομένη επί τής 6ης εντολής τοϋ Δεκα
λόγου, «ού φονεύσης», απαγορεύει εία ο'ι-

ονδήποτε καί ύφ’ οίασδήποτε συνθήκας νά 
αφαίρεση τήν ζωήν (άλλων η και την ι- 
δικήν του), τήν όποιαν μόνον ό Θεός, 
'Όστις καί τήν εδωκε, δύναται νά τήν 
λάβη όπίσω.

Ή  Πολιτεία απορρίπτει κατ’ αρχήν, ε
πίσης, τήν τεχνητήν πρόκλησιν τοϋ θανά
του, είτε τή συγκαταθέσει, είτε άνευ τής 
συγκαταθέσεως τοϋ πάσχοντος, ιδιαίτατα 
δέ τού δευτέρου — δοθέντος ότι δύναται 
εύχερέστατα νά οδηγήση εις παντός εί
δους εγκληματικός υπερβασίας. Τήν τε
χνητήν ευθανασίαν απορρίπτει κατ’ αρχήν 
καί αυτή αϋτη ή Ιατρική Έπιστημη, ουτΤ 
ριζομένη εις τό ιατρικόν δόγμα, καθ’ δ
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τό καθήκον τοΰ ιατρού συνίσταται είς τό 
θεραπεύειν ή, έφ’ όσον τοΰτο άποβαίνη 
αδύνατον, είς τό παρηγορεΐν καί ένθαρρύ- 
νειν τούς ασθενείς.

Έν άντιθέσει πρoc την Εκκλησίαν καί 
την ’Επιστήμην, ή τεχνητή ευθανασία ευ
ρίσκει πολλούς οπαδούς μεταξύ των αν
θρωπιστών, οΐτινες, διά των κηρυγμάτων 
αυτών, επηρεάζουν όλονέν εύρυτέρους κύ
κλους, είς τρόπον ώστε, κατά τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους, νά καμφθή ή αδιαλλαξία 
τής Πολιτείας και τής ’Επιστήμης, ετι 
δε καί μεμονωμένων κληρικών. Ό  Bin
ding λέγει, π. χ., δτι άπηγορευμένη αν
θρωποκτονία θά ήδύνατο νά χαρακτηρι- 
σθή ή ευθανασία μόνον, εάν «ή έννομος 
τάξις ήτο τοσοΰτον βάρβαρος, ώστε νά 
άξιοι, όπως ό ετοιμοθάνατος έκμετρήση 
τό ζήν άποκλειστικώς συνεπεία των βασά
νων του».

Τό παρ’ ήμΐν κρατούν δίκαιον απορρί
πτει την αρχήν τήο ευθανασίας, μεταχει
ρίζεται δε απλώς καί μόνον έπιεικέστερον 
τον έπιχειρούντα ευθανασίαν έναντι τοΰ 
κοινού άνθρωποκτόνου, υπό τάς ακολού
θους προϋποθέσεις: Ό  έξ ού άφαιρεϊται 
ή ζωή, πρέπει νά πάσχη άνιάτως, ή dcpai- 
ρεσις τής ζωής του νά έπιχειρήται κατό
πιν σπουδαίας καί επιμόνου άπαιτήσεως 
τοΰ πάσχοντος καί νά τελήται έξ οίκτου 
προς αυτόν. ’Εάν έστω καί έν έκ τών ώς 
άνω στοιχείων έλλείπη, τότε ό άφαιρών 
τήν ζωήν άλλου θέλει τιμωρηθή μέ τήν 
ποινήν τού κοινού άνθρωποκτόνου (Π.Κ. 
500. ’Ανθρωποκτονία έν συναινέσει).

Οί άνθρωπισταί, περί ών έλέχθη ανω
τέρω, απορρίπτουν καί αύτοί ακόμη τήν 
ευθανασίαν, ώς μέσον απαλλαγής τής κοι
νωνίας από άτομα έκ γενετής ή λόγιο α
σθένειας, τραυματισμού, ήλικίας κ.λ.π., 
καταστάντα διανοητικώο ή σωματικώς α
νίκανα ή άλλως πως άχρηστα ή έστω καί 
επικίνδυνα δι’ αυτήν.

Έξαίρεσιν τής αρχής άπετέλεσεν ή δί
κη τής Νυρεμβέργης, καθ’ ήν λέγεται, δτι 
άπεκαλύφθησαν τοιαΰται περιπτώσεις, τε- 
λεσθεΐσαι υπό τών έθνικοσοσιαλιστών.

Τό παγκοσμίου κύρους Γαλλικόν ’Επι

στημονικόν Ιδρυμα, ή «’Ακαδημία τών 
Ηθικών και Κοινωνικών ’Επιστημών», 

τήν 20.6.49, έξέδωκεν άπόφασιν, συμψώ- 
νως προς τήν όποιαν δεν έπρεπε, έπ’ ού- 
δενί λόγω, νά θεσπισθή νομίμως «ή έξ 
οίκτου» θανάτωσις μελλοθανάτου, διότι θά 
ήδύνατο νά έχη τραγικάς συνέπειας διά 
τήν κοινωνίαν.

Είδικώτερον: 1) ’Απορρίπτει κατηγο
ρηματικούς δλας τάς μεθόδους, τάς άπο- 
βλεπούσας είς τό νά έπιφέρουν τον θάνα
τον ατόμων, θεωρούμενων ώς τερατογε
νών, κακώς πεπλασμένων, διανοητικώς 
καθυστερημένων ή άνιάτως πασχόντων, έ- 
πειδή, έκτος άλλων αιτίων, πάσα ιατρική 
ή κοινωνική θεωρία, ήτις δεν σέβεται συ
στηματικούς αύτάς ταύτας τάς άρχάς τής 
ζωής, απολήγει μοιραίως, ώς τό απέδειξε 
πρόσφατοα πείρα, είς ψρικιοδη εγκλήμα
τα, είτα δέ καί είς θυσίαν ατόμων, τά ό
ποια, παρά τάς φυσικάς των άτελείας, 
δύνανται, ώς τό άποδεικνύει ή 'Ιστορία, 
νά συμβάλλουν μεγαλειωδώς είς τήν στα- 
θεροποίησιν τού πολιτισμού μας.(*)

2) Θεωρεί τήν ευθανασίαν καί γενικώ- 
τερον δλας τας μεθόδους, τάς έπιδιωκού- 
σας, εξ οίκτου προς τούς ετοιμοθάνατους, 
«γλυκύν καί ήρεμον» θάνατον, ώς επίσης 
απευκταίας. Περιλαμβάνεται άσφαλώα είς 
τα καθήκοντα τοΰ ιατρού νά ελάττωση, έν 
δλω τώ μετρώ τών τεχνικών δυνατοτήτων 
του, τήν αγωνίαν τοΰ έτοιμοθανάτου...

Ή  κατηγορηματική αύτη γνώμη (ή κα- 
ιαδικάζουσα τήν ευθανασίαν) στηρίζεται 
μεταξύ άλλων καί έπί τού γεγονότος δτι 
δεν είναι πάντοτε δυνατή ή μετ’ απολύτου 
βεβαιότητος διαπίστωσις τού ανιάτου μιας 
νοσου, αλλά καί έπί τού δτι ακόμη καί 
υποτιθεμένου δτι τό ανίατον είναι απολύ
τως βεβαιωμένον, ή έφαρμογή τών μεθό- 
δων αυτών θά ίσοδυνάμει μέ τήν άναγνώ- 
ρισιν είς τούς ιατρούς κυριαρχικών δικαι
ωμάτων έπί τής ζωής ή τοΰ θανάτου, δι- 
καιοομάτων άντιτιθεμένων είς τον πραγμα-

(*) Ή  τελευταία αυτή περικοπή άναφέ- 
ρεται είς τόν ανάπηρον Πρόεδρον τών 
Η.Π.Α. Φραγκλΐνον Ροΰσδελτ.
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τικόν ρόλον, δστις συνίσταται είς τό θε- 
ραπεύειν, καθώς και εις τας επαγγελματι
κές παραδόσεις των εις την δημοσίαν τα- 
ξιν, ετι δε και είε τάς άρχάς μιας ηθι
κής διαπλάσεως δια μεσω των χιλιετηρί
δων, ώς άναγνωριζοΰσας την ελπίδα ως
εν εκ των βάθρων της·

3) Φρονεί, οτι, υπό τάς συνθήκας^ταύ- 
τας, δεν φαίνεται ένδεδειγμενη ή επι τοϋ 
σημείου αύτοϋ τροποποιησις τής υφιστά
μενης Γαλλικής Νομοθεσίας.

Προσφυές προς τό μή ένδεδ^ιγμένον 
τής αρχής τής ευθανασίας επί ατόμων με 
φυσικάα άτελείας είναι τό κάτωθι κείμε
νον τοϋ Consdanse J. Foster, δπερ,^με- 
ταφρασθέν έκ τής ’Αγγλικής είς την Ελ
ληνικήν υπό τοϋ γράφοντος, παρατίθεται 
κατωτέρω ώς έχει: (

«"Οταν ό δόκτωρ Μαρλίν _ήτο νεαρός 
σπουδαστής τής Ιατρικής, εΐχεν αρκετά 
ίσχυράς πεποιθήσεις περί τής μωρίας και 
τής ακαταστασίας τοϋ κόσμου, εν σχέσει 
μέ τους ανθρώπους, οι οποίοι ήσαν εις 
βαθμόν απελπιστικόν ασθενείς και μειο
νεκτικοί. Ήτο ένθερμος υποστηρικτηξ τής 
αρχής τής ευθανασίας. Συνήθιζε νά συ- 
ζητή μέ επιχειρήματα περί αϋτοϋ τοϋ θέ
ματος μέ τους άλλους σπουδαστας εις την 
τάξιν του.

«Μά γι’ αυτό τό λογο βρισκόμαστε ό
μως έ'δώ». διεμαρτύροντο οί συμφοιτηταί 
του, «νά μάθωμε να φροντιζωμε για την 
θεραπεία των αναπήρων, των χωλών και 
των τυφλών». «Οί ιατροί υπάρχουν στην 
κοινωνία για. νά κάνουν τούς άρρωστους 
καλά». ’Αλλά δ Μαρλίν έφερε πάντοτε τάς 
αντιρρήσεις του. «Και εαν τίποτε, όμως, 
δέν μπορεί νά τούς κάνη καλά, τότε θά 
είναι καλλίτερα νά πεθανουν».

Μίαν νύκτα, ό Μαρλίν έξετελει είς το
κετόν «τό λαχάνιασμα» πού έπερίμενε, 
δηλαδή την έφόρμησιν τού ερυθρού είς 
τό πρόσωπον τοϋ βρέφους και κατόπιν η- 
κουσεν ένα ασθενικόν θρηνώδες παραπο- 
νον διαμαρτυρίας τοϋ βρέφους.

Ό  δόκτωρ έλαβε τήν τσάνταν του καί 
άνεχώρησεν, έφαίνετο δε, καθεος ηκολου- 
θει τον δρόμον τής επιστροφής του, δια-

σχίζων τήν πόλιν, οτι είχε μεταμεληθή, ε
πειδή έφείσθη τής ζωής τοϋ έχοντος δια
μαρτυρίαν περί τήν διαπλασιν παιδος.· 
«Δέν καταλαβαίνω γιατί το έκανα αυτό», 
έμουρμούριζε. «Τόσα πολλά παιδια τσιρα 
σ’ αυτό τό σπίτι, πού μαστίζεται από τη 
φτώχεια! Γιατί να σωσω αυτό τό ελατ
τωματικό παιδί; Ό  κόσμος θά ήταν καλ
λίτερος χωρίς τέτοιους σακάτηδες».

Τά χρόνια έπέρασαν. Ό  δόκτωρ μετω- 
κησεν είς μίαν βιομηχανικήν πόλιν και έ- 
δημιούργησεν εκεί μίαν σοβαράν πελα
τείαν. Ό  νεανικός του ριζοσπαστισμός τον 
έγκατέλειψεν, έξαφανισθείς, καί δ δόκτωρ 
έγένετο ακριβώς ένας άλλος μόχθων άν
θρωπος, πάντοτε εξαντλούμενος έκ τής 
εργασίας του ιατρός, δ φυλάσσων τούς 
ανθρώπους ζωντανούς, ^ασχέτως πόσον 
καλλίτερον θά ήτο εάν ήσαν «άποθαμμε- 
νοι»! Ό  αρχαίος Ιπποκράτης είχε νι
κήσει.

Ό  δόκτωρ είχε τό μερίδιον του εις την 
ιδέαν - χίμαιραν, ήτις τον άπησχόλησεν 
είς τό παρελθόν.

Ό  μοναδικός υιός του καί ή σύζυγος του 
υίοϋ του έφονεύθησαν είς έν αυτοκινητι- 
στικόν δυστύχημα καί δ δόκτωρ άνέλαβε 
τήν περίθαλψιν καί τήν μέριμναν διά το 
θήλυ βρέφος, τό όποιον έγκατέλει-ψαν. Ό  
δόκτωρ έλάτρευε «τό κοριτσάκι». Μίαν 
πρωίαν ενός θέρους, κατά τό όποιον συνε- 
πλήρωσε τό ΙΟον έτος τής ηλικίας της,, 
ή Βαρβάρα έξύπνησε παραπονουμενη δΓ 
ένα δύσκαμπτον λαιμόν και δια «κάτι πα
ράξενους πόνους είς τους βραχίονας και 
τάς κνήμας της».

Άρχικώς έφαίνετο οτι έπροκειτο περί 
πολυμυελίτιδος, άλλ’ άπεδειχθη, όμως, ^οτι 
ήτο ένας οϋχί συνηθης μολυσματικός ιος, 
παρατηρούμενος τόσον σπανιως και δια 
τον όποιον υπάρχουν βραχεία' περιγρα- 
φαί είς τά ιατρικά βιβλία. Ό  ίδιος δ δο- 
κτωρ Μαρλίν, ποτέ δέν έτυχε νά ασχολη- 
θή μέ μίαν μοναδικήν, έστω, περιππωσιν 
αύτής τής νόσου. Έπεσκέφθη νευρολό
γους, οί όποιοι έκίνουν τήν κεφαλήν των. 
ΕΙπον οτι ήτο άγνωστος ή θεραπεία αυ
τής τής νόσου, η οποία εξελίσσεται βρα
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δέως εις μαγλΰτερον ή μικρότερον βαθμόν 
παραλύσεως.

«Καί δμως, παρ’ όλα ταΰτα, υπάρχει έ
νας νεαρός ιατρός, ό όποιος προσφάτως 
εχει δημοσιεύσει ενα άρθρον περί της ε
πιτυχίας εις τον χειρισμόν μερικών εξ 
αυτών τών περιπτώσεων», είπεν εις τον 
δοκτορα ένας εκ τών ειδικών, άναφέρων 
το όνομά του καί την υπηρεσίαν του είς 
τό νοσοκομεΐον.

«Ώς τελειόφοιτος φοιτητής τής Ίατρι- 
κής, έκλήθη ν’ απελευθέρωση από τόν το
κετόν μίαν μετανάστιδα Γερμανίδα του 
«φτωχομαχαλά» τής πόλεως. Τό βρέφος 
ήτο τό ΙΟον «παιδί» της, κατ’ ειρωνείαν 
δέ τής τύχης, έγεννήθη με την μίαν κνή
μην βραχυτέραν τής άλλης. Ή  δύναμις 
τής συνήθειας υπεχρέωσε τον ιατρόν νά 
έμφυσήση εντός τοΰ στόματος τοϋ νεο
γνού, ινα τοϋ παρασχη την δυνατότητα 
ν’ άναπνεύση, άλλα ύστερα από μίαν στι
γμήν τοϋ ήλθεν ή σκέψις: «Τί στο διά
βολο ! Σ ολη του την ζωή θά πρέπει νά 
σέρνεται μ αυτό το φοβερά ανάπηρο πό
δ ι! Τά άλλα παιδιά θά τον φωνάζουν 
«κουτσό». Γιατί, τάχα, θά πρέπει νά κου- 
ράζωνται νά τόν περιποιούνται γιά νά ζή
ση. Ό  κόσμος ποτέ δέν πρόκειται νά τόν 
■αποζητήση».

Είς τόν δόκτορα ένυπήρχεν, έν τούτοις, 
αρκετή ψυχική δύναμις, ιδστε νά μή δυ- 
νηθή νά παύση τάς προσπάθειας του, 
προς έπιτέλεσιν τών σκοπών τής επιστή
μης του. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, έπανελ- 
•θούσα είς αυτόν υγιής σκέιψς, έ'φερεν ε
κείνο το ζεύγος τών μικρών πνευμόνων είς 
θέσιν ν’ άρχίση τήν λειτουργίαν του. Τό 
αποτέλεσμα ήτο νά παρατηρηθή ένας Τ. 
Τ. Μίλλερ. Θά ήρχόμην είς επαφήν μαζί 
που, εάν εύρισκόμην είς τήν θέσιν σας».

Ό  δόκτωρ, παραλαβών τήν Βαρβάραν, 
μετέβη μετά ταύτης είς τό μικρόν ιδιωτι
κόν νοσοκομεΐον, ένθα ό δόκτωρ Μίλλερ 
εφήρμοζε τήν νέαν επαναστατικήν ιατρι
κήν μέθοδόν του θεραπείας, διά τά θύμα
τα διάφορων ασθενειών τής αναπηρίας.
Ο δόκτωρ παρετήρησεν, ότι ό συνάδελ

φός του Μίλλερ περιεπάτει μέ καταφανή 
χωλοτητα.

«Αυτό τό ανάπηρο πόδι μου συμπληρώ
νει το άλλο», είπεν ό δόκτωρ Μίλλερ, κα
θώς άντελήφθη «τή ματιά» τού δόκτορος. 
«’’Αφηνα τά παιδιά νά μέ φωνάζουν κου
τσός καί τούς αρέσει αυτή ή προσωνυμία, 
-τη ν  πραγματικότητα καί μένα μού άρέ- 
σει καλλίτερα από τό πραγμτικό μου ο- 
νομα «Θάντεους», πού πάντοτε μού φαί
νεται μάλλον προκλητικό. Βλέπετε πώς, 
όπω, πολλά παιδιά, (ονομάσθηκα «κου
τσός», απο τότε που ένας φοιτητής μέ 
έφερε στον κόσμο».

Ό  δόκτωρ Θάντεους Μαρλίν ήλθεν είς 
πολύ δΰσκολον θέσιν. Άνεπόλησε, πώς, ό
ταν ήτο νεαρός φοιτητής τής ’Ιατρικής, 
είχεν εΐπει δι’ αύτόν τόν ίδιον: «Ό  κό
σμος ποτέ δέν θά τόν αποζητήση». Πό
σον τυφλός ήτο εκείνην τήν εποχήν!

Προσέφερε τήν χεΐραν του είς τόν ια
τρόν, ο οποίος επροκειτο νά καταστήση 
την Βαρβάραν ικανήν νά περιπατήση καί 
πάλιν.

«Είναι καλλίτερα νά είσαι σακάτης, πα
ρά τυφλός», είπεν.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΡΑΣ

Κ Α Λ Ο Σ Υ Ν Η

Θέλω νά μαζέψω τού κόσμου τις ψευτιές, 
καί όλων τών ανθρώπων τήν κακία, 
τις πονηρές νά συγκεντροόσω τις ματιές, 
πού τή ζωή γεμίζουν αδικία.
Και ασπίδα, άτρωτη, μ’ αυτά νά φτιάσω, 
νά προστατεύεο κάθε ψυχή αγνή, 
καί τήν αλήθεια —πού κυνηγώ— νά φθά-

[σω,
όπως τη βλέπω, ξεκάθαρη, γυμνή.
Μ άπλετη αγάπη, τό μίσος νά νικώ, 
καί νά σκορπώ παντού δικαιοσύνη, 
και σ’ όσους σκέπτονται νά κάνουν τό κακό, 
απλόχερα να δίνω κ α λ ω σ ύ ν η .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Άστυν. Β'
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“A v ω : Ή  Σχολή 'Τπαστυνόμων. Κ ά τ ω :  Ή  Σχολή ’Αστυφυλάκων.

Σ τ ι γ μ ι ό τ υ π α  έ κ  τ η ς Μαρτίου 1970



«‘Ό ταν άποφασί< 

Επανάσταση δέ\ 

τε πόσοι εϊμεόα,

αρματα..., αΛλα q 

όλους μας ή έπιδυ



νά κάνωμε τήν 

\λογισθήκαμε οϋ- 

ε πώς δεν έχομε 

3 βροχή έπεσε εις 

ης Ελευθερίας...»
Σ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ^



Στιγμιότυπα έκ της παρελάσεως της 25ης Μαρτίου 1970

" Αν ω : Τό Τμήμα τής Γυναικείας Βοηθητικής ’Αστυνομίας.
τής Τςοχαίας Κινήσεως.

Κά τ ω: Μοτοσυκλεττισταί



Π ρ ο ο ω π Β κ ό τ η τ ε ς

ΕΙς Θεός εν τε θεοΐσι 
καί άνθρώποισι, μέγιστος.

τ η ς  Ά ρ Μ α ί α ς

Ουλος όρα, οΰλος δέ νοεί, 
οΰλος δέ τ’ ακούει.

Έ Β η ά δ ο ς

Οί βροτοί δοκέουσι 
γεννάσθαι Θεούς, 
τήν σφετέρην δ’ έσθήτα 
έχει τε δέμας τε.

Ύιπό Ά ρ χ ιφ . κ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ  Τ Ρ ΙΒ ΙΖ Α

2 ΞΕΝ Ο Φ Α Ν Η Σ :
Ή  γέφυρα μεταξύ Μεταφυσικής και Επιστήμης

Q  ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ δέν είναι σήμερον Ιδιαι
τέρως γνωστός. Εις τήν εποχήν του, 

όμως, υπήρξε μιά μεγάλη φιλοσοφική μορ
φή, συνετέλεσε 0έ εις τήν άποδέσμευσιν 
τοΰ ανθρώπου από τον Μύθον. ’Ανήκει καί 
αυτός εις τήν πλειάδα των εκπροσώπων 
τής ’Ιωνικής φιλοσοφίας.

"Οπως εϊπομεν καί εις τό προηγούμε- 
νον τεύχος, ή εποχή, κατά τήν όποιαν, ά- 
νεπτύχθη ή ’Ιωνική Φιλοσοφία χαρακτηρί
ζεται από μίαν κοσμογονικήν αλλαγήν ι
δεών, από εν νέον πρίσμα αντιλήψεων πε
ρί τού Θεού καί των ανθρώπων.

Ό  Ξενοφάνης, από τήν Κολοφώνα (570 
—  480 π.χ.) , ύπήρξεν από εκείνους τούς 
στοχαστάς οί όποιοι διείοον όρθώς καί μα
κράν μίαν νέαν τάξιν ’ιΐδεών καί πραγμά
των, 'δέν Ίδίστασεν ·δέ μέ σθένος νά υπο
στήριξή τάς ιδέας του.

Εις ηλικίαν μόλις 25 ετών, όταν ό Κύ
ρος ύπεδούλωνε τήν ’Ιωνίαν, ήναγκάσθη

νά ζήση τό δράμα τοΰ εκπατρισμού. Κατέ- 
φυγεν εις Έλέαν τής Κάτω Ιταλίας, ο
πού καί ίδρυσε τήν περίφημον ’Ελεατικήν 
Σχολήν. Ό  Ξενοφάνης, μελετών τήν πτώ- 
σιν τής ’Ιωνίας, διεπίστωσεν ότι αίτια 
τής πτώσεως αυτής ήσαν ό «ξεπεσμός» τού 
θρησκευτικού προβληματισμού, ή άποχαύ- 
νωσις, ήτις προήρχετο από τήν επικήν ποί- 
ησιν, ή έλλειψις Ιδανικών διά τον λαόν, ή 
ανόητος καί τυφλή υποταγή εις τήν μαν
τικήν τής εποχής του. Δέν 'έδίστασε νά ύ- 
ψώση φωνήν εναντίον τών παναρχαίων ει
δώλων τού λαού του.

Τό φιλοσοφικόν του «πιστεύω» άπετέλε- 
σαν τρία σημεία: 1) Έόέχετο τήν άμετα- 
βλητότητα, τό μονοσήμαντον καί άμετάθε- 
τον τοΰ Είναι, δηλαδή τοΰ Θεού. 2) Έδέ- 
χετο ότι α'ί γνώσεις, at προερχόμενα', από 
τήν λογικήν, έχουν αξίαν, ενώ αί προερχό- 
μεναι από τάς αισθήσεις είναι άοέβαιοι, α
νασφαλείς. 3) Έδέχετο τό ένιαΐον, αδιαί
ρετον καί άγέννητον τού «’Όντος» τού ο-
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ποιου η γνώσις οδηγεί προς την αλήθειαν.
Αί ίίδέαι αυτού περί τοΰ Θείου δύνανται 

νά συνοψισθούν εις τα έξης: Ό  Θεός είναι 
μακράν καί ξένος προς ο,τι άνθρωπόμορ- 
φον. Είναι ή ψυχή τοϋ κόσμου. Είναι πνεΰ 
μα καί εποπτεύει τα πάντα. Είναι τό Σόμ
παν, μενών ακίνητος αιωνίως. Δυνάμεθα 
νά ύποστηρίξωμεν, δτι είναι ύπέρμαχος έ- 
νός πανθεϊστικοΰ μονοθεϊσμού, δ οποίος εί
ναι άνάπτυςις μιας λαϊκής Θρησκείας. Εις 
αυτήν την θέσιν εφθασε μελετών την ενό
τητα., ήτις ενυπάρχει εις τήν Φύσιν. Ό  ί
διος λέγει: «Εί ς  Θ ε ό ς  εν τ ε  θ ε -
ο ϊ σ ι  κ α ί  ά ν θ ρ ώ π ο ι σ ι  μ έ γ ι 
στος» καί αλλαχού «Ούλος δρα, ούλος δέ 
νοεί, ούλος δέ τ’ ακούει». (Π,ροσωκρ. Β 
32, 2 καί Β 24).

Αντιλαμβάνεται τήν σχέσιν τής φιλο
σοφίας πρός τήν θρησκείαν ως ένα διαρ
κή αγώνα εναντίον τού θρησκευτικού μύ
θου, παραδέχεται δέ δτι αί διάφοραι μορ- 
φαί των Θεών οφείλονται είς έθνολογικάς 
διαφοράς τών ανθρώπων καί αποδίδει τόν 
ανθρωπομορφισμόν τών Θεών είς τόν άν
θρωπον, «ά λ λ’ ο ί β ip ο τ ο ί δ ο κ έ -  
ο υ σ ι γ ε ν ν ά σ θ α ι Θ ε ο ύ ς ,  τ ή ν  
σ φ ε τ έ ρ η ν  δ’ έ σ θ ή τ α  έ χ ε ι  τ ε  
δ έ μ ας  τ ε» (Προσωκρ. Β 14, 2) .

Υποστηρίζει εξ άλλου, δτι τά ηθικά έ- 
λαττώματα τών Θεών έχουν καταστή αφό
ρητα διά τάς κοινωνικάς αντιλήψεις τής ε
ποχής του.

Ό  Ξενοφάνης, επίσης, απορρίπτει τήν 
Μαντικήν άνεπιφυλάκτως, καθώς καί τήν 
άςίαν τοΰ δρκου, διαμαρτύρεται δέ είς εν 
ποίημά του διά τήν ύπερεκτήμησιν τού α
θλητισμού καί κατακεραυνώνει τά λαϊκά 
έθιμα, ειρωνευόμενος τήν λαϊκήν πίστιν, 
δτι τούς μύθους έφεΰρον οί Θεοί. ’Αποδίδει 
δηλ. τήν γνώσιν είς τό ερευνητικόν πνεύ
μα τών ανθρώπων. Είς εν περίφημον α
νέκδοτον παρουσιάζεται ως πολέμιος όλων 
τών αντιφατικών θρησκευτικών αντιλήψε
ων καί εθίμων «Ξενοφάνη Έλεάτοις έρωτώ- 
σιν, εί θύωσι τή Λευκοθέα καί θρηνώσιν ή 
μή, συνεβούλευσεν, εί μέν Θεόν ύπολαμβά- 
νουσιν, μή θρηνεΐν, εί δ’ άνθρωπον, μή θύ
ει ν» (Προσωκρ. 21 A 13) .

Η Ελεατική Σχολή τού Ξενοφά νους πε- 
ριέλαβεν άξιολόγους φιλοσόφους (Παρμε
νίδης, Ζήνων, Μέλισσος καί αργότερα οί 
Γοργίας καί Άντιφών) . Φυσικά αί γνώ- 
μαι των δέν συμπίπτουν, άλλ’ ή βασική 
των γραμμή συμφωνεί εις τά κύρια σημεία 
τής «γραμμής πλεύσεως» τοΰ Ξενοφάνους.

Ό  ίδιος δ Ξενοφάνης έζησε μίαν περι
πετειώδη ζωήν, δρμώμενος περισσότερον 
από μίαν ροπήν πρός τήν περιπέτειαν, ε
σωτερικήν ελευθερίαν, αποφυγήν δεσμεύ>- 
σεων καί Θήραν τής γνώσεως.

Μετήρχετο τό επάγγελμα τοϋ ραψωδού. 
Κατά καιρούς ήσχολήθη επίσης μέ τήν Γε
ωλογίαν (ύπεστήριζεν δτι δ φλοιός τής 
γης είναι αποτέλεσμα σειράς μεταμορφώ
σεων) καί συνεπέρανε τήν φυσικήν έξέλι- 
ξιν τού οργανικού καί άνοργάνου κόσμου 
από τήν παρατήρησιν τών απολιθωμάτων 
φυτών καί ζώων. Ήτο, δηλαδή, καί φυσιο
δίφης.

Έ κ τών έργων σώζονται μόνον μερικά 
αποσπάσματα από έπη, τά οποία, έγραψε 
διά τήν πατρίδα τοΰ Κολοφώντα.

Ό  Ξενοφάνης, παρά τόν σεβασμόν, τόν 
δποϊον έτρεφε διά τόν “Ομηρον καί ’Ησίο
δον, δέν εδίστασε νά τούς κατηγορήση διά 
τό δτι άπέδιδον είς τούς Θεούς ανθρώπινα 
πάθη, κατεβιβάζοντα τήν ήθικήν τών αν
θρώπων.

Γενικώς, άν καί ή θεωρία καί διδασκα
λία του περιέχουν ώοισμένας αντιφάσεις, 
έν τούτοις δ Ξενοφάνης θεωρείται μεγάλος 
’Ίων στοχαστής, διότι έπροβληματίσθη 
πρώτος αυτός, κατά τρόπον επιστημονικόν) 
άπορρίψας ως αχρήστους καί επιζήμιους 
τάς μεταφυσικάς δοξασίας καί τόν Μύθον. 
Είναι δ πρώτος, δ δποϊος έμίλησε διά τόν 
ένα Θεάν (αιώνας προ τού Παύλου) καί 
είς τήν εποχήν του έπαιξε ρόλον σημαντι
κόν. Δικαίως, λοιπόν, δ Ξενοφάνης ώνο- 
μάσθη ή γέφυρα από τήν Μεταφυσικήν (ά- 
οριστίαν) είς τήν Επιστήμην (θετική στά
σις) .

Κ Ω Ν Σ Τ .  Τ Ρ ΙΒ Ι Ζ Α Σ

Ε  ί q τ ό  έ ' π ό μ ε ν ο ν :  Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α Σ ,  μία

επιστημονική μορφή.
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I N  KAI πέρασαν κάμποσα χρόνια άπό 
Λ  τότε, πού άπεδήμησε εις Κύριον ό 
μπάρμπα - Θανάσης ό επιγραφοποιός, τον 
βλέπω συνεχώς μπροστά μου.

Ί'δίως, βλέπω τά έργα  του κρεμασμένα 
ακόμα, αλλά ξεθωριασμένα σε πολλά μι- 
κρομάγαζα τής περιοχής, όπου έμεινε έν 
ζωή.

"^Ηταν υψηλός αλλά σκιευρωμένος άπό 
τά  πολλά χρόνια πού είχε στην πλάτη του.

Μερικά μαλλιά πού τοΰ είχαν μείνει πά
νω άπό τά αυτιά του, ούτε τά χτένιζε ούτε 
τά  κούρευε ποτέ.

Πίστευε δτι ήταν μεγάλος καλλιτέχνης 
στό είδος του καί γ ι’ αύτό ήθελε νά πα
ρουσιάζεται ώς Ιδιόρρυθμος.

"Οταν καμμιά φορά τόν έπιαναν τά  με
ράκια του καί ήθελε νά τραγουδήση... έ
παιρνε τό ΰφος τοΰ... «Ριγγολέττο» καί ή, 
σχεδόν δραματική ζωή του, γινότανε... με
λόδραμα.

Δέν παντρεύτηκε ποτέ γ ιά  νά έχη οικο
γένεια δική του, άλλ’ ούτε καί γ ιά  συγ
γενείς του άκούστηκε νά κάνη λόγο.

Δέν ήθελε νά άποκαλύψη περί τοΰ «πό- 
θεν κρατά ή σκούφια του».

Τό φέρσιμό του δμως καί ή φυσιογνω
μία του, έδειχναν κάποιο άπομεινάρι πα- 
ληάς ’Αθηναϊκής οικογένειας.

Ποτέ δέν θόλωσε τό νερό κανενός καί 
οϋτε μυργήγκι πάτησε, γ ιά  νά μη παραξη- 
γηθή ώς κακούργος...

Τό καλλιτεχνικό του... στερέωμα, τό εί
χε στό ήμιϋπόγειο κάποιου παληοΰ σαρα- 
κωμένου καί (ανήλιαγου σπιτιού.

Μέσα έκεϊ έσκάρωνε τις επιγραφές πού 
τοΰ παράγγελναν οί πελάτες του, έκεϊ συ
νήθως έτρωγε την ξηρά τροφή του καί ε
κεί άπλωνε τις «άρίιδες του», πάνω σέ έ
να άρχαιολογικό ράντσο, δταν νόμιζε, δτι 
πρέπει νά ξεκουρασθή.

"Ενας μεγαλόσωμος άσπρόμαυρος γά-
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τος, ή μόνιμη συντροφιά του.
Ό  γάτος αυτός, άφοΰ δέν ευρισκε που

θενά φ αγητά ούτε αποφάγια, είχε μετα- 
βληθή, έξ ανάγκης, εις άπηνή διώκτην κά
θε ποντικού, μικρού ή μεγάλου, ό όποιος 
θά έβαζε χέρι στό ράντσο ή στίς παληο- 
κουδέρτες τοΰ αφεντικού του.

Πολλές φορές ξερογλυφότονε καί γ ιά  
τις αράχνες, οί όποιες είχαν ύφάνει πέ
ρα ώς πέρα  τήν οροφή τοΰ «καταστήμα
τος». ’Αλλά ό μπάρμπα - Θανάσης, άπό 
συναδελφική αλληλεγγύη προς τ ις  ακού
ραστες αυτές υφάντριες, τον εμπόδιζε τόν 
κακομοίρη, όταν έπαιρνε φόρα γ ιά  κανέ
να σάλτο πρός τά  πάνω.

Καίτοι οί συνθήκες διαβιώσεως τοΰ τε- 
τραστόδου δέν ήταν καί τόσο ευχάριστες, 
όμως, ποτέ δέν άνεζήτησε άλλοΰ καλύτε
ρη τύχη.

Συνεχώ ς κουνοΰσε τήν αύρά του δέν 
νιαούριζε, γ ιά  νά μή διαταράξη τήν ησυ
χ ία  τοΰ περιβάλλοντος.

Μέσα στό «άτελιέ» του, έκτος άπό τά 
σύνεργα πού είχε γ ιά  νά ζωγραφίζη τϊς 
επιγραφές, είχε καί ένα ορθογραφικό λε
ξικό γ ιά  νά τό συμβουλεύεται στή δου
λειά  του.

’Επειδή όμως είχε μεγάλη έμπιστοσύνη 
στίς... ορθογραφικές του ίκονότητες, δέν 
τό άνοιγε ποτέ.

Στό δικό του τό μ αγα ζί δέν είχε κρε
μάσει έπιγραφή, ούτε καί κρέμασε ποτέ, 
παρά τις συστάσεις μας. Πάντοτε μέ σο
βαρό ύφος, προέδαλε τήν ίδια  δικαιολο
γία , ότι δηλαδή άν έβαζε έπιγραφή, δέν 
θά ήταν σύμφωνος πρός τις αρχές των άλ
λων έπαγγελματιώ ν, οί όποιοι στερούνται 
τελείως τά  είδη τά  όποια  παράγουν.

Ως παράδειγμα, μας έδειχνε τόν παρα- 
πλεύρως του υποδηματοποιό, ό οποίος 
καίτοι κατεακεύαζε υποδήματα πολυτε
λείας, τά δικά του τά  παπούτσια πολύ λί
γο διέφεραν άπό τά  γουρουνοτσάρουχα

των «εύτυχών κατοίκων τής χώ ρας τοΰ 
Έ μβέρ  Χότζα».

Κάποια μέρα, βλέπω νά μπαίνη στό 
γραφείο μου ό γνωστός μου καί μή... εξαι
ρετέος... καλλιτέχνης, μαζί μέ κάποιον με- 
σόκαπον, ό όποιος φαινόταν άγριεμένος 
καί έδινε τήν έντύπωσι ότι «τοΰ σκότωσαν 
τόν πατέρα».

Τί συμβαίνει μπάρμπα - Θανάση;
«Παιδί μου, έχω μιά διαφορά μέ τόν 

κύριο άπό δώ καί θά ήθελα άπό σένα, 
πού μέ ξέρεις τί (άνθρωπος είμαι, νά τοΰ 
κάμης μιά σύστασι».

’Εάν είναι τής άρμοδιότητός μου, ευχα
ρίστως, άφοΰ καθίσετε πρώτα γ ιά  νά ήρε- 
μήση καί ό κύριος.

«Λοιπόν, πού λέτε, κατασκεύασα μιά 
έπιγραφή τοΰ κυρίου πού βλέπετε καί δέν 
τήν παραλαβαίνη νά μέ πληρώση καί νά 
τελειώνουμε».

«Πώς νά τήν παραλάβω  άφοΰ είναι ά- 
νορθόγραφη» συμπληρώνει ό άλλος, 6 ό
ποιος άπό τήν σύγχυσί του κουνοΰσε ά- 
νελλιπώς τά  μ εγάλα  φρύδια του.

Δηλαδή ;
«Δηλαδή, μοΰ έγραψε τήν έπιγραφή μέ 

τήν λέξη «ΜΑ ΡΜΑ Ρ ΟΓΛΥΦΕιΙΟΝ» — γ ια 
τί έγώ  είναι μαρμαράς—  καί έβαλε τό 
«ΓΛΥ» μέ «1», ένώ θέλει μέ... «Η».

« Σ είς  τί λέτε, δέν έχω δίκηο»;
’Εγώ λέω, νά μοΰ κάμετε τή χά ρ ι νά 

τό βάλετε μέ «Υ» καί πιό πολύ νά κάμετε 
τή χάρ ι τής ορθογραφίας, ή οποία τό θέ
λει μόνο μέ «Υ».

«Δέν είναι δυνατόν», είπαν μέ ένα στό
μα οί άντίδικοι, οί όποιοι γ ιά  νά κατα
τροπώσουν έμένα, συνεμάχησαν άμέσως.

Είναι καί παραεΐναι, τούς είπα. ”Αν θέ
λετε κοιτάξτε καί τό λεξικό.

Τώρα νά πάτε στό καλό καί όταν τά 
κονονίσετε, άς περάση ό ένας σας νά μοΰ 
τό είπή γ ιά  νά χαρώ  πολύ.
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"Εφυγαν οί χριστιανοί καί δεν ξέρω α 
κόμα αν -πήγαν «στό καλό», ούτε καί αν 
εγινε ή διόρθωσις τοΰ λάθους τής επι
γραφής, όπως τούς υπέδειξα.

’Αλλά τί σημασία έχει άν έγινε ή δέν 
έγινε ή διόρθωσις;

Μήπως καί σήμερα είναι έν τάξει οί 
επ ιγραφές;

"Οπου καί νά κοιτάξης, βλέπεις... ανθο
κήπια γεμάτα μαργαρίτες.

Οί περισσότερες είναι ξενόγλωσσες καί 
καταλαβαίνετε, άν τις καταλαβαίνουμε οί 
περισσότεροι!

Σ ’ αυτές τις επιγραφές, όπως είναι φα
νερό, δέν ενδιαφέρουν καί πολύ τά  λάθη, 
επειδή είναι ελάχιστοι οί αναγνώστες των.

’Ait’ αύτής λοιπόν τής άπόψεως... εύτυ- 
χώς πού είναι ξενόγλωσσες καί γλυτώ 
νουν άπό τήν «συγκοπή» οί φιλόλογοι.

Μέσα στό λεωφορείο, ένας φουκαράς 
βαστοϋσε κάποτε ένα κουτί μέ γλυκά καί 
είχε τά  μάτια του συνεχώς έστραμμένα 
πρός αύτό. θ ά  έλεγε κανείς ότι τό λιχου- 
δεύεται καί όπου ναταν θά τό άνοιγε γ ιά  
νά... χυμήξη.

Αύτός, φαίνεται, ότι ήθελε νά διαβάση 
εκείνα τά «πατισσερί» κ.λ.π. καί δέν τά 
καταλάβαινε. Ό πότε, κάποια στιγμή, ξε
σπάθωσε καί έρωτά τόν παρακαθήμενο. 
«Μήξως ξέρεις τί γράμματα είναι αύτά»;

’Έπεσε όμως στήν περίπτωση. Αυτός 
κοιμώτανε καί παραξηγήθηκε πού τόν ξύ
πνησε. ’Εγώ δέν είμαι διερμηνέας είπε καί 
«ξαναγλάρωσε».

Πολλές επιγραφές έχουν ασήκωτα λά 
θη καί είναι περίεργο πώς δέν πέφτουν 
άπό τό βάρος.

Ό  αέρας, όταν είναι δυνατός, στρέφει 
τήν μανία του, ό αθεόφοβος, πρός τά  δέν
τρα, τά όποια δέν φταίνε τίποτα, καί αφή
νει τις επιγραφές μέ τις «μαργαρίτες» νά 
καμαρώνουν.

’Αλλά τί περιμένετε άπό τόν... αέρα.
Οί περισσότερες έπιγραφές έχουν τέ

τοιο περιεχόμενο, πού θά πρέπει, έλαφρά 
νά τις ονομάσουμε «μπουρμπουλήθρες».

Βλέπετε τό «Κρεοπωλεΐον» π.χ. μέ τό 
χαϊδευτικό του «‘Η καλή καρδιά».

Καί ό κρεοπώλης πού παρήγγειλε έτσι 
τήν έπιγραφή, έννοεΐ βεβαίως τήν καρδιά 
τή δική του.

Στό μεταξύ, όταν σηκώνη τήν «χατζά
ρα» του, σέ κόβει κρΰος ιδρώτας, άφοΰ 
σοΰ Θυμίζει τόν «καπετάν - Μάρκο», όπως 
έκανε, όταν... χάίδευε τούς... «φασίστες».

Πολύ συχνά βλέπουμε, πάνω άπό τήν 
είσοδο τών, συνοικιακών ιδίως, ταβερ- 
νείων, μέ γράμματα τοΰ αναστήματος τοΰ 
ταβερνιάρη, τήν πολύ... συγκινητικήν έπι- 
γραφήν μέ τή λέξη «ΧΑΣΑΠΟΤΑΒΕΡ
ΝΑ».

Δέν γνωρίζω ποιος ατσίδας έπενόησε 
τόν «σπουδαΐον» αυτόν τίτλον, ούτε άν πή
ρε -κανένα βραβείον διά  τήν... εφεύρεσιν.

"Οταν ό ίδιος έπεκτείνη τό έργον του 
καί στά άλλα μαγαζιά, πού κατά ένα 
τρόπον, τά πωλούμενα είδη τους περιέ
χουν καί κρέας, Θά απολαύσουμε, όπου 
νάναι καί τό πρώτον συνθετικόν τοΰ έστια- 
τορίου σέ «ΧΑΣΑΠΟΕΣΤΙ ATOP ΙΟΝ» ή 
«ΧΑΣΑΠΟΜΠΑΡ» ή «ΧΑΣΑΠΟΣΟΥ
ΒΛΑΚ ΙΑ».

Τό πρά γμα  αποκτά περισσότερον ένδια- 
φέρον, όταν μέσα σέ ΧΑΣΑΠΟΤΑΒΕΡΝΑ 
συνατήσουμε καί κονένα χασαπη νά χο- 
ρεύη «χασάπικο» καί νά λέγετα ι καί... 
Χασάπης.

Έ ν  προκειμένω άν ή «Χασαποταβέρνα» 
είναι άπό έκείνες πού διπλασιάζουν τον 
λογαριασμό, κατά... λάθος, θά μπορούσε, 
δίπλα ά,ιό τήν έπιγραφή, νά προστεθή ή 
λέξις «ΣΦΑΙΓΕΙΟ'Ν».

Υπήρχε κάποτε, κοντά στήν Όμόνοια, 
καί θά τό θυμούνται ακόμα πολλοί, μιά

317



ΕΥ Θ Υ Μ Α  Κ Α Ι  Σ Ο Β Α Ρ Α

υπόγειος ταβέρνα, της οποίας ή επιγραφή 
έλεγε: Ταβέρνα «ό διάβολος».

Δεν έτυχε ποτέ νά κατεβώ σ’ αύτή τή 
«διαβολοταβέρνα» γ ιά  νά ίδώ αυτούς πού 
έτρω γαν έκεϊ, cxv έκαναν τό σταυρό τους.

Δεν μπορώ νά πώ, δμως, δτι εκεί έσΰ- 
χναζαν μόνον οί θαυμαστα'ι τής... κολά- 
σεως.

Γιά τούς στραβωμένους άπό την πείνα, 
δεν είχε σημασία ή επιγραφή τήν όποιαν, 
στο κάτω - κάτω, δέν έβλεπαν.

Αύτοΐ ήθελαν νά... βουτήξουν περισσό
τερο στή φασολάδα καί πολύ λίγο ή κα
θόλου στήν αμαρτία, πρός τήν οποίαν τούς 
παρότρυνε ή επιγραφή.

Πολλά ψιλικατζίδικα είναι καί σήμερα 
παραφουσκωμένα άπό επιγραφές.

Σ αύτά βλέπεις δλα τα  γεω μετρικά 
σχήματα καί σχέδια καί άπό πάνω καί 
στά πλάγια , χω ρίς νά αποκλείεται καί ό 
μανδρότοιχος τού... απέναντι τετραγώνου.

Γράφουν πολλά καί διάφορα με έξέχου- 
σα πάντοτε θέσιν τής λίαν μορφωτικής λέ- 
ξεως... «κομπιναιζόν».

Ά φοΰ πουλάνε ψιλικά, δέν ξέρω γ ιατί 
τά  γράφουν δλα αύτά.

Μήπως τάχα  θέλουν νά προειδοποιήσουν 
τήν άξιότιμον πελατείαν των, δτι δέν που
λάνε... καστανόχωμα γ ιά  τά  λουλούδια;

Ή  επιγραφή «ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΗΔΕΙΩΝ», 
πού έδινε... πολύ κουράγιο ατούς ασθενής 
καί στούς άδυνάτους, εύτυχώς μετωνομά- 
σθη σέ «ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ»...

Ή ούσία, δμως, δέν άλλαξε καθόλου, 
άφοΰ τά  γραφ εία  αύτά εξακολουθούν άκό- 
μα νά χρησιμοποιούν άπό... τέσσερις «κό
ρακες» τό καθένα.

Εξ άλλου καί τώρα, δπως καί πρώτα, 
άμα  κοιτάξης τήν... βιτρίνα τους, σοΰ κό
βεται ή χολή.

θ ά  ήταν προτιμότερο νά προστεθή κά
τω άπό τήν επιγραφή κάτι τό... σχετι

κόν, π.χ. «Ή καλή ξάπλα», παρά νά βλέ- 
πης μέσα τήν μαυροψορεμένη τετράδα σέ... 
επιφυλακή γ ιά  τυχόν... κουβάλημα.

Δέν πρέπει νά ξεχάσουμε καί τις φω
τεινές έπιγραψές, οΐ όποιες, άν δέν προ
σφέρουν τίποτα άλλο, τουλάχιστον φωτί
ζουν καί διευκολύνουν πολύ εκείνους πού 
βλέπουν τον ανήφορο, σάν κατήφορο...

Αύτοί θά πρέπει νά συχωράνε τά  πεθα
μένα καί αυτού πού τις έφτιαξε καί τού 
κοσμάκη, πού ψωνίζει στά πολυφωτισμένα 
καταστήματα, γ ια τ ί αύτός πληρώνει τό 
ρεύμα στή Δ.Ε.Η., μέσω τού καταστημα
τάρχου...

“Έ ν α  στεφάνι άπό μαργαρίτες είναι ά- 
παραίτητο νά κατατεθή στον τάφο τού 
μπάρμπα - Θανάση, άπό μέρους πολλών 
έκ τών έπιζώντων επιγραφοποιών.

Έ κ το ς  άν τό έπιτύμβιον έσκαλίσθη άπό 
τόν φίλο του τον μαρμαρά, οπότε είμαι 
σίγουρος δτι δέν χρειάζετα ι τό στεφάνι...

Τό κακό μέ τις επιγραφές δέν θά λυθή, 
άν δέν ληιψθή νομοθετική μέριμνα, άπό 
τήν σοβαράν δμως πλευράν καί δχι άπό 
τήν ευθυμον πού τό παρουσιάζουμε εμείς, 
πού δέν είμεθα νομσθέται.

ΓΕΩ Ρ. Α θ. Α Κ Ρ Ι Β Ο Σ

1
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Oi εκδρομείς, 
φωτογραψούμενοι 
προ τοϋ ηρώου 
τού Ρήγα Φεραίου.

■Υττό ’Αστυνόμου Β ' κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σάδβατον, 7 Μαρτίου 1970

Παραμονή των Ά πόκρεω. Τό πούλμαν 
«τής χαράς και τοΟ κεφιοϋ» έχει στα
θμεύσει εις τόν πρό τοϋ Μουσείου χώρον 
καί δέχεται τούς εκλεκτούς έπιδάτας του, 
’Αστυνομικούς καί Διοικητικούς ύπαλλή- 
λους, εκπροσώπους διαφόρων ’Αστυνομι
κών ‘Υπηρεσιών (Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως —  ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πό
λεων __ Γ.Δ.Ε.Α. —  Διευθύνσεως ’Αλλο

δαπών —  Διευθύνσεως Έ γκ λ η  ματολογ ι- 
κών Υπηρεσιών —  Διευθύνσεως Τουρι
σμού — Τ.Α.Υ.Α.Π. —  Ε.Τ.Υ.Α.Π.), οί 
όποιοι, έπ’ ευκαιρία τής α ργίας τών Α- 
πόκρεω καί τής Καθαράς Δευτέρας, θα 
πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικήν καί ψυ
χαγω γικήν εκδρομήν εις ώρισμένας πε- 
ριοχάς τής ωραιότατης πατριδος μας ( Α
νατολικήν Στερεών, Θεσσαλίαν, ’Ήπειρον 
καί ’Ακαρνανίαν).

Ή  ώρα 1 μ.μ. Οί εντός του πούλμαν
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εκδρομείς, χαρούμενοι καί κεφάτοι, υ
ποδέχονται την κυρίαν Τσιούγκου, συνο- 
δευομένην υπό του συζύγου της, Ύπαρ- 
χηγοΰ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, κ. 
Κωνσταντίνου Τσιούγκου, δ όποιος είναι 
επικεφαλής της εκδρομής.

Ο κ. Υπαρχηγός, έν τη διακαεΐ επι
θυμία του, δπως ή εκπαιδευτική εκδρο
μή στεφθή ύπό πλήρους επιτυχίας, εξη
γε ί δ ιά  λόγου μεστού περιεχομένου τον 
σκοπόν ταύτης δίδει ένδιαφερούσας οδη
γ ίας πρός τούς εκδρομείς καί εύχεται 
«καλό ταξίδι».

Ό  ξεναγός μας, άστυφ. κ. ’Ιωάννης Ά - 
λεξανδρής, δεν χάνει καιρόν. Ά π ό  τό 
Μουσεΐον ήδη αρχίζει τήν ξενάγησιν.

Ηδη εύρισκόμεθα εις τήν ’Εθνικήν ο
δόν Αθηνών— Λαμίας, εις τό έξαίρετον 
ccuxo τεχνικόν εργον, τό όττοΐον συντελεί 
σπουδαίως εις τήν άνάπτυξιν τής τουρι
στικής κινήσεως έν Έ λλάδι.

Τό πούλμαν τρέχει διά νά ικανοποίηση 
δσον τό δυνατόν συντομώτερον τήν δί
ψαν των εκδρομέων, νά γνωρίσουν τά  μα
γευτικά τοπία τής 'Ε λλάδος μας.

’Αριστερά μας ϋψοΰται ή ωραία έλα- 
τόφυτος Πόρνης μέ τό επιβλητικόν της 
ξενοδοχεΐον «Μόν Παρνές».
- Δεξιά άφίνομεν τό «τραυματισμένον» 

άπό τούς λατόμους Πεντελικόν, τό φη,μι- 
σμένον διά τά  λευκά του μάρμαρα.

"Ολη ή διαδρομή τής ’Εθνικής οδού 'Α 
θηνών— Λαμίας είναι ευχάριστος. Δ ιασχί
ζει πευκοδάση καί αγρούς μέ ποικίλην 
καλλιέργειαν. Ανηφορίζει. Κατηφορίζει. 
Δ ιέρχεται στενά μέ πευκοφύτους πλα γ ιά ς 
καί όλοπράσινους λόφους εξαιρετικής ο
μορφιάς.

Προχωροΰμεν. Ά φίνομεν δεξιά μας τώ
ρα τήν τεχνητήν λίμνην τού Μαραθώνος 
με τά  γαλανά  νερά της, άπό τά  όποια 
έξαρτδτα ι ή ζωή 2.000.000 άτόμων. Με
τά άπό τήν Μ αλακάσαν αρχίζει ψιλή βρο- 
χ ο ύ λ α !

Τά καταπράσινα σιτάρια, τά  λειβάδια 
καί οί ελαιώνες δέχονται μέ ευγνωμοσύ
νην τό θειον δώρον, διότι, ώς λέγει ή λα ϊ
κή σοφία:

Αν οίξη δ Μάρτης δυό νερά 
κι’ ό ’Απρίλης άλλο ένα, 
χαρά σ’ έκεϊν’ τό γεωργό 
που εχει πολλά σπαρμένα».

Μετ’ ολίγον είσερχόμεθα εις τόν Νο
μόν Βοιωτίας. ’Αριστερά εϊς τό βάθος 
διακρίνονται αί θήβαι, μία άπό τάς άρ- 
χαιοτέρας έλληνικάς πόλεις, μέ παναρ
χαίους μύθους καί παραδόσεις, πατρίς 
του μεγαλυτέρου λυρικού τής άρχαιότη- 
τος Πινδάρου καί τών Σ τρατηγώ ν Πελο- 
ττίδου καί Έπαμεινώνδου. ’Εμπρός μας 
προβάλλει καί ό Π αρνασσός! Αυτήν τήν 
φοράν όμως δέν είναι «συνεφιασμένος», 
άλλά  καμαρώνει χιονισμένος. Ξαφνικά 
δεξιά έμφανίζεται ή Λίμνη Ύλίκη. Πολύ 
ωραία. Περιτριγυρίζεται άπό άδενδρα βου
νά, άλλ’ έχει καθρεπτίζοντα νερά, τά  ό
ποια ενισχύουν τήν λίμνην Μαραθώνος. 
Αλλεπάλληλοι εμφανίσεις καί εξαφανί

σεις τής λίμνης μέσα άπό τούς βράχους.
Μετά άπό όλίγας κατηφορικός στρο- 

φάς προβάλλει ή πεδιάς τής Κωπαΐδος. 
Σ ειρα ί άπό λεύκας σημαδεύουν τά  κανά
λια, τά  όποια άποτελοΰν τά  νερά τής Κω
παΐδος.

Ηδη άφίνομεν καί τόν Νομόν Βοιω
τίας καί είσερχόμεθα εις τόν Νομόν Φθι- 
ώτιδος.

Διερχόμεθα άπό μεγάλας πευκοφύτους 
ιτεριοχάς, αί όποίαι άνήκουν εις τά  όμορ
φα κεφαλοχώρια τοΰ Μαρτίνου, τής Λα- 
ρύμνης καί τής Μαλεσίνας. ’Αλλά τί ευ
χάριστος έκπ λη ξις! Ά π ό  τό ορεινόν το- 
πίον δεξιά μας γα λά ζια  θάλασσα! Είναι 
6 Εΰβοϊκός κόλπος μέ τήν νήσον Εύβοιαν 
απέναντι, ή όποια προβάλλει τήν γυμνήν 
πλευράν τού βουνού, εις τούς πρόποδας 
τοΰ όποιου εύρίσκεται ή όμορφη Αιδη
ψός. Τήν άπεραντωσύνην τοΰ πρασίνου τήν 
διαδέχεται τό γαλανόν χρώ μα τής θαλάσ- 
οης. Ή  έναλλαγή αύτή τών τοπίων είναι 
πράγματι μιά οπτική άπόλαυσις. Α ρ ισ τε
ρά εις τούς πρόποδας τού Χλωμού είναι ή 
Αταλάντη.

’Ιδού καί οί Λιβανατες, ή πατρίς τού ή- 
ρωος Ό δυσσέως Άνδρούτσου. Άφίνομεν
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τήν παραλιακήν κωμόπολιν «"Αγιος Κων
σταντίνος» καί προχωροΰμεν πρός Καμέ
να Βοΰρλα. Ό  δρόμος έδώ διασχίζει ένα 
από τά μαγευτικώτερα τοπία. Τά πεΰκα 
αρχίζουν ψηλά άπό τό βουνό καί φθάνουν 
μέχρι τοΰ άκρου τής θαλάσσης.

Μ Ο ΤΕΛ Λ Ε Β Ε Ν Τ Η

Ό λιγόλεπτος στάσις διά νά άπολαύσω- 
υεν τον ΰπέροχον συνδυασμόν δουνοΰ καί 
θαλάσσης. Ό  χρόνος μας έπιδάλλει τα
χύτητα. Ό  καιρός τώρα έχει δελτιωθή.

Φθάνομεν εις τά Καμένα Βοΰρλα, μία 
άπό τάς ώραιοτέρας λουτροπόλεις τής 
Ε λλάδος, με θαυμασίας ραδιοΰχους ία- 
ματικάς πηγάς. ’Έ χει μεγάλην τουριστι
κήν κίνησιν καί τήν επισκέπτονται καί άρ
χοντες ξένων κρατών. Εις τήν παραλίατν οί 
ψαράδες έχουν άπλωμένα τά  δίκτυα των.

Τό ταξίδι μας συνεχίζεται τώρα εντός 
τής κοιλάδος τής Φθιώτιδος. Διερχόμεθα 
άπό τάς θρυλικάς θερμοπύλας, δπου τό 
480 π.Χ. ό Λεωνίδας μέ τους Σ παρτιάτας 
εΐπεν εις τους Πέρσας τοΰ Ξέρξου τό «Μο- 
λών λαδέ» καί έπεσαν δλοι «τοϊς ’κείνων 
ρήμασι πειθόμενοι». Ό  ανδριάς τοΰ Λεω- 
νίδου προβάλλει δεξιά μας επιβλητικά διά 
νά μας θυμίζη δτι διά τήν Ε λ λ ά δ α  μας 
καμμία θυσία δέν είναι χαμένη. «Μιά φο
ρά κανείς πεθαίνει».

’Εκεί πλησίον εύρίσκονται καί αί τό
σον ένδιαφέρουσαι ίαματικαί πηγαί των. 
’Αριστερά μας όρθοΰται χιονισμένον τό 
Καλλίδρομον, εις τό βάθος προβάλλει ή

όμορφη Οίτη μέ «τις ξακουστές καταβό- 
θρες της» καί τά  κρυστάλλινα νερά της. 
Εις τό μέσον τής πεδιάδος τής Φθιώτι
δος ρέει γαλήνιος ό Σπερχειός ποταμός. 
Έ π ’ αύτοΰ ή ιστορική γέφυρα τής Αλα
μάνας, δπου ό νεώτερος ήρως τοΰ 1821, 
’Αθανάσιος Διάκος, κατετρότιοσε τάς 
στρατιάς του Ό μέρ  Βρυονη και άφοϋ «ε- 
σφάξε Τούρκους άπειρους», ήχμαλωτίσθη 
καί τελιικώς εΰρε μαρτυρικόν θάνατον εις 
τήν Λαμίαν, εις τήν όποιαν εύρίσκεται τό 
κενοτάψιόν του καί ό ανδριάς του. Αυτός 
έδω ό τόπος, μέ τήν ένδοξον αυτήν ιστο
ρίαν των Θερμοπυλών καί τής ’Αλαμάνας, 
είναι, μέ λ ίγα  λόγια, ή αθάνατος λεβεν
τογέννα Ρούμελη.

Παρακάμπτομεν τήν γραφικωτάτην Λα
μίαν, πρωτεύουσαν τοΰ Νομοΰ Φθιώτιδος, 
καί κατευθυνόμεθα πρός Στυλίδα, τό έπί- 
νειον τής Λαμίας. Διασχίζομεν πυκνούς ε
λαιώνας, διά νά φθάσωμεν εις τήν Σ τυ 
λίδα. Σκαρφαλωμένη εις ολόκληρον πλα
γιάν, ή μικρή αύτή πόλις φθάνει μέχρι 
τής παραλίας. Οί έλαιώνες, οί όποιοι τήν 
περιστοιχίζουν καί ή θάλασσα, ή οποία 
φθάνει εις τά πόδια της, τής δίδουν μίαν 
ιδιαιτέραν χάριν.

’Ενώ συνεχίζομεν τήν θαυμασίαν αυτήν 
διαδρομήν, μέ προορισμόν τήν Λάρισαν, 
άς ίδωμεν, μετά τήν περιληπτικήν αυτήν 
περιγραφήν, καί τούς εκδρομείς μας.

Μέσα εις τό πούλμαν «ξεφάντωμα κυ
ριολεκτικό»! Τό σύνθημα έδωσε πρώτος, 
άπό τήν αρχή τής εκδρομής, ό κ. 'Υπαρ-

Οί εκδρομείς
πρό της Μονής Βαρλαάμ
των Μετεώροον,
μετά τοΰ ηγουμένου αυτής.
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χηγός μέ τά  ωραία του δημοτικά τραγού
δια. Τον άκολουθήσαμεν δλοι καί ούτως έ- 
δημιουργήθη μία υπέροχος ψυχαγωγική 
ατμόσφαιρα. ’Έ ξυπνα  ανέκδοτα μέ λεπτόν 
«χιούμορ» καί ξενάγησις των διαφόρων 
τοπίων τόσον από τόν κ. Ά λεξονδρήν, 6- 
σον καί από άλλα μέλη τής εκδρομής 
(’Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. Ντζιώραν 
Δημήτριον, ϋγειον. αξιωματικόν κ. Μιχό- 
πουλον κ.ά.) έποίκιλλον τήν μαγευτικήν 
αυτήν εκδρομήν.

Μετά τήν Σ τυλίδα  άφίνομεν κατά τήν 
διαδρομήν τά  χω ρία  ’Αχινός, Ράχες, Πα- 
ραλίοιν, Πελασγίαν. Ά νηφορίζομεν τήν 
’Ό ρθρυν. ’Απέναντι τό πευκόφυτον Εύβοϊ- 
κόν άκρωτήριον τής Λιχάδας. Πιο επάνω 
οί “Αγιοι Θεόδωρος κτισμένοι εις εύχάρι- 
στον τοποθεσίαν. Δεξιά τό Ά χίλλειον, π α 
ραθαλάσσιον χωρίον, ζωγραφισμένον είς 
τόν μυχόν ενός συμπαθητικού κολπίσκου. 
Είναι ή πλάζ τής περιοχής.

Μετ ολίγον εΐσερχόμεθα είς τόν π α ρα 
λιακόν κάμπον τού 'Αλμυρού. Καταπρά- 
σινος από τους σιτοβολώνας, οί όποιοι εΰ- 
ρίσκονται είς άρίστην κατάστασιν καί προ- 
μηνυουν πλούσιον τήν εσοδείαν. Κτηνο- 
τρόφοι βόσκουν τά  πρόβατά των μέσα είς 
τά καταπράσινα λειβάδια. Τά αρνάκια 
τρέχουν χαρούμενα έδώ καί έκεΐ. Είς τό 
βάθος δεξιά διακρίνομεν τό Τρίκκερι καί 
εντός ολίγου καί τό γραφικόν Πήλιον μέ 
τά  ομορφότερα τοπία τού κόσμου.

Τήν 6.10 μ.μ. φθάνομεν είς τό ιστορικόν 
Βελεστΐνον, όπου άλλοτε εύρίσκετο ή πό
λις Φερραί. Είναι ή πατράς τού βάρδου 
τής ’Ελευθερίας Ρ ήγα  Φεραίου τού Βελε- 
στινλή.

’Ο λίγα  πεύκα στολίζουν τώ ρα τόν χώ 
ρον όπου πρωτοαντίκρυσε τό φως καί έ- 
πέρασε τά  νεοτνικά του χρόνια ό Ρήγας. 
'Η προτομή του, πλησίον τού Σταδίου, 
ενθυμίζει είς τούς νέους, οί όποιοι γυμνά
ζονται έκεΐ, τήν ώραίαν, μεγόλην, τρ α γ ι
κήν μορφήν τοΰ μεγαλοπνόου πρωτοπό
ρου. Ευλαβείς προσκυνηταί άναπολοΰμεν 
τήν δρασιν τού μεγάλου οώτοΰ άνδρός καί 
αίσθανομεθα ρ ίγος διαβάζοντες τό τετρά
στιχον έπί τής προτομής του:

«Σ’ ’Ανατολή καί Δύσι 
καί Νότο καί Βορειά, 
γιά τήν Πατρίδα δλοι 
ναχω-με μιά καρδιά».

Άφίνομεν τήν ώραίαν πόλιν τού Βελε- 
στίνου μέ τά  πολλά όπωροφόρα δένδρα, 
καί, δ ιά  τής παλα ιδς οδού, κατευθυνόμε- 
θα πρός Λάρισαν. Ή  ομορφιά τής διαδρο- 
μής μέσω άτελειώτων δενδροστοιχιών α
πό λεύκας είναι κάτι τό μαγευτικόν.

Ηλιοβασίλεμα. Ό  κ. Ύ παρχηγός καί 
πάλιν πρωτοστατεί. Τό ρομαντικόν τής 
διαδρομής τόν προκαλεΐ καί αρχίζει μέ 
τό τραγούδι «Ό  ήλιος βασιλεύει κι’ ήμε
ρα σώνεται».

Τόν συνοδεύομεν όλοι. Ψ υχαγω γική έ- 
ξαρσις επικρατεί μέχρι τής Λαρίσης, είς 
τήν όποιαν έφθάσαμεν τήν 7.30 έσπερι- 
νήν.

Ή  Λάρισα, πρωτεύουσα τού ομωνύμου 
Νομού, εχει έξελιχθή είς άξιόλογον μεγα- 
λούπολιν. Πολυτελή δημόσια κτίρια, ξε
νοδοχεία, εμπορικά καταστήματα πάσης 
φύσεως, πολυκατοικίαι κ.λ.π. κοσμούν τήν 
πόλιν ταύτην.

Διενυκτερεύσαμεν είς ωραία ξενοδοχεία 
μέ όλα τά  σύγχρονα μέσα καί έπεράσα- 
μεν μίαν ώραίαν θορυβώδη άποκρηάτικη 
νύκτα.

Κ υριακή , 8 Μ αρτίου
“Ω ρα 7.20 π.μ. όλοι παρόντες καί ικα

νοποιημένοι όσιό τήν διανυκτέρευσίν μας 
είς τήν ώραίαν Λάρισαν. Ό  κ. Ύ παρχη
γός δίδει καί πάλιν τό σύνθημα τής άνα- 
χωρήσεως.

Γίνεται ξενάγησις έντός τής πόλεως 
και έν συνεχεία, ύπό βροχήν, κατευθυνό- 
μεθα πρός Τρίκαλα. Ή  διαδρομή έδώ εί
ναι συνεχώς έπί πεδινής περιοχής. Τά σι
τάρια καταπράσινα καί τά  δένδρα ανθι
σμένα. Μυρίζει ά νο ιξ ις!

Φθάνομεν είς Τρίκαλα, πρωτεύουσαν τού 
ομωνύμου Νομού. 'Ωραιοτάτη πόλις. Τήν 
στεφανώνει τό φρούριον καί ό πευκόφυτος 
λόγγος τοΰ Προφήτη Ή λία . Ε ίς τό μέσον 
αυτής ρέει ό ποταμός Ληθαΐος μέ τους
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θαυμάσιους καταρράκτας του. Λαμβάνο- 
μεν χό πρωινόν μας καί συνεχίζομεν προς 
Καλαμπάκαν, μέ προορισμόν τα  Μετέω
ρα. Ό  καιρός βελτιούται. Η Κατάρα προ
βάλλει εις τό βάθος χιονισμένη. Τώρα δια- 
κρίνεται καί ό Πηνειός ποταμός, ο οποίος 
ήρεμος καί γαλήνιος διασχίζει την άπέ- 
ραντον θεσσαλικην πεδιάδά.

’Απέναντι μας ύψοΰται μεγαλοπρεπως 
ό γραφικός Κόζιακας, ορεινόν συγκρότη
μα συνέχεια τής Πίνδου.

Καθ' οδόν μάς όμιλεΐ περί των Μετεώ
ρων ό πάντοτε ακούραστος ξεναγός μας 
κ. Άλεξανδρής. ’Εντός ολίγου φθάνομεν 
εις τήν Καλαμπάκαν. Είναι κτισμένη εις 
τούς πρόποδας των Μετέωρων. Καθαρή 
καί περιποιημένη πόλις.

Άνερχόμενοι πρός Μετέωρα, διερχόμε- 
θα απτό τό χωρίον Καστράκι, μέ τούς ώ- 
ραίους αμπελώνας του καί «τις ανθισμέ
νες μυγδαλιές» του.

ΙΥΙΕΤΕίϊΡΑ

’Επάνω άπό τήν Καλαμπάκαν καί τό 
Καστράκι ορθώνονται, ως γιγάντειοι φρου
ροί, οί πανύψηλοι καί θεαματικώτατοι βρά
χοι των Μετεώρων. “Οσοι εΐχον τήν υπο
μονήν νά τούς μετρήσουν, λέγουν δτι περ
νούν τήν χιλιάδα. ’Έ χουν καί χίλ ια  δύο 
σχήματα καί δλοι μαζί αποτελούν σωστόν 
«βραχοδάσος». Πώς καί πότε έσχηματί- 
σθησαν; «Έ κ τής συσσωματώσεως ετερο
γενών μορίων», λέγουν μερικοί. Αλλοι υ

ποστηρίζουν δτι «εις παλαιοτάτην γεω λο
γικήν εποχήν, καθ’ ήν η Θεσσαλία ολό
κληρος ήχο μεγάλη λίμνη, συνείχοντο με
ταξύ των καί άπετέλουν βραχώδη ακτήν». 
Τήν ηλικίαν των ανεβάζουν εις 60 εκα
τομμύρια χρόνια! Τούς άντικρΰζεις καί γ ε 
μίζει ή ψυχή σου άπό θάμβος καί έκστα- 
σιν. Είναι τό «θαύμα τής ’Ανατολής», άλ- 
λαι πυραμίδες τής Αίγύπτου, τά  «θαυμα
στά καί θεόκτιστα Μετέωρα».

Εις ένα άπό τούς πανυψήλους καί άπο- 
τόμους τούτους βράχους είναι, ωσάν αε- 
τοφωλιά, κτισμένον τό Μοναστήρι τού 
Βαρλαάμ.

«’Ερχόμενος στοϋ Βαρλαάμ 
θοοριό τό ύψος πώχει, 
κι’ άπό τόν φό6ο μ’ έλεγα, 
δεν άναβαίνω, οχι!»

Είχε δίκαιον ό ’Επίσκοπος Ράσκας Γε
ράσιμος, ό όποιος έφοβεΐτο νά άνέλθη εις 
τό Μοναστήρι τήν παλαιάν εποχήν.

Σήμερον μέ τήν λαξευμένην σκάλαν ά- 
νεβαίνει κανείς μέ άσφάλειαν.

Άνεβαίνομεν δλοι τά  195 σκαλιά! Εις 
τήν είσοδον τής Μονής μάς υποδέχεται ό 
άγιος ήγούμενος. Μάς όμιλεΐ περί τής ι
στορίας τής ίεράς Μονής καί έν συνεχεία 
μάς ξεναγεί εις τά  ενδιαφέροντα αυτής, 
Γην άποθήκην μέ τό μεγάλο βαρέλι, ό
που άλλοτε έβαζαν κρασί, τό Μουσεΐον 
καί τό άναβατόριον με τό δίκτυον, χό ό
ποιον παλαιότερον έχρησιμοποίουν διά τό 
άνέβασμα. ’Ανατριχιάζει κανείς, δταν ά-

Οί έκδρομεϊς
εις τόν χώρον
τοϋ Μαντείου
τής ’Αρχαίας Διοδώνης.
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ναλογίζεται τήν άνοδον των ανθρώπων έ- 
κείνων.

Ό  κ. Ύ παρχηγός ευχαριστεί τον άγιον 
ήγούμενον διά  τήν φιλοξενίαν καί μέ υ
πέροχα καί συγκινητικά λόγια  έξαίρει τον 
ρόλον της ’Εκκλησίας διά την όπόστα- 
σιν τοΰ 'Ελληνικού ’Έθνους, έν μέσω της 
μακραίωνος καί τρικυμιώδους ιστορίας 
του.

Μετά τήν Μονήν τοΰ Β αρλαάμ έπισκε
πτόμεθα τήν έξ ίσου ένδιαφέρουσαν Μο
νήν τοΰ 'Α γίου Στεφάνου (Γυναικεία Μο
νή).

Ή θέα από τήν Μονήν ταύτην είναι 
κάτι τό ιδιαίτερον, δπως είναι καί τά  ί
δια τά  Μετέωρα. Τό σκηνικόν, τό όποιον 
προβάλλεται άπό τά  διάφορα μέρη τους, 
είναι διαφορετικόν εις κάθε μετακίνησιν.

Γήν 11.20 π.μ. άναχωροΰμεν εκ Μετεώ
ρων καί, άνηφορίζοντες προς ’Ιωάννινα, δι- 
εΡΧ0μεθα τά  γραφ ικά  χω ρία  της περιο
χής. Μετά τό χωρίον Π αναγιά εύρισκόμε- 
θα εντός χιονισμένης περιοχής. Εις τήν ώ- 
ραίαν τοποθεσίοτν «Ό  κάμπος τοΰ Δεσπό
τη», πραγματοποιοΰμεν στάσιν. Τά έλοιτα 
είναι κατάλευκα. Τό θέαμα είναι γοητευ
τικόν. Δέν προλάμβάνομεν νά άπολαύσω- 
μεν αυτό τό σπάνιον θέαμα, τό όποιον, ώς 
μας εΐπεν ή κυρία Τσιούγκου, οΰτε εις 
τάς περιφήμους ’Ά λπεις δέν ύπάρχει, καί 
δεχόμεθα αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν. ’Εχθρός 
έν όψ ει! Χιονοπόλεμος! Ό  αγώ νας αυτός 
μας θυμίζει τά  παιδικά  μας χρόνια.

Ό  χρόνος όμως καί πάλιν μάς επιβάλ
λει υά συνεχίσωμεν. Τό πούλμαν διασκε
λίζει τόν αυχένα τής Κατάρας (ύψ. 1.705 
μ .). ^Ω, θ εέ  μου, τί θέαμα πάλιν! Τά 
πάντα χιονισμένα. Γράμμος, Ζυγός, Μιτσι- 
κέλι καί Μ ετσοθίτικα βουνά μέ τό όλό- 
λευκον συγκρότημα «Περιστέρι». "Ολοι 
μένομεν έκθαμβοι. Πρωτοφανές θέαμα. Τό 
συγκρότημα τής Πίνδου, τό όποιον θεω
ρείται ή ορεινή σπονδυλική στήλη τής Ε λ 
λάδος. ’Επάνω άπό τό Μέτσοβον βλέπο- 
μεν τό περίφημον «Τελεφερίκ» μέσα εις τά 
χιόνια.
ΙΥΙΕΤΣΟΒΟΝ

“Ω ρα 2.30 μ.μ. Εύρισκόμεθα εις τό

Μέτσοβον, τήν πατρίδα των εθνικών ευερ
γετών Ά βέρωφ, Τοσίτσα, Ζάππα καί 
Στουρνάρα καί έπισκεπτόμεθα τό άρχον- 
τικόν τοΰ Τοσίτσα, τό όποιον σήμερον εί
ναι Μουσεΐον. Καί τί δέν θλέπομεν έκεΐ 
μέσα! ’Αρχοντικές τοπικές ενδυμασίες, ο ι
κιακά σκευή κ.λ.π., μία χαμένη πιά... α
γνή ζωή !

Μετά τήν συνεστίασιν εις τό κεντρικόν 
έστιστόριον του Μετσόβου, έπισκεπτόμεθα 
τήν χιονισμένην πλατείαν, βλέποντες ηλι
κιωμένους λεβεντόκορμους Μετσοβίτες καί 
Μετσοβίτισσες μέ τις όμορφες τοπικές εν
δυμασίες.

Εις τάς 4 μ.μ. άφίνομεν τό τόσον ώ- 
ραΐον Μέτσοβον.

Διερχόμεθα τό χωρίον Βουτονόσι, ό
που ύπεγράφη ή ανακωχή μέ τούς Γερ- 
μανούς τό 1941. Σ καρφαλώνομεν εις τό 
βουνό Μιτσικέλι καί μετ’ ολίγον προβάλ
λουν έμπρός μας τά  «ξακουσμένα Γιάν- 
νενα». Κτισμένα εις τις όχθες τής λίμνης 
Παμβώτιδος, δίδουν τήν έντΰπωσιν ότι εϋ- 
ρίσκονται κοντά εις τήν θάλασσαν. Εί
ναι ένα ήλιόλουστον δειλινόν.

Πριν φθάσωμεν εις τά  ’Ιωάννινα, έπι
σκεπτόμεθα τό περίφημον σπήλαιον τοΰ 
Περάματος. Είναι τό πιο άξιόλογον άπό 
τά οριζόντια σπήλαια τών Βαλκανίων.

Τό βράδυ διανυκτερεύομεν εις τά  ’Ιωάν
νινα, τά  όποια λόγω καί τών Ά πόκρεω  
παρουσιάζουν εξαιρετικήν κίνησιν μέχρις 
ά ρ γά  τήν νύκτα.

Κ αθαρά Δ ε υ τ έ ρ α  
9 Μ αρτίου

Περιήγησις εντός τής ώραιοτάτης πό- 
λεως τών Ίωοιννίνων, εις τήν όποιαν πολ
λά αξιοθέατα ήμπορεί κανείς νά θαυμά- 
ση. Ευτυχώς διά τήν Ε λ λ ά δ α , οι μεγάλοι 
έθνικοί εύεργέται Ά βέρωφ, Τοσίτσας, Σ ί- 
νας, Στουρνάρας, Ά ρσάκης, Ζάππας, Κα- 
πλάνας, Ζωσιμάδας καί άλλοι έμερίμνη- 
σαν πρός τοΰτο. "Ας άποτελοΰν πάντοτε 
τό καλύτερον παράδειγμα  πρός μίμησιν 
δΓ όλους τούς “Ελληνας.

Τά ένδιαφέροντα, τά  όποια βλέπομεν
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είναι τό Πανεπιστήμιον, ή Παιδαγωγική 
'Ακαδημία, ή Ζωσιμαία Σχολή, τό Γηρο- 
κομεϊον Ζωσιμαδών, τό Δημοτικόν Νοσο- 
καμεΐον, ή Νομαρχία, τό Διοικητήριον, τό 
Ή ρώον καί πολλοί ιεροί ναοί, μεταξύ των 
όποιων καί ό ναός τοΰ 'Αγίου ’Αθανα
σίου μέ τό θαυμάσιον ξυλόγλυπτον τέμ- 
πλον του. Έ ν  συνεχεία διασχίζομεν τήν 
λίμνην μέ βενζινάκατον διά νά έπισκεφθώ- 
μεν τήν απέναντι των ’ I ωοη/νίνων πηγήν 
μέ «τις πέστροφες» καί ακολούθως τό 
γραφυκώτατον νησί τής λίμνης. Εις αυτό 
είναι κτισμένα 6 βυζαντινά μοναστήρια. 
Εις ένα άπό αυτά, τόν "Αγιον Παντελεή- 
μονα, κατέφυγεν ό Ά λή ς μαζί μέ τήν ά- 
γαπημένην του Βασιλικήν, όταν ήναγκα- 
σθη νά έγκαταλείψη τό φρούριον, διωκό
μενος άπό τους στρατιώτας τοΰ Σουλτά
νου. ’Εδώ έφονεύθη, μετά άπό άντίστα- 
σιν 22 ήμερων.

Μετά τό νησί έπισκεπτόμεθα τό φρού- 
ριον. Έ κ ε ΐ ήτο ή κατοικία τοΰ Ά λή  π α 
σά. Σήμερον στεγάζεται τό Μουσεΐον, τό 
όποιον παρουσιάζει άξιόλογον ιστορικόν 
ενδιαφέρον.

'Η ώρα όμως είναι 11. Ή  ομορφιά των 
Ί  ωαννίνων μάς έκράτησε πολύ.

Άνοτχωροΰμεν διά τό Μαντειον τής Δω
δώνης. ‘Ω ραία διαδρομή επάνω εις γραφ ι
κούς λοφίσκους. Φθάνομεν εις τούς πρό- 
ποδας τοΰ όρους Τομάρου. ’Εκεΐ κάτω εις 
μίαν μικράν κοιλάδα γόνιμον, άλλά πα
γερήν, εΰρίσκεται τό περίφημον πανάρ- 
χαιον Μαντειον τοΰ Δωδωναίου Διός.

Εις τό άναστηλωμένον σήμερον θέατρον

δίδονται παραστάσεις άρχαίου δράματος, 
κατά τήν θερινήν περίοδον.

Έπιστρέφομεν άπό τήν Δωδώνην καί κα- 
τευθυνόμεθα προς "Αρταν. Διερχόμεθα ά
πό τό ιστορικόν Μπιζάνι, όπου ό ένδοξος 
Ε λληνικός Στρατός τόν Φεβρουάριον τοΰ 
1913 έδρεψε καί πάλιν δάφνας ύπό τήν 
ηγεσίαν τοΰ Στρατηλάτου Κωνσταντίνου 
καί απελευθέρωσε τά  «σκλαβωμένα Γιάν- 
νενα».

Κατερχόμεθα τήν χαράδραν τοΰ ποτα- 
μοΰ Λούρου διά μέσου πλατάνων. Συναν- 
τώμεν τό φράγμα τοΰ Λούρου μέ τούς α 
φρίζοντας μαγευτικούς καταρράκτας του. 
’Ο λίγα χιλιόμετρα κατωτέρω είναι τό υ
δροηλεκτρικόν έργοστάσιον τοΰ Λούρου. 
'Ω ραία περιοχή ! Κοιλάς καταπράσινη. Ξ α
φνικά εϋρισκόμεθα εις τήν εύφορωτάτην 
πεδιάδα τής Ά ρ τη ς . θαυμάζομεν τούς 
πορτοκαλεώνας. Οί κάτοικοι έχουν πλημ
μυρίσει τις εξοχές διά νά εορτάσουν τά 
«κούλουμα» καί νά άπολαύσουν τήν μαρ
τιάτικη λιακάδα.

Διασχίζομεν τήν πάλιν τής "Αρτης, ή 
όποια κοσμείται μέ έξοχα μνημεία βυζαν
τινής τέχνης, όπως ή εκκλησία τής «Πα- 
ρηγορίτισσας», ή Μονή Κάτω Παναγιάς, 
οι ναοί τής Ά γ ια ς  θεοδώ ρας καί τοΰ Ά 
γιου Βασιλείου. ’Εδώ είναι ικαί ό πλάτα
νος τοΰ Ά λή  πασά μέ τό θρυλικό γεφύρι 
τής "Αρτας.

Εις τάς 2.30 μ.μ. φθάνομεν εις τήν Α μ 
φιλοχίαν, τόν άλλοτε Καρβασαράν. Πα- 
ραμένομεν ολίγον διά νά γευματίσωμεν 
καί νά άπολαύσωμεν τήν θαυμασίαν πα-

Οΐ έκδρομεϊς 
πρό τοΰ ηρώου 
τοΰ Μεσολογγίου.
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ραλίαν μέ τήν γοητευτικήν θέαν τοΰ Ά μ- 
βρακικοΰ.

’Από τήν ’Αμφιλοχίαν συνεχίζομεν μέ 
προορισμόν τό Μ εσολόγγιον. Μέσα από 
καταπράσινα χωράφια μέ ανθισμένες α 
μυγδαλιές φθάνομεν εις Στρατόν. Χιλιά
δες Ά γριν ιώ τες καί των πέριξ χωρίων έ
χουν κατακλύσει τά κέντρα καί τούς δρό
μους τής αρχα ίας ταΰτης πάλεως καί 
«γλεντούν» μέ λαούτα καί κλαρίνα «τά 
κούλουμα» μέσα σέ μία μαγευτική πε- 
ριοχή. Τό πούλμαν σταματά διά νά άπο- 
λαΰσωμεν τό θέαμα. Οί εκδρομείς μας ξε
φαντώνουν εις τό τραγούδι καί ή διαδρο
μή μέ κέφι καί χα ρ ά  συνεχίζεται. ’Εντός 
ολίγου φθάνομεν εις τό χαριτωμένον νη- 
σάκι τού Αίτωλικοΰ, τήν «Βενετία», δπως 
την λενε οί κάτοιικοί του. Προχωροΰμεν έν 
συνεχεία πρός Μ εσολόγγιον. Ό  ’Αστυνο
μικός Διευθυντής κ. Δημ. Ντζιώρας μάς 
φέρει ΰπ’ δψιν νέα ιστορικά στοιχεία διά 
τόν ηρώα τής Έ παναστάσεω ς τού 1821 
Γεώργιον Καραϊσκάκην, καθώς καί διά 
τόν άφανή ήρω α Ζαραλήν.

“Ω ρα 5 μ.μ. φθάνομεν εις τήν ίεράν πό- 
λιν τού Μ εσολογγίου, δπου ύπάρχουν οί 
τάφοι τού Μάρκου Μπότσαρη καί τού Λόρ
δου Βύρωνος. Είναι χιλιοτραγουδισμένο 
τό Μ εσολόγγι, γνωστόν άπό τις πολιορ
κίες των Τούρκων καί τόν ηρωισμόν καί 
τήν αυτοθυσίαν των κατοίκων. Είναι τό 
αθάνατον σύμβολον τής ’Ελευθερίας.

Έ πισκεπτόμεθα τό Μουσεΐον, δπου ό 
έκπρόσωπος τού Δήμου Μ εσολογγίου μέ 
προθυμίαν μάς ξεναγεί καί μάς επιδει
κνύει τά  πάμπολλα ενθυμήματα τού Ά - 
γώνος, χειρόγραφα, χάρτες, φύλλα των 
«Ελληνικώ ν Χρονικών», έφημερίδος τήν 
όποιαν έβγαζεν ό Μ άγερ εις τό Μεσολόγ
γ ι τήν εποχήν εκείνην. Ό  κ. Ύ παρχηγός 
ευχαριστεί τόν εκπρόσωπον τού Δήμου διά 
τήν ώραίαν ξενάγησιν καί έν συνεχεία με- 
ταβαίνομεν εις τό Ήρώον, δπου τό κε- 
νοτάφιον τών πεσόντων κατά τ ή ν . "Εξο
δον καί άλλα ενδιαφέροντα ιστορικά μνη
μεία.

Ή  λιμνοθάλασσα τού Μ εσολογγίου α
πλώνεται εμπρός είς τήν πόλιν καί τής

χαρίζει μίαν άφθαστην ομορφιά.
Τήν 5.30 μ.μ. άναχωροΰμεν. Τό ηλιο

βασίλεμα μάς ευρίσκει επάνω είς τό φέρ- 
ρυ μπώτ, τό όποιον μάς αποβιβάζει είς τό 
Ρίον, διά  νά συνεχίσωμεν τήν επιστροφήν 
μας πρός ’Αθήνας διά τής νέας ’Εθνικής 
όδοΰ Πατρών— Κορίνθου.

Είναι νύκτα πλέον. Τό τραγούδι καί τό 
/έλιο  μέσα είς τό πούλμαν εύρίσκονται 
είς τό κατακόρυφον. Ό  κ. Ύ παρχηγός, α 
νεξάντλητος εις τά τραγούδια, μάς εκ
πλήσσει μέ τήν πρωτοτυπίαν του πάντο
τε. “Ολοι αίσθανόμεθα συγκίνησιν, διότι 
ή θαυμασία αυτή εκδρομή μας εύρίσκε- 
ται είς τό τέλος της. ’Αλλά έτσι είναι ή 
ζωή! "Ο λα έχουν αρχή καί τέλος! Μό
νον αί ώραΐαι αναμνήσεις μένουν.

Μέ μίαν όλιγόλεπτον στάσιν είς τόν 
’Ισθμόν τής Κορίνθου, συνεχίζομεν διά νά 
φθάσωμεν, τήν 10.30 νυκτερινήν είς τήν 
πλατείαν Λαυρίου, έμπροσθεν τού ’Αρχη
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων.

Μέ τήν βοήθειαν τού θεού, τό ταξίδι 
μας έληξεν αισίως. Έ θαυμάσαμεν τά  α 
ξιοθέατα τής ώραιοτάτης πατρίδος μας. 
Έ ζήσαμεν συγκινητικός στιγμάς ’Εθνικής 
έξάρσεως. Οί εκδρομείς έπέδειξαν άρίστην 
διαγω γήν, συνάδουσαν πρός τήν εκπολι
τιστικήν αποστολήν τών αστυνομικών. Αί 
όδηγίαι τού κ. Ύ παρχηγού εδρον πλήρη 
άνταπόκρισιν.

“Απόντες, κατενθουσιασμένοι, χειροκρο
τούν τόν κ. Ύ περχηγόν είς τό τέλος τής 
υπέροχου αύτής εκδρομής καί εύχονται 
τήν πραγματοποίησιν καί άλλων όμοιων 
τοιούτων.

Πρός τούτο εύχαριστούμεν θερμότατα 
τόν κ. ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
ό όποιος είχε τήν εϋγενή καλοσύνην νά 
έγκρίνη ευχαρίστως τήν τόσον διδακτικήν 
καί ψυχαγωγικήν αυτήν εκδρομήν.

Εΰχαριστίαι πρέπουν επίσης κα ί είς τό 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τού Α.Α.Π., 
είς τήν μέριμναν τοΰ όποιου οφείλονται αί 
όργοινώσεις παρομοίων εκδηλώσεων. Ή  
Υ πηρεσία είχε πράξει καί αυτήν τήν φο
ράν τό καθήκον της έναντι τών υπαλλή
λων της. ΠΑΝ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ

Μ Ι Α  Φ Ο Β Ε Ρ Α  Π Ρ Ο Β Λ Ε Φ ΙΣ  
Α ΙΑ  Τ Ο Ν  ΚΟ Μ Μ Ο ΥΝ ΙΣΜ Ο Ν

Άοτυφ. κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ

Λ  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ θά άποθάνη. Δέν 
^  είναι τούτο απειλή κατά των έμφορου- 
μένων ύπό κομμουνιστικών ιδεών, δέν εί
ναι ύπόσχεσις πολίτικου άνδρός, ανταπο- 
κρινομένη εις τό αίτημα τού λαοΰ. Είναι 
ή άπάντησις τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, 
εις εκείνους, οι όποιοι διακηρύσσουν την 
έπικράτησιν του κομμουνισμού, ως το ά- 
ναγκαϊον προϊόν τής ανθρώπινης φύσεως, 
δπως αϋτη έκδηλοΰται εις τό κοινωνικόν 
καί κρατικόν πεδίον, είναι δε, ή άπαντη- 
σις αϋτη, οϋχί δυναμική, δηλαδή έχουσα 
τήν μορφήν της ωμής δίας —άπάντησις 
ήτις δίδεται υπό τοΰ ’Αστυνομικού Σ ώ 
ματος—  ακρογωνιαίου λίθου τοΰ οικοδο
μήματος, τό όποιον λεγετα ι πολιτεία, όταν 
διαταράσσεται ή έννομος τάξις καί διακυ- 
βεύεται ή ϋπαρξις αυτής ταΰτης τής Πολι
τείας—  αλλά άπάντησις έπιστημονικώς α 
ποδεδειγμένη. Είναι τό λογικόν συμπέρα
σμα, τό στηριζόμενον εις αντικειμενικά 
—πραγματικά— δεδομένα καί εις έπιστη- 
μονικάς βάσεις.

Ό  κομμουνισμός είναι ένα φαινόμενον 
πολιτικόν καί ώς έκ τούτου θά ήδύνατο 
νά είπη τις, δτι πάσα πρόβλεψις είναι αδύ
νατος καί ευθύς έξ αρχής νά απόρριψη τήν 
θέσιν μας. Μόνον διά  τά  φυισκά φαινόμε
να, θά ήδύνατο νά ίσχυρισθή, δτι υπάρχει 
πρόβλεψις. Ά λ λ ' δμως, τελευταίως, ή επι
στήμη έχει προχωρήσει άρκετά και αί λε
γόμενοι κοινωνικοί έπιστήμαι, έχουν απο
κτήσει μίαν δλως εξαιρετικήν έπικαιρότη- 
τα, έκ τοΰ γεγονότος δτι χρησιμοποιούν 
έμπειρικάς μεθόδους, ήτοι τάς μεθόδους 
τών φυσικών έπιστημών, διά τήν έρευναν 
τών πολιτικών κα ί κοινωνικών φαινομένων. 
Καταλήγουν δέ, ούτως, εις γενικεύσεις, εις 
νόμους καί καθίσταται οΰτω δυνατόν νά 
παρακολουθηθή ή προβλεφθή ή έξέλιξις 
ενός πολιτικού φαινομένου.

Καί είναι δυνατόν ή πρόβλεψις αϋτη νά

πλησιάση τήν πραγματικότητα κατά 99%. 
Δέν θά άποδείξωμεν τήν θέσιν μας, βάσει 
τής έρεύνης τής εξωτερικής επιβολής, διότι 
δέν θά ήδυνάμεθα νά γνωρίζωμεν τά ς προ
θέσεις καί τήν δυνατότητα επιτυχίας ένός 
στρατηγού, ό όποιος επιδιώκει τό άπρα- 
γματοποίητον, διά νά έπιτύχη τό μέγιστον 
δυνατόν, αλλά βάσει τής έρεύνης τών ε
σωτερικών αναταραχών καί τών συγκρού
σεων, αί όποΐαι λαμβάνουν χώροσ; τόσον 
εις ανοικτάς πολυρρολικάς κοινωνίας, εις 
τάς όποιας έχομεν δημοκρατικά καθεστώ
τα, δσον καί εις τάς μονορρολικάς κλει- 
στάς κοινωνίας, αί όποΐαι αντιπροσωπεύ
ουν τό κομμουνιστικόν καθεστώς.

Βεβαίως, οί πολΐται άσκοΰν διαφόρους 
ρόλους εις τό κομμουνιστικόν καθεστώς, 
αλλά οί ρόλοι τους αυτοί έξαρτώνται από 
τον βασικόν καί γενικόν ρόλον τής κομ
μουνιστικής κοσμοθεωρίας καί τοΰ πολιτι
κού πορίσματος.

Τούτο είναι άναμφισβήτητον, διότι, π.χ., 
εις τήν Έθνικοσοσιαλιστικήν Γερμανίαν 
καί ό φυσικός επιστήμων άκόμη, ήτο υπο
χρεωμένος νά βλέπη καί τά προβλήματα 
τής φυσικής κάτω από τό πολιτικόν πρ ί
σμα καί δι’ αύτό έξεδίδετο χημεία υπό τόν 
τίτλον «Γερμανική οργανική χημεία», ή 
«Γερμανική ατομική φυσική» κλπ.

Τά ορθόν, λοιπόν, είναι, δτι οί νόμοι τής 
φύσεως είναι οί αυτοί δΓ δλα τά κράτη 
καί δέν είναι δυνατόν νά εΐπωμεν, π.χ., 
«Γερμανικός φυσικός νόμος».

Κατ' άρχάς, θά έρευνήσωμεν τό πού 
οδηγούν αί συγκρούσεις εις τάς πολυρρο
λικάς κοινωνίας.

Αί συγκρούσεις εις τάς έν λόγω  κοινω
νίας οδηγούν εις συμβιβασμόν καί εις ενό
τητα. Είναι δηλαδή ή σύγκρουσις, ε ις τήν 
περίπτωσιν αυτήν, θετικής μορφής, ενώ εις 
τήν μονορρολικήν κοινωνίαν ή σύγκρουσις 
είναι άρνητικής μορφής καί οδηγεί εις τήν
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διάλυσιν καί τήν καταστροφήν, θ ά  προσ- 
παθήσωμεν, διά  παραδειγμάτω ν της κα
θημερινής ζωής, νά θεμειλώσωμεν τάς θέ
σεις μας αύτάς καί έκεΐθεν νά καταλήξω- 
μεν εις τό αρχικόν μας συμπέρασμα, τοΰ 
θανάτου τοΰ κομμουνισμού.

'Ω ς γνωστόν, εις τά ς συγκρούσεις επι
κρατεί τό στοιχεΐον τής έχθρότητος. Τό 
στοιχεΐον τούτο είναι έκεΐνο τό όποιον δί
δει τήν αρνητικήν μορφήν, εις μιαν σύγ- 
κρουσιν κοινωνικήν. “Οταν δμως βαίνω- 
μεν πρός κοινωνικόν σύνολον, κοινωνικώς, 
πολιτικώς καί οίκοναμικώς ανεπτυγμένων 
χωρών, τότε ή κοινωνική σΰγκρουσις, όχι 
μόνον δέν περιλαμβάνει έχθρότητα, άλλ’ 
άντιθέτως γίνεται άνευ έχθρότητος.

Επίσης, ή υπαρξις πολυκρατικής κοινω
νίας, μιας μορφής κοινωνίας, εις την ό
ποιαν υπάρχουν πολλαί κοινωνικαί δυνά
μεις καί πολλαί ομάδες, αί όποΐαι είναι 
φορείς των κοινωνικών δυνάμεων καί ή ό 
ποια κοινωνία εις έκαστον τών μελών της 
επιτρέπει νά άνήκη ταυτοχρόνως εις πε- 
ρισσοτέρας κοινωνικός ομάδας, έκάστη 
τών όποιων αντιμετωπίζει διαφόρους συγ
κρούσεις, προσδιορίζει καί περιορίζει τήν 
σημασίαν καί τά ς δυνατότητας τής συγ- 
κρούσεως. Ή  έντασις τής κοινωνικής συγ- 
κρούσεως μειοΰται καί καθίσταται, εις τε- 
λευταίαν άνάλυσιν, μία μορφή δεσμού κοι
νωνικής συνοχής, διότι όταν μετέχωμεν εις 
πολάς ομάδας, εις ώρισμένας εκδηλώσεις, 
εϊμεθα συναγωνισταί καί εις άλλας εϊμεθα 
αντίπαλοι.

Πολλάκις βλέπομεν τόν δικηγόρον τού 
Α καί τόν δικηγόρον τοΰ Β νά όρύωνται, 
άντιλέγοντες, έκαστος ύπέρ τοΰ πελάτου 
του, ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου, καί μετά τό 
τέλος τής δίκης νά πηγαίνουν μαζί διά 
καφέ.

Τό ίδιον δυνάμεθα νά είπωμεν καί διά 
τούς εύγενεΐς φιλάθλους, οί όποιοι, κατά 
τήν διάρκειαν ενός ποδοσφαιρικού άγώνος, 
διαπληκτίζονται καί μετά τό τέλος αυτού 
επανέρχονται εις τάς προτέρας σχέσεις 
των.

Μεταξύ τής όμάδος τών εργατώ ν καί τής 
όμάδος τών εργοδοτών λαμβάνει χώραν

αγώ ν διά τήν αΰξησιν τοΰ μισθού, άλλά 
κατά τ’ άλλα υπάρχει μεταξύ των πλήρης 
φιλία καί συνεργασία. 'Η σύγκρουσις διά 
τήν αϋξησιν τού μισθού δέν σημαίνει καί 
έχθρότητα.

“Οταν ύπάρχη ανοικτή κοινωνία, δηλαδή 
πολυκρατική, καί τό επίπεδον τού πολιτι
σμού ύποβοηθεϊ εις συμμετοχήν περισσοτέ
ρων τής μιας όμάδος καί ώς έκ τούτου εις 
περισσοτέρους ρόλους, εϊμεθα πολλάς φο
ράς έντεταγμένοι εις διαφόρους ανταγωνι
στικός ομάδας, π.χ. καί εις τήν ομάδα τών 
ιδιοκτητών καί εις τήν ομάδα τών ένοικια- 
στών καί πολλάς φοράς μετά τήν σύγκρου- 
σιν’ έρχόμεθα εις μεγαλύτερον δεσμόν.

Ε ντό ς  τής ανοικτής κοινωνίας αναγνω
ρίζεται ή υπαρξις διαφόρων συμφερόντων 
καί ύπάρχει προδιοτ/εγραμμένη λύσις έκά- 
στης συγκρούσεως, ή όποια περιορίζει τήν 
σύγκρουσιν καί αμβλύνει τάς έχθρότητας. 
Ή  σύγκρουσις, ότον γίνεται εντός δεδομέ
νων πλαισίων ενός συνταγματικού καθε
στώτος καί όταν τό κοινωνικόν σύνολον 
είναι πολυκρατικόν, ώστε νά μή έπιτρέπη 
τήν μοναδικήν έπιβολήν ενός συμφέροντος 
ή μιας ιδεολογίας μιας όμάδος, τότε ή 
σύγκρουσις ύποβοηθεϊ τήν αναπροσαρμο
γήν τοΰ πολιτικού καί τοΰ κοινωνικού συ
στήματος καί τήν έξισορρόπησιν, διότι έ 
κάστη σύγκρουσις κινείται έντός όρίων καί 
ή λύσις αυτής γίνετι κατά ένα τρόπον έκ 
τών προτέρων προδιοε/εγραμμένον.

Ά ντιθέτως, εις μίαν μορφήν κλειστής 
κοινωνίας, όπως π.χ. ένα μικρό χωριό, έν
θα ή ζωή κινείται γύρω από τόν αυτόν 
ρόλον, π.χ. ότι ό κάθε κάτοικός του είναι 
οικογενειάρχης ή ανήκει εις τόν συνεταιρι
σμόν τού χωριού του, όταν τοΰ θίξωμεν 
τούς ρόλους αυτούς, ή σύγκρουσις γ ίνε
ται έντονωτέρα.

'Ωρισμένοι άνθρωποι, τών όποιων ολό
κληρος ή ζωή περιορίζεται εις ένα μικρόν 
συγικεκριμένον τομέα, υποστηρίζουν δυνα- 
μικώς τόν περιωρισμένον ρόλον τόν όποιον 
ασκούν. "Οταν, π.χ., ένας έχη αφήσει μύ- 
στακα καί άσκή εις όλην του τήν ζωήν τόν 
ρόλον τού νταή, μπορεί νά μάς σκοτώση 
όταν τοΰ θίξωμεν τόν μύστακα.
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Ε ι ς  τ ά ς  κ λ ε ι σ τ ά ς  μ ο ν ο ρ - 
ρ ο λ ι κ ά ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς  ή ε ν -  
τ α σ ι ς  κ α ί  ή έ χ θ ρ ό τ η ς  τ ή ς  
σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ς  ε ί ν α ι  μ ε γ ά 
λ η  καί ώς έκ τούτου τό αποτέλεσμα μιας 
δυναμικής ιδεολογικής συγκρούσεως εί
ναι ή καταστροφή είτε τού κράτους, είτε 
των ίδεολογικώς άντιτιθεμένων ομάδων.

'Η καταλυτική δΰναμις τής τοιαύτης 
συγκρούσεως είναι βέβαια, διότι, διά να 
λυθή συμδιδαστικώς μ ία  τοιαύτη σύγκρου- 
σις, πρέπει νά αυξηθούν οί κοινωνικοί ρο- 
λοι των ατόμων καί νά βελτιωθή ή οικονο
μική κατάστασις των άσθενεστέρων τά 
ξεων, προς δέ νά παυσουν οΐ ρόλοι των νά 
έξαρτώνται άπό τόν δασικόν ρόλον τής 
κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας, πράγμα  τό 
όποιον καθιστά τά ς κλειστάς κοινωνίας 
ανοικτάς πολυρρολικάς τοιαύτας.

Εις μίαν ιδεολογικήν σύγκρουσιν, τό 
κράτος των κλειστών κοινωνιών είναι εις 
θέσιν νά χρησιμοποίηση τήν άνωτάτην δύ- 
ναμιν καί νά συντρίψη τό ίδεολογικώς άν- 
τιτιθέμενον πλήθος. Είναι, δμως, δυνατόν, 
λόγω τών διεθνών περιορισμών, νά μή 
χρησιμοποιηθή ή άνωτάτη δΰναμις του 
κράτους καί νά παραχωρηθή ή ανεξαρτη
σία τών ρόλων, άπό τόν γενικόν δασικόν 
ρόλον. 'Οπωσδήποτε, παρ’ οίανδήποτε κρα
τικήν παρέμβασιν, ή σΰγκρουσις λαμβά
νει τήν μορφήν τής αρνητικής δυνάμεως. 
Προσδιοριστικόν παράγοντα του χρόνου 
τοΰ θανάτου τοΰ κομμουνισμού Αποτελεί ή 
δελτίωσις τοΰ επιπέδου ζωής τών πολιτών 
τών ανοικτών κοινωνιών.

"Οταν έπιτευχθή τό άριστον επίπεδον 
ζωής τών πολιτών τών ανοικτών κοινωνιών, 
τότε ή πρόκλησις θά είναι μεγάλη καί οί 
πολΐται τών κλειστών κοινωνιών δεν θά 
άνθέξουν εις τόν πειρασμόν. ’Έ χοντες ώς 
οδηγόν τό αίτημα τής ίκανοποιήσεως τών 
κοινωνικών δικαιωμάτων, θά συγκρου- 
σθοϋν δυναμικώς πρός τό κράτος των. Μία 
τοιαύτη σύγκρουσις θά έχη ώς αποτέλε
σμα τήν πλήρη επιτυχίαν τού άγώνος τών 
πολιτών, ή τήν έκμηδένισιν τών όντιπάλων.

θ ά  ήδύνατο νά εΐπη τις, δτι ή ϋπαρξις 
τών εσωτερικών αναταραχών καί τών συγ

κρούσεων έλήφθη ώς δεδομένη εις τήν με
θοδολογίαν τής έρεύνης μας, καί τό συμ
πέρασμά μας, ώς έπί ΰποθέσεως στηριζό- 
μενον, δεν είναι δυνατόν νά είναι καί βέ
βαιον. Έ ν  τούτοις, τό συμπέρασμά μας 
είναι βέβαιον, διότι αί άναταραχαί καί αί 
συγκρούσεις ύπάρχουν εις κοινωνίας οίου- 
δήποτε τύπου καί ακόμη εις κράτη εΰ- 
ποιΐας, δπου παρέχονται τά  πάντα εις 
τούς πολίτας, πολλοί άπό τους όποιους 
αΰτοκτονοΰν ή φθάνουν εις μορφάς έργων 
κινηματογραφικών, τύπου Μπέργκμαν, α 
φού δέν έχουν νά ζητήσουν τίποτε άπό τό 
κράτος, οί δέ έπιζήσαντες ·— μή παρασυρό- 
μενοι εκ τού συρμού τών αυτοκτονιών καί 
τών ώς άνω μορφών—  θεωρούν τό κράτος 
αίτιον διά τήν άρνητιικήν μορφήν τήν όποιαν 
λαμβάνει, ή ύπό τοΰ κράτους ίκανοποίη- 
σις τών κοινωνικών δικαιωμάτων καί έρ
χονται εις άντίθεσιν, εις σύγκρουσιν πρός 
αυτό τούτο τό κράτος.

Δ ε δ ο μ έ ν ω ν ,  λ ο ι π ό ν ,  τ ώ ν  
δ υ ν α μ ι κ ώ ν  ι δ ε ο λ ο γ ι κ ώ ν  
σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ν  κ α ί  τ ή ς  Α ρ 
ν η τ ι κ ή ς  μ ο ρ φ ή ς ,  τ ή ν  ό 
π ο ι α ν  λ α μ β ά ν ο υ ν  α ί  σ υ γ 
κ ρ ο ύ σ ε ι ς  ε ι ς  τ ά ς  κ λ ε ι -  
σ τ ά ς  μ ο ν ο ρ ρ ο λ ι κ ά ς  κ ο ι 
ν ω ν ί α ς ,  εις άς επικρατεί τό κομ
μουνιστικόν καθεστώς, τής αδυναμίας ανα
προσαρμογής τού συστήματος τούτου καί 
λαμβανομένου ύπ’ δψιν, δτι ή συνεχής βελ- 
τίωσις τής ζωής εις τάς ανοικτάς κοινω
νίας προκαλεΐ καί εντείνει τήν εχθρότητα 
τών πολιτών τών κλειστών κοινωνιών πρός 
τό κράτος των, διότι ζητούν, ώς έκ τούτου, 
Ελευθερίας καί δ ,τι άλλο παρέχει ή πολυ- 
κρατική κοινωνία εις τους πολίτας της καί 
γενικώς ζητούν τήν ανεξαρτησίαν τών ρό
λων των, άπό τόν βασικόν ρόλον τής κομ
μουνιστικής κοσμοθεωρίας, κατά τοιοΰτον 
τρόπον, ώστε νά αποκλείεται συμβιβασμός, 
ε ί ν α ι  β έ β α ι ο ν  δ τ ι  ό κ ο μ 
μ ο υ ν ι σ μ ό ς  θ ά  ά π ο θ ά ν η ,  
καθ’ όσον θά συντριβή ώς αντίπαλος τών 
πολιτών αυτών.

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ
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ΑΣΤΤΝΟΜ ΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ TQN ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΟΥ ΛΕ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝ9Ν

ΑΠΟΦΑΣ Ι Σ  τοΰ Διοίκητοΰ μας ’Α
στυνόμου Β ' κ. Έ μμαν. Γιαμπουρά, 

περί συνεστιάσεως των ύπαλλήίλων τοΰ 
Τμήματός μας, έπί τώ έορτασμώ των έφε- 
τεινών άπόκρεων, έχαιρετίσθη άπό δλους 
τούς υπαλλήλους μέ ανείπωτη χαρά. Έ ζη- 
τήθη άμέσως ή έγκρισ ις τής Υ πηρεσίας 
καί, δταν αϋτη έλήφθη, ήρχισε μία πυρε- 
τώδης προετοιμασία.

Η αίθουσα τοΰ Κοσμικού Κέντρου 
«Παγκόσμιον» έκρίθη ώς ή πλέον κατάλ
ληλος καί αί δηλώσεις συμμετοχής, εις 
διάστημα τριών μόνον ήμερων, ϋπερέβη- 
σαν των αριθμόν των τετρακοσίων πεν- 
τήκοντά άτόμων.

‘Η επιτυχία τής συνεστιάσεως ήτο πλέ
ον γεγονός. Τά πάντα, μέχρι καί τής τε
λευτα ίας άσημάντου λεπτομέρειας, εΐχον 
ρυθμισθή μέ απόλυτον άκρίβειαν ύπό τοΰ 
κ. Διοίκητοΰ μας καί τό βράδυ τής 3ης 
Μαρτίου, πρώτος εις την είσοδον τοΰ κέν
τρου ύπεδέχετο τούς προσκεκλημένους 
μας.

Ό  Άστυν. Δ )ντής Β ' κ. Κουτάκης Άν- 
δρέας, ό Πρόεδρος καί μέλη τοΰ Σ τρ α 
τοδικείου ’Αθηνών, ό Δήμαρχος Ά λίμου 
κ. Μ αγείρου Ά νδρέας, μετά τών μελών 
τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου, οί Διοικηταί 
καί ’Αξιωματικοί τών ΙΒ ' κα ί ΚΗ' ’Αστυ
νομικών Τμημάτων, ’Αξιωματικοί τοΰ 
Στρατεύματος καί τής Χωροφυλακής καί 
πολλοί τών κατοίκων τής περιφέρειας τοΰ 
π α ρ ’ ήμϊν Άστυν. Τμήματος μέ τά ς συζύ
γους των, έτίμησαν διά  τής παρουσίας 
των τήν βραδυά μας.

'Η αίθουσα ύπερεκαλήφθη καί ό Διοικη
τής μας μέ εμφανή εις τον πρόσωπον τήν 
ίκανοποίησιν ένεφανίσθη εις τό μικρόφω- 
νον τής πίστας. Ηϋχαρίστησε τον λαμπρόν 
μας ’Αστυνομικόν Δ)ντήν τής Η ' Άστυν.

Ύπαστ.  Β '  κ. Θ Ε Ο Δ .  Α Θ Α Ν Α Σ Α Ρ Ο Υ

Ύ πσδ)νσεως κ. Κουτάκην Ά νδρέαν, ο- 
στις ένέκρινε τήν συνεστίασίν μας καί ε- 
τίμησε διά  τής παρουσίας του αυτήν, έ- 
καλοσώρισεν δλους τούς φίλους μας καί 
ή αξέχαστος αυτή βραδυά ήρχισε.

Παρατεταμένα χειροκροτήματα άπό δ 
λους, δταν πρώτη ή Μαίρη Λίντα ανέβαι
νε στήν πίστα. Οί καλλιτέχνες, πού έδω
σαν τό παρόν τους, διεδέχοντο ό εις τον 
άλλον καί ή αίθουσα έσείετο. Ό  Σταθά- 
τος έπαιξε «μπουζούκι» μέ τά  πόδια του 
καί ό μοναδικός στο είδος του Ζαμπέ- 
τας έτραγούδησε τόν «Άρόοπη». Ή  ατμό
σφαιρα ήλεκτρίσθη, τό κέφι άναψε, οί σερ
παντίνες ένωσαν όλες τις συντροφιές καί 
τά  χειροκροτήματα ή σαν ασταμάτητα. 
Σ τό  μικρόφωνον ό Τόλης Βοσκόπουλος 
καί ή Διαμοτντοπούλου. Ή  πίστα έγέμι- 
σεν άπό γαρύφ αλλα καί σερπαντίνες καί 
ή «Α γωνία» τοΰ Τόλη έγινε ύμνος... «Νά 
μάς ζήσης κ. Διοικητά».

«Σ υγχα ρη τήρ ια  κ. Γιαμπουρά» ήσαν α ί 
φράσεις, πού άπό διάφορα σημεία τής α ι
θούσης ήκούοντο. Ή  βραδυά μας, πριν α 
κόμα αρχίσει, έφτασε στό «ζενίθ» της. Ή  
παρέλασις τών αγαπημένων μας καλλιτε
χνών δέν είχε σταματήσει. “Ενα μικρό 
διάλειμμα χοροΰ καί νά άμέσως ένας άλ
λος συμπαθέστατος τραγουδηστής ό Γιάν- 
νης Καλατζής μέ τήν "Ε λιά  Φιλίππου προ
σέθεταν κέφι... κέφι στήν βραδυά μας... 
Καί πάλι χορός καί πάλι τραγούδι καί ή 
επιτυχία δέν ήτο πλέον δνειρον, αλλά πρα- 
γματικότης. Οί προσκεκλημένοι μας δ ια 
σκέδαζαν δλοι μέ πρωτοφανές κέφι, θ ά  
μείνη άξέχαστο τό γεγονός, δτι τετρακό
σια πεντή κοντά καί πλέον δίτομα άπετέ- 
λεσαν μία καί μόνον παρέα σ’ ένα άπο- 
κρηάτικο ανεπανάληπτο ξεφάντωμα...

3»->·
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Πρός τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως 
(κοινοπ. καί πρός Α.Α.Π.), άπεστάλη ή 
κάτωθι αναφορά - επιστολή, υπό τού Δή
μου 'Υμηττού (3.2.70) :

«Περί τής Κινηματογραφικής καί Ραδιο
φωνικής 'Τπηρεσίας ’Αστυνομίας Πόλεων.

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω δτι καθ’ 
ολον το έτος 1969 ή έν περιλήψει Κινη
ματογραφική καί Ραδιοφωνική Τπηρεσια 
’Αστυνομίας Πόλεων, ήτις στεγάζεται εις 
οδόν Καλλιδρομίου 12, υπήρξε συμπαρα
στάτης τοϋ Δήμου ήμών εις τόν μορφωτι
κόν καί ψυχαγωγικόν τομέα.

Συνεχώς διέθετεν εις τόν Δήμον κινη
ματογραφικός ταινίας μορφωτικού, τουριστι
κού καί ψυχαγωγικού περιεχομένου, ώστε ά- 
νελλειπώς, απαξ τής έβδομάδος, να γι- 
νωνται εις τήν αίθουσαν έκδηλώσεων τού 
Δήμου δωρεάν κινηματογραφικά! προβολαί.

Εις τόν ψυχαγωγικόν τομέα, κατά τας 
διαφόρους έορταστικας εκδηλώσεις, διεθε- 
σεν εις τόν Δήμον μας καλλιτεχνικά συγκρο
τήματα.

Οι κάτοικοι τού 'Τμηττοϋ, τελούντες εν 
γνώσει τής προσφοράς τής έν λόγω υπη
ρεσίας, υποδέχονται τήν έναρξιν έκάστης 
έκίδηλώσεως με χειροκροτήματα καί ζητω- 
κραυγάς υπέρ τής ’Αστυνομίας.

Διά τής τοιαύτης δραστηριότητος συνε- 
σφίχθησαν αί σχέσεις ’Αστυνομίας και κοι
νού.

Αί ραδιοφωνικαί καί τηλεοπτικοί έκπομ- 
παί είναι απολύτως ίκανοποιητικαί διά τούς 
άκροατάς.

Οί ώρες κυλούσαν απαρατήρητες. ”Ε- 
φθασε ή δευτέρα πρωινή καί ούιδείς τό άν- 
τελήφ θη .“Ενα όνομα άνηγγέλθη ακόμη α
πό τόν «κομφερασιέ». Μία Αιγύπτια, ή 
Σαμαρά, σ’ ένα χορό «όριεντάλ». Ολα ή- 
σαν τέλεια: Ό  ρυθμιστής τής βραδυάς εύ- 
ρίσκετο ανάμεσα μας καί έπραξε τό παν 
διά τήν ίκανοποίησιν των υπαλλήλων τού 
Τμήματός του καί των εκλεκτών προσκε
κλημένων. Εύγενώς ύπεδέχθη καί ηύχα-

Κατόπιν των ανωτέρω, υποβαλλομεν, εις 
υμάς τόν θαυμασμόν μας διά τήν άρτιαν 
δργάνωισιν πασών των εκδηλώσεων και τας 
θερμάς μας ευχαριστίας.

'Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤ. ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΤΛΟΣ

Ω σαύτως, πρός τό Α.Α.Π., άπεστάλη ύ
πό τοΰ Κέντρου Ά ποκαταστάσεως ’Ανα
πήρων Παίδων Βούλας, ή κάτωθι επιστο
λή (5.3.70):

’Έχομεν τήν τιμήν νά παροτκαλεσωμεν υ
μάς, όπως δεχθήτε τάς θερμάς ευχαριστίας 
των μικρών αναπήρων καί τού προσωπικού 
τοϋ έν Βούλα Κέντρου Άποκαταστασεως 
’Αναπήρων Παίδων, διά τήν διάθεσιν ορ
χήστρας τής ’Αστυνομίας Πόλεων διά τήν 
ψυχαγωγίαν των ασθενών τοϋ ανωτέρω 
Κέντρου.

Ή  πρόθυμος καί εύγενής διάθεσις των 
μελών τής ορχήστρας ένεποίησεν ίιδιαιτέ- 
ρ(ι,ς εύχάριστον έντύπωσιν εις τους ασθε
νείς, τό προσωπικόν καί τούς γονείς τών 
ασθενών καί συνετελεσεν εις την επιτυχίαν 
τής έκδηλώσεώς τοιιν.

Πρός τόν έπί κεφαλής Αρχιφυλακα και 
τό. λοιπά μέλη τής ορχήστρας παρακαλού- 
μεν, όπως διαβιβάσητε τάς ευχαριστίας ό
λων μας.

Εύελπιστοϋμεν οτι · καί εις τό μέλλον θά 
παράσχητε ήμίν τήν συνδρομήν σας διά τήν 
ψυχαγωγίαν τών ασθενών παιδιών μας.

Ό  Γενικός Διευθυντής 
I. ΒΙΤΟΤΛΑΔΙΤΙΤΣ

ρίστησε τούς άνιδιοτελως προσφερθεντας 
καλλιτέχνας κάι δικαίως άπεσπασε τά 
συγχαρητήρια πάντων, διά τήν επιτυχίαν 
τής βράδυάς.

’Εκλεκτό φαγητό, άφθονο κρασί, τέλεια 
μουσική, διαλεγμένο τραγούδι, ζωντανός 
χορός, πηγαίο γέλειο καί κέφι... κέφι... 
κέφι συνεχές ήταν τά  κύρια χαρακτηρι
στικά τής συνεστιάσεώς μας, ή όποια πα- 
ρετάθη μέχρι τής 4ης πρωινής ώρας.
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ΑΙ ΤΥΨΕΙΣ ΕΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Υττό του κ. Ν. Μ. κατοίκου θεσ )νίκης 
(άστυφύλοοκος κατά τά  έτη 1925— 1927) 
άπεστάλη, πρός  την Ά στυν) κήν Δ)νσιν 
Αθηνών, τό ποσόν των (1.000) δραχμών 

μετά της κατωτέρω επιστολής:

«Κύριε Διευθυντά,

Κατά τήν περίοδον των ετών 1925—<1927 
υπηρέτησα εις τό Σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλειον καί είδικώτερον είς τό Τμήμα τής 
Τροχαίας ’Αθηνών.

Εν τή υπηρεσία ευρισκόμενος έπεδόθην 
μετά ζήλου διά τήν έκμάθησιν τών ίσχυου- 
σών ’Αστυνομικών διατάξεων, καί ιδίως έ- 
κείνων, αιτινες προφανώς άφεώρων τήν χί- 
νησιν τών οχημάτων.

Προσπαθών νά μή αδικώ κανένα, υπήρ
ξα ο αμείλικτος διώκτης τών παραβατών 
και έχω περί τουτου ήσυχον τήν συνεβδη- 
σίν μου.

Δι’ ένα δμως παραβάτην δεν ευρίσκω η
συχίαν και θά μέ βαρόνη ή σννείδησίς μου 
δ'χι διότι τον ήδίκησα, αλλά διότι έν τώ 
Πταισματοδικείφ είς .ο άδηγήθη, δ'χι μό
νον δεν ήρνήθη τήν παράβασιν είς ήν είχεν 
ΰποπέσει —έν άντιθέσει πρός πλείστους άλ
λους, αλλά όταν ήρωτήθη από τούς κ.κ. Εί- 
ρηνοδίκην καί Δημόσιον Κατήγορον τί έχει 
νά άπαντήση είς τά καταγγελόμενα, άπήν- 
τησεν.

«Δεν έχιο νά είπω τίποτε. "Οσα είπεν ό 
Κύριος Άστυφύλαξ είναι σωστά», συγχρό
νως δε μέ έκοίταξεν είς τά μάτια. Έτιμω- 
ρηθη δια προστίμου δραχμών 300, οπερ καί 
άγογγύστως κατέβαλε.

Κύριε Διευθυντά, ή ματιά εκείνη δι’ εμέ 
υπήρξεν δίκοπος μαχαιρα. Μοϋ έρράγισε 
τήν καρδιαν μου. ΙΙρώτην φοράν συνήντη- 
σα άνθρωπον τοσον φιλαλήθη, τόσον πράον 
και τόσον κοινωνικώτατα φερόμενον.

’Από τής στιγμής εκείνης αμέσως μετε- 
νόησα, διότι δεν είχον κάμει είς αυτόν τάς 
λεγομένας «συστάσεις».

Άποχωρήσας τού ’Αστυνομικού Σώμα
τος, παρ’ οΰ πολλά ώφελήθην καί τού εί
μαι ευγνώμων, αναπολώ συχνάκις τήν σκη
νήν εκείνην καί σάς βεβαιώ δτι πολύ λυ
πούμαι και δεν δύναμαι νά ησυχάσω. Νομί
ζω τον έαυτόν μου ένοχον.

Πόσον ήσυχος θά ήμην, εάν ήδυνάμην 
νά τόν συνατήσω διά νά τού καταβάλω τό 
πληρω'θεν προστιμον καί νά τού ζητήσω 
την συγνώμην του. Δυστυχώς ούτε τό ονο- 
μά του ενθυμούμαι, ούτε καί πού διαμένει 
γνωρίζω.

Ίσιος νά μή εΰρίσκεται καί είς τήν ζωήν, 
επειτα από τά τόσα γεγονότα, ατινα έν 
Έλλάδι έπηκολούθησαν.

Σάς εσωκλείω τό ποσόν τ ώ ν  δ ρ α - 
χ μ ιο ν 1 .0  0 0 καί σάς παρακαλώ, 8- 
πως, είς μνήμην τού άγνωστου εκείνου, δια- 
θεσητε τούτο κατά βούλησιν. Δεν ευρίσκω 
καλύτερον τρόπον έξιλεώσεως.

Σάς παρακαλώ μη μοϋ άρνηθήτε αυτήν 
την εκδουλευσιν. ' Ισιος διά τού τρόπου 
τουτου θειορήσιο, οτι ικανοποιώ έκεΐνον καί 
τόν έαυτόν μου.

Σάς ευχαριστώ ίδιά τήν εκδουλευσιν αυ
τήν και σάς ζητώ συγγνώμην διά τό τόσον 
βαρύ εργον οπερ —λόγω τής θέσειος ήν 
κατέχετε— σάς αναθέτω».

Μετά τιμής Ν. Μ.

Τό έν λόγω  χρηματικόν ποσόν διετέθη 
είς ένίσχυσιν τοϋ Ταμείου τοΰ περιοδικού 
«Α στυνομικά Χρονικά», ή Δ )νσις του ό
ποιου ευχαριστεί τόν δωρητήν καί ε γ γ ρ ά 
φει αυτόν συνδρομητήν, τιμής ενεκεν, διά 
(2) ετη.

Σημ.: Η ανωνυμία τού έν λόγιο διορητοΰ
οφείλεται είς επιθυμίαν τού ίδιου.
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Ο ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

/Λ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Φρήμαν, με τον βοηθό του
Φέλιξ, αφού έξήτασαν την κρε&βατοκάμα- 

ρα, έστάθησαν επάνω από τό πτώμα, βουτη,- 
γμένσ είις τό αίμα. Τό έξήτασαν κι’ αυτό χω
ρίς νά τό αγγίξουν κι’ υστέρα έκαμαν πάλιιν 
ένα μικρόν περίπατον μέσα ε’ις τό δωμάτιον. 
"Ο λα ή σ α ν ε ι ς  τ ή ν θ έ σ ι ν  τ ω ν :  
Οί κουρτίνες χαμηλωμένες κανονικά, τα συρτά
ρια κλεισμένα, τό κρε&6άτι στρωμένο, η πολυ
θρόνα είς την γιονίαν καί τό μικρό πορτατιφ 
επάνω είς τό κομοδινάκι, δίπλα εις τό κρεβ- 
6άτι. Δεν έφαίνετο νά είχε προηγηθή πάλη. Ε
να τεράστιο ποϋρο, αναμμένο ακόμα είς την 
άκρη, ήτο παρατημένο μέσα είς ένα μουράνο.

—‘Καί τώρα πήτε μου, κύριε Νόρις, είπε ό 
’Αστυνόμος Φρήμαν, στρέφων είς τον γέροντα 
οικοδεσπότην. ΓΙώς έγινε αυτή ή ιστορία;

—Είχα πέσει είς τό κρεββάτι μου καί προ
σπαθούσα νά κοιμηθώ, τού έξηγησε εκείνος. 
Είχε παρέλθει, όμως, ολόκληρος ώρα χωρίς νά 
κλείσω μάτι. Ξαφνικά, ήκουσα την πόρτα μου 
ν’ άνοίγη άθαρύβως καί νά εισέρχεται κάποιος. 
’Επειδή κανείς άλλος δέν υπήρχε είς τό σπίτι, 
έκατάλαβα οτι δ άγνοκστος είχε κακόν σκοπόν. 
Χωρίς νά διστάσω περισσότερον, ήρπασα τό 
πιστόλι μου, τό όποιον τοποθετώ πάντοτε κά- 
τιο από τό μαξιλάρι μου, καί έπυροθόλησα δύο 
φορές. Οί σφαίρες εύρον τόν νυκτερινόν επι
σκέπτην μου είς τό στήθος καί τόν έφόνευσα. 
Έπήδησα τότε από τό κρεδβάτι μου, ήναψα 
τό φώς καί είδα πώς δ άγνωστος ήτο ένας 
πρώην υπάλληλός μου. ’Αμέσως σάς έτηλεφώ- 
νησα καί ήλθατε.

—Φορεΐτε πάντοτε κόκκινες πυτζάμες κ. 
Ντόρις;

— Πάντοτε, κύριε ’Αστυνόμε. ’Αλλά διατΐ 
μοϋ κάνετε αυτήν τήν έρώτησιν;

Ό  ’Αστυνόμος Φρήμαν έμειδίασε αόριστα 
καί τόν ήρώτησε πάλιν:

—Έκάματε τίποτα μέσα είς τό διομάτιον, 
ώσπου νά φθάσωμεν, κύριε Νόρις;

—-Όχι, άπολύτιος τίποτα. ’Ενθυμούμαι κα
λώς.

—Τότε σάς συλλαμβάνιο διά τόν φόνον τού 
πρώην υπαλλήλου σας. Ή  ιστορία, τήν δποίαν 
μοϋ είπατε, είναι τελείως φανταστική. Πέρα- 
σέ του, Φέλιξ, «τά βραχιόλια». Σε λίγο, είς 
τό γραφεϊον, θά μάς τά πή καλύτερα.

Πώς δ ’Αστυνόμος Φρήμαν έσχημάτισε τήν 
πεποίθησιν, δτι πρόκειται περί δολοφονίας;

ΑΥΣΟΣ Π ΡΟ Η ΓΟ ΥΜ ΕΝ Ο Υ 
Π ΡΟ ΒΛ Η Μ Α Τ Ο Σ

”Αν τά γεγονότα είχον έξελιχθή, όπως 
άκριβώς τά άφηγήθη ό χρηματιστής Φέρ- 
γκυσον, τό θύμα θά έπρεπε νά είχε κτυ- 
πηθή στό στήθος ή κάπου μπροστά. 'Όμως 
τό πτώμα του έφερε τό τραύμα τής σφαίρας 
στή πλάτη. ’Άρα δ Φέργκυσον έλεγε ψέμ- 
ματα.

ΟΡΘΑΙ Λ Υ Σ Ε ΙΣ

Όρθάς λύσεις μάς άπέστειλαν οί κάτωθι:

1) Κιττάκη Φωτεινή
2) Κυριακοπούλου Ξανθή
3) Λίτσα Ευγενία
4) Σεφερλή ’Ασημίνα
5) Άσημακόπουλος Γεώργιος
6) Γκουντουβάς Δημήτριος
7) Δημόπουλος ’Αθανάσιος
8) Καραντζιάς Σωτήριος
9) Κοσκινάς ’Αλέξανδρος

10) Λόης Παναγιώτης
11) ΙΤεριβολιώτης Γεώργιος
12) Πολύχρονος Δημήτριος
13) Ψαρός Παναγιώτης
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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
20ός Γενικός Ισολογ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν
Τράπεζα 'Ελλάδος .........................
’Εθνική Τράπεζα .............................
Χρεώγραφα παρ’ ’Εθνική Τραπέζη
Δάνεια ...............................................
’Ακίνητα .............................................
Μεϊον ’Αποσβέσεις ..........................

Βιβλιοθήκη .........................................
Διαχείρισις “Ετους 1967 ................
Έξοφλητικόν ’Απόθεμα ..................
Λογαριασμοί Τάξειος Χρεωστικοί .

1 .ΟΟδ.000,— 
429.16δ,—

14.461.947,55 
1.124.316,70 

20.000,— 
1.709.598,50 

575.835,—

2.625,—
5.139.377,40

499.400,—
23.773.680,—

47.306.780,15

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ  ΟΙΚΟΝ
’Από 1ης ’Ιανουάριου

IIΑΡΟΧΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ......................................................

Χορήγησις έψ’ απαξ βοηθήματος εις 240 μετόχους..........
Επιστροφή Κρατήσεων εις 13 διαγραφέλπας μετόχους μή 

δικαιούμενους βοηθήματος .............................................

20.169.825,60

20.119.710,— 

50.115,60

ΔΑ IIΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Άποζημίωσις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου...................... 16.950,—·
Γραφική “Υλη ........................................................................... 43δ’—
Ένοίκιον Οικήματος ................................................................. 30 000 _
Προμήθεια Εντύπων, Βιβλίων, Σφραγίδων........................ 1.343,_
Διάφορα “Εξοδα ....................................................................... 24θ'· 
Τηλεφωνικά Τέλη ..................................................................... 3.205*40

ΔΑ II ΑΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συντήρησις ’Ακινήτου^ .. ..........................................................  1 .768,50
’Ασφάλιστρα Πυρός ’Ακινήτου .............................................  635 ____
Μισθοδοσία Προσωπικού .........................................................  712 15
Φωτισμός ’Ακινήτου .......................................  83 50
Θέρμανσις ’Ακινήτου ...............................................................  24*90
Καθαριότης ’Ακινήτου .............................................................  2 70
Δαπάναι Άνελκυστήρος ...........................................................  9 40
"Τδρευσις ’Ακινήτου .................................................................  3,70
Φορολογικά! 'Υποχρεώσεις ’Ακινήτου ...................................  58.483,'80
Τόκοι Τοκοχρεωλυτικού Δανείου ...........................................  400.000,__

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΤ . . .  

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1969
26.010,—

1.979.591,10

22.689.323,75

Ό  Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

Άστυν. Δ/ντής Α'

Έ ν Άθήναις τή 7 Φεβρουάριου 1970 
Ό  Πρόεδοος

ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΑΛΑΝΟ Π ΟΥΛΟΣ 
’Αρχηγός ’Αστυνομικού Σώματος



ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
ισμός ’Έτους 1969 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

. . ' 13.286.100,55
Κεφάλαιον ......................................................................................... 223.898,10
'Υποχρεώσεις ■■■■■..............................................................................................  10.000.000,—
Τοκοχρεωλυτικά Δάνειά ._........._·................................................................ . 13.101,50
’Εκκρεμείς Λογαριασμοί Παροχων .................................................................. g3 773.68θ’_
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί ................................................................... ................................

47.306.780,15

ΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1969 
μ έχρ ι 31ης Δεκεμβρίου 1969

Ε Σ Ο Δ Α
ΚΛΤΑΒΟΛΑΙ ΗΣΦΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ......................................

Τ α κ τ ι κ ο ί  .......................................·_............................
’Εκ Κρατήσεων 3 % έπί τοϋ λαμδανομένου

παρ’ έκαστου μετόχου μηνιαίου βασ. μισθοΰ 9.517.892,90 
’Εξ ήμίσεος βασ. μισθ. παρ’ έκαστου μετόχου. 676.898,40 
’Εκ διαφοράς μισθοΰ ένός μηνος συνέπεια

προαγωγής .....................................................  414.139,40

10.608.930,70
11.303.411,55

Ε ί δ ι κ α ί 694.480,85

Κράτησις έπί άποζημιώσεως έκτος έδρας . . . 
Κράτησις έπί άποζημιώσεως διά συμμετοχήν

εις Συμβούλια καί ’Επιτροπας ........... ' / ' *
Κράτησις επ’ αμοιβών Ν. περί λαθρεμπορίας. 
Κράτησις έπί δικαιωμάτων εκτελεσεως Ποι

νικών Δικογράφων ....................... ............ e·
Κράτησις έπί αμοιβών δι’ έκτελεσιν ειδικής υ

πηρεσίας ..........................................................

ΚΟΪΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ .............................
’Εκ διαθέσεως ’Αστυνομικού ’Ενσήμου . . . . .  
’Εξ άπομενόντων κλασματικών υπολοίπων εκ 

τών αποδόσεων έπί τών αμοιβαίων στοιχη
μάτων 'Ιπποδρόμου .......................................

’Εκ παραβάλουν Θεάτρων καί Κινηματογράφων
’Εκ Δωρεών ................................................ .
’Εκ δικαιωμ. σφραγίσεοίς Μέτρων - Σταθμών.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α  Ε Σ Ο Δ Α  .......................
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ................. .
Τόκοι καταθέσεως όψεως παρά τή Τραπέζη

τής 'Ελλάδος ................................................
Τόκοι Τοκοχρεωλυτικών Δόσεων Δανείεον .. . 
Τόκοι 'Ομολογιών Λαχειοφόρου Δανείου . . . .  
’Ενοίκια Διαμερισμάτων ...................................

86.058,80

63.352,20 
12.088,—

4.629,50

528.352,35

10.628.535,10
4.961.825,—

4.106.210,10 
44.500,— 
16.000,— 

1.500.000,—

69.783,—
687.594,10

450.909,10
74.669,—
1.241,—

161.675,—

22.689.323,75

Ό  Ποοϊστάιιενος Λογιστηρίου 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΗΣ 

’Αστυνόμος Α'



Π ΕΝ Θ Η

Β Α  Ι Ο Σ  
Β Λ Α Χ Ο Σ

Τό σκληρόν καθήκον, μας αναγκάζει 
καί πάλι, νά κλάψουμε άτττό τη θέση μας 
γ ιά  ένα άκόμα μέλος τής άστυνομικής μας 
οικογένειας, πού δεν υπάρχει πιά.

Ό  έ. σ. ’Αστυνόμος Α ' Βάϊος Βλάχος, 
μας άφησε γ ιά  πάντα καί άπό τήν επίγειο, 
ψτερούγισε στην αιώνιο ζωή.

Τό νήμα τής εδώ ζωής του, κόπηκε τήν 
10.3.1970. Τήν έπομένην, έκηδεύθη ό αείμ
νηστος ’Αστυνόμος εις τό νεκροταφεϊον Π. 
Φαλήρου. Πλήθος άπό κόσμο, συγγενείς, 
φίλοι, συνάδελφοι καί γνωστοί του, τόν ά- 
πεχαιρέτησοτν εις τό μακρυνό, τό αιώνιο 
ταξίδι του.

Τό Αστυνομικόν Σώ μα, τό όποιον μέ 
δλη τή δύναμη τής ψυχής του υπηρέτησε, 
τόν έτίμησε διά  πολυαρίθμου αντιπροσω
πείας, ΰπό τόν Άστυν. Δ )ντήν Β ' κ. Σι- 
νον, ό όποιος καί κατέθεσεν επί τής σω
ρού του στέφοινον. ’Επίσης, παρέστη ό Ύ- 
παρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Τσιοΰγκος.

Γεννηθείς τό έτος 1907 εις Έλληνόπυρ- 
γον Καρδίτσης ό Βάϊος Βλάχος, κατετά- 
γη τό 1930 ώς άστυφύλαξ εις τήν ’Αστυ
νομίαν Πόλεων. Τό 1943, προήχθη εις Ύ- 
παστυνόμον Β , τό 1947 εις Ύπαστυνόμον 
A , τό 1958 εις Αστυνόμον Β ',  άποστρα- 
τευθείς τό 1963, ώς καταληφθείς ύπό τοϋ 
ορίου ήλικίας. Ύπηρέτησεν εις πολλάς ά- 
στυνομικάς υπηρεσίας πάντοτε δέ, διεκρή- 
θη διά τόν ζήλον του πρός τό καθήκον, 
δΓ δ καί έξετιμότο ύπό άνωτέρων καί κα
τωτέρων.

Μετά τών οικείων τοϋ άειμνήστου συνά
δελφου, ενώνωμεν καί ήμεΐς τάς πρός τόν 
Κύριον δεήσεις μας, δπως ή ψυχή του 
ταχθή έν σκηναϊς δικαίων.

Αστυνόμε Βάϊε Βλάχο. "Ας είναι αιώ
νια ή μνήμη σου καί τό χώ μα πού σέ σκέ
πασε ας είναι ελαφρό.

A. X.

κ. Α. Μ.: Τό διήγημά σας «Ή γ ια γ ιά  - 
Άνθούλα», άρκετά καλόν. Δεν έκρίθη δη- 
μοσιεύσιμον, λόγω  έπαρκείας σχετικών 
θεμάτων.

κ. Σ . Τ.: Τό θέμα σας «Κρίσεις έπί δη
μοσιευμάτων εις τά  «’Αστυνομικά Χρονι
κά», δέν έκρίθη δημοσιεύσιμον, λόγω  τοϋ 
έπιτιμητικοϋ πνεύματός σας, κατά τοϋ συν
τάκτου τοϋ ύποκρίσιν θέματος.

κ. Π. Δ.: Τό διήγημά σας «Πέρα άπό

Ιτά  σύνορα», δέν έκρίθη δημοσιεύσιμον. ”Ε- 
χετε τήν δυνατότητα νά δημιουργήσητε 
πλέον σαφή καί κατάλληλα κείμενα. Ά - 
ναμένομεν τήν έπανάληψιν τής προσπά
θειας σας.

! κ. Β. Κ.: Τό ποίημά σας «Ποιός είναι»;, 
δέν έκρίθη δημοσιεύσιμον.

κ. A. Β.: Ή  μελέτη σας «Γιά σένα μη
τέρα έργαζομένη», δέν έκρίθη δημοσιεύ- 
σιμος, λόγω  πληθώρας σχετικών συνεργα
σιών. 'Ωσαύτως ή μελέτη σας «Τί πέταξα 
σήμερα», λόγω  τοϋ άνεπικαίρου τοϋ θέ
ματος.

κ. Ξ. X.: Αι μελέται σας «Ή 25η Μαρ
τίου» καί «Ή ύψηλή τής θρησκείας απο
στολή», δέν έκρίθησαν δημοσιεύσιμοι, λό
γω  πληθώρας σχετικής ϋλης.

κ. Α. Δ.: Τό διήγημά μας «Δεσποινίς 
άστυφύλαξ», πολύ καλόν. Δέν έκρίθη δη
μοσιεύσιμον, λόγω  τοϋ ιδιάζοντος τοϋ θέ
ματος.

Δα I. Λ.: 'Ομοίως ή μελέτη σας «’Από 
μίαν έπίσκεψιν εις τάς φύλακας Άδέρωφ».
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΑΡ. 36
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

1. Έγένετο υπό τοΰ υποδούλου Ελληνικού 
λαού τώ 1821 (γεν.).

2. Σύσσωμος, την 25ην Μαρτίου, παρηκολού- 
Οησε τήν θεαματικήν παρέλασιν. — Εΰρί- 
σκονται... είς τήν αρχήν τοΰ Πειραιώς. 
—Διετέλεσεν υπουργός Εξωτερικών τών 
Η.Π.Α. (επών.).

3. Ή  υπέρ αυτού εισφορά είσπράττεται με 
τον λογαριασμόν τής Δ.Ε.Η. (αρχικά).— 
Τό 1821, υπό τόν τελευταϊον Μπέην της,
Π έτρον Μαυρομιχάλην, διεδραμάτισε σπου- 

δαϊον ρόλον είς τήν Έπανάστασιν. — 
Φθόγγος τής ευρωπαϊκής μουσικής.

4. Ρυπαρόν οίκόσιτον. — Τουρκοκρατούμε
νη κωμόπολις τής Μεσσηνίας, ή οποία τό 
1828 άπηλευθερώθη ΰπό τού Μαιξώνος.— 
Σημαίνει καλώς (έπίρ.).

5. Παραμένουν οί ήρωες τού «21» (άνστρ.)
G. "Αγγλος Αρχαιολόγος, φέρας είς φώς τό

έν Κνωσώ μινωϊκόν άνάκτορον (έπών.). 
— Τό άπετέλεσαν οί νικητήριοι αγώνες 
τών Ελλήνων τού «:21».

7. Είς τών Ψαρών τήν ολόμαυρη... περπα
τούσε ή δόξα μονάχη. — Γράμμα τής αλ
φαβήτου. — Ό  πέμπτος κατά σειράν α
στερισμός τού ζωδιακού κύκλου.

8. Ή  τιάρα... τά έχει είς τό μέσον.— Τής 
Γραβιάς έμεινεν Ιστορικόν.

9. Λαϊκή ονομασία τού Σπερχειού, ένθυμί- 
ξουσα τόν θάνατον ήρωος τοΰ «21» (γεν.)

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. 'Τμνήθη ύπό τού Σολιομού.
2. Παρ’ άρχαίοις, ούτως άπεκαλεϊτο καί τό 

θήλυ. — Μεγάλη θεότης τών Χαναναίων 
καί τών Φοινίκων.

3. Άγχέμαχον οπλον τών αρχαίων. — Π α
ρέστησαν είς τήν δοξολογίαν καί παρέλα- 
σιν τής 25ης Μαρτίου (άνστρ.).

4. Προσδιορίζουν λεπτομερή άφήγησιν. — 
'Η τής 'Αγίας Λαύρας έμεινεν ιστορική 
άπό τήν Έπανάστασιν.

5. Συνοικία τών ’Αθηνών καί οχυρά πόλις 
έν Λιορραίνη τής Γαλλίας. — Προηγού
μενα τού 11 β καθέτως, δίδουν τοπικόν 
επίρρημα είς τήν δημοτικήν.

G. Τήν κρατά ό Κολοκοτρώνης είς τήν έναν
τι φωτογραφίαν (σκίτσον). — Γερμανός 
χημικός, άνακαλύψας τό ραδιοθόριον, με- 
σοθόριον καί τό πρωτακτίνιον (επών.).

7. Κοινώς λέγεται νεΰρον. — Τελικός σύν
δεσμος.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 1112
1
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3 * #
4 φ .
5 Ψ *
6 I* T
7 A . T
8 Μ &
9

— a 4

8. Τήν έπροτίμησαν αντί τής σκλαβιάς οί 
"Ελληνες τοΰ «21» (άντιστρ.). — Νημά
των.

0. Είς τό άλφάβητον είναι γειτονικά (άντ.) 
—'Τπάρχουν καί συγγνωστά (άνστρ.).

10. Εισαγάγει ΰπόθεσιν. — Τό δεύτερον πρό- 
σωπον τής Π. Διαθήκης (άστρ.).

11. Συμπερασματικός σύνδεσμος. — Πρα
κτική μονάς μετρήσεως τής ηλεκτρικής 
Αντιστάσεως τών αγωγών (άντιστρ.).

12. 'Τπήρξεν είς τών ιδρυτών καί Αρχηγών 
τής Φιλικής 'Εταιρίας (αϊτ.).

I. Κο.

Αύσις προηγουμένου
(ΑΡΙΘ. 35)

Ό  ρ ι ζ ο ν τ ί ω ς : 1. Π ΑΛΟΣ — ΡΟΤΠΙ,
2. ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ, 3. ΡΑΜΙ—ΑΝΙΑ, 4. Ο
ΚΑ—ΟΤΕ—ΩΜΑ, 5. ΣΛ — ΟΡΑΜΑ — AM, 
(1. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, 7. ΤΑ (άνστρ.) — ΠΟΛΙΝ 
— ΤΕ, 8. ΣΙ-ΙΜ — ΣΗΣ — ΤΙΣ, 9. ΑΡΙ Α— 
ΤΑΚΤ, 10. ΦΙΛΟΤΑΡΑΧΟΙ, 11. Η ΑΙΡΑ— 
ΑΝΑΣΑ.

Κ α θ έ τ ω ς :  1. IIΑΡΟΣ — ΑΣΑΦΗ, 2. 
ΑΝΑΚΛΗΤΗΡΙΑ, 3. ΛΑΜΑ—ΜΙΛΙ, 4. ΟΤΙ 
ΟΑΠ—ΑΟΡ, 5. ΟΣ (άνστρ.)—ΟΡΚΟΣ—ΤΑ, 
0. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ, 7. ΡΙ — ΕΜΕΙΣ — ΡΑ, 8. 
ΟΣΑ—AIN—ΤΑΝ, 9. ΤΜΝΩ — ΤΑΧΑ. 10. 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΣ, 11. ΙΣΛΑΜ—ΕΣΤΙΑ.
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