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Είς τήν άναδημιουργικήν δραστηριό
τητα τής Ελληνικής Χωροφυλακής περι
λαμβάνεται καί ή προσπάθεια άνανεώ- 
σεως των παλαιών κτιρίων της. Νεόδμητα 
οικήματα έχουν ήδη άντικαταστήσει τά 
περισσότερα των άκαταλλήλων καταστη
μάτων της είς τάς έπαρχιακάς περιοχάς 
καί τά κέντρα.

Είς τήν άνανεουμένην κατά τήν άνοι- 
ξιν φύσιν, τά νέα οικήματα τής Χωροφυ
λακής έμφανίζουν ένα πολιτισμένον καί 
έξαιρετικά φαντασμαγορικόν πλαίσιον.
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πουργός Έθν. Οίκονομίας έπί θεμάτων 
Βιομηχανίας κ. Χωριατόπουλος, οί Γενι
κοί Γραμματείς τών Υπουργείων Δημο
σία? Τάξεως κ. ’Ιωάννης ’Αναστασόπου- 
λος, Εθνικής Οικονομίας κ. Γερογιάν- 
νης, Άναπληρωταί Γενικοί Γραμματείς 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κ. 
Παναγιώτης Σταυρίδης καί Δημοσθένης 
Ρουχωτάς, Κοινωνικών Υπηρεσιών Δη- 
μήτριος Κεφάλας, Ναυτιλίας—Μεταφο
ρών—'Επικοινωνιών κ. ’Αθανάσιος Μπό- 
τσης, Οικονομικών κ. Νικόλαος Γεωργα- 
κόπουλος οί ’Αρχηγοί Στρατού Άντ]γος 
κ. Βασ. Τσούμπας, Ναυτικού Άντ]ρχος 
κ. Κ. Μαργαρίτης, 'Αεροπορίας *Αντιπ]χος 
κ. Δ. Κωστάκος, ό Διοικητής τής ΑΣΔΕΝ 
Άντ]γος κ. Μ. Μαστβαντώνης ό Πρόε
δρος τού ’Αναθεωρητικού Δικαστηρίου 
Άντ]γος κ. Η. Παπαποΰλος, ό ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος καί ή 
Κυρία Χρήστου Καραβίτη, ό ’Αρχηγός 
’Αστυνομίας Πόλεων κ. Γιαννούλης, 
ό ’Αρχηγός Λιμενικού Σώματος ’Υπο
ναύαρχος κ. Γ.Μητράκος, ό Α’. Ύπαρχη- 
γός Χωρ]κής 'Υποστράτηγος κ. ’Ιωάννης 
Ζαφειρόπουλος, ό Ταξίαρχος κ. Νικήτας 
Κωβαϊος Α'. ’Επιθεωρητής Χωρ]κής, οί 
Ταξίαρχοι Χωρ]κής κ.κ. Καραμπάτσος, 
Π. Μαρούσης, Π. Κωνσταντακόπουλος, 
X. Ρετσίνάς, οί έν Άθήναις Συνταγμα- 
τάρχαι Χωρ]κής ώς καί άλλοι ’Ανώτεροι 
καί Κατώτεροι ’Αξιωματικοί Χωρ]κής.

’Ωσαύτως παρέστησαν οί Ύπαρχηγοί 
Ναυτικού Ύποναύαραρχος κ. Γ. Πετμε- 
ζάς, Λιμενικού Σώματος ’Αρχιπλοίαρχος 
κ. Γ. Κυπριώτης, ’Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Γ. Καλτσάς, Πυροσβεστικού Σώματος κ. 
Β. Κατσάνος, ό Στρατιωτικός Διοικητής 
’Αθηνών Ύποστρ]γος κ. Β. Μαυρομάτης, 
ό Δ]τής τής Στρατιωτικής Σχολής Εύελ- 
πίδων Ύποσ]γος κ. Κυριακόπουλος, ό Δι- 
οικητής τής Σχολής Έθ\ ικής Άμύνης 
Υποναύαρχος κ. Δ. Εύγενίδης, καί πλεΐ- 
στοι ’Ανώτατοι, ’Ανώτεροι καί Κατώτεροι 
’Αξιωματικοί τών τριών Κλάδων τώνΤήν 5ηνΜαίου έ. έ. έωρτάσθη μέ έξαι- 

ρετικήν λαμπρότητα ή μνήμη τής Προ- 
στάτιδος τού Σώματος τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής Αγίας Ειρήνης είς όλόκλη- 
ρον τήν Χώραν.

Είς ’Αθήνας ό έορτασμός προσέλαβε 
ιδιαιτέρως πανηγυρικόν χαρακτήρα διά 
τής τελέσεως Δοξολογίας είς τήν όποιαν 
έχοροστάτησε ό έκπρόσωπος τού Μα- 
καριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί 
Πάσης Ελλάδος Μητροπολίτης Καλα
βρύτων καί Αίγιαλείας κ. Γεώργιος.

Τούς προσκεκλημένους ύπεδέχοντο είς 
τήν είσοδο τών Σχολών Χωροφυλακής, 
οί Διοικηταί αυτών Ταξίαρχοι κ.κ. Βλάχος 
καί Άλεξόπουλος βοηθούμενοι πρός 
τούτο καί ύπό έτέρων ’Αξιωματικών. 
Τμήμα άνδρών Χωροφυλακής ώς καί ή 

Μουσική τού Σώματος άπέδιδον τάς κεκα- 
νονισμένας τιμάς.

Ή  Δοξολογία έτελέσθη είς τόν Ιερόν 
Ναόν τών Σχολών Χωροφυλακής παρου- 
σίμ τού έκπροσώπου τής Α.Ε. τού 
ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ —ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, 
’Αρχηγού τών ’Ενόπλων Δυνάμεων Στρα
τηγού κ. Όδυσσέως Άγγελή.

Είς τήν Δοξολογίαν παρέστησαν έπ,- 
σης ό ’Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Σπυρίδων Βελλιανίτης, ό Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Άγγελος Τσουκαλάς, ό 
’Υπουργός ’Εθνικής Οικονομίας κ. Γεώρ
γιος Πεζόπουλος, ό ’Υπουργός άνευ Χαρ
τοφυλακίου κ. ’Εμμανουήλ Φθενάκης, ό 
Πρόεδρος τής Συμβουλευτικής ’Επιτρο
πής κ. ’Απόστολος Βογιατζής, ό Ύφυ-

Είς τάς Σχολάς Χωροφυλακής

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
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’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας, οί τέως ’Αρχηγοί καί Επίτιμοι 
’Αρχηγοί Χωροφυλακής τέως ’Ανώτατοι 
’Αξιωματικοί τοϋ Σώματος, οί Πρόεδροι 
των 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής Προ
αστίων Πρωτευούσης.

Παρέστησαν ακόμη ό Νομάρχης ’Ατ
τικής κ. Δημακόπουλος , αί Πολιτικάί, 
Δικαστικοί, Διοικητικά! κ.λ.π. Άρχαί 
τής περιοχής Πρωτευούσης καθώς καί 
Πρυτάνεις τών Άνωτάτων Πνευματικών 
Ιδρυμάτων, καί πολλοί άλλοι προσκεκλη
μένοι.

Μετά τήν Δοξολογίαν ό Διοικητής τής 
Σχολής 'Οπλιτών Χωρ]κής Ταξίαρχος κ. 
Διονύσιος Βλάχος έξεφώνησεν τόν Πα
νηγυρικόν τής Ημέρας είπών μεταξύ άλ
λων καί τά,κάτωθι:

'Η Ελληνική Χωροφυλακή πανηγυρί
ζει σήμερον, τιμώσα τήν μνήμην τής 
Προστάτιδος αυτής Αγίας Ειρήνης.

«Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, προστά
της τής γαλήνης τών πολιτών καί θεμα- 
τοφύλαξ τών Ιερών καί όσιων τοϋ "Ε
θνους, ούδ’ έπί στιγμή, κατά τόν μακρο
χρόνιον ένδοξον βίον του, έπαυσε νά έπι- 
ζητή τήν συμπαράστασιν τοϋ Θείου καί 
τήν έκ τούτου άντλησιν θάρρους, διά τήν 
έκπλήρωσιν τοϋ άκανθώδους καί έπιμό- 
χθου έργου του. ΔΓ ό ήσθάνετο βαθύτατα 
τήν άνάγκην όπως θέση έαυτό ύπό τήν 
σκεπήν μιάς τών 'Αγίων Μορφών τής 
’Εκκλησίας μας.

Δέν είναι τυχαΐον τό ότι ή Χωροφυ
λακή, είρηνοποιός ώς έκ τοϋ προορισμού 
της άνεκήρυξεν ώς Προστάτιδά της τήν 
Μαγαλομάρτυρα 'Αγίαν Ειρήνην.

Είναι όντως ταυτόσημος ή ζωή, ή 
καρτερία, ή πίστις καί ή άφοσίωσις τής 
όσιομάρτυρος εις τόν Χριστιανισμόν πρός 
τήν καρτερίαν ήν έπέδειξεν ή Χωροφυ
λακή κατά τάς διαφόρους Έθνικάς περι
πέτειας καί τήν πίστιν καί άφοσίωσιν 
ταύτης πρός τά Ελληνοχριστιανικά καί 
Εθνικά ’Ιδεώδη.

Διότι, όπως ή 'Αγία Είρήνη δέν έπτοή-

θη οΰτε άπό τάς άπειλάς τοϋ μαγιακοϋ 
πλήθους τών Εϊδωλολατρών καί τήν όρ- 
γήν τοϋ Έπάρχου πατρός της Λικινίου, 
ότε οΰτος έπληροφορήθη ότι ή θυγάτηρ 
του ήσπάσθη τόν Χριστιανισμόν, οϋτε 
άπό τάς απηνείς διώξεις τάς οποίας ύπέ- 
στη ριφθεΐσα άκόμη καί έντός λάκκου 
πλήρους δηλητηριωδών όφεων ίνα θανα- 
τωθή καί προσδεθεΐσα εις τούς τροχούς 
άμάξης ίνα διαμελισθή, άλλ’ έξηκολού- 
θησε μέχρι τοϋ εις Έφεσσον μαρτυρικού 
θανάτου της, διδάσκουσα άνά τήν Περσί
αν τόν Χριστιανισμόν καί θαυματουργού
σα, τοιουτοτρόπως καί ή Χωροφυλακή 
δέν έκάμφθη οϋτε άπό τάς έπιθέσεις τών 
κομμουνιστικών όρδών, οϋτε άπό τάς πιέ
σεις καί άπειλάς τών φαυλοκρατών, άλλα 
παρέμεινε μέ γρανιτώδη σταθερότητα καί 
άποφασιστικότητα έκεί όπου έτάχθη, ύπε- 
ρασπίζουσα μέ αύταπάρνησιν τήν έννο- 
μον τάξιν, τήν άσφάλειαν καί τήν κοινω
νικήν γαλήνην.

Μαρτυρική ύπήρξεν ή ζωή της καί πο- 
λύαθλος άνεδείχθη ή Μεγαλομάρτυς Εί
ρήνη.

’Αλλά καί τής Ελληνικής Χωροφυ
λακής ή ιστορική πορεία είναι μία 
συνεχής άλυσσος άθλων καί θυσιών έν 
μέσω τών πολυταράχων πεβΐόδων τάς 
όποιας διήλθεν ή Πατρίς μας».

Μετά τό πέρας τής δοξολογίας έπηκο- 
λούθησε δεξίωσις εις τάς αίθούσας τών 
Σχολών Χωροφυλακής.

Επίσης τάς άπογευματινάς ώρας τής 
ιδίας ήμέρας οί Όμιλοι Φίλων Χωρ]κής 
Βορείων Προαστίων Πρωτευούσης διωρ- 
γάνωσαν εις τάς αίθουσας ξενοδοχείου 
τής Κηφισιάς ώραίαν έορταστικήν έκδή- 
λωσιν έπ’ εύκαιρίμ τοϋ έορτασμοϋ τής 
μνήμης τής Προστάτιδος τοϋ Σώματος τής 
Χωροφυλακής ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ τήν 
όποιαν έτίμησε διά τής παρουσίας του Ο 
κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής, ή λοιπή ηγε
σία τοϋ Σώματος, οί ίΐρόεδροι και τά 
μέλη τών Διοικητικών Συμβουλίων τών 
Συλλόγων ’Ομίλων Φίλων Χωρ]κής καί 
πολλοί άλλοι έκλεκτοί προσκεκλημένοι.
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Η Μ Α Χ Η  
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Λ Α Μ Π Ρ Ο Υ  Λ Α Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Άντισυνταγματάρχου Χωροφυλακής

Η κατ’ έτος έπίσημος συμμετοχή 
τοΰ Έθνους εις τήν μυσταγωγίαν 
της «ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» γεν- 
να είς τήν ψυχήν παντός Έλληνος 
αισθήματα Εθνικής Υπερηφά
νειας καί όδηγεΐ τά βήματα των 
μεταγενεστέρων είς τόν δρόμον 
τοΰ καθήκοντος καί τής τιμής.

Καί τούτο διότι, σπανίως είς 
τήν 'Ιστορίαν τής ανθρωπότητας, 
άναφέρεται τόση περιφρόνησις 
πρός τόν θάνατον, ύπερασπιστών 
πατρίου έδάφους.

Ή  φοβερά άεροναυτική έπι- 
χείρησις τοΰ Τ’. Ράϊχ, τόνΜάϊον 
1941 είς τό «ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙ
ΩΝ» άπετέλεσε τόν συναρπαστικώ- 
τερον πολεμικόν θρϋλλον τοΰ 
Β' Ππγκοσμίου πολέμου, μέ απο
φασιστικήν έπίδρασιν είς τήν έξέ- 
λιξιν τής μεγάλης συγκρούσεως είς 
τόν χώρον τής Μεσογείου καί 
τής Μ. ’Ανατολής.

ή άναμενομένη τρομερά θύελλα, 
έξέσπασε.

"Υστερα άπό ένα δαιμονιώδες 
σφυροκόπημα στρατιωτικών στό
χων καί άμάχου πληθυσμού είς 
τούς Νομούς Χανίων—Ρεθύμνης— 
Ηρακλείου, άκολουθεΐ ή κατά 
κύματα πτώσις τών αλεξιπτωτι
στών.

Ή  έφοδος είς τόν Νομόν Λαση- 
θίου άνετέθη είς τά Τμήματα τοΰ 
Μπενΐτο—Μουσολίνι.

Ό  γαλάζιος ουρανός τοΰ γρα- 
φικοΰ Νησιού έσκοτείνιασε καί 
έντός όλίγων ωρών τά πάντα με- 
τεβλήθησαν είς άληθινήν κόλασιν.

Οί εμπειροπόλεμοι όμως Κρή- 
τες ξεσηκώνονται αγριεμένοι!!!

Επικρατεί άσυζητητί τό συναί
σθημα τοΰ ύπερτάτου καθήκοντος 
τής σωτηρίας τής Πατρίδος καί τής 
τιμής καί μέ τό σύνθημα «Ελευθε
ρία ή Θάνατος», ρίχνονται είς τόν 
άνισον άγώνα πλάι είς τάς Έθνι-

Μέ πανικόβλητον τόν τότε έλεύ- 
θερον κόσμον, αί σιδηρόφρακτοι 
δυνάμεις τοΰ άξονος, είχον αποφα
σίσει τήν μεγάλην έπίθεσιν τοΰ 
Ρόμμελ.

Μετά τήν κατάκτησιν τής Ηπει
ρωτικής Ελλάδος, έναπέμενε πλέον 
ή ΚΡΗΤΗ ώς τό τελευταΐον ’Εθνι
κόν προπύργιον πού διέθετε Κυ- 
βέρνησιν καί δύναμιν άντιστάσεως.

Ή  προσωπική εντολή τοΰ 
ΧΙΤΑΕΡ πρός τόν Άντιπτέραρχον 
ΣΤΟΥΝΤΕΤ ήτο «νά έκπορθηθή 
τό ΟΧΥΡΟΝ-ΚΡΗΤΗ τό ταχύ- 
τερον, διά πυρός καί σιδήρου».

Διά τήν έκτέλεσιν τής έπιχειρή- 
σεως διέθετε τάς έπιλέκτους—άερο- 
κινήτους δυνάμεις τοΰ XI Άερο- 
πορικοΰ Σώματος, ήτοι τήν 7ην 
άεροκίνητον Μεραρχίαν αλεξι
πτωτιστών, τρία Συντάγματα ’Αλε
ξιπτωτιστών καί Μεραρχιακάς Μο
νάδας καί Σχηματισμούς.

Μέ τό λυκαυγές τής 20ής Μαΐου
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άπό τήν καταστροφικήν μανίαν 
τών έπιδρομένων.

Ή  δόξα όμως έπεφυλάσσε νά 
δαφνοστεφανώση τό θρυλλικόν 
Τάγμα Σχολής Χωρ]κής Ρεθύμνης 
ύπό τόν Ταγματάρχην Χωρ]κής 
Τακ. ΧΑΝΙΩΤΗΝ, εις ο εϊχον τήν 
τιμήν νά Ά)πηρετώ ώς Δόκιμος 
Χωρ]λαξ.

Μέ τούς άνεπτυγμένους Λόχους 
του, ιδία εις τήν πόλιν τοΰ 
Ρεθύμνου, τό Άτσιπόπουλον, τό 
Πέραμα καί τόν Βάμον, διεδραμά- 
τισεν αποφασιστικόν ρόλον εις 
τήν διεξαγωγήν τοΰ καθ’ όλου 
άγώνος.

'Υπερασπιζόμενου μέ πείσμα τήν 
πόλιν τοΰ Ρεθόμνου μετά τοΰ 
Τάγματος Έμπέδων καί ενός Τάγ
ματος Αυστραλών, έκράτησε τάς 
θέσεις του, μέχρι τής 29ης Μαΐου 
καί άπεδεκάτισε κυριολεκτικώς 
τούς υπέρ—δισχιλίους άλεξιπτω- 
τιστάς πού έπεσαν εις τό διαμέ
ρισμα τοΰτο (762 νεκρούς—315 
τραυματίας καί 200 αιχμαλώτους), 
δΤ ό καί άπέσπασε τόν θαυμασμόν 
φίλων καί εχθρών.

Κατά τήν Μάχην τής Κρήτης, 
αί άπώλειαι τής Χωρ]κής μόνον 
εις τόν τομέα Ρεθύμνου άνήλθον 
εις 3 ’Αξιωματικούς νεκρούς καί 
66 όπλίτας.

Εις τούς άλλους τομείς καί τάς 
στατικάς 'Υπηρεσίας Χωρ]κής 
έφονεύθησαν μαχόμενοι 42 ’Αξιω
ματικοί καί όπλίται.

Πέραν των άνωτέρω άμα τή 
καταλήψει τής Κρήτης, ύπό των 
Γερμανών, έξετελέσθησαν διά πα
τριωτικήν δρασιν έτεροι 26.

Ά ς ράνωμεν νοερώς, οί έπιζή- 
σαντες, μέ λίγα αγριολούλουδα^ 
τούς (137) τάφους τών νέων ΕΚΕΙ
ΝΩΝ ή θυσία τών όποιων διελάλη- 
σε άνά τόν κόσμον τήν αιώνιον 
πίστιν τών Ελλήνων εις τό ιδα
νικόν τής έλευθερίας.

Τό μνημεϊον τιδν ηρώων της Χωρ]κης 
είς τήν Σχολήν Χωρ]κής Ρεθύμνου.

κάς δυνάμεις, μέ παλαιούς γκρα- 
δες—μάουζερ, κυνηγετικά κ.λ.π. 
όπλα.

Ά.πό τάς πρώτας ώρας, μέ σκλη
ρός καί αιματηρός συγκρούσεις 
άποδεκατίζονται οί άλεξιπτωτισταί 
άλλοτε είς τόν άέρα καί άλλοτε 
συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι.

Ή  τιτανομαχία συνεχίζεται έπί 
ΙΟήμερον, στήθος μέ στήθος, διά 
νά γραφούν σελίδες ’Εθνικού Με
γαλείου καί διά νά ξαναζωντανέ
ψουν οί ήρωες ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥ
ΛΩΝ, τοΰ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ καί τοΰ 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ, άλλά καί διά ν’ 
άποδειχθή διά μίαν ακόμη φοράν 
ή μέχρι αυτοθυσίας έμμονή τοΰ 
'Ελληνικοΰ Έθνους είς τήν ελευ
θερίαν.

Έτσι οί μέχρι τότε άήττητοι 
Γερμανοί άπέκτησαν πικράν έμπει- 
ρίαν. 'Υπέστησαν δεινή συμφοράν 
καθ’ ομολογίαν τών ιδίων. Τό 
γόητρόν τους έτραυματίσθη άνε- 
πανορθώτως καί άνετράπησαν βα
σικά επιτελικά τους σχέδια. Κατά 
τόν Ούΐνστων ΤΣΩΡΤΣΙΛ «είς τήν 
Κρήτην άπεκεφαλίσθη τό άερο- 
κίνητον τέρας».

Άπώλεσαν τελικώς πλέον τοΰ 
ήμίσεως τών δυνάμεών των, οδ 
ένεκεν ό χολωθείς Δικτάτωρ. κα- 
τήργησε μέχρι πέρατος τοΰ πολέ
μου τάς Μονάδας αλεξιπτωτιστών 
καί τάς μετέτρεψεν είς Πεζικόν.

’Ιδιαιτέραν όμως έντύπωσιν, 
έπροξένησεν είς τούς κατακτητάς 
τό άνεξήγητον γεγονός ότι εύρέ- 
θησαν καί ένώπιον άξιομάχων 
’Ενόπλων Τμημάτων ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ!!!

Τοΰτο άπετέλει δι’ αύτούς μο
ναδικόν φαινόμενον είς τά πολε
μικά χρονικά δι’ 6 καί όσους δέν 
έξετέλεσαν άμέσως έπί τόπου 
άνδρας τής Χωρ]κής, ένέκλεισαν 
είς στρατόπεδα καί ήξίωσαν τήν 
όμαδικήν έκτέλεσίν των, πράγμα

όπερ άτξέφεύχθη, τήν τελευταίαν 
στιγμήν, τή παρεμβάσει τοΰ Διε- 
θνοΰς Δικαστηρίου τής Χάγης.

Όμως ή Χωρ]κή καί είς τήν 
Κρήτην, όπως καί είς λοιπήν 
Ελλάδα, ούδέν έτερον έπραξεν εί 
μή μόνον ό,τι τής ύπηγόρευσεν ή 
’Εθνική της συνείδησις.

’Από τό ’Εθνικόν τοΰτο προσκλη- 
τήριον δέν ήτο νοητόν ν’ άπουσιά- 
ση.

Έν όψει τής εισβολής συνέβαλε 
είς τήν προπαρασκευήν τής άμύνης 
τής Νήσου καί τήν έξουδετέρωσιν 
τής εχθρικής προπαγάνδας.

Άμα τή ένάρξει τής έπιθέσεως, 
είς πολλά σημεία μή καλυπτόμενα 
ύπό άξιομάχων στρατιωτικών Μο
νάδων άνδρες τής Χωρ]κής 
έπλαισιώθησαν ύπό πολιτών καί 
κατέφερον καίρια πλήγματα κατά 
τοΰ έχθροΰ.

Είς πολλά σημεία συνέλαβον 
αιχμαλώτους καί κατέλαβον πολε
μικόν υλικόν, διά τοΰ όποιου έξώ- 
πλισαν γανναίους έθελοντάς.

Περισυνέλεξαν τραυματίας καί 
έπροστάτευσαν τά γυναικόπαιδα
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ΙΥΙ έσα σ" ένα λουλουδιασμένο καί χορταριασμένο 
κήπο, μέσα στή μονότονη ερημιά, ορθώνεται μιά 
απλή καί άπέριττη αναμνηστική στήλη.

Στή περίοπτη θέση πού έχει στηθή, είναι ορατή 
άπό πολύ μακρυά καί απ’ όλα τά σημεία τού όρί- 
ζοντος.

Τό τοπίο στο σύνολό του είναι ειδυλλιακό. Τόν 
χειμώνα είναι γιά πολύ καιρό κάτασπρο άπό τό παχύ 
χιόνι πού καλύπτει τήν όλη περιοχή. Τήν άνοιξη 
πάλι αλλάζει τελείως όψη καί γίνεται καταπράσινο.

Τό λευκό πεντελίσιο μάρμαρο τού μνημείου καί 
στις δυό περιπτώσεις, φαντάζει αστραφτερό.

Τόν χειμώνα, γιατί βρίσκεται σέ άντίθεση με τό 
φόντο τού περιβάλλοντος πού στά βορεινά του κλεί- 
νεται σάν παραπέτασμα άπό τά αιώνια τά σκεπασμένα 
μέ έλατο Καρπάθια. Τήν άνοιξη, γιατί τό κάτασπρο 
μνημείο σάν νάναι στημένο πάνω σ’ ένα καταπρά- 
σινο άπέραντο χαλί.

’Εκείνος πού άντικρύζει τό μνημείο νοιώθει μέσα 
του μιά σύγκορμη άναταραχή. ’Απερίγραπτα συναι
σθήματα τόν συγλονίζουν καθώς πλησιάζει τό απέ
ριττο τούτο Εθνικό μνημείο τής ξενητειας.

Μέσα σ’ ένα γαλήνιο τόπο, άντίθετο άπ’ τόν δικόν 
μας, πού δεν τόν λούζει τόσο ό.φωτοδότης ήλιος καί 
δέν τόν σκεπάζει πάντοτε ό καταγάλανος καθάριος 
ουρανός, μένει ό' επισκέπτης εκστατικός σ’ αυτό 
πού βλέπουν τά μάτια του καί ή σκέψη του φτερουγί- 
ζει πολύ πίσω, στό ένδοξο παρελθόν, σ’ αυτό πού 
στρέφεται πάντα ή μνήμη τού κάθε αγνού Έλληνα.

Μέ ιερή κατάνυξη, μέ προσήλωση, περιεργάζεται 
άπό κοντά ό προσκυνητής επισκέπτης τό Μνημείο 
τών 'Ιερολοχιτών στό Δραγατσάνι.
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝ

”Ας μή βρέξη ποτέ 
τό σύννεφον καί ό άνεμος 
σκληρός άς μή σκορπίση 
τό χώμα τό μακάριον, 
πού σας σκεπάζει.
”Ας τό δροσίζη πάντοτε 
μέ τ’ άργυρά της δάκρυα 
ή “ροδόπεπλος κόρη· 
και αύτοΰ άς ξεφυτρώνουν 
αιώνια τ’ άνθη.

ΤΩ γνήσια τής 'Ελλάδος 
τέκνα· ψυχαι πού έπέσατε 
εις τον αγώνα άνδρείως, 
τάγμα έκλεκτών ήρώων, 
καύχημα νέων.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Συγκινεϊται καί Ανατριχιάζει άπό πατριωτισμό 
καί θαυμασμό. Γιατί βλέπει μπροστά του άπό τή 
μιά μεριά τής μαρμάρινης στήλης, κοντά στή κορυ
φή, έναν Ανάγλυφο σταυρό μέσα σ’ ένα μεγάλο δά
φνινο στεφάνι.

Είναι τό στεφάνι, τό αιώνιο, πού μ’ αύτό στεφάνωσε 
τούς Αθάνατους ήρωες τής ξενητειας, όλόκληρος ό 
έλεύθερος Ελληνισμός.

Λίγο παρακάτω είναι τό ιστορικό έμβλημα τοϋ 
ήρωϊκοΰ σώματος των.'Ιερολοχιτών. Δυό όστά χιαστί 
καί ένα κρανίο. Καί πιο κάτω άκόμη ήταν χαραγμένη 
μέ πρόσθετα χρυσά γράμματα, ή ήμερομηνία τής 
τρισένδοξης μάχης.

Στις άλλες πλευρές τής απλής μαρμάρινης στήλης, 
ήταν γραμμένα μέ όμοια χρυσά γράμματα τά όνό- 
ματα των ήρωικών νεαρών βλαστών πού έγκατέλει- 
ψαν τις σπουδές τους καί τις οίκογένειές τους, έγκα- 
τέλειψαν τό παν, γιά ν’ άγωνισθοϋν γιά τή λευτεριά 
τής σκλαβωμένης Πατρίδας, γιά τή λευτεριά τοϋ 
Γένους, θυσιάζοντας τά νειάτα τους καί τή ζωή τους.

Υπήρχε άκόμη καί κάτι άλλο, Ανάγλυφο κΓ αυτό. 
Ένα φέσι μέ λοφίο. Τό χαρακτηριστικό διακριτικό 
γνώρισμα τοϋ Αθάνατου σώματος τών 'Ιερολοχιτών.

Άντικρύζοντας ό προσκυνητής πατριώτης τό Απέ
ριττο τοϋτο ’Εθνικό Μνημείο, μακρυά άπ’ τή πατρίδα 
του, μακρυά άπ’ τά χώματα πού τόν γέννησαν .καί 
τόν γαλούχισαν μέ τά Ελληνοχριστιανικά εύγενή 
ιδανικά, μέσα σ’ ένα όλόξενο μέρος, δέν βλέπει τίπο
τα άλλο, παρά μόνον ένδοξα σήματα καί εμβλήματα 
Ελληνικά, γράμματα Ελληνικά, όνόματα Ελληνικά, 
όλα 'Ελληνικά.

’Αλλά δέν είναι μνημείο μόνον ή Απέριττη έπιτύμ- 
βια στήλη. Είναι συγχρόνως καί τάφος. Γιατί κάτω 
άπό τό βάθρο τοϋ σεμνοΰ μνημείου είναι τοποθετη
μένα τά ιερά κόκκαλα τών γενναίων Ιερολοχιτών.

Καί μπροστά σ’ αύτά, ό νοΰς καί ή σκέψη όλων 
τών άπανταχοΰ τής γής Ελλήνων, στρέφεται πάντο
τε μ’ ευγνωμοσύνη πρός εκείνους, πού μάς χάρισαν 
τήν λευτεριά καί μάς κατέταξαν μέ τήν αύτοθυσία 
τους καί μέ τό παράδειγμά τους, στά ελεύθερα έθνη, 
γιά νά συνεχίσωμε τήν αιώνια καί ένδοξη ιστορία 
τοϋ Γένους μας καί τής Αγέραστης Φυλής μας καί 
άποτίουν Αδιάκοπα φόρο τιμής καί παντοτεινής εύ- 
γνωμοσύνης πρός τούς ξενητεμένους ήρωές μας, 
πρός τά ξενητεμένα Αθάνατα παιδιά μας, μ’ έκδηλο 
θαυμασμό καί μέ μιά ξέχωρη εθνική περηφάνεια.

Έμειναν έκεΐ στή ξενητειά γιά πάντα θαμμένα τά 
όστά τών νεαρών ήρωϊκών βλαστών τοϋ Έθνους μας, 
κοντά στή καταπράσινη βουνοπλαγιά τών Καρπα
θίων, κοντά στό γραφικό Δραγατσάνι, γιά νά θυμί
ζουν σάν άλλοι 300 τοϋ Λεωνίδα, «ότι τήδε κείμεθά 
τοΐς κείνων ρήμασι πειθόμενοι».

Καί τό Πανελλήνιο σύσσωμο στέκεται νοερά καί 
μ’ εύλάβεια παράπλευρα στον τάφο τών άθάνατων 
'Ιερολοχιτών, σέ στάση αυθόρμητης προσοχής.

Φόρος τιμής όφειλόμενης σέ κείνους πού ή θυσία 
τους γιά τή πατρίδα, γιά τό έθνος έγινε θρΰλος.

311



Απαντες, μηδενόςέξαιρουμένΰυ 
καθ’ δλα τά πλάτη καν μήκη τής 
Γης, συμφωνούν απολύτως δτι ή 
παιδεία κατά τήν σύγχρονον επο
χήν, είναι βαρύτατα, ή μάλλον θα- 
νασίμως, ασθενής. Καί ή παιδεία 
αϋτη δέν είναι τυχαία καί άσήμαν- 
τος έκδήλωσις τών άνθρωπίνων 
δραστηριοτήτων. Είναι, άναμφι- 
λέκτως, ή σπουδαιοτέρα πασών, 
καθόσον έξ αύτής έξαρτάται ή ευ
δαιμονία καί ή έπιβίωσις τής άνθρω 
πότητο" "Αν?ΐ' όρθής παιδείας ό 
άνθρωπος μεταβάλλεται είς τό τρο- 
μακτικώτερον δν τής Δημιουργίας, 
άοκνος δημιουργός πολέμων, ερί
δων, συμφορών καί παντός κακού. 
Σχετικώς άς μή λησμονώμεν τήν 
άδιάψευστον ρήσιν τού θείου Πλά
τωνος: «"Ανθρωπος δέ, όρθής μέν 
παιδείας καί φύσεως ευτυχούς τυ
χών, θειότατον ήμερώτατόν τε ζώον 
γίγνεσθαι φιλεΐ, μή ίκανώς δέ ή μή 
καλώς τραφέν, άγριώτατον, όπόσα 
φύει γή». Καί τήν έτέραν τού ίδιου: 
«Έξ άμαθίης πάντα κακά πασιν έρ 
ρίζεται καί βλαστάνει».

Ό  πολιτισμός, ή πεμπτουσία τών 
άνθρωπίνων κοινωνιών καί τό 
ζείδωρον «όξυγόνον» τό άναγκαΐον 
διά τήν έπιβίωσίν των, γεννάται έκ 
τών επιστημών καί έκεΐναι έκ τής 
παιδείας. Ή  σαθρά παιδεία δημι
ουργεί άνερματίστους έπιστήμας 
καί έκεΐναι φαΰλον Πολιτισμόν. 
Τό δτι ό άνθρώπινος πολιτισμός 
εύρίσκεται εις κακήν ποιοτικήν 
θέσιν άποδεικνύεται άπό τήν πλη
θώραν τών θλιβερών έκδηλώσεών 
του, έκ τών όποιων αί πλέον χα
ρακτηριστικοί είναι οί συνεχείς 
πόλεμοι. ’Ενώ κύριον έργον ένός 
υγιούς πολιτισμού έδει νά είναι ό 
έξανθρωπισμός τών άνθρωπίνων 
κοινωνιών, διαπιστοΰμεν δτι διαρ
κές παράγωγον τού άποτυχόντος 
συγχρόνου πολιτισμού μας είναι ό 
άπανθρωπισμός καί ή έξαγρίωσις. 
Αί ρίζα- τού κακού τούτου εύρί- 
σκονται βασικώς είς τήν άπροσάρ- 
μοστον καί ανωφελή παιδείαν.

'Η έπανάπαυσίς μας έπί τού μετα
πολεμικού κατεστημένου, δπου κυ
ριαρχεί τό άνελέητον προσωπικόν 
συμφέρον, μάς θέτει έπί μοιραίας 
τροχιάς, τής όποιας τό ταχυτάτης 
προσεγγίσεως σημεΐον πτώσεως, 
εύρίσκεται είς ένα άπύθμενον Και
άδαν. Είναι έπιβεβλημένη ή άνανέ- 
ωσίς μας, δχι τόσον δι’ ήμάς τούς 
άποτυχόντας υπευθύνους, όσον διά 
τήν νέαν γενεάν, ή όποια έάν άκο- 
λουθήση τήν πορείαν μας θά έπι-

Προβλήματα τής έποχής

Η Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ Η  
Άυτιστρατήγου έ . ά .

Π ρ ο έ δ ρ ο υ  
Πανεπιστημίου Πατρών

Χαρούμενα φωτεινά παιδικά πρόσωπα κατά τήν άναχώρησι άπό τό Σχολείο 
Αυτή 8lvat καί πρέπει νά είναι πάντα ή έπιδίωξις τής συγχρόνου παιδείας.
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Γελαστά πρόσωπα μέσα εις τήν τάξι, είναι ένας άπό τούς πρωταρχικούς στό
χους τής συγχρόνου άντιλήψεως περί έκπαιδεύσεως.

σπεύση ΐήν όδυνηράν πτώσιν τοΰ 
όλεθρίου πολιτισμού μας.

'Η σύγχρονος κοινωνία μας έχει 
τοποθετήσει εις τό βάθρον 'τοΰ 
Θείου, τό προσωπικόν συμφέρον, 
και εντός τοΰ μηχανοποιημένου 
άγχώδους όργασμοΰ της έχει δια- 
χωρισθή εις άκορέστους παραγω
γούς καί άδηφάγους καταναλωτής, 
εις τούς όποιους κυριαρχεί ό 
άπανθρωπισμός. Ή  καταρρεύσασα 
οικογένεια αποτελεί λοιδωρουμένην 
άνάμνησιν, ή θρησκεία μετεβλήθη 
όπό τοΰ άλλόφρονος συγχρόνου αν
θρώπου εις θεσμόν ρωμαντικόν, 
απροσάρμοστον εις τό «πρακτικόν» 
πνεΰμα τής εποχής μας, ήΝ κοινό- 
της (κράτος, κοινωνία) μας ένδια- 
φέρει έφ’ όσον μας έξυπηρετεΐ, 
αλλέως τήν κατηγοροΰμεν έπί τυ
ραννία καί οί νόμο} δέν μάς εμπνέ
ουν τόν σεβασμόν, αλλά τόν φόβον 
καί προσπαθοΰμεν παντί τρόπω 
διά τήν καταστρατήγησίν των. Έν 
δψει των άνωτέρω είναι άναγκαία 
μιά όρθή καθολική διαπαιδαγώγη
σή, δι’ εκπολιτιστικήν άνανέωσιν 
καί δι’ όρθήν σμίλευσιν τής νέας 
γενεάς. Τοΰτο άποτελεΐ μίαν μεγί- 
στην ιστορικήν εύθύνην τής παρού- 
σης άλλοπροσάλλου γενεάς μας.

Ή  άνανεωτική αΰτη διαπαιδα- 
γώγησις θά μάς τοποθετήση εις τόν 
όρθόν δρόμον, ό όποιος όδηγεϊ εις 
τήν πειθαρχημένην έλευθερίαν, τήν 
πλήρη δικαιοσύνην, τήν άντιδη- 
μαγωγικήν δημοκρατίαν καί τήν 
ώφελιμιστικήν λογικήν. Εις τήν 
βάσιν έξορμήσεως διά 'τούς νέους 
αυτούς φωτεινούς ορίζοντας ευρί- 
σκεται ή παιδεία. Αΰτη δέν είναι 
έργον μόνον των έκπαιδευτών, άλ- 
λά όλων ήμών. Αΰτη δέν δύναται 
νά έκσυγχρονισθή εκ τών έσω.

Διά δημιουργίαν όρθής παιδείας 
είναι άναγκαία ή ζωογόνος άνανεω
τική έπίδρασις πάντων τών έκτος 
αυτής, άφοΰ όμως οδτοι ύποστοΰν 
έκσυγχ ρο ν ισμέ νη,ν αύτοδιαπαιδαγώ- 
γήσιν καί καθορίσουν ώς διάρκειαν 
συνεχοΰς καί προσαρμοζομένης 
εις τάς εξελίξεις παιδεύσεως τό 
σύνολον τής άνθρωπίνης ζωής. Ό  
ένδοστρεφής κλειστός κύκλος τής 
παιδείας άποκόπτει τούτην άπό τήν 
ζωήν. Ή  παιδεία πρέπει νά είναι 
άνοικτή πρός τάς άνελίξεις καί τήν 
πρόοδον διά νά δύναται νά προσαρ
μόζεται ώφελιμιστικώς πρός αύτάς 
άνά πάσαν στιγμήν. Τό βασικόν πε- 
ριεχόμενον τής νέας παιδείας πρέ
πει νά είναι ή άγωγή, ή όποία οδη
γεί εις τόν έξανθρωπισμόν. 'Η

τεχνολγική παιδεία καταπνίγει τήν 
άγωγήν καί τήν θεωρεί έκτος 
συγχρόνου κλίματος. Τοΰτο άπο
τελεΐ θανάσιμον σφάλμα. Έχομεν 
μεγίστην άνάγκην άνθρώπων, πλή- 
ρων ανθρωπιάς καί ούχί πυρηνι
κών βομβών καί μηχανικών τε
ράτων. Ή  τεχνοκρατική παιδεία 
δέν άποτελεΐ μόρφωσιν, άλλά με
ταβάλλει τόν άνθρωπον εις ήλε- 
τρονικόν ύπολογιστήν, τό όποιον 
άποτελεΐ καταρράκωσιν τοΰ άν- 
θρωπισμοΰ. Ό  άνθρωπος θά άνα- 
νεωθή έφ’ όσον καλλιεργηθή ή 
ήθικοπνευματική του σκέψις άπο- 
κτήσει κριτικήν λογικήν καί ώφε- 
λιμιστικήν πνευματικότητα. Ταΰτα 
θά άποτρέψουν τάς τεκταινομένας 
τεχνικάς, οικονομικός καί πολεμι
κός έρινύας. Τό μέλλον τής άνθρω- 
πότητος έξαρτάται άπό τήν επιλο
γήν αύτήν. ’Εάν έπιλεγή ή άνθρω- 
πιστική παιδεία ή σωτηρία θά είναι 
έγγύς. Οί λειτουργοί τής νέας παι
δείας πρέπει νά είναι οί άριστεΐς 
τών κοινωνιών, άνώτεροι παντός 
άλλου, μέ άφθαστον προσωπικήν 
άξίαν, πραγματικοί ύπεράνθρωποι, 
μέ άνεπίληπτον βίον, μέ περιφρό- 
νησιν τοΰ προσωπικοΰ συμφέρον
τος, μέ μέγα γόητρον καί όρθήν, 
άνά στιγμήν, έκτίμησιν τής συνε
χώς προσαρμοζομένης πορείας τής 
παιδείας, καί προ παντός μέ πλήρη 
άντίληψιν τοΰ μεγαλείου τής άνυ- 
περβλήτου άποστολής των. Αϊ 
κρατικαί οίκονομικαί παροχαί πρός 
αύτούς πρέπει νά είναι άστείρευτοι

διά τό έργον των καί ούχί δι’ ήγε- 
μονικήν ζωήν. ’Αποστολή τών γι
γάντων τούτων θά είναι ή έξάλειψις 
τοΰ άπανθρωπισμοΰ τής παιδείας 
καί ή καθιέρωσις τοΰ σωστικοΰ 
έξανθρωπισμοΰ. Μία συνταρακτική 
άλλαγή τής γνωστής σήμερον θλι
βερός άνθρωπίνης (ρύσεως πρέπει 
νά έπιτελεσθή. Πρέπει νά διδάσκε
ται ή ισχύς τής πειθαρχημένης 
έλευθερίας, ή σύλληψις τοΰ ούσιώ- 
δους χαρακτήρος τών έπιστημών 
πρός άξιοποίησίν των διά τήν όρθήν 
δημοκρατίαν καί ή άνάγκη τής κα
θολικής γνώσεως τών ώφελιμιστι- 
κών έπιστημών, άνευ τών δεσμών 
τών έξειδικεύσεων. Πέραν τούτων 
πρέπει νά προσαρμοσθοΰν πρός τάς 
άνάγκας τών έξελίξεων τά διδασκό
μενα, νά καταργηθοΰν τά άπηρχαι- 
ωμένα τοιαΰτα, νά έκσυγχρονισθοΰν 
αί μέθοδοι μαθήσεως καί νά τίθεν
ται πάντοτε ήθικώς ώφελιμιστικοί 
στόχοι. Έκπαιδευταί καί έκπαιδευ- 
όμενοι πρέπει νά άνανεώνουν τάς 
γνώσεις των διά βίου. Καί τέλος 
πρέπει νά κατορθωθή καί έν θαΰμα: 
Ή  παιδεία οδσα προσιτή εις πάντας, 
νά είναι άκρως έπιθυμητή υπό πάν
των, ώς είναι σήμερον έπιθυμητή ή 
ήδονιστική εόζωΐα, σήμα αΰτη κα- 
τατεθέν τοΰ πεπτωκότος άνθρώπου. 
Συμπέρασμα: Είναι άκρως έπιβε- 
βλημένη μία γενναία καί ριζική 
έπανάστασις εις τήν παιδείαν διά 
νά σωθή αΰτη έκ τοΰ θανάτου καί 
μετ’ αύτής ό πολιτισμός καί ή άν- 
θρωπότης.
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Μ Η Τ Ε Ρ Α
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κυρίας ΛΟΥΚΙΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗ
Α ι σ θ η τ ι κ ο ύ

Ίδιοκτητρίας — Διευθυντρίας 
Σχολής Αισθητικής

Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Σ  

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕΣ’ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΗ ΣΟΥ Ω ΘΑΥΜΑ
ΚΡΑΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΑΣ Μ Η Τ Ε Ρ Α
ΚΙ’ Ε Ι Σ Α Ι Α Π’ ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΕΣΥ Π Λ Α Τ Υ Τ Ε Ρ Α

Κάθε φορά πού γράφω γιά τήν μητέρα 
προσπαθώ νά άποδώσω ότι αΐσθάνθηκα 
γιά τό προσφιλέστερον αυτό ον πού ύπάρ- 
χει στον κόσμο. Τό ένοιωσα τό θέμα τού
το βαθιά σάν κάτι τό υπέρτατο στήν άν- 
θρώπινη ζωή, τό ένοιωσα σάν κόρη, καί 
σάν Μητέρα. Ρίγη συγκινήσεως κάθε 
φορά διατρέχουν τό σώμα μου γιατί ή 
γλυκιά όπτασία τής μητέρας μου παρου
σιάζεται μπροστά μου σάν έκπρόσωπος 
όλων τών Μητέρων, καί μέ τό βλέμμα 
χάϊδευε μέ μιά άπέραντη ικανοποίηση 
γιά τήν άναγνώριση τών θυσιών πού έκα
νε γιά μένα όπως κάθε μητέρα γιά τά παι
διά της.

Ή  άγάπη, ή τρυφερότητα, ό σεβασμός 
καί 6 θαυμασμός γιά τήν Μητέρα καλ
λιεργήθηκε σάν μιά μεγάλη άρετή άπό 
τήν έποχή τού πρωτογόνου άνθρώπου 
μέχρι σήμερα, καί τήν δόξα τής μητέρας 
τήν έξύμνησαν ποιητές, καί σοφοί άπό 
τήν περίοδο τού 'Ομήρου άκόμη.

Ή  θέση τής μητέρας στήν οικογένεια 
άποτελεΐ σπουδαιότατο παράγοντα τής 
ζωής, γιά τήν έξυγίανση καί άνάπλαση 
αύτής, ή όποια άποτελεΐ κύτταρο τής 
κοινωνίας, τό θείο θεσμό πού συμβάλλει 
τά μέγιστα στήν άπόκτηση τής άληθινής 
εύδαιμονίας—διακαούς πόθου τού άνθρώ
που.

Ή  γυναίκα μητέρα, είναι ό άμεσος καί 
μοναδικός βοηθός τού άνδρα στήν οικο
γένεια, γιατί ένώ έκεΐνος, ώς άρχηγός 
τής οικογένειας, είναι τό θεμέλιο καί ή 
βάση αύτής, μοχθεί καί κινδυνεύει πολ
λές φορές γιά τήν έξοικονόμηση τών 
άναγκαίων, γιά τή ζωή τής οικογένειας 
καί τήν άνάλογη μόρφωση τών παιδιών

τους, ή μητέρα είναι ό πολύτιμος συμπα
ραστάτης του.

Τό συναίσθημα τής εύθύνης της, τήν 
κάνει νά μαντεύη τήν κάθε άγωνία καί 
στενοχώρια* τού συζύγου της καί τών 
τέκνων της. Έχει τόν τρόπο της μέ τήν 
διαίσθηση πού τήν έπροίκισε ό Δημιουρ
γός νά διαβλέπη, νά μαντεύη καί νά άπα- 
λύνη τόν πόνο. Ή  στοργή της δέν μπο
ρεί μέ τίποτε νά άναπληρωθή, γιατί είναι 
τόσο βαθειά, τόσο θερμή, τόσο άδολη, 
ώς θείο δώρο άνάμεσα στις τόσες δυσχέ- 
ριες καί πίκρες πού ένδεχόμενα έπιφυ- 
λάσσει ή ζωή.

Ή  μητέρα είναι έκείνη πού όργανώνει 
τήν οικογενειακή ζωή, τήν φωτίζει μέ 
τήν άγάπη της, καί τήν σφραγίζει μέ 
τή δική της προσωπικότητα. Είναι ή 
μορφή πού δεσπόζει στήν οικογένεια 
καί.μέ τήν άγάπη της, μέ τή στοργή της, 
μέ τήν πνοή της έξασφαλίζει τήν άρμο- 
νία καί μεταμορφώνει τό σπίτι σέ θερμή 
φωληά πού συγκεντρώνει κοντά της τά 
μέλη τής οικογένειας.

Τό παιδί δέν μπορεί νά ζήση χωρίς τήν 
στοργή καί τήν άγάπη τής μητέρας καί 
χωρίς νά αισθάνεται τή θαλπωρή της. 
Ή  ένάρετη μητέρα είναι περισσότερο 
πολύτιμη άπό τούς άδάμαντας καί μαργα
ρίτας, γιατί ό σύζυγος τότε τήν Εμπιστεύ
εται, γιατί εις όλη τή ζωή της θά φέρη 
καλόν εις τόν άνδρα της καί ποτέ κακόν.

Τά λόγια της είναι πάντοτε σοφά καί ή 
γλώσσα της ούδέποτε παρανομεί.

Ή  Μητέρα δέν είναι προικισμένη μο
νάχα μέ τήν άγάπη, τήν άγάπη τή φωτι
σμένη, τήν άγάπη τού Χριστού, εχει άκό
μη σάν στολίδι πολύτιμο, καί άνεκτίμη- 
το, τήν άρετή τής ΰπομονής, πού τήν 
γρανιτώνει, σ’ όλες τις δύσκολες στι
γμές πού άντιμετωπίζει αύτή ή ίδια, τά 
παιδιά της, ό άνδρας της καί τήν κάνει 
νικήτρια γιά τήν έπιβίωση τή; οικογέ
νειας. Είναι σέ όλους μας γνωστό ότι ή 
μητέρα άπό τής νηπιακής ήλικίας τών 
παιδιών της, καί μέχρι τών 20 χρόνων 
των, άντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες πού 
ή ύπομονή της τήν κάνει τις περισσότε
ρες φορές ήρωΐδα, γιατί παρά τήν άγάπη 
πού αισθάνεται αύτή γιά όλους, μερικά 
έκ τών μελών τής οικογένειας δέν Αντι
λαμβάνονται τήν πραγματικότητα αύτή, 
καί τήν πικραίνουν, άλλά χάρις στήν 
ύπομονή της, τήν έγκαρτέρησή της, άντι- 
μετωπίζει καί τις διχόνοιες, καί τις οικο
γενειακές σκηνές, καί έπαναφέρει τήν 
οικογένεια στή γαλήνη καί στήν άρμο- 
νία. Μέ τήν ύπομονή της άντιμετωπίζει 
τις οικονομικές δυσχέρειες, τις άσθέ- 
νειες, τις θλίψεις, τούς θανάτους, καί γε
νικά τις οικογενειακές συμφορές καί γί
νεται αύτή ή ήρωίδα, τό θύμα, ή θυσία.

Ή  Μητέρα είναι πραγματικά μιά ήρωί
δα. Έτσι τήν έχαρακτήρισε καί μιά 
μικρή μαθήτρια, όταν ό διδάσκαλός της,
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έθεσε τό έρώτημα στους μαθητάς του 
νά τού άναφέρουν μιά γυναίκα ήρωΐδα. 
’Αδίστακτα έδωσε τήν άπάντηση «Τήν 
Μητέρα!!» καί δέν είχε άδικο, δέν άστό- 
χησε στήν άπάντησή της, γιατί ή μητέρα 
σάν νοιώθη τήν άξια τού ύψηλού υπουρ
γήματος της, τήν ιερή αποστολή τής 
μητρότητος, τήν όποιαν καλείται νά φέ- 
ρη είς πέρας μέ συναίσθηση τής σοβαρδς 
εύθύνης της, όταν νοιώση ότι γίνεται καί 
αύτή συνδημιουργός, τότε νοιώθει ότι 
τό έργο της είναι έργο κόπων, μόχθων 
καί θυσιών ότι ή ίδιότης τής μητέρα; εί
ναι μιά ιδιαίτερη καρριέρα, ένα ιδιαίτερο 
έπάγγελμα, πού κανένα άλλο είτε έπι- 
στημονικό, είτε ρρακτικό δέν είναι άνώ- 
τερό του, γιατί όχι μονάχα γιά τή σωμα
τική άνάπτυξη τών παιδιών της φροντί
ζει, άλλά καί γιά τήν πνευματική, γιά 
τήν μόρφωση τού χαρακτήρος, καί τής 
ψυχής των μέ τή μητρική ήρεμία, τήν 
σταθερότητα, καί τήν πειθώ πού άπορ- 
ρέουν άπό τήν άγάπη καί τήν ύπομονή.

Ή  καλή Μητέρα, ή Χριστιανή, έχει 
καί ένα άλλο προτέρημα πού τήν κάνει 
άξια τού προορισμού της, καί ικανή νά 
διατηρήση τή θέση τού άγαθοΰ ’Αγγέλου 
άνάμεσα στήν οικογένεια, τό προτέρημα 
τής πίστης στό Θεό. Ή  πίστη ή ίδική 
της θά τήν κάνη νά έπιζητήση τήν έπί- 
λυση τών δύσκολων προβλημάτων τής 
οικογένειας άπό τόν θεό, αύτή ή πίστις 
θά τής χα;ίεη τήν άνδρεία καί τό θάρ
ρος, καί τήν γενναιότητα νά άπευθύνεται 
διά τής προσευχής πρός τόν Θεόν καί 
διά τής εύσεβείας νά έπιζητήση τήν προκο
κοπή καί τήν εύτυχία τών παιδιών της 
καί όλοκλήρου τής οικογένειας της.

Όταν ή μητέρα έχει όλας τάς άρετάς 
πού άναφέραμε καί κατορθώνει νά βασι
λεύ η στήν οικογένεια, ή άτμόσφαιρα

τής καλωσύνης, τής εύγενείας, τής όμο- 
νοίας, τής άγάπης, τής ειρήνης, καί τής 
πίστεως, τότε σμιλεύονται μέ βεβαιότητα 
οί Χριστιανικοί έκεϊνοι χαρακτήρες, 
πού άναδεικνύουν τά μέλη τής οικογέ
νειας καλούς πολίτας, καί ώφελίμους στήν 
κοινωνία καί στήν Πατρίδα γενικώτερα.

Τέτοια πρότυπα μητέρων ύπήρξαν 
πολλά καί πρώτ’ άπ' όλα ή Θεοτόκος ή 
«Κεχαριτωμένη» καί ή Αγία Ελένη, 
μητέρα τού Μ. Κωνσταντίνου καί πολλές 
άλλες εύσεβείς μητέρες μεγάλων άνδρών.

Ή Μητέρα είναι ή βάση τής οικογέ
νειας, είναι ή βάση γιά τήν έξυγίανση καί 
άνόρθωση τής κοινωνίας, καί έάν ή άν- 
θρωπότής πάσχη ή εύημερή τούτο είναι 
έργο τών κακών ή καλών μητέρων.

Ά ς τιμώμεν λοιπόν τήν μητέρα μας, 
άς τής αναγνωρίζουμε τος κόπους της 
καί τις θυσίες της, άς τήν εύγνωμονούμε 
γιά ότι κάνει γιά μάς καί άς παρακαλοΰμε 
τό Θεό νά τής χαρίζη τήν υγεία καί τήν 
εύτυχία πού τής πρέπει Καί άπευθυ νόμε- 
νοι πρός τις νεάνιδες, αυριανές μητέρες, 
άς τις ύπενθυμίσουμε ότι άπό αυτές άνα- 
μένουμε τήν καλυτέραν αύριον. Άπό 
αύτές ή κοινωνία άναμένει τούς αύριανούς 
καλούς πολίτας, τούς άξιους άρχοντας 
καί ή Πατρίς τούς καλούς Στρατιώτας, 
καί τούς ήρωας πού θά τήν ύπερασπίσουν 
άπό τούς κακοβούλους έχθρούς της.

"Ολοι, άς πάμε νά φιλήσουμε τό χέρι 
τής μητέρας μας ώς ένα έλάχιστον 
δείγμα ευγνωμοσύνης ή άν δέν ύπάρχη 
ποιά στή ζωή, άς τήν φέρουμε μέ ιερή 
συγκίνηση στή μνήμη μας καί άς τής 
άναγνωρίσουμε ότι όσο μεγάλη καί άν 
είναι ή δική μας άγάπη, δέν θά μπορέση 
νά φθάση τή δική της πού είναι τόσο άπέ- 
ραντη, τόσο άδολη, τόσο φωτισμένη.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
κ α ί

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Φ Α Τ Ο Υ Ρ Ο Υ  

Π α ρ έ δ ρ ο υ
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  Έ π ι χ ρ α τ ί ΐ α ς

Είναι πλέον τοΐς πασιν γνωστόν, 
ότι ή δρασις τοΰ Σώματος τής Χωρο
φυλακής έχει παυσει από μακροΰ 
νά περιορίζηται εις τήν σφαίραν 
τής προλήψεως καί τής καταστο
λής των έγκλημάτων καί γενικώτε- 
ρον τής δημοσίας τάξεως καί 
ασφαλείας, εις τήν όποιαν είναι 
κατ’ αρχήν τεταγμένον νά κινήται, 
ως έκ τής φύσεώς του, εν ’Αστυνο
μικόν Σώμα. Εις τά αστυνομικά 
καθήκοντα τοΰ Σώματος, με τά 
όποια έπεφόρτισε τοϋτο ό νομοθέ- 
της κατά τήν πρό 140 περίπου ετών 
σύστασίν του, ή έξελιξις τοΰ συγ
χρόνου βίου έχει επισωρεύσει εν 
πλήθος νέων καθηκόντων, τά όποια 
εξέρχονται τοΰ κύκλου τών κυρίως 
άστυνομικών έργων καί απτονται 
όλων σχεδόν τών έκδηλώσεων τοΰ 
συγχρόνου κρατικοΰ μηχανισμοΰ. 
Συνήθως, όσάκις γίνεται λόγος περί 
τής δράσεως τής Χωροφυλακής, 
πάντες άναφέρονται εις τον τομέα 
τών άστυνομικής φύσεως έργων 
αυτής καί ευλόγως, έφ’ όσον τά 
έργα ταΰτα άποτελοΰν πάντοτε τήν 
κυρίαν άποστολήν τοΰ Σώμα
τος. Έν τούτοις, διά νά δυνηθή 
νά σχηματίση τις πλήρη ει
κόνα τής δράστη ριότητος τοΰ 
Σώματος, θά πρέπει νά έχη ύπ’ 
όψιν του καί τό πλήθος τών πέραν 
τοΰ καθαρώς άστυνομικοΰ τομέως 
καθηκόντων, διά τών όποιων έπε- 
φόρτισε τήν Χωροφυλακήν τό σύγ
χρονον Κράτος. Δέν θά ήτο συνε
πώς ύπερβολικόν νά λεχθή, ότι εις 
τό σύνολον τών δραστηριοτήτων 
τοΰ Σώματος τά μή άστυνοιιικά
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Σήμερον τό έργον τής Χωροφυλακής δέν περιορίζεται εις τά αύστηρώς αστυ
νομικά καθήκοντα αλλά έμπλέκεται εις μέγα άριθμόν υπηρεσιών καί έξυπηρετή- 
σεων τής Δημοσίας Διοικήσεως έν γένει, τάς όποιας παρέχει προθύμως καί άποτε-

Εργα, μέ τά όποια είναι τοϋτο έπι- 
φορτισμένον, απορροφούν σήμε
ρον πολύ μεγαλύτερον ποσοστόν 
χρόνου άπασχολήσεως των όργά- 
νών του, παρ’ όσον τά ύπό στενήν 
Εννοιαν άστυνομικά αΰτοΰ καθή
κοντα.

'Η Χωροφυλακή άποτελεΐ σήμε
ρον τόν μεγαλύτερον διοικητικόν 
μηχανισμόν, έξ όσων διαθέτει τό 
Κράτος προς πραγμάτωσιν των 
σκοπών του. Αί ύπηρεσίαι αύτής 
είναι έγκατεσπαρμέναι εις όλόκλη
ρον' σχεδόν τήν εδαφικήν Εκτασιν 
τής Επικράτειας, καλύπτουσαι, 
πλήν τής περιοχής των πόλεων 
’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών καί 
Κερκύρας, όλόκληρον τήν υπόλοι
πον χώραν δι’ άστυνομικών υπη
ρεσιών έδρευουσών άπό τών μεγά
λων άστικών κέντρων μέχρι τού 
τελευταίοι) χωρίου τής υπαίθρου. 
Ή  άρτια όργάνωσις τών υπηρεσι
ών τής Χωροφυλακής, ή αυστηρά 
ίεραρχική σχέσις τών στελεχών 
αύτής, ή άληθώς ύψηλή στάθμη 
τής έκπαιδεύσεως τούτων, ή ύψηλή 
περί τοΰ καθήκοντος άντίληψις, ή 
όποια πρυτανεύει εις όλας τάς 
βαθμίδας τού Σώματος, ό διαρκώς 
άνανεούμενος τεχνικός εξοπλισμός 
αυτού, έχουν καταστήσει τούτο εν 
ταν κυρίων Εξαρτημάτων τοΰ όλου 
κρατικού μηχανισμού καί πολύτι
μον συμπαραστάτην τοΰ συγχρόνου 
Κράτους. Ούτω, τό Κράτος κατα
φεύγει σήμερον εις τάς υπηρεσίας 
τής Χωροφυλακής ού μόνον διά νά 
καλύψη τάς άστυνομικής φύσεως 
άνάγκας του, άλλά καί διά νά διευ- 
κολύνη ή καί. συμπληρώση τήν 
δρασιν όλων σχεδόν τών διοικητι
κών υπηρεσιών αύτοΰ καί τών νο
μικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Πράγματι, ή δρασις τής Χωρο
φυλακής Εμπλέκεται σήμερον εις 
μέγα άριθμόν διοικητικών διαδι
κασιών. Τό Εργον αύτής εις τόν γε- 
νικώτερον τομέα τής διοικητικής 
λειτουργίας είναι άληθώς μέγα καί 
εις ποικιλίαν καί εις εκτασιν. Είναι 
άναμφιβόλως ακρως δυσχερές, αν 
μή άδύνατσν, νά τό περιλάβη τις 
όλόκληρον εις τόν περιωρισμένον 

.χώρον Ενός συντόμου άρθρου ώς 
τ!> παρόν. Γενικαί τινες σκέψεις 
διατυπούνται Ενταύθα, διά νά δοθή 
ή εύκαιρία \/ά Ερευνηθή εύρύτερον 
καί συστηματικώτερον τό εργον 
τούτο καί νά προβληθή εις βαθμόν 
άνάλογον πρός τήν σημασίαν του.

Ούτω, δέν δύναταί τις ν’ άντιπα- 
ρέλθη χωρίς ιδιαιτέραν μνείαν Ενα 
νευραλγικόν τομέα, εις τόν όποιον

λεσματικώς.

πρωταρχικώς έκδηλοΰται ή δρασις 
τής Χωροφυλακής: πρόκειται περί 
τής κανονιστικής δράστηριότητος 
τοΰ Σώματος. Ώς γνωστόν. Επί τή 
βάσει τοΰ άρθρου 1-06 τοΰ Κώδικος 
τής Χωροφυλακής (ν. δ. 3365)1955 
ώς ήδη ισχύει), ό Διευθυντής τής 
Άστυνομικής Διευθύνσεως Χωρο
φυλακής Προαστίων Πρωτευούσης, 
ό Διευθυντής ’Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης, οί Διοικηταί Διοικήσεων 
καί οί Διοικηταί Υποδιοικήσεων 
είναι άρμόδιοι, όπως Εκδίδουν άστυ- 
νομικάς διατάξεις, καλυπτούσας 
τό 99 % τής Εκτάσεως τής χώρας

καί τό 80 % τοΰ συνόλου τοΰ πλη
θυσμού, πρός ρύθμισιν τών έν τώ 
άρθρφ τούτω άπαριθμουμένων βιο
τικών σχέσεων, κατά τήν έν αυτώ 
διαγραφομένην διαδικασίαν. Τό κα
νονιστικόν τούτο εργον τής Χωρο
φυλακής κατέχει δεσπόζουσαν θέ- 
σιν Εντός τοΰ διοικητικού δικαίου 
τής χώρας, όχι μόνον λόγω τής 
έκτάσεώς του, άλλά καί λόγω τοΰ 
ιδιαιτέρως εύπαθοΰς τομέως, εις τόν 
όποιον έκδηλοΰνται. Αί ’Αστυνο
μικά) διατάξεις όριοθετούν, ώς 
γνωστόν, τό πεδίον τής έλευθέρας 
δράσεως τών άτόμων εις πλείστους
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ΐομεϊς. οι όποιοι άπτονται άμέσως 
τών έκ τοΟ Συντάγματος άπορρε- 
ουσών ατομικών ελευθεριών.

Πράγματι ή προληπτική καί κα
τασταλτική έπέμβασις τοΰ Κρά
τους εις τόν χώρον όπου έκδηλοΰ- 
ται ή κατ’ αρχήν έλευθέρα δρασις 
τών ατόμων (κατοχύρωσις δημο
σίας τάξεως, άσφαλείας, υγείας, 
ήθικής, ήσυχίας, διακίνησις ατό
μων, ιδεών καί άγαθών, συγκεντρώ
σεις, θεάματα, λειτουργία κατα
στημάτων, έμπόριον καί βιομηχα
νία, συγκοινωνίαι, κυκλοφορία πε
ζών καί οχημάτων κ.λ.π.) ρυθμί
ζεται έν πολλοΐς, τόσον υπό έποψιν 
ουσιαστικών προϋποθέσεων, όσον 
καί ύπό εποψιν διαδικασιών, δι’ 
άστυνομικών διατάξεων. Δέν απο
τελεί ύπερβολήν νά λεχθή, ότι 
οόδεμία άλλη κρατική Αρχή κέ- 
κτηται εις τοιαύτην έκτασιν κα
νονιστικήν αρμοδιότητα.

Ποιον είναι τό βάρος τής άρμο- 
διότητος ταύτης, ποια γενικά καί 
έπί μέρους ζητήματα θέτει έκάστο- 
τε εις τάς υπηρεσίας τής Χωροφυ
λακής, νομοθετούσας έν προκειμέ- 
νφ, δέν είναι δύσκολον νά μαντεύ- 
ση τις. 'Η άσκησις τοϋ κανονιστι
κοί) έργου απαιτεί πάντοτε βαθεΐαν 
καί ακριβή γνώσιν τών βιοτικών 
σχέσεων καί τών κρατουσών έκά- 
στοτε κοινωνικών, οικονομικών καί 
πολιτικών συνθηκών, άρτίαν νομι
κήν κατάρτσισιν διά τήν νόμιμον 
χρήσιν τών έξουσιοδοτήσεων, φαν
τασίαν καί ευθυκρισίαν διά τήν θέ- 
σπισιν εύστοχων, καί λυσιτελών 
κανόνων, εύχερώς προσαρμοζομέ- 
νων εις τήν κρατούσαν πραγματι
κήν κατάστασιν καί έντασσομένων 
εις τήν γενικωτέραν νομικήν τά- 
ξιν, πρός δέ διευκολυνόντων τήν 
άνάπτυξιν τοΰ κοινωνικού βίου εις 
όλας τάς έκδηλώσεις του καί άνθι- 
σταμένων κατά τό δυνατόν μακρό- 
τερον, εις τήν δοκιμασίαν τών άε- 
νάων μεταβολών τής ζωής καί τών 
βιοτικών σχέσεων τοΰ καιρού μας. 
Καί μόνον τό μέγεθος καί ή σπου- 
δαιότης τοΰ νομοθετικού έργου τής 
Χωροφυλακής θά ήρκει διά νά έδ- 
ραιώση τήν προάρχουσαν θέσιν της 
έντός τής διοικητικής λειτουργίας.

Πέραν όμως τούτου, ή Χωροφυ
λακή, έπί τή βάσει τών κειμένων 
διατάξεων, είναι άρμοδία: α) όπως 
έκδίδη σειράν ολόκληρον έκτελε- 
στών διοικητικών πράξεων, έξερ- 
χομένων τοΰ στενού άστυνομικοΰ 
τομέως καί έντασσομένων έντός 
τοΰ γενικωτέρου κύκλου τής διοι
κητικής δράστη ριότητος τοΰ Κρά

τους, β) όπο>ς κινή, τή πρωτοβου
λία τών όργάνων της, διαδικασίας 
άγούσας εις έκδοσιν τοιούτων πρά
ξεων παρ’ άλλων ’Αρχών καί γ) 
όπως μετέχη εις διαφόρους διοικη
τικός διαδικασίας εις στάδιον είτε 
προπαρασκευαστικόν είτε έκτελε- 
στικόν. Τό πεδίον τής δράσεως ταύ
της τοΰ Σώματος είναι πολύμορφον 
καί έκτεταμένον.

’Εξ άλλου, εις τήν διοικητικήν 
νομοθεσίαν, ή Χωροφυλακή έμφα- 
νίζεται συνηθέστατα ώς όργανον 
αρμόδιον πρός έκδοσιν πιστοποιη
τικών καί βεβαιώσεων περί γεγο
νότων καί πράξεων ή παραλείψεων 
στοιχειοθετουσών πόσης φύσεως 
δικαιώματα καί ύποχρεώσεις τών 
πολιτών, ή πρός έξακρίβωσιν προ
σωπικών, οικογενειακών, έπαγγελ- 
μϋτικών, οικονομικών κ.λ.π.κατα- 
στάσεων αύτών, ή πρός έρευναν 
καί συλλογήν στοιχείων διά τήν 
συμπλήρωσιν τοΰ φακέλλου, προ- 
κειμένου αί άρμάδιαι Άρχαί νά 
χωρήσουν εις τήν διά τής έφαρμο- 
γής τών διοικητικών νόμων έπιβαλ- 
λομένην ρύθμισιν τών βιοτικών 
σχέσεων. Είδικώς λ.χ. εις τήν νο
μοθεσίαν τής Κοινωνικής Άσφα- 
λίσεως άνευρίσκομεν πλήθος δια
τάξεων, αί όποΐαι άναθέτο,ίν £·?ς τάς 
ύπηρεσίας τής Χωροφυλακής τήν 
έξακρίβωσιν γεγονότων ή τήν δια- 
πίστωσιν καταστάσεων έφ’ ών θε- 
μελιοΰται τό δικαίωμα τών ήσφα- 
λισμένων πρός άπόληψιν ασφα
λιστικών παροχών.

Οΰτω, π.χ. εις τήν διέπουσαν τό 
Ι.Κ.Α., τόν Ο.Γ.Α., τό Τ.Σ.Α., τό 
T.E.B.F. κ.λ.π. νομοθεσίαν άπαν- 
τώνται διατάξεις άπαιτοΰσαι τήν 
παρά τών ένδιαφερομένων ύποβο- 
λήν πιστοποιητικών τών άρμο- 
δίων ’Αστυνομικών ’Αρχών περί 
τοΰ «τόπου τής διαμονής» των, ή 
τής «κατοικίας» των, ή περί τής 
«συνήθους άπασχολήσεώς» των, ή 
τοΰ «κυρίου έπαγγέλματός» των, ή 
περί τών «μέσων βιοπορισμού» των 
κ.λ.π. Είναι γνωστόν, πόσον λε- 
πταί είναι αί νομικαί αύται έννοιαι, 
ποία έμπειρία χρειάζεται διά τήν 
υπεύθυνον έξακρίβωσιν τοΰ πρα- 
γματικοΰ ύλικοΰ καί ποία νομική 
κατάρτισις άπαιτεΐται διά τήν ορ
θήν ύπαγωγήν τούτου εις τάς έν
νοιας ταύτας. Περαιτέρω, δύναται 
νά προστεθή ένδεικτικώς πάντοτε, 
ότι εις τήν περί χορηγήσεως έπαγ- 
γελματικών αδειών κυκλοφορίας 
αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως 
νομοθεσίαν προβλέπεται, ότι εις τό 
Ταμεΐον Συντάξεων Αύτοκινητιστών

ό χρόνος άσφαλίσεως τών έπαγγελ- 
ματιών αυτοκινητιστών, όστις έπη- 
ρεάζει καί τό δικαίωμά των πρός 
άπόκτησιν τής ώς άνω άδείας κυ
κλοφορίας Δ.Χ. αυτοκινήτου, άπο- 
δεικνύεται διά πιστοποιητικού, τό 
όποιον χορηγεί ή άρμοδία ’Αστυ
νομική ’Αρχή.

Εις τάς άνωτέρω περιπτώσεις ή 
Χωροφυλακή διαδραματίζει, έντός 
τών διοικητικών διαδικασιών, ρό
λον προπαρασκευαστικόν διά τήν 
έκδοσιν τής έκτελεστής διοικητι
κής πράξεωςπαρά τοΰ άρμοδίου 
όργάνου. Ό  ρόλος ούτος είναι 
άκρως δυσχερής καί αί συνέπειαι 
αύτοΰ εις τό έργον τής Δικοικήσεως 
σοβαρώταται, δεδομένου ότι πάσα 
άτέλεια ή έλάττωμα τών προ
παρασκευαστικών πράξεων, συνέ
πεια παραβάσεως διαδικαστικών ή 
ούσιαστικών διατάξεων, έπηρέαζει 
άναποδράστως τό κΰρος καί τών 
έκτελεστών διοικητικών πράξεων,
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Π I Ν Α Ξ
ΕΜΦΑΙΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗΝ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ 

ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ε Τ Ο Σ 1967 1968 1969 1970 1971 ΣΥΝΟΛΩΝ

Έκδοθεϊσαι ’Αστυνομικοί 
διατάξεις 95

ΚΑΝΟΝΙΣΉΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

314 206 2.7671214 938

Χορηγηθεϊσαι οικοδομικοί 
άδειοι 21.079

ΑΠΟΦΑΣΙΣΉΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

26.337 128.46128.366 27.671 24.988

Χορηγηθεϊσαι άδειοι τροχο
φόρων έν γένει 107.186 104.664 108.653 104.132 97.605 522.240

Χορηγηθεϊσαι άδειαι λειτουρ
γίας καταστημάτων 16.193 20.577 19.754 22.286 22.003 100.813

Χορηγηθεϊσαι άδειοι μικρο- 
πωλητών 12.778 13.292 13.153 13.286 14.472 66.981

Έκδοθεϊσαι βεβαιώσεις 
Ο.Γ.Α. Τ.Ε Β.Ε. Ι.Κ.Α. κ.λ.π. 59.835

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞ.ΕΙΣ

75.396 354.29966.911 77.886 74.211

Ένεργηθεΐσαι δειγματοληψί- 
αι τροφίμων κλπ. ειδών 40.134 44.530 50.137 50.562 50.301 235.664

Ένεργηθεΐσαι άστξυατρικαί 
έπιθεωρήσεις 299.888 327.927 387.582 431.780 459.971 1.907.148

Έπίδοσις δικογράφων 1.995.530

ΕΚΤΕΛΕΣΤ IKON ΣΤΑΔΙΟΝ

2.397.401 2.-431.189 11.089.6631.921.287 2.344.256

Έπίδοσις λοιπών παραγγελι
ών δικαστικών άρχών 1.221.870 1.319.669 1.532.551 1.551.556 1.657.294 7.282.940

Έκτελεσθέντα εντάλματα 
προσωπικής κρατήσεως 169.053 162.440 150.729 151.664 140.969 774.855

Αιτήσεις στρατιωτικών καί 
δημόσιων άρχών 1.011.793 1.068.991 1.170.397 1.237.583 1.324.366 5.813.130

Άφαιρεθεϊσαι άδειαι κυκλο
φορίας όχημάτων 29.985· 46.663 ■ 48.536 67.516 104.658 297.328

Άφαιρεθεϊσαι πινακίδες ά- 
ριθμοΟ κυκλ. όχημάτων 29.099 44.845 45.394 69.374 100.075 288.787

Θεωρηθεΐσαι άδειαι άνεγέρσε 
ως οικοδομών 33.499 45.548 49.916 48.577 50.533 225.073

Άφαιρεθεϊσαι άδειαι άνεγέρ- 
σεως οικοδομών 1.404 1.480 1.728 1.859 2.313 8.784
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άγουσα εις ακυρότητα τούτων, μέ 
τάς γνωστάς έντεΰθεν δυσμενείς επί 
της όμαλής πορείας τής Διοική- 
σεως συνεπείας.

Αλλά καί εις τό εκτελεστικόν 
στάδιον των διαφόρων διοικητικών 
διαδικασιών τό εργον τής Χωροφυ
λακής είναι σπουδαιότατον. ’Ενταύ
θα μάλιστα δύναται νά παρατηρηθή, 
ότι τό κύριον εργον, εις τό όποιον 
άνατίθεται άμέσως ή εμμέσως ή 
έκτέλεσις τών πόσης φύσεως έκτε- 
λεστών διοικητικών πράξεων, είναι 
ή Χωροφυλακή. Πράγματι, εις τόν 
έξωτερικόν κόσμον κατά τούς όρι- 
σμούς τών έκτελεστών διοικητικών 
πράξεων μεταβολή επέρχεται κατά 
κανόνα είτε δι’ ένεργειών αυτών 
τούτων τών όργάνων τής Χωροφυ
λακής (π.χ. διακοπή τών εργασιών 
έπιχειρήσεως, «κλείσιμον» κατα
στήματος συνεπεία άνακλήσεως 
τής άδειας λειτουργίας του παρά 
τής άρμοδίας Διοικητικής ’Αρχής, 
άφαίρεσις τής άδειας καί τών κρα
τικών πινακίδων αυτοκινήτων συ
νεπεία άνακλήσεως τής άδειας 
κυκλοφορίας παρά τής άρμοδίας 
υπηρεσίας Συγκοινωνιών ' κ.λ.π.) 
είτε διά τής συνδρομής, τήν όποιαν 
τά όργανα ταΰτα παρέχουν, ώς φο- 
ρεϊς τής δημοσίας εξουσίας, εις όρ
γανα ή συνεργεία ετέρων ’Αρχών 
(π.χ. κατεδάφισις παρανόμων, αυ
θαιρέτων ή επικινδύνων οικοδο
μών καί κτισμάτων έν γένει, κατά 
τούς ορισμούς τής πολεοδομικής 
νομοθεσίας κ.λ.π.). Είναι περιττόν 
νά τονισθή, πόσον λεπτόν είναι τό 
εκτελεστικόν τούτο εργον. Τό πε- 
ριεχόμενον τής πρός έκτέλεσιν 
πράξεως είναι βεβαίοις δεδομένον, 
πλήν εις τά εκτελεστικά όργανα 
παραμένει πάντοτε έν στάδιον έκ- 
τιμήσεως τών συνθηκών ύπό τάς 
όποιας θάπραγματοποιηθή ήέκτέλε- 
σις, τών μέσων τά όποια θά χρησι
μοποιήσουν πρός τούτο, τών ψυχο
λογικών άντικτύπων τής έκτελέ- 
σεως, τών έξ αύτής παντοειδών επι
πτώσεων καί έν όψει τούτων νά 
κατευθύνουν τήν δρασιν των κατά 
τρόπον ού μόνον διά τούς σκοπούς 
τής συγκεκριμένης ένεργείας τελε
σφόρον, άλλά γενικώτερον καί διά 
τήν δημοσίαν τάξιν καί τήν κοινήν 
ήρεμίαν εποικοδομητικόν.

Διά νά συμπληρωθή ή στοιχειώ
δης αυτή περιγραφή τής δραστη- 
ριότητος τού Σώματος, δεν πρέπει 
νά παραλειφθή καί είς άκόμη το- 
μεύς: Ώς γνωστόν, τά όργανα τής 
Χωροφυλακής είναι κατά κανόνα 
αρμόδια διά τάς επιδόσεις πρός

τούς ένδιαφερομένους τών πόσης 
φύσεως διοικητικών έγγράφων, 
προσκλήσεων, γνωστοποιήσεων, 
πράξεων κ.λ.π. Δέν πρέπει τό εργον 
τούτο νά θεωρηθή εργον μηχανι
κής τυπικής ένεργείας. "Οσον καί 
αν φαίνεται συνήθως άπλοΰν, έν 
τούτοις είς τήν πραξιν πολλάκις 
ή διαδικασία τών έπιδόσεων πα
ρουσιάζει δυσχερείας καί νομικάς 
καί πραγματικός, έκ τής εύστοχου 
άντιμετωπίσεως τών οποίων άπο- 
τρέπονται άκυρότητες, άπώλειαι 
προθεσμιών, δικαστικοί άγώνες, 
σπατάλη χρόνου καί χρήματος καί 
διά τήν Διοίκησιν καί διά τούς πο- 
λίτας.

Δέν είναι δύσκολον νά γίνη άντι- 
ληπτόν, διατί άνετέθη είς τήν Χω
ροφυλακήν τοσοΰτον έκτεταμένον 
εργον έντός τού συνόλου τής διοι
κητικής λειτουργίας. Αί έπί μέ
ρους Διοικητικαί Άρχαί δέν δύ- 
νανται νά διατηρούν τοσοΰτον έκτε
ταμένον δίκτυον όργάνων, έγκα- 
τεσπραρμένων είς όλόκληρον τήν 
χώραν, διά τήν υπεύθυνον συγκέν- 
τρωσιν τού άναγκαίου πρός άσκη- 
σιν τών άρμοδιοτήτων αύτών 
υλικού, ουδέ νά διαθέτουν τά άπα- 
ραίτητα διά τήν έξακρίβωσιν γε
γονότων, καταστάσεων, πράξεων 
ή παραλείψεων τεχνικά κ.λ.π. μέσα, 
ένεκα δέ τούτου ό νομοθέτης ανα
θέτει τά έργα ταΰτα είς τήν Χωρο
φυλακήν, συνεπεία τής έμπιστο- 
σύνης τήν οποίαν έμπνέει ή άρτια 
όργάνωσις αύτής καί τό κύρος τών 
στελεχών της.

Τά προβλήματα, τά όποια δημι
ουργεί διά τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής ή άνάθεσις είς αυτό τού 
σκιαγραφομένου άνωτέρω πλήθους 
αρμοδιοτήτων, πέραν τών καθαρώς 
άστυνομικών καθηκόντων του είναι 
πολλά καί δυσχερή: Προβλήματα 
οργανωτικά καί προβλήματα προ
σωπικού. Ή  όργάνωσις τών υπη
ρεσιών τού Σώματος, αστυνομικού 
κυρίως χαρακτήρος, όφείλει νά 
προσλαμβάνη συνάμα τήν ευελιξίαν 
τών πολιτικών υπηρεσιών. Τό προ
σωπικόν αυτού πρέπει, έπί πλέον 
τής άστυνομικής μορφώσεως. νά 
διαθέτη καί γενικωτέραν τοιαύτην 
άπτομένην όλων τών έκδηλώσεων 
τής διοικητικής δραστηριότητος 
τού συγχρόνου Κράτους. Πρός 
τούτο είναι αναγκαία ή συνεχής

άνανέωσις μεθόδων όργανώσεως 
καί λειτουργίας τών ύπηρεσιών τού 
Σώματος ώστε τούτο διαρκώς άνα- 
βιβάζον τήν στάθμην του, νά κινή- 
ται πάντοτε άποτελεσματικώς, τό
σον εις τόν τομέα τών άστυνο
μικών έργων του,_ όσον καί είς 
τόν τομέα τής γενικωτέρας, ώς 
άνω, δράσεως αυτού. Είναι έπί- 
σης άναγκαία ή συστηματική, κατά 
χρονικά διαστήματα, μετεκπαίδευ- 
σις τών στελεχών τού Σώματος, 
ώστε ταΰτα ν’ άνταποκρίνωνται 
έπιτυχώς εις τό πολύμορφον καί 
δυσχερές εργον, τό όποιον τούς 
άναθέτει ή Πολιτεία. Τέλος, είναι 
άναγκαΐος ό νομοθετικός συντονι
σμός, ώστε νά μή παρατηρήται τό 
άτοπον, παν Ύπουργεΐον, άλλά καί 
γενικώς πάσα Δημοσία ’Αρχή, νά 
έπιτυγχάνη τήν θέσπισιν διατά
ξεων προσθετουσών αρμοδιότητας 
έπί τών ώμων τής Χωροφυλακής, 
ερήμην αύτής. Ή  άνάθεσις είς αυ
τήν διοικητικών αρμοδιοτήτων ξέ
νων πρός τήν αστυνομικήν άπο- 
στολήν αύτής πρέπει πάντοτε νά 
γίνηται κατόπιν συνεννοήσεως τών 
ένδιαφερομένων 'Υπουργείων ή τών 
άλλων ’Αρχών μετά τής ήγεσίας 
τού Σώματος, ώστε αΰτη νά δύναται 
νά διαπιστώνη έγκαίρως τάς έκά- 
στοτε άνάγκας αύτοΰ καί νά λαμ- 
βάνη τά άναγκαία πρός θεραπείαν 
των μέτρα.

Αί σκέψεις αί όποίαι έξετέθησαν 
άνωτέρω, πολύ άπέχούν, ώς ήδη 
έτονίσθη, άπό τό νά φιλοδοξούν νά 
διεκδικήσουν τόν τίτλον συστη
ματικής άντιμετωπίσεως τού θέμα
τος, περί τής έκτάσεως καί τής πο
λυμορφίας τού όποιου ομιλούν 
εύγλώττως οί είς τόν παρα- 
τιθέμενον πίνακα σημειούμενοι 
άριθμοί. ’Αποτελούν απλώς αί σκέ
ψεις αύται μικράν συμβολήν είς τήν 
προβολήν μιας πτυχής τής έξωα- 
στυνομικής δράσεως τής Χωρο
φυλακής, ή οποία είς τήν έποχήν 
μας έχει προσλάβει έκτασιν καί 
σημασίαν συναγωνιζομένας τήν κυ
ρίαν άποστολήν τού Σώματος, τήν 
άστυνομικήν.
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ΕΜΙΙΙΟί ΠΡΙΒΗΚΗ 
Η ! E tU lM

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Μ Α Λ Ο Υ Χ Ο Υ  
Δημοσιογράφου — Δημοσιολόγου

Τό σκηνικό, ή κίνησι, στον χώρο τον θεάτρου, είναι 
έργο τών συντελεστών τής παραστάσεως. Η  εικόνα, 
όμως, δπως εκτυλίσσεται καθ’ οδόν προς τα θέατρα, 
έξω από τό αρχαίο θέατρο, στους τουριστικούς χώρους, 
είναι έργο τής Τουριστικής 'Αστυνομίας.

Ή  Τροχαία θα σκηνοθετήση ή θά χορογραφή- 
ση, αν ποοτιμάτε, την κίνησι. Και θά προαδώση στο 
εξωτερικό πλαίσιο την αρμονία τής τάξεωζ.

"Οπως άκριβώς ένας διευθυντής ορχήστρας, έτσι καί 
άκρφώς ό Τροχονόμος θά όδηγήση τά αυτοκίνητα στον 
ρυθμό και θά τά ξεχωρίση κατά οικογένειες—σταθμεύ
οντας, άρμονικά καί χωριστά Ι.Χ., πούλμαν, φορτηγά, 
δίκυκλα, ερμηνεύοντας, έτσι, τό πρόγραμμα «όργά- 
νωσι». Καί μιά «όργάνωσι είναι «συμφωνική μου
σική», μέ «φάλτσο» ή χωρίς «φάλτσο». . .

Η ’Ελληνική Χωροφυλακή, στήν 'Επίδαυρο—αλλά 
καί σε κάθε τουριστικό χώρο καλλιτεχνικής έκδηλώ- 
σεως —είναι σέ θέσι μέ τήν έναρξι τής παραστάσεως 
νά δώση άκριβή αριθμό θεατών, επί τή βάσει τών 
άφιχθέντων επί τόπου οχημάτων. Καί είναι ή πρώτη 
υπηρεσία, ή όποια δίδει προς τούς δημοσιογράφους 
τήν βασική αυτή πληροφορία, μέ τό στοιχείο τής κινή- 
σεως.

'Από τον αριθμό τών θεατών αρχίζει τό ρεπορτάζ 
κάθε παραστάσεως τών 'Επιδαυρίων καί δλων τών 
τουριστικών εκδηλώσεων, πού «βγαίνει» μέ την πρό
θυμη συνεργασία τής Χωροφυλακής.

Γιά τούς ξένους, ή Τουριστική 'Αστυνομία —καί 
στήν περίπτωσι τών φεστιβάλ, τήν άστυνόμευσι πρα
γματοποιεί ή Χωροφυλακή— αποτελεί ιδανικό ξεναγό.

Τό όργανο τής Χωροφυλακής, μέ τά άγγλικά του, ή 
τά γαλλικά τον, ή ακόμη καί τά γερμανικά τον, θά προσ- 
φερθή στον τουρίστα, γιά νά τον ενημέρωση σ' δλα τά 
θέματα καί τις απορίες τον άπό τό «πού βρίσκεται» 
καί «που πάει» ώς τήν ιστορική, τήν αρχαιολογική ση
μασία τοϋ χώρου καί, ακόμη, τό καλλιτεχνικό ενδια
φέρον τής έκδηλώσεως.

Είναι όργανα πού αποτελούν τήν έμψυχη προθήκη 
τής επισήμου 'Ελλάδος, αυτά πού έρχονται σ’ επαφή 
μέ τον ξένο επισκέπτη καί τοϋ δίνουν τις πρώτες 
εντυπώσεις. ( ’Αλλά καί πού παίρνουν τις πρώτες ξένες 
εντυπώσεις, άντιλαμβανόμενοι τις σχετικές αντιδρά
σεις . . .).

Ό  "Ελληνας πολίτης έχει άντιληφθή —καί καμαρώ
νει —τον βασικό ρόλο, πού παίζει όΧωροφνλαξ, μέ τά 
ηύξημένα, σημερινά, καθήκον τά τον. Είναι πλέον ό 
πολιτισμένος «πόλισμαν», πού «στέκεται» καί κινεί
ται σέ ευρωπαϊκό επίπεδο άσκήσεως τοϋ λεπτού καί 
πολύπλευρον άπό τήν μιά μεριά επαγγέλματος, άλ.λά 
καί τον σκληρού καί απαιτητικού άπό τήν άλλη, ώς 
προς τις συνθήκες υπό τις οποίες έκτελεϊται τό καθή
κον τον καί τις πολλαπλές απαιτήσεις τοϋ άντιστοίχως 
άνερχομένου —σέ ευρωπαϊκό επίπεδο—'Ελληνικού Κοι
νού. Μπροστά, στήν οίαδήποτε συμπεριφορά τού 
ελευθέρου πολίτου, ό Χωροφνλαξ παραμένει άψογος, 
σταθερός, ευγενικός. Και, τελικά, διδακτικός . . .

Ό  τρόπος, μέ τον όποιο, σήμερα, οι άνδρες τής Χω
ροφυλακής απευθύνονται σέ δικούς μας καί ξένους, 
αποτελεί μιά άπό τις εκδηλώσεις εφαρμογής τοϋ θε
σμού τών άνθρωπίνων σχέσεων.

Γιατί: "Αν οι «δημόσιες σχέσεις» τού αυτού Σώ
ματος έχουν ώς αποστολήν τό «άνοιγμα τής καρδιάς» 
τής Υπηρεσίας, τήν γνωριμία της σέ βάθος άληθείας 
καί τό «άγγιγμα» τοϋ σκοπού καί τής άποστολής της, 
οι «άνθρώπινες σχέσεις» αποτελούν καθημερινά έργο 
ζωντανής επικοινωνίας τοϋ καθενός ξεχωριστά άπό 
τούς άνδρες τής Χωροφυλακής, οι οποίοι έρχονται σέ 
άμεση επαφή μέ τον πολίτη, τον τουρίστα, τον νομοτα
γή, ή τον-παραβάτη. Καί μέ τήν παρουσία τοϋ ανθρω
πίνου παράγοντος τό αποτέλεσμα είναι πάντα καλύτερο.
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Ν ο μ ι κ ό  Θ έ μ α τ α

ΕΠΙ ΔΟΣΙ Σ

ΔΙ ΚΟΓ ΡΑΦΩΝ
( Ποι ν ι κά Δ ι κόγ ραφα)

Ή  έπίδοσις δικογράφων τής ποι
νικής, μάλιστα δέ τής πολιτικής, 
διαδικασίας πρός τούς άνδρας τής 
Χωροφυλακής, ιδιαιτέρως ένδιαφέ- 
ρει τούς εις ταύτην άνήκοντας, διό 
έκρίθη σκόπιμον δπως γίνη κατω
τέρω άνάπτυξις των διεπουσών ταύ
την διατάξεων, έν τέλει δέ σύντομος 
μνεία των εις τήν κοινοποίησιν δι
κογράφων διοικητικών εξετάσεων 
άφορωσών τοιούτων.

Α' ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Ή  έπίδοσις ποινικών έν γένει 
δικογράφων, τόσον τής στρατιωτι
κής όσον καί τής κοινής ποινικής 
διαδικασίας, πρός τούς άνδρας τής 
Χωροφυλακής γίνεται κατά τάς 
σχετικάς διατάξεις τοϋ Κώδικος 
Ποινικής Δικονομίας (άρθρ. 268 
Σ.Π.Κ., 157 Κ.Π.Δ, 377 παρ. 1 
Καν. Ύπηρ. Χωρ]κής).

Κατά τό άρθρον 157 Κ.Π.Δ , ή 
έπίδοσις έγγράφου τής ποινικής δια
δικασίας πρός τούς εις τήν Χωρο
φυλακήν άνήκοντας γίνεται διά τού 
διοικητοΰ αύτών καί έάν ό πρός δν 
ή έπίδοσις είναι προϊστάμενος τής 
οικείας 'Υπηρεσίας διά τοϋ προϊ
σταμένου Υπουργού.

Ή  έκδοϋσα τό έγγραφον ή έπι- 
μελουμένη τής έπιδόσεως δικαστι- 
κή άρχή, διαβιβάζει τούτο εις τόν 
κατά τά άνωτέρω διοικητήν, διά 
τήν έπίδοσίν του εις τόν πρός δν 
άπευθύνεται.

Ή  διά τού διοικητοΰ έπίδοσις τών 
ποινικών δικογράφων άποσκοπεΐ 
εις τό νά λάβη ούτος προσωπικώς 
γνώσιν τού περιεχομένου των.

Δέν είναι άπαραίτητον δπως ή 
έπίδοσις γίνη προσωπικώς ΰπό τού

ίδιου τού διοικητοΰ. Δύναται αύτη 
νά γίνη κατ’ έντολήν του (έγγραφον 
ή προφορικήν) ή τή συγκαταθέσει 
του καί δΓ άλλου κατωτέρου έν τή 
ιεραρχία όργάνου (γνωμ. Είσ. Α.Π. 
26] 11-1-1951 Π. Χρ. Α'. 255, Μπου- 
ρόπ. Έρμ. Κ.Π.Δ. σελ. 211, (γνωμ. 
Είσ. Έφετ. Κερκ. 2173J1959 Π. 
Χρ. 359).

Ώς πρός τήν έννοιαν τού δρου 
«διοικητής» ύφίσταται διχογνωμία. 
Κατά Μπουρόπουλον (ένθ. άνωτ. 
σελ. 211), ώς διοικητής έν προκει- 
μένφ νοείται ό διοικών τήν μονάδα 
ή τήν υπηρεσίαν ή τμήμα αύτής, έν 
τή όποίμ, υπηρετεί ό πρός δν ή 
έπίδοσις (1).

Κατ’ άλλην άποψιν (Γνωμ. Είσ. 
Α·Π.26] 1951), τόί<άρθρον157 Κ.Π.Δ. 
άναφερόμενον εις τόν Διοικητήν 
τής Χωροφυλακής, προδήλως έννο- 
εΐ τόν διοικητήν τής οικείας κατά 
τόν ’Οργανισμόν τού Σώματος Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής».

Ορθοτέρα, φρονούμεν, είναι ή 
υπό τού Μπουρόπούλου ύποστηρι- 
ζομένη γνώμη, καθ’ δσον τό άρθρον 
157 Κ.Π.Δ. δέν όρίζει, ώς ή ύπερθεν 
Είσαγγελική γνωμοδότησις υπο
λαμβάνει, δτι ή έπίδοσις γίνεται διά 
τού διοικητοΰ τής Χωροφυλακής, 
οπότε ώς τοιοΰτος θά έθεωρεΐτο ό 
κατ’ άρθρον 11 τού Κώδικος Χωρο
φυλακής (Ν.Δ. 3365] 1955) Διοικη
τής Διοικήσεως Χωρ]κής, άλλ’ 
άπλώς καθιστά άρμόδιον δπως δια- 
τάξη τήν έπίδοσίν τόν διοικητήν 
τού πρός δν ή έπίδοσις καί ούχϊ

(1) Ομοίως καί Κ. Σιφναίου Πανδ. 
Ποιν. Δικ. Α' σελ. 492, Γνωμ. Είσ. 
Έφετ. Κερκ. 2173J1959 Π. Χρ. σελ. 359

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΑΔΗ 

Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

τόν διοικητήν Χωροφυλακής. Επο
μένως, ώς διοικητής διά τήν έφαρ- 
μογήν τού άρθρου 157 Κ.Π.Δ., δέον 
νά θεωρηθή ό άμεσος προϊστάμενος 
τού πρός δν ή έπίδοσις (1) (Διοικη
τής ’Αστυνομικού Τμήματος, Τμή
ματος ’Ασφαλείας, 'Υποδ]σεως Χω
ροφυλακής κ.λ.π.). Άλλωστε, ή διά 
τού Διοικητοΰ Διοικήσεως Χωρο
φυλακής έπίδοσις, ένώ ούδένα ου
σιαστικόν σκοπόν έξυπηρετεΐ, προ- 
καλεΐ έπιβράδυνσιν τής έπιδόσεως 
καί έν πολλοΐς άσκοπον άλληλο- 
γραφίαν.

Κατ’ έξαίρεσιν, ή κλήτευσις τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής, είτε ώς 
κατηγορουμένων είτε ώς μαρτύρων, 
τόσον κατά τήν προδικασίαν, δσον 
καί κατά τήν έπ’ άκροατηρίφ δια
δικασίαν, έπί τών εις τήν άρμοδιό- 
τητα τού Έφετείου ύπαγομένων 
κακουργημάτων κατά τό ψήφισμα 
τής 16-12-1924 (άρθρον 111 άριθ.
1—3 Κ.Π.Δ.) γίνεται έπιμελεία τού 
οικείου άνακριτοΰ ή Είσαγγελέως 
άπ’ εύθείας, άνευ μεσολαβήσεως τής 
προϊσταμένης τού καλουμένου άρ- 
χής (άρθρ. 14 παρ. 4 τού Ψηφί
σματος τούτου).

Σχετικάς μέ τήν έπίδοσίν ποινι
κών δικογράφων διατάξεις περιέχει 
και ό Κανονισμός 'Υπηρεσίας Χω
ροφυλακής (Β.Δ. τής 22-3-1958),

Ούτω, κατ’ άρθρον 377 τούτου, 
προστεθέν δΓ άρθρου 41 τού Β.Δ- 
931] 1966, ή,έπίδοσις ποινικών δικο
γράφων πρός τούς άνδρας τού Σώς 
ματος γίνεταικατά τάς διατάξεις.
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τοϋ Κ.ΤΤ.Δ. καί διατάσσεται ύπό των 
προϊσταμένων αύτών Διοικητών ως 
ακολούθως:

α) Τών ύπηρετούντων εις τό Έπι- 
τελεΐον τοϋ ’Αρχηγείου ύπό τοϋ 
Επιτελάρχου. Ήδη, μετά τήν κα- 
τάργησιν τής θέσεως ταύτης, αρμό
διος εν προκειμένω, φρονοϋμεν, 
είναι ό Διευθυντής Εσωτερικών 
Λειτουργιών τού ’Αρχηγείου, β) 
Τών ύπηρετούντων είςτάς Σχολάς 
Χωροφυλακής, Σύνταγμα Χωρο
φυλακής, Φρουραρχείου Χωροφυ
λακής, Διεύθυνσιν ’Ασφαλείας 'Υ
ψηλών Προσώπων καί ’Αστυνομι
κός Διευθύνσεις ύπό τοϋ οικείου 
Διοικητοΰ ή Διευθυντοΰ.

γ) Τών ύπηρετούντων εις τά ’Επι
τελεία τών ’Ανωτέρων Διοικήσεων 
Χωροφυλακής ύπό τοϋ οικείου 
Άνωτέρου Διοικητοΰ.

δ) Τών ύπηρετούντων εις τά Επι
τελεία Διοικήσεως Χωροφυλακής, 
τάς έξομοιουμένας πρός ταύτας 
'Υπηρεσίας καί τάς ύφισταμένας 
αύτών Υπηρεσίας ύπό τών οικείων 
Διοικητών Διοικήσεως Χωροφυ
λακής καί Διοικητών τών έξομοιου- 
μένων πρός ταύτας 'Υπηρεσιών.

Έν τέλει τοϋ άρθρου τούτου ορί
ζεται, ότι ή έπίδοσις ποινικών δικο
γράφων εις τούς κατά τά ανωτέρω 
διατάσσοντας τήν έπίδοσιν διά 
τούς λοιπούς διατάσσεται ύπό τοϋ 
αμέσως προϊσταμένου αύτών, τοϋ 
δέ Άρχηγοϋ Χωροφυλακής ύπό τοϋ 
'Υπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως.
Ούτως, ό Κανονισμός Υπηρεσίας 

Χωροφυλακής, δέν έπιτρέπει όπως 
διατάξουν τήν έπίδοσιν οί Διοικη- 
ταί κατωτέρων τής Διοικήσεως 
Χωρ]κής Υπηρεσιών, συμπορευό- 
μενος εις τό σημεϊον τοΰτο μετά τής 
προμνησθείσης Είσαγγελικής τοϋ 
Α.Π. γνωμοδοτήσεως.

"ί
’Ακολούθως τό άρθρον 378 τοϋ 

Κανονισμού 'Υπηρεσίας Χωροφυ
λακής, προστεθέν επίσης διά τοϋ 
άρθρου 41 Β.Δ. 931]1966, καθορίζει 
τάς περιπτώσεις, καθ’ ας διατάσσε- 
ται ή έπίδοσις τών ποινικών δικο
γράφων πρός άνδρας τής Χωροφυ
λακής ύπό τών άνωτέρω έν άρθρω

(1) Ώ ς τοιοϋτοι νοούνται έν προ
κειμένη πάντα τά έμμισθα όργανο τοϋ 
Κράτους καί ούχί πάντες οί κατ’ άρθρον 
13α Π. Κ. «ύπάλληλοι» (γνωμ. Είσ. 
Α. Π. 34]1952Π.Χρ. Β' 460. Μπουρόπ. 
ένθ. άνωτ. 289 ύποσ. (1).

377 αύτοΰ αρμοδίων. Είναι δέ αυται 
αί άκόλουθοι:
α) Έάν πρόκειται περί κατηγορου

μένου ένώπιον οίουδήποτε δικα
στηρίου ή άνακριτικών άρχών.

β) ’Εάν πρόκειται περί μάρτυρος 
καλουμένου ένώπιον δικαστηρίου 
έδρεύοντος εις τόν τόπον ένθα ό 
κλητευόμενος ύπηρετεΐ.

γ) Έάν πρόκειται περί μάρτυρος 
καλουμένου ένώπιον οίουδήποτε 
ένεργοϋντος προανάκρισιν ή κυ
ρίαν άνάκρισιν καί δέν ένδείκνυται 
ή λήψις τής καταθέσεώς του κατά 
παραγγελίαν εις τόν τόπον εις δν 
ύπηρετεΐ, κατά τήν κρίσιν τοϋ κα- 
λοϋντος.

δ) Έάν πρόκειται περί μάρτυρος 
καλουμένου ένώπιον οίουδήποτε 
στρατιωτικού δικαστηρίου ή ποινι
κού τοιούτου από κακουργιοδι- 
κείου καί άνω.

ε) Έάν πρόκειται περί μάρτυρος 
πρός έξέτασιν ένώπιον Πλημμε
λειοδικείου (Τριμελούς ή Μονομε
λούς) καί τών κατωτέρων αύτών 
δικαστηρίων μή ύπηρετοΰντος εις 
τόν τόπον τών δικαστηρίων τού
των, διατάσσεται ή έπίδοσις μόνον 
άν έγκρίνη τό δικαστικόν συμβού- 
λιον, προτάσει τοϋ Είσαγγελέως ή 
διατάξη τοϋτο τό δικαστήριον κ.λ.π.

Έκ τής συγκριτικής αντιπα
ραβολής τοϋ ώς άνω έδαφ. δ', τοϋ 
άρθρου 378 Κ.Υ.Χ. καί τοϋ άρθρου 
215 παρ. 3 Κ.Π.Δ. ώς άντικατεστά- 
θη δι’ άρθρου 6 Α.Ν. 230]1967, προ
κύπτει δτι τό πςριεχόμενον τούτων 
δέν τελεί έν άρμονία.

Οΰτω κατ’ άρθρον 215 παρ. 3 
Κ.Π.Δ., οί δημόσιοι έν γένει ύπαλ- 
ληλοι, (1) δταν δέν κατοικούν έν τή 
έδρα τοϋ Δικαστηρίου, κλητεύον
ται εις τό άκροατήριον μόνον έάν 
πρόκειται περί κακουργήματος.ένώ- 
πιον δέ τοϋ Δικαστηρίου εις δίκην 
έπί πλημμελήματι ή πταίσματι, 
μόνον έάν κατ’ έξαίρεσιν, κλητευ- 
θοϋν ύπό τοϋ Είσαγγελέως ή τοϋ 
ΔημοσίουΚατηγόρου κατόπιν συμ
φώνου γνώμης τοϋ Προέδρου τοϋ 
Δικαστηρίου, ή έάν διατάξη τοΰτο 
τό Δικαστήριον (1), ένώ τό άρθρον 
378 παρ. 1 έδ. δ' τοϋ Κανονισμού 
Υπηρεσίας Χωροφυλακής όρίζει, 
δτι διατάσσεται ή έπίδοσις ποινικού 
δικογράφου πρός μάρτυρα κα
λούμενου ένώπιον οίουδήποτε ποι
νικού δικαστηρίου από κακουργιο- 
δικείου καί άνω. Είναι δμως γνω
στόν, δτι τόσον τό δικαστήριον 
τών κακουργιοδικών, δσον καί τό

δικαστήριον τών έφετών δικάζει 
καί πλημμελήματα (όρατεπ.χ. άρθρ.
109 έδ. β'· γ'· καί 111 παρ. 6 Κ.Π.Δ.), 
οπότε γεννάται αύτομάτως τό έρώ- 
τιημα: Τί οφείλει νά πράξη ό άρμό 
διος δπως διατάξη τήν έπίδοσιν, 
ποινικοΰ δικογράφου, δι’ ού κα
λείται ώς μάρτυς δργανον τής Χωρο
φυλακής, μή κατοικοΰν έν τή έδρα 
τοϋ δικαστηρίου κακουργιοδικών, 
εις δίκην έπί πλημμελήματι, χωρίς 
νά καλείται κατόπιν συμφώνου γνώ
μης τοϋ Δικαστηρίου (2) ή δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ Δικαστηρίου; Έάν . 
μέν ούτος συμμορφωθή πρός τάς 
διατάξεις τοϋ Κ.Π.Δ. (άρθρον 215 
παρ. 1), οφείλει νά έπιστρέψη άνε- 
πίδοτον τό δικογράφου εις τήν 
άποστείλασαν τοΰτο άρχήν, έφ 
δσον ή κλήτευσις δέν έγένετο κατά 
τά έν άρθρω 215 παρ. 1 Κ.Π.Δ. ώς 
άντικατεστάθη δι’ άρθρου 6 Α.Ν. 
231]1967 οριζόμενα. Έάν, άντιθέ- 
τως, προτιμήση τήν έφαρμογήν τοϋ 
άρθρου 378 παρ. 1 έδ. δ'. Κ.Υ.Χ·, 
οφείλει νά διατάξη τήν έπίδοσιν 
τοϋ δικογράφου, έφ’ δσον, ώς άνω
τέρω έξετέθη, είναι ύποχρεωτική 
αΰτη, προκέιμένης κλητεύσεως μάρ
τυρος ένώπιον τοϋ Δικαστηρίου 
τών κακουργιοδικών.

Άναμφιβόλως, πρέπει νά προτι- 
μηθή έν τή περιπτώσει ταύτη ή 
έφαρμογή τών ύπό τοϋ Κ.Π.Δ. δια- 
τασσομένων, καθ’ δσον καί άπό άπό- " 
ψεως τυπικής ισχύος αί διατάξεις 
τούτου ύπερτεροΰν έναντι τών άντι- 
στοίχων διατάξεων τοϋ Κανονισμού 
Υπηρεσίας Χωροφυλακής.

1. ’Επομένως, υπό τάς ώς άνω προϋπο
θέσεις, δύναται νά κλητευθή ώς μάρτυς 
όργανον της Χωρ]κης ένώπιον τού δι
καστηρίου εις δίκην έπί πταίσματι καί 
νά δικαιωθη της κατά νόμον άποζημιώ- 
σεως, μή έχοντος ήδη έν προκειμένω 
έφαρμογήν τοϋ έδαφ. β'. τής ύπ’ άριθ. 
272]1]2105 έέγκ. 137] 1967 διαταγής τοϋ 
'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, όρίζον- 
τος ότι δέν συγχωροΰνται έκ τοϋ νόμου 
δαπάναι εις βάρος τοϋ Δημοσίου δι’ έμ- 
φάνισιν τών άνδρών Χωρ]κής ένώπιον 
Πταισματοδικείου καί δέον αύται νά άπορ- 
ρίπτωνται ύπό τοϋ ’Ελεγκτηρίου Δαπανών 
Χωροφυλακής.

2. Συνήθως τοΰτο σημειοϋται έπί τής 
κλήσεως διά τών λέξεων «καλείται δυ
νάμει τοϋ άρθρου 6 A. Ν. 230]67». ή «κα
λείται κατόπιν συμφώνου γνώμης καί τοϋ 
Προέδρου τοϋ Δικαστηρίου».

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

323



Σ ε λ ί δ ε ς  Δ ό ξ η ς

ΤΟ Ο Λ Ο Κ Α Υ Τ Ο Μ Α  
Τ Ο Υ  Ν Υ Μ Φ Α Ι Ο Υ

Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ  Τ Σ Α Μ Π Α Λ Η  
' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

« Η πανώρια ταύτη Χώρα διψά καί άποζητά άμέτρητα πα- 
ληκάρια. ’Από τό Βοριά πάντα γενεές βαρβάρων θά πλα
κώνουν για νά πνίξουν την Ελληνικήν φύτρα. Γενεές άκρι
των άς οτέκωνται παντοτεινά σκοποί άκούραστοι στα σύνορα 
τά βορεινά γιά ν’ άντρειεύουν οί 'Έλληνες πολεμώντας μέ 
βαρβάρους καί γιά νά φυλάγουν τά Ελληνικά τά αγία χώματα» .

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Τ «ό Νυμφαΐον κεΐται έπί τής 
όροσειρας τοΰ Βέρνου, Ν.Α. τής 
Φλωρίνης, έξ ής άπέχει 52 χιλ. καί 
εχει ύψόμετρον 1356 μ. Έχει πλου- 
σιωτάτην βλάστησιν, ιδία έξ όξυας 
καί περιβάλλεται άπό έναν πράσι
νον τάπητα.

Ή  άλλοτε ώραιοτάτη καί ανθού
σα κωμόπολις τοΰ Νυμφαίου έχου- 
σα πληθυσμόν 2. 000 περίπου, τώρα 
άριθμεϊ μόλις περίπου τούς 100 
κατοίκους.'

Εχει πολλά Αρχοντικά, μέ 
πλουσίαν ιστορίαν, Μουσεϊον ώ- 
ραιότατον καί Τουριστικόν Ξενο- 
δοχεϊον τοΰ EOT.

Ή  αξιοζήλευτη αυτή Κωμό- 
πολις, εύρισκομένη εις τήν άκρι- 
τικήν περιοχήν τής ΔυτικήςΜακε- 
δονία, σάν τώρα πριν άπό 25 
ακριβώς χρόνια, έμελλε νά ύποστή 
τάς κατ’ έπανάληψιν βαρβαρότητας 
καί θηριωδίας των κομμούνιστο-

συμμοριτών. Οΰτω: τήν 7ην ’Απρι
λίου 1947 καί περί ώραν 14.00' 
συμμορία ακαθορίστου άριθμοϋ έ
βαλε κατά τοΰ Σταθμοΰ Χωροφυλα
κής Νυμφαίου διά πολυβόλων καί 
όλμων, μέ άποτέλεσμα νά τραυμα- 
τισθή εϊς στρατιώτης τής έκεΐ 
Φρουράς.

Η οργή όμως καί ή μανία των 
άπάτριδων Κομμουνιστοσυμοριτών, 
δεν έσταμάτησε μέχρις έκεΐ. Μετά 
22 άκριβώς ήμέρας ούτοι έπετέθη- 
σαν καί αδθις λυσσωδώς κατά τοΰ 
Σ.Χ. Νυμφαίου, οί άνδρες τοΰ όποι
ου άντέστησαν σθεναρώς έπί 36 
ώρας καί έγραψαν οΰτω τό «ΟΛΟ
ΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΝΥ/ί ΦΑΙΟΥ» 
τό όποιον λαμπρύνει τήν ιστορίαν 
τής Ελληνικής Χωροφυλακής, δι’ 
ό καί θεωροΰμεν άναγκαΐον νά 
περιγράψωμεν έν λεπτομερεία, κατά 
τό δυνατόν, τάς συνθήκας ΰφ’ ας 
έλαβε χώραν ή ιστορική Μάχη 
τοΰ Νυμφαίου.

Ή δύναμίς τοΰ Σταθμοΰ συγκει- 
μένη έξ 22 άνδρών καί τοΰ έκεΐσε 
μικροΰ Στρατιωτικοΰ Τμήματος έκ 
15 οπλιτών τοΰ 571 Τ.Π., τελοΰσα 
υπό τάς διαταγάς τοΰ Διοικητοΰ 
τοΰ Σταθμοΰ Άνθ]στοΰ ΠΑΤΡΙΑΡ- 
ΧΕΑ Ευαγγέλου, εϊχεν κατανεμηθή 
εις δύο Όμάδας καί είχεν έγκατα- 
σταθή ώς άκολούθως:

Εις τόν Σταθμόν Χωρ]κής, ού- 
τινος τό οίκημα κεΐται εις τό μέσον 
τοΰ Χωρίου, είχεν έγκατασταθή 
ή πρώτη Όμάς, άποτελουμένη έκ 
τοΰ ώς είρηται Άνθ]στοΰ, 14 Χωρο
φυλάκων, 1 Λοχίου, 1 Δεκανέως 
καί 8 Στρατιωτών. 'Η δευτέρα Ό- 
μάς έξ 7 Χωρ]κων καί 5 Στρατιωτών, 
ήτις σημειωτέον ήναλλάσσετο 
είχεν έγκατασταθή εις τό Κωδωνο- 
στάσιον τοΰ Τεροΰ Ναοΰ τοΰ 'Αγίου
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Νικολάου. Τό δεύτερον τούτο προ
γεφύρωμα τού Σταθμού έκρίθη λίαν 
άπαραίτητον ώς Παρατηρητήριον, 
διότι έδέσποζεν ολοκλήρου τής 
πέριξ τού Χωρίου δασώδους περιο
χής·

' Ούτως έχόντων των πραγμάτων, 
έξεδηλώθη τήν νύκτα τής 29ης 
’Απριλίου 1947 σφοδροτάτη κατ’ 
άμφοτέρων των ώς άνω Τμημάτων 
έπίθεσις 700 περίπου Κομ]μοριτών, 
τών συγκροτημάτων καπετάν ΑΜΥ- 
ΝΤΑ, ΒΑΓΕΝΑ, ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ 
ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, ΧΕΙ
ΜΑΡΡΟΥ καί ΚΑΡΑΜΕΡΗ, άνη- 
κόντων εις τήν δύναμιν τού Βίτσι
ου καί τών ’Αρχηγείων ΓΙΑΝΝΟΥ- 
ΛΗ καί ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ.

Καθ’ ύλην τήν νύκτα καί μέχρις 
τών άπογευματινών ώρών τής έπο- 
μένης, όλόκληρος ή δύναμις τών 
ύπερεπτακοσίων Συμμοριτών μετά 
λύσσης έπιτείθετο δι’ δλων τών 
πολεμικών των μέσων, α διέθετον, 
τόσον κατά τού καλώς ώχυρωμέ- 
νου οικήματος τού Σταθμού Χωρο
φυλακής, δσον καί κατά τού προ
γεφυρώματος αύτοΰ έν τώ Κωδω- 
νοστασίφ. Βλήματα πίατ, όλμων, 
καί αντιαρματικών έπληττον συνε
χώς άμφότερα τά άχυρά, αί δέ σφαί

ρες τών πολυβολητών καί τυφεκιο- 
φόρων έπιπτον «βροχή» καί έθέρι- 
ζον τούς πάντες καί τά πάντα. Αί 
έξορμήσεις διεδέχοντο ή μία τήν 
άλλην, ένώ ομάδες Συμμοριτών κα- 
τελάμβανον τά πέριξ τού Χωρίου 
οικήματα, άτινα μετέβαλον εις 
Φρούρια καί έξ αύτών έξ έγγυτάτης 
άποστάσεως έξεσφενδόνιζον κατά 
τών ολιγάριθμων υπερασπιστών 
χειροβομβίδας, φιάλας βενζίνης 
καί βομβίδας.

Πρός στιγμήν τό όχυρότερον 
τών πολυβολίων τού Σταθμού πλήτ
τεται διά βλήματος πίατ καί κατα- 
στρέφεται ένμέρει, ευτυχώς δμως 
δεν γίνεται τούτο άντιληπτόν ύπό 
τών Συμμοριτών καί αμέσως κτίζε
ται ύπό τών μαχητών του. Πυρκαϊ- 
αί λαμβάνουσι χώραν εις διάφορα 
μέρη τού οικήματος, άλλ’ οί ύπε- 
ρασπισταί του άϋπνοι, διψώντες 
καί πεινώντες μάχονται συνεχώς 
καί καταφ-βέ^ουσι ταύτας έν τή' 
γενέσει των.

Προσκαλούμενοι ύπό τών Συμ
μοριτών διά τού «Τηλεβόα», εις πα- 
ράδοσιν, άπέκρουον τούτους, ψάλ- 
λοντες πατριωτικά θούρια καί ζη- 
τωκραυγάζοντες υπέρ τού Έθνους. 
Τό αίσθημα τού φόβου καί τής αύ-

τοσυντη ρήσεως είναι άγνωστον 
διά τούς ήμιθέους τούτους. Ό  ήρως 
τών ήρώοιν Χωρ]λαξ ΚΩΝΣΤΑ- 
ΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης,. έπι- 
κεφαλής τού Κωδωνοστασίου προ
σκαλούμενος ύπό τού ’Αρχηγού 
τών Κ]Σ Καπετάν ΑΜΥΝΤΑ δπως 
παραδοθή,έπί ύποσχέσει σεβασμού 
τής ζωής του κύπτει έξωθι τού 
Κωδωνοστασίου καί πτύων κατ’ 
αύτοΰ μετά περιφρονήσεως κραυ
γάζει: «Οί "Ελληνες Χωρ]κες δέν 
παραδίδονται εις τούς Βουλγάρους»- 
Οί Χωρ]κες ΜΑΝΤΙΚΟΣ ’Εμμανου
ήλ καί ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ’Αριστεί
δης συνεχώς τραγουδούν «Τί ζη
τούν οί Βούλγαροι μέσ’ τήΜακεδο- 
νία», πράγμα δπερ προκαλεί τήν 
λύσσαν εις τούς μισαρούς σλαυο- 
κομμουνιστάς·

Ό  υπεράξιος ήγήτωρ Άνθ]στής 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ μαχόμενος άδια- 
κόπως, περιέρχεται τά πολυβολεία, 
δίδει οδηγίας καί διαταγάς, έμψυ- 
χώνει τούς άνδρας του καί παρο
τρύνει τούτους εις πράξεις αύτο- 
θυσίας καί ήρωϊσμοΰ. Ούτως έβαι- 
νον τά πράγματα μέχρι τών άπο- 
γευματινών ώρών τής 30-4-1947.

’Επακολουθεί άνακούφισις όλί- 
γων ώρών, καθ’ άς οί Συμμορΐται

Ή ώραία κωμόπολις τού Νυμφαίου, όπου πριν άπό είκοσιπέντε χρόνια οί δνδρες τής Χωροφυλακής προμαχούντες των 
ιδανικών τής Ελλάδος παρέδωσαν τό όνομά του εις τήν άθανασίαν τής Ιστορίας.
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άπομακρύνονται διά νά Αντιμετω
πίσουν έτερα τμήματα Χωρ]κής, 
καϊ Στρατού, άτινα είχον κινηθή 
πρός ένίσχυσιν εκ Φλωρίνης, Αμυν
ταίου, καί Σκλήθρου.

Μετά τό μεσονύκτιον δμως, 
νέα σφοδροτάτη έξαπολύέται έπί- 
ϋεσις, τόσον κατά τοΰ Σταθμού, 
δσον καί κ ι̂τά τού Κωδωνοστασί
ου, διότι ήθελον πάση θυσία νά 
κυριεύσουν τόν Σταθμόν καί νά 
σφαγιάσουν τούς υπερασπιστάς 
του. Βροχή χειροβομβίδων, βλη
μάτων δλμου^ώιαλών βενζίνης καί 
έτέρων εκρηκτικών μηχανημάτων 
έρριπτον κατ’ άμφοτέρων των άχυ
ρών. Ό  έπικεφαλής τών εν τώ 
Σταθμώ 8 στρατιωτών Λοχίας, κυ- 
ριολεκτικώς θαυματουργεί συνα- 
γωνιζόμενος εις ήρωϊκάς πράξεις 
τούς Χωρ]κας.

"Απασαι αί προσπάθειαι τών 
συμμοριτών άποτυγχάνουν.Οί ύπερ- 
ασπισταί τού Κωδωνοστασίου θε
ρίζουν τούς Συμμορίτας καί τούς 
εμποδίζουν νά πλησιάσουν τόν 
Σταθμόν, δι’ δ ό άρχηγός των 
ΑΜΥΝΤΑΣ διατάσσει τόν εμπρη
σμόν τοΰ άρχαίου καί Ιστορικού 
Ναού τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Θραύ- 
σαντες ούτω εν παράθυρον τοΰ

Ναού ερριψαν έντός αύτοΰ νάρκην 
περιβαλλομένην διά φιαλών βενζί
νης. Ή  νάρκη έκραγεΐσα μετέδωσε 
τό πΰρ εις τάς φιάλας τής βενζίνης 
καί μετ’ ού πολύ όλόκληρος ό 
ιερός Ναός μετετράπη εις πυρο
τέχνημα. ’Αφιερώματα καί καλλι 
τεχνικαί εικόνες μεγάλης αξία 
έγένοντο παρανάλωμα τοΰ πυρός 
Αί τρομακτικοί φλόγες περιέλουσαν 
τό Κωδωνοστάσιον καί οί ύπερα- 
σπισταί του ψήνονται κυριολεκτι
κούς. Έκ τών 5 στρατιωτών οί 4, 
μή άντέχοντες τήν κόλασιν τοΰ 
πυρός, πίπτουν έκ τοΰ Κωδωνοστα
σίου καί συλλαμβάνονται. Οί Χω
ροφύλακες ΜΑΝΤΙΚΟΣ ’Εμμα
νουήλ, ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ’Αθανάσιος καί ΓΕΩΡ- 
ΓΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος, σχεδόν 
μισοκαμμένοι, μή άντέχοντες τούς 
πόνους καί τήν λάβαν τοΰ πυρός, 
ρίπτουν εις τάς φλόγας τόν οπλι
σμόν των πίπτοντες καί ούτοι κά
τωθι τοΰ Κωδωνοστασίου, καί συλ- 
λαμβάνονται υπό τών συμμοριτών 
κραυγάζοντες: «’Αποτελειώσατε
μας. δέν Αντέχουμε τήν φωτιά». 
Ούτοι βραδύτερον έξετελέσθησαν 
όπό τοΰ «Δημοκρατικού Στρατού», 
κατόπιν φρικτών βασανιστηρίων

Ή αναμνηστική μαρμαρίνη πλάς τοΟ 
ήρώου τών πεσόντων είς τήν μάχην έναν- 
τίον τών άρνησιπάτριδων Κ]Σ. Κάτω Αρι
στερά ή είσοδος τοΰ κωδωνοστασίου τοΟ 
'ΙεροΟ Ναοϋ όπου ήμύνθησαν οί γενναίοι 
καί δεξιά άνω ή δύναμις τοΟ Στάθμου Χω
ροφυλακής Νυμφαίου, τρίτος δέ έξ Αρι
στερών είκονίζεται ό ήρως Χωροφύλαξ 
Κωνστα ντόπουλος.

είς τό Χωρίον Περικοπή—Φλωρί
νης.

Είς τό Κωδωνοστάσιον έναπέ- 
μεινον, έξακολουθοΰντες μαχόμε- 
νοι, οί Χωρ]κες ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ- 
ΠΟΘΛΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ καί 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ. ’Ιδού τρεις ήρω- 
ϊκές μορφές, έφ’ ών δικαιούται τό 
ένδοξον Σώμα τής Χωρ]κής νά 
στήρίζή τά Αδαμάντινα ήθικά του 
βάθρα. Τά γενναία αυτά τέκνα τής 
Ελλάδος εύρεθέντα μεταξύ ' τών 
παμφάγων φλογών, αϊτινες κατέ- 
καιον τάς σάρκας των, προτίμησαν 
νά συνενωθούν είς θανάσιμον καί 
αιώνιον μετά τών Τερών τής ’Εκ
κλησίας φλογών, παρά νά παρα- 
δοθοΰν είς τούς βεβήλους καί άρνη- 
σιπάτριδας συμμορίτας, οϊτινες 
τούς άνέμενον κάτωθι τοΰ Κωδω
νοστασίου.

Ούτοι μέ θείαν έξαρσιν άπέβα- 
λον πάσαν φθαρτήν Αδυναμίαν καί 
μετετράπησαν είς άϋλον ούσίαν, 
ήτις δέν ήσθάνετο πλέον πόνους,, 
φόβους καί άνάγκας.

Μέ οφθαλμούς άποστράπτοντας 
ώραματίζοντο καί άνεπόλουν κατ’ 
έκείνην τήν στιγμήν τάς υπέροχους 
πράξεις καί θυσίας τών προπατό
ρων των ήρώων. Τάς θυσίας τών
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Τιμή και άφθαστος δόξα θά 
περιβάλη τούς αθανάτους ήρωας 
έσαεί. Ή  πολιτεία εις ένδειξιν 
αιώνιας τιμής καί εύγνωμοσύνης, 
τήν πρώτην Κυριακήν έκάστου 
Μαίου, τελεί Μνημόσυνον, υπέρ 
άναπαύσεως των ψυχών των ήρωϊ- 
κώς πεσόντων, οΐτινες μέ τό αίμα 
των έγραψαν τό θυλικόν «ΟΛΟ
ΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΑΙΟΥ», 
όπερ δέον νά άποτελή παράδειγμα 
πρός μίμησιν δι’ ήμάς τούς νεωτέ- 
ρους Έλληνας.

00 Σπαρτιατών, τήν θυσίαν τού 
:ίαψάλη, τού ’Αθανασίου Διάκου, 
τού Σαμουήλ και τόσων άλλων 
εθνικών μας μαρτύρων.

'Υπό τοιαύτην ψυχολογικήν κα- 
τάστασιν άρχεται πλέον ή ύπερτά- 
τη αύτών θυσία, ή σχεδόν θεία 
μυσταγωγία.

Πρώτος ό Χωροφύλαξ ΑΠΟ- 
ΣΤΟΛΙΔΗΣ πίπτει έπί τών ιερών 
φλογών τού Ναού μετά τού δπλι- 
σμοϋ του καί ακολουθούν ό Χωρο
φύλαξ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ καί εις 
Στρατιώτης.

Ό  ήρως τών ήρώων Χωρ]λαξ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ έξέρχε- 
ται εις τάς επάλξεις τού Κωδωνο
στασίου, αντικρίζει μετά περιφρο- 
νήσεως τούς Βουλγαροεαμίτας, φω
νάζει «Ζήτω τό Έθνος, Ζήτω ή 
Χωροφυλακή», στηρίζει τό περί- 
στροφον εις τούς κροτάφους τού, 
πυροβολεί καί πίπτει εις τάς φλό
γας, έναγκαλιζόμενος τό προσφι
λές του όπλοπολυβόλον.

Μετά ταϋτα έξαπελύθη κατά τού 
κυρίως οικήματος τού Σταθμού 
σφοδροτάτη έπίθεσις τών Συμμο
ριτών, πλήν όμως καί αΰτη άντιμε- 
τωπίσθη σθεναρώς ύπό τής ένα- 
πομεινάσης δυνάμεως τού λίαν- 
εύψύχου ’Ανθ]στοΰ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ.

Ή  λύσσα καί ή μανία τού Κα- 
πετάν ΑΜΥΝΤΑ κορύφοΰται καί 
διατάσσει τήν προετοιμασίαν γενι
κής έπιθέσεως, δΤ όλων τών δυνά- 
μεών των καί πολεμικών μέσων. 
Ευτυχώς όμως μετ’ όλίγην ώραν 
τό Άρχηγεΐόν τών συμμοριτών 
διέταξε τήν σύμπτυξιν καί ύποχώ- 
ρησιν τών τμημάτων των, καθ όσον 
έγένετο άντιληπτή ή κίνησις δυνά
μεως Χωρ]κής καί Στρατού, πρός

Νυμφα'ον. Οΰτω εληξεν τό μέγα 
δράμα καί ή θυσία τών ύπερασπι- 
στών τού Νυμφαίου αφού οί συμ- 
μορΐται κατά τήν άπο^ώρησίν των 
έλεηλάτησαν καί έπυρπόλησαν 
τάς οικίας τών Έθνικοφρόνων 
κατοίκων.

Τό οίκημα τού Σταθμού ύπέστη 
σοβαρωτάτας ζημίας. Έκ τών συμ
μοριτών έφονεύθησαν 11 καί έτραυ- 
ματίσθησαν 15. |

Ή  Χριστιανική Θρησκεία προ-; 
σέφερεν εις θυσίαν ένα ύπέροχον; 
Ναόν καί τάς Τεράς αύτοΰ εικόνας! 
εις τον αγώνα κατά τών δυνάμεων 
τού σκότους, τής βαρβαρότητοι,. 
καί τής ’Αθεΐας.

Τό Σώμα τής Χωρ]κής προσέ- 
φερεν διά τον ίδιον σκοπόν καί 
άγώνα 7 έκ των πλέον εκλεκτών 
τέκνων του. Ό  Ελληνικός Στρα
τός προσέφερεν καί ούτος εν εκλε
κτόν τέκνον του ώς ολοκαύτωμα 
εις τον αθάνατον τούτον άγώνα.

327



'Οδιασημότερος αστυνομικός τού κόσμου

ΤΖΩΝ-ΕΝΤΓΚΑΡ

Χ Ο Υ Β Ε Ρ
Ό μ ί ο τ ε ρ  Έ  φ - Μ η i - Ά  τ

Σ τις 2 Μαΐου 1972 άφησε την 
τευλευταία του πνοή ό διασημό- 
τερος ίσως ’Αστυνομικός όλων των 
εποχών, ό ΤΖΩΝ ΕΝΤΓΚΑΡ ΧΟΥ
ΒΕΡ, ό ιδρυτής καί αρχηγός, επί 
μίαν περίπου πεντηκονταετίαν, τοΰ 
'Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευ
νών των Η.Π.Α. τοΰ περιφήμου καί 
γνωστού είς όλόλκηρον τον κόσμον, 
μέ τά άρχικά Έφ —Μπί—Ά ϊ, 
’Αστυνομικού Σώματος.

Επτά Πρόεδροι καί δεκαέξη 
υπουργοί Δικαιοσύνης άλλαξαν από 
τό 1924 μέχρι τοΰ θανάτου του στις 
'Ηνωμένες Πολιτείες άλλα ό Χοΰ- 
βερ έμεινε άσάλευτος στήν θέσι 
του. Παρ’ όλον ότι το όριο ήλικίας 
γιά έναν δημόσιο λειτουργό στήν 
’Αμερική είναι τό έβδομηκοστό 
έτος τής ήλικίας, ό Χοΰβερ ύπε- 
ρεβδομηκοντούτις, κατά μοναδικήν 
έξαίρεσιν, έξακολουθοΰσε πάντοτε 
νά βρίσκεται στήν ένεργό υπηρε
σία επικεφαλής τοΰ Έφ— Μ πί-Ά ϊ. 
Στήν συνείδησι των ’Αμερικανών 
είχε τόσο ταυτισθή μέ τήν υπηρε
σία τήν οποίαν διηύθυνε ώστε τοΰ 
είχαν κολλήσει τό παρατσοΰκλι 
«'Ο κύριος Έφ—Μπί—Άϊ».

’Από τήν βάσι έως τήν κορυφή 
τής κοινωνικής πυραμίδας των Η 

νωμένων Πολιτειών δέν ύπάρχει 
άνθρωπος πού νά μή σέβονταν τόν 
Χοΰβερ. Καί όταν μερικοί εχθροί 
του, άφήνοντας νά τούς παρασύρη 
τό πάθος, έφταναν νά χαρακτηρί
ζουν τό Έφ—Μπί Ά ϊ ως «’Αμερικα
νική Γκεστάπο», ό Χοΰβερ άπαν- 
τιΰσε: «Τέτ:·ια φρούτα... δέν 
υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολι
τείες. Ή  ισχύς τοΰ Νόμου βασίζε
ται στήν Δημοκρατία. Καί εμείς τό 
Έφ—Μπί—Ά ϊ δέν θέλουμε νά 
είμαστε καί δέν είμαστε τίποτε άλ
λο παρά τό σιδερένιο χέρι τοΰ 
Νόμου».

♦
Ό  Έντγκαρ Χοΰβερ γεννήθηκε 

στήν Ούάσιγκτον τήνΊην ’Ιανουά
ριου 1895. Ήταν ό δεύτερος άνάμε- 
σα σέ τέσσερεις άδελφούς καί μία 
αδελφή. Οί τρεις άδελφοί του πέθα- 
ναν νωρίς. Έπέζησε μόνον αύτός 
καί ή μονάκριβη άδελφή του. Ό  
πατέρας του ήταν προϊστάμενος 
μιας χαρτογραφικής υπηρεσίας καί 
πέθανε τό 1921. Στά παιδικά του 
χρόνια ό νεαρός Τζών ήταν μέλος 
τής παιδικής χορωδίας τής έκκλη- 
σίας τών Καλβινιστών στήν γειτο
νιά του. Γιά λίγο καιρό μάλιστα 
είχε τήν πρόθεσι νά φοιτήση σέ

ιεροδιδασκαλείο καί νά γίνη πα
πάς. Ό  Τζών ήταν ιδιότυπος χαρα
κτήρας κατα τους παιδικούς καί 
νεανικούς του χρόνους καί διακρί- 
νονταν άπό τούς άλλους συνομη
λίκους τής γειτονιάς του γιά τήν 
φιλομάθεια, τήν δύναμι τής παρα
τηρητικότητας καί τήν ισχυρά 
θέλησι σέ εκείνο πού έπεδίωκε. Ή  
μητέρα του ήταν άπό τούς λίγους 
ανθρώπους πού έπηρέασαν τόν 
χαρακτήρα του. ’Απόγονος τοΰ 
πρώτου Ελβετού προξένου στις 
'Ηνωμένες Πολιτείες ή κυρία Χοΰ
βερ ήταν μιά γυναίκα μέ ισχυρή 
θέλησι καί άκλόνητες ήθίκές άρ- 
χές. Τόν γιό της τόν διάπλασε 
έπάνω στό δικό της αυστηρό πρότυ
πο καί ώς τήν ήμέρα πού πέθανε 
ήταν γι’ αύτόν ό σύμβουλος πού 
σέβονταν άπεριώριστα καί άκολου- 
θοΰσε τις συμβουλές του.

Τελειώνοντας τό Γυμνάσιο ό 
νεαρός Χοΰβερ διωρίστηκε υπάλ
ληλος στήν βιβλιοθήκη τοΰ Κογ- 
κρέσσου. Ό  διορισμός του σέ δη
μόσια θέσι δέν μείωσε τήν δίψα 
τής φιλομάθειάς του καί δέν τόν 
εμπόδισε νά σπουδάση Νομικά καί 
νά πάρη τό πτυχίο τής Νομικής 
Σχολής. Άπό τις σπουδές του αύ-
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Τό Έγκληματολογικόν Έργαστήριον τοΟ Έφ - Μπί - Ά ϊ είναι τό τελειότε 
ρον είς τόν κόσμον, δημιούργημα καί αυτό τών προσπαθειών τού έκλειπόντος ’Αρ
χηγού.

τές χρονολογούνται οί στενώτερες 
σχέσεις του με τόν νόμο.

Τό 1917, τις παραμονές τής είσό- 
δου τών Ηνωμένων Πολιτειών στον 
Α' παγκόσμιο πόλεμο, πτυχιοΰχος 
τής Νομικής πλέον διορίσθηκε στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης ώ§ βοηθός 
τής «κατηγορούσης ’Αρχής».
Ή  δράσι πού άνέπτυξε στήν νέα 
του θέσι τόν έκαναν γρήγορα γνω
στό, αλλά καί στόχο μιας βίαιας 
πολεμικής.

Ό  τότε Υπουργός Δικαιοσύνης 
Πάλμερ είχε λάβει μιά σειρά αυστη
ρών μέτρων εναντίον εκείνων πού 
εκδηλώθηκαν ότι συμπαθούσαν την 
έπανάστασιτών Μπολσεβίκων στήν 
Ρωσία. Στόν Χοϋβερ έλαχε ό κλή
ρος νά έφαρμόση τήν άπόφασι αυτή 
τού Υπουργού Δικαιοσύνης καί 
νά άπελάση άπό τήν χώρα πάνω 
άπό έξη χιλιάδες πρόσωπά.Μεταξύ 
αύτών τόν πρώτο άνεπίσημο διπλω
ματικό άντιπρόσωπο τών Σοβιετι
κών κάποιον ΛούντβικΜάρτεν καί 
τήν διάσημη άρχηγό τών άναρχι- 
κών τής εποχής εκείνης ’Έμμα 
Γκόλντμαν.

Αίγο άργότερα ό Χοϋβερ διωρί- 
στηκε υποδιευθυντής τού Έφ—Μπί 
—Ά ϊ, πού λειτουργούσε τότε ύπο- 
τυπωδώς. Όπως έλεγε άργότερα ό 
ίδιος, στήν δημοσία διοίκησι βασί
λευε τότε μεγάλη διαφθορά. ΤόΈφ 
—Μπί-’Ά ϊ είχε τόσο κακή φήμη πού 
έφθανε νάείπή κανείς ότι είναι μέλος 
του γιά νά κουμπώνωνται μπροστά 
του οί άκροατές του.

Ήταν ευρύτατα διαδομένη ή 
φήμη ότι οί άνδρες τού Έφ-Μπί 
—Ά ϊ τήν εποχή εκείνη έδωροδο- 
κοΰντο άπό διάφορα άντικοινωνικά 
στοιχεία γιά νά παραβλέπουν τήν 
διάπραξι ώρισμένων εγκληματικών 
πράξεων. Τά σκάνδαλα όμως πού 
συνδέθηκαν μέ τόν περίφημο νόμο 
τής ποτοαπαγορεόσεως, καί τό 
μεγάλο χρηματιστηριακό κράχ 
επέβαλαν τήν έπιτακτική άξίωσι 
τής κοινής γνώμης γιά κάθαρσι. 
Ή  άτμόσφαιρα ήταν άποπνικτική. 
Στό Έφ—Μπί—·Άΐ, ό Χοϋβερ 
ήταν ό ένδεδέύγμένος άνθρωπος γι’ 
αύτήν τήν άλλαγή. Σέ ήλικία εικο- 
σιεννέα ετών προτείνεται στόν 
Χοϋβερ νά άναλάβη τήν διεύθυνσι 
τού Έφ—Μπί—"Αί. Ό  Χοϋβερ 
άποδέχθηκε τήν θέσι πού τού προ- 
σέφεραν υπό τήν ρητή καί κατηγο
ρηματική διαβεβαίωσι τού Υπουρ
γού Δικαιοσύνης ότι ή άστυνομική 
αυτή υπηρεσία θά μείνη μακρυά 
άπό πολιτικές παρεμβάσεις καί άπό 
πιέσεις ξένων πρός τήν υπηρεσία

άτόμων όσο ψηλά καί άν βρίσκον
ταν αύτά.

Άπό τότε πέρασε μισός περίπου 
αιώνας καί τό "Εφ—Μπί—"Αϊάν- 
δρώθηκε, έξυγιάνθηκε καί πρόκοψε. 
Οί άνδρες του έγιναν θρύλος ήρωϊ- 
σμοΰ καί παλληκαριας. Ό  άγώνας 
τους έναντίον τού ώργανωμένου 
εγκλήματος υπήρξε τιτάνιος καί 
παρ’ όλον ότι πολλές φορές πλη
ρώθηκε μέ άφθονο αίμα, στό τέλος 
ύπερίσχυσαν γιά νά γίνη ό νόμος 
άπ’ όλους σεβαστός. Ό  Χοϋβερ μέ 
σιδερένια θέλησι καί άκατάβλητη 
μαχητικότητα μεθόδευε τήν δράσι 
τών άνδρών τής υπηρεσίας του 
ώστε νά τήν καταστήση σεβαστή 
σ’ όλους τούς πολίτες τής άμερι- 
κανικής συμπολιτείας.

Τά άπαισίας αίγλης άστρα τού 
Ντίλιγκερ, τού ύπ’ άριθ. 1 κινδύ
νου τής κοινωνίας όπως είχε τιτλο- 
φορηθή, τού Κάρπη, τής οικογέ
νειας Μπάρκερ, τού Φλόϋντ, τού 
Μπρέϊντυ καί τόσων άλλων τών 
οποίων τά όνόματα βρίσκονταν

στό. στόμα τού κάθε ’Αμερικανού 
πολίτη άρχισαν σιγά —σιγά νά 
δύουν.
Όπολύς κόσμος πού είχε τρομο- 
κρατηθή, καί κάπως τούς έθαύμαζε, 
άρχισε πλέον νά άντιλαμβάνεται 
ότι έπρόκειτο περί καθαρμάτων, 
χυδαίων δολοφόνων καί ληστών· 
Οί γκάγκστερς σάν κυνηγημένα 
πουλιά έόπευδαν νά καταφύγουν 
άπό τήν μιά Πολιτεία στήν άλλη 
γιά νά οργανώσουν κάποια άμυνα 
κατά τού θανάσιμου έχθροΰ πού 
τούς άπείλοΰσε μέ έξολόθρευσι, 
άλλά ματαίως. Τό Έφ—Μπί—Ά ϊ 
δέν τούς άφηνε ούτε κάν νά άνα- 
πνεύσουν. Ό  θαυμασμός τού λαού 
είχε τώρα στραφή πρός τούς ψυχω
μένους άνδρες τού Έ φ —Μπί—Ά ΐ 
πού μέ έπικεφαλής τόν νεαρό άρχη
γό τους έπαιζαν καθημερινώς τήν 
ζωή τους γιά νά άπαλλάξουν τις 
Ηνωμένες Πολιτείες άπό τήν Λερ- 
ναία Ύδρα τού γκασκστερισμοΰ 
καί τού ώργανωμένου έγκλήματος.

Έτσι ό Χοϋβερ καί οί άνθρωποι
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π ύ πίστεψαν στήν άξία το ο ελικά 
δικαιώθηκαν. Άλλ’ ό άγώνας τοϋ 
”£φ—Μπΐ—”Αϊ δέν τελείωσε με 
τήν πάταξι τοϋ γκαγκστερισμού. 
Εξακολούθησε μέ μεγαλύτερη έντα- 
σι γιά τήν έξόντωσι τής έγκληματι- 
κότητος μέ όποιαδήποτε μορφή καί 
αν εμφανίζονταν.’Ιδιαιτέρως σημαν
τικές ύπήρξαν οί επιτυχίες τοϋ 
'Έφ—Μπΐ—"Αϊ κατά καί μετά τήν 
διάρκεια τοϋ Β'. παγκοσμίου πολέ
μου. Πολλά δίκτυα κατασκόπων 
εξαρθρώθηκαν καί περισσότερες 
υποθέσεις κατασκοπείας, ιδίως ύπό 
κομμουνιστών πρακτόρων, άνεκα- 
λύφθησαν όπως ή περίφημη ύπό- 
θεσι τοϋ ζεύγους Ρόζεμπεργκ.

*
Σήμερα τό Έφ—Μπΐ—”Αϊ είναι 

ό μεγαλύτερος άστυνομικός μηχα
νισμός τών νεωτέρων χρόνων. Καί 
τοϋτο υπήρξε ή προσπάθεια καί ή 
φιλοδοξία ενός άνδρός, τοϋ άειμνή- 
στου πλέον Τζών—Έντγκαρ Χοϋ- 
βερ. Δέκα έξη χιλιάδες διακοσίους 
υπαλλήλους άπασχολεΐ τό 'Ομο
σπονδιακόν Γραφεϊον ’Ερευνών καί 
άπό αυτούς οί όκτώ περί του χιλιά
δες είναι είδικώς εκπαιδευμένοι

Ή  ζωή τοϋ Χοΰβερ ήτο άφιερωμένη είς τήν καταπολέμησιν τής έγκληματικό- 
τητος καί τήν έπιβολήν τοϋ νόμου καί τής τάξεως. Είς τάς φωτογραφίας είκονίζον- 
ται άνω ή ύπό τοϋ Προέδρου Νίξον ύπογραφή τοϋ Νόμου διά τήν προστασίαν τής 
νεότητος, καί κάτω ό Αείμνηστος ’Αρχηγός υποδέχεται είς τό Γραφείον του τόν 
Γενικόν Εισαγγελέα τοϋ Λός—Άντζελες.

330



πράκτορες. Ή  επιλογή των άνδρών 
τούτων γίνεται μεταξύ χιλιάδων 
υποψηφίων μέ αυστηρά κριτήρια 
προσόντων, ή δέ έκπαίδευσίς τους 
είναι σκληρή γιά νά μπορέσουν νά 
άνταποκριθοϋν στις υποχρεώσεις 
πού απαιτεί ή υπηρεσία.

Ό  Χοΰβερ άναφερόμενος στήν 
δρασι τοϋ Έφ—Μπί—”Αϊ ποτέ δέν 
μιλούσε γιά τον εαυτό του γιατί 
πίστευε στό πνεύμα τής ομαδικής 
συνεργασίας. Ό  Χοΰβερ έγραφε 
τό 1956 «Τό Έφ—Μπί Ά ΐ άπο- 
τελεϊται όχι άπό έμένα άλλα άπό 
δέκα πέντε χιλιάδες άνδρες καί 
γυναίκες πού τούς συνδέει στενά τό 
πνεύμα τής συνεργασίας. Κανείς 
δέν μπορεί νά ίσχυρισθή ότι τό 
Έφ—Μπί—”Αϊ εκεί πού έφθασε 
σήμερα είναι έργο ενός. Είναι τό 
άποτέλεσμα των προσπαθειών καί 
των θυσιών χιλιάδων άνδρών καί 
γυναικών πού υπηρέτησαν στις 
τάξεις του στό πέρασμα τών χρό
νων».

βεται τον νόμο, πένθησε τήν άπώ- 
λεια τού μεγάλου άστυνομικοΰ. 'Ο 
Πρόεδρος Νίξον επί τή άγγελία 
τού θανάτου τού Χοΰβερ καί απευ
θυνόμενος πρός τόν ’Αμερικανικόν 
λαόν έδήλωσε: «Όλοι οί ’Αμερικα
νοί πενθούν τόν θάνατον τού Χοΰ
βερ. Υπηρέτησε τό Έθνος μέ 
άπόλυτη νομιμοφροσύνη, υπέρτα
τη άφοσίωσι καί άσύγκριτη ικανό
τητα. Γιά τόν Χοΰβερ μπορεί νά 
λεχθή ότι υπήρξε ό θρύλος μιας 
εποχής. Σέ έκατομμύρια άνθρώπους 
ήταν ή ένσάρκωσι τού θάρρους, 
τού πατριωτισμού, τής γρανιτώδους 
έντιμότητος καί άκεραιότητος. Σέ 
εποχές δυσχερειών δέν άπέφυγε τήν 
μάχη. Ή  συμβολή του στήν πρόο
δο τής χώρας δέν θά λησμονηθή 
ποτέ άπό κανένα. ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η 
ΜΝΗΜΗ».

Το κτίριον της νεοανεγειρομένης ’Αστυνομικής ’Ακαδημίας'τοϋ Έφ—Μπί— 
Ά ΐ, πρότυπον τοϋ είδους της καί προσωπική έπιτυχία τοϋ έκλειπόντος Άρχηγοϋ.

Γιά τόν Χοΰβερ είχε λεχθή ότι 
τήν υπηρεσία τού Έφ-—Μπί—Ά ΐ 
τήν πατρεύτηκε μιά καί δέν δημι
ούργησε άλλη οικογένεια. "Οπως 
όμως καί άν είχε τό πράγμα έπρό- 
κειτο γιά ένα γάμο πού διήρκησε 
48 χρόνια άδιατάρακτος καί εύτυ- 
χισμένος. Αύτός υπήρξε έν ολίγοις 
ό άνθρωπος πού έπί μισόν αιώνα 
άφιέρωσε τήν ζωή του στήν έπιβο- 
λή τού Νόμου καί τής Τάξεως καί 
πού έπέτυχε περισσότερα άπ’ όσα 
θά μπορούσε κανείς νά περιμένη 
άπό έναν άνθρωπο όσεσδήποτε

ικανότητες καί άν διέθετε αύτός. 
Ό  θάνατός του άφησε ένα δυσανα
πλήρωτο άν όχι άναντικατάσταστο 
κενό. Ή  ’Αμερική καί ό κόσμος 
ολόκληρος, όσος τουλάχιστον σέ
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£ ν  τη προσπάθεια μας όπως 
ένημερώσωμεν τούς άναγνώστας μας 
περί τής όργανώσεως καί τοΰ τρό
που λειτουργίας των διαφόρων Σω
μάτων Χωροφυλακής τοΰ κόσμου, 
θά σκιαγραφήσωμεν σήμερον την 
Χωροφυλακήν τής Πορτογαλλίας.

'Η  Πορτογαλλία είναι μία μικρά 
χώρα τής Δυτικής Ευρώπης έκ- 
τάσεως 91.781 τετρ. χιλμ. καί 
πληθυσμού περίπου 9.500.000 κα
τοίκων.

'Ή  χώρα είναι διηρημένη διοικη
τικός εις 22 Νομούς, εις έκαστον 
των οποίων ύπάρχει καί μία Διοί- 
κησις Χωροφυλακής, διοικουμένη 
ύπο Συνταγματάρχου Χωροφυλα
κή?·

Ή  'Ιστορία τής Πορτογαλλικής 
Χωροφυλακής ανατρέχει εις τό έτος 
1383, ότε το πρώτον συνεστήθη 
ύπό τοΰ Βασιλέως τής Πορτογαλ
λίας, Ντον Φερνάντο, το Σώμα τών 
«Q U A D RILH EIRO S» (Κουαντρι- 
λέϊρος), οί όποιοι προσελαμβά- 
νοντο έπί τριετή θητεία.

Μέ την πάροδον τοΰ χρόνου καί 
λόγω τών δημιουργουμένων έκά- 
στοτε νέων άναγκών, οί διάφοροι 
Βασιλείς τής Πορτογαλλίας, οί 
οποίοι προσέδιδον ιδιαιτέραν ση-
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μασίαν εις τό θέμα τής Δημοσίας 
Τάξεως έβελτίωνον τον θεσμόν 
τούτον καί ηυξανον την δύναμιν 
τοϋ Σώματος τούτου άναλόγως των 
έκάστοτε άναγκών.

'Ως άναμορφωτής τοϋ Σώματος 
δύναται νά θεωρηθή ό Βασι
λεύς Ντόμ Σεμπάστιαν, ό όποιος 
έξέδωσε 4 Διατάγματα σχετικά μέ 
τήν άναμόρφωσιν τοϋ θεσμοϋ
ήτοι τό 1569, τό 1570 καί τό 
έτος 1571. Οδτος συνεδύαζε τήν 
δύναμιν τοϋ Σώματος καί τήν ποιό
τητα των άνδρών αύτοΰ μέ τήν κρα
τούσαν έκάστοτε κατάστασιν καί 
ηυξησε τον άριθμόν τών άνδρών 
τοϋ Σώματος, μεριμνήσας έν ταύτώ, 
δπως ουτοι έκτελοΰν κατά τον καλ- 
λίτερον δυνατόν τρόπον τά σοβαρω- 
τατα καθήκοντά των διά τήν έξα- 
σφάλισιν της δημοσίας τάξεως έν τή 
έπικρατεία.

Τήν 5 Νοεμβρίου 1688 έν σχε
τικόν Διάταγμα καθώρισε, δπως τό 
Συμβούλιον τοϋ Δήμου Λισσαβώνος 
έγκρίνη τήν αυξησιν τής δυνάμεως 
τών «Κουντριλιέρος» τής πολεως, 
εντός χρονικοΰ διαστήματος δύο 
μηνών, πλήν δμως καίτοι ειχεν 
παρέλθει έτος άπό τής ψηφίσεως 
τοϋ έν λόγω διατάγματος έν του- 
τοις, ή προβλεπομένη αϋξησις δέν 
έπραγματοποιήθη, μέ άποτέλεσμα 
νά χειροτερεύση εις τήν ώς άνω 
πόλιν, ή κατάστασις άπό άπόψεως 
δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας.

'Ο έπισυμβάς κατά τό έτος 1755 
εις Λισσαβώνα τρομακτικός σεισμός, 
ειχεν οχι μόνον σαν άποτέλεσμα τον 
θάνατον 12.000 άτόμων, άλλα καί

Δόκιμοι ’Αξιωματικοί παρελαύνουν εις Λισαβ&να.,

τήν άνησυχητικήν αυξησιν τοϋ ρεύ
ματος έγκληματικότητος πάσης «ρύ
σεως, ιδία δέ τής ληστείας, πράγμα 
τό όποιον ήνάγκασε τον τότε Πρω
θυπουργόν Μαρκές ντέ Πομπάλ 
νά λάβη δραστήρια μέτρα, καί 
μάλιστα πέντε ετη άρχότερον διά 
τοϋ Διατάγματος τής 26 ’Ιουνίου 
1760 νά ίδρύση τήν «Γενικήν Διεύ- 
θυνσιν ’Ασφαλείας τής Βασιλικής 
Αυλής καί τής Χώρας» διορίσας 
ώς ’Αρχηγόν ταύτης τόν Δόκτορα 
Ντιόγκο ’Ιγνάτιον Πίνα Μανίκ.

Παρά τήν νέαν ο'ύνθεσιν καί 
όργάνωσίν της ή νέα αύτη ’Αστυ
νομική 'Υπηρεσία, δέν κατώρθω-

Λάβαρα της Πορτογαλλικής Χωροφυλακής μέ εύσταλείς σημαιοφόρους εις 
παρέλασιν.

σε νά άνταποκριθή εις τήν δυσχε 
ρεστάτην άποοπολήν της διά τήν 
διατήρησιν τής δημοσίας τάξεως 
καί άσφαλείας.

Ουτω, διά τοϋ Διατάγματος τής 
10 Δεκεμβρίου 1801 έδημιουργήθη 
ενα νέον ’Αστυνομικόν Σώμα ύπό 
τήν έπωνυμίαν «CORPO DA 
GUARDA REAL DE PO LIC IΑ»
μέ δύναμιν 1200 έφιππων καί πε
ζών Χωροφυλάκων, ληφθέντων έκ 
τοϋ 'Ιππικού καί Πεζικοΰ, μέ αρχη
γόν τόν Άντισυνταγματάρχην Κάν
τε ντέ Νοβιόν.

Κατά τό έτος 1834 έδημιουργήθη 
έπίσης ή Δημοτική Φρουρά (GU
AR DA ‘ M UNICIPAL) μέ  ̂ δύ- 
μιν ενός Συντάγματος έξ 6 Λόχων 
Πεζικοΰ καί. τριών λόχων 'Ιππικού.

Παρά δμως τήν καταφανή άπο- 
δοτικότητα τοϋ έν λόγω Σώματος, 
έν συνκρίσει μέ τό Σώμα τής «COR
PO DA GUARDA REAL DE 
POLICIA», ό Βασιλεύς Ντόμ 
Λούϊς διά τοϋ Διατάγματος τοϋ 
’Ιουλίου 1867, έδημιούργησεν ενα 
νέον ’Αστυνομικόν Σώμα, τό Σώ
μα τής Πολιτικής ’Αστυνομίας 
(CORPO DE POLICIA CIVIL) 
τό όποιον ειχεν μίαν Διοίκησιν εις 
έκάστην περιφέρειαν τής χώρας υ
πό τήν έποπτείαν ένός Γενικού Κομ- 
μισαρίου (Διοικητοΰ).

Πολλαί καινοτομίαι έπηκολού- 
θησαν έκτοτε καί τό Σώμα τοΰτο 
άνεμορφώθη πλήρως κατά το έτος 
1833,' δτε διωρίσθη ώς ’Αρχηγός 
αύτοΰ ό πρώτος ’Αξιωματικός τοϋ 
Στρατού.

Κατά τό έτος 1927 τό Σώμα τοϋ-



το μετωνομάσθη εις «POL1CIA 
DE SEGURANCA PUBLICA» 
(’Αστυνομία Δημοσίας ’Ασφαλείας) 
γνωστή ύπό τα άρχικά γράμματα 
Ρ. S. Ρ.

'Η  "'Υπηρεσία Έγκληματολογι- 
κών ’Ερευνών, ή οποία μέχρι τότε 
άπετέλει τμήμα τοϋ Σώματος τού
του, εκτοτε κατέστη ανεξάρτητος 
καί ύπήχθη εις τήν άρμοδιότητα 
του 'Υπουργείου Δικαιοσύνης της 
Πορτογαλλίας.

Τό Σώμα τής Πορτογαλλι
κής Χωροφυλακής είναι εν στρα
τιωτικόν Σώμα, ύπαγόμενον εις δ,τι 
άφορα τήν δημοσίαν τάξιν καί 
ασφάλειαν, ώς καί τήν πρόληψιν 
τοϋ εγκλήματος εις τό 'Υπουρ- 
γεϊον ’Εσωτερικών, έχει δέ άρμο
διότητα έφ’ δλης τής ’Επικρά
τειας συμπεριλαμβανομένων καί 
τών νήσων Μαντέϊρα καί Ά ζο- 
ρών.

Εις τό Άρχηγεΐον τοϋ Σώματος 
υπάγονται άπ’ εύθείας αί 22 Διοι
κήσεις, τό μηχανοκίνητον Τμήμα 
καί ή Σχολή ’Αξιωματικών τοϋ 
Σώματος.

'Ο ’Αρχηγός φέρει τον βαθμόν 
τοϋ Στρατηγού καί βοηθεϊται εις 
τό έργον του ύφ’ ένός Επιτελάρ
χου φέροντος τον βαθμόν ^οΰ Συν
ταγματάρχου

Ό  ’Επιτελάρχης είναι υπεύθυνος 
διά τήν διοίκησιν τοϋ ’Επιτελείου 
τοϋ ’Αρχηγείου καί επιβλέπει επί
σης τό εργον τών πέντε ~ Διευθύν
σεων αύτοϋ, ήτοι ’Ασφαλείας, ’Α
στυνομίας, Προσωπικού, Όργανώ- 
σεως καί Οικονομικού.

Οί λοιποί βαθμοί τών ’Αξιωμα
τικών τοϋ Σώματος είναι 'Υπο
στράτηγος Συνταγματάρχης, Ά ντι- 
συνταγματάρχης, Ταγματάρχης, 
Μοίραρχος, 'Υπομοίραρχος ’Αν
θυπομοίραρχος, Άνθυπασπιστής, 
Ενωμοτάρχης, 'Υπενωμοτάρχης, 
Χωροφύλαξ.

Τον ’Αρχηγόν βοηθούν επίσης 
εις τό εργον του δύο 'Υποστράτη
γοι, ώς 'Υπαρχηγοί, καί δύο 'Υπο
στράτηγοι ώς Έπιτελάρχαι.

Αί 22 Διοικήσεις Χωροφυλακής, 
αί όποΐαι αντιστοιχούν είς-τούς 22 
Νομούς τής Χώρας, διοικοΰνται 
ύπό Συνταγματάρχου, μέ 'Υπο- 
διοικητάς Άντισυνταγματάρχας.

Τό -Έπιτελεΐον έκάστης Διοι- 
κήσεως έχει τά έξής Τμήματα: 

α. Τμήμα ’Ασφαλείας, 
β. Τμήμα ’Αστυνομίας 
γ. Τμήμα Τροχαίας 
δ. Τμήμα Τεχνικών 'Υπηρεσιών 
στ. Γραμματείαν καί ’Αρχείο'

Ή όργάνωσις της Πορτογαλλικής Χωροφυλακής είναι σύγχρονος kui εις τάς 
τάξεις της, έκτος τοΰ άρτιου τεχνικού έξοπλισμοΰ, ύπηρετούν καί γυναίκες αί 
όποΐαι προσφέρουν πολυτίμους ύπηρεσίας εις τήν άστυνόμευσιν.
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'Η  διάρκεια έκπαιδεύσεως είναι 
άντιστοίχως 9 μηνών διά τούς Χω
ροφύλακας καί ύπαξιωματικούς 
καί . δύο ετών διά τούς άνθυπομοι- 
ράρχους.

'Η  κατάτάξις εις το Σώμα είναι 
εθελοντική έπί τριετή θετεία, ή δέ 
περαιτέρω έξέλιξις γίνεται βάσει 
έξετάσεων προφορικών καί γρα
πτών καί φοιτήσεως εις τάς ανω
τέρω σχολάς.

'Η  προαγωγή τών ’Αξιωματικών 
γίνεται βάσει άρχαιότητος καί 
κατ’ έκλογήν.

Το Σώμα διαθέτει γυναικείου Τμή
μα, το όποιον άπεδείχθη λίαν χρή
σιμον διά τήν έκτέλεσιν τής άπο- 
στολής του.

’Επίσης διαθέτει Τμήμα άστυνο- 
μικών κυνών, οί όποιοι προσφέρουν 
σοβαρωτάτας υπηρεσίας εις πλεί- 
στους δσους τομείς έρευνών καί άνα- 
ζητήσεων πάσης φύσεως.

Ή  στολή τών άνδρών τοϋ Σώμα
τος είναι γκρι'άεροπορίας καί είναι 
ομοιόμορφος εις ολους τούς βαθμούς.

Το Σώμα τής Πορτογαλλικής 
Χωροφυλακής είναι ένοπλον καί οι 
άνδρες αύτοϋ φέρουν έν ώρα υπη
ρεσίας περίστροφου. ·.

Ή  Διεύθυνσις Τροχαίας τοϋ ’Αρχη
γείου κατευθύνει το έργου 4 Τμημά
των ’Ελέγχου καί Όδικοΰ Δικτύου 
τής Πορτογαλλ.ίας, τά όποια εύρί- 
σκονται εις τάς κάτωθι πόλεις, Λισ- 
σαβώνα, Κοίμπρα, Πόρτο καί Έ βο- 
πα. "Εκαστον τών άνωτέρω Τμη- 
μάτων έχει τά έξής Γραφεία:

α. Γραφείου Διοικήσεως καί 
Γ ραμματείαν.

Εις έκάστην Διοίκησιν υπάγον
ται τά ’Αστυνομικά Τμήματα καί 
εις έκαστον Τμήμα άριθμός Στα
θμών, άναλόγως τής σπουδαίο 
τητος έκάστης περιοχής.

Τό Μηχανοκίνητον Τμήμα ’Αμέ
σου Δράσεως τό όποιον ύπάγεται 
άπ’ εύθείας εις τό ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής, είναι ή μονάς κρούσεως 
καί έπεμβάσεως εις έκτάκτους περι
πτώσεις διασαλεύσεως τής Δημο
σίας τάξεως λόγω συναθροίσεων, 
άπεργιών κ.λ.π. ή θεομηνιών. ’Εκ
τός δμως τής έν λόγω άποστολής 
τό Τμήμα τούτο παρέχει πάσης φύ
σεως συνδρομήν εις τήν ’Αστυνο
μίαν τάξεως, οσάκις παρίσταται 
άνάγκη. ενισχύσεώς της.

Διαθέτει τά πλέον σύγχρονα μέσα 
άντιμετωπίσεως διαφόρων κατα
στάσεων καί άφθονα μέσα κινή- 
σεως.

Ή  ’Ακαδημία Χωροφυλακής έ
χει τρία τμήματα, ήτοι βασικής 
έκπαιδεύσεως, τών ύπαξιωματικών 
καί τό Τμήμα έκπαιδεύσεως τών 
’Αξιωματικών.

Ή Πορτογαλλική Χωροφυλακή, έκδί· 
δει μηνιαίου περιοδικόν τοϋ όποιου είκο- 
νίζεται έξώφυλλον. ΕΙς τήν κάτω φωτο
γραφίαν διακρίνονται Πορτογάλλοι ’Α
ξιωματικοί Χωρ]κής εις τό παγκόσμιον 
συνέδριον Τροχαίας εις ’Ιαπωνίαν.

■ '
E S C O L A  P R A T IC A  DE P O L f C I A  

-  IN S T R U C A O  DE J U D O
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σών των υφισταμένων ύπηρεοιών 
είς τόν τρόπον Ιφαρμογής της υπό 
του Άρχηγοΰ πάντοτε καί μόνον, 
καθοριζομένης τακτικής κ.λ.π.

Καθ’ έκαστον έτος ή Διεύθυνσις 
Δημοσίων Σχέσεων τοΰ ’Αρχηγείου 
της Πορτογαλλικής Χωροφυλακής 
οργανώνει την «'Ημέραν τής Χω
ροφυλακής» καθ’ ήν όργανοΰνται 
καθ’ άπασαν τήν χώραν διάφοροι 
έκδηλώσεις των οποίων σκοπός εί
ναι ή καθόλου προβολή του ύπό 
τής Χωροφυλακής προσφερομένου 
έργου καί ή διά τοΰ τρόπου τούτου 
δημιουργία, καλλιέργεια καί προ
αγωγή των σχέσεων ταύτης μετά 
τοΰ κοινοΰ, τό όποιον συμμετέχει 
ένεργώς εις άπάσας τάς έν λόγω 
εκδηλώσεις τοΰ Σώματος.

'Η  Πορτογαλλική Χωροφυλακή 
προσδίδει επίσης ιδιαιτέραν σημα

Είς τήν φωτογραφίαν άνω όρκωμοσία 
γυναικών Χωροφυλάκων ένώ κάτω δια- 
κρίνονται Χωροφύλακες Πορτογάλλοι μέ 
είδικώς έκπαιδευμένους άστυνομικοΰς κύ- 
vac.

β. Γραφεΐον έκπαιδεύσεως και 
Τροχαίας.

γ. Γραφεΐον άνακοίσεως καί έρεύ- 
νης οδικών άτυχημάτων.

δ. Φωτογραφικόν έργαστήριον. 
ε. Γραφεΐον πρώτων βοηθειών 

καί αμέσου έπεμβάσεως.
στ. Γραφεΐον έποχουμένων τρο

χονόμων, εις αύτοκίνητα καί δίκυ- 
κλα.

ζ. Γραφεΐον πεζών τροχονόμων, 
η. Γ ραφεΐον άρχείου καί ελέγχου 

οδικών καί οχημάτων.
θ. Γ ραφεΐον τροχονομικών παρα

βάσεων.
ι. Γραφεΐον στατιστικής καί με- 

λ.ετών.
'Η  Τροχαία διαθέτει σήμερον 

50 περιπολικά οχήματα καί 100 
δίκυκλα διά τον έλεγχον τοΰ έθνικοΰ 
δικτύου τής Πορτογαλλίας, ή δέ δύ- 
ναμίς της άνέρχεται είς 1700 άνδρας 
γενικώς, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών έκτελούντων τροχονομικήν υ
πηρεσίαν εις τά αστικά κέντρα τής 
χώρας.

Τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα τής 
χώρας, είναι σοβαρόν, δπως καί είς 
δλας τάς χώρας τοΰ κόσμου, καί 
ή Πορτογαλλική Χωροφυλακή προσ 
δίδει ιδιαιτέραν σημασίαν είς τό 
θέμα άφ’ ένός μέν τοΰ αύστηροΰ 
έλ.έγχου τών τροχονομικών παρα
βάσεων άφ’ έτέρου δέ είς τήν κυκλο- 
<ροριακήν διαπαιδαγώγησιν τοΰ 
κοινοΰ διά παντός μέσου, ήτοι εκ
θέσεων. διδασκαλίας τοΰ σχετικοΰ 
μαθήματος είς τά σχολεία κλπ.

Τό Σώμα διαθέτει, μουσικήν 
ή οποία άποτελεΐται άπό εκατόν 
περίπου άνδρας.

’Ιδιαιτέραν προσοχήν προσδίδει 
τό Σώμα τής Πορτογαλλικής Χω
ροφυλ,ακής είς τό θέμα τών Δημο
σίων Σχέσεων. Προς τον σκοπόν 
καλλιτέρας όργανώσεως καί εφαρ
μογής τής ύπό τοΰ έκάστοτε Ά ρχη- 
γοΰ καθοριζομένης γενικής τακτι
κής, ή Πορτογαλλική Χωροφυλακή 
έχει . οργανώσει μίαν Διεύθυνσιν 
Δημοσίων Σχέσεων, ή οποία υπά
γεται άπ’ ευθείας είς τό Γραφεΐον 
τοΰ Άρχηγοΰ. ’Αποστολήν δέ έχει 
τήν ύλοποίησιν τής ύπό τοΰ Ά ρχη
γοΰ καθοριζομένης έκάστοτε τακτι
κής καί τήν εφαρμογήν τοΰ προ
γράμματος τών Δημοσίων Σχέσεων 
τοΰ Σώματος, τήν έκδοσιν τοΰ διμη
νιαίου περιοδικοΰ τοΰ Σώματος, 
τήν έκπόνησιν προγραμμάτων τη
λεοπτικών καί ραδιοφωνικών, τήν 
προαγωγήν τοΰ αθλητισμού τοΰ 
Σώματος, τήν καθοδήγησιν άπα-

σίαν είς τό θέμα τής προαγωγής τών 
διεθνών σχέσεων διά τής άποστο- 
λής ’Αξιωματικών της πρός μετεκ- 
παίδευσιν είς διαφόρους χώρας καί 
τής συμμετοχής της είς διεθνή συνέ
δρια, ώς π. χ. τοΰ Παγκοσμίου Συνε
δρίου Τροχαίας τής Όσάκα 1970, 
είς τό όποιον άπέστειλεν τούς Συν- 
ταγματάρχας Μπιλ.αρμίνο Φερέίρα 
Ντέ Όλιβιέρα καί τον Χοσέ Έ γκλί- 
ντες Ποσιντόνιο, Διευθυντήν Τρο
χαίας Λισσαβώνος, ώς καί τον Τα
γματάρχην Χοάο ντέ Κάστρο Έ ν- 
νες Φερεΐρα.

'Η  ΓΙορτογαλλική Χωροφυλακή 
έκτος τής Μητροπόλεως έχει άρ- 
μοδιότητα καί είς τάς κτήσεις τής 
Πορτογαλλίας, είς τάς οποίας 
έχει μονάδας Χωροφυλακής άναλό-- 
γως τής σπουδαιότητος έκαστη ς 
τούτων.
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Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Τ Σ Ι Ρ Ω Ν Η  
Ά ντ)ρχου  Χωρ)κής

/ \έ ν  είναι μόνο ή ηλικία πού περνάει χωρίς γυ- 
ρ:τμό. Είναι κι’ άλλα πράγματα  στή ζωή πού όταν 
περάσουν δέν μπορείς νά τά  ξαναζήσης. Καί μερικά 
ά π ’ αυτά είναι τόσο άμορφα. "Αλλα είναι προικισμέ
να άπό μόνα τους μ’ αυτή τήν ομορφιά. Μιά ομορφιά 
πού σού χορταίνει τό μάτι. Κι’ άλλα πάλι μέ μιά 
φυσική μουσικότητα πού σού χορταίνει τ ’ αύτί. 
Χαίρεσαι νά τά  βλέπεις μά καί χαίρεσαι νά τ ’ άκοϋς. 
Σ’ αυτά τά  δεύτερα, έκτος άπό έκεινα πού έχουν 
φτιαγμένη —θά μπορούσαμε νά πούμε —μουσικό
τητα , είναι κι’ άλλα—πολλά άλλα—πού έχουν μιά 
φυσική, γλυκειά μουσικότητα. Μιά μουσικότητα 
πού τά  προίκισε άφ’ ότου τά  .... γέννησε ή 
φύση ή τό άνθρώπινο μυαλό. Σοϋ χορταίνει τό 
αύτί λ.χ. ένα καλό τραγούδι, όταν μάλιστα έχει 
μέσα του καί τά  «κεντρίδια έκεϊνα πού χτυπούν 
τις εύαίσθητες χορδές τής ψυχής σου, άλλά επίσης 
καί μιά μρνάχη, μιά κατάμονη λέξη όταν άπό γεννη
σιμιού της έχει μέσα της τήν ομορφιά τής μουσικής. 
Χαίρεσαι νά τήν άκούς, ένω, είναι πιθανόν, νά 
βλέπης ύλοποιημένη τήν έννοιά της καί νά μή σέ 
ίκανοποιή καί τόσο. Κάτι τέτοιο, λοιπόν, συμβαίνει 
μέ τή λέξι «Ταγματάρχης».

Μέσα στήν ιεραρχία των βαθμών τού Σώματος τής 
Χωροφυλακής, κατέχει μιά ξεχωριστή θέσι. Μιά θέσι 
πού συνδυάζει δύο τόσο σπουδαία, όσο καί άμορφα 
πράγματα . Δυό ζηλευτά πράγμ ατα  θά μπορούσαμε 
νά πούμε, χωρίς δισταγμό.

Τό ένα σού κρατάει μέσα σου πολύ ζωντανή ακόμα 
τήν νεότητα. Δέν αφήνει νά σού είπούν άτι πέρασε 
ή ηλικία σου καί νά σέ άπαγοητεύσουν. Τό άλλο είναι 
ή μουσικότητα ποΰ κρύβει μέσα της ή ίδια ή λέξι, 
πού τήν κάνει τόσο όμορφη καί τόσο γλυκειά

στό αύτί καί διαμορφώνει τά  συναισθήματα κι’ 
εκείνου πού τήν ακούει κι’ έκείνου πού τήν «παίζει» 
στή μουσική σκάλα τής γλώσσας του.

Κύριε Ταγματάρχα! Πόσο χορταστική, άλήθεια, 
είναι καί πόση γλυκειά μουσικότητα κρύβει μέ
σα της !

Πιστεύω, ότι όσοι ά π ’ τούς συναδέλφους έζη- 
σαν τόν βαθμό τού Ταγματάρχου, όσοι τόν ζούν 
κι’ όσοι θά τόν ζήσουν, πρέπει νά έχουν νοιώσει ή 
θά νοιώσουν καί τή χαρά καί τή  μουσικότητα πού 
έχει μέσα της ή λέξι. Θά πρέπει νά τή  ζήση κανείς, 
γ ιά  νά μπορέση νά καταλάβη τή χάρη πού έχει απάνω 
της καί τή χαρά πού κρύβει μέσα της αυτή ή όμορφη 
λέξι, όταν μάλιστα ξέρη ότι είναι καί δική του.

Τις ή μέρες αύτές, μερικοί συνάδελφοι —μέσα σ’
αύτούς κι’ ό ύπογράφω ν — άφήνουν χωρίς .......
ελπίδα γυρισμού τό  βαθμό τού Ταγματάρχου καί 
μαζί μ’ αύτόν χάνουν καί τή νεότητα μέσα στήν 
όπο{α, ή ίδια αύτή λέξι, τούς κρατούσε, άλλά καί τή 
μονσικ5τητά της καί τή καθημερινή χαρά της. 
Νοιώθουν, πιστεύω, βαθειά τόν άποχωρισμό τού 
βαθμού, χωρίς ίσως νά τό  έξωτερικεύουν ή νά δί
νουν τή σημασία πού πρέπει στή ψυχική τους — 
άνεξήγητη—ανησυχία, πού άσφαλώς δέν είναι 
ή συνηθισμένη.

Καί, μά τήν άλήθεια, αύτός πού γράφει τούτες 
τις γραμμές συγκινεΐται. Βλέπει τό βαθμό πού  άφή- 
νει π ίσω  του σαν ένα φίλο πού τού κράτησε όχι 
μονάχα τιμητική μά καί ζεσ+ή συντροφιά. Σαν ένα 
φίλο πού τού έφερνε τή χαρά κάθε ή μέρα, κάθε ώρα, 
κάθε στιγμή σχεδόν.

Γι’ αύτό καί νοιώθει τήν ανάγκη νάτόν εύχαρη- 
στήση. Νά τόν άποχαιρετήση ακόμα -δημοσία.

"Ετσι, γ ιά  νά μπορέση νά τού άνταποδώση λίγη 
ά π ’ τήν α γάπη  του, λ ίγη  ά π ’ τήν έκτίμησί του. 
Νά τού δώση κάποιο δημόσιο έπαινο, γ ιά  τήν 
άθώα, τή ζεστή, τή π ιστή  φιλία του. ΚΓ άκόμα 
γ ιά  τή πλουσιοπάροχη συντροφιά του. Νοιώθει 
τήν άνάγκη νά τού φωνάξη :

Χαΐρε.,,.Χαΐρε Ταγματάρχα....Χ αιρε καλέ μου 
φίλε.... χαιρε....

ΐ ρ  ε
Τ  < ι γ μ α τ ά ρ χ α
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ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Λιθογραφία τοΰ ΤΕΑΚΕ βάσει σχεδίου τοΰ PREAUX. Τό σχέδιον έγινε έκ τού φυσικού. Κάτω άριστερά ενα γλυπτό 
τμήμα της ζωφορου του Παρθενώνα. Τό αέτωμα δεν υπάρχει πιό. Σώζονται μόνον οι μετώπες.

Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Η ΓΛ Υ Π Τ Ι Κ Η  
Σ Τ Η Ν  Ι Ω Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο

Ό  καλλιτέχνης της εποχής αυτής καταπιάνεται μέ 
κάποιο φόβο στο μάρμαρο, δταν θέλη να κάνη άγάλμα- 
τα. Μόνο μικρά ειδώλια φτιάχνει. Μέ τό άνάγλυφο 
είναι πιο θαρρετός. Ό  ναός τής ’Αθήνας—τής Χαλ- 
κιοικου—-π.χ. στην Σπάρτη, είχε σκεδασμένους τούς 
τοίχους του μέ μετάλλινες πλάκες άνάγλυφες πού

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Ζ Η Τ Ρ Ι Δ Η  
Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ΰ  Α' 

’Υπουργείου Πολιτιστισμοΰ 
κ α ί  Ε π ι σ τ η μ ώ ν

παρίσταναν σκηνές μυθολογικές. "Αλλες μαρτυρίες 
άναφέρουν για ενα σκαλιστό κέδρινο κιβώτιο πού 
πάνω του περιγράφοταν άνάγλυφη ή ιστορία τοΰ 
Κύψελου, τυράννου τής Κορίνθου, καί για έ'να θρόνο 
πού πάνω του είχαν στήσει τό άγαλμα τοΰ Άμυκλαίου 
’Απόλλωνα, φτιαγμένο άπό τον Βαθυκλή. Καί τά 
δυο δμως τοϋτα έργα πρέπει να ήταν νεώτερα άπό 
την έποχή πού μάς ενδιαφέρει.

Ή  αλήθεια είναι δτι δέν έχομε καί πολλά δείγματα 
τής τέχνης τούτης παλαιότερα άπό τον 6ο αιώνα.
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JOSEPH DURN έφιλοτέχνησε μιά 
αναπαράσταση στό χρώμα ένός κίονα τοϋ 
Έρεχθείου. Τίποτα δέν βεβαιώνει δτί εί
ναι ή σωστή. Δέν παύει όμως νά δίνη μιά 
γοητευτική φαντασμαγορία στις θαυμά
σιες γραμμές τού κιονόκρανου.

Δυο μετώπες μέ γλυτίτή διακόσμηση άπό ένα ναό τοϋ 
Σελινοΰντος περισώθηκαν καί βρίσκονται στό Παλέρ
μο. 'Η  μιά άπ’ αύτές παριστάνει τον 'Ηρακλή \ά 
κρατα στους ώμους του τούς Κέκρωπες. Στην άλλη 
είναι λαξεμένος ό Περσέας τήν ώρα πού σφάζει τήν 
Μέδουσα μπροστά στην ’Αθήνα. Είναι καί τά δυ> 
έργα μέ μεγάλη άξια. 'Ο  καλλιτέχνης πού τά έφτιαξε 
δέν έχει καί πολύ σίγουρη τεχνική δεξιότητα. Άνέκφρα · 
στοι άνθωποι, άπίθανη άνατομία, κοντόχοντρα άκομψα 
κορμιά, κολλημένα στό φόντο. Στον θησαυρό των 
Σικυωνίων, στούς Δελφούς, βλέπομε κάποια πρόοδο, 
στήν τεχνική τούτη, είναι όμως φανερό πώς είναι τέχνη 
νεώτερη, κι έκτος άπ’ αύτό είναι δουλεμένη πάνω σέ 
άσβεστόλιθο, πιο μαλακό καί πιο βολικό στή σμίλη.

’Έχομε έπίσης τή γλυπτή διακόσμηση τοϋ άετώ- 
ματος τοϋ πρώτου έκατόμπεδου τής ’Ακρόπολης των 
Αθηνών. Είναι φτιαγμένο στό μέσο περίπου τοϋ 

έκτου αιώνα π.Χ. Στή δεξιά πλευρά ό καλλι
τέχνης έτοποθέτησε τον τριπάτορα Τρίτωνα έργο 
π>ύ τό δούλεψε σέ μαλακιά πέτρα (πουρί), καί 
τό χρωμάτισε (πράσινα μάτια, γαλάζια μαλλιά). 
Τά πρόσιυπα—τρεις μορφές έχει ό Τρίτωνας—είναι 
βέβαια άπλοϊκά, όμως ζωντανά, κι εδώ άκριβώς είναι 
πού υπερέχει ό "Ιωνάς καλλιτέχνης άπό τον Δωριέα.

Πριν κλείσωμε τό κεφάλαιο τοΰτο γιά νά περάσωμε 
στήν Ίωνικοαττική περίοδο, πρέπει νά ποϋμε δύο 
πράγματα :

Πρώτο : Τήν ώθηση στήν άγαλματοποιΐα τήν έδωσε 
κυρίως ή άνάγκη κατασκευής λατρευτικών ειδώλων. Τά 
ομοιώματα τών θεών άρχισαν άπό τούς φετυχικούς 
βαίτυχους, πέρασαν άπό τά ξόανα κι έφτασαν στό 
μαρμάρινο είδωλο μέ τήν άνθρώπινη μορφή. Οί 'Έλλη
νες καλλιτέχνες δίνουν σ’ αύτή τή μορφή κάλλος 
καί τελειότητα, όπως φυσικά τήν άντιλαμβάνεται 
ή εποχή τους.

Οί «κοΰροι» σ’ αύτή τήν εποχή γεννιώνται. Έχουν 
άκόμη κάποια δυσκαμψία πού όμως θά έξαφανιστή 
στήν άμέσως έπόμενη περίοδο.

Δεύτερο : Μπορεί ή ’Ιωνική τέχνη νά είναι λε
πτότερη, άβρότερη, μέ κάποια πιο καλαίσθητη πνοή. 
"Ομως ή άρχαϊκή τέχνη πάρα πολλά χρώστα καί στούς 
Δωριείς μέ τήν στερεά, τήν σοβαρή, τήν ρωμαλέα 
τεχνοτροπία, τήν γεμάτη προσοχή κι’ έπιμέλεια 
τεχνοτροπία.

Δέν είναι σωστό αύτό πού συνήθως πιστεύεται ότι 
οί δυο φυλές,%ή Δωρική καί ή ’Ιωνική, ζοΰσαν άπομονω
μένες.

Μεγάλη προσέγγιση υπήρξε μεταξύ τους, καί πολλές 
άνταλλαγές τής μιας προς τήν άλλη έχομε νά παρατηρή
σουμε. Είναι όμως βέβαιο ότι ή ’Ιωνική έπίδραση είναι 
πολύ ισχυρότερη άπό τή δωρική. 'Οπωσδήποτε ένα 
είναι τό γεγονός καί θά πρέπει βασικά νά τό έχωμε 
ύπ’ όψη μας. Στήν τέχνη τής έποχής αύτής υπήρχαν 
άκέραΐες καί αύτοτελεΐς καί οί δυο τάσεις. Καί ή Δω
ρική καί ή ’Ιωνική.
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Τήν 5ην Μαΐου έ. έ. έπ’ ευκαιρία τοΟ έορτασμοΰ της 
μνήμης τής προστάτιδος τοΰ Σώματος Χωροφυλακής 
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ οί Όμιλοι Φίλων Χωροφυλακής 
Προαστείων Πρωτευούσης διωργάνωσαν εις Ξενοδο- 
χεΐον τής Κηφισίας ώραίαν έορταστικήν έκδήλωσιν 
τήν οποίαν έτίμησε διά τής παρουσίας του ό ’Αρχη
γός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Καρα- 
βίτης μετά τής συζύγου του κυρίας Λουκίας Καραβίτη, 
ή λοιπή ήγεσία τοΰ Σώματος οί Πρόεδροι καί τά Διοι
κητικά Συμβούλια των "Ομίλων καί πολλοί άλλοι εκλε
κτοί προσκεκλημένοι. ’Επίσης τήν έορτήν έτίμησε καί 
ό Νομάρχης ’Αττικής κ. Δημακόπουλος. Είς τήν φω
τογραφίαν στιγμιότυπον άπό τόν έορτήν.

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ

Έπί τή έναρξει τής τουριστικής περιόδου καί τής κατα- 
βαλλομένης ύπό τής ’Εθνικής ΈπαναστατιΙτής Κυβερνήσεις 
προσπάθειας διά τήν άνοδον τοΰ τουριστικού ρεύματος προς 
τήν Ελλάδα, ώμίλησαν είς είδικάς συγκεντρώσεις έπαγγελμα- 
τιών τής περιοχής προαστείων Πρωτευούσης οί Διευθυνταί 
τών "Υποδ]νσεων ’Αγορανομίας καί Τουρισμού τονίσαντες 
τάς ύποχρεώσεις αυτών, καί καλέσαντες συγχρόνως αυτούς 
όπως συνεργασθοΰν μέ τά αστυνομικά όργανα διά τήν προβο

λήν τής 'Ελλάδος εις τά όμματα τών ξένων επισκεπτών. Είς 
τάς φωτογραφίας όμιλοΰντες οί Δ]νταί τών 'Υποδ]νσεων Τουρι
σμού Ταγμ]ρχης κ. Νικολόπουλος καί ’Αγορανομίας Άντ]ρχης 
κ. Μπουγουλιδς ένώπιον πυκνωτάτου άκροατηρίου έπαγγελμα- 
τιών.
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Τήν 6ην Μαΐου 1972 εις τήν Σχολήν 
'Οπλιτών ό Α' Ύπαρχηγός Χωροφυλα
κής Υποστράτηγος κ. Ζαφειρόπουλος ά- 
πένειμε τά πτυχία εις άποφοιτήσαντας τοϋ 
είδικοϋ Σχολείου Τροχαίας Ύπαξιωμα- 
τικούς τής Χωροφυλακής καί τής Αστυ
νομίας Πόλεων. Τό Σώμα τής X(προφυλα
κής διά τής συνεχούς έξειδικεύσεως καί 
έπιμορφώσεως τών άνδρών του είς τά 
ζέοντα σήμερον τροχονομικά θέματα κα
ταρτίζει όργανα ικανά νά αντιμετωπί
σουν άποτελεσματικώς τήν καθημερινώς 
αΰξανομένην τροχαίαν κίνησιν καί τά 
έκ ταύτης έπακόλουθα. Είς τήν φωτο
γραφίαν ό κ. Α' Ύπαρχηγός άπονέμει 
τά πτυχία.

Έπ’ ευκαιρία τής έβδομάδος προλήψεως ατυχημάτων ή 
Διοίκησις Χωρ]κής Άχαΐας διωργάνωσεν είς Πάτρας ειδικήν 
Έκθεσιν Τροχαίας τά έγκαίνια τής όποιας έτίμησαν διά τής 
παρουσίας των αί άρχαί τής πόλεως καί τήν έπεσκέφθησαν πολ
λοί χιλιάδες πολιτών. Είς τήν φωτογραφίαν ό Διοικητής τής 
Δ. X. Άχαΐας όμιλών κατά τήν τελετήν τών έγκαινίων τής 
Έκθέσεως ή όποια έστέφθη ύπό πλήρους έπιτυχίας καί έσχο- 
λιάσθη ευμενέστατα υπό τοϋ κοινού τών Πατρών.

Πρωτοβουλία τής Διευθύνσεως Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης διενεργήθη μεταξύ τών άνδρών 
της προαιρετικός· έρανος πρός ένίσχυσιν. τής 
οικογένειας τού φονευθέντος τήν 24-4-1972 έρ- 
γάτου ΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ Θεολόγου, ετών 53, όστις 
εύρε τραγικόν θάνατον είς τό προαύλιον τής 
οικίας του έν Θεσσαλονίκη, συνέπεια πτώσεως 
άποκολληθέντων πετρωμάτων έκ θεμελίων νεοα- 
νεγειρομένης πολυκατοικίας ύπερκειμένης τής 
οικίας τού φονευθέντος.

Τό προϊόν τού έράνου άνερχόμενον είς 20.460 
δραχμάς παρεδόθη είς τήν χήραν τοϋ φονευθέν
τος Σοφίαν ΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ τήν 5-5-1972 έορτήν 
τής Αγίας Ειρήνης Προστάτιδος τού Σώματος 
τής Χωροφυλακής πρός οικονομικήν ένίσχυσιν 
τής οικογένειας της. Είς τήν φωτογραφίαν ό Β . 
Ύποδ]ντής τής Δ. Α. Θ. Συντ]ρχης κ. Μπελη- 
μπασάκης έγχειρίζων είς τήν χήραν τοϋ φονευ
θέντος έργάτου τό χρηματικόν πόσον.
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Ο  Δικέφαλος άετός, τό Λάβαρο 
μέ τό μονόγραμμα τοΰ Χρίστου ή 
μέ τόν Βυζαντινό Σταυρό, ή Φοι- 
νικίς, όπως λεγόταν τότε ή κόκκινη 
σημαία πού έδινε τό σύνθημα της 
ναυμαχίας στούς Βυζαντινούς Χρι
στιανικούς στόλους, παρήλθαν άλ
λα .άφησαν ίχνη δόξης αθάνατης 
καί κλέους σέ κάθε έλληνική γενεά.
Ύστερα απ’ αυτά τά τρισένδοξα 
δέν είχαμε έπΐ αιώνες ΙΕΡΟ ΣΥΜ
ΒΟΛΟ τής Εθνικής μας Τιμής.
Στούς σκοτεινούς αυτούς αιώνες 
έκομάτιζαν πάνω στά φρούρια τά 
πυργωμένα στις Ελληνικές χώρες 
ξένες κατά καιρούς σημαίες πού 
διαδεχόταν ή μιά τήν άλλη. Έπί 
άμέτρητα καταθλιπτικά χρόνια ό 
'Ελληνας πολεμιστής έπολεμοϋσε 
γιά τήν ΐιμή καί τήν δόξα ξένων 
σημαιών. Λόγος καν δέν έγινόταν Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η  Κ Α Τ Η Φ Ο Ρ Η
έπΐ 346 ατελείωτα χρόνια γιά Ση- Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ
μαία—Σύμβολο ’Ελεύθερης Ε λ 
ληνικής Πολιτείας.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ 

Σ Υ Μ Β Ο Λ Α

Τό 1799 μόλις άρχισαν νά γίνων- 
ται σκέψεις καί συζητήσεις γιά 
τό χρώμα καί τή συμβολική έξει- 
κόνιση μιας Εθνικής Σημαίας. 
Ή  πρώτη αύτή σκέψις έγινε στήν 
Επτάνησο. Στή μικρή πρώτη ’Ε
λεύθερη Έλληνική γωνιά πού δη- 
μιουργήθηκε στό Ίόνιο Πέλαγος. 
Αύτή υπήρξε ή πρώτη χλοερή 
δασις ανάμεσα στή δέσμεια άπό 
τήν Τουρκοκρατία ύπόλοιπη Ε λ 
λάδα, πού διετή ρήσε όμως τόν 
’Εθνισμό της χάρη στήν Χριστια- 
νωσύνη καί τήν άσβεστη παράδοση.

Οί Γάλλοι κυριεύσανε τά Επτά
νησα τό 1797, άφοΰ κατάργησαν 
τήν ’Ενετοκρατίαν πού είχε καταρ- 
ρεύσει καί ζοϋσε άκόμα άπό τήν 
κεκτημένη ταχύτητα τής παλαιάς 
της ακμής στήν κοιτίδα της, τήν 
πάλαι ποτέ Μητρόπολη τοΰ ’Αβρία. 
Οί Γάλλοι χαιρετίσθηκαν πανη
γυρικά σαν σωτήρες και ελευθε
ρωτές, άλλά μετά δύο χρόνια, 
τό 1799 οί ήνωμένοι στόλοι Ρωσίας 
καί Τουρκίας κατέλαβαν τά νησιά. 
Τήν 21 Μαρτίου τοΰ έπομένου 
έτους 1800 ύπογράφηκε ή συνθήκη 
τής Κωνσταντινουπόλεως, ή όποια 
συγκροτοΰσε σέ έλεύθερη καί άνε- 
ξάρτητη πολιτεία τά Ίόνια Νησιά. 
Μετά τόσους αιώνες κατοχής ξα
ναφάνηκε στόν πολιτισμένο κό
σμο ή πρώτη Έλληνική Πολιτεία 
καί άμέσως άναριθμήθηκε στή χο
ρεία τών πολιτισμένων Κρατών καί 
ώνομάσθηκε Επτάνησος Πολιτεία.

Μετά τις διαπραγματεύσεις τής 
Κωνσταντινουπόλεως, γιά τό όρι- Η πολεμική σημαία τής Ύδρας κατά τήν διάρκειαν τής έπαναστάσεως τοΟ 1821.
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Ή σημαία τής φωτογραφίας, δώρο τής αύτοκράτειρας Αικατερίνης τής Ρω
σίας, άνυψώθη τό πρώτον είς τάς έπάλξεις τοΟ Σουλίου καί έν συνεχεία έκυμάτιζε 
κατά τήν πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου. Κατά τήν νύκτα τής Εξόδου ήρωΐκή γυ
ναίκα σημαιοφόρος μαχομένη έν μέσω τών έχθρών τήν διέσωσε. Η σημαία σωζο- 
μένη σήμερον είς τήν συλλογήν Δημ. Μπότσαρη φέρει όπάς έκ σφαιρών καί άποτε- 
λεϊ ιερόν κειμήλιον τών αγώνων τής Φυλής.

στικό πολίτευμα τών Νήσων, πού 
έγινε δεκτό από τήν Τουρκία, 
έμενε νά λυθή τό. σοβαρώτατο διε
θνές θέμα τής σημαίας τοϋ Νέου 
Κράτους, ή οποία έμελλε νά είναι 
τό Σύμβολο άνά τούς ώκεανούς 
πού διέπλεαν οί εμπορικοί τους 
στόλοι, πολλαπλάσιοι σέ τονάζ 
άπό τούς στόλους πού, δεν είχε 
τό Τσλάμ. Στόλους έξοπλισμένους 
διά νά μάχονται κατά τών Άγα- 
ριννών Πειρατών

Πολλές προτάσεις καί κάθε λο- 
γής γνώμες διατυπώθηκαν. Οί Έ- 
φτανησιώτες—άντιπρόσοιποι βρί
σκονταν εννοείται στήν Κωνσταν
τινούπολη καί έπρεπε νά λύσουν 
επίσημα τό Εθνικό αυτό ζήτημα.

Μερικοί υπόδειξαν συμβολικώ- 
τατα τον ΦΟΙΝΙΚΑ, πού άναγιε- 
νιέται άπό τή στάχτη του. Άπορ- 
ρίφθηκε όμως συνετώτατα, σάν 
σύμβολο επαναστατικό. Δέν ήταν 
καιρός γιά τέτοιους φθηνούς πα
τριωτισμούς, πού μπορούσαν νά 
καταστρέψουν τό παν. Ή  Γερου
σία πού διοικούσε τά Νησιά και 
είχε τις βαρύτατες εύθύνες της 
έναντι όλου τοϋ Ελληνισμού 
έσπευσε νά είδοποιήση τούς άντι- 
προσώπους της νά άποφύγουν εμ
βλήματα πού ένθυμίζουν δυσάρε
στες αναμνήσεις.

Μετά πολλές συζητήσεις κατέ
ληξαν νά υποδείξουν τόν Ένετικό 
Κιτρινωπό Λέοντα τού 'Αγίου Μάρ
κου, γιά νά συνδέσουν κατά-συμ
βολικόν τρόπον τά περασμένα μέ 
τά ούσιαστικά προβλεπόμενα μέλ
λοντα.

Έτσι άποφάσίσθηκε νά είναι 
ή πρώτη Εθνική Ελληνική Ση
μαία άπό τή πτώση τοϋ Δικέφαλου 
’Αετού τής Μεσαιωνικής μας Αύ- 
τοκρατορίας, γαλανή στό βάθος 
καί στή μέση νά έχει όρθιο τό φτε
ρωτό κιτρινωπό λέοντα, κρατούντα 
στό έμπροστινό του άριστερό πόδι 
τό 'Ιερό Ευαγγέλιο κλειστό. Στήν 
επιφάνεια τού εξωφύλλου υπήρχε 
Σταυρός καί κάθετα μιά δέσμη 
στάχυα μέ εφτά άκτινωτά τοποθε
τημένες λόγχες, πού θά συμβόλι
ζαν τά Εφτά Νησιά, τά όποια συγ
κροτούσαν τήν Έφτανησιώτικη 
Πολιτεία, καί εις τήν συγκροτούσα 
τις έφτά λόγχες ταινία ήταν γραμ
μένο τό έτος 1800, πού ήταν καί τό 
πρώτο τού Νεαρού 'Ελληνικού 
Κράτους.

Έ 'σ ι έλύθηκε τό λεπτό καί έπι- 
κίνδυνο αυτό ζήτημα καί έτελείω- 
σε ευτυχισμένα ή δύσκολη εντολή 
τών εκλεκτών άπεσταλμένων τής

Γερουσίας στήν Κωνσταντινούπο
λη.

Ή  πρώτη τού Νοεμβρίου τού 
1800 ήταν ή όρισθεΐσα ήμέρα τής 
επίσημης πιά παρουσιάσεως στήν 
Υψηλή Πύλη, γιά νά καθιερωθή 
μέ επίσημη έπικυρωτική τελετή 
ό έορτασμός τής Νεαρας Πολι
τείας.

Κατά τό μεσημέρι τής ορισμέ
νης πιά ήμέρας ό Κόμης Άντώνης 
—Μαρία Καποδίστριας, πατέρας 
τού μέλλοντος Κυβερνήτη τής ’Ελ
εύθερης Ελληνικής Πατρίδος καί 
ό Κόμης Νικόλαος Γραδενΐγος 
Σιγοΰρος, ζοϋνε άπόγονοι μόνον 
τού δευτέρου έπάρχου τού πρώ
του έξέλιψε τό γνήσιο γενεαλογικό 
δέντρο δυστυχώς, μετέβησαν έφιπ
ποι άπό τήν κατοικία τους, πού 
ήταν στό Πέραν είς τό Τόπ—Χανέ 
συνοδευόμενοι άπό τόν Γραμμα- 
τέα τής Ίονίου Πρεσβείας, τόνΔιερ- 
μηνέα της, καί πλείστων Ελλήνων

άκολουθων μέ τήν έπίσημή τους 
στολή. Τής συνοδείας προηγείτο 
τιμητικούς λόχος Γενιτσάρων τής 
’Ανακτορικής Φρουράς. Μιά πολυ
τελής άκατος πλαισιωμένη άπό 
πολλές άλλες γεμάτες άπό "Ελλη
νες, τούς μετέφερε στήν άποβάθρα 
τού Βαχρέ, όπου τούς περίμεναν 
πολεμικά χρυσοχάλινα άλογα. ’Α
πό κεΐ βάδισαν όλοι μαζί έφιπποι 
πρός τά άνάκτορα. Στήν κεντρική 
Πύλη τούς άνέμενε ό Μέγας Διερ- 
μηνεύς πού έκτελοΰσε χρέη σημε
ρινού Υπουργού τών ’Εξωτερικών 
τής Αύτοκρατορίας καί τούς όδή- 
γησε στούς Κεχαγιά—Μπέην καί 
Ρεΐζ —Έφέντην καί συνέχεια στόν 
Μεγάλον Βεζύρην —Πρωθυπουρ
γόν τού καιρού—πρός άκρόασιν. 
Τόν προσφώνησε ό Κόμης Καπο- 
δίστριας καί άμέσως άντεφώνησε 
ό Μέγας Βεζύρης. "Ενας Σούμπα- 
σης τότε παρουσιάσθηκε στό μέσο 
τού έπισήμου 'Ομίλου κρατώντας
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Η άνωτέρω σημαία ύψώθη ύπό του Γεωργίου Σισίνη εις τήν “Ηλιδα τό 1821. 'Έχει σύμβολα της Φιλικές Εται
ρείας καί τό σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» συντομογραφικώς.

τήν Εθνική Σημαία τής πρώτης 
Ελληνικής Πολιτείας καί μέσα σέ 
άσημοποίκιλο σάκκο τό πολίτευμα 
μέ τό δίπλωμα τής συστάσεως τής 
Πολιτείας.

Ό  Μεγάλος Βεζύρης έλαβε τή 
σημαία καί τό σάκκο, έκλινε τό 
σώμα όπως επέβαλε ή ’Ανατολίτικη 
έθυμοτυπική τελετουργία καί κα
τόπιν τά παρέδωσε στόν Κόμητα 
Καποδίστρια μέ τις ευχές του 
πρός τήν πολιτείαν. «Νά έχης 
αίωνίαν διάρκειαν».

Μετά τήν επίσημη τελετή ό Μ. 
Βεζύρης σέ ένδειξη τιμής καί εύ
νοιας προσέφερε δώρα στους Ίό- 
νιους πληρεξουσίους, οί όποιοι 
καί οδηγήθηκαν στήν Μεγάλη Αί
θουσα τοϋ 'Υπουργικού Συμβου
λίου, όπου είχαν συγκεντρωθή οί 
Επίσημοι "Ελληνες καί Τούρκοι 
καί έχαιρέτησαν μέ ζητωκραυγές 
τήν νέα Σημαία.

Άπό τά άνάκτορα ή πομπή κατευ- 
θύνθηκε μέ τήν ίδια τάξη στά Πα
τριαρχεία, μέ αναπεπταμένη κατά

τή διαδρομή τήν Έφτανησιώτικη 
σημαία, άκολουθούμενη άπό μέγα 
πλήθος.

Στά Πατριαρχεία τούς περίμεναν 
έξη 'Ιεράρχες μέ τά τελετουργικά 
τους "Αμφια καί τέσσαρες Πρεσ- 
βύτεροι κρατούντες τον Τίμιον 
Σταυρόν, τό Ιερό Ευαγγέλιο καί 
εικόνα τού Χριστού καί τής Πανα
γίας, εις τά Προπύλαια τού Πα
τριαρχικού Ναού.

Ο Πατριάρχης όρθιος παρά τον 
δεσποτικόν θρόνον, φέρων τήν πα
τριαρχικήν του στολήν καί περι- 
στοιχιζόμενος άπό επτά 'Ιεράρχες, 
ευλόγησε τήν Έφτανησιώτικη άν- 
τιπροσωπεία καί οί απεσταλμένοι 
οδηγήθηκαν στήν άνωτέραν τιμη
τική θέσιν τού Ναού παρά τόν Πα
τριάρχην.
Μετά μεγαλόπρεπη ιεροτελεστία 

εύλογήθηκε ή σημαία καί ή Πα
τριαρχική τελετή έληξε μέ ομιλία 
άπό τού άμβωνος υπέρ τής Νέας 
’Ορθοδόξου Ελληνικής Πολιτείας. 
’Ακολούθως ή αντιπροσωπεία κα-

τευθύνθηκε στήν παραλία τού Κε
ρατίου Κόλπου καί έπιβιβάστηκε 
τής ακάτου. ’Ενώ διέπλεε τόν 
κόλπον, τά ’Αγγλικά, Ρωσικά καί 
Τουρκικά πλοία, όπως καί τά φρού
ρια έχαιρέτισαν μέ κανονιοβολι
σμούς τήν ’Εθνική σημαία. Ό  κό
σμος συμμετείχε μέ μέγιστο ένθου- 
σιασμό καί χαιρετούσε μέ ζητω
κραυγές τή σημαία σ’ όλη τή διάρ
κεια τής διαδρομής.

Μετά μερικές ημέρες οί Κομήτες 
Καποδίστριας καί Σιγοΰρος διωρί- 
σθησαν άπότήν'Υψηλή Πύλη Αύτο- 
κρατορικοί ’Επίτροποι -γιά νά έπο- 
πτεύουν στήν εφαρμογή τού έγκρι- 
θέντος πολιτεύματος άπό τής είς 
τήν Κέρκυραν έδρας των.

Άπό τούς άλλους άπεσταλμένους 
έμεινε στήν Κωνσταντινούπολη 
μονάχα ό Κόμης A. Τ. Αευκόπον- 
λος πού διωρίσθηκε άπό τή Γερου
σία Πρεσβευτής της. 'Ο Κόμης 
Λευκόπουλος μέγας πραγματικά 
διπλωμάτης τής Βενετσιάνικης 
Σχολής άνάγγειλε στήν Πύλη τό
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διορισμό του καί πρώτη του σέ 
Βενετσιάνικη φινέτσα πράξη, ή
ταν νά ζητήση άπό τά Σουλτανικά 
άνάκτορα νά πληροφορηθή έάν 
ΐγκρίνεται νά περάση μπροστά άπό 
τά άνάκτορα τοϋ Σουλτάνου, σ’ 
ένδειξη σεβασμού, τιμής καί ευ
γνωμοσύνης πρός αυτόν, έφτανη- 
σιώτικο πλοίο μέ την Εθνική του 
σημαία. Καί έάν αύτό έγκρίνεται 
άπό τήν Κυβέρνηση τοΰ Φίλου 
Κράτους νά όρισθή ή ήμέρα καί 
ώρα τής διαδρομής.

Μετά τρεις ήμέρας ή Πύλη άπάν- 
τησε δτι ή αίτηση γίνεται δεκτή 
καί ή όρισθεΐσα ήμέρα θά ήταν ή 
πρωία τής Παρασκευής 8 Μαρτίου 
τοϋ 1801.

Έτσι θά έπληροφορεϊτο, χάρη 
στή σατανικότητα τοϋ Λευκόπου- 
λου ή Εύρώπη πώς ή Έφτανησιώ- 
τικη Πολιτεία έγινε μέ τήν έγκρι
ση τοϋ Σουλτάνου καί όχι μέ τήν 
τελεσιγραφική άξίωση των Μεγά
λων Δυνάμεων καί πρό παντός μέ 
τήν άποκλειστική άξίωση τοϋ Τσά
ρου, πού είχε δύο Έλληνες Έφτα- 
νησιώτες 'Υπουργούς κατά και
ρούς τον Κόμητα Μοντσενΐγο καί 
μόνιμα τόν Ιωάννη Καποδίστρια, 
μέ τή λεπτότατη διαφορά πώς ήΘεία 
Πρόνοια θέλησε νά εύλογηθή εις 
τήν Πρωτεύουσαν των Βυζαντινών 
Αύτοκρατόρων άπό τόν ίδιο τόν 
Πατριάρχη καί νά ίδή τό φως τής 
ήμέρας ή σημαία τοΰ Πρώτου Έλ- 
ληνικοΰ Κράτους, χαιρετιζομένη 
γιά πρώτη φορά άπό αύτά τά Βυ
ζαντινά Φρούρια καί κυματίζουσα 
σέ Βυζαντινή θάλασσα.

Ή  Γερουσία ώρισε τις 13 Ιανου
άριου τοΰ 1801, πρώτην καί τοΰ 
έτους, κατά τό Γρηγοριανό ήμερο- 
λόγιο, πού πανευρωπαϊκά ϊσχυε, 
καί τοϋ έτους καί τοΰ Αιώνα, νά 
έγκαινιασθή ή λειτουργία τοϋ Νέου 
Κράτους, νά ύψωθή ή Εθνική 
Σημαία στά φρούρια καί νά κατσ- 
βιβασθοΰν οι σημαίες τών Συμ
μάχων Ρωσίας καί Τουρκίας.

Τδού τώρα πώς περιγράφει τήν 
βαρυσήμαντη γιά τήν Ελληνική 
'Ιστορία έκείνη τελετή, πού υψώ
θηκε στήν Κερκυραϊκή ’Ακρόπολη 
ή Σημαία, ένας αύτόπτης Κερκυ- 
ραΐος, ό Νικόλαος Άρλιώτης, μέ 
τά καθαρώτατα ελληνικά τής έπο- 
χής τά όποια καί παραθέτουμε αύ- 
τούσια άπό σεβασμό πρός τήν ιστο
ρική αύτή σελίδα: «Τή 13η, ήμέρα 
Κυριακή, έμελλε νά άναπετασθή

ή νέα σημαία καί τά πάντα εΐχον 
παρασκευασθή, άλλ’ ένεκα τοΰ 
σφοδροτάτου ανέμου, ή τελετή άνε- 
βλήθη διά τήν έπιοΰσαν, καθ’ ήν, 
μόλον ότι έξηκολούθει ό αύτός και
ρός, συνήλθον έν τώ πρώην Λατι- 
νικώ Άρχιεπισκοπείω, τά μέλη 
τής Γερουσίας τής έγχωρίου Κυ- 
βερνήσεως, ό Μητροπολίτης μετά 
τοΰ Κλήρου, οι άξιωματικοί καί 
οί Πρόξενοι ’Αγγλίας, Ρωσίας καί 
Αύστρίας. Μετ’ ολίγον άφίχθησαν 
οί άρχηγοί τοϋ Τουρκικοΰ Στρα- 
τοϋ καί Στόλου, ό Ρώσος Φρούραρ
χος καί πλοίαρχοι τινές Ρώσοι. Τό
τε άναστάς ό Μητροπολίτης, ηύλό- 
γησε τήν σημαίαν καί μετά τινας 
εύχάς άπήγγειλε λόγον περαίνων 
τοϋτον διά δεήσεως ύπέρ τής Πολι
τείας καί τοΰ Προέδρου της Θεο- 
τόκη. Άφοΰ έξεφωνήθη ύπό τοΰ 
Προέδρου τής Πολιτείας έτερος 
λόγος, άντικείμενον έχων τόν νέον 
τής Έπτανήσου πολιτικόν διοργα- 
νισμόν, έδόθη ό όρκος πίστεως 
πρός τήν πολιτείαν, πρώτον μέν 
ύπό τοΰ Προέδρου ακολούθως δέ 
ύπό τών Γερουσιαστών, τοΰ Μη
τροπολίτου, τών έγχωρίων έπαγ- 
γελματιών καί τών άξιωματικών. 
Μετά ταΰτα ή σημαία, ήν έπί άργυ- 
ροΰ δίσκου έκράτει λοχίας τοΰ 
έγχωρίου στρατοΰ, μετεκομίσθη εις 
τό παλαιόν φρούριον, έν μέσω πολ
λών άξιωματικών καί άκολουθούν- 
των στρατιωτών, τών έκατοντάρ- 
χων, καί τών σημαιοφόρων τών 
προαστίων καί' τινων προεστώτων 
τής έξοχής. Έν δέ τή πλατεία άπό 
τής εισόδου τοΰ παλαιοΰ φρουρίου 
μέχρι τής ..«όδοΰ τών ύδάτων» 
ήσαν έν διπλή γραμμή παρατετα- 
γμένα έγχώρια, ρασ κά καί τουρκι
κά στρατεύματα, διά μέσου τών 
οποίων διήλθον οί κομίζοντες τήν 
σημαίαν. Ό τε δέ άνυψώθη αΰτη 
έπί τοΰ ίστοΰ τοΰ παλαιοΰ φρου
ρίου έχαιρετίσθη διά πυροβολι
σμών, ύπό τοΰ Φρουρίου, τοΰ Στρα
τοΰ καί τών πλοίων. Τή έπομένη 
δέ Κυριακή 20 τοΰ αύτοΰ μηνός ό 
Πρόεδρος, οί Γερουσιασταί καί τά 
μέλη τής έγχωρίου Κυβερνήσεως 
μετέβησαν εις τήν Μητρόπολιν 
τών Λατίνων, όπου άφοΰ έτελέσθη 
ή λειτουργία ό Λατινικός κλήρος 
ώμοσεν έπί τοΰ Εύαγγελίου πίστιν 
είς τήν Πολιτείαν καί μετά ταΰτα 
έψαλεν ύπέρ αύτής δοξολογίαν. 
Τό άπόγευμα έδόθη είς τήν πλα
τείαν τό δημοτικόν γύμνασμα κα- 
λούμενον ΚΥΚΑΚΝΑ, τό δέ έ- 
σπέρας έκάησαν πυροτεχνήματα καί 
ή πόλις έφωταγωγήθη».

Τό Σύνταγμα τοΰ 1817 θεσπί
ζει: «Ή έμπορική σημαία τοΰ 'Ηνω
μένου Κράτους τών Ίονίων Νήσων 
κατά τό 7ον άρθρον τής έν Παρι- 
σίοις συνθήκης θά είναι ή σημαία 
τοΰ κράτους τούτου μετά τής προσ
θήκης τής Βρεττα*Ίκής Ένώσεως, 
τιθεμένης είς τό άκρον πλησίον 
τοΰ κοντοΰ».

Οΰτω καί πάλιν τό κυανοΰν χρώ
μα ήτο τό Εθνικόν καί πάλιν ό 
Λέων πού άλλοτε ήτο τό έπτανη- 
σιακόν έμβλημα, άφαιρουμένου τοΰ 
έτους 1800.

Διά προκηρύξεως τοΰ 1817 Δε
κεμβρίου 9, ό ταγματάρχης Ρόβιν- 
σον προσεκάλεσε τούς πλοιάρχους 
τής Έπτανήσου διά νά λάβωσι 
γνώσιν τοΰ σχεδίου τής σημαίας 
τών νήσων καί κατασκευάσουσι 
τάς ίδικάς των διά τά πλοία των.

Τό κυανοΰν τό ’Εθνικόν χρώμα 
τής Έπτανήσου, πού ήτο τό χρώμα 
τής πρώτης άνεξαρτήτου Ελληνι
κής Πολιτείας, ήτο καί τό χρώμα 
μιας τών κυριωτέρων σημαιών τών 
άναπετασθεισών κατά τόν άγώνα, 
τών Σπετσών. Τό αύτό χρώμα 
έπρόκειτο νά είναι καί τό έν τών 
χρωμάτων τοΰ Έλληνικοΰ Βασι
λείου.

Έν Έπτανήσω ήσαν έν χρήσει 
καί αί έξής σημαΐαι δΤ ών άνηγγέ- 
λοντο είς τούς σηματοφόρους τών 
νήσων τά άφικνούμενα πλοία.

'Η θαλαμηγός, ή όπως έλέγετο 
ή σκοΰνα πρός χρήσιν τοΰ 'Αρμο- 
στοΰ έσημειοΰτο μέ σημαίαν έχου- 
σαν βάθος κυανοΰν μέ λευκόν σταυ
ρόν άπαράλλακτα όπως ή σημερι
νή Ελληνική. 'Η σκαμπαβία ή 
Γονική έσημειοΰτο μέ σημαίαν 
τετράγωνον ής τό άνω μέρος ήτο 
κυανοΰν καί τό κάτω λευκόν.

Τό Γονικόν άτμόπλοιον, μέ ση
μαίαν τρίγωνον κυανοΰν. Τό/ πρώ
τον μάλιστα εκαλείτο «SIR—FRE
DERICK ADAM». Τοΰτο άφίκετο 
είς τήν Κέρκυραν τή 6 Τανουαρίου 
τοΰ 1826, είς Ζάκυνθον δέ τή 14 
τοΰ αύτοΰ μηνός.

Τό Γονικόν «YACHT», μέ ση
μαίαν έρυθράν καί κόκκινον σταυ
ρόν. Αύταί κατά Σπΰρον Δέ Βιά- 
ζην ήσαν αί πρώται Έθνικαί τής 
Ελλάδος σημαΐαι πρό τής άνακη- 
ρύξεώς της είς άνεξάρτητον Βασί
λειον.
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Γ ΙΑ  Σ Α Σ  · ΓΙΑ  ΤΟ  Π Α Ι Δ Ι

Μάθετέ τα νά άγαποΰν τή μάθηση, τήν 
μόρφωση, τά βιβλία .....................................

τήν φύση

Έχετε καί σείς ένα 
χαριτωμένο, γερό
παιδάκι; Είστε εύτυ- 
χεϊς άνθρωποι, άλλα 
καλό είναι νά θυμάστε 
δτι έχετε μεγάλες καί 
σοβαρές ύποχρεώ- 
σεις.

άλλά καί

Καί πρώτα - πρώτα έσεΐς 
κυρία μου. Μήν έμπιστεύ- 
εστε σε κανέναν άλλον τήν 
φροντίδα τών παιδιών σας. 
Παρακολουθεΐστε τήν βα
σική άνατροφή τους μόνη 
σας. Έτσι θά σάς έμπι- 
στεύωνται, καί θά σάς ά
γαποΰν.................................
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Σ Α Σ  · Γ Ι Α Τ Ο  Σ ΠΙ Τ Ι  Σ Α Σ

.............καίτόν εύγε-
νή αθλητισμό.............

Λίγη κουβεντούλα μαζύ τους, 
άπό καιρό σέ καιρό, δέν κάνει 
καθόλου κακό................................

.................άντιθέτως έτσι θά
ευτυχισμένη οικογένεια............

είστε μια
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Κ αμμιά αμφιβολία δτι ή 'Αγγλία— τό «Μεγάλη 
Βρεττανία» μόλις τό 1707 καθιερώθη καί είναι δρος 
πολιτικός —είναι χώρα ιστορική. Είναι ή Άλβιών τον 
Πλίνιου, οι Κασσιτέριδες νήσοι των Φοινίκων, ή 
Πανάρχαια Καληδονία. 'Εδώ οι Κέλτες, παθιασμένοι 
κυνηγοί καί ψαράδες επιδέξιοι, έμαθαν νά φτιάχνουν 
μπύρα νά παζαρεύουν τον κασσίτερο τής γής τους 
στους Φοίνικες. 'Εδώ, μια γυναίκα, ή Βραδίκεια, έβαλε 
τα γυαλιά—κι' ας μην υπήρχαν σέ κείνους τους χρόνους-  
σ' δλονς τούς άνδρες τής φυλής της, μάζεψε στρατό, 
ρίχτηκε στους Ρωμαίους κατακτητές, κατέλαβε τό 
Λονδίνο, κι έσφαξε δλονς δσους βρήκε εκεί. ('Η ταν οι 
χρόνοι τοϋ Νέρωνα). 'Εδώ βασίλενσε δ Ριχάρδος ό 
Λεοντόκαρδος, καί —υπό την σκιάν των φυλλωμάιτων 
τοϋ Σέργονντ —έδρασε ό θρυλικός Ρόμπιν Χούντ. 
'Εδώ άναψε ό πόλεμος τών δυο Ρόδων—λευκό τριαντά
φυλλο δ οίκος τής'Υόρκης,καταπόρφυτότοϋ Λάγκαστερ- 
καί δυνάστευσαν ό "Ολιβερ Κρόμγονέλ καί οι Τυδώρ. 
'Εδώ ή ’Ελισάβετ καρατόμησε την Μαρία Στοναρτ 
καί θεμελίωσε—με τον Φράνσις Ντραίϊκ—την θαλασ- 
σοκρατορία της, καί άργότερα ή Βικτωρία άνέδειξε 
ένα Ντιστραέλι, ένα Πάλμερστον, ένα Κάννιγκ. ’Από 
εδώ ξεκίνησαν οί στρατιές πού πολέμησαν τέσσαρα 
χρόνια στην Ευρώπη στον Πρώτο Παγκόσμιο, καί 
από εδώ, ένας μεγάλος άνδρας δ Ούΐνστον Ταώρτσιλλ 
έκέρδισε παγκόσμια νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 'Εδώ τέλος συνέβη καί τό επεισόδιο πού ακο
λουθεί:

Ά π ό  τό Σ η μ ε ι ω μ α τ ά ρ ι ό  μου

Ό φ ε ι  Α  ή
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Μέρα μεσημέρι, ένας Λοντρέζος «μπόμπν»—έτσι 
άποκαλοϋν χαϊδευτικά οι Λοντρέζοι τούς αστυφύλακές 
τους—κάνει την περιπολία του στην Ρέντζεντ Στρήτ 
και βλέπει φαρδειά πλατεία παρκαρισμένη σέ άπηγορευ- 
μένο μέρος μια λιμουζίνα. Φλεγματικός πάντα βγάζει 
τό μπλοκ του καί αρχίζει νά γράφη την κλήση. Πάνω 
στην ώρα φτάνει καί όκάτοχος τής λιμονζίνας, νπέρκομ- 
ψος καί χαμογελαστός.

—Συμβαίνει τίποτα; ρωτάει
■—Μάλιστα σερ· σταθμεύσατε παράνομα . .
'Ο ιδιοκτήτης καί δράστης τής παραβάσεως εξακο

λουθεί νά χαμογελά.
—Είμαι δ διάδοχος τον θρόνου τής ’Αγγλίας ξέ

ρετε . . .
Καί ό άστνφύλαξ άπαθής:
—Δεν χρειάζεται σέρ. ’Αρκεί μόνο τό όνομά σας:

’Αλβέρτος, Χριστιανός, Γεώργιος, Άνδρέας, Πατρίκιος, 
Δαβίδ, Έδουάρδος ό 8ος, δονξ τοΰ Ονίνδσορ, Πρίγκηψ 
τής Ουαλίας . . 'Ορίστε ή κλήση . . .

Καί τό επεισόδιο έμεινε στην ιστορία . . .
*

Τά Άμπελάκια είναι κι αυτά ιστορική τοποθεσία. 
Είναι καθισμένα πάνω σ’ ένα πλάτωμα τοϋ Κισσαβον 
κι άντικρύζουν τις λευκές Κορφές τοϋ ’Όλυμπον, τοϋ 
βουνού των θεών. Μπροστά τους σπρώχνει μεγαλόπρε
πος ό Πηνειός τό άργοκύλητο άσήμι του. Σε κείνα τα 
πολύ παληά τά χρόνια Νύμφες καί Ναϊάδες λούζονταν 
στο ιερό ποτάμι, παρέα μέ Σάτυρονς καί Σειληνονς, κι 
υστέρα κρύβονταν στις δασωμένες πλαγιέςκαί καίγονταν 
οι πρίνοι, τά σκοινά κι οι βατομουριές από τά θεότρελ- 
λα γλέντια πού ώργάνωνε ό Διόνυσος.

Πολύ άργότερα άνθισε εδώ μιά κοινότητα με ανώ
τερο πνευματικό επίπεδο, ενώ γύρω άπλωνε βαθύ σκο
τάδι ή βάρβαρη Τονρκιά. ’Εδώ έδίδαξε ό ’Άνθιμος 
Γαζής, καί έγραψε τό Λεξικό τής νεοελληνικής γλωσ- 
σης. ’Εδώ γεννήθηκε ό περίφημος Συνεταιρισμός που 
υπόταξε τό ατομικό συμφέρον στο γενικό τής πολι
τείας, κι έφτασε νάχη πρακτορεία—σέ πληρη Τουρ
κοκρατία—στην Βιέννη, στην Κωνσταντινούπολη, στην 
Σμύρνη, στην Θεσσαλονίκη, στην Λειψία, στην Τεργέ
στη, στην Δρέσδη, στην Πέστα, στο Άμστελοδαμο, 
στο ’Αμβούργο, στο Λονδίνο, στην Λυών, στην Οδνσ- 
σό. '

’Από εδώ γύρω ξεκίνησαν —1912 —οι Ελληνικές 
Μεραρχίες γιά νά χτυπήσουν τη στρατιά τοΰ Χασσαν- 
Ταξίν. ’Εδώ υπάρχουν τά μεγάλα, τά παληά αρχοντικά 
πού οι τοίχοι τους ορθώνονται άκόμα μεγαλόπρεποι, 
φρουροί παραδόσεως αιώνιας πού δεν λεει να σβνση. 
’Εδώ υπάρχει καί τό Ειρηνοδικείο. Τό Ειρηνοδικείο 
πού έχει κάποια σχέση μέ τό επεισόδιο που ακολουθεί:

Τό Ειρηνοδικείο λοιπόν συνεδριάζει: Άντίδικοι ό 
Χαλούλης καί ό Σαφρακ&ς. Είχε ένα κτηματάκι ό 
Χαλούλης, δυόμισν στρέμματα όλο κι όλο, μά κα- 
ταπράσινο καί καρπερό, γιατί τό πότιζε ποταμάκι κρυ
στάλλινο, φερμένο από γάργαρη πηγή. Μιά μέρα, 
ύστερα από καταιγίδα, τό ποταμάκι άλλαξε κοίτη. 
’Άφησε άπότ/,στο τό κτηματάκι τοϋ Χαλούλη, κι 
ανάστρεψε, ποτίζοντας τώρα το κτήμα τοϋ Σαφρακά, 
είκοσι στρέμματα λεφτοκάρυα. Ό  Χαλούλης κατάγγει
λε πώς ό Σαφρακάς άλλαξε μέσα σέ μιά νύχτα την 
κοίτη. Ό  Σαφρακάς είπε πώς ή καταιγίδα ανάστρεψε 
τό νερό.. Μάρτυρας εξετάζεται ό Χωροφύλακας, ό 
πιο παληός στο χωριό.
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ: Τι ξέρεις γιά τον Χαλούλη μάρτνς;

ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ : Καλός άνθρωπος. Φτωχός. ’Από τό 
κτημαχάκι τούτο αποζεί αυτός κι ή φαμίλια του. 
ΕΙΡΗΝΟ ΔΙΚΗΣ: Προχθές τον φυλάκισες γιατί; 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ : Πήγε στοϋ Σαφρακά τό σπίτι. 
’Απείλησε νά τον σκοτώση. Τον ψευτοκτύπησε κι 
άλας. . . .
ΕΙΡΗΝΟ ΔΙΚΗΣ: Ύί ξέρεις γιά τον Σαφρακά ; 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ: Στο κτήμα του δουλεύουν πολλοί 
απ’ τό χωριό· είναι καί Κοινοτάρχης. ’Έχει καί κου
μπάρο τον Λιγνάδη τον βουλευτή, πού ήταν κα ί' Υπουρ
γός, πού ήταν καί Νομάρχης, πού ήταν καί Γενικός 
Διοικητής. . . .
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ: ’Αρκεί. Γιά τό ποτάμι τι ξέρεις; 
Τοατριψε ή μπόρα;
ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ: Τδστριψε 6 Σαφρακάς κι οί εργάτες 
του . . .
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ: Πώς τό ξέρεις;
ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ: Τούς είδα τή νύχτα. Τ’άλλοπρωί πήγα 
καί είπα στον Σαφρακά πώς θά τοϋ κάνω μήνυση . . 
Γέλασε καί μοϋπε πώς αν βγάλω λέξη ό κουμπάρος 
του θά μέ παιδέψη σκληρά . . Τ ’ απομεσήμερο μον- 
στειλε μ’ έναν εργάτη του καί ένα κατσίκι ρεγάλο . . . 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ: Τι τδκανες τό κατσίκι; 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ: ’Έβαλα τον εργάτη καί φώναξε τήν 
φαμίλια του καί τό φάγανε μπροστά μου . . .  
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ: Τό δικαστήριον είδόν, σκεφθέν καί 
τά λοιπά καί τά λοιπά. . . τό ποτάμι θά γυρίση στήν 
κοίτη τον μέ έξοδα τον Σαφρακά . . . λύεται η συνε- 
δρίασις . . .

'Ως εδώ γράφουν τά πρακτικά τοϋ Ειρηνοδικείου 
Άμπελακίων. Δεν γράφουν πώς ο Χωροφύλακας μιά 
βδομάδα κατόπιν μετετέθη στήν άλλη άκρη τής επι
κράτειας. . . Ούτε κι ή ιστορία τογραψε. Τό γράφομε 
εμείς, σήμερα.

"Ας ποϋμε πώς εξοφλούμε μιά οφειλή . .
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Π έρασε καί τό φετεινό Πάσχα Τά χωριά μα-; άνθί- 
σανε κι' αυτή τήν Άνοιξη κι* αύτή τή Λαμπρή. 
Κι* ήτανε μά τήν άλήθεια χαρά Θεοΰ, όλη τή Με
γάλη Εβδομάδα. Σ’ όλων τά πρόσωπα καί σ' δλων 
τά χείλη, άνθισανε χαμόγελα καί κρίνα. Δέν ήτανε 
μόνο των χωριών μας τά λουλούδια, τά χαρούμενα καί 
τά χαριτωμένα παιδιά, μέ τά κατακόκκινα χείλη 
καί τά κατάκαθαρα κι’ αστραφτερά μάτια, δέν ήτανε 
τ’ άγριολούλουδα μόνο τοϋ βουνού καί τού κάμπου τά 
χαμομίλια, οι παραροϋνες καί τά κυκλάμινα. Ήτανε 
καί τά λουλούδια τά λεπτοκαμωμένα καί τρυφερά, 
τού κήπου, πού μας φέρανε, πού μας ήλθανε καί δώσα
νε χάρι περισσή, πού γεμίσανε καί στολίσανε καί 
εύωδιάσανε τήν πλατεία καί τήν Εκκλησία. Ήτανε 
κι' αυτοί πού ήλθανε στά χωριά μας από τήν ’Αθήνα. 
"Ητανε τά παιδιά πού μας ήλθανε νά κάνουνε 
λαμπρή μέ τόν παππού καί τήν γιαγιά, καί τά μεγάλα 
παιδιά, νά κάνουνε Πάσχα μέ τή Μάννα καί τόν 
Πατέρα, πού μένουν έρημοι καί μόνοι στό χωριό..

Κάνατε πολύ καλά παιδιά μου. Μας έδώσατε χαρά 
μεγάλη. Μας άναγεννήσατε. Πάντοτε νά μας θυ
μάστε. Καί τό Πάσχα καί τό Καλοκαίρι νά μάς 
έρχεσθε καί νά παίρνετε καί νά δίνετε χαρά μεγάλη. 
Τά παιδιά σας άναβαπτίζονται κι* άνασταίνονται 
στά χωριά μας δταν έρχεσθε. Είδατε τί χαρά πήρανε 
καί πώς άστράφτανε τά μάτια τους, δταν στολίζα
νε τόν ’Επιτάφιο, μεσημέρι, μέ τά λουλού
δια πού φέρανε, πού μαζέψανε μόνα τους από τόν 
κήπο τής Γιαγιάς κι’ άπό τήν αυλή κι’ άπό τήν πλα
γιά πέρα; Δέν σας θυμίζανε τά παλιά, τότε πού κι’ 
εσείς γυρίζατε γιά λουλούδια, καί τά κορίτσια τού 
χωριού τόν στολίζανε; Καί τό βράδυ, δέν ήτανε θαύ
μα, δπως ψέλνανε καί τά παιδιά; Δέν γυρίσατε μερι
κά χρόνια πίσω, τότε πού κι’ έσεΐς παιδόποιλα, 
ψέλνατε τή «ζωή έν τάφω»; Καί πόση χαρά δέν 
δώσατε στον Παποΰ καί στή Γιαγιά πού βλέπανε τά
έγγονάκια τους στόν επιτάφιο γύρω!__  Ή καρδιά
τους, χαρούμενη κι’ αύτή φτερούγισε. Τώρα δέν 
πολυβοφοΰνται, πώς αύτά τά καλά «έθίματα», είναι 
δυνατό νά ξεχαστοΰνε. "Αν εσείς τά μεταδίδετε στά 
παιδιά σας, κι’ εκείνα μέ τή σειρά τους, θά τά μετα
δώσουνε στά δικά τους καί δέ θά σβήσουνε.

Κι’ εκείνη τή νύχτα, στήν Άνάστασι, ήταν όνει
ρο!—  Τήν ώρα πού στήν ολόφωτη άπό τά κεριά 
νύχτα, στήν ολάνθιστη, σάν άνθώνα πολύχρωμο, 
πλατεία. 'Ολάνθιστη μέ τά πολύχρωμα παιδικά φο
ρέματα καί τά κατακόκκινα χείλη, άκούγεται κα
θαρή καί σεβάσμια τού Παππα ή φωνή :«__  Μή
έκθαμβεΐσθε. Ίησοΰν ζητείτε τόν Ναζαρηνόν τόν 
έσταυρωμένον; Ήγέρθη. Ούκ έστιν ώδε· "Ιδε ό 
τάφος δπου έθηκαν αύτόν__ ».

Καί μετά τό Χριστός Άνέστη, οί καμπάνες, τά 
ψαλσίματα,τά κινούμενα κεριά,τί συγκίνηΟι σκορπίζα
νε!.... Κι’ ήταν δλα φωτεινά. Καίτά πρόσωπακαί τά 
μάτια.

'Αλλά— μέχρι τότε μόνο, φίλοι μου. Αυτομάτως 
άλλάξανε τά σκηνικά. Έπαψε τ’ όνειρο. Τό κόψατε 
στή μέση, έσεΐς οί ξένοι πού μάς ήλθατε άπό τά πο
λιτισμένα μέρη. (Μή σάς κακοφαίνεται πού τό 
λέμε). Μάς έφέρατε τήν άνοιξη πρώτα, κάνατε δια
κοπή τού χειμώνα, ξεκλειδώσατε καί πέρασαν άνε
μοι θερμοί καί χελιδόνια γιά δσον καιρό μένατε στό 
χωριό. Αύτή τήν όλάνθιστη νύχτα όμως, μέ τά 
«Χριστός Άνέστη» καί προτού άκόμα νά σβήση στοΰ
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Παπά τά χείλη, σκορπίσανε τά πολύχρωμα λου
λούδια Έ  τεΐς τά σκορπίσατε καί χαλάσατε τήν ει
κόνα καί τήν άτμόσφαιρα τήν ανοιξιάτικη καί 
πασχαλινή καί πικράνατε καί τόν Παππού καί τήν 
Γιαγιά. Μή ιως καλοί μου χριστιανοί, νομίσατε πώς 
ήτανε γιά τόν κόσμο τό ψάλσιμο τού Παπά : 
«Αναστήτω ύ θεός καί διεσκορπισθήτωσαν οί εχθροί 
αύτοϋ;».

Εσείς φίλοι μου, είστε φίλοι τού Θεού, δεν είστε 
έχθροί του. Δέν ήτανε νά παρατείνετε λιγάκι άκόμα 
τήν εικόνα τή χαρούμενη, τήν άτμόσφαιρα τήν 
άνοιξιάτικη καί πασχαλινή ; μ’ έκείνη τή χάρι κι’
έκεΐνο τό μύρο;__  Καί παρασύρατε κι’ όλο τό
χωριό μαζύ, καί παρέσυραν οί άνεμοι μ’ έσάς καί 
τά δικά μας λουλούδια, τού κάμπου καί τού βουνού
τά χαμομίλια, τις παπαρούνες καί τά κυκλάμινα!__
Κι’ ό Παπάς έμεινε θλιμένος__  έχασε καί τή φω
νή τ ο υ ! . ,  Έχασε καί τή χαρά πού τού φέρατε, πού 
τού δώσατε τήν προτερινή μέρα, πού τήν έζησε 
πλούσια κατά τή Μεγάλη Πέμπτη καί μέ τόν 
Επιτάφιο. Δέν μπορούσατε κι’ έσεΐς νά κάνετε λίγη 
ύποβονή; Νά μπήτε μέσα στήν ’Εκκλησία νά πα
ρακολουθήσετε τήν Πασχαλινή, τήν πρώτη μετά 
τήν Άνάστασι, Θεία Λειτουργία; Φεύγουνε άπό τήν 
’Εκκλησία οί Χριστιανοί προτού ό Παπάς νά 
ξελειτουργήση; Τί θά πήτε στά παιδιά σας τώρα;..

Ήλθατε άπό τήν άκρη τού κόσμου νά ζήσετε τήν 
Άνάστασι μέσα βαθειά στήν καρδιά σας, όπως τή 
νοιώθετε μιά φορά, παρακολουθήσατε όλοι μέ 
συγκίνησι τά πάθη, πήγατε όλοι πίσω άπό τόν 
’Επιτάφιο, βουβοί καί θλιμένοι, καί περιμένατε 
τήν Άνάστασι. Ακούσατε άπό τού Αγγέλου τά 
χείλη τό χαρούμενο μήνυμα, καί προτού καλά—καλά 
νά δήτε καί νά χαρήτε τό νικητή τού Θανάτου 
άναστημένο, προτού ν’ άστράψη μέσα σας «ό τό
πος όπου έθηκαν αύτόν», τόν έγκαταλείψατε καί 
τρέξατε στό σπίτι βιαστικοί, Καί φύγατε, γιά ποιό 
λόγο παιδιά μου; Τί ντροπή γιά των χριστιανών τήν
πίστι!__  Τί σκοτάδι στά μάτια μας, καί μετά τήν
άνάστασι!__  Τί βράχος άκόμα πλακώνει τήν
καρδιά μας καί μετά «τή μια των Σαββάτων__ ».

Κι’ ενώ χαρά μάς δίνετε καί πλούσια χαρά κι’ 
έσεΐς παίρνετε, αυτό τό βράδυ, αυτή τή νύχτα τή 
γεμάτη θαύματα καί μάγια, μάς πληρώσατε, μάς 
παρασύρατε τά λουλούδια, πικράνατε καί τήν καη
μένη τή γιαγιά, αύτή τή γιαγιά πού ψυθύριζε τότε 
κι’ όλο έλεγε άν θυμάστε έκείνη τή βραδυά: «Πάει 
χάλασε ό κόσμος!__ Άφήκαμε τήν ’Εκκλησία προ
τού σκολάση, άφήκαμε τό Χριστό μας άναστημένο 
καί ήλθαμε γιατί; Γιά νά φάμε τή μαγειρίτσα μισή 
ώρα νωρίτερα!. ..Συγχώρεσέ μας Χριστέ μου Άνο
στη μένε».

ΕΙΝΑΙ Β Α Σ ΙΚ Η  ΕΠ ΙΔ ΙΩ Ξ ΙΣ  Μ Α Σ
Ν Α  ε π ι τ υ χ η μ ε ν :

• προβολην των ελληνικών προϊόντων
• προωθησιν των ελληνικών προϊόντων 

εις τας αγοράς του εξωτερικού
• να φερωμεν την παραγωγήν ολου 

του κοσμου κοντά αας
• το μεγιστον οριον εμπορικότητας.

κ α τ α  τ ο  1 9 7 1 :  σ υ μ μ έ τ ο χ ο ι  α π ο  4 0  χ ω ρ ά ς
δ υ ν α μ ι κ ο ί  α γ ο ρ α σ τ ο ί  α π ο  1 5  χ ω ρ ά ς  
3 0  □ □ □ □ □ □  δ ο λ  ύ ψ ο ς  σ υ ν α λ λ α γ ώ ν  
1 5 0 0  Ο Ο Ο  ε ί σ ο δ ο ι  ε π ι σ κ ε π τ ώ ν .

ΔΗΛΩΣΑΤΕ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΣΑΣ
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Τ ά  προβλήματα τής όδικής κυ
κλοφορίας δέν έμφανίζονται μόνον 
είς τάς ’Αθήνας, αλλά είναι γνώρσι- 
μα δλων των μεγάλων πόλεων και 
Ιδία τοΰ κεντρικού τομέως αύτών, 
ένθα συγκεντροΰται καί εκπορεύε
ται ή δράστηριότης των κατοίκων 
(Άγοραί—Καταστήματα — Γ ρα
φεία — Τράπεζαι — 'Ιδρύματα — 
Δικαστήρια—’Εκθέσεις — Θεάμα
τα — Κινηματογράφοι — Κέντρα 
Ψυχαγωγίας κ.λ.π·)·

Εις τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης, 
ή μορφή τοΰ προβλήματος, καθί
σταται πλέον έντονος, διότι ό 
κεντρικός τομεύς ταύτης, εκτός τής 
έν γένει οικονομικής δράστηριό- 
τητος τήν όπσίαν παρουσιάζει, 
ή όδική κυκλοφορία φέρει τό βάρος 
τής διακινήσεως τοΰ εμπορίου μέσω 
τοΰ λιμένος, προσέτι δέ εκτός τού
των, ό τομεύς ούτος άποτελεΐ τό 
πλέον πυκνοκατωκημένον τμήμα 
τής πόλεως καί δή των κατοίκων 
οΐτινες είναι κάτοχοι αυτοκινή
των, ή κίνησις των όποιων καί at 
σταθμεύσεις των, όξύνουν τό πρό
βλημα δπερ καί καθιστούν δυσε- 
πίλυτον.

Έξ άλλου, τό όδικόν δίκτυον τής 
πόλεως Θεσ]νίκης, υστερεί εκεί
νου των ’Αθηνών καί έξ άπόψεως 
βατότητος καί έξ άπόψεως κυκλο- 
φοριακής δυναμικότητος.

Ή  φωτεινή σηματοδότησις είναι 
υποτυπώδης, ή διαγράμμισις των 
όδοστρωμάτων έπίσης, ή σήμανσις 
τών δδών διά πινακίδων παρουσιά-

ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ
Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Μ Ε Τ Α Λ Λ Η Ν Ο Υ  

Ά ντ)ρχου  Χωρ)κής 
Δ)ντοϋ Τροχαίας Θεσ)κής
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ζει κενά, έν γένει δέ δέν ύφίστανται 
οί απαραίτητοι δροι τής κυκλοφο- 
ριακής τεχνικής πρός διευκόλυν- 
σιν τής κινήσεως όδηγών καί πε
ζών.

’Αποτέλεσμα, αί κυκλοφοριακαί 
συμφορήσεις τών οδών μέ τάς 
δυσμενείς έπιπτώσεις των, ήτοι, 
συνωστισμοί — έπιβράδυνσις κι- 
νήσεως αυτοκινήτων καί πεζών 
— συνεχής εντασις τής προ
σοχής καί τοϋ νευρικού συστήμα
τος—άγχος καί νευρικότης εκ τής 
βραδύτητος άφίξεως εις τον προο
ρισμόν όδηγών καί επιβατών, απώ
λεια εργασίμου χρόνου—δαπάναι 
καυσίμων καί λιπαντικών άνευ 
ώφελίμου έργου—φθορά όργάνων 
καί ελαστικών τών όχημάτων 
κ.λ.π.

Πέραν δέ τούτων, ή καταστροφή 
τής ποιότητος τοϋ περιβάλλοντος, 
(καπνοί, μόλυνσις τής άτμοσφαίρας 
νευρικότης, έριδες) καί τά άτυχή- 
ματα, μέ τάς όδυνηράς συνεπείας 
των (νεκροί—τραυματίαι— ύλι'καί 
ζημίαι).

Δείγμα τής ηύξημένης κυκλο- 
φοριακής κινήσεως έν Θεσσαλονί
κη, παρουσιάζει ή «Ε Γ Ν A Τ I Α» 
όδός, τής όποιας ό κυκλοφοριακός 
φόρτος σύμφωνα μέ τάς μετρήσεις 
τής αρμόδιας 'Υπηρεσίας, άνέρχε- 
ται εις 35115 οχήματα τό 24ωρον.

Ηύξημένον φόρτον παρουσιά
ζουν έτιίσ ις αί οδοί : 
Μοναστηριού μέ 38.200 όχήμ. 
Άγ. Δημητρίου μέ 28.350 »
Λαγκαδά μέ 28.750 »
Τσιμισκή μέ 28.320 »
Άγγελάκη μέ 39.765 »
Βασ. Όλγας 27.550 »

’Εν τούτοις, όπως κατέδειξαν 
έπιστημονικαί παρατηρήσεις, τά 
προβλήματα καί τάς συνθήκας εις 
τήν κυκλοφορίαν, δέν δημιουργούν 
μόνον τεχνικοί παράγοντες (όχή- 
ματα —δρόμος κ.λ.π ) άλλ’ ύφί- 
στανται καί ψυχολογικοί τοιοϋ- 
τοι, έκ τών όποίων έξαρτάται ου
σιαστικά ή «ποιότης» τών συνθη
κών τής κυκλοφορίας.

Ούτω, ή έν γένει κυκλοφοριακή 
κατάστασις, δέν διαμορφοΰται μό
νον άπό τον άριθμόν τών όχημά
των, τοϋ σχήματος καί τού μεγέ
θους αυτών καί τών χαρακτηριστι
κών τού όδικοϋ δικτύου καί τού 
περιβάλλοντος, άλλά καθορίζεται 
καί άπό τήν φύσιν καί τάς ιδιό
τητας τών ύπευθύνων τής όδηγή- 
σεως τών τροχοφόρων καί τών πε
ζών.

Αί ιδιότητες δέ αύται συνίσταν-

ται, εις τήν ικανότητα, τάς γνώσεις, 
τήν πείραν, τάς συνήθειας, τό 
ήθος, τήν συμπεριφοράν καί τήν 
κοινωνικήν άγωγήν ιών όδηγών καί 
πεζών.

Όταν ή οδική συμπεριφορά όδη
γών καί πεζών είναι κοινωνική, 
όταν καθ’ ένας συμπεριφέρεται 
άνθρωπιστικά μεταξύ τών άλλ®ν> 
αισθάνεται καί κατανοεί ότι άπ0_ 
τελεί ένα μέρος τού όλου κυκλο- 
φοριακοΰ μηχανισμού, χωρίς νά 
παραβιάζη τις ψυχολογικές καί 
κοινωνικές άρχές τής κυκλοφο
ρίας, όπως πράττουν δυστυχώς με
ρικοί, διακατεχόμενοι άπό Εγωκεν
τρικά καί άτομιστικά αισθήματα, 
τότε ή ευρυθμία καί ή άσφάλεια 
τής οδικής κυκλοφορίας έπιτυγ- 
χάνεται πλήρως.

Ό  παράγων άνθρωπος είναι ύπαί- 
τιος διά ποσοστόν περίπου 91— 
92ο]ο έκ τών έπισυμβαινόντων άτυ- 
χημάτων καί τών κυκλοφοριακών 
προβλημάτων.

Οί ανωτέρω άριθμοί λέγουν, ότι 
άν θέλωμεν νά μειώσωμεν τά οδι
κά συμβάντα, όφείλομεν νά στρα- 
φώμεν κατά κύριον λόγον εις τήν 
κύκλο μοριακήν δίαπαιδαγώγησιν 
τού κοινού.

Αυτή δέν είναι δυνατόν βέβαια 
νά λάβη σχολικήν μορφήν, διότι

τό κοινόν δέν είναι δυνατόν εις 
βραχύ χρόνον νά άφομοιώση καί 
νά ένστερνισθή τά πολυσύνθετα 
προβλήματα τής κυκλοφορίας.

Διά τούτο, ή όλη προσπάθεια κρί- 
νεται έπιβεβλημένη καί πρέπει νά 
άρχίση έκ τής παιδικής ήλικίας, 
λόγω τών διαμορφωθεισών κυκλο- 
φοριακών συνθηκών εις τήν Χώ
ραν μας.

Τήν άνάγκην ταύτην διαβλέψα- 
σα, ή Διεύθυνσις ’Αστυνομίας 
Θεσ]νίκης άνέλαβε μίαν έντονον 
προσπάθειαν διά τήν κυκλοφο- 
ριακήν δίαπαιδαγώγησιν τών μα
θητών, καθ’ όσον έκ τών στατι
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στικών πάσης φύσεως συμβάντων 
άποδεικνύεται δτι ή πλέον σοβα- 
ρώς πληττομένη ηλικία είναι ή 
νεαρά.

Εκτός τής φθοράς δέ ταύτης, ή 
νεαρά ήλικία καί διότι είναι ή 
αυριανή κοινωνία, αλλά καί διότι 
εόρίσκεται εν τή εξελίξει της, απο
τελεί τό καταλληλότερον πρός 
διαπαιδαγώγησιν ανθρώπινον υλι
κόν μέ σοβαρός ελπίδας νά παρα- 
σύρη καί τούς γονείς της, τούς 
συγγενείς, τούς φίλους της, εις 
μίαν κυκλοφοριάκήν συναντίλη- 
ψιν, διηγούμενη τά όσα ήκουσεν, 
εϊδεν ή έδιαδάχθη.

Τό δλογ έργον τής διαφωτιστι- 
κής ταύτης εκστρατείας, άνετέθη 
εις τήν Ύποδ]νσιν Τροχαίας Κι- 
νήσεως Θεσ]νίκης, ήτις καί προέ- 
βη εις άνάλογον σχεδίασιν καί 
προγραμματισμόν,· συμφώνους πρός 
τάς παραδεδειγμένας καί έφαρμο- 
ζομένας έν’Αμερική—Αγγλία καί 
Ευρώπη άρχάς τής κυκλοφορια- 
κής διαπαιδαγωγήσεως των παί- 
δων.

Πρός τόν σκοπόν τούτον τό 
δλον πρόγραμμα περιέλαβε: πρώ
τον, διαλέξεις εις τούς Διδασκάλους 
τής πόλεως Θεσ]νίκης, κατά έπι- 
θεώρησιν έκπαιδεύσεως. Εις συγ- 
γεντρώσεις, ό Διευθυντής τής Ύπο- 
δ]νσεως Τροχα'ας Κινήσεως Θεσ] 
νίκης ανέπτυξε πρός τούς Διδασ
κάλους τούς κινδύνους τής οδικής 
κυκλοφορίας, τά αίτια των κυκλο- 
φοριακών προβλημάτων, τάς επιπ
τώσεις πού δημιουργοΰνται εις τήν 
καθόλου ζωήν τής κοινωνίας καί 
τά έπιβαλλόμενα μέτρα πρός άντι- 
μετώπισιν των κινδύνων καί πρό- 
ληψιν των άτυχημάτων.

'Η κυκλοφοριακή διαπαιδαγώ- 
γησίς, έτόνισεν ό ομιλητής, απο
τελεί τόν βασικώτερον παράγοντα 
τής οδικής κυκλοφορίας από πάσης 
πλευράς ιδία δέ άπό άπόψεως τά- 
ξεως, ρυθμού καί ασφαλείας.

Ό  μέγας υπαίτιος τής δημιουργη- 
θείσης καταστάσεως, είναι καί θά 
παραμείνη ό άνθρωπος, μέ τις 
αναρίθμητες ατέλειες καί αδυνα
μίες του αν δεν συνετισθή καί δέν 
συνειδητοποιήση τις ευθύνες καί 
τις υποχρεώσεις του έναντι τού 
έαυτοΰ του καί των συνανθρώπων 
του.

Ή  κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγη
σή τού κοινωνικού συνόλου δπερ 
καθημερινώς πλήττεται ποικιλο- 
τρόπως, είναι επιβεβλημένη διότι 
δέν είναι μόνον οί τραυματισμοί

οί ακρωτηριασμοί καί οί θάνατοι 
έκ τών άτυχημάτων οΐτινες πρέ
πει ν’ απασχολούν μίαν κοινωνίαν, 
άλλά καί τά έν γένει επακόλουθα 
μιας άρρύθμου καί άτάκτου κυ
κλοφορίας, χαρακτηριστικά τά ό
ποια μεθούν τήν στάθμην τού πο- 
λιστισμού, τού άλληλοσεβασμοΰ, 
τόν βαθμόν τής κοινωνικής άλ- 
ληλεγγύηςκαί τήν κεντρικήν ισορ
ροπίαν τών χρησιμοποιούντων τάς 
οδούς. _

Εις τό σχολεΐον, εις τήν 
εκκλησίαν, εις τόν στρατώνα, εις 
τό έργοστάσιον καί εις όλους 
τούς τόπους εργασίας, εις τήν οι
κογένειαν καί τούς δημοσιοϋπαλ
ληλικούς κλάδους καί εις πάσαν 
ομαδικήν έκδήλωσιν (σωματεία — 
σύλλογοι κ.λ.π.) μά καί εις αυτά 
τά μνημόσυνα, πρέπει νά γίνεται 
ή κατάλληλος ύπόμνησις, περί 
τών έναντι τής κυκλοφορίας υπο
χρεώσεων καί τών έκ ταύτης κιν
δύνων.

Περαίνων ό ομιλητής άφού ά- 
νέπτυξε τό άναλυτικόν πρόγραμμα 
τού μαθήματος «Κυκλοφοριακή 
’Αγωγή» τό όποιον πρέπει νά 
είσαχθή καί νά διδάσκεται στά 
σχολεία, έτόνισεν :

Τό μάθημα τής οδικής κυκλοφο
ρίας, είναι ένα άπό τά σπουδαιό
τερα μαθήματα. Όλα τά άλλα 
προσθέτουν γνώσεις εις τά παι
διά, διά νά άναπτυχθοΰν πνευμα
τικούς, νά δημιουργηθοΰν καί νά 
δημιουργήσουν.

Τό μάθημα τής όδικής κυκλοφο
ρίας θά τά βοηθήση νά διατηρη
θούν εις τήν ζωήν, ήτις τίθεται έν 
κινδύνφ άνά πάσαν στιγμήν.

Είναι άνώφελον νά προετοιμάζη 
τις τούς μαθητάς διά τήν ζωήν, 
όταν δέν τούς διδάσκει τόν τρόπον 
νά τήν διατηρούν.

Τάς διαλέξεις πρός τούς διδα
σκάλους, ήκολούθησαν μαθήματα 
τών ’Αξιωματικών τής 'Υποδ]νσεως 
Τροχαίας πρός τούς μαθητάς τών 
μεγαλυτέρων τάξεων τών Σχο
λείων. Τά μαθήματα συνεχίζονται 
διότι ό άριθμός τών Σχολείων 
άνέρχεται εις 200.

Ή  διδασκαλία περιλαμβάνει τά 
έξής θέματα :
—Τό δρομςλόγιον πού πρέπει ν’ 

άκολουθή τό παιδί άπό *τό σπίτι 
στ& Σχολεΐον καί άντιστρόφως. 

—Τό κανονικό περπάτημα στον 
δρόμο (πάντοτε στό πεζοδρόμιον 
κΤ άν δέν ύπάρχή, στό έρεισμα 
άντίθετα πρός τήν κατεύθυνσιν 
τών οχημάτων).

—Τό πέρασμα τού δρόμου άπό τήν 
μίαν άκρην στήν άλλη (τά παιδιά, 
μαθαίνουν νά περπατούν, λέ
γοντας τό τραγουδάκι).
Κοιτάζω άριστερά 
Κοιτάζω δεξιά 
Ξανακοιτάζω άριστερά 
’Εάν ό δρόμος είναι ελεύθερος, 

προχωρώ κατ’ ευθείαν εμπρός, δέν 
τρέχω.
—’Επιλογή τού σημείου διαβά- 

σεως, (πάντοτε άπό τις διαβάσεις

Ο Διευθυντής τής 'Υποδ]νσεως Τροχαίας Θεσσαλονίκης αναπτύσσει είς μι
κρούς μαθητάς κατά τρόπον έπαγώγικόν τούς κινδύνους έκ τών τροχοφόρων καί τά 
μέτρα προφυλάξεως πρός αποφυγήν άτυχημάτων.
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τών πεζών, όπου ύπάρχει σημα
τοδότης ή τροχονόμος).
Έάν δέν ύπάρχη τίποτε άπ’ 
αυτά, τότε τίθεται εις εφαρμογήν 
τό τραγουδάκι καί τό πέρασμα 
πραγματοποιείται άκίνδυνα.

—Ή  σημασία των φωτεινών σημα
τοδοτών. (Τί σημαίνει Κόκκινο 
καί τί πράσινο).

—Ό χι βιασύνη στόν δρόμο 
—Ό χι πέρασμα από σταθμευμένα 

αύτοκίνητα (ούτε εμείς βλέπομε 
έάν έρχεται αυτοκίνητο, ούτε ό 
οδηγός του μπορεί, νά μας δει). 

—Ό χι παιχνίδια στόν δρόμο ή 
ανάμεσα σέ σταθμευμένα αύτο
κίνητα.

—Είσοδος—Έξοδος στά Λεωφο
ρεία.(συμπεριφορά, παραχώρησις 
θέσεως εις τούς μεγαλύτε
ρους, νά κρατιούνται νά μή πέ
σουν, όχι κεφάλια καί χέρια 
έξω από τά παράθυρα).

—Όργάνωσις μαθητικών όμάδων 
Τροχαίας.
Ή  άνάπτυξις τών θεμάτων αύτών 

γίνεται μεθοδικά μέ απλά λόγια, 
χρησιμοποιουμένων καί εικόνων 
φιλοτεχνηθεισών υπό τού έν Θεσ
σαλονίκη ’Οργανισμού «ΔΗΜΗ- 
ΤΡΕΛΗ» ως εποπτικών μέσων δι
δασκαλίας, προς καλυτέραν κα- 
τανόησιν ύπό τών μαθητών.

Εις όλους τούς μαθητάς έδόθη- 
σαν εικονογραφημένα έντυπα πού 
διδάσκουν δΤ εικόνων κατά τρόπον 
λίαν επαγωγικόν τούς κινδύνους 
τού δρόμου--καί τί πρέπει νά κά
νουν τά παιδιά γιά νά τούς άπο- 
φεύγουν.

Έτσι, όλοι οί γονείς τών παι
διών τών σχολείων, θά έχουν τήν 
εύκαιρία νά ϊδουν καί μελετήσουν 
τά έντυπα αύτά, νά εκτιμήσουν τήν 
καταβαλλομένην προσπάθειαν ύπό 
τής αρμόδιας 'Υπηρεσίας Τρο
χαίας διά τήν κυκλοφοριακήν άγω- 
γήν τών παιδιών καί νά συνδράμουν 
μέ όλες τους τις δυνάμεις τήν έπι- 
τυχία τού άναληφθέντος έργου.

Τά έντυπα ταΰτα, έξετυπώθησαν 
μερίμνη τής Ύποδ]νσεως Τροχαίας 
Κιν. Θεσ]νίκης τής ευγενεΐ πρρσ- 
φορα τών Βιομηχανιών «ESSO 
PAPPAS» καί Σοκολατοποιΐας 
«ΠΑΥΛΙΔΟΥ ·>.

Παρόμοια έντυπα, άφορώντα εις 
τιν τρόπον κυκλοφοριακής δια-, 
παιδαγωγήσεως τών παιδιών ύπό 
τών γονέων των, έξετυπώθησαν τή 
εύγενεΐ φροντίδι τής Βιομηχανίας 
«ΒΙΟΧΑΑΚΟ» εις 60.000 αντί
τυπα, άτινα καί διενεμήθησαν υπό

Τροχονόμος τής Τροχαίας Θεσίνίκης-άιανέμευ είς μαθητάς εικονογραφημένα 
φυλλάδια τά όποια κατατοπίζουν καί ένημερώνουν αότούς πρός έγκαιρον άπόκτη- 
σιν σωστής κυκλοφοριακής άγωγής.

τών τροχονόμων καί διά τών Δι
δασκάλων τών Σχολείων.

Τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν εις 
τάς αίθούσας τών Σχολείων τή 
βοήθεια εικόνων, ώς έποπτικών 
μέσων πρός καλυτέραν κατανόησιν 
ύπό τών μαθητών τών άναπτυσσο- 
μένων θεμάτων, ήκολούθησε πρα
κτική έφαρμογή στόν δρόμο.

Τά παιδιά έδιδάχθησαν πώς πρέ
πει νά περνούν άπό τό ένα πεζο
δρόμιο στό άλλο, κάνοντας τήν 
άσκησι: Κοιτάζω άριστερά—κοιτά
ζω δεξιά—Ξανακοιτάζω άριστερά. 
Έάν ό δρόμος είναι έλεύθερος, 
προχωρώ κατ’ εύθεϊαν έμπρός. 
Δέν τρέχω.

Ώργανώθησαν έπίσης μαθητι
κοί ομάδες τροχαίας. Οί μεγαλύ
τεροι μαθηταί άνέλαβον τήν προ
στασίαν τών συμμαθητών των έγ- 
γύς καί πέριξ τών Σχολείων.

Κρατώντας ό άρχηγός τής όμάδος 
μίαν πινακίδα ή όποια τούς δίδει τήν 
προτεραιότητα διελεύσεως (STOP 
—ΜΑΘΗΤΑΙ) προηγείται καί άκο- 
λουθοΰν οί άλλοι μαθηταί, ένώ 
τά αύτοκίνητα άνακόπτουν καί 
περιμένουν τά παιδιά νά περάσουν.

’Επίσης, διά νά δημιουργηθή στά 
παιδιά μεγαλυτέρα καί πλέον έν
τονος εικόνα τόΰ κινδύνου πού 
άντιμετωπίζουν στόν δρόμο, έφο- 
διάσθησαν μέ μίαν πινακίδα κινδύ
νου τήν όποιαν κρατούν μέ τό ένα 
χέρι.

Ή  πινακίς αύτη τά προστατεύει 
άπό τά αύτοκίνητα, διότι οί οδη
γοί συναισθάνονται τόν κίνδυνον, 
άνακόπτουν τήν ταχύτητα τών οχη
μάτων ή άναμένουν καί δίδουν

προτεραιότητα διελεύσεως στα παι
διά.

Κατά τήν διδασκαλίαν εις τά 
Σχολεία καί τάς έπαφάς των μέ 
τούς διδασκάλους οί ’Αξιωματικοί 
τής Τροχαίας, παρεκάλεσαν αύ- 
τούς, όπως συνεχίσουν τις προ
σπάθειες τής κμκλοφοριακής δια- 
παιδαγωγήσεως, ώστε νά αφο
μοιωθούν πλήρως άπό τούς μαθη
τάς οί βασικοί κανόνες τής άσφα- 
λούς οδικής κυκλοφορίας.

’Ιδιαιτέρως έτονίσθη πρός τούς 
διδασκάλους ότι δέν πρέπει νά 
δημιουργηθή φόβος στά παιδιά γιά 
τήν τροχαία κίνησι.

Ό  Τροχονόμος καί κάθε Χωρο- 
φύλαξ δέν πρέπει νά είναι γιάτό 
παιδί «Ό Μπαμπούλας» άντιθέτοις 
πρέπει νά προκαλή τήν έμπιστο- 
σύνην τού παιδιού.

Τό παιδί πρέπει νά διδαχθή ότι 
ό κάθε Χωροφύλαξ είναι φύλαξ 
άγγελός του.

Αυτός τό προστατεύει στόν δρό
μο άπό κάθε κακό, αύτός όταν 
χαθή θά’φροντίση νά τό μεταφέρη 
έν άσφαλεία στό σπίτι του, στους 
γονείς του.

Καί ή διαφωτιστική προσπάθεια 
τής Ύποδ]νσεοις Τροχαίας Θεσσα
λονίκης συνεχίζεται μέ μίαν έκ- 
κλησιν πρός όλους, ϊνα συνδρά
μουν τό έργον της ώστε μία άλη- 
θινή σταυροφορία νά άναληφθή 
διά τήν κυκλοφοριακήν διαπαιδα
γώγησή τού κοινού.

Γιατί μόνον έτσι, αί μέχρι τοΰδε 
καταβληθεΐσαι προσπάθειαι, θά 
μεταμορφωθούν εις νίκην κατά 
τού αιματηρού κινδύνου τής όδοΰ.
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ΟΥΙΖΟΝΤΙΩΣ

1) 'Αλυσίδα πού κοσμεί —Διασχίζει 
έρημους .

2) Κούρασις, κόπωσις —Υπάρχει καί 
τέτοιο τυρί.

3) Διαχωρίζουν έκτάσεις —Κάνει κακό 
στους ρευματισμούς.

4) Γιορτάζει των Θεοφανείων (θηλ.) — 
Συμφέρον—Σύντομος κύριος.

5. Κρητικόν άρθρον —Ή  δύναμη τής 
ψυχής—Λέγεται καί έτσι ό θάνατος.

6) Περισσότεροι τής μιας—Μαρία Γαλ
λιστί.

7) "Ορος τού πόκερ —Τό άρθρον τις 
διαφορετικά—Όσφρήσεως σημαντικό 
ρήμα (αόριστος).

8) Τό όνομα τής πρωταγωνίστριας στην 
ταινία «Ξυπόλητη κόμησα» —Σκό
ρος—Προστακτική όμιλίας—Δύο εις 
τήν ξένην.

9) Ό  παληκαράς στην δημοτική —'Υ
πάρχει καί _ τέτοιο χρώμα —Ποδο
σφαιρική όμάς τού βορρά.

10) Τό μυώδες μέρος τού σώματος—Πό
λις τής κεντρικής Ελλάδος.

11) Τοιουτοτρόπως (δημ.)—Είδος χαρτο
παιγνίου —Σύνδεσμος.

12) Συμφωνεί—Μερικές φορές ανάβουν 
(μεταφ.)—Στρατιωτικόν παράγγελμα.

13) Παραθαλάσσιον—Δέν είναι κλειστόν.
14) Κοιλότης τού προσώπου (πληθ.) — 

Ακρωτήριο στήν ’Αττική.
15) Διαφέρουν—Προφήτης πού άνελήφθη 

στούς ούρανούς.

ΚΑΘΕΤΩΣ

1) Κοφτό χωρίς κατάληξη —Χτύπος 
τού ρολογιού—Είναι καί ό Θεός.

2) Μαύρο άλογο—’Ανυπόφορα, ανυπό
μονα.

3) ’Εργαλείο υποδηματοποιού —Ζή εις 
βάρος άλλων.

4) Τά όφέλη τους είναι άνεκτίμητα γιά 
τόν άνθρωπο—Γράμμα τού άλφαβή- 
του —Διπλασιαζόμενο ψαρεύει —Φί
λος στά Γαλλικά.

5) Όλοι εύχονται νά είναι πολλά—Εύρί- 
σκονται στήν σόλα—Τό 9 όριζοντίως 
βλ—"Ηρως τού Τρωικού πολέμου.

6) Ήταν καί ό Σόλων—Είναι καί ή μπύ- 
ρα.

7) Δέν είναι νοητές—Σήμερα ύπάρχουν 
καί τεχνητές.

8) Αριθμητικό—Πρωτεύουσα τής Υ ε
μένης.

9) ’Ανάπηρος χωρίς χέρια—Δίδεται καί 
σέ ποδοσφαιρικούς άγώνες.

10) Σωματικός ή ψυχικός πόνος—Κάτοι
κος τού Μεξικού.

11) ’Εφεύρε τόν τηλέγραφο—Φοβίζει τις 
γυναίκες (καθ.)—Τό 5 καθέτως γλ— 
’Επιφώνημα συνήθως άποδοκιμασίας.

12) 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία (αρχι
κά)—Μισό θάρρος—Βυζαντινή νότα 
—Μικρό εις τήν ξένην.

13; Τό όνομα τής Μπουμπουλίνας :— 
Πολλοί τήν έχουν άλλα στό τέλος.. . 
μένουν μ’ αυτήν.

14) Δέν είναι χιονισμένο—Τρώγεται κα
θημερινώς.

15) Τήν αναζητούν οι ταξιδιώτες στήν 
έρημο —Ποδοσφαιρική ομάδα τών 
’Αθηνών—Σημεϊον αριθμητικής.

:§·ο

ρ
ο
ο
ο
ο
ο0
ρορ:
ρρο
ρ
ρ
ρ;
ρ
ρ
ρ
ο:

Ή άναγνώριση 
ιης μύτης

Ή μύτη μέχρι τό 1705 δέν 
συμπεριλαμδανόταν στά άνθρώπι- 
να μέλη! Μόλις τό χρόνο αύτό 
ψηφίστηκε στήν άγγλική βουλή νό
μος σύμφωνα μέ τόν όποιο ή μύτη 
Αναγνωρίστηκε έπίσημα σάν... 
Αναπόσπαστο μέλος τοϋ άνθρωπί- 
νου σώματος. Τό έπεισόδιο πού 
στάθηκε άφορμή να ψηφιστή ό 
νόμος αϋτός ήταν τό παρακάτω: 
Κότποιος Άγγλος άπό τό Λονδίνο 
είχε μαλλώσει μ’ ένα γείτονα του 
καί έπάνω στον κ α υ γ ά  τούκοψε 
τή μύτη! Στή δίκη πού «γίνε, ό 
συνήγορος τού κατηγορουμένου 
ΰπεστηριξε πώς τό κόψιμο τής 
μύτης δέν είναι Ακρωτηριασμός 
γιατί ή μύτη δέν είναι μέλος τοϋ 
Ανθρωπίνου σώματος, έφ’ δσον 
δέν άττοτελεΐται άπό μΰς και νεύ
ρα. ’Αποτέλεσμα ήταν νά δεχτή 
τό δικαστήριο τόν ισχυρισμό αϋ- 
τό καί ό κατηγορούμενος νά κη-' 
ρυχτη άθώος. Ή Απόφαση όμως 
αύτή εθετε αυτομάτως σέ κίνδυνο 
τήν Ασφάλεια... τής μύτης τών 
πολιτών. ΓΓ αύτό καί ή βουλή 
ψήφισε τόν παραπάνω νόμο βάσει 
τού όποιου ή μύτη... σταφεροποι- 
ηθήκε πιά στό Ανθρώπινο σώμα 
τού όποιου άπετέλεσε Από τότε... 
τακτικό μέλος

I

<

Λύσις εις τήν σελ. 360
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Μ ιιθαίνονταβ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΕΣΤ

Π οία είναι ή -πρωτεύουσα 
τής Λ ιβερ ίας, τής όιτοίας τό 
έμβλημα βλέπετε παραπλεύ 
ρως, και π ο ία  είναι ή επ ίσημη  
γλώ σσα τής χώρας αυτής;

'Ο Γαλλιλαϊος πέθανε τό 
1642. Τον Τδιο χρόνο γεννήθη
κε ένας Ά γ γ λο ς  άστρονόμος 
και φυσικομαθηματικός. Ποιος 
ήταν;

Ποιά εΤναι τά τρία χρώ
ματα τής Τσεχοσλοβακικής ση 
μαίας που βλέπετε παραπλεύ- 
ρως;

Ζ ω ο λ ο γ ί α

Στα νησιά τής Σόνδας, στη Ν. Γουινέα, 
ζεΐ, κατά ζεύγη, ή βασιλική κόμπρα, τό 
χοντρότερο δηλητηριώδες φίδι πού υπάρ
χει. ’Έχει μήκος πέντε μέτρα καί τό δάγ
κωμά του σκοτώνει έναν άνθρωπο σέ δυο 
μόνο λεπτά! "Οταν κάποιος σκοτώση τό 
ένα φίδι από τό ζευγάρι, τότε τό άλλο 
ασυγκράτητο θά κυνηγήση τόν... φονιά 
καί όταν τόν φτάση, γι’ αυτόν τελείω
σαν δλα...

★  Η ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ στην άρχαιό- 
τητα ήτταν τό ιερό πουλί της θεάς ’Αθή
νας. ’Από τά παλιά χρόνια μέχρι καί 

σήμ'έ,' α άκόμη εΐναι τό 
σύμβολο της έπιστημης 
καί της σοφίας. Ζεΐ 
μέσα σέ έρείπια, βρά
χους ή κουφάλες δέν
τρων. Βγαίνει μόνο τη 
νύχτα καί κυνηγάει έν
τομα καί άλλα ζώα 
βλαβερά στή γεωργία. 
Χαρακτηριστικό μέ τό 
πουλί αυτό εΤναι ότι τά 
μάτια του βρίσκονται 
στο μπροστινό μέρος 
τού κεφαλιού του καί 
βλέπει προς τά έμπρός 
όπως ό άνθρωπος καί 

όχι κάθε μάτι προς 
μία πλευρά όπως συμ
βαίνει σ’ όλα τά άλλα 

πουλιά. Ή φωνή τής κουκουβάγιας στά
θηκε άφορμή νά δημιουργηθή ό θρύλος 
ότι είναι γρουσούζικο πουλί καί ότι 
φέρνει τή δυστυχία, ένώ άντίθετα είναι 
πολύ ωφέλιμο, γιατί, όπως είπαμε πα
ραπάνω, κυνηγάει τά βλαβερά στη γε
ωργία ζώα.

α ν ι ζ ο υ π η
ΣΤΑΔΙΟΥ 4 8  ( ΕΝΤΟΣ ΤΗ Σ Σ Τ Ο Α Σ )ΤΗΛ. 3 1 8 - 2 3 9  
ΣΤΑΔΙΟΥ 3 9  (Σ Τ Ο Α  Ο ΡΦ ΑΝΙΔΟ Υ ) Τ Η Λ  3 1 0  3 5 7  
ΣΟΦΟ ΚΛΕΟΥΣ 4 (Σ Τ Ο Α  ΑΘ ΗΝΩ Ν )

Α Θ Η Ν Α  I
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ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΕΡΓΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έπ’ εύκαιρία τών έορτών του Πάσχα, 
τό όποιον έωρτάσθη μέ ιδιαιτέραν μεγα
λοπρέπειαν ·καί έπιβλητικότητα, ύπηρε- 
σίαι τοΰ Σώματός μας ,μετέσχον ένεργώς 
είς έργα κοινωνικής Αλληλεγγύης :

*
Ή  Δ]νσις Άστυν. Θεσ]νίκης, συγκεν- 

τρώσασα ποσόν (27.800) δραχμών διέ
θεσε τούτο είς οικογένειας απόρων καί 
φιλανθρωπικά ιδρύματα τής Θεσ]νίκης.

*
Ή Α.Δ.Χ. Δωδεκάνησου έκ συνεισφο

ράς τών Άξ]κών τών Υπηρεσιών τής 
έδρας της καί τοΰ 'Ομίλου Φίλων Χωρο
φυλακής Δωδεκανήσου, ήγόρασε αμνούς 
καί διάφορα τρόφιμα τά όποια συνεσκεύα- 
σεν είς δέματα καί διένειμεν αυτά είς 
άπορους οικογένειας τής Ρόδου. ’Επίσης, 
δι’ όργάνων τών 'Υπηρεσιών Τουρισμού 
καί Τροχαίας διένειμεν «κόκκινα αύγά», 
κουλούρια καί ευχετηρίους κάρτας είς 
τουρίστας, έπιβάτας Αεροσκαφών ήμε- 
δαπούς καί Αλλοδαπούς, όδηγούς όχη- 
μάτων κ.λ.π. είς τόν ’Αερολιμένα καί 
είς έτερα σημεία τής Ρόδου.

*

Ό  Δ]τής τής Δ.Χ. Ξάνθης μετ’ άνδρών 
τής έδρας του διένειμον διάφορα δώρα 
(άγορασθέντα έξ εισφοράς τών άνδρών 
της) είς τάς τροφίμους τοΰ έν Ξάνθη 
'Ορφανοτροφείου Θηλέων.

♦
Οί ανδρες τής Δ.Χ. Ροδόπης καί οί τού 

Επιτελείου τής Α.Δ.Χ. Θράκης συνεισέ- 
φερον ποσόν (5.262) δραχμών) τό όποιον 
παρέδωσαν είς τήν Ίεράν Μητρόπολιν 
Μαρωνείας διά τήν ένίσχυσιν ευαγών 
ιδρυμάτων τής περιοχής της.

*
Ή  Δ.Χ. Έλασσόνος δι’ εισφοράς 

τών άνδρών της ήγόρασε τρόφιμα τά 
όποια συνεσκεύασεν είς δέματα καί διέ- 
νειμεν εις οικογένειας άπορων τής πε
ριοχής της.

ΣΧΟΛΙΑ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τό περιοδικόν «SEMAFORO» τής 
’Αστυνομίας τής Ρώμης (τ. Μαρτίου 
1972 σελ. ), είς λίαν έμπεριστάτωμέ- 
νον σχόλιόν του, Αναφέρει τήν λήψιν 
τής ’Εκθέσεως Πεπραγμένων 1970 τού 
Σώματός μας, καί ότι αύτη θέλει άποτε- 
λέσει άντικείμενον συγκριτικής μελέτης, 
λόγω τών ένδιαφερόντων θεμάτων αυτής 
διά τά Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων, 
Όργανώσεως καί Μελετών τοΰ ’Αστυνο
μικού Σώματος τής Ρώμης.

Θεωρεί δέ ταύτην ώς έκδοσιν λίαν 
πολύτιμον διότι προβάλλει ωραιότατα 
διά στατιστικών στοιχείων καί φωτογρα

φιών τήν ιστορικήν έξέλιξιν καί τήν πα
ρούσαν δραστηριότητα τής Ελληνικής 
Χωρ]κής καί δή τών Υπηρεσιών Του
ρισμού, Τροχαίας καί ’Αμέσου Έπεμβά- 
σεως αύτής, τόν Αθλητισμόν, τήν αιμο
δοσίαν κ.λ.π. τών άνδρών της, ήτις είναι 
άνάλογος πρός τήν τοιαύτην τής ’Αστυ
νομίας τής Ρώμης.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ

—Προήχθησαν πρός πλήρωσιν κενών 
θέσεων :
1. Είς Άντ]ρχην (κατ’ έκλογήν) ό Ταγ
ματάρχης ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ Δημήτριος.
2. Είς Ταγμ]ρχην (κατ’ έκλογήν) ό 
Μοίραρχος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός.
3. Είς Μοίραρχον (κατ’ άρχαιότητα) 
ό Υπομοίραρχος ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ 

Σταύρος.
Άπεστρατεύθησαν τή αιτήσει των δυ
νάμει τού Β.Δ. 29-4-72 :

Ανθ]ρχος ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ Λάμπρος, 
καί οί Άνθ]σταί ΣΑΜΑΡΑΣ Νικόλαος, 
ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης, ΚΟΥΤΣΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ ’Ιωάννης, ΚΡ1ΚΩΚΗΣ ’Ιωάν
νης, ΚΟΥΡΤΗΣ Θωμάς, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 
’Ιωάννης καί ΤΑΣΟΥΛΗΣ Εύθύμιος.

—Έκ τών κεκυρωμένων πινάκων προή
χθησαν :

1. Είς τόν βαθμόν τοΰ Άνθ]στοΰ (91) 
Ένωμοτάρχαι γενικών Υπηρεσιών.
2. Εις τόν βαθμόν τοΰ Ένωμίρχου (79) 
'Υπενωμοτάρχαι έξ ών (45) απόφοιτοι 
Β . Τμήματος Σ.Ο.Χ., (31) μή προερχόμε
νοι έκ τής Σ.Ο.Χ. καί (3) τοιοΰτοι ειδι
κών Υπηρεσιών.

3. Εις τόν βαθμόν τοΰ :Υπεν]ρχου (43) 
Χωροφύλακες γενικών Υπηρεσιών.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Δέκα Ανδρες τής Δ.Χ. Κοζάνης μέ 
έπικεφαλής τόν Διοικητήν των Άντ]ρχην 
κ. ’Εμμανουήλ Άγγελάκην, έπ’ εύκαιρία 
τοΰ έορτασμοΰ τής 'Αγίας Ειρήνης 
(5-5-72) προσέφερον έθελοντικώς αίμα 
ύπέρ τών άσθενών τού Κρατικού Νοσο
κομείου Κοζάνης όπερ έξέφρασεν, τού
του ένεκεν, έγγράφους εύχαριστίας πρός 
τό Υ.Δ.Τ.

*
Ή Δ.Χ. Πιερίας διά τού Διοικητοΰ αυ

τής έδωσε διά μίαν άκόμη φοράν τό παρόν 
είς έργον άλτρουϊσμοΰ καί άγάπης, συνε- 
χίζουσα οΰτω τήν λαμπρόν κοινωνικήν 
δράσιν της. Είς τήν προκειμένην περί- 
πτωσιν ό Δ]τής, Άντίρχης κ. Έπαμ. 
Παπαγιαννόπουλος μετά τών συνεργατών

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ κ . ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡ]ΚΗΣ ΕΙΣ Β . ΕΛΛΑΔΑ

Κατα τήν μετάβασίν του είς Β. Ελλάδα ό ’Αρχηγός Χωρ]κής ’Αντιστράτηγος 
κ Χρίστος Καραβίτης, συνοδευόμενος ύπό τού Ύπασπιστοΰ του Μοιράρχου κ. 
Νικολάου Κουτρουμπή, έπεθεώρησε τάς Υπηρεσίας Χωρ]κής. Τήν15-4-72 μετέβη 
εις Θεσ]νίκην όπου, μετά τήν έπιθεώρησιν τών έν αύτή 'Υπηρεσιών του Σώματος, 
ωμιλησεν εις συγκέντρωσιν τών κ. κ. ’Αξιωματικών τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Θεσαλονίκης καί τών 'Υπηρεσιών τής έδρας τής Α. Δ. X. Κεντρικής Μακεδονίας.

' Στιγμιότυπον άπό τήν όμιλίαν του κ. ’Αρχηγού εις τήν αίθουσαν τής Λέσχηc 
Χωρ]κής Θεσ]νίκης είκονίζεται είς τήν φωτογραφίαν.

358



ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ Δ]ΝΣΕΩΣ ΕΓΚΛΗ- 
ΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Αί ’Εγκληματολογικαί Ύπηρεσίαι Χω
ροφυλακής έπρομηθεύοντο μέχρι τούδε 
έκ τοϋ έλευθέρου εμπορίου χημικήν με
λάνην εις σωληνάρια τών 80 γραμ. άντΐ 
ποσοϋ 100 δραχμών έκαστον.

—Ήδη κατόπιν έμβριθοΰς μελέτης καί 
πειραμάτων, ό είκονιζόμενος εις τήν φω
τογραφίαν’£νο μ]ρχης ΣΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος συνεργασθείς καί μετ’ άνδρών 
τής Δ.Ε.Υ. έπενόησε καί κατσκεύασε 
ειδικόν χειροκίνητον μηχάνημα πληρώ- 
σεως σωληνάριων διά χημικής μελάνης 
όμοιας συνθέσεως πρός τήν τυποποιημέ- 
νην τοιαύτην τοΰ έλευθέρου έμπορίου.

—Ό  κ. ’Αρχηγός. Χωρ]κής, τούτου ένε- 
κεν, άπένειμεν εύφημον μνείαν εις τούς 
συνεργασθέντας άνδρας διά τό έπίτευγμα 
τούτο, διότι ήδη έκαστον σωληνάριον 
πεπληρωμένον διά μελάνης κοστίζει 
δραχμάς 5,30, έπιτευχθείσης οϋτω οι
κονομίας δραχμών 94,50 κατά σωληνά
ριον, ήτοι 50.000 δραχμών περίπου έτη- 
σίως, δεδομένου ότι χρησιμοποιούν τοιαύ
την μελάνην καί αί ασχολούμενοι μέ 
έκδοσιν δελτίων ταύτότητος ’Αστυνομι
κά Ύπηρεσίαι.

του κ. Δ. Βογιατζόγλου (Άνθ]στοΰ) κ.Ν, 
Καρύδη (Χωρ)κος) , κ. Λ. Μαρμαρίδη 
(Χωρ]κος) καί τού κ. Έμμ. Γιασάκη 
(Χωρίκος), προσέφερον έκουσίως, άνά 
(200) γραμμάρια αίματος έκαστος εις τό 
έν Κατερίνη Κρατικόν Νοσοκομεΐον 
(13-3-72) πρός διάσωσιν βαρέως Ιδιώτου 
ασθενούς, τραυματισθέντος εις τροχαϊον 
άτύχημα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ -  ΣΧΟΛΙΑ ΤΥΠΟΥ

Οί Βιομήχανοι Αφοί Α. καί Ν. ΚΟΖΑ- 
ΝΙΓΗΣ έκφράζουν θερμάς ευχαριστίας 
καί συγχαίρουν τόν Διοικητήν τοΰ Π.Α. 
Αιγάλεω Ύπομ]ρχον Κων. Γαλάνην καί 
τούς συνεργάτας—άνδρας του, διότι έπέ- 
τυχον, τήν 10-3-72, τήν έντός 24ώρου έπ’ 
αύτοφώρω σύλληψιν τών δραστών πολ
λών κλοπών αντικειμένων κ.λ.π. μεγάλης 
άξίας εις; βάρος τοϋ έργοστασίου των

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
Έκ τοΰ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής άνακοινοΰται δτι θά προσ- 

ληφθοΰν ώς Χωροφύλακες ίδιώται μή έκπληρώσαντες τάς Στρα- 
τιωτικάς υποχρεώσεις τω ν.

Οί υποψήφιοι πρέπει νά είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Δη
μοτικού Σχολείου, νά έχουν γεννηθή τά έτη 1952 καί 1953, νά 
είναι άγαμοι καί νά έχουν ανάστημα 1,65 τοΰ μέτρου τουλά
χιστον .

Οί κατέχοντες ενδεικτικόν Γυμνασιακών τάξεων προτιμώνται.
Τά άπαιτούμενα δικαιολογιτικά κατατάξεως δέον νά υπο

βληθούν μέχρι 15-7-1972 εις τάς κατά τόπους Διοικήσεις ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής.

Οί γνωρίζοντες ξένας γλώσσας θά τοποθετούνται εις είδικάς 
'Υπηρεσίας.

... "Με εξαιρετικήν λαμπρότητα και μοι·μ- 
λοπρέπειαν έγένετο καί έφέτος τήν 5-5-72 
ό έορτασμός τής ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ύπό 
τών άνά τήν χώραν Υπηρεσιών χωροφυ
λακής τή συμμετοχή αρχών καί κοινού.

Στιγμιότυπον τοϋ γενομένου έπισήμου 
έορτασμοϋ ύπό τής Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας 
εις τόν Ιερόν Ναόν 'Αγίου ’Αχίλλειου 
Ααρίσης είκονίζεται εις τήνφωτογραφίαν.

‘Επίσης έτερον στιγμιότυπον τού πα
ρ όντος  χώραν, μερίμνη τής Α.Δ.Χ; 
’Ηπείρου, έορτασμού εις ’Ιωάννινα, πα
ρουσία τού Υφυπουργού—Περιφερεια
κού Διοικητοΰ ’Ηπείρου κ. Πέτρου Κω- 
τσέλη καί έκπροσώπων τών τοπικών 
αρχών, είκονίζεται εις τήν άνωτέρω φω
τογραφίαν.

«ΕΒΑΚΩΝ», Αιγάλεω, 'Ιερά όδός 317. 
Συγχαίροντες διά τήν έπιτυχίαν αυτήν 
τών οργάνων τοΰ Γ.Α. Αιγάλεω, εύχόμε- 
θα εις αυτούς καί έτέρας έπιτυχίας.

Ό  κ. Κ. Άγγελόπουλος, έμπορος, 
Γ . Σεπτεμβρίου 21, Άθήναι, έκφράζει 
εύχαριστίας καί συγχαίρει τόν Δ]τήν καί 
τούς άνδρας τοΰ, Α.Τ. ’Αριδαίας (σχετ. 
ή άπό 27-3-72 έπιστολή του πρός τό 
Α. Χωρ]κής) διά τήν διάσωσίν του, τήν 
διαφύλαςιν τοϋ αύτοκινήτου καί τών εμπο
ρευμάτων του καί τήν έπιδειχθεΐσαν εις 
αύτόν συμπαράστασιν, κατά τό συμβάν 
τήν 2-2-72 τροχαϊον άτύχημα, καθ’ δ  
έτραυματίσθη σοβαρώς λόγω έκτροπης 
καί πτώσεως τοΰ αύτοκινήτου του, ού- 
τινος έπέβαινεν, κάτωθι τής γεφύρας πο
ταμού έγγύς τής ’Αριδαίας ’Εδέσσης.

*
Ό  Χρήστος Δ. Σίνης, έκ Φαμήλας Ναυ- 

πακτίας εύχαριστεΐ θερμώς τόν Διοικη
τήν καί τούς άνδρας τοΰ Α.Τ. Θέρμου 
’Ακαρνανίας διότι ένήργησαν καταλλή
λου διά τήν, λόγω γαστρορραγίας, έγκαι
ρον μεταφοράν αύτοΰ τήν 25-2-72 δι’ 
ελικοπτέρου εις ’Αθήνας, ένθα υποβλη
θείς έσπευμένως εις θεραπείαν άπέφυγε 
τόν βέβαιον θάνατον..

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

—Είς (1) Ταγμ]ρχης εις θέματα Σχε- 
διασμοΰ — Προγραμ]μοΰ,— Προϋπολο
γισμού (Απρίλιος—’Ιούνιος).

—Δύο (2) Άνθυπ]ρχοι είς θέματα 
Μηχανολογ]κής Όργανώσεω; (ΕΛΚ.Ε- 
ΠΑ) διάρκειας 60 ώρών.

—Τεσσαράκοντα (40) Χωρ]κες είς 
θέματα Τροχαίας μετά (18) συναδέλφων 
των τής Α.Π. είς Σ.Ο.Χ. (8]5—7-7-72).

—Δέκα (10) Χωρ]κες, κάτοχοι άδειας 
όδηγήσεως είς Σχολήν 'Οδηγών Χωρ]κής 
(Σ.Χ.Α) πρός λήψιν άντιστοίχου άδειας.

ΗΘΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ

Άπενεμήθη Μετάλλιον ’Αξίας είς 
τόν Άνθ]στήν ΠΑΠΑΔΗΜΉΤΡΙΟΥ 
Κωνσταντίνον τού Νικολάου «διότι 
άναπτύξας ιδιαιτέραν δραστηριότητα, 
άσυνήθη ζήλον, αύταπάρνησιν καί άφ: - 
σίωσιν είς τό καθήκον, κατά τό άπό 
29-5-1967 μέχρι σήμερον διάστημα, συνέ
βαλε τά μέγιστα είς τήν έξάρθρωσιν 
άντεθνικών οργανώσεων περιοχής 
Δ.Α.Π.Π.
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ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΪΑΙ

—Οί Πρώτοι Φιλέλληνες κατεβαίνουν 
στην Καλαμάτα νά πολεμήσουν τούς 
τυράννους, κ. Γιάννη Άναπλιώτη, Λο
γοτέχνου—'Ιστορικού.
—Παναγία Σουμελά, κ. Θεοφάνους 
Κουκοβίνη, Ύπομ]ρχου.
—’Αναπάντεχη Συνάντηση, κ. ’Αθανασίου 
Τασιαδάμη, Μοιράρχου.
—Τό Πανσλαυϊκόν φάσμα έπί τής Χερ
σονήσου τού Αίμου, κ. Γεωργίου 
Μαυρίγιαννη, Άνθ]στοΰ Χωρ]κής.

—Στό 'Ολοκαύτωμα τού Νυμφαίου, 
κ. Στεργίου Γεωργιάδη, υπαλλήλου 
ΕΛΤΑ.

—Αίμυαλοΰ (Ί. Μονή), Σεβασμίου 
Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπό- 
λεώς κ.κ. Θεοφίλου.

—Κων]ντϊνος Μανιαδάκης, κ. Νικο
λάου Κτενιάδη, Δημοσιογράφου.

—Ή  ’Ιταλική Χωροφυλακή, κ. Ίωάν- 
νου Τρύπη, Ταγμ]ρχου Χωρ]κής.

—Ή  Βλασφυμία, στίγμα τού νεωτέρου 
'Ελληνισμού, Άρχιμ. κ. ’Αμβροσίου 
Λενή, Μοιράρχου—Ίεροκήρυκος Χωρο
φυλακής.
—Ματιές στή έποχή μας, έπιστροφή άπό 
τήν κόλαση, τού ίδιου.

—Ό Προφήτης Ήλίας, κ. Δημητρίου 
Οΐκονομίδου, Έντεταλμ. Ύφηγητού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

—Μορφές πού έφυγαν «Νίκος Μου- 
σχουντής, Συντ]ρχης Χωρ]κής», κ. 
Χρήστου Οίκονομοπούλου, Άντ]ρχου 
Χωρ]κής.

—Τό θέαμα ώς βιωματική άναγκαιό- 
της, κ. Γεωργίου Πετρούτσου, Άνθ] 
στοΰ Χωρ]κής.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

Μέ ιδιαιτέραν χαράν καί συγκίνησιν 
έμελετήσαμεν τά τεύχη τού περιοδικού 
(έτών 1970—1971) «ΠΑΝΤΑ ΕΜΠΡΟΣ» 
τά όποια μας άπεστάλησαν άπό τήν Γενι
κήν ’Εφορείαν Προσκόπων τής Κύπρου 
τήν όποιαν εύχαριστούμεν είλικρινώς. 
Διεπιστώσαμεν ότι πρόκειται περί μιας 
λίαν έπιμελημένης έκδόσεως μέ ϋλην καί 
πληροφορίας πολυτίμους οΰχί μόνον διά 
τούς νέους (Προσκόπους, οδηγούς, λυκό
πουλα κ.λ.π.) πρός τούς όποιους κυρίως α
πευθύνεται, άλλα καί διά κάθε μορφωμέ- 
νον (μέ πνευματικά ένδιαφέροντα) άν
θρωπον τής έποχής μας’. Μέσα εις τά 
περιεχόμενά του μάς έντυπωσίασαν «οί 
Προσκοπικές σελίδες» μέ τά παγκόσμια 
νέα γύρω άπό τήν ζωήν, τήν κίνησιν καί 
τήν δρασιν τών προσκόπων καί οδηγών 
τών διαφόρων χωρών τής ύφηλίού. 
Χωρίς βεβαίως μέ τούτο νά παραβλέψω- 
μεν τά θέματά του : Θυσία τού Γρηγόρη 
Αυξεντίου, τό 1821 κι’ έμεϊς, "Ενα Δη
μοψήφισμα, Όδηγΐκή ζωή, μόδα, δια- 
κόσμησις, σπαζοκεφαλιές καί Ταχυδρο- 
μείον Σταυραετοΰ, ώς έπίσης τά νεανικά 
καί καλλιτεχνικά νέα. τις συνεργασίες, 
τι; έπικαιρότητος κ.λ.π.

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ι

—Ό  κ. Κων]νος Μπουσιώτης διπλω
ματούχος Καθηγητής, Διευθυντής Σχο
λής Χορού (Άθήναι, Περικλέους 36, 
τηλ]να 222-229 καί 719-773) άναλαμβάνει 
τήν έκμάθησιν χορών εις τούς άνδρας 
καί υπαλλήλους τού "Σώματος μέ τάς κά
τωθι τιμάς : Βασικοί χοροί δραχμαί 
(500), μοντέρνοι δραχμαί (400), έλληνικοί 
δραχμαί (450) καζ χασάπικο καί συρτάκι 
ζεμπέκικο άνά δράχμάς (300) δΓ έκαστον. 
Τό άντίτιμο καταβάλλεται εις δύο (2) 
ΐσοπόσους δόσεις (μία άμα τή ένάρξει καί 
ή έτέρα εις τό μέσον τής διδαχής).

—Ό  ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ κ.
Γεωργίου Χρ. Τσαγκαράκη, Προέδρου 
Άποστρ. 'Οπλιτών Χωρ]κής Ν. Ηρα
κλείου, 'Ηράκλειον Κρήτης (Χάνδακος 8, 
τηλ]νον 286-755) διαθέτει γραμματόση
μα Συλλογών Ελλάδος—Κρήτης—Κύ
πρου, εις πλήρεις σειράς καί μεμονωμένα. 
Άγοραί — πωλήσεις καί άνταλλαγαί 
ένεργοϋνται καί δΓ αλληλογραφίας. 
Δέχεται έσφραγισμένα γραμματόσημα 
τρεχούσης φύσεως εις ποσότητας, άντί 
καταβολής χρημάτων, παρά τών άγορα- 
στών.

—Ό  κ. ’Ιωάννης Ε. Γρηγοράκης, κά
τοικος ’Αθηνών, έμπορροράπτης (Άθή
ναι Σταδίου 60 Τηλ. 3244462), μέ άρίστην 
έπαγγελματικήν πείραν είργάσθη έπί 
δεκαετίαν είς τό 701 Σ.Ε. ώς Γενικός 
’Αρχιτεχνίτης. "Εκτοτε έργάζεται συνε
χώς ώς ράπτης καί άναλαμβάνει τήν 
κατασκευήν παντός είδους στρατιωτικών 
καί πολιτικών ένδυμασιών είς λίαν λογι
κός τιμάς διά τούς άνδρας μας. Οί έπι- 
θυμούντες δύνανται νά άπευθΰνωνται είς 
τό ανωτέρω κατάστημα πρός έξυπηρέ- 
ητσίν των.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έκυκλοφόρησεν. ό 7ος τόμος- τού 
έργου «ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΜΩΡΑ ΓΤΙΝΗ» 
μερίμνη τής κ. Μαρίας χας Τίμου Μω- 
ραϊτίνη, κατοίκου ’Αθηνών, Σπάρτης 
άριθ. 2, τηλ. 873-862.

Τό δλον έργον, εΐδικώς διά τούς άνδρας 
μας, τιμάται δραχμάς 1.200. Πρόκειται 
περί λίαν έκλεκτού καί ώφελίμου έργου 
δι’ άπαντας καί δή διά τούς νέους. Διό 
καί συνιστώμεν άσμένως τήν μελέτην 
καί προμήθειαν αύτού παρά τού άναγνω- 
στικού μας κοινού καί δή τών βαθμοφό
ρων μας.

Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τού
του δύνανται νά άπευθύνωνται είς- τήν 
Καν Μαρίαν Μωραϊτίνη.

*
Κυκλοφορούν ήδη έπί σειράν έτών 

υπό τού έκλεκτού συγγραφέως, Καθηγη- 
τοϋ—φροντιστοΰ κ. Παναγιώτου Χατ
ζή, πολύτιμα βοηθήματα έγκεκριμένα καί 
συνιστώμενα Οπό τού Υπουργείου Παι

δείας, διά υποψηφίους σπουδαστάς Άνω- 
τάτων Σχολών αλλά καί διά κάθε μορφω- 
μένον άνθρωπον τής έποχής μας.

Τά βιβλία αύτά είναι : 1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ (’Αρχαία—Βυζαντινή—Νεωτέ- 
ρα, σελ. 286, χαρτόδετος, έκδοσις Δ’.) 
καί 2) ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ (σελ. 
133, άδετος, έκδοσις Ζ .) καί διατίθενται 
μέ τήν τιμήν τών δραχμών (60) τό πρώτον 
καί τών δραχμών (40) τό δεύτερον εΐδικώς 
είς τούς άνδρας τού Σώματος.

’Επειδή κρίνομεν ταύτα λίαν χρήσιμα 
καί ώφέλιμα διό καί συνιστώμεν είς τούς 
άναγνώστας μας καί τούς άνδρας μας 
τήν προμήθειάν των. Οί έπιθυμοΰντες τήν 
άπόκτησιν τούτων δύνανται νά άπευθύ- 
νωνται είς τόν συγγραφέα (Άθήναι, 
Ακαδημίας 74, Τηλ. 622-241).

*

Έκυκλοφόρησαν τά βιβλία : 1) ΕΚΘΕ- 
ΣΙΟΛΟΓΙΟΝ (Τεχνική καί Παραδεί
γματα ’Εκθέσεων, 2) ΕΚΘΕΣΙΟΛΟΓΙΟΝ 
ΓΝΩΜΙΚΩΝ, άποφθεγμάτων καί ρητών 
τού κ. Παύλου Νικοδήμου, συγγραφέως - 
—έκδοτου λίαν κατάλληλα διά μαθητάς 
Γυμνασίου, υποψηφίους Άνωτάτων Σχο
λών κ.λ.π. καί 3) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟ
ΒΛΗΜΑΤΑ καί ΑΣΚΗΣΕΙΣ (μετά λύ
σεων) τού κ. Μόσχου Τερζίδη, πολύτιμον 
διά μαθητάς Δημοτικού, Γυμνασίου καί 
ύποψηφίους διαφόρων Σχολών, 'Υπηρε
σιών, Τραπεζών κ.λ.π. τού αύτού έκδοτου. 
Τιμή Α’. βιβλίου δραχμαί (250), Β’ βι
βλίου δραχμαί (200) καί Γ’. τοιούτου 
δραχμαί (50).

Οί έπιθυμοΰντες τήν προμήθειαν αυτών 
δύνανται νά άπευθύνωνται είς τάς έκδό- 
σεις ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, Άθήναι—Χαριλάου 
Τρικούπη 19, Τηλ. 632-224.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΓΓ ΑΡΙΘ . 30

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ Τ Ε Σ Τ  
Ή  Μονροβία. Ή  ’Α γγλι

κή γλύσσα.
'Ο "Αγγλος· Ισ α ά κ  Νεύ-

TC0V.
" Α σ π ρ ο , κόκκ ινο , μ π λε .
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G R E E K  G E N D A R M E R Y
GLORIOUS PAST

ACTIVE PRESENT 

BRILIANT PERSPECTIVE

By JO H N  T R IP IS

Gend. Major

Greece is a small country situated on the 
crossroads of three continents. It is the 
land of legends and glory. Although „ 
small country has a long and glorious hi
story that goes back to many milleiiiums 
and it is generally accepted as being the 
motheiland and the craddle of the Euro
pean civilisation.

Greece covers an area of nearly 51000 
sq. m. and has a population of 9.200.000 
inhabitants. It is an eastern Mediterra
nean country in the center of the ancient 
known world. For this reason and because 
of this favorable geographical position 
had developed a great intellectual, politi
cal and financial civilisation. Greece is one 
of the small nations of the world. As you 
know the nations of the world are divided 
into small and great. The great nations 
are distinguished not solely on the basis 
of the population but also with regard to 
their contribution to the common, civili
sation of humanity. Greece is not but a 
small comer of Europe. It is noted for 
its fine and mild climate, its picturesque 
scenic coasts, but also for the hardness 
of the life it supports. It is mountaineous 
and rocky. Places where plains do exist 
have poor soil and life especially in anti
quity when industry did not exist, depen
ded on rain. Rain had to fall as much as 
and when it was necessary. These geo
graphical conditions resulted in Greece’s 
developing their physical and mental abi
lities to the limit. Continual exercice and 
military discipline was absolutely essential 
for the existence of the ancient small city 
States of Greece. Epic achievements start 
from the golden age of Minoan and My- 
cenean heroes, when some of the most beau
tiful epics of all times were sang.: The Iliad 
and the Odyssey of Homer. Later the le
gendary military organisation of Sparta 
writes the finest page of military conduct 
and virtue of all times.

The modem Police system of Greece, 
we can say, was first established just after 
the liberation of Greece in 1827. After 
a temporary system until 1833, was for 
the first time established a national Police 
Agency the «Gendarmery» which was en
trusted with the preservation of public 
peace and order, within the country. The 
Gendarmery at first was an auxiliary 
Corps of the Army and by the time it has 
developed to the present form of a modern 
Policy Agency.
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During the 140 years of its glorious 
history the Gendarmery proved to be a 
very qualified Police Agency and it has 
served the Greek People in the best and 
most efficient way. Besides its police duties 
the Gendarmery has also participated in 
all sacrifices and combats of our Coun
try in order, not only, to survive but also 
to liberate the parts of the country that 
were still under a foreing yoke. Thus it 
participated in the liberation wars of 1912- 
13. It fought bravely during the balcan 
wars and it participated in the expeditions 
to Ukraine, Thrace and Asia Minor etc. 
The world-war II was a new challenge for 
the Gendarmery, which participated very 
actively in the war of 1940 and wrote 
marvellous pages in the defence of Crete 
in 1941 against the nazis, and afterwards 
it shared the sacrifices with the Allies and 
the Helenic Army in N. Africa and Italy. 
During the nazi occupation the Gendar
mes continued to fight against three ocu- 
pators for the liberation of their country 
and they contributed to the independence 
of Greece from the foreign yoke. But the 
adventures of the Gendarmery do not 
come to an end with the liberation of the 
country in 1944 and although Greece was 

deserved to enjoy its liberation, it was 
once more faced with a new threat and 
this time more deadly dangerous than 
the war. This was the communist effort 
to deprive Greece once more and perhaps 
for ever, of the right to live independent 
and free. Thus, on December 3rd. 1944 
the communists succeeded in controlling 
almost all the Athens area, except a

small part in the centre of the arbund 
Constitution square and Makrigianni area, 
where was the Gendarmery Regiment of 
Athens.

This new challenge was decisive and 
the Gendarmery could never subside to 
the communists, and for this reason, de
cided to fight against them and succeeded, 
not only in defeating them, but also in 
establishing the peace and order within 
a few weeks. This success of the Gendar
mery at Makrigianni was so impressive 
that General Scoby, the British Comman
der of the allied Forces, wrote on March 
25.1945: «This was the first time in my 
life that I saw a Police Force entrusted 
with such a confidence and being respe
cted and loveld by the people, as the Hel
lenic Gendarmery...».

Two years later, on March 30.1946 the 
Gendarmery was again the first target of 
the third communist round to conquer 
Greece, but once more the brave men ans
wered with the holocuast of Litochoronand 
the counterattack which lasted almost 
three years during which, the Gendarme
ry fought gallantly by the side of the Greek 
National Army.

The readjustment to normal life after 
such a long period of disturbances and 
disorder was not an easy one. But, the 
Gendarmery suceeded in overcoming all 
these difficulties through hard work and 
effort, in order to keep up with the new 
demands of peace-time and it was gene
rally accepted that it proved to be effi
cient in both, the war and the peace
time.

Immediately after the war, the Gendar
mery hurried up to planning its future 
development and activities starting from 
the reorganisation and modernisation of 
its Services.

To this effect, all laws and regulations 
pertaining to organisation, administra
tion, recruiting, training; staffing, mana
gement, working conditions and welfare 
of the personnel were completely revised 
and brought up to date, in order to keep 
pace with the demands of the modern 
years.

In this way, the Gendarmery suceeded 
in promoting the professional standards 
of its Officers and in securing a high level 
of efficiency which resulted in an exce
ptional high rate of performance, especial
ly in securing a high level of efficienlcy 
which resulted in an exceptional high rate 
of performance, especially during the 
years that followed the revolution of April 
21st. 1967, which not only established the 
necessary conditions and atmosphere u- 
pon which progress and prosperity thrive 
but provided the Gendarmery with a new 
challenge and also with necessary facili
ties and support for the modernisation 
and further development of the Gendar
mery Agency. It is to the credit of the 
National Government and to the devotion 
and hard work of the Gendarmery Offi
cers during the last five years, that we 
dare say, that the Gendarmery of 1972 
deserves the title of a «Modem Police 
Force».

Smooth, fast and safe traffic flow, is the result of the effective performance of the 
Gendarmes
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The present day Greek Gendarme is also an «Ambassador of good will» for our fo- 
reignvisitors

For the first time in its history the 
Gendarmery developed long range plans, 
which came to a succesful end within 
the period of the last 5 years and which 
have covered every facet of its activities. 
The organisational structure was brought 
up to date. New modem buildings were 
erected to satisfy all conditions and needs. 
Special Services were established in order 
to keep up with the new demands in Traf
fic control, crime prevention and tourism. 
Modern equipment was the primary con
cern of our leadership and modern facili
ties were allocated to all units. Intensive 
training courses contributed to elevating 
the vocational standards of all officers. 
Continued refreshment courses bring up 
to all Officers who get acquainted with 
their new responsibilities, which modern 
times impose upon them. Human relations 
spirit prevail among all present Gendar
mery Officers and their primary concern is 
the mutual understanding and coopera
tion of the public.

The 1971 Annual Report gives a clear 
picture of all these achievements. Modern 
minded Police Officers and Police Women 
impress the public with their gentle beha
viour and high qualifications. Despite 
the increase of population which creates 
so many complicated social problems, the 
increase in the number of vehicles, and the 
number of tourits, who in 1971 reached 
the number of over 2.300.000 people, 
the Gendarmery succeeded in keeping all 
problems under control and in most cases 
to solve them very effectively and secure 
the public order and peace, which we 
can say reached the ideal point. With a 
great responsibility of policing over the 
total area of the Country except 4 cities, 
the Gendarmery had to strive hard in or
der to keep up to date and to safisfy 
the expectations of people it serves. By 
studying the data of 1971 annual report 
one can easily see that the Gendarmery 
has succeeded in this respect and justifia
bly deserves the respect of all citizens.

In order to help you in forming a gene
ral picture of the present day Gendarmery 
Agency we shall give you some data re
lating to its organisation, administration 
and management as follows :

The Hellenic Gendarmery is a Police 
Agency under the jursdiction of the mini
stry of Public order. The Chief of the 
Gendarmeryjholds the rank of a Lt. Gene
ral and he is heading an Agency of over 
23.500 Officers. The jurisdiction of the 
Gendarmery extends to over 49.000 sq. 
m. that is the 99 % of the total area of 
Greece and over 8.000.000 fof population 
that is the 80 % of the total population 
of the country.

The Headquarters of the gendarmery 
are in Athens and its chief is responsible 
to the Minister of Public Order for a) 
all Police operations relating to public 
peace and order, d) to the administration 
and management of all subjects pertaining 
to the personnel, funds, appropriations, 
educations, criminal records etc. In addi
tion to the main duties and responsibilities 
prescribed by laws, such as; maintainan- 
ce of public peace and order, the Gendar
mery is vested also with many other du
ties of such an administrative nature as, 
sanitation, construction of buildings, la
bour control, industry, market control,

prisons safety, escort of prisonnersand 
arrested persons etc.

The Organisational structure of the 
Gendarmery is the following :

a. — The Ministry of Public Order
b. — The Gendarmery Headquarters.

c. — Two General Inspections.
d. — 13 Gendarmery High Commands 

and 2 Police Departments.
e. — 64 Gendarmery Commands.
f. — 36 Gendarmery Sub- Commands.
g. — 366 Gendarmery Precincts.
h. — 41 Gendarmery Security Precincts 

and 52 Security Detachments.
i. — 35 Gendarmery Traffic Precincts 

and 31 Traffic Stations.
j. — 2 Aliens Bureau, 12 Pasport Con

trol Precincts and 25 Passport control 
stations.

k. — 6 Tourist Police Precincts and 56 
Tourist Police Stations.

l. — 970 Gendarmery Station stattered 
all over the country.

m — 1 General Criminal Investigation 
Department, *1 Criminal Investigation 
sub- department and 15 Detachments, one

in each High Gendarmery Command.
n.— Two Price Control and Market 

Police Precincts.
Besides these line operation Services the 

Gendarmery has also some other Services 
of administrative nature such as 1 Gene
ral Financial Inspection, the General De
pot, the Gendarmery Commissioned Offi
cers Mutual Fund Association, the Gen
darmery officers and N.C.O. MutualFund 
Association, the Athens Gendarmery Re
giment, the provost Division, the Medical 
Division, Funds and appropriations Divi
sion, the V.I.P.S. Division etc. and it 
participates in the Joint Staff of the Mini
stry of Public Order, the General Secu
rity Direction, the Civil Defence Direction 
and the Aliens General Direction.

With total of 1825 units scattered all 
over the vast area of the country the Gen
darmery is burdened with a great deal 
of responsibilities and a very heavy task.

The organisational structure of the 
Gendarmery HQs has as follows :

—Personnel Division — Organisation 
and Planning Division — Recruiting di-
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vision — Training Division — Law En
forcement Division — National Security 
Division -— Public Security Division — 
Traffic Division — Tourist Division — 
Funds and appropriations Division — 
Market Control Division — Technical 
Services Division —.

The Chief in carrying out his duties is 
helped by two Deputy Chief and two In
spectors who hold the rank of a Major 
General.

The Country is divided into 15 High 
Gendarmery Commands headed by a 
Colonel, including the two Police Depart
ment one in Thessaloniki and the other 
in the Athens suburbs.

Each High Gend. Command is divided 
into a number of Commands headed by a 
Lt. Colonel.

Each Command which has jurisdiction 
over the area of a perefecture, is divided 
into a number of Sub- Commands and 
Gend. Precincts, Traffic Precincts and 
Security Precincts.

Each Sub- Command is divided into a 
number of Gend. Stations headed by a 
Warrant Officer or a Sergeant Major.

P e r s o n n e l  : Recruitment is based 
on a voluntarily basis and selection of the 
most qualified men. The requirements for 
the enrolment· in the Gendarmery are as 
follows : Age 20 - 26 years; adequate high 
or elementary School education; Good 
health and physical conditions; good cha
racter and clean record. The candidates 
must pass successfully a series of psycho
logical and mentaltests and a written and 
an oral examination.

The strength of the Gendarmery is over 
23.500 men as follows; 1 Lt. General, 
4 Major Generals, 7 brigadier Generals 
38 Colonels, 148 Lt. Colonels, 221 Majors, 
380 Captains, 849 Lts and 2nd Lts. 651 
Warrant Officers, 2311 Sergeant Majors, 
1820 Sergeants, 17000 Gendarmes and 
323 men of the special Services in which 
are included: 33 Physicians, 1 Judicial 
Officer, 1 Priest, 66 Musicians, 37 Prin
ters, 22 Gunsmiths, 123 vehicles engineers 
and technicians, 36 telecommunications 
technicians, 1 plumber and 3 electricians. 
In the total strength are also included 
1 Woman Captain, 2 Lts women, 1 wo
man W. Officer, 4 women Sgts - Majors, 
10 women Sgts and 50 women Gendarmes.

T r a i n i n g  : The Gendarmery has the 
following training courses :

a) A 9 months basic training course 
for the recruits— All recruits after their 
basic training have a 2 year probationary 
period before they are permanent Gendar
mes.

b) A 9 months training for their pro
motion to the rank of a Sgt, after the con- 
didates passing a written examination.

c) A two years course at the Gendar
mery Commissioned Officers School. Out
standing Sergeant Majors or Warrant 
Officers, unmarried, can participate in 
the entrance examination of this school.

This course is very hard and selection 
is based on high caliber qualificafion. 
The candidates undergo a two years hard 
course on University level and the sub
jects taught are the following : Criminal 
Law, Civil Law, Constitutional Law, Cri
minal Procedure, Police Science and Ta- 
ctits, Legal Medicine, Police History 
Police Law and Regulations, Criminalistics
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Chimie, Public Relations, Psychology, 
Planning and Organisation, Driving, Fo
reign Languages, Self - defence, Crimino
logy, Sociology, the use of arms and many 
others.

Further promotion is based on a merit 
and seniority system and depends upon 
the existing each year vacancies, with the 
exception that the promotion to the rank 
of a Lt is realised after three years in the 
rank of a 2nd. Lt irrespectively to the 
existence or not of vacancies.

d) A 5 months refreshment and promo
tion course for captains. No captain can

be promoted to the rank of a Major un
less he has attended successfully this cour
se.

e) Besides these regular course the Gen
darmery has also each year various other 
courses in special subjects such as : A two 
months course for traffic — An I month 
Price Control course — Driving and engi
neering course — A Tourist Police cour
se — A photography and filming course— 
An Aliens Bureau course — a 6 Months 
foreign language course - a fingerprints 
and criminalistics course etc. 
Miscellaneous information.



— The Gendarmery men are entitled 
toa month annual leave with an allowance 
equal to the half of their monthly salary.

— A 7 day extra emergency leave and 
a sick leave with full pay in case of an ill 
ness and full medical insurance for both 
themselves and their families.

— They can retire after 25 years of
service, though there is a time limit ac
cording to the rank an officer holds, 
that is : The Gendarmes 51, the Segts 
Majors and Sgts 51, the W.O. 52, the 
2nd Lt. and Lt. 53 Captains 54, LMajors 
55, Lt. Col. 57, Colonels 58, Brigadier 
Generals 59, Major Generals 60 and the 
Lt’ General 62. *’

— The Gendarmes and the N.C.Os get 
all their equipment free and an allowance 
for their uniform. The C.Os have also a 
uniform allowance according to their 
rank.

— The working time limit is 8 hrs per 
day and one day off each week.

— All Gendarmery Officers undergo a 
continuous weekly training day at their 
units in order to keep pace with the know
ledge of laws and their duties.

— After retiring besides the regular 
pension they get a share from the mutual 
funds Associations in which they partici
pate obligatorily.

— The uniform is of khaki - green co
lour and they carry only while on duty 
at night, a pistol.

— All Police Officers have the right to 
arrest offenders of the law caught red - 
handed, or within 24 hrs after they have 
committed a crime. Following the arrest 
the Gendarmery conducts a preliminary 
investigation supervised by the District 
Attorney. Thereafter the offender, to
gether with the necessary legal documents 
and the evidence collected by the Gendar
mery, is turned ove r to the Court Autho
rities.

In order to give a slight idea of the many 
and so heavy tasks and duties of the Gen
darmery we shall cite here below some of 
its acrtivities during the past year :

— It issued : 26.337 building licences— 
97605 licences of various kinds of vehi
cles— 22.003 shop licences—, 14.472 pedd
lers licences.— 75.396 certificates for mis
cellaneous use such as pensions, insuran
ces etc.

—It has effected 459.971 shop inspe
ctions according to the Health and sani
tation Law— it carried out 2.431.189 
judicial documents — it carried out 1.657. 
3294 miscellaneous acts and orders of the 
judicial Authorities — It carried out 
140.969 orders for debtors to the State —

Systematic and well - planned training consists the most important factor in securing 
high level o f efficient performance

It carried out 1.324.366 applications of the 
military and other public agencies — It 
revoked 104.658 vehicles licences — it 
revoked 100.075 vehicles plates — It re
voked 2.313 building construction licences 
and it verified 50.533 ones.

The Emergency Squad has responded 
to millions of emergency calls and it has 
taken action in thousands of cases need
ing immediate action.

— The Tourist Branch of the Gendar
mery has offerred a great deal of Services 
providing that the number of visitors has 
increased to 2.200.000 visitors in 1971.

The Gendarmery has a very important 
part in the country’s tourist program, be
cause, being responsible for rendering all 
kinds of services to the fofting visitors, 
must not only prove that it is qualified 
for this delicate and important mission, 
but that it also represents efficiently the 
King of all ancient Greek Gods, «ΧΕ- 
NIUS ZEUS», who was the personifica
tion of the inherent hospitality of their 
far — distant ancestors.

The Aliens Bureau and the Passport 
Control Services, as a result of the above 
mentioned number of visitors had also its 
great share because apart from these vi
sitors who entered our country during the 
year 1971, they had to control the pass
ports of 710.644 Greeks who travelled 
abroad and another 276.699 persons who 
visited Greece in groups and about of 
44.867 person who passed through Greece 
in transit, that is : they had to control 
the passports of 3.090.623 persons who 
entered Greece and of 3.885.244 persons 
who left Greece.

The Traffic Division although it had 
to keep up with a tremendous increase in 
the number of motor vehicles succeded 
in keeping the problem of the vehicular 
traffic under control and to keep the death
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Scientific criminal investigation and modern facilities simplifies greatly the solution 
of difficult criminal cases.

rate at a relatively low level. During the 
year 1971 occured 799 fatal accidents,.
9.794 injuries, 8.512 damage accidents,
936 persons lost their lives in motor acci
dents and 15049 were injured. 332.416 
persons were sent to courts for various 
offences and 97.119 written warnings were 
given to violators. The total number of 
motor vehicles registered and circulating 
in the Gendarmery area amount to 1.032.
432.

During the year 1971 the first women 
Gendarmes joined the Corps filling this 
way a gap which existed in the more 
effective performance especially in the 
fields where the woman’s contribution is 
today absolutely necessary.

The realm in which the Gendarmery 
paid specific attention during the year 
1971 was the public relation activities. In 
applying the relative program the Gendar
mery, as always up to now, followed e- 
xactly the axiom of our distinguished elite 
of philosophy Great PLATO who said 
in reffering to the survival and success ofa 
State or a public Agency, That «it cannot 
survive and succeed unless the people 
do three things a) Become informed b) 
Become interested and c) Become parti
cipants in cooperating with othersjor the 
public affairs and welfare».

The facts recorded in the 1971 annual 
report reflect exactly this spirit of Plato, 
because the public this way can get 
acquainted with the Gendarmery’s acti
vities and form an idea of the problems 
and difficulties which the Gendarmery 
met in trying to satisfy the expectations 
of the Greek People, in its effort to secure 
the primary element of progress and wel
fare, that is, the public order and peace 
and the prevention of crime and traffic 
accidents.

It is beyond any doubt that the first 
year of the new 5 year plan was crowned 
with success and this encourages us to 
believe that the remaining 4 years will be 
a success, as well.

This brief review of the Gendarmery 
activities in 1971 shows an overall increase 
in all Kinds of activities and that the 
Gendarmery has met the increased de
mands very successfully. However, to 
measure the success of the Gendarmery 
by a numerical or statistical breakdown 
would be both impossible and impractical 
for there is no way of recording the num
ber, for instance, of crimes prevented by 
the aletrt and vigilant service offered by 
the Gendarme on the beat; nor can one 
summarize the amount of traffic accidents 
or other law violations prevented in the 
same way; nor can one measure the 
Gendarmery’s efforts and effectiveness in 
so many other fields of its domain of so
cial activities, by figure alone.

The Gendarmery’s slogan is progress. 
Complacency is the worst enemy of pro
gress. We must not be content with past 
achievements. There are still difficult pro 
blems and tremendous challenges confront
ing law enforcement in our modem times, 
for this reason we must continue our ef
forts in trying to keep pace with the ever 
—changing conditions and keep abreast j
of the problems of the future. Only this 
way, we can say, that we offer real service 
to the public and to our Nation.
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