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Ή  πρός τό περιοδικόν άποστελλομένη (ίλη δη- 
μοσιευομένη ή μή δέν έπιστρέφεται. Αί δημοσιευό
μενοι μελέται άπηχοϋν τάς προσωπικός γνώμας 
τοϋ συγγραφέως δστις καί εύθύνεται κατά τάς δια
τάξεις τοϋ Νόμου «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».



ΙΟΥΛΙΟΣ 1972

'Η  «Ναυτική έβδομάδα» πού γιορτάζεται μέ 
πανηγυρικές έκδηλώσεις σ’ όλόκληρη τήν χώ
ρα είναι ή καθιερωμένη έκφρασι τής όφειλομέ- 
νης τιμής καί ευγνωμοσύνης των Ελλήνων πρός 
τό υγρό στοιχείο άπό τό όποιο άναδύθηκε ή 
έλευθερία καί ή ναυτική προκοπή τού Έθνους. 
Άπό τόν βαθύτατο δρθρο τής προϊστορίας 
μέχρι σήμερα ή Ελληνική Θάλασσα έκρινε 
τήν μοίρα μας. 'Η ναυτική έποποιΐα τής Σα- 
λαμϊνος άνέκοψε τήν ύποδούλωσι τής Ευρώπης 
στόν ’Ασιατικό σκοταδισμό καί τά θρυλικά

ναυτικά τρόπαια τών θαλασσομάχων ήρώων 
τοΰ 21 έθεμελίωσαν τήν έθνική μας έλευθερία.

'Η θί λασσα ύπεδαι ? ισε τήν ελληνική τόλμη, 
έχαλύβδωσε τόν φυλετικό χαρακτήρα, έγέμισε 
μέ όνειρα καί ελπίδες τήν έλληνική ψυχή. 'Η 
σύγχρονη ναυτική καί ναυτιλιακή μας δόξα, 
στόν πόλεμο καί στήν ειρήνη, επισύρει τόν



παγκόσμνο θαυμασμό γιά τό δαιμόνιο τής φυλής 
καί υπό τήν θερμουργό πνοή τής Εθνικής 
Επαναστατικής Κυβερνήσεως άνοίγει τήν 
ιδανική λεωφόρο πού όδηγεϊ στήν προκοπή 
τοΰ Έθνους.
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Έκ τών μεγαλυτέρων έορτών τοΰ Ιουλίου είναι ή 
τοϋ προφήτου Ήλιού (Ήλία), ό όποιος θεωρείται 
Οπό τοΰ λαοΰ μας έφορος τής βροχής, των βροντών 
καί των κεραυνών. Οί χωρικοί τής βορείου Θράκης 
πού μετηνάστευσαν εις τήνΜακεδονίαν τό έτος 1923, 
προσφέρουν εις Αυτόν «κουρμπάνι», δηλαδή σφά
ζουν 10—15 άρσενικά πρόβατα, διά νά στείλη τήν 
βροχήν του. Ή  προσφορά των όμως αύτή δέν γίνεται 
κατά τήν ήμέραν τής εορτής του, διότι βροχή δέν 
χρειάζεται τότε, αλλά-μετά τόν Αι Γιώργη καί πριν 
τοΰ 'Αγίου Αθανασίου (2 Μαίου). Τήν προηγουμένην 
λαμβάνει χώραν τό μαγικόν πρός πρόκλησιν βροχής 
έθιμον τής «περπερούνας». Τά κορίτσια «στολίζουν 
ένα όρφανό κορίτσι μέ πράσινα χόρτα καί πηγαίνον
τας στό ποτάμι βρέχονται δλα μέ τά ροΰχα τους καί 
μέ ένα μπακιράκι νερό γυρίζουν χορεύοντας καί τρα
γουδώντας τήν «περπερούνα» σ όλο τό χωριό».

Ή θ η  κ α ί  Έ θ ι μ α

0 ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
Η Λ Ι Α Σ

Καί έν Σερβία καί έν Γερμανίμ (ιδίως κατά τόν με- 
σαίωνα) ό "Αγιος έθεωρεΐτο κύριος τής βροχής καί 
έκαμνον εις Αύτόν λιτανείας κατά περιόδους άνομ- 
βρίας. _ , ,

'Η πίστις αυτή προφανώς προήλθεν έκ τών εις τήν 
Παλαιάν Διαθήκην άναφερομένων περί ξηρασίας 
καί ύετών, τών σχετικών πρός τόν προφήτην.

"Οταν άστράπτη καί βροντζί, πιστεύεται ότι ούτος 
τρέχει εις τόν ουρανόν μέ τό αμάξι του καταδιώκων 
δράκοντα ή τόν διάβολον καί έχων ως δπλον τόν 
κεραυνόν. Έτσι εις τήν Σωζόπολιν τής άνατολικής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β . ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 
Έ ντετ. Ύφηγητοΰ Λαογραφίας 

Πανεπιστημίου Αθηνών

+
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Θράκης επίστευον ότι «ό Ά ι Λιάς σέ είκοσιτέσσερις 
ώρες τριγυρνςί τόν κόσμο μέ τό άρμα του κΓ όντας 
βροντή καί στράφτη κυνήγα διαβόλους». Εις δέ τήν 
Άδριανούπολιν έφαντάζοντο ότι διήρχετο τούς 
ουρανούς, έπιβαίνων άρματος, συρόμενου ύπό τεσσά
ρων περιπνόων ίππων καί έκ μέν τής κινήσεως τής 
μάστιγος Αύτοϋ παρήγοντο αί άστραπαί, έκ δέ τοϋ 
άρματος αί βρονταί καί έκ τής συγκρούσεως τού 
άρματος πρός λίθους ό κεραυνός.

Ή  δοξασία, ή όποια συνδέει τόν "Αγιον μετά μετεω
ρολογικών φαινομένων, άπαντα καί είς σλαβικούς 
καί άλλους λαούς, οί όποιοι πιθανώτατα παρέλαβον 
ταύτην μετά τής όρθοδόξου χριστιανικής θρησκείας 
παρά των Ελλήνων. Έν Σερβία πιστεύεται ότι έκα
στος των Αγίων έλαβε μερίδα έκ των είς τόν κόσμον 
στοιχείων, είς δέ τήν έξουσίαν τοϋ 'Αγίου Ήλία 
έδόθησαν αστραπή καί κεραυνός. Έν Ρουμανία 
διηγούνται ότι μέ τήν άστραπήν καί τήν βροντήν ό 
Αγιος κυνήγα τόν διάβολον καί κεραυνώνει γάτους 

καί σκύλους, εις τούς όποιους ούτος προσπαθεί νά 
κρυβή.

Ή  λαϊκή πίστις ότι ή άστραπή καί ό κεραυνός πα
ράγονταν έκ τής είς τόν ούρανόν γινομένης διώξεως 
τοϋ διαβόλου ή τοϋ δράκοντος ύπό τοϋ προφήτου 
είναι έλληνική των μέσων χρόνων,διαπλασθεΐσα 
έξ άφετηρίας των βιβλικών διηγήσεων περί τοϋ προ
φήτου ώς έχοντος έξουσίαν έπί τοϋ ύετοϋ καί άνα- 
ληφθέντος είς ούρανούς έν άρματι πυρός.

Ό  "Αγιος Ήλίας τιμάται έπί τών κορυφών ιών 
όρέων («στά ψηλώματα»), διά τοΰτο καί πολλαϊ έξ 
αυτών φέρουν το όνομά του καί είς τάς περισσότερός 
είναι κΚ σμένα έκκλησάκια είς Αύτόν άφιερωμένα.

Η κορυφή τοϋ Ταϋγέτου λέγεται κοινώς Άγιολιάς. 
Κατά τήν ήμέραν τής έορτής του προσκυνηταί άναρ- 
ριχώνται μετά κόπου έως είς τήν κορυφήν αύτήν καί 
άνάπτουν τό βράδυ μεγάλην πυράν, είς τήν όποιαν 
ρίπτουν άφθονον λίβανον ώς άφιέρωμα είς τόν "Αγιον. 
Οί δέ πλησίον κατοικοΰντες χωρικοί, άμα ΐδουν τήν 
πυράν έκείνην, έμβάλλουν πΰρ είς σωρούς χόρτου καί 
άχύρου καί πανηγυρίζουν χορεύσντες γύρω είς τάς 
πυράς ή τάς ύπερπηδοΰν.

Κατά διάφορον τρόπον έπανηγύριζον τήν ήμέραν 
Τοϋ Αγίου τά έλληνικά χωρία τά κείμενα παρά τήν 
Μεσημβρίαν τής άνατολικής Θράκης είς τάς ύπωρείας 
τοϋ βουνοΰ "Αι Λιά. Έκεΐ είς έκαστον χωρίον τήν 
παραμονήν καί .άνήμερα τής-έορτής έθυσίαζον ένα 
ταϋρον ύγιή, τέλειον, άνευνούχιστον καί άζευκτον 
είς τόν ζυγόν. Ή σφαγή έγένετο παρά τό χείλος άνοι- 
γομένου βόθρου, τό δέ αίμα τοϋ θύήατος έπρεπε νά 
ρεύση είς αύτόν. Πρό τής σφαγής τό θϋμα ήγιάζετο 
ύπό ίερέως, τά δέ κρέατα διεμοιράζοντο είς τούς κα
τοίκους τοϋ χωρίου. Τά όστα περισυνελέγοντο 
καί έθάπτοντο ώς ιερά. Είς άλλα χωρία έσφαίον 
έλαφον, πού έπίστευον ότι έστέλλετο ύπό τοϋ 'Αγίου 
έρχομένη μόνη είς τήν πανήγυριν. Αί θυσίαι αύται 
ήσαν δημοτελεΐς, άποσκοποΰσαι τήν άποτροπήν 
λοιμικών νόσων.

Πρός έξήγησιν τής τιμής, τής όποιας τυγχάνει ό 
Προφήτης Ήλίας έπί τών κορυφών τών βουνών, 
κυκλοϋνται παρά τφ λαώ διάφοροι αίτιολογικαί πα
ραδόσεις. "Ετσι π.χ. είς τήν Άχαΐαν διηγοϋντσ' ότι 
«ό "Αι Λιάς ήταν ναύτης καί, έπειδή έπαθε πολλά στή

θάλασσα καί πολλές φορές έκόντεψε νά πνίγη, έβα- 
ρέθη τά ταξίδια καί αποφάσισε νά πάη εις μέρος πού 
νά μήν ηξεύρουν τί είναι θάλασσα καί τί είναι καρά
βια. Βάνει λοιπόν στόν ώμο τό κουπί του καί βγαίνει 
στή στεριά καί όποιον απαντούσε τόν έρωτοϋσε τί 
είναι αύτό πού βαστάει. Όσο τοϋ έλεγαν κ ο υ π ί  
τραυοϋσε ψηλότερα, ώστπου έφθασε στήν κορυφή 
τοϋ βουνοΰ. Ρωτά τούς ανθρώπους πού εύρε κεΐ τί 
είναι καί τοϋ λένε ξύλο. Κατάλαβε λοιπόν πώς αύτοί 
δέν είχαν ίδή ποτέ τους κ ο υ π ί  καί έμεινε μαζύ 
του έκεΐ στά ψηλά».

Κατά παραλλαγήν τής παραδόσεως ταύτης έν Κε
φαλληνία «ό "Αγιος είναι στις κορφές, γιατί δέν πά
τησε ποτέ στόν κάμπο ούτε σέ χώμα τόν θάψανε. 
Γυρίζει μέ τ’ άμάξι του στόν ουρανό καί μονάχα στις 
κορφές στέκει κι’ ανασαίνει. Καί όταν ζοϋσε έτσι 
τοϋ άρεσε νά βρίσκεται στά βουνά».

Ή  παράδοσις αϋτη είναι διασκευή τοϋ άρχαίου 
μύθου περί έξιλασμοϋ τοϋ Όδυσσέιος, ώς έκτίθεται 
ύπό τοϋ Ομήρου είς τό λ τής ’Οδύσσειας (στίχ. 121 
καί έξής).

Είς άλλην παράδοσιν άπό τήν ’Αργολίδα λέγεται 
ότι «όΜωάμεθ κυνηγά τόν "Αγιο Λιά καί στούς κά
μπους τόν καταφθάνει, στά κορφοβούνια όμως δέν 
μπορεί νά τόν άκολουθήση καί ό "Αγιος εύρίσκει έκεΐ 
καταφύγιο. Γιά κείνο τοϋ έχουν τά ξωκκλήσια στις 
κορυφές τών βουνών». Είς τήν Τζιάν τών Κυκλάδων 
διηγούνται ότι «γιά νά τούς άποδείξη τήν πίστιν του 
στόν Θεό, έκτύπησε μέ τό ραβδί του τρεις φορές κ’ 
έβγήκε νερό. ’Από τότε κτίζουνε τήν έκκλησία του 
στό ψηλότερο βουνό». Συμφώνως πρός άλλην έκ 
Ναυπλίου παράδοσιν «ζή καί κινείται άντάμεσα μας 
περιμένοντας τόν ’Αντίχριστο νά παλαίψη μαζί του».

Ή  τιμή τοϋ προφήτου έπί τών κορυφών τών βουνών 
είναι κατά τόν Ν.Γ. Πολίτην ύπόλειμμα τής άρχαίας 
έλληνικής θρησκείας, καθόσον ό "Αγιος συνεταυτί- 
σθη μέ τόν'Ήλιον. Ή  τιμή αυτή είναι είς τήν πραγμα
τικότητα σύμφωνος πρός στοιχεία τοϋ βίου του σχετι
κά μέ τήν παραμονήν του είς τό όρος.

Είς πλεΐστα τέλος μέρη τής Ελλάδος ό προφήτης 
έρωτάται καί διά τό μέλλον καί τάς τύχας τών άνθρώ- 
πων. Αί μαντεΐαι συντίστανται άπό παρατηρήσεις 
σχημάτων είς σταγόνας έλαίου έναντι τοϋ ήλιου, έκ 
τοϋ χρώματος τοϋ καπνοϋ τοϋ καιομένου θύματος, 
έκ τοϋ περιεχομένου τών πρώτων καρυδιών πού κό
πτουν τήν ήμέραν τής έορτής, άπό τό πλάγιασμα τοϋ 
σκύλου τής μάνδρας καί έκ τοϋ όνείρου πού θά ίδοϋν 
κατά τήν νύκτα.

Ή  ήμερα τής έορτής τοϋ προφήτου είναι «βαρειά 
καί σημαδιακή», καθ’ ήν γίνονται νοσταλγικαί έκ- 
δρομαί. λαϊκόν προσκύνημα καί πανηγύρια. Οί 
έπικαλούμενοι τήν βοήθειάν του πρός θεραπείαν 
άσθενειών ζώνουν τόν ναόν ή τόν χώρον όπου γίνεται 
ή λειτουργία μέ λεπτόν κήρινον νήμα, διά τοϋ όποιου 
κατόπιν περιτυλίσσουν τόν ασθενή, δένουν κατά τήν 
λειτουργίαν τήν κεφαλήν ή άλλα μέρη τοϋ σώματος, 
όπου έχουν πόνους, μέ στάχυν, μετά δέ τήν μεγάλην 
Είσοδον τόν άποκόπτουν διά νά κοπή καί ό πόνος, 
τοποθετοΰν πέτραν είς τόν κορμόν τής έλαίας διά 
νά κρατήση καί μή απόρριψη τόν καρπόν της καί 
συνηθίζουν νά λέγουν: τ’ άϊ Λιά μπαίνει τό λάδι 
στήν έλιά καί τ’ "Αι Λιός γυρίζει ό καιρός άλλιώς.
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Τό Δασικόν Πρόβλημα

Τ Ο  Δ Α Σ Ο Σ
πηγή ζωής w πλούτου μ υγείας

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
‘Υφυπουργόν- Έ θ ν. Οικονομίας 

ΈπΙ θεμάτων Γεωργίας

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ 
ΔΑΣΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
-ΠΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ.

I. Περίοδος άποδασώσεως.

Η 'Ελλάς είναι χώρα δασική, χωρίς 
όμως έπαρκή δάση, εις έκτασιν, σύνθε- 
σιν καί ποιότητα. ’Ενώ τό βιοκλιμα- 
τικόν περιβάλλον τής χώρας είναι εύμε- 
νές διά τήν φυσικήν έγκατάστασιν καί 
διατήρησιν ξυλωδών φυτοκοινωνιών, ή 
φυσιογραφική της σύστασις, ήτοι ή 
όρεογραφική καί γεωλιθολογική δομή 
της καθιστοΟν δυσχερή τήν άποκατάστα- 
σιν τού δάσους, έάν τούτο καταστροφή 
ή ύποχωρήση, συνεπείμ άνθρωπογενών 
παραγόντων, ώς είναι κυρίως αί πυρκαϊαΐ 
καί, δευτερευόντως, ή βόσκή.

Άποδάσωσιν έδοκίμασαν άπασαι αί 
χώραι τής ύδρογείου καί, είδικώτερον, 
αί τού εόρωπαϊκοΟ χώρου. "Ολαι αί 
χώραι τής Εύρώπης, άφ’ δτου συνεκρο- 
τήθησαν, έστω καί στοιχειωδώς, είς Κρά
τη καί μετέπειται, μέχρι τής συστάσεως 
δασικών υπηρεσιών καί θεσπίσεως δα
σικής νομοθεσίας καί μέτρων δασικής 
πολιτικής, ΰπέστησαν σαβαράν μείωσιν 
τού δασικού των πλούτου.

Τό ..σημερινόν ποσοστόν δασώσεως, 
άνερχόμενον έν Γαλλίμ είς 20,5ο]ο, 
Δυτ. Γερμανία είς 22,8ο]ο, ’Ιταλία είς 
19,1ο]ο, Γιουγκοσλαβία είς 30,6ο]ο, Ε λ 
βετία είς 22,9ο]ο, έσταθεροποιήθη είς 
τά έπίπεδα ταϋτα, άφοΰ προηγουμένως 
κατεστράφησαν έκτεταμένα δάση δι’ 
έκχερσώσεων, πυρκαϊών ή κατά έτερον 
τρόπον, πρός δημιουργίαν τής Ευρω
παϊκής πεδινής, ήμιορεινής καί όρεινής 
γεωργίας καί κτηνοτροφίας, 
y Είς τήν χώραν μας, ή καθοδική αΰτη 
τού ποσοστού δασώσεως διαδικασία 
ύπήρξεν έντονωτέρα καί περισσότερον 
καταστρεπτική, όχι μόνον τού δάσους 
άλλά καί τού έδάφους. Κατά τάς βιβλιο
γραφικός πηγάς, άνεπαρκείς βεβαίως 
καί κατά τό μάλλον ή ήττον άνασφαλεϊς, 
τό εόθύς μετά τήν Παλιγγενεσίαν ποσο
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στόν δασώσεως τής τότε έλευθερωθείσης 
Ελλάδος άνήρχετο είς 40ο]ο περίπου.

Έκτοτε καί μέχρι τού 1912, δτε ήρξατο 
ή έθνική έξόρμησις διά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν όλων των έπαρχιών τοΟ έθνικοΰ 
χώρου, ή Πελοπόννησος καί ή Στερεά 
Ελλάς ύπέστησαν άπηνή δήωσιν τοΟ 
δασικοΟ πλούτου, υπό τό καθεστώς τής 
κατά καιρούς πολιτικής άναρχίας καί 
τής έλλείψεως δασικής νομοθεσίας καί 
δασικών 'Υπηρεσιών.

Έκτιμαται, ότι τό ώς άνω άρχικόν 
ποσοστόν δασώσεως κατήλθεν είς 20ο]ο 
μέχρι τοΟ 1912. Κατά βιβλιογραφικάς 
πηγάς καί στοιχεία τών Κρατικών ’Αρ
χείων, κατά τήν έπακολουθήσασαν τήν 
έκθρόνισιν τοϋ Όθωνος καί μετέπειτα 
άναρχίαν, τεράστιοι έκτάσεις έλατοδα- 
σών τών άσβέστόλιθΐκών όγκων Μαινά- 
λου, ΠαναχαϊκοΟ, ’Αροανίων, Κυλλήνης, 
Έλικώνος, Παρνασσού, Γκιώνας, Βαρ
δουσιών καί Παναιτωλικοΰ, παρεδόθη- 
σαν ώς βορά τών πυρκαϊών καί δή έπανει- 
λημμένως έπί τής αύτής περιοχής. Ή  
άποφαλάκρωσις προσέλαβε τεράστιας 
διαστάσεις, διότι, κατά τό τότε καθεστώς 
κλειστής οικονομίας, ή βοσκή καί ή 
όρεινή γεωργία κατελάμβανον τάς καιο- 
μένας έκτάσεις.

Ή  μετέπειτα άνάκτησις τών Νέων 
Χωρών, μέ τά έκτεταμένα των δάση, 
ηϋξησε βεβαίως τό ποσοστόν δασώσεως 
πλήν, ή άνάγκη έποικιστικής καί γεωρ
γικής άποκαταστάσεως τού αύξανομένου 
πληθυσμού, ίδίςι μετά τήν Μικρασια
τικήν καταστροφήν, ήγαγε τήν γεωργικήν 
καί δασικήν πολιτικήν τού Κράτους είς 
τό νά παραδώση πολλά ήμιορεινά συμ
πλέγματα είς τήν γεωργίαν, διά τής έκ- 
χωρήσεως. Οί καταστρεπτικοί τού δά
σους παράγοντες, δηλαδή αί πυρκαϊαί, 
ή ύπερβόσκησις καί αί παράνομοι έκ-

χερσώσεις, συνέτρεξαν ώσαύτως έν έκτά- 
σει καί κατά τήν μεσοπολεμικήν καί τήν 
Μεταπολεμικήν περίοδον καί οδτω, έφθά- 
σαμεν είς τό σημερινόν περιωρισμένον 
ποσοστόν δασοκαλύψεως έκ 19,6ο]ο.

2. Τό Δασικόν μας πρόβλημα.

Τό δασικόν πρόβλημα τής χώρας καί 
πολύπλευρον είναι, άλλά καί σοβαράς 
διά τήν έθνικήν οικονομίαν καί τό κοι
νωνικόν μας σύνολον προεκτάσεις παρου
σιάζει, μέ έπιπτώσεις δέ τοιαύτας καί 
τοσαύτας, ώστε τούτο νά έχη πρό πολλοΰ 
έπισύρει τό ζωηρόν ένδιαφέρον τής 
’Εθνικής Κυβερνήσεως καί τού Υπουρ
γείου Γεωργίας είδικώτερον.

Έλλειμματικαί είναι, πράγματι, αί 
τρεις βασικοί λειτουργίαι τού δασικού 
μας πλούτου, ήτοι ό παραγωγικός είς 
ύλογενή προϊόντα, ό προστατευτικός— 
ύδρονομικός καί ό κοινωνικός ρόλος του:

α) Σοβαρώτατα έλλειμματικόν είναι 
τό ίσοζύγιον προσφοράς καί ζητήσεως 
ξυλείας, έκ τής όποιας παράγονται προϊ
όντα διά μηχανικής καί χημικής έπε- 
ξεργασίας (πριστή ξυλεία, έπικολλητά— 
άντικολλητά, μοριοσανίδες, χαρτομάζα 
κ.λ.π.). Διά τής έγχωρίου παραγωγής, 
καλύπτεται μόλις τό 20ο]ο τής κατανα- 
λώσεως, τού υπολοίπου 80ο]ο καλυπτο- 
μένου έξ εισαγωγών, διά τάς όποιας 
κατά τό 1970 έξήχθη συνάλλαγμα ύψους
85.000.000 δολλαρίων περίπου.

β) Ούχί όλιγώτερον άποτελεσματικός 
είναι ό προστατευτικός—ύδρονομικός ρό
λος τού δάσους, τό όποιον καλύπτει τάς 
όρεινάς λεκάνας άπορροής 400 καί πλέον 
χειμάρρων τής χώρας, οί όποιοι, διά 
τών έμφόρτων είς στερεά υλικά πλημμυ
ρών των, προκαλούν σοβαράς κατ’ έτος 
καταστροφάς είς τάς μεγάλος, μέσας

καί μικράς πεδιάδας τής χώρας. Έκτι- 
μάται, ότι οί χείμαρροι μεταφέρουν 
καί άποθέτουν κατ’ έτος 50.000.000 κυ
βικά μέτρα φερτών ύλικών (λίθων καί 
χωμάτων) εις τάς πεδινάς τεχνητάς κοι
τάς διευθετήσεως τών ύδατίνων φλεβών 
τής χώρας. Έπενδεδυμένον κεφάλαιον 
είς υδραυλικά καί έγγειοβελτιωτικά έργα, 
τής τάξεως όκτώ καί πλέον δισεκατομ
μυρίων δραχμών, ύφίσταται προοδευτι- 
κώς τήν καταστρεπτικήν έπίδρασιν τών 
χειμάρρων.

Τά προστατευτικά δάση τών όρεινών 
λεκανών άπορροής έχουν υποχωρήσει 
σοβαρώτατα. Τό πσσοστόν δασώσεως 
τών περιοχών τούτων είναι τό ήμισυ τού 
έλαχίστου, άπαραιτήτου διά τήν έξασφά- 
λισιν άποτελεσματικής προστασίας κατά 
τών διαβρώσεων τών έδαφών έκ τών πλημ
μυρών.

Αί έκ τής άποδασώσεως τών λεκανών 
άπορροής συνέπειαι έπεκτείνονται καί 
περαιτέρω, είς τόν ύδρολογικόν ρόλον 
τών δασών, ώς φυσικών δεξαμενών ύπο- 
δοχής τών όμβριων κατακρημνισμάτων 
καί άποδόσεως τούτων, έν συνεχείς?, ώς 
πηγαίων ύδάτων, χρησίμων διά τήν γεωρ
γικήν καί άστικήν οικονομίαν. Τό ύδα- 
τικόν ίσοζύγιον τής χώρας (παραγωγή 
χρησιμοποιήσιμων ύδάτων—άνάγκαι γε
ωργίας, άστικών βιομηχανικών κέντρων), 
καθ’ ό μέτρον άναπτυσσόμεθα οίκονο- 
μικώς καί πολιτιστικώς, τείνει νά κατα- 
στή πρόβλημα καί δή σοβαρόν. Τό Ε λ 
ληνικόν δάσος καί, γενικώτερον, αί 
ξυλώδεις καί χορτολιβαδικαί φυτοκοι- 
νωνίαι τών ορεινών λεκανών άπορροής, 
καλούνται, κατ’ έπιταχυνόμενον μάλιστα 
ρυθμόν, νά παίζουν σοβαρόν θετικόν 
ρόλον έντός τού υδατικού ισοζυγίου 
τής χώρας.

γ) Καθ’ όσον άφορά, τέλος, τόν έξ

Τά Ελληνικά δάση δέν είναι ούτε πολλά ούτε πυκνά'γι’ αυτό χρειάζονται την προστασίαν όλων ώστε νά άναπτυχθούν.
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Τό δάσος είναι ή Ιδια ή ζωή γιά τόν άνθρωπο. ‘Ανανεώνει τό όξυγόνο τήςάτμο- 
σφαίρας καί συγκροτεί τό νερό πού πολλές φορές δημιουργεί τήν φαντασμαγορία 
τής φωτογραφίας μέ τούς καταρράκτες του.

ίσου σημαντικόν κοινωνικόν ρόλον τοΰ 
δάσους, τούτον διέπουν δύο περιο
ριστικοί τής άναπτύξεώς του παρά
γοντες, καί δή: αα) Ή  σοβαρά
άνεπάρκεια τοΰ άστικού δασυλλίου καί 
τοΰ περιφερειακοΰ των αστικών κέντρων 
δάσους, ώς πνεύμονος υγείας καί περι
πάτου. Πάντα σχεδόν τά μεγάλα καί 
μέσα αστικά κέντρα τής χώρας στερούν
ται έπαρκών χώρων πρασίνου έκ δασικών 
δένδρων, ή δέ Πρωτεύουσά μας έχει τό 
προβάδισμα καί ββ) Η μή είσέτι πρα- 
γματοποιηθεΐσα χωροταξική όργάνωσις 
τών παραλιακών καί παρόδιων, έν σχέσει 
πρός έθνικάς όδούς, δασών, έκτάσεως 
περίπου 2.500.000 στρ. πρός τά όποια 
σταθερώς προσανατολίζονται ό άστικός 
πληθυσμός διά δευτερεύουσαν κατοικίαν 
(παραθερισμού), ώς καί αί τουριστικοί 
έπιχειρήσεις διά σοβαρός έπενδύσεις.

3. Σκοποί καί στόχοι τής Δασικής 

Πολιτικής τής Κυβερνήσεως

Ή  Εθνική Κυβέρνησις έχάραξε καί 
έφαρμόζει δυναμικήν πολιτικήν άντι- 
μετωπίσεως τοΰ άνωτέρω σκιαγραφη- 
θέντος δασικοΰ προβλήματος τής χώρας. 
Ή  δυναμική αΰτη δασική πολιτική ύλο- 
ποιεΐται ήδη διά τοΰ Πενταετούς Προ
γράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων, κατά 
τό όποιον, διά πρώτην φοράν εις τήν 
δασικήν Ελληνικήν ιστορίαν, ό τομεύς 
τοΰ δάσους χρηματοδοτείται διά κεφα
λαίων έπενδύσεων ΰψους δραχμών
1.300.000.000.

Τό Δασικόν Πρόγραμμα 'Επενδύσεων 
καλύπτει τόσον τούς βασικούς σκοπούς 
τής 'Αναπτυξιακής Πολιτικής, όσον καί 
τούς είδικωτέρους στόχους της. Είδικώ- 
τερον, τό Πρόγραμμα άποβλέπει:

α) Εις τήν προστασίαν τοΰ δασικού 
πλούτου τής χώρας, θέμα μέ τό όποιον 
θά άσχοληθώμεν έν λεπτομερείς! κα
τωτέρω.

β) Εις τήν άξιοποίησιν τών υφισταμέ
νων φυσικών δασών, διά ΐής αύξήσεως 
τής παραγωγής των εις ξυλείαν κατα
σκευών καί βιομηχανικήν, μέ παράλλη
λον άνάπτυξιν τών ιδιωτικών καί δημο: 
σίων βιομηχανιών ξύλου. Άναφέρεται 
ένταΰθα, ότι διά τοΰ Πενταετοΰς Προ
γράμματος έχρηματοδοτήθη ή ΐδρυσις 
δύο, λειτουργουσών ήδη, δασικών βιο
μηχανιών ξύλου, εις Καλαμπάκαν καί 
Λιτόχωρον (Κατερίνην), ΰψους έπενδύ
σεων δραχ. 48.000.000. Ή  μέση έτησία 
παραγωγή ξυλείας,' άνερχομένη εις πο- 
σοστόν 8,7ο]ο, αύξάνει συνεχώς, χάρις 
εις τό εύρύτατον πρόγραμμα δασικής 
όδοποιίας, διά τοΰ όποιου προστίθενται 
καθ’ έκαστον έτος 800 χιλμ. νέων δασικών 
όδών, διά διαθέσεως έτησίως κεφρλαίων 
ΰψους δραχ. 100.000.000.

γ) Εις τήν δημιουργίαν νέων δασών 
καί ταχυαυξών βιομηχανικών φυτειών, 
παραγωγικών ξυλείας, διά τά όποια εις 
τό Πενταετές Πρόγραμμα προεβλέφθη 
συνολική πίστωσις δρχ. 360.000.000. 
"Ηδη, έντός δέκα «περιμέτρων άναδα- 
σώσεων», συνολικής έκτάσεως 2.000.000 
στρ., έκτελεϊται πρόγραμμα άναδασώ- 
σεων έτησίου ΰψους δρχ. 80.000.000.

δ) Εις τήν έπανίδρυσιν τοΰ προστα
τευτικού ύδρονομικοΰ δάσους, έν συν
δυασμό) πρός έκτελούμενα δομικά άντι- 
έάαβρωτικά έργα, εις 20 λεκάνας χει- 
μάρρων, έντεταγμένας εις τό Πρόγραμ
μα, 8Τ έτησίου ΰψους χρηματοδοτήσεως 
δρχ. 20.000.000.

ε) Εις τήν άνάπτυξιν τοΰ κοινωνικού 
ρόλου τού δάσους, διά τής έκτελέσεως 
έργων υποδομής εις τούς ’Εθνικούς Δρυ
μούς τής χώρας καί διά τής προστασίας 
τοΰ θηραματικού πλούτου αύτής. Σοβαρω- 
τάτη, όντως, προσπάθεια καταβάλλεται 
πρός τήν κατεύθυνσιν τού ηολαπλασια- 
σμοΰ τοΰ θηράματος, διά τής όργανώ- 
σεως έκτροφείων θηραμάτων καί θηρα- 
ματικών καταφυγίων άνά τήν χώραν, 
διατιθεμένων πρός τούτο έτησίως κεφα
λαίων ΰψους δρχ. 50.000.000, προερχο- 
μένων έκ τού τέλους τών άδειών Θήρας. 
’Επί πλέον προωθείται ή διαδικασία όρ- 
γανώσεως καί λειτουργίας κυνηγετικής 
περιοχής. Έ ξ ίσου σημαντική είναι 
καί ή έπιδίωξις σταθεροποιήσεως τών 
όρων διαβιώσεως καί οικονομικής άνό- 
δου 150.000 δασόβιων καί παραδασο- 
βίων οικογενειών ορεινών περιοχών, 
διά τής έξασφαλίσεως εις αύτάς προσθέ
του εισοδήματος έκ τής συνεχούς άπα- 
σχολήσεως των εις δασικά έργα. Υ πο
λογίζεται, ότι εις τάς οικογένειας αύτάς 
έξασφαλίζονται, οΰτω, περί τά 4.500.000 
ήμερομίσθια έργασίας έτησίως.

στ) Εις τήν άνάπτυξιν, τέλος, τών δα
σικών έρευνών, αί όποϊαι άποτελούν τήν 
υποδομήν τής ’Αναπτυξιακής δασικής 
πολιτικής, πρός τούτο, διατίθεται, κατά 
τήν περίοδον τής Πενταετίας 1968—1972, 
ποσόν δρχ. 65.000.000, διά συμβολής 
καί τού Ειδικού Ταμείου τών Ηνωμένων 
’Εθνών έκ δρχ. 20.000.000.

II. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΠΛΟΥΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ

1. Τό πρόβλημα τών πυρκαϊών τών 
δασών είς τά φυσικά καί οικονομικά 
του μεγέθη.

θεμελιώδης προΟπόθεσις χαράξεως 
καί έπιτυχούς έφαρμογής ύγιούς δασικής 
πολιτικής είναι ή συνεχής προστασία

τού δασικού πλούτου τής χώρας. "Ανευ 
αύτής θά άνετρέποντο όλοι οί έτεροι 
αναπτυξιακοί σκοποί καί στόχοι τοΰ 
Προγράμματος Δημοσίων Δασικών Ε 
πενδύσεων, ώς ούτοι έσκιαγραφήθησαν 
άνωτέρω. Είς έποχήν, καθ’ ήν ή ’Εθνική 
’Επαναστατική Κυβέρνησις διαθέτει κατ’ 
έτος σοβαρά κεφάλαια διά τήν άξιοποίη- 
σιν τών φυσικών δασών καί δημιουργίαν 
νέων τεχνητών τοιούτων, άπώλεια καί 
ένός άκόμη έκταρίου δάσους φαλκιδεύει 
τήν προσπάθειαν ταύτην καί καθιστά 
τήν άναπτυξιακήν δασικήν πολιτικήν 
αναποτελεσματικήν.

Ή  χώρα μας δοκιμάζει ήδη τάς συνέ
πειας τών κατά τό παρελθόν μεγάλων 
καταστροφών τών δασών μαςέκ πυρκαϊών. 
Άπεκτήσαμεν, έξ άλλου, έμπειρίαν περί 
τής άναγεννητικής δυνάμεως τής Ε λλη
νικής Φύσεως είς,τάς περιοχάς τών,καιο- 
μένων δασών. / ’Εκτεταμένα δάσή τής 
μεσογειακής χάλεπίου πεύκης είς Νότιον 
Ελλάδα, τά όποια έκάησαν έπί κατοχής, 
εύρίσκονται ήδη ύπό φυσικήν άναγέν- 
νησιν. ’Εν τούτοις, ή τοιαύτη, περιορι
σμένης άλλωστε έκτάσεως, ίκανότης 
τοΰ Ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος 
δέν μάς έπιτρέπει νά έφησυχάζωμεν. Τά 
έκ χάλεπίου πεύκης δάση, έκτάσεως
3.000. 000 περίπου στρεμμάτων, καλύ- 
πτοντα κατά τό πλείστον παραλιακός 
ζώνας, άπέκτησαν ήδη καί προσαποκτούν 
κατ’ έτος, τεραστίαν άξίαν, ώς έκ τής 
μεταστάσεώς των έκ τής ρητινοπαρα- 
γωγής είς τουριστικά καί παραθεριστικά 
δάση. Τό δασικόν καί έδαφικόν των 
κεφάλαιον, άξίας χθές τής τάξεως δραχ.
2.500.000. 000 είναι σήμερον τής τάξεως 
δραχ. 20.000.000.000. Είναι αύτονόητον, 
ότι παράδοσις τοιούτων δασών είς τήν 
καταστρεπτικήν μανίαν τής πυρκαϊάς, 
σημαίνει άπώλειαν φυσικού πόρου τε
ράστιας άξίας καί έπιδρά δυσμενώς έπί 
τής δασοτουριστικής καί δασοοικιστι- 
κής πολιτικής τού Κράτους.
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Ό  κατ’ άνεκτήν προσέγγισιν προσδιο
ρισμός είς χρήμα τών έκ πυρκαϊών προ- 
κληθεισών μέχρι τού 1912 ζημιών, ώς 
έκ τής άπονεκρώσεως πολυτίμου ξυλώ
δους κεφαλαίου τών άποτεφρωθέντων 
δασών, τής Οποβαθμίσεως πολυτίμου κτη- 
νοτροφικής Ολης συνεπείς τής καταστρο
φής δασικών θαμνοτόπων, τής έντεΰθεν 
προκληθείσης διαβρώσεως καί δημιουρ
γίας καταστρεπτικών χείμαρρων, μάς 
έπιτρέπει τήν διαπίστωσιν δτι άπωλέ- 
σθη κεφάλαιον τής τάξεως δραχμών
20.000.000.000. Τό κεφάλαιον τοΟτο θά 
ήδύνατο ν’ άποδίδη σοβαρόν έτησίαν 
πρόσοδον.

Κατά τά στοιχεία τής Γενικής Διευ- 
θύνσεως Δασών, κατά τήν Πενταετίαν 
1965—1969, ή καεϊσα δασική έκτασις, 
μετά τών ξυλωδών έν γένει φυτοκοινω
νιών της, άνήλθεν, κατά μέσον όρον έτη
σίως, είς 130.000 στρ., κατανεμομένη, 
ώς άκολούθως:
—Καέντα δάση: 37.250 στρ
—Καεΐσαι μερικώς δασο-

σκεπεΐς βοσκότοποι: 53.250 »
—θαμνότοποι: 39.500 »

Σΰνολον 130.000
Έ ξ άλλου τό μέσον έτήσιον ποσοστόν 
τής έκτάσεως τών καιομένων δασών 
άντιπροσωπεύει τό 0,12ο]ο τής συνολικής 
έκτάσεως (έξ 25.000.000), ένώ τό ποσο
στόν τούτο διά τινας χώρας τής Νοτ. 
Ευρώπης είναι: διά τήν ’Ιταλίαν 0,5ο]ο, 
τήν Γαλλίαν Ο,36ο]ο, τήν 'Ισπανίαν 
0.13ο]ο. Προβλήματα, άρα, πυρκαϊών 
άντιμετωπίζουν καί άλλαι χώραι τής
Νοτ. Εύρώπης, αί όποΐαι έχουν πυρό
πληκτα'πευκοδάση. Εις τάς Η.Π.Α., μέ 
τά έκτεταμένα κωνοφόρα δάση των, αί 
,ίυρκαϊαΐ κατατρώγουν, κατ’ έτος, ρεγά

λας έκτάσεις δασών, ώς λ.χ. είς τήν Πο
λιτείαν τής Καλλιφορνίας, είς τήν όποιαν 
καίονται έτησίως 1.000.000 περίπου 
στρέμματα δασών.

ΆπΟτίμησις είς χρήμα τών άμέσων 
ζημιών έκ πυρκαϊών τών δασών, ήτοι 
τής άπονεκρώσεως τού ξυλώδους άπο- 
θέματος καί τών έξόδων τεχνητής άνα- 
δασώσεώς των, άποδεικνύει ότι, έπί μέσης 
έκτάσεως έτησίως καιομένων δασών έκ 
37.250. στρ., κατά τά προεκτεθέντα, αΐ 
ζημίαι άνέρχονται είς δραχ. 50.000.000 
κατ’ έτος. "Αν δέ είς ταύτας προστεθούν 
αί άμεσοι ζημίαι έκ τής έπιτάσεως τών 
χειμαρρικών πλημμυρών καί προσχώ
σεων, έκτιμώμεναι είς δβχ. 25.000.000 
περίπου, έχομεν συνολικάς άπωλείας 
έκ δραχ. 75.000.000 περίπου, αϊ όποΐαι 
έπαναλαμβάνονται κατ’ έτος σταθερώς.

Ή  είκών αΰτη καθίσταται ιδιαιτέρως 
άνησυχητική, άν άποτιμηθούν είς χρήμα 
καί αί έκ πυρκαϊών ζημίαι παραλιακών 
πευκοδασών, τά όποια κατά τά τελευταία 
έτη άπέκτησαν μεγάλην άξίαν, λόγω 
τής όσημέραι αύξανομένης τουριστικής 
καί οικιστικής σημασίας των. Πράγματι, 
έκ τών 37.250 στρ. καιομένων δασών κατ 
μέσον όρον έτησίως, ποσοστόν 43ο]ο 
άντιπροσωπεύει παραλιακά πευκοδάση, 
τό πλεΐστον τών όποιων κέκτηνται οικο
νομικήν άξίαν δεκάδων χιλιάδων δρα
χμών κατά στρέμμα.

2. Αίτια καί συχνότης τών πυρκαϊών.

Έπισημαίνομεν τό γεγονός, ότι αί 
είς άμέλειαν όφειλόμεναι πυρκαϊαί τών 
δασών άποτελούν τό 61ο]ο τού συνόλου, 
ήτοι έπί 706 περιστατικών (μέσος έτή- 
σιος όρος τής 5]τίας 1965—1969), τά 414 
άφοροΰν πυρκαϊάς έξ άμελείας. Οί έμ- 
πρησμοί αντιπροσωπεύουν τό 20ο]ο

ήτοι 162 περιστατικά. Τά υπόλοιπα περι
στατικά άφορούν είς διάφορα (άγνωστα 
έν πολλοΐς) αίτια.

’Αλλά καί είς τά δάση τών χωρών τής 
Εύρώπης, έν τώ συνόλφ της, αί έξ άμε
λείας πυρκαϊαί καταλαμβάνουν τό 60ο]ο, 
ένώ οί έμπρησμοί άφορούν είς τό 20ο]ο 
τού συνόλου.

Είδικώτερον είς τήν ’Αττικήν, αί πυρ- 
καϊαί έξ άπορρίψεως σιγαρέττων άντι- 
προσωπεύουν 19 περιστατικά έπί 45 συνο- 
λικώς, ήτοι τό 43ο]ο, ένώ ή έγκατάλειψις 
άνημμένης πυράς καί ή καΰσις καλαμιών 
καταλαμβάνουν τό 24ο]ο.

Ό  άμελής, όθεν, διαβάτης τού δάσους, 
ό άμελής τουρίστας καί έπισκέπτης αυ
τού, ό απερίσκεπτος γεωργός καί κτη- 
νοτρόφος, καθίστανται πρόξενοι τού 
μεγαλυτέρου άριθμοΰ καταστρεπτικών 
πυρκαϊών.

Είναι άληθές ότι, ώς θέλομεν έκθέσει 
έν λεπτομερείς κατωτέρω, τόσον τά 
περιστατικά πυρκαϊών, όσον καί αί 
καιόμεναι έκτάσεις δασών μειοΰνται 
σταθερώς άπό έτους είς έτος, χάρις είς τά 
ύπό τής Εθνικής Κυβερνήσεως λαμβα- 
νόμενα προληπτικά καί κατασταλτικά 
μέτρα. Οΰτω, ένώ κατά τό 1965 εΐχομεν 
1187 περιστατικά πυρκαϊών καί καείσας 
δασικός έκτάσεις 270.000 στρ., κατά τό 
1969 οί άντίστοιχοι αριθμοί κατήλθον 
είς 706 πυρκαϊάς καί 92.000 στρ. δασών 
καί μερικώς δασοσκεπών έκτάσεων.

Παρά, όμως, τάς ένθαρρυντικάς ταύτας 
διαπιστώσεις, ό κίνδυνος έκ τών όλεθρί- 
ων πυρκαϊών τών δασών μας συνιστά 
πρόβλημα κατ’ έξοχήν σοβαρόν, όχι 
άπλώς άμέσως ή έμμέσως οικονομικόν, 
άλλά καί τοιούτον κοινωνικόν καί πο
λιτιστικόν. Σπανίως μία πράξις ή παρά- 
λειψις τού άτόμου έπιφέρει τόσον σο
βαρός καί δυσεπανορθώτους συνέπειας

Τό δάσος είναι όφελιμώτατον διά τήν έθνικήν οικονομίαν τού τόπου, διότι ή ξυλεία του είναι πολύτιμον Ολικόν δι’
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όλας τάς κατασκευάς τού άνθρώπου.
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Ή  άποοσεξία καί ένίοτε ή εγκληματική αδιαφορία μποροΟν νά κάνουν στάχτη 
τις προσπάθειες πολλών έτών γιά τήν δημιουργία ένός δασικοΟ πνεύμονος. Οί έμπρη- 
σταΐ τών δασών έγκληματοΟν κατά του κοινωνικοί) συνόλου.

εις βάρος τοΟ κοινωνικοί) συνόλου καί 
τού φυσικοί) του περιβάλλοντος. Έκ τοϋ 
δάσους άντλεϊται τό αισθητικόν κάλλος, 
προέρχεται ή ζωογόνος άτμόσφαιρα, 
παρέχεται ή προστατευτική κάλυψις, 
προσφέρεται βαταφύγιον εις τήν πανίδα 
κ.λ.π., άγαθά, τά όποια άπόλλυνται έντός 
όλίγου χρόνου διά τ<5ν πυρκαϊών. Ή  
καταστρεπτική δύναμις τής πυρκαϊάς 
έκμηδενίζεται έντός ώρών, ύπαιτιότητι 
τού άνθρώπου, ότι ή δημιουργική δύνα- 
μις τής φύσεως έπί σειράν δεκαετιών 
έκτρέφει. Τό φαινόμενον τής πυρκαϊάς τοΟ 
δάσους συγκλονίζει ψυχικώς, άπογυμνώ- 
νει ύλικώς καί άποτυπώνει τήν σφραγίδα 
τής μεγάλης ένοχής τού νοήμονος άν
θρώπου έναντι τής άπροστατεύτου φύ
σεως, ύποβαθμίζον οΰτω τόν άνθρωπον 
πολιτιστικώς.

3. Πρόγνωσις, πρόληψις καί καταστο
λή τών πυρκαίϊών.

Αΐ πυρκαϊαϊ τών δασών, είτε ώς άπο- 
τέλεσμα φυσικού αιτίου (κεραυνοί), είτε 
ώς έπακόλουθον άνθρωπίνης άμελείας 
ή κακοβούλου ένεργείας, άποτελοΟν ήδη 
κλάδον έρεύνης εις τά παρ’ ήμϊν 'Ιδρύ
ματα τών Δασικών Ερευνών, άπό τής 
άπόψεως όχι μόνον τών μεθόδων προ- 
λήψεως καί καταστολής αυτών, άλλά 
καί τής προγνώσεώς των.

Ό  κίνδυνος έκρήξεως πυρκαϊάς, χά
ρις εις ένεργηθείσας καί ένεργουμένας 
έρεύνας, δύναται νά σταθμισθή διά τής 
πολλαπλής συσχετίσεως τού συνόλου

τών καιρικών συνθηκώ·, τής ύγρομετρι- 
κής καταστάσεως καί τού είδους τών 
καυσίμων ύλών. Εις χώρας τεχνολογι- 
κώς προηγμένος, αί έρευναι αύται βοη- 
θοΰνται κατά πολύ διά τής χρησιμοποιή- 
σ ως ι λικτρονικών ύπολογισών. Τρεις 
είναι αί παράμετροι, αί όποΐαι συνθέ
τουν καί καθορίζουν, εις τάς ποσοτικός 
του διαστάσεις, τόν κίνδυνον έκρήξεως 
πυρκαϊάς: ό κίνδυνος έκ τών αίτιων άνα- 
φλέξεως, ό κίνδυνος έκ τής καταστάσεως 
τής καυσίμου ύλης καί ό κίνδυνος, τόν 
όποιον προσδιορίζει ή άξια τών καιο- 
μένων φυτοκοινωνιών. Είναι αυτονόη
τον, ότι εις δάση, όπως τά 'Ελληνικά πευ
κοδάση καί δή τά παραλιακά τοιαΰτα, 
όπου συνυπάρχουν καί αί τρεις αύται 
παράμετροι (άνθρωπίνης προελεύσεως 
αίτια, δυστυχώς, πολλά, σύνολον δασι
κής φυτοκοινωνίας λίαν εΰφλεκτον καί 
άξια καιομένου δάσους ύψηλή), τό πρό
βλημα καθίσταται όξύ καί έπιζητεΐ τήν 
άσφαλεστέραν δυνατήν πρόγνωσιν, ίνα 
όργανοΰνται έγκαίρως τά μέσα προλή- 
ψεως και κινητοποιούνται τά μέσα 
καταστολής.

’Εάν ληφθή ύπ’ δψιν, ότι έκ τού συνό
λου τών έξ 25.000.000 στρ. δασών μας, 
ποσοστόν 38ο]ο άντιπροσωπεύει δάση 
υψηλής εύφλεκτικότητος (δάση κωνοφό
ρα καί άείφυλλα πλατύφυλλα), άντιλαμ- 
βάνεταί τις τό μέγεθος τού κινδύνου, 
λόγω τής εύφλεκτικότητος καυσίμων 
ύλών. Έάν, έξ άλλου, συνεκτιμηθή ότι 
ή ξηροθερμική περίοδος καλύπτει τό

80ο]ο τών δασών καί τό σύνολον τών 
δασικών θαμνοτόπων τής χώρας, ό κίν
δυνος, λόγιρ τών αιτίων έκρήξεως πυρ- 
καϊάς, προστιθέμενος εις τόν τής εύφλέ- 
κτικότητος, προσαυξάνει τό μέγεθος τού 
προβλήματός μας. Τέλος, ή άνεκτίμητος 
άξια τού δασικού πλούτου, εις χώραν ώς 
ή Ελλάς, όπου, ούτος καλείται νά προσ- 
φέρη τόν τριπλοΰν ρόλον του, ήτοι τόν 
παραγωγικόν,τόν προστατευτικόν καί τόν 
κοινωνικόν, καθιστά τό τρίτον στοιχεϊον 
ήτοι τήν άξίαν τής καιομένης ύλης, άπο- 
φασιστικόν συντελεστήν έτι περαιτέρω 
μεγεθύνσεως τού προβλήματός μας.

Βεβαίως, δέν δυνάμεθα νά έχωμεν 
έν παντί καί πάντοτε διαθέσιμα τά μέσα 
πρός προστασίαν τής τεράστιας, όντως, 
έκτάσεως τών 75.000.000 στρ. δασών, 
ξυλωδών καί χορτολιβαδικών φυτοκοι
νωνιών. ’Εντεύθεν καί ή άνάγκη, όπως 
καθορισθοΰν ζώναι προτεραιότητος όσον 
άφορά τόν χρόνον, χώρον καί τρόπον 
έντοπισμοΰ τών διαθεσίμων μέσων πρός 
πρόληψιν καί καταστολήν τών πυρκαϊ- 
ών. Τό Ίνστιτοΰτον μας έπί τών Δασικών 
’Ερευνών, τή βοηθείμ είδικώς μετακλη- 
θέντος έπιστήμονος, έν τφ πλαισίω τού 
Προγράμματος No 230 τού Ειδικού Τα
μείου 'Ηνωμένων ’Εθνών, έργάζεται ήδη, 
πρός τήν κατεύθυνσιν τού καθορισμού 
έπτά διαβαθμίσεων προτεραιότητος, άνα- 
λόγως τού υφισταμένου μείζονος κινδύ
νου έκρήξεως πυρκαϊών. Είναι προφανές, 
ότι αί ύψηλής προτεραιότήτος περιοχαί 
(ύψηλός κίνδυνος έξ αιτίων, υψηλός 
κίνδυνος, λόγω εύφλεκτικότητος, ύψη
λός κίνδυνος λόγω τής άξίας τών καιο- 
μένων δασών) θά έπισύρουν τό ηύξη- 
μένον ένδιαφέρον μας, άπό τής άπόψεως 
τών μέσων προλήψεως καί καταστολής 
τών πυρκαϊών.

Ή  διεθνής έν προκειμένω έμπειρία 
καί, ίδίμ, ή έπιτυχής έφαρμογή τών άπο- 
τελεσμάτων τών κατά τ’ άνωτέρω έρευ- 
νών εις τεχνολογικώς πρηγμένος χώρας, 
ώς αί Η.Π.Α., ό Καναδάς κ.λ.π., μάς 
παρακινεί ώστε, τό ταχύτερον δυνατόν, 
νά προσδιορίσωμεν «άριθμοδείκτας» τα- 
ξινομήσεως τού κινδύνου έκ τών πυρ- 
καϊών δι’ έκάστην τών περιοχών τής 
χώρας μας. Έκαστος άριθμοδείκτης συγ
κεκριμένης περιοχής, συνθέτων τά στοι
χεία: θερμοκρασία, σχετική υγρασία
τού άέρος, άνεμος, ύγρασία νεκράς βλα- 
στήσεως έν τώ δάσει, ήλικίας καί σύνθε- 
σις τού δάσους, είναι δυνατόν όπως, συγ- 
κρινόμενος πρός τόν άριθμοδείκτην άλ
λης περιοχής, καθιστά ευχερή τόν προσ
διορισμόν τού κατά περιοχήν κινδύνου. 
Είναι αύτονόητον, ότι περιοχαί μέ υψη
λόν άριθμοδείκτην πρέπει νά έπισύρουν 
υψηλήν έπαγρύπνησιν καί κινητοποίη- 
σιν, ένδεχομένκς όλου τού δασικού προ
σωπικού καί όλων τών μέσων μηχανικού 
έξοπλισμοΰ τής περιοχής. Γίνεται δε
κτόν ότι, όταν ό άριθμοδείκτης ύπερβαί- 
νη τό «25», όπερ σημαίνει κατά έλαχί- 
στας ήμέρας κατά τήν διάρκειαν τού 
έτους, ή περίπτωσις έμφανίσεως πυρ- 
καϊάς είναι σχεδόν βέβαια. Ή  προεπι- 
σήμανσις τών κρίσιμων τούτων ήμερών 
παρέχει ηύξημένας δυνατότητας άντιμε- 
τωπίσεως τού προβλήματος. "Ηδη, εις τό 
Ίνστιτοΰτον μας έπί τών Δασικών ’Ερευ
νών, λειτουργεί, άπό τού Μαΐου τρέχοντος 
έτους, ό πρώτος σταθμός προσδιορισμού 
τού έκ πυρκαϊών κινδύνου.

4. Ή  μάχη κατά τών πυρκαϊών εις
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έπίπεδον Κυβερνητικής πολιτικής καϊ 
έφαρμοζομένων ύπό τών Δασικών Υ πη
ρεσιών μέτρων.

Ή  Εθνική Κυβέρνησις, ήδη, άπό τής 
θέσεως είς έφαρμογήν τοΟ Πενταετούς 
Προγράμματος Οικονομικής Άναπτύ- 
ξεως καί του κατ’ έφαρμογήν τούτου έγ- 
κριθέντος Προγράμματος Δημοσίων ’Ε
πενδύσεων, συμπεριέλαβεν είς τούτο καί 
τόν τομέα Προστασίας τού δασικού πλού
του, έγγραφείσης είς τό Πρόγραμμα 
πιστώσεως δραχ. 20.000.000 διά τήν προ
μήθειαν μονίμου έξοπλισμού διά τόν 
άντιπυρικόν αγώνα, ήτοι τηλεποικοινω- 
νιακοϋ υλικού, ειδικού τύπου όχημάτων, 
κ.λ.π. 'Ωσαύτως, προεβλέφθη πίστωσις 
άποκτήσεως έναερίου μέσου ή μέσων 
καταπολεμήσεως τών πυρκαϊών ύψους 
δραχ. 40.000.000. Άποβλέπομεν όπως, 
λήγοντος τού Πενταετούς Προγράμμα
τος 1968—1972, ό τομεύς τής προστασίας 
Λασών έφοδιασθή μέ τόν άπαραίτητον 
διά τόν αντιπυρικόν άγώνα έξοπλισμόν 
του. Ούτω, έξοπλισμός έκ 250 ραδιοτη
λεφώνων (κινητών καί βάσεως) διά τήν 
έγκαιρον άναγγελίαν τών πυρκαϊών καί 
τήν όργάνωσιν τού άντιπυρικού άγώνος, 
12 ειδικών πυροσβεστικών όχημάτων, 
καταλλήλων δι’ ήμιρρεινάς καί λοφώδεις 
δασώδεις περιοχάς καί 300 άτομικών πυ
ροσβεστήρων, θά εύρίσκεται είς τήν διά- 
θεσιν τών δασικών Υπηρεσιών. Τά μέσα 
ταύτα, έν συνδυασμφ πρός τά ίδρυθέντα 
120 μόνιμα παρατηρητήρια πυρκαϊών 
είς έπίκαιρα σημεία τών δασικών συμπλε
γμάτων, θ’ άποτελέσουν τόν πυρήνα έξο- 
πλισμού τών δασών μας.

Έκ παραλλήλου, διατίθεται κατ’ έτος 
ποσόν 6.000.000 δραχ. έκ τού . Προϋπο
λογισμού τού Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών διά 
τάς τρεχούσας δαπάνας πραγματοποιή- 
σεώς τού άντιπυρικού άγώνος. ώς είναι 
ή διάνοιξις άντιπυρ\κών λωρίδων είς τά

δάση, ή χρησιμοποίησις 100 πυροφυλά
κων διαρκοϋντος τού θέρους κ.λ.π. Ειδι
κοί μονάδες άμέσου δράσεως έχουν συγ- 
κροτηθή είς κάθε χωρίον, έπιφορτισμέ- 
ναι μέ τήν πρόληψιν καί κατάσβεσιν 
τών πυρκαϊών. 'Ολόκληρος ό διοικητικός 
καί ύλωρικός μηχανισμός τής Γενικής 
Διευθύνσεως Δασών, έκ 2.000 υπαλλήλων, 
εύρίσκεται έν έπιφυλακή διαρκοϋντος 
τού θέρους.

’Εξ άλλου, έπί τή βάσει τής διαπιστώ- 
σεως, ότι αί πυρκαϊαί τών δασών όφεί- 
λονται κατά τό 61ο]ο είς άμέλειαν καί 
κατά 20ο]ο είς έμπρησμούς, ή ’Εθνική 
Κυβέρνησις ήχθη είς τήν άπόφασιν λή- 
ψεως προσθέτου νομοθετικού μέτρου, 
προβλέποντος αύστηροτάτας ποινάς έναν- 
τίον έκείνων, οί όποϊοι, είτε άθελήτως 
έξ άμελείας είτε ήθελημένως καί κακο- 
βούλως, καθίστανται πρόξενοι άπονε- 
κρώσεως τού πολυτίμου δασικού μας 
πλούτου, διά τήν δημιουργίαν τού όποι
ου άπητήθησαν δεκαετίαι. H

Συγκεκριμένος, έδημοσιεύθη προσφά- 
τως τό Ν. Δ]μα ύπ’ άριθ. 1971 τό όποιον 
έπεκτείνει τάς έπιβαλλόμένας κυρώσεις, 
πρός προστασίαν τών δασών καί είς τούς 
δυναμένους νά προκαλέσουν πυρκαϊάν 
είς μερικώς δασοσκεπεϊς έκτάσεις καί 
χορτολιβαδικά έδάφη. Πρός τούτο, ή 
παρεχομένη ώς άνω προστασία έπιτυγ- 
χάνεται διά τής άπαγορεύσεως άφ’ ένός 
τής Θήρας δι’ όπλων έχόντων βύσμα έξ 
ύλης, δυναμένης νά μεταδώση πϋρ, 
άφ’ έτέρου τής άπορρίψεως άνημμένου 
σιγαρέττου. Είς τούς παραβάτας έπιβάλ- 
λεται ή ποινή τής φυλακίσεως τούλάχι- 
στον ένός καί ήμίσεος έτευς. Έλπίζεται 
ότι ή ποινή αΰτη θά είναι ίκανή νά άπο- 
τρέπη έγκλήματα κατά τού δάσους ύπό 
ώρισμένων άσυνειδήτων πολιτών, οί 
όποϊοι έπιδεικνύουν άδικαιολόγητον άμέ- 
λειαν είς τήν λήψιν προληπτικών μέτρων 
προστασίας του.

5. 'Ο ρόλος τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τού Πυ
ροσβεστικού Σώματος είς τόν άντιπυ- . 
ρικόν άγώνα.

’Ενεργός, άποφασιστική καί έξόχως 
άποτελεσματική είναι ή συμπαράσταση; 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας καί τού Πυροσβεστικού Σώ
ματος είς τόν άντιπυρικόν άγώνα. Ή  μά
χη κατά τών πυρκαϊών παρουσιάζει όμοιό- 
τητας μέ τήν άναμέτρησιν μέ έχθρόν καί 
δή έχθρόν βίαιον, ΰπουλον καί πολυμέ
τωπον. Είναι, έν κυριολεξίφ, πολυμέτω
πος ό άγών, δεδομένου ότι πολλά είναι 
τά μέτωπα έκάστης πυρκαϊάς.

Κατέστη πλέον παράδοσις ή στενή 
συνεργασία τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας μετά τών 
Δασικών Υπηρεσιών. Έ ξ άλλου, σκλη
ρά καί πάντοτε έπίπονος, άλλά καί τελε
σφόρος, είναι ή συμπαράστασις τών Πυ
ροσβεστών καί τών όχημάτων των. ’Από 
τού τρέχοντος μάλιστα θέρους, έγκαινιά- 
ζεται ή συνεχής περιπολία πυροσβεστι
κών όχημάτων άνά τά δάση τής ’Αττικής, 
λόγω τού υψηλού δείκτου έκρήξεως πυρ- 
καϊών είς ,τήν περιοχήν ταύτην. Δραττό- 
μεθα τής ευκαιρίας νά έκφράσωμεν—καί 
διά τού δημοσιεύματος τούτου—τήν βα- 
θεΐαν έκτίμησιν τού 'Υπουργείου Γεωρ
γίας διά τήν ώς άνω συμπαράστασιν. 
Ή  αύτοθυσία τών άνδρών ιώ ν  Ενόπλων 
Δυνάμεων, τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
καί τών άνδρών τού Πυροσβεστικού Σώ
ματος έσωσε,, πράγματι, πολλά δάση 
άπό βαρυτέρας καταστροφάς.

6. Συμπεράσματα.

Έ ν συμπεράσματι, μία μάχη συνεχής 
καί άδιάλειπτος εύρίσκεται έν έξελίξει 
πρός προστασίαν τού δασικού μας πλού
του. Περιέχει αΰτη όλα τά στοιχεία μιας 
άναμετρήσεως μέ δυναμικόν έχθρόν. 
Περιλαμβάνει, έπίσης, δλας τάς γνωρί
μους διά τοιαύτας άναμετρήσεις φάσεις:

α) Τήν προπαρασκευήν, δηλονότι τόν 
έξοπλισμόν, περί τού όποιου παρέσχο- 
μεν τάς άνωτέρω πληροφορίας, β) τήν 
πρόγνωσιν, περί τής όποιας έπίσης άνε- 
φέρθημεν άνωτέρω, γ) τήν πρόληψιν 
έκρήξεως καί έξαπλώσεως τής πυ'ρκαϊάς, 
διά τών άντιπυρικών έν τώ δάσει μέτρων 
(άντιπυρικαί λωρίδες, όδοί κ.λ.π.) καί 
δ) τήν καταστολήν, τ.έ. τήν κυρίως μάχην.

’Αλλά πάντα τ’ άνωτέρω θ’ άποδειχθούν 
άνεπαρκή ,άν ό άνθρώπινος παράγων δέν 
συνειδητοποιήση τόν όφειλόμενον σε
βασμόν πρός τό δάσος. Ό τ ι άπόλλυται 
άπό τό μεγαλοπρεπές, άλλά καί τόσον 
άδύναμονπρός αύτοπροστασίαν δημιούρ
γημα αυτό τής Φύσεως, τό δάσος, δυσκό- 
λως καί πολυδαπάνως άνακτάται. 'Υπό 
θερμοκρασίαν 600 βαθμών Κελσίου, τήν 
όποίαν άναπτύσσει ή φλόγα τής πυρ- 
καϊάς, τά πάντα νεκρούνται, ήτοι ή δα
σική βλάστησις είς όλους τούς όρόφους 
της, ή πανίς τού δάσους, οί μικροοργα
νισμοί τού έδάφους. Αυτό δέ τούτο τό 
έδαφος καθίσταται έπί μακράν νεκρόν. 
Βαρεία είναι ή ένοχή τών προκαλούντων 
τό έγκλημα τούτο έναιπι τής φύσεως, τού 
περιβάλλοντός μας, τής κοινωνίας μας 
καί τού οικονομικού καί πολιτιστικού 
μέλλοντος της.

’Εντεύθεν καί ή βοθεΐα συγκίνησις, 
τήν όποίαν προκαλούν αί πυρκαϊαί τών 
δασών καί τό ζωηρόν καί άδιάλειπτον 
Κυβερνητικόν ένδιαφέρον διά τήν προ
στασίαν τού δασικού μας πλούτου.
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Δεν ξέρω dv έτνχε note, τό πείσμα σας νά γίνη 
μονομιάς χαμόγελο καί ή διάθεσί σας για καυγά 
ένας πολύ φιλικός και εγκάρδιος διάλογος. Δεν ξέρω 
ακόμη, αν από τύχης χορατά και ανέλπιστα παιγνί
δια βρήκατε τνχαίως κάτι πολύτιμο, πού Αναζητού
σατε χρόνια. Μά ξέρω ότι, έτσι κάπως άρχισε ή ιστο
ρία αυτή πού θέλω νά σάς διηγηθώ.

*Εδώ και κάμποαα χρόνια, μια ανοιξιάτικη βρα- 
δυά, την ώρα πού τό σούρουπο άπλωνε δειλά τό σκιε
ρό του πέπλο γιά νά άγκαλιάση την όμορφη νύμφη 
τον Θερμαϊκού. 'Ο μπάρμπα—Στάθης, ένας συντα
ξιούχος τής Χωροφυλακής, άνηφόριζε γιά τό σπίτι 
τον περιμένοντας υπομονετικά σέ μιά διασταύρωση, 
νά κοπάση ή πλημμυρισμένη από αυτοκίνητα λεωφό
ρος, γιά νά περάση στο αντίκρυ πεζοδρόμιο. Ξάφνου! 
τό διαπεραστικό ονρλιασμα των φρένων μιάς σιτροέν, 
τούκοψε την δύσκολη από τά γηρατειά άνάσα και τον 
έκανε νά άνατριχιάση σύγκ&ρμα, χάνοντας προς 
στιγμήν την ολύμπια πού τον διέκρινε πάντοτε γαλήνη. 
Τό γεμάτο ριτίδες πρόσωπό τον γέμισε γκριμάτσες, 
τό άλλοτε άετήσιο βλέμμα τον άγρίεψε, όρθωσε τό 
κυρτό από τά χρόνια κορμί του και τείνοντας την 
μαγγούρα τον απειλητικά έκινήθη προς τό μέρος 
τού οδηγού, πασχίζοντας νά τον έπιπλήξη γιά τον 
φόβο πού τού προξένησε.

—Μά ή προσωρινή τον αυτή έξαψι σταμάτησε, 
πριν μπόρεση νά άρθρώση λέξι. Τό ευγενικό παρον- 
σιαστικό εκείνου τού οδηγού, ή λεβέντικη κορμο
στασιά τον και τό πλατύ πού άνθισε στά χείλη 
του χαμόγελο, καθώς ξεπετάχτηκε από τήν θέσι τού 
οδηγού σάν ελατήριο, άφώπλισε τον μπάρμπα—Στάθη 
καί τον έκανε όλότελα νά τά χάση, καθώς έβλεπε νά 
τον π/.ησιάζη, καί ακούσε νά ψελλίζη στά χείλη τον, 
τό όνομά τον. Ωστόσο, δεν έμεινε τελείως αμήχανος, 
στήριξε τό σώμα του στά πόδια καί τήν μαγγούρα 
του, έφερε τόνα του χέρι μπροστά στο μέτωπό τον, 
γιά νά συγκέντρωση, όσο μπορούσε πιο πολύ τήν 
άδυνατισμένη δρασί τον, έρριξε τό βλέμμα τον προσε
χτικά στο λεβεντόκορμο παλληκάρι, γιά νά διακρίνη 
πιο καλα τό πρόσωπό τον. Τυράννησε γιά λίγο τό 
μυαλό τον καί αφού σιγουρεύτηκε, πώς δεν τού θυ
μίζει τίποτε. Τού είπε ήρεμα καί καλόκαρδα: ’Ασφα
λώς κάποιο λάθος έχει κύριε, κάποιον άλλον ζητάς, 
γιατί εμενα στ’ αλήθεια τίποτε δεν μού θυμίζει τό 
παρονσιαστικο σας. ’Αξέχαστε μπάρμπα Στάθη! 
είπε ο νέος και κούνησε μελαγχολικά τό κεφάλι τον, 
καθώς, εβλεπε παραμορφωμένο από τά χρόνια τό 
λαμπαδενιο κορμί τού καλού γέροντα. Γιά σένα 
σταμάτησα καί μόνο.

Μεταξύ μας, κρύβεται μιά ιστορία πού 6 χρόνος, 
όσο καί εάν άλλαξε τήν μορφή καί τήν ζωή μας, δεν 
κατώρθωσε νά τήν θάψη στής λησμονιάς τον τά 
τρομερά πλοκάμια .

Μιάς κι ακούσε πάλι το όνομά τον ό μπάρμπα 
Στάθης καί διαπίστωσε τήν πεποίθησι αυτού τού 
ανθρώπου γιά τήν ταυτότητά του, σκέφτηκε πώς 
ίσως νά ήτο κανένα από τά αμέτρητα εκείνα παιδιά 
πού όταν έπερνοϋσαν άπό τό γραφείο του, τά έδέ- 
χετο με καλωσύνη, τά σννεβούλενε καί τά εξυπηρε
τούσε κατα το δυνατόν. Καί χωρίς νά προλάβη νά 
ρωτήση γιά τήν ταυτότητα καί τήν ιδιότητα τού 
σννομιλητοϋ του, τον άκονσε νά συνεχίζη: ’Έχετε
δίκιο νά μή με αναγνωρίζετε, βλέπετε εγώ τώρα, 
πήρα τήν ηλικία πονχατε εσείς όταν σάς γνώρισα.

Ιστορίες πού γράφει ή ζωή

Ή ουνά νΐη οις

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Τ Α Σ Ι Α Δ Α Μ Η  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

"Ομως στήν δική μου μνήμη, ή φυσιογνωμία σας 
παραμένει χρόνια τώρα τόσο ζωντανή, όσο στην 
καρδιά μου φωλιάζει έντονα ή ανείπωτη καλωσύνη 
σας καί οί μεγάλες μου υποχρεώσεις απέναντι σας.

Μέ μιά αυθόρμητη χειρονομία, τού έδειξε 
τον δρόμο προς τό αυτοκίνητό του, τού άνοιξε τήν 
πόρτα, τον βοήθησε νά περάση μέσα, καί τον παρα- 
κάλεσε νά μή τού στερήση τήν χαρά τής συντροφιάς 
του, γιά λίγο άκόμη.

Μιάς καί ό μπάρμπα—Στάθης ήθε/.ε νά ίκανο- 
ποιήση τήν περιέργειά του καί νη μάθη περισσότερα 
γιά αυτόν τον άνθρωπο πού τόσο παράξενα αντάμωσε, 
χωρίς άντίδρασι, μπήκε στο αυτοκίνητο. Στήριξε 
στήν πλάτη τού καθίσματος τό γέρικο κορμί του, 
έρριξε μιά γρήγορη ματιά τριγύρω του, πρόσεξε τό 
κολλημένο στο μπαρ—μπρίζ τού αυτοκινήτου ιατρι
κό σήμα καί όταν άπό τήν άλλη πόρτα, ο συνομιλητής 
του κάθησε, τού είπε: «”Ε  γιατρέ, τόση ό)ρα βασανί
ζω τό λίγο πού μούχει μείνει μυαλό νά μαντέψω ποιος 
εΐσθε, μά τού κάκου. Τίποτε δεν μέ βοηθάει. *Έχουν 
δικηο λοιπόν νά λένε............  ον γάρ έρχεται μόνο».

Και ο γιατρός, πού άλήθεια κι αυτός βιαζόταν 
να αποκάλυψη τό όνομα ψ.αί τήν ιστορία τον, χαΟ 
σύχασε τον μπάρμπα—Στάθη, λέγοντας:
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«Μη κουράζεσαι μπάρμπα—Στάθη, θά σου πώ 
ποιος είμαι, τώρα πια δεν ντρέπομαι όπως κάποτε 
και με υπερηφάνεια λέω τό δνομά μου. Είμαι 6 Γιάν
νης......... ό γιος τής κυρά—Βασιλικής που είχατε
καθαρίστρια στο Άστυν. Τμήμα Σερρών. Το παιδί 
εκείνο, που κάποτε ώδηγήθη στο γραφείο σας σαν 
Αλήτης μετά από περιπλανήσεις καί περιπέτειες, 
διότι δέν άντεχε νά τον λένε «γιο τής πλύστρας» 
καί διότι δέν ήθελε νά καταλάβη, ότι εκείνο τό μερο
κάματο μέ τον ιδρώτα στό πρόσωπο καί τά φαφα- 
διασμένα χέρια από τό σφουγγαρόπανο ήταν όπως 
μου έλέγατε τό ά κριβώτερο καί τιμιώτερο.

Τώρα μπορώ νά παρομοιάσω τον τότε εαυτό μου, 
σάν ένα άνθρωπο πού πνίγονταν στα βρώμικα νερά 
ενός πηγαδιού. Είχε την δύναμι νά αωθή άλλα δέν 
μπορούσε, είχε Ανάγκη όσιό ένα γερό σκοινί καί ένα 
δυνατό στήριγμα. Αυτά μοΰ τά δώσατε εσείς.

Γέλασε μέ κρυφή ίκανοποίησι 6 Αγαθός γέρος. 
Τό πρόσωπό του πήρε ένα παράξενο ύφος. 'Η  φαντα
σία του κάλπαζε στα περασμένα, ενώ βουβός καί 
κατασυγκινημένος σάν μικρό παιδί πού Ακούει τά 
περίεργα Από την γιαγιά του παραμύθια, άφησε τον 
γιατρό νά συνεχίζη:

«Εσείς, πού Αντί νά σηκώσετε τό χέρι σας σάν 
φραγγέλιο στό Αδιάντροπο πρόσωπό μου, διότι δέν 
ύπελόγιζα, τό ζημωμένο μέ τά δάκρυα καί τον ίδρω
τα ψωμί πού μοϋ έδινε ή μάννα μου, Αντί νά μέ ώδη- 
γήσετε στις φυλακές γιά τό ψεύτικο πού έδωσα στα 
Αστυνομικά όργανα όνομά μου- καί την συμμετοχή 
μου σε Ανήθικες πράξεις, σηκώσατε ψηλά τό Ανάστη
μά σας καί σάν τον καλλίτερο ψυχολόγο μελετήσατε 
τά αίτια εκείνης μου τής κατάντιας. Καί μετά μέ 
πατρική στοργή καί υπομονή, δέν κρούσατε μόνο, 
τις πιο ευαίσθητες χορδές τής παιδικής ψυχής μου, 
γιά νά μέ φέρετε στον δρόμο τού καλού, Αλλά φροντί
σατε Ακόμη νά μεταγραφώ σέ ένα άλλο Γυμνάσιο, 
γιά νά Αποφύγω τις κακές μου συντροφιές καί νά 
χάσω τον άσχημο δρόμο πού είχα πάρει.

Στα αυτιά μου, Αντηχούν Ακόμη τά στοργικά σας 
λόγια. Τά λόγια εκείνα πού μέ ξύπνησαν Από τό 
λήθαργο. Τά λόγια εκείνα πού μαστίγωσαν τις Ανόη
τες σκέψεις μου καί τον άρρωστο εγωισμό μου καί 
έγιναν βιτσιές στην νεανική μου ψυχή γιά νά κυνη- 
γήση τά άλλοτε χαμένα όνειρά της καί νά τά κάνη 
πραγματικότητα.

Εύρέθηκα χάριν τών φροντίδων σας, μέσα σέ ένα 
όμορφο χριστιανικό κόσμο. "Ενα κόσμο Αξέχαστο 
γιά την ηρεμία του. Την Αγάπη του τήν ψυχική 
ομορφιά του. "Ενα κόσμο, πού ή Ασυγκράτητη ορμή 
γιά μάθησι καί ή εύγενής άμιλλα έβραβεύοντο καθη
μερινά. Ε κ ε ί μέσα πού όλα άλλαξαν στην ζωήν μου, 
σάς είχα πολλές φορές θνμηθή. Σάς είχα μάλιστα 
στείλει καί ένα γράμμα πού ξαναγύρισε διότι είχατε 
εν τώ μεταξύ μετακινηθή Από τάς Σέρρας.

Σάς έγραφα τότε ότι: «’Από μικρός, είχα τήν Ατυ
χία νά μη νοιώσω τήν πατρική στοργή. ’Αλλά όταν 
στην κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι μέ τόση βαθειά 
αίσθηση καθήκοντος καί ευθύνης, μέ τόση Αγωγή 
καί ψυχικό μεγαλείο, μέ τόση στοργή καί φροντίδα 
γιά όλα τά Ελληνόπουλα καί ιδιαιτέρως εκείνα πού 
έχουν χάσει τον προσανατολισμόν τους, είναι δύσκο

λου νά καταλάβη κανείς τήν έλλειψιν τής πατρικής 
θαλπωρής». Καί όσο μεγαλώνω μέσα σέ αυτό τον 
λαβύρινθο πού λέγεται κοινωνία, τόσο διαπιστώνω 
πώς αυτά τά λόγια, πού σάς έγραφα τότε, δέν απε- 
τέλουν όιπλώς φιλοφρόνηαιν Αλλά μίαν μεγάλη Αλή
θεια. "Οπως είναι ομοίως μεγάλη Αλήθεια—καί είναι 
προς τιμήν σας—αυτό πού διαλαλώ καί πιστεύω. 
"Ο,τι δηλαδή, επάνω μου φέρω κάτι Από τήν προεω- 
πικότητα καί τήν καλωσύνη ενός Αξιωματικού τής 
Χωροφυλακής.

Οί επιστημονικές μου γνώσεις, πού έχω θέσει 
Αφιλοκερδώς εις τήν διάθεσιν τής Χωροφυλακής, 
Αποτελούν έλάχιστην Ανταμοιβήν έναντι τών νπο- 
χρεώσεών μου προς αυτήν καί είδικώτέρα προς σάς 
σεβαπέ μου μπάρμπα—Στάθη».

Τά λόγια αυτά, βελόνιαζαν Αλύπητα τήν ευαίσθητη 
Από τά γηρατειά καρδιά τού μπάρμπα—Στάθη. 
Έδόνιζαν όμως κυριολεκτικά, καί τό γεροδεμένο 
κορμί τού γιατρού, τόσο, πού στό τέλος δέν κατώρθω- 
σαν νά κρύψουν τήν συγκίνησιν καί τά δάκρυα πού 
βούρκωναν Από ώρα τώρα τά μάτια τους. Καί τη 
στιγμή πού συναντήθηκαν οϊ ματιές τους, μιά βουβή 
δύναμι, μιά Ακατανίκητη έλξι, έσπρωξε τον ένα στην 
Αγκαλιά τού άλλου, σάν δυο Αδέλφια πού είχαν χρό
νια άποχωρισθή καί Ανταμώθηκαν ξαφνικά κι’ Ανα
πάντεχα.

Σέ αυτή τήν Ανεπανάληπτη σκηνή, τήν τόσο Ακρι
βή γιά τήν. εποχή μας, έβλεπε κανείς δύο γεννεές, 
δύο διαφορετικές Ανθρώπινες υπάρξεις, νά τις ένώνη 
ή υπέρτατη θεία δύναμις, ή Αγάπη.

Πόσο ευγενικά τά ελατήρια αυτής τής σκηνής 
Θ ε έ  μου.

Πόσο σπάνιες καί ζηλευτές παρόμοιες συναντήσεις.
Καί όταν, μετά κάμποση ώρα τά δάκρυα έπαυσαν 

Ακράτητα νά αύλακώνουν τά πρόσωπα τών ευτυχι
σμένων αυτών Ανδρών καί λύθηκαν οι Αγκαλιές, ό 
γιατρός ήθέλησε νά συνέχιση γιά νά όλοκληρώση 
τό ευχαριστώ. Ό  μπάρμπα—Στάθης όμως, μέ 
επικλήσεις τον ίκέτευσε νά σταματήση διότι ή ηλι
κία του δέν τού έπέτρεπε άλλες συγκινήσεις.

«"Αν συνέχισης, τού είπε, είναι Αμφίβολο άν θά 
μπορέσης νά μέ πάς ζωντανό στό σπίτι μου. Στην 
ζωή μου, έζησα παρόμοιες εκπλήξεις, μά ή συγκί- 
νησι πού μού έδωσε ή συνάντηση αυτή θά μοΰ μείνη 
Αλησμόνητη».

Σεβάστηκε αυτή του τήν επιθυμία ό γιατρός καί 
ξεκίνησε μέ τό αυτοκίνητο γιά νά χαθή στό βάθος 
τής λεωφόρου, χωρίς νά μάθω πού κατέληξαν. Ά πο-  
λιθωμένος καί Απορροφημένος Από τό Αξέχαστο 
αυτό σκηνικό πού έσπαζε τήν καθημερινή ρουτίνα, 
καί πού μέ καθήλωσε στήν θέσι πού εύρισκόμουνα, 
διέκρινα Ακόμη μέ τά μάτια τής φαντασίας μου τις 
σιλουέτες τών δύο πρωταγωνιστών αυτής τής ιστο
ρίας, ενώ ενδόμυχα καί εντελώς πηγαία μιά ευχή 
έρχεται γιά νά συνοδεύση τον Απόμαχον εκείνον 
Ασπρομάλλη εργάτη τού καθήκοντος.

Μ α κ ά ρ ι  στήν ζωή σου γέροντα νά ξανανοιώ- 
σης τέτοιες συγκινήσεις.

«"Αμποτε νά νοιώσουμε καί εμείς τό Αποψηνό 
σκίρτημα τής καρδιάς σου Από παρόμοιες πράξεις 
μας».
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Τό ποδόσφαιρο, πού ό πρωταρ
χικός καί διεθνώς κεθιερωμένος 
δρος του είναι «Φούτ μπώλ», μέ 
δισεκατομμύρια όπαδούς—καί μά
λιστα φανατικούς—σ’ δλον τόν 
κόσμο, πήρε καί άπό κάμποσους 
τόν χαρακτηρισμόν σάν «βάρβα
ρο άθλημα».

'Ο χαρακτηρισμός τούτος δόθη
κε προφανώς λόγω τής άμεσης__
έπαφής τού άθλήματος μέ τά πόδια, 
πού άγνωστον γιατί άκόμη καί 
στήν λαϊκή συνείδησι κατέχουν 
πολύ χαμηλή θέσι, καί συνδέονται 
πάντα μέ βιαιότητες καί βαρβα- 
ρισμούς. π.χ. "Οταν κάποιος άπο- 
πέμπεται σκαιώς, λένε : «Τόν πέ-
ταξε μέ τις κλωτσιές», ένώ ό__
άποπεμφθείς στήν πραγματικό
τητα ούδέ λάκτισμα έδέχθη. Τό πο
λύ—πολύ ν’ άκουσε ένα θηριώδες 
«γκρεμοτσακίσου», δπερ σπανιώ- 
τερον συνοδεύεται καί ύπό συμπλη
ρωματικής καρπαζιάς.

Άπό τό σημειωματάριό μου

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Α

Τό ποδόσφαιρο είναι τό πιό δημοφιλές σήμερα άθλημα καί δημιουργεί στά έκα- 
τομμύρια των οπαδών του χαρές καί συγκινήσεις συνταρακτικές.

Για τόν__άποπεμπόμενο, ή λαϊ
κή φρασεολογία έχει έπίσης χα
ρακτηρισμόν : «Έγινε ' κλωτσο- 
σκοΰφι», λέει ό λαός γιά κείνον 
πού έταπεινώθη κατά όποιονδή- 
ποτε τρόπο, σχέσιν πάντως μή 
έχοντα πρός τήν κλωτσιάν, τά 
πόδια, τά παπούτσια, συχνάκις
δέ ούδέ καί πρός τό σκουφί ........

Συγγενής έκφρασις είναι καί
τό «κατήντησε__ ύποπόδιον» χρη-
σιμοποιουμένη ώς δήλωσις υστά
του έξευτελισμοΰ. Όταν πάλι θέλη 
ό λαός νά έκφράση τήν περιφρό
νησή του σέ κάτι πρόχειρο καί 
άνάξιο λόγου, λέγει : «Γράφτηκε 
—  στο πόδι», ωσάν ή άσημαντότης 
τού περιεχομένου νά όφείλεται στο 
γόνατο δπου έστηρίχθη τό τετράδιο, 
καί δχι στό χέρι πού τδγραψε ή στό
μυαλό πού τό έσκέφθη........... .

Παρεξηγημένα λοιπόν τά πόδια, 
παρεξηγημένο καί τό ποδόσφαιρο 
πού δέν μπορεί νά είναι «βάρβαρο 
άθλημα» γιατί «βάρβαρα» αθλή
ματα δέν υπάρχουν. Ό  άθλητι- 
σμός σέ όποιαδήποτε έκφρασή του, 
—στίβος, ποδόσφαιρο, ιστιοπλοΐα, 
κολύμπι, πυγμαχία, ιππασία, άντι- 
σφαίριση, πάλη, αύτοκίνητο, σπα
θί, αεροπλάνο, πετόσφαιρα καί 
καλαθόσφαιρα καί υποβρύχια κα
τάδυση, πατινάζ καί χόκεϋ καί 
πόλο, τά καγνάν τών ’Ινδιάνων, 
οί πελόττες τών Βάσκων, τόν πο-
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Πολλές φορές οί φίλαθλοι μεταβάλλονται σέ δχλο καί τό ποδοσφαιρικό γήπεδο 
σέ ρωμαϊκή άρρένα. Σκηνές σάν κι’ αυτή τής φωτογραφίας δέν τιμοΟν τον πολιτισμό 
ιών ανθρώπων καί πολύ περισσότερο τόν αθλητισμό.

δήλατο, ή ένόργανη άσκηση, τό 
Γιαπωνέζικο καράτε και τό Ζίου— 
Ζίτσου, καί τόσα άλλα άκόμη 
είναι ενασχόληση, ευγενική υψηλή 
καί ωραία, καί άπό τήν καλλιέρ- 
γειά της μόνο καλό μπορεί νά 
προέλθη.’Αρκεί νά παρατηρήση κα
νείς ότι οί λαοί πού τό πολιτιστι
κό επίπεδό τους όπεχώρησε, 
είδαν καί τόν αθλητισμό τους 
νά καταρρέη. Πράγμα πού σημαί
νει ότι πολιτισμός καί άθλητισμός 
πάνε μαζύ, σέ σχέση ευθέως ανά
λογη.

Μ’ όλα τούτα, ή βαρβαρότητα 
βρίσκει τρόπο νά είσχωρήση στόν 
άθλητισμό καί νά μολύνη τήν άθλη- 
τική Ιδέα. Κι’ αύτό δέν συμβαίνει 
μόνο σήμερο άλλά άπό καταβολής 
αιώνων.

Στήν κλασσική έποχή, ό Κρεύ- 
γας-Ηδ Έπιδάμνιος έπυγμαχοΰσε μέ 
τόν Συρακούσιο Δαμοξένη, στά 
Νέμεα. Ό  αγών κρατούσε ώρες 
όλόκληρες, χωρίς άποτέλεσμα. 
γιατί καί οί δυό ήσαν άθλητές 
μεγάλης κλάσεως. Στό τέλος έσυμ- 
φώνησαν νά σταθούν ακίνητοι καί 
νά δώσουν άπό ένα κτύπημα. Δί
νει πρώτος ό Κρεύγας ένα τρομερό 
κτύπημα στόν κρόταφο τού Δαμο
ξένη, κι’ έκεΐνος κλονίζεται άλλά 
στέκει όρθιος. Είναι ή σειρά του 
τώρα νά κτυπήση. Διαλέγει τό 
πλευρό τού Κρεύγα, άλλά δόλια, 
κτυπά μέ άνοιχτή παλάμη καί 
όρθια δάχτυλα. Τρύπα τήν σάρκα 
τού Κρεύγα καί μεθυσμένος άρπά- 
ζει τά έντόσθιά του καί τά ρίχνει 
στήν κονίστρα. Ό  Κρεύγας πέ- 
θανε άμέσως, άλλά άνεκηρύχθη 
νικητής, γιατί ό Δαμοξένης πα-~ 
ρέβη τούς κανονισμούς. (Παυσα
νίας: Β' 20).

Οί ιππικοί άγώνες, άθλημα ευγε
νικό καί ώραϊο, έξέπεσαν στήν έπο
χή τού Νέρωνα καί τού Καλλιγού- 
λα σέ γελοιότητες καί ταπεινότητες 
άδιανόητες. Έδιναν—  συντάξεις 
καί έπιδόματα στά διαλεχτά άλογα, 
τούς έδιναν, βάθμούς καί άξιώματα 
τής πολιτείας καί κρατούσαν βι
βλίο μέ τό γενεολογικότους δέν
δρο...........

Στούς Βυζαντινούς χρόνους έξ 
άλλου, οί άρματοδρομίες άπό τήν 
άθλητική άμιλλα ξεγλύστρησαν 
στήν πολιτική διαμάχη, κι’ άπ’ 
αυτές ξεκίνησε ή περίφημη, .«στά
ση τού Νίκα» πού λίγο έλλειψε 
νά άνατρέψη τόν ’Ιουστινιανό καί 
μαζύ του όλόκληρη τήν αυτοκρα
τορία·

Τό ποδόσφαιρο δέν είναι και
νούργιο άθλημα, ούτε γνήσ:α ’Αγ
γλικό, όπως συνήθως πιστεύεται. 
Οί Ρωμαίοι είχαν κάτι άνάλογο— 
τό ώνόμαζαν «HARPASTUM»—, 
ό θρύλος μάλιστα, λέγει ότι τό 
παιχνίδι αύτό παιζόταν, αντί γιά 
μπάλλα, μέ τό........κεφάλι νικη
μένου άντιπάλου καί ήτάν μέρος 
άπό τήν τελετή τού θριάμβου τού 
νικητή. Αύτό βέβαια συνηγορεί στό 
χαρακτηρισμό τού «βαρβάρου 
άθλήματος», άλλά δέν είναι ιστο
ρικά έξακριβωμένο. ’Αλήθεια είναι 
έπίσης ότι ό Έλλιοτ, ό Κέντ καί 
κάμποσοι άλλοι περιγράφουν μέ 
κάποια έπιτίμηση τό ποδόσφαιρο, 
ένώ ό Σαίξπηρ, πιό όξύς, βάζει 
κάποιον άπό τούς ήρωές του νά 
βρίση μέ τήν φράση : «Ταπεινέ, 
ποδοσφαιριστή».

Αυτά όμως είναι γνώμες προσω
πικές, καί πέρα άπό αύτό, τό ποδό
σφαιρο στούς νεωτέρους χρόνους 
έξελίχθηκε σήμαντικά. Δέν είναι 
πιά ή άτομική προσπάθεια τού 
κάθε παίκτη νά έπιτύχη τέρμα πάση 
θυσία, άλλά ή όμαδική τεχνική, 
ή συνεννόηση, τό έπιτελικό σχέ
διο, ό συντονισμός των ένεργειών 
πού τό χαρακτηρίζουν. Ένώ πα- 
λαιότερα άναδεικνύονταν οί «βεντέ
τες», τά μεγάλα άστέρια τού ποδο
σφαίρου,—ό Ζαμόρα, ό Ζιντελάρι, 
όΣάροσι, ό Ροζέττα, ό Μεάτσα, 
ό Άτράντε—, σήμερα ή λάμψη 
ένός Πελέ, ένός Φακέττι, ένός 
Κρόϊφ, ώχραίνει όπωσδήποτε μπρο

στά στήν όμαδική άκτινοβολία 
μιας όμάδας πού παρουσιάζεται 
σάν καλοδεμένο καί τέλεια ώργα- 
νωμένο σύνολο. Τούτην τήν έξευ- 
γενισμένη παράδοση άνοιξαν πρώ
τοι οί Αύστριακοί μέ τήν περίφη
μη «Βοΰντερ Τήμ» (ή όμάς θαύμα), 
άνίκητη έπί δεκαετίες, καί τήν 
άκολούθησαν οί ’Ιταλοί μέ τήν 
καταπληκτική «Σκουάντρα Ά- 
τζούρα» (Γαλάζια Ταξιαρχία), 
οί 'Ισπανοί, οί Πορτογάλλοι, οί 
’Εγγλέζοι, οί Τσεχοσλοβάκοι, καί 
τελευταία—δόξα τώ Θεώ—καί οί 
Έλληνες.

Τό άθλημα πήρε έτσι ένα έπίπεδο 
ψηλότερο, καλλιεργώντας τό πνεύ
μα τής όμαδικής πρσπάθειας, τής 
συναδελφικότητας, τής ώργανω- 
μένης ένέργειας γιά ένα κοινό 
σκοπό. Αύτό βέβαια άπό τήν πλευ
ρά τών άθλητών. "Ομως υπάρχουν 
καί οί φίλαθλοι. Έδώ τά πράγμα
τα σκουραίνουν λιγάκι. ’Εκρηκτι
κοί οί Έλλληνες σ’ όλες τις έκδη- 
λώσεις τους, πληθωρικοί στούς 
ενθουσιασμούς τους, είναι τό πιό 
θαυμάσιο φίλαθλο κοινό στόν 
κόσμο.

Οί ξένοι άθλητές όνειρεύονται 
στήν καρριέρα τους ν’ άγωνισθοΰν 
στήν Ελλάδα. "Οταν τό όνειρό 
τους πραγματοποιείται, είναι εύτυ- 
χισμένοι, καί φεύγοντας στήν πα
τρίδα τους—νικητές ή νικημένοι— 
παίρνουν μαζύ τους τις έπευφη- 
μίες, τις ζητωκραυγιές, τά χειρο-
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κροτήματα από ένα κοινό πού 
δμοιό του δέν σονάντησαν σέ καμ- 
μιά γωνιά τής γης.

Όταν όμως βρισκόμαστε μετα
ξύ μας, ή εικόνα αλλάζει άρκετά. 
Παίζουν δύο όμάδες Ελληνικές. 
Κατάμεστο τό γήπεδο. Ό  άγώνας 
είναι γιά τό πρωτάθλημα. Οί μισοΐ 
είναι μέ τούς γαλάζιους, οί άλλοι 
μισοΐ μέ τούς λευκούς. Ή  ώρα περ- 
να, οί γαλάζιοι κερδίζουν, καί φυ
σικά χάνουν οί λευκοί. Οί οπαδοί 
των λευκών, άν καί άπόγονοι τού 
Πλάτωνα, τοϋ ’Αριστοτέλη καί

τού Επίκουρου, κάθε άλλο παρά 
φιλοσοφούν: Καί πρώτα—πρώτα 
θά τά βάλουν μέ τόν διαιτητή. Ό  
ίδιος ό διαιτητής πού τήν προηγού
μενη Κυριακή— είχαν κερδίσει οί 
λευκοί τήν προηγούμενηΚυριακή— 
—ήταν θαυμάσιος, άκέραιος, άρι- 
στοτέχνης καί άδέκαστος, γίνεται 
ξαφνικά «άλμπάνης», «σκιτζής», 
«άλλοίθωρος», «σκράπας», «κο- 
κοβιός» καί «πουλημένος». Παίρ
νει πολύ συχνά άφθονα παράσημα 
άνοιχτής παλάμης, καί σπανιότε
ρα, εύτυχώς, χρειάζεται ισχυρή

πού δίνει τόνο καί ζωή στον αγώνα, αλλά

δύναμη φρουρών τής τάξης γιά νά 
φτάση ό δύστυχος σώος στό σπι
τάκι του...... .

Στήν συνέχεια έρχονται οί__
συμβουλές καί οδηγίες πρός τούς 
λευκούς παίκτες : «κλώτσα», «βά
ρα τον», «κλάδευτον», στρώσε 
τον», «καθάριστον», «δός του νά 
καταλάβη», «έπάνω τους καί τούς 
φάγαμε», καί μερικά άλλα, άρκε
τά χειρότερα, ώστε νά μή μεταφέ-
ρωνται άπό τό γήπεδο στό............ .

.χαρτί!-

Οί παίκτες—πρός τιμήν τους—
δέν............συμμορφώνονται πρός
τις__επιταγές αύτές, καί ούτε
«στρώνουν», ούτε «τρώνε», ούτε.. 
«καθαρίζουν». Τότε οί λευκοί φίλα
θλοι στήν πραγματικότητα ού'τε φί
λαθλο ούτε λευκοί είναι—, παίρ
νουν τό πράγμα άπάνω τους ! Πρώ
τη φάση τής έπιθέσεως ή έκσφεν- 
δόνιση άδειων μπουκαλιών στό 
γήπεδο. Δεύτερη—δαπανηρότερη 
αύτή—ή έκσφενδόνιση φρούτων 
τής έποχής, άπό πορτοκάλι μέ
χρι........μούσμουλο. "Αν παρ’ όλα
τούτα οί λευκοί εξακολουθούν νά 
χάνουν, συμβαίνει ή τρίτη καί 
πλέον θηριώδης φάση. Οί «λευ
κοί «φίλαθλοι» είσελαύνουν στό 
γήπεδο, κινηγοΰν τόν διαιτητή, 
μπλοκάρουν τούς γαλάζιους παί
κτες, βάζουν φωτιά στά δίχτυα καί
...........μασάνε τόν χορτοτάπητα
τού γηπέδου. Τότε οί άστυνομικοί 
έχουν μπόλικη δουλειά. Νά σώ
σουν τόν διαιτητή, νά άσφαλί- 
σουν τήν άκεραιότητα τών γα
λάζιων, νά περιφρουρήσουν τήν 
περιουσία τού γηπέδου, νά άδειά- 
σουν τόν άγωνιστικό χώρο, νά όδη- 
γήσουν τούς πρωταίτιους—καί πιό 
ζόρικους—στό φρέσκο καί τά λοι
πά καί τά λοιπά. ΚΤ δλα αύτά μέ 
ευγένεια, λεπτότητα καί τάκτ, για
τί άν κάνουν πώς βγάζουν τά 
κλόμπς θά κατηγορηθοΰν γιά—  
βαρβαρότητα καί δέν συμμαζεύεται.

Συμπέρασμα : Ή  τακτική μερι
κών «φιλάθλων» φτιάχνει ένα κά
δρο δχι καί τόσο πολιτισμένο 
βέβαια, εκεί πού δέν χωράει τίποτ’ 
δλλο έξω άπό τήν εύγένεια, τήν 
γενναιοφροσύνη, τόν ίπποτισμό. 
Ά ν  ύπάρχη βαρβαρότητα σέ τού
τη τήν ύπόθεση, φώς φανάρι πώς 
βρίσκεται στις κερκίδες, κι’ δχι 
στό γήπεδο. Στά στόματα μερικών 
θεατών είναι, κι’ δχι στά πόδια τών 
παικτών τά τόσο παρεξηγημένα....

'Η μάζα τών φιλάθλων είναι έκείνη 
συγχρόνως καί τιμή στό άθλημα.
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£  υα μοναστήρι, κοντά στη Δημητσάνα, τής 
Παναγίας. Είναι ξακουσμένο σ’ δλη τήν Ελλάδα, 
γ ιά  τήν άρχαία του δόξα, γ ια  τήν Ιστορία του καί 
για  τήν τωρινή του ομορφιά. Τεσσάρων περίπου 
αιώνων είναι ή Παναγία των Αίμυαλών. Τό κτί
σανε, τό ιδρύσανε, όπως λένε, κΤ όπως φαίνεται 
σε έπιγραφή μεγαλογράμματη στό καθολικό, δύο 
άδελφοί μοναχοί καί μ’ έπικεφαλής ένα Γρηγόριο, 
‘Ιερομόναχο Κοντογιάννη, πού φαίνεται πώς ήλ
θανε άπό τήν ‘Αλαγωνία, καί δώσανε, καί πήρε 
καί τό μοναστήρι τήν ονομασία τού χωριού τους 
«Αΐμυαλοί».

Γράφει στό καθολικό: . . . ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑ
ΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕ
ΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ.........ΔΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΠΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑ 
ΤΟΥ ΟΣΙΩΤΑΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥ
ΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΛΙΝ 
ΚΟΝΤΟΓΙ ΑΝΝΗΣ.

"Ενας ιερομόναχος λοιπόν καί πνευματικός, ήτανε 
μάλλον έπικεφαλής, μέ τήν αδελφή του μάλιστα 
ΕΥΠΡΑΞΙΑ, συνχρηματοδότης, πού φτάσανε καί 
κατοικήσανε δίπλα καί πάνου, στό Ζυγοβίοπι. Καί 
τό κτίσανε στό εΐδυλιακό μέρος. Είναι λίγο στό ρέμα, 
πού πέφτει, πού περνάει ό χείμαρρος Ίσβαρις ή κα
θώς τό λένε τό Ζυγοβιστινό ρέμα. Έκεΐ έχει μιά βλά
στηση πού δεν ύπάρχει πλούσια τέτοια σ’ αύτά τά 
μέρη. Είναι ’Ανατολικά τής Δημητσάνης. Δέ μπο
ρεί νά μήν ξέρετε τή Δημητσάνα, τήν Πατρίδα τού 
Γρηγορίου τού Πέμπτου. Τήν ένδοξη κι’ ώραία 
πάλι, πού τροφοδότησε μέ φωτιά τήν έπανάστασι, 
όσο δουλεύανε στά ρέματά της οί μπαρουτόμυλοι, 
καί μέ φωτιά τά στήθη των άγωνιζομένων άπό τόν 
άλλο μπαρουτόμυλο, τήν ΣχοΧή τής Δημητσάνης, 
τό «κρυφό σχολειό», πού δούλευε κΓ εκείνο κι’ εφό
διαζε τό "Εθνος μέ τούς πνευματικούς μαχητάς. 
Έκεϊ κοντά σ’ αύτή τήν πόλι είναι τό Μοναστήρι 
τώ ; Αίμυαλών, γνωστό σ’ δλη τήν περιοχή άπό 
τά πρώτα χρόνια τής ίδρύσεώς του, "Οχι άπλώς 
γνωστό. ’Από τά πρώτα χρόνια θέλω νά πώ  πώς 
ένέπνευσε μεγάλο σεβασμό. "Ισως διότι ήτο τότε, 
έκείνη τήν εποχή διψασμένος ό τόπος έκεΐνος. Άφοΰ 
βλέπομε χειρόγραφα δημοσιευμένα άπό τόν κ, 
Τάσο Γριτσόπουλο, που λένε πώς άπό τό Ιτος 1615 
καί 1618 άκόμα άνθρωποι εύσεβεΐς καί θρησκευτικοί, 
όπως ένας «Καρβουνιάρης» άπό τή Δραΐνα, πολύ 
μακρυνό χωριό, καί ένας άλλος άπό τή Νίτζιά όνό- 
ματι ’Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος άφιερώσανε 
χωράφια στό μοναστήρι τής Αίμυαλοϋς καί «γρά
φανε εις τήν πρόθεσι τόν πατέρα τού πρώτου πού 
τόν λέγανε Κυριάκο» νά μνημονεύεται. Κάπου έκεί 
κοντά, κοντά στή Μ :>νή, κοντά στό ζυγοβίτσι, άπό 
κάποια πράξι άφιερώσεως κτημάτων, ύπήρ^ε φαί
νεται κι’ άλλη κάποια μονή, τής «Παναγίας τής 
Γαρδαλοβίτισσας» πού λίγο, λίγο, μετά τήν ΐδρυ- 
σι τής νέας, τής μονής τών Αίμυαλών, έσβυσε κΓ 
έξέλιπε. Καί φαίνεται πώς πολύ γρήγορα άνα§ε(χ- 
θηκε άφοΰ τήν ϊδρυσί της ό κ. Τάσος Γριτσόπου- 
λος τήν φέρνει στά 1608, καί τήν έξάρτησί της άπό 
τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο πρό τού 1622, Γιατί 
υπήρχε σιγιλλιώδες γράμμα τού άπό Παλαιών 
Πατρών, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Τιμο
θέου τού πρώτου, δττως μνημονεύεται σέ κάποιο νεώ- 
τερο τού Πατριάρχου Ίερεμίου τού Γ' πού σώζεται

ΚΟΝΤΑ Σ ΤΟΝ 0ΕΟ

Σ εβ. Μητροπολίτου 
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως 

κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Άποψις άπό άέρος της Μονής ΑΙμυαλοΟ.
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καί σήμερα στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη ατό Παρίσι, 
Ττού μαρτυρείται
! Άλλα θέλω νά έλθετε μέ τή σκέψι νά την :.cpi:p- 
γασθήτε λίγο, Νά ττρογευθήτε κάτι, γιατί όταν θά 
τήν Ιττισκευθήτε καί σώματι, θά έχετε τέτοιον πλεο
νασμό σέ πνευματική χαρά καί Θά είναι τόσο πλού
σια αυτά πού Θά δήτε πού Θά είναι κρίμα νά κάνετε 
μιά μόνο φορά ένα τόσο πλούσιο πνευματικό τρα
πέζι.

Ά ν  λοιπόν μένετε στήν Τρίπολη κι’ όπου νά 
μένετε στή 'Ελλάδα, μέ άμάξι φτάνετε στή Δημη- 
τσάνσ. Μόνο άν δέν βιάζεσθε, άν δέν έχετε αφιερώ
σει περισσότερο χρόνο γ ι ’ αύτό τό προσκύνημα, 
νά μήν κατεβήτε στη Δημητσάνα. Γιατί άν δέν έχετε 
χρόνο πολύ δέ Θά προλάβετε, γιατί ή Δημητσάνα 
πρόκειται νά σάς κρατήση οπωσδήποτε σάν σει
ρήνα. Θέλεις άπό τήν ιστορία της, θέλεις άπό τήν 
αΐσθησι ότι άνέπνευσες τόν ίδιο αέρα πού άνέπνευ- 
σε ένας Γρηγόριος ό Ε' κι ένας Παλαιών Πατρών 
Γερμανός, θέλεις άπό τά τοπία πού άγναντεύεις, 
θέλεις άπό μιά άνεξήγητη ομορφιά πού βλέπεις σ’ 
αύτά τά κτίσματα τά παλαιά τά μαυρισμένα, σ’ 
αύτά τά γκαλντερίμια, σ’ αύτά τά σκόρπια μνη
μεία, οπωσδήποτε θά καθυστερήσης. Καλλίτερα 
νά προχωρήσης πρώτα πρός τήν Αίμυαλών γιατί 
απέχει δύο ή τρία χιλιόμετρα μόνο άπό τή Δημη- 
‘ σά >α καί τήν βλέπεις μέ τήν επιστροφή. Ή  καλ
λίτερα νά έλθης άλλη φορά, είδικώς νά δής τή Δημη
τσάνα, γιατί μέ τήν έπιστροφή, μετά τήν θέα καί 
τό περιδιάβασμα καί τή μελέτη τής Αίμυαλούς, μπο
ρεί νά μή σέ συγκινή τίποτα έκείνη τήν ή μέρα. Καί 
φτάνεις πεντακόσια μέτρα έξω τής Μ ρνής. Ά π ’ αύ- 
τοΰ ό δρόμος θά είναι καλλίτερος, τά κτήματα θά 
είναι μέ συρμό πνη φράκτη, μιά νέα σύγχρονη ύδα- 
τοδεξαμενή πού μαζεύει όχι βρόχηνα νερά, άλλά 
τής πηγής τά σκόρπια, μαρτυράνε πώς έδώ κοντά 
είναι τό μοναστήρι, καί σέ λίγο φτάνεις πάνω πρά
γματι καί θαυμάζεις. Μά είχανε τέτοια μέσα καί 
τότε καί φτιάξανε τέτοιο άνετο άνοιγμα γιά  νά 
γυρίζουνε καί τ ’ αύτοκίνητα; Νά σάς πώ. Έδώ εί
δικώς σ’ αύτό τό Μοναστήρι, θά σάς δώσω τή νέα 
εικόνα. Δέν είναι δυνατό νά σάς δώσω τήν παλαιό, 
διότι άφ’ ένός μέν δέν ύπάρχει γιά  μάς παλαιό, γ ια 
τί δέν τήν είδαμε καί διότι έμεϊς είμαστε νέοι σ’ αύτή 
τήν περιοχή, καί διότι όπως μάς λένε, αύτά πού 
προσθέσανε είναι μόνο ομορφιές. Μά είναι δυνατό 
νά κάνουν ομορφότερα πράγματα άπό τότε Θά μοϋ 
πήτε; Κι’ όμως είναι. “Αν πάλι ήταν καλλίτερα πρώ
τα, αύτά πού αλλάξανε, έ ! τότε πρέπει τά προη
γούμενα νά μήν έχουνε κανένα μέ τήν ικανότητα νά 
σάς δώση τήν εικόνα. Άκοϋτε λοιπόν τώρα κι’ 
έμένα.

Ή  Μονή είναι φυτεμένη πλάγια  σ’ ένα βράχο. 
Μόνο μέ μιά παρένθεσι Θέλω νά σάς πώ  πώς καί 
τώρα, έπειδή σάς μίλησα γιά  νέα Μονή, καί τώρα 
ύπάρχει αύτούσια ή παλαιά μορφή τοΰ Μοναστη
ριού. Ή σημερινή ήγουμένη δέν έκανε σύγχρονα 
μοντέρνα, τίποτα. Τά παλαιά άνεκαίνισε, άνεστή- 
λωσε καί κατώρθωσε άκόμα καί ύλικά, άν μπο
ρούμε νά πούμε, νά βάλη, άρχαϊκά. Αύτό τό Μο
ναστήρι τό φυτεμένο στό βράχο, έχει γίνει μέ προσ
θήκες Ττολλές όπως γράφη τό σωζόμενο κτητορικό 
τής Μονής. Ά πό  πάνώ όπως εϊμεθα πρωτού νά 
άρχίσωμε νά κατεβαίνωμε τις γραφικές χώμα καί

γκαλντερίμια σκάλες, βλέπομε τήν πρός τό δρόμο 
πλευρά τού μοναστηριού ένα μακρυνάρι κελλιά πού 
αποτελούνε τόν ξενώνα, Αύτές c! σκάλες πού είναι 
μέν επισκευασμένες άπό τή ρίζα τους τώρα, πού 
μοιάζαν όμως πτος είναι οι καλά διατηρημένες άρ- 
χαϊες έκεϊνες γραφικές σκάλες, σέ οδηγούν πρός τήν 
αύλόπορτα τήν εξωτερική τού Μοναστηριού. Αν 
μπορούσες νά κρεμαστής άπέναντι, ή νά πήγαινες 
στό δρόμο πέρα πού πάει στήν Ύφούντα, ή νά είχε 
προέκτασι ή πάνω πλατεία, Θά έβλεπες τό μονα
στήρι ν’ άποτελή ένα μεγάλο Τ. Μπαίνεις άπό τήν 
αύλόπορτα στή μέσα αύλή καί άνατριχιάζεις. 
Πώς νά σάς πώ. Πίσω σου άν κυττάξης ψηλά βλέ
πεις μιά σειρά χαγιάτι ξύλινο χαριτωμένο. Είναι ό 
Ξενώνας πού βλέπαμε ά π ’ έξω. Προχωρείς πρός τήν 
αύλή καί στέκεσαι έμπρός ή κάθεσαι καί βλέπεις. 
’Εμπρός σου μιά βρυσούλα «ΝΙΤΟΝ ΑΝΟΜΗ
ΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΥΙΝ». Στή μέση στήν αύλή 
ένας γέρο Πλάτανος. Σά γέρος τσοπάνης τής πα 
λαιός εποχής πού περιμένει τόν ήγούμενο νά τού 
άνοιξη τήν άπό μέσα αύλόπορτα. Μπορεί νά είναι 
καί μαρμαρωμένος εκεί ό τσοπάνης άπό πενήντα 
χρόνια, άμα όμως θά ζωντανέψη Θά ξαφνιαστή πού 
θά τού άνοιξη καλόγρια, γιατί αύτός θά περιμένη 
κάποιον «Αγάπιο» ν’ άνοιξη καί θά διερωτάτοι: 
«Μά πού ξεφύτρωσε τούτη σέάντρικό μοναστήρι»;

"Οταν σηκώσης τά μάτια ψηλά, βλέπεις άλλη σει
ρά, βεράντα ξύλινη, κελλιά μικρά σεμνά καί πολύ 
πολύ όμορφο·. Είναι καλογερικά κελλιά καί ή σειρά 
προεκτείνεται έξω κι’ έξω στήν αύλή, καί μέ τή 
σειρά τήν πρώτη φαίνεται άπό τό δρόμο σχηματί
ζει τό Τ, πού έσημείωσα. Ανεβαίνεις. Αριστερά σου 
πέντε έξι σκαλοπάτια καί άπό τήν αύλίτσα χτυ
πάς τήν μέσα εξώπορτα, άνοίγει καί μένεις έκθαμ
βος. Ανεβαίνεις έναν άνήφορο κάτω άπό μιά στοά 
πολύ έντυπωσιακή. Στήν κορυφή του ή σημερινή 
ήγουμένη, έχει ένα «Γολγοθά», μιά πολλή καλή 
σύνθεσι μέ τήν Κύριο φορτωμένο τό Σταυρό. «Καλή 
μου γερόντισσα πόσο γελάστηκες άν πίστεψες πώς 
έχει τέτοιες ομορφιές ό Γολγοθάς. Τόν Γολγοθά τόν 
άνεβαίνει κανείς όχι θαυμάζοντας καί παρινώντας 
ένα πεντακάθαρο κι’ άστραφτερό άπό τόν άσβέστη 
χαριτωμένο κΓ έκπληκτικό άνηφοράκο. Τό Γολγο-

Ή  είσοδος τής ιστορικής Μονής, ή όποια πρώτη υποδέχε
ται φιλόξενα τόν κάθε επισκέπτη.
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θά τόν άνεβαίνει κανείς ένω ό ίδρώς τρέχει ποτάμι 
σάυ αίμα, καί αέ γονατίζει, καί σέ ματώνει, καί ή μόνη 
αναψυχή σ’ αυτόν είναι μιά αίσθηση άν τή νοιώθης 
πώς ένα χέρι Θείο σοϋ αλαφραίνει τό βάρος τοϋ Σταυ
ρού καί σού χαϊδεύει κάποιου ’Αγγέλου χέρι τό μέ
τωπο.

Μετά, ό άνηφοράκος αυτός ΰπό την σπηλιά τοϋ 
βράχου τώρα, κάνει γωνία δεξιά κι’ ένώ περνάς κελ- 
λιά, σέ άρχαϊκό τύπο μεν άλλά πολύ περιποιημένα, 
άφύσικα περιποιημένα, γ ιά  καλογερικά, πάνω δεσ- 
ποτικό, μέ άρχοντιά πολλή περιποιημένο. Πέρα πιο 
πάνω κατεβαίνοντας πέντε δέκα σκαλοπάτια Είναι 
τραπεζαρία. Δεν μπορείς νά πής δε μοιάζει καλο
γερική, άλλά καί καλογερική τέλεια δεν έχεις συναν
τήσει. ’Ανεβαίνεις προχωρείς λίγο καί μέ τρία - τέσ
σερα σκαλιά πας σ’ ένα είδος μοναστηριακό, ήγου- 
μενείο, ξενώνας. “Ολα ύπερβολικά περιποιημένα. 
"Ενα μόνο τά δικαιολογεί. Έδώ δέν κατοικούν άν- 
δρες, άλλά γυναίκες καί έπικεφαλής, μιά πολλή νοι
κοκυρά καί δραστήρια μοναχή, μέ πολλή φαντα
σία καί τέχνη καί ζήλο, καί προ πάντων μέ πληθω
ρική γόνιμη σκέψι, πού τήν οδηγεί όλο καί νά φτιάχ- 
νη. Αν είχε καλογερικά υφάσματα για  κουρτίνες, 
βέβαια θά έβαζε. . , καλογερικά. Κι’ όλα θά τά έκα
νε καλογερικά άν μπορούσε. . .

Συνεχίζομε ΰπό τήν σπηλιά μέ δεξιά μας τήν πλη
θώρα τά κελλιά καί φτάνομε στο βάθος τής σπηλιάς 
πού καταλήγει, στό καθολικό τού Ναού, τό καί άρ- 
χικώς ύπάρχον μέ τά λίγα κελλάκια δεξιά, όπως

πάμε, μεριά, Στό μέσα, στή σπηλιά, στό βράχο, 
σφηνωμένο, μεγάλο άσκητήριο.

Αύτό είναι, αύτό άς πούμε πώς είναι τό μοναστήρι. 
“Ενα μοναστήρι μέ μεγάλη δόξα καί μεγάλη παρά- 
δοσι. “Ενα μοναστήρι μέ πολλή καλογερική τάξι. 
Διαβάζομε μέ τά μάτια τού ιστορικού, σ’ ένα σιγίλ- 
λιο τού 'Ιερεμίου τού Α \, «τά παραγγελλόμενα» 
νά «διάγωσι κοινοβιακώς, κοινά βρώματα καί π ώ 
ματα έχοντες, σκεπάσματα καί ύποδήματα, ζώνες 
ώς μία ψυχή έν διαφόροις σώμασι οίκούσα καί φυ- 
λάττοντες τόν τύπον τής μοναστικής πολιτείας». 
«Αύτό τό «ζώντες ώς μία ψυχή.έν διαφόροις σώμα- 
σιν» μέ συγκινεϊ.

«Καν’ Παναγιά μου αύτό νά γίνη σ’ όλους οδη
γός καί δόγμα. Κι’ έσεΐς άδελφοί μου πού μέ διαβά
ζετε αύτό νά πάρετε ώς καρπό τού κόπου σας πού 
κάνατε νά περιδιαβάσετε μέ τή σκέψι τή Μονή αύτή 
τών Αίμυαλών κοντά στή Δημητσάνα. Νά γίνετε 
μέ όποιον μαζί ζήτε πρώτα, καί μετά μέ τόν κάθε 
πλησίον σας «μία ψυχή!» έν διαφόροις σώμασιν. 
Κι’ άκόμα νά έλθετε νά τήν έπισκεφθήτε αύτή τή 
Μονή. Νάτήν έπισκεφθήτε. . .άλλά νά μείνετε λίγο 
μέσα ση-ό Ναό, σ’ ένα στασίδι, χωρίς κανένας νά 
τό καταλάβη καί νά στοχασθήτε. . . τόν έαυτότσας, 
τις άμαρτίες σας, τή σάρκα σας, τό εγώ σας, καί 
νά ψάξετε νά βρήτε μέσα σας Καί νά συγκεντρώσετε 
τήν πίστι σας. Μ’ αύτή νά ζητήσετε άπό τήν Πα
ναγία, νά πρεσβεύη πρός τό Θεό, νά πλατύνη 
τά στήθη σας καί νά πληθύνη τήν άχάπη σας.
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ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ -
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ

Η Ο Μ Α Σ  ΤΗΣ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Π Ρ Ω Τ Α 0 Α Η Τ Ρ Ι Α
1 9 7 2

Οί θριαμβευταί τού πρωταθλήματος καλαθοσιραιρίσεως άθληταί τής Χωροφυλακής μετά τού Β . ‘Επιθεωρητοϋ Χωρ]κή: 
Ταξιάρχου κ. X. Ρά>λη (μέ πολιτικήν περιβολήν) καί άλλων άξιωματικών τοΟ Σώματος.
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Μέ ιδιαιτέραν έπιτυχίαν διεξήχθη άπό 24—28 Μαίου 1972 
τό έίήσιον πρωτάθλημα καλαθοσφαιρίσεως Ενόπλων Δυ
νάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας είς τό κλειστόν γυμναστή- 
ριον τού ΈθνικοΟ Σταδίου Λαρίσης. Εις τό πρωτάθλημα τούτο 
τό όποιον δίώργάνωσε άψογα είς όλας αυτού τάς λεπτομέρειας 
ή 110 Πτέρυξ Μάχης, έλαβον μέρος αί άντιπροσωπευτικαί 
όμάδες Στρατού, Ναυτικού, ’Αεροπορίας, Χωροφυλακής, 
’Αστυνομίας Πόλεων καί Λιμενικού Σώματος, οί δέ φίλαθλοι 
τού ωραίου αθλήματος τής καλαθοσφαιρίσεως άπήλαυσαν 
πραγματικά συναρπαστικούς αγώνας μεταξύ των στρατευμένων 
άθλητών μας πάντοτε μέσα είς τά πλαίσια τής εύγενούς 
άμίλλης καί τού καλώς άγωνίζεσθαι.

Πρωταθλήτρια τών αγώνων καί μάλιστα άήττητος, άνεδείχθη 
ή όμάς τής Χωρρφυλακής, τής όποιας οί άθληταί ύπερέβαλλον 
έαυτούς είς άγωνιστικήν διάθεσιν καί αθλητικόν ήθος, ώστε 
νά χειροκροτηθούν θερμώς ύπό τών χιλιάδων φιλάθλων καί 
νά άποσπάσουν τά θερμά συγχαρητήρια τών έπισήμων. Τά 
σκορ τών αγώνων τής όμάδος τής Χωροφυλακής έχουν ώς 
έξής :Μέ ’Αστυνομίαν Πόλεων, ή όποια άνεδείχθη δευτέρα, 
83—81, μέ Στρατόν, τρίτον είς τήν κατάταξιν, 81—75, μέ 
Λιμενικόν, τέταρτον, 66—64, μέ ’Αεροπορίαν, πέμπτην, 
93—54 καί μέ Ναυτικόν, έκτον, 83—70.

Μεταξύ τών άθλητών καλαθοσφαιρίσεως τής Χωροφυλακής 
ιδιαιτέρως διεκρίθησαν οί Χωρ]κες Τσάνταλης Παρασκευάς, 
Λαρεντζάκης Αίας, Τσοσκούνογλου Νικόλαος, Ίορδανίδης 
Χρήστος, Γιαννουζάκος Μιχαήλ, Σισμάνης Νικόλαος καί 
Μπογατσιώτης Κωνσταντίνος χωρίς νά θεωρηθούν ύστερή- 
σαντες καί οί λοιποί άθληταί τής όμάδος.

Τά έπαθλα έπεδόθησαν είς τάς νικήτριας όμάδας ύπό τού 
'Υποπτεράρχου, κ. Β. Παπαβασιλείου, Δίντοΰ Β' κλάδου τού 
'Αρχηγείου ’Ενόπλων Δυνάμεων, ώς έκπροσώπου τού ’Αρχη
γού Α.Ε.Δ., παρουσία τού 'Αναπληρωτοΰ Γενικού Γραμματέως 
’Αθλητισμού κ. Βλαδίμηρου, τού ’Επιθεωρητού Β’ Έπιθεωρή-

<*©ΐιΐ@*> <Λ©η]©*’ «ν©(ιι 23^ 'Α®ι«Κ23  ̂'*Φ*ι©*> s*©#
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σεως Χωροφυλακής Ταξιάρχου καί X. Ράλλη, Άνωτάτων 
'Αξιωματικών, ώς έκπροσώπων τών ’Αρχηγείων τών συμμετα- 
σχουσών είς τούς άγώνας όμάδων καί τών τοπικών άρχών τής 
Λαρίσης. Μετά τό πέρας τών άγώνων ή 110 Π.Μ. διωργάνωσε 
πρός τιμήν τών άθλητών λαμπράν δεξίωσιν. ’Επίσης ό Ο.Φ.Χ. 
Λαρίσης ήθλοθέτησε βαρύτιμον κύπελον διά τούς άγώνας, 
ή δέ Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας παρέθεσε δεξίωσιν πρός τιμήν τής 
νικήτριας όμάδος τής Χωροφυλακής, τήν όποιαν έτίμησε διά 
τής παρουσίας του ό κ. Β' ’Επιθεωρητής Χωρ]κ;ής, όστις ώμύ 
λησε κατ’ αυτήν συγχαρείς θερμώς τούς άθλητάς. Τά συγχαρη
τήρια τού κ. Έπιθεωρητού πιστεύομεν ότι αντανακλούν τά 
αισθήματα όλων τών άνδρών τού Σώματος, οί όροΐοι εύχονται 
είς τούς ψυχωμένους άθλητάς μας πάντοτε θριάμβους είς τόν 
στίβον τού άθλητισμού καί τής ζωής.
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X Ν ο μ ι κ ά  Θ έ μ α τ α

ΕΠΙΛΟΣΙΣ  

Δ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ω Ν  |

Β #

ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Αί διέπουσαι την έπίδοσιν έγ- 
γράφων τής πολιτικής διαδικασίας 
διατάξεις περιέχονται εις τά άρθρα 
123 έπ. τοΰ Κώδικος Πολιτικής 
Δικονομίας.

Βασική είναι ή διάταξις τοΰ 
άρθρου 124 παρ. 1, καθ’ ήν ή έπί- 
δοσις γίνεται έπιμελεία τοΰ διαδί- 
κου κατόπιν παραγγελίας διδομέ- 
νης ύπ’ αύτοϋ ή τοϋ πληρεξουσίου 
του ή κατ’ αΐτησιν αυτών υπό τοϋ 
άρμοδίου δικαστοΰ, έπί πολυμελών 
δέ δικαστηρίων ύπό τοϋ Προέδρου 
αυτών.

Καθ’ ύλην και κατά λειτουργίαν 
άρμόδιον δργανον πρός ένέργειαν 
τής έπιδόσεως είναι ό δικαστικός 
κλητήρ, ό διωρισμένος παρά τώ δι
καστή ρίφ εις τήν περιφέρειαν τοΰ 
όποιου κατοικεί ή διαμένει κατά 
τόν χρόνον τής έπιδόσεως ό πρός 
δν αΰτη.

Αί έπιμελεία τοϋ δικαστηρίου 
έπιδόσεις δύνανται νά γίνουν καί 
διά τίνος τών ποινικών κλητήρων 
τής περιφερείας ή διά τών αστυνο
μικών όργάνων ή τών οργάνων τής 
άγροφυλακής ή δασοφυλακής(άρθρ. 
123 παρ. 1, 2 Κωδ. Πολ. Δικ.).

Έκ τών διατάξεων τών ανωτέρω 
άρθρων προκύπτει, δτι ή πρωτοβου
λία έπιδόσεως έγγράφων τής πολι
τικής διαδικασίας άνήκει κατά κα
νόνα εις τούς διαδίκους.

Τά ακολουθούντο άρθρα 125—145 
άναφέρονται εις τόν τρόπον, χρό
νον, τόπον κ.λ.π. τών έπιδόσεων.

Λίαν ένδιαφέρουσα είναι ή διά- 
ταξις τοΰ άρθρου 134 παρ. 1 Κώδ. 
Πολ. Δικ. καί εϊδικώτερον ή τοϋ

έδαφ. δ', τούτου, καθ' ήν ή έπίδοσις 
δικογράφων πρός τούς εις τήν Χω
ροφυλακήν άνήκοντας καί τελοϋν- 
τας έν ένεργώ ύπηρεσίμ, έάν δέν 
είναι δυνατή πρός αυτούς τούς 
ίδιους ή τούς μετ’ αύτών συνοικοΰν- 
τας συγγενείς ή ύπηρέτας, γίνεται, 
άφ’ ένός μέν κατά τάς παρ. 3 καί 4 
τοΰ άρθρ. 129, άφ’ ετέρου δέ πρός 
τόν προϊστάμενον τής 'Υπηρεσίας 
αύτών, δστις κατ’ άρθρον 134 παρ. 2 
Κώδ. Πολ. Δικ. ύποχρεοϋται νά 
διαβιβάση τό έγγραφον άμελητί 
διά τοΰ ταχυτέρου καί άσφαλεστέ- 
ρου μέσου εις τόν πρός δν ή έπί- 
δοσις. Καί ή μέν παρ. 3 τοϋ άρθρου 
129 όρίζει, δτι ώς σύνοικοι θεω
ρούνται οί είς τό αύτό διαμέρισμα 
διαμένοντες, οί θυρωροί πολυκα
τοικιών καί αί έν αύταΐς οίκοΰσαι 
οίκογένειαι αυτών, οί διευθυνταί 
ξενοδοχείων καί οικοτροφείων καί 
τό ύπηρετικόν καί υπαλληλικόν 
προσωπικόν αυτών, ούχί δμως οί 
ένοικοι έτέρου διαμερίσματος ή 
δωματίου τής αυτής οικίας, ένώ ή 
παρ. 4 τοϋ αύτοϋ άρθρου καθορίζει 
τόν τρόπον έπιδόσεως τοϋ έγγρά- 
φου, έάν ό πρός δν ή έπίδοσις, οί 
συνοικοΰντες συγγενείς ή ύπηρέται 
τούτου κ.λ.π. δέν εύρίσκωνται είς 
τήν κατοικίαν των.

'Ως προκύπτει έκ τών ανωτέρω 
διατάξεων ό τρόπος έπιδόσεως έγ
γράφων τής πολιτικής διαδικασίας 
είναι διάφορος τοϋ τής έπιδόσεως 
ποινικών δικογράφων. Προκειμέ- 
νου περί τών πρώτων δέν άπαιτεΐ- 
ται διά τήν έπίδοσιν διαταγή τοϋ 
διοικητοΰ τοΰ πρός δν ή έπίδοσις,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΑΔΗ 

Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

ώς συμβαίνει είς τάς περιπτώσεις 
έπιδόσεως ποινικών δικογράφων 
(άρθρ. 157 Κ.Π.Δ.), άλλά γίνεται 
οΐυτη πρός τόν ίδιον προσωπικώς ή 
είς τούς βέτ’ αύτοϋ συνοικοϋντας 
Συγγενείς, ύπηρέτας κ.λ.π.

Συνηθέστατα τά πρός άνδρας τής 
Χωροφυλακής Απευθυνόμενα πο
λιτικά δικόγραφα άφοροϋν είς τήν 
κλήτευσιν αύτών ώς μαρτύρων ένώ- 
πιον πολιτικών δικαστηρίων ή δι
καστών, οπότε γεννάται τό έρώτη- 
μα, έάν ή τοιαύτη έμφάνισίς των 
είναι δΤ αυτούς ύποχρεωτική ή ου 
καί ποιαι αί συνέπειαι τής μή προ- 
σελεύσεώς των.

Κατ’ Αρχήν, πρέπει νά διακρίνω- 
μεν, έάν ό Καλούμενος ύπηρετή 
είς τήν έδραν τοΰ δικαστοΰ ή τοΰ 
δικαστηρίου ένώπιον τοϋ όποιου 
καλείται, ή έκτος ταύτης. .

Είς τήν πρώτήν περίπτωσιν θά 
πρέπει νά παρέχεται πάσα δυνατή 
διευκόλυνσις έκ μέρους τής Ύπή- 
ρεσίας πρός έμφάνισιν τοϋ Καλου- 
μένου καί έξέτασίν του ένώπιον τών 
ανωτέρω όργάνων, μάλιστα δέ είς 
υποθέσεις, καθ’ άς παρέστη ούτος, 
ώς έκ τής ϊδιότητός του, μάρτυς έπί 
τής έπιδίκου διαφοράς, έφ’ δσον 
£)βτω-διεηκολύνεται καί ή ορθή καί 
Απρόσκοπτος ,άπονομή τής δικαιο
σύνης, άρκεΐ-καί τοΰτο είναι ουσιώ
δης νομική ύποχρέωσις παντός 
καλουμένου—νά καταθέση τήνάλή- 
θειαν καί μόνον, άνευ έπεκτάσεώς
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ίου έπν ζητημάτων καί γεγονότων, 
ών δέν έχει ιδίαν άντίληψιν, δυνα- 
μένων δέ ώς έκ της φύσεως της 
έπιδίκου διαφοράς νά προκαλέσουν 
τήν άντίδρασιν καί τάς διαμαρτυ
ρίας τινός των διαδίκων.

Έάν οί κλητευόμενοι κατοικοΟν 
έκτος της έδρας τοϋ δικαστηρίου ή 
τοΰ δικαστοΰ ένώπιον του όποιου 
καλούνται πρός έξέτασιν, τοιαύτη 
νομική ύποχρέωσις πρός έμφάνι- 
σίν των δέν ύφίσταται. Καί ναι μέν 
ό Κώδιξ Πολιτικής Δικονομίας δέν 
όρίζει ρητώς-τοΟτο, ώς πράττει ό 
Κ.Π.Δ. εν άρθρφ 215 παρ. 3 ώς 
άνηκ. δι’ άρθρου 6 Α.Ν. 230J67 
προκειμένου περί κλητεύσεως δη
μοσίων υπαλλήλων διαμενόντων 
εκτός τής έδρας τοϋ δικαστηρίου, 
ουχ’ ήττον τοϋτο συνάγεται έκ τής 
φ χχεας των υποθέσεων, άτινας έξε- 
τάζουν τά πολιτικά δικαστήρια καί 
των έν γένει διατάξεων, αί όποΐαι 
διέπουντήν έκδίκασιν τούτων. Πε
ραιτέρω, θά ήδύνατό τις νά παρατη- 
ρήση, πώς είναι δυνατόν, προκειμέ
νου μέν περί κλητεύσεως ώς μαρτύ
ρων των άστυνομικών οργάνων (ώς 
καί των λοιπών δημοσίων υπαλλή
λων) ένώπιον τών ποινικών δικαστή 
ρΐων νά απαιτείται κατά κανόνα άπό- 
φασις τοϋ δικαστηρίου κ.λ.π. πρός 
έμφάνισίν των ένώπιον αύτών, οσά
κις διαμένουν ούτοι έκτος τής έδρας 
των, ένώ προκειμένου περί πολι
τικών δικαστηρίων ή τοιαύτη έμ- 
φάνισίς των νά είναι είς πάσαν πε- 
ρίπτωσιν υποχρεωτική.

Βεβαίως έν άρθρω 415 παρ. 2 
Κώδ. Πολ. Δικ. ορίζεται, ότι ό κα
λούμενος όπως έξετασθή ώς μάρτυς 
ύποχρεοΰται νά προσέλθη καί κα- 
ταθέση περί τών πραγματικών γε
γονότων τά όποια γνωρίζει, ένώ ή 
παρ. 3 τοϋ αύτοΰ άρθρου άπειλεϊ 
κυρώσεις κατά τοΰ κληθέντος πρός 
έξέτασιν καί μή προσελθόντος άδι- 
καιολογήτως μάρτυρος (πληρωμή 
τών έκ τής απουσίας του προξενη- 
θέντων έξόδων, ένδεχομένη βιαία 
προσαγωγή τούτου). Επίσης τό 
άρθρον 421 τοϋ αύτοΰ Κώδικος 
παρέχει τήν ευχέρειαν είς τό δικα
στή ριον ή τόν δικαστήν ένώπιον 
τοΰ όποιου διεξάγεται ή άπόδειξις, 
όπως καταδικάση τόν μή έμφανι- 
σθέντα ή έμφανισθέντα καί άρνού- 
μενον νά καταθέση, καίτοι ύπο- 
χρεοϋται πρός τοϋτο, μάρτυρα καί 
είς χρηματικήν ποινήν 1.000—10.000 
δραχμών κατά τά έν άρθρφ 207 
οριζόμενα. Έξ όσων όμως γνωρί- 
ζομεν ουδέποτε πολιτικόν δικα- 
στήριον ή δικαστής κατεδίκασεν

όργανον τής Χωροφυλακής, Γμή 
προσελθόν ένώπιον αύτών, ΐνα έξε
τασθή ώς μάρτυς, είτε έν τή έδρα 
τοϋ δικαστηρίου ύπηρετοϋν είτε 
έκτος αύτής. Άλλωστε αί προδια- 
ληφθεϊσαι διατάξεις παρέχουν ά- 
πλώς τήν δυνατότητα έπιβολής τών 
ώς άνω κυρώσεων, χωρίς νά ύπο- 
χρεώνουν είς τοϋτο τόν δικαστήν 
ή τό δικαστή ριον, μάλιστα δέ ή 
παράγρ. 3 τοΰ άρθρου 417 προϋπο
θέτει καί τήν άδικαιολόγητον μή 
προσέλευσιν τοΰ μάρτυρος πρός 
έξέτασιν, ήτις δέν ύφίσταται, οσά
κις ύπηρεσιακοί λόγοι δέν έπιτρέ- 
πουν τήν έμφάνισίν τοϋ καλουμέ- 
νου μάρτυρος ένώπιον τών ώς άνω 
οργάνων.

*

Τά τής έπιδόσεως^δικογράφων ένερ- 
γουμένων κατ’ Άξ]κών καί 'Οπλιτών 
Χωροφυλακής διοικητικών εξετά
σεων προβλέπονται υπό τοΰ Ν.Δ. 
343] 1969 καί τοϋ Κανονισμού Πει
θαρχίας έν τή Χωροφυλακή (Β.Δ. 
167J28-7-56).

Οΰτω, κατ’ άρθρον 40 παρ. 3 τοΰ 
Ν.Δ. 343] 1969, είς άς περιπτώσεις 
διατάξεις τοΰ νομοθετικού τούτου 
διατάγματος έπιβάλλουν τήν είς 
τόν έγκαλούμενον ’Αξιωματικόν 
κοινοποίησιν (1) δικογράφων (π.χ. 
άρθρ. 29 παρ. 1 έδ. α'), έάν ούτος 
διατελεϊ είς παράνομον απουσίαν ή 
λιποταξίαν , ή κοινοποίησις γίνεται 
είς τόν διοικητήν τής υπηρεσίας, 
έν ή τελευταίως ύπηρέτει. Έάν δέ 
διατελή είς τήν κατάστασιν τής 
διαθεσιμότητος ή άργίας δι’ άπο- 
λύσεως ή έχη άπομακρυνθή τοϋ 
Σώματος καί τυγχάνει ιδιώτης καί 
δέν ανευρίσκεται αύτοπροσώπως ή 
άρνήται τήν παραλαβήν οίουδήπο- 
τε δικογράφου, ή κοινοποίησις 
γίνεται είς τούς συνοικοϋντας συγ
γενείς ή συνοίκους τής τελευταίας 
γνωστής κατοικίας του καί έν περι- 
πτώσει άρνήσεως παραλαβής τά 
έν λόγφ δικόγραφα θυροκολλοΰν- 
ται Έάν ό έγκαλούμενος είναι άγ- 
νώστου διαμονής, ή κοινοποίησις 
τών ανωτέρω γίνεται είς τήν άστυ- 
νομικήν αρχήν τής τελευταίας 
γνωστής διαμονής του.

Προκειμένου περί όπλιτών Χω
ροφυλακής ή κοινοποίησις (1) τών 
έν λόγφ δικογράφων γίνεται ώς 
έξής: Έάν ό έγκαλούμενος διατελή 
είς λιποταξίαν, ή κοινοποίησις γί
νεται είς τόν Διοικητήν τής 'Υπη
ρεσίας, έν ή τελευταίως ύπηρέτεΓ.

Έάν δέ διατελή είς μακράν άδειαν 
λόγφ νοσήματος, ή έχει άπομακρυ ν 
θή τοϋ Σώματος καί τυγχάνει ιδιώ
της καί δέν άνευρίσκεται αύτο- 
προσώπως ή άρνήται τήν παραλα
βήν οίουδήποτε δικογράφου, ή κοι- 
νοποίησις γίνεται είς τούς συνοι- 
κοΰντας συγγενείς ή συνοίκους τής 
τελευταίας γνωστής κατοικίας του 
καί έν περιπτώσει άρνήσεως παρα
λαβής τά έν λόγφ δικόγραφα θυρο- 
κολλοϋνται. Έάν ό έγκαλούμενος 
είναι άγνώστου διαμονής, ή κοινο- 
ποίησις τών άνωτέρω γίνεται είς 
τήν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν τής τε
λευταίας γνωστής διαμονής του, 
(άρθρον 59 Καν. Πειθ. Χωρ]κής).

Υπογραμμίζεται ιδιαιτέρως, ότι 
έν άπουσία τοϋ πρός όν ή κοινο- 
ποίησις ή άρνήσει τούτου όπως πα- 
ραλάβη τό δικόγραφον, ή κοινο- 
ποίησις πρέπει νά γίνη είς τούς συ- 
νοικοΰντας συγγενείς ή συνοίκους 
τής τελευταίας γνωστής κατοικίας 
του (ούχί διαμονής (2) άλλως ή 
έπίδοσις είναι άκυρος. Ουτω, τό 
Συμβούλιον Επικράτειας διά προ
σφάτου γνωμοδοτήσεώς του (ύπ’ 
άριθ. 882]8-3-71) έκρινεν ώς μή 
γενομένην νομοτύπως τήν κοινο- 
ποίησιν έγγράφου πειθαρχικής δί
κης, είς χεΐρας τοϋ διευθυντοϋ νο
σοκομείου, είς ό ένοσηλεύετο ό 
πρός όν ή κοινοποίησές Χωροφύ- 
λαξ, κατόπιν άρνήσεως αύτοΰ όπως 
παραλάβη τό έγγραφον τοϋτο.

1. Κυρίως είπεϊν, δέν πρόκειται έν- 
ταϋθα περί κοινοποιήσεως, άλλα περί 
έπιδόσεως, καθ’ όσον ή κοινοποίησις γί
νεται δι’ άνακοινώσεως τοϋ περιεχομένου 
τοϋ έγγράφου είς τόν πρός όν αϋτη (πρβλ. 
άρθρ. 154 παρ. 1, 165 παρ. 1 Κ. Π. Δ.), 
ένώ ή έπίδοσις διά παραδόσεως τοϋ έγ
γράφου είς χεΐρας τοϋ ένδιαφερομένου 
(άρθρον 154 παρ. 1 Κ. Π. Δ.). Ό τρα καί 
Μπουροπ. Κ. Π. Δ. σελ. 217.

2. Ένφ προκειμένου περί έπιδόσεως 
έγγράφου πρός ϊδιώτας κατά διατάξεις 
τοϋ άρθρου 155 Κ.Π.Δ. ή τοιαύτη έπί- 
δοσις δύναται νά γίνη καί είς τόν τόπον 
διαμονής τοΰ πρός όν ή έπίδοσις. Ώ ς τό
πος δέ προσωρινής διαμονής θεωρείται 
καί ή οικία τρίτου, ή έξοχική έπαυλις 
τό ξενοδοχεΐον, τό νοσοκομεΐον κ.λ.π.
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Τά σύγχρονα τεχνικά μέσα 

καί ή Θεωρία των

βασικήν άνάγκην άπετέλεσεν 
άνέκαθεν ή επικοινωνία μεταξύ τών 
άνθρώπων. Ποικίλα μέσα έχρησι- 
μοποιήθησαν, πολλά δέ συστήματα, 
από τά πλέον πρωτόγονα έως τά 
πλέον σύνθετα, όπως χαρακτηρί
ζονται έπί των ήμερων μας, ένεσάρ- 
κωσαν τάς έμπνεύσεις των ειδημό
νων έκάστης εποχής.

Αί προσπάθειαι τού άνθρώπου, 
κατέτεινον εις τήν μεταβίβαοιν μη
νυμάτων είτε διά ζώσης, είτε διά 
γραπτών κειμένων, μέσον ενός 
συστήματος, τοϋ οποίου ή μορφή, 
βραδέως μέν άλλά σταθερώς, άνα- 
δυομένη έκάστοτε άπό 'τήν συμβο
λήν φαεινών ιδεών, όρθοϋται σήμε
ρον ενώπιον μας ύπό τήν πλέον 
αρχιτεκτονικήν της έμφάνισιν.

Ό  διαχωρισμός αύτός, βασικώς 
υπάρχει καί σήμερον, ήτοι ή τη
λεφωνία ή ραδιοτηλεφωνία καί ή 
τηλεγραφία ή ραδιοτηλεγραφία ή 
οποία έξειλίχθη εις τήν τηλετυπίαν 
ή ραδιοτηλετυπίαν, τήν οποίαν καί 
έξετάζομεν εις τήν συνέχεια, κατά 
στάδια, ως πρωτοενεφανίσθη,

Περί τά τέλη τοϋ 18ου αίώνος, 
έπραγματοποιήθησαν τά πρώτα 
πειράματα τοϋ άκουστικοΰ τηλε
γράφου. ’Ολίγον άργότερον πρό
κειται νά έμφανισθή εις τό πεδίον 
τών δοκιμών ό ήλεκτρισμός, ό 
όποιος τελικώς θά όδηγήση εις 
τήν λύσιν τοϋ προβλήματος.

Κατά τό 1702, πρώτος ό μοναχός 
Γώθεϋ, τοϋ Τάγματος τών Βενε- 
δίκτων, άπέστειλεν εις τήν ’Ακα
δημίαν τών Παρισίων είδος άκου- 
στικοϋ τηλεγράφου, τόν όποιον ό 
ίδιος έπενόησεν.

Τήν Ιην Φεβρουάριου τοϋ 1753, 
έπροτάθη ή πρώτη συσκευή τηλε
γράφου, ή όποια έχρησιμοποίει ώς 
μέσον τόν ήλεκτρισμόν. ’Επειδή 
όμως έβασίζετο εις τόν στατικόν 
ήλεκτρισμόν, δέν κατέστη δυνατόν 
νά έφαρμοσθή. Τοιουτοτρόπως έγκα 
τελήφθη ή ιδέα τής χρησιμοποιή-

Τ Η Λ Ε Τ Υ Π Α
Α1

Η Λ I A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Σύγχρονον μηχάνημα τηλετύπου έκ τών χρησιμοποιουμένων σήμερον.
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σε ος τοϋ ήλεκτρισμοϋ εις τόν τηλέ
γραφον καί έπανήλθον καί πάλιν 
εις τόν όπτικόν ή εναέριον τηλέ
γραφον.

Παρήλθον 30 έτη, όπότε ή άνα- 
κάλυψις τοϋ ηλεκτρομαγνήτου έδω- 
σεντήν έπί αιώνας άναζητουμένην 
λύσιν.

Ό  ήλεκτρομαγνητισμός εύρεν 
ΐήν πρώτην έφαρμογήν του είς τήν 
τηλεγραφίαν τό 1838 υπό τοϋ ΜΟΡΣ 
ή Δυμβολή τοϋ όποιου ύπήρξεν με
γίστη μετά τοϋ άλφαβήτου του.
Τόν Μάϊον του 1844 εγκαθίσταται 

ή πρώτη τηλεγραφική γραμμή τοϋ 
συστήματος ΜΟΡΣ, μεταξύ Ούά- 
σιγκτων καί Βαλτιμόρης, ’Από 16 
λεύγες, άρχικόν μήκος κατά τό 
έτος τοΟτο, διά βαθμιαίας έπεκτά- 
σεως έφθασεν τό έτος 1854 είς τά 
41302 μίλιά.

Ο τηλέγραφος,· προϊόντος τοϋ 
χρόνου, ύπέστη πολλάς τροποποιή
σεις καί βελτιώσεις: Σήμερον, δια
τηρείται είς τήν μνήμην μας υπό ΐήν 
γνωστήν μορφήν τών τηλεγράφων 
μετά τάινίας, οί όποιοι ήσαν έγκα- 
τεστημένοι είς τά Ταχυδρομικά 
Γραφεία. Ό  τηλέγραφος αυτός, υπό 
τήν τελευταίαν αύτήν κλασσικήν μο
ρφήν του, άπετελεΐτο άπό τό χειρι
στή ριον, μίαν πηγήν ρεύματος, μία 
γραφίδα πρσσηρμοσμένην είς στέ- 
λ&χος έλεγχόμενον υπό ήλέκτρό- 
μαγνήτου καί δύο άτράκτους περι- 
τυλίξεως τής ταινίας τής όποιας τό 
πλάτος ήτο περίπου 8 χιλιοστά, Ή  
μία άτρακτος έκινεΐτο σταθερώς καί 
βραδέως τή βοήθεια ώρολογιακοΰ 
έλατηρίου. Τό χειριστήριον καί ή 
πηγή άπετέλει τόν πομπόν. Ή  
γραφίς καί τό σύστημα τής ταινίας 
μεθ’ έτέρας ήλεκτρικής πηγής ή 
Οποία συνέβαλεν εις τήν αύτήν 
γραμμήν, τόν δέκτην. Διά τοϋ χει
ριστηρίου μετεβιβάζετο 6ίς τόν 
ήλεκτρομαγνήτην τής γραφίδος 
συνεχές ήλεκτρικόν ρεϋμα διά θΐί- 
γμιαίων άποκαταστάσεων καί δια
κοπών, Ή'γραφίς, έλεγχομένη υπό 
τοϋ δεχομένου τό ήλεκτρικόν ρεϋμα 
ήλεκτρομαγνήτου, έξετέλει παρό
μοιας προς τό χειριστήριον κινή
σεις καί τοιουτοτρόπως, έπί τής 
διερχομένης κάτωθεν αύτής λευκής 
ταινίας κατεγράφοντο αί έκπεμπό- 
μεναι τελεΐαι κάϊ παϋλαι τοΰΜορ- 
σικοϋ άλφαβήτου.

’Επειδή όμως τό Μορσικόν σύ
στημα ήτο βραδύτατσν είς τήν μετα- 
βίβασιν τών γραμμάτων, έπενοήθη 
τελειότερον σύστημα, ό τυλετυπο- 
γράφος τοϋ ’Αμερικανοΰ ΧΙΟΥΖ, 
ό όποιος είσήχθη καί είς τήν Έλλά-

Σχηματική παράστάσις τηλεγράφου. Αριστερά διακρΐνεται ό δέκτης καί δε
ξιά ό πομπός (χειριστήριον). Τό άπλοϋν τοΰτο μηχάνημα τό όποιον πολυτίμους 
πράγματι υπηρεσίας προσέφερεν είς τήν πρόοδον τοϋ ανθρώπου άντικατεστάθη, 
έν πολλοίς, σήμερον, δΓ ίτέρων τελειότερων κατά τό πλεΐστον ήλεκτρονικών μέ
σων τηλεπικοινωνίας, όπως είναι τό τηλέτυπον.

δα τό 191-4. Διά τοϋ συστήματος 
τούτου έπετυγχάνετο ή διαβίβασις 
1400 λέξεων κατά ώραν. 'Η βασική 
άρχή τοϋ συστήματος ήτο ό ΤΡΟ
ΧΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ, ό όποιος άπε- 
τελείτο άπό ένα όριζόντιον μεταλ
λικόν δίσκον. Ό  δίσκος σδτος έφε- 
ρεν άναγλύφως τά γραμματα τοϋ 
άλφαβήτου. Ό  τροχός κινούμενος 
πλησίον επίσης κινούμενης ταινίας, 
έδέχετο ωθήσεις τής ταινίας έπί τοϋ 
έπιλεγέντος ύπό τοϋ Διαβιβαστοϋ 
στοιχείου τό όποιον έξετυποϋτο 
έπ’ αύτής. Κατά τόν τρόπον τοϋτον 
διεβιβάζοντο αί λέξεις καί τά κεί
μενα γενικώς.

Τό σύστημα τοϋ ΧΙΟΥΖ, διεδέ- 
χθησαν τά αυτόματα συστήματα δΓ 
αυτομάτου πομποϋ. Τά αυτόματα 
συστήματα έστηρίζοντο είς τήν 
αυτόματον καί ταχεΐαν μεταβίβασιν 
τηλεγραφημάτων διά τοϋ πομποϋ, 
τά όποία προηγουμένως κατεγρά- 
φσντο έπί ταινίας, ύπό μορφήν 
διατρήτων συμβόλων.

Ό  Δέκτης έφωτογράφιζεν ή έση- 
μείωνεν κατ’ άλλον τρόπον τά ύπό 
μορφήν ρεύματος διαβιβαζόμενα 
σύμβολα. Διά τοϋ συστήματος τού
του κατωρθοΰτο ή μεταβίβασις 20 
έως 50 χιλιάδων λέξεων άνά ώραν.

4ίά τήν μεταβίβασιν τηλεγραφη
μάτων ύπό περισσοτέρων χειριστών 
διά τής αύτήςγραμμής, έπενοήθη- 
σαν τά ΠΟΑΑΑΠΛΑ ΣΥΣΤΗ
ΜΑΤΑ σπουδαιότερον τών όποιων 
ύπήρξεν τό σύστημα ΜΠΩΝΤΟ.

Κατά τό σύστημα τοϋτο, ή διάρ
κεια τής μεταβιβάσεως διηρέθη είς 
περιόδους, έκάστη τών όποίων 
πρσωρίζετο δι’ ώρισμένον χειρι

στήν. Τοιουτοτρόπως οί χρόνοι έρ- 
γασίας καί άναπαύσεως τών χειρι
στών έτηροϋντο, ένφ ταυτοχρόνως 
ή γραμμή έτέλει ύπό συνεχή λει
τουργίαν.

Οί έξελεικτικές μορφές τοϋ τηλε
γράφου, άφοϋ διέγραψαν σειράν αι
ώνων, εισέρχονται είς τήν περίοδον 
τοϋ τηλετύπου, οία χαρακτηρίζεται 
ή εποχή μας, διά νά έμφανισθή ύπό 
τήν σύγχρονον καταπληκτικήν μορ
φήν του.

Τό Τηλέτυπον σήμερον; άποτελεΐ 
τήν τελευταίαν λέξιν τής τεχνικής 
έξελίξεως έπί τοϋ τομέως τής ένσυρ- 
μάτου ή άσυρμάτου έπικοινωνίας 
διά τής μεταβιβάσεως γραπτών κει
μένων. Χρησιμοποιείται ύπό τών 
στρατιαιτικών, ’Αστυνομικών κ.λ.π. 
’Αρχών, ύπό μεγάλων ’Επιχειρή
σεων ’Οργανισμών, Προκτορείων 
τίπου κ.λ.π.

Τό Σώμα μας, εις τά πλαίσια τοϋ 
προγράμματος έκσυγχρονισμοϋ, έ- 
φωδιάσθη τελευταίως δΓ ίκανοϋ ά- 
ριθμοΰ τηλετύπων νεωτάτου τύπου, 
τά όποια συντόμως θά κληθοΰν νά 
ένισχύσουν τήν συνισταμένην τών 
προσπαθειών τοϋ έμψύχου ύλικοϋ.

’Επειδή τό τηλέτυπον, καίτοι 
γνωστόν ως μέσον διαβιβάσεως, 
μένει έν τούτοις άγνωστον ώς πρός 
τάς λεπτομέρειας τής λειτουργίας 
καί ικανότητάς του, αξίζει τήν 
προσπάθειαν νά άσχοληθώμεν είς 
τήν συνέχειαν, ώστε νά όλοκλη- 
ρωθή ή περί τούτου γνώσις μας.

’Αλλά περί αύτοΰ, άς έπιφυλα- 
χθώμεν διά τό προσεχές τεϋχος.

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι
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Η ΠΑΟ συνεστήθη ευθύς μετά 
τούς πρώτοϋς μήνας τής εχθρικής 
κατοχής. 'Ιδρυταί της είναι τέσσα- 
ρες Μακεδόνες άξιωματικοί.

Τό σχετικόν πρωτόκολλον, ύπε- 
γράφη εντός τοϋ εν Θεσσαλονίκη 
'Ιερού Ναού τού 'Αγίου Ελευθε
ρίου καί φέρει ήμερομηνίαν 15 
’Ιουλίου 1941.

Άρχικώς έδόθη ό τίτλος ΥΒΕ 
('Υπερασπισταί Βορ. 'Ελλάδος), 
όστις μετ’ όλίγους μήνας άντικα- 
τεστάθη διά τού τίτλου ΠΑΟ, 
διά νά δοθή καί θεωρητικούς εις 
τήν όργάνωσιν γενικώτερος χα- 
ρακτήρ.

’Από τής αύτής χρονικής περιό
δου με πρωτοβουλίαν άλλων άξιω- 
ματικών τού Στρατού, Χωροφυλα
κής, ώς καί ιδιωτών έχόντων εμ
φύτους διοικήτικάς ικανότητας, 
συνεστήθησαν εις διαφόρους πε- 
ριοχάς τής Μακεδονίας καί άλλαι 
άντιστασιακαϊ όργανώσεις, φέρου- 
σαι τό όνομα των ιδρυτών των.

Σύν τω χρόνιο, δλαι αύταί αί 
οργανώσεις, ένεσωματώθησαν εις 
τήν ΠΑΟ, ή οποία ραγδαίως έξη- 
πλώθη εις όλη:/ τήν Μακεδονίαν. 
’Αφού ή ΠΑΟ έπλαισίωσε τόν 
πυρήνα διοικήσεώς της μέ προ-

Έργον τής Χωροφυλακής

Η ΕΘΝΙ ΚΗ Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Ι Σ  
ΕΙ Σ  ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΥ
Άντιστρατήγου Χωρ)κής έ . ά .
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σωπικότητας άντίπροσωπευτικάς 
όλων των κλάδων τής κοινωνίας 
μας άπό καθηγητών Πανεπιστη
μίου μέχρι καί έργατών, ήσχολήθη 
μέ την περαιτέρω διάρθρωσίν της.

Παντού εις τήν Μακεδονίαν καί 
ιδία άπό τοϋ Ν. Σερρών μέχρι καί 
Νομοϋ Γρεβενών, έδημιούργησεν 
ισχυρούς πυρήνας διοικήσεως, οί 
όποιοι ταχέως έμύησαν εις τήν 
ΠΑΟ, σχεδόν τό σόνολον τών 
έθνικοφρόνων κατοίκων.

'Ως αποστολήν της ή ΠΑΟ έθεσε! 
1) Τήν άναπτέρωσιν τοΰ εθνικού 
φρονήματος τών υποδούλων. 2) Τήν 
όργάνωσιν δικτύων κατασκοπείας 
καί δολιοφθορών εις βάρος τών 
κατακτητών καί 3) Τήν όργάνωσιν 
καί διεξαγωγήν ενόπλου άγώνος 
κατά τών κατακτητών.

Έκ τών πρώτων μελημάτων τής 
ΠΑΟ ύπήρξεν ή προσπάθειά της 
συνδέσεως μέ τήν τότε Ελληνι
κήν Κυβέρνησιν τοϋ Εξωτερικού 
καί μέ τό Συμμαχικόν Στρατηγεΐον 
Μέσης ’Ανατολής (ΣΣΜΑ). Έν 
μέσω\μυρίων άντιξοοτήτων επέ
τυχε τήν επαφήν. Άπεστάλησαν 
εις αυτήν οί πρώτοι ασύρματοι μέ 
μικράν οικονομικήν ένίσχυσιν.

'Υπό τάς προϋποθέσεις αύτάς 
ή ΠΑΟ προυχώρησεν είς τήν έκ- 
πλήρωσιν τής έθνικής αποστολής.

Έκ τών πρώτων ήμερών τής 
έχθρικής κατοχής ή άνθελληνική 
προπαγάνδα ώργίασε. Τόσον πνι
γηρά κατέστη ή άτμόσφαιρα, ώστε 
είς περιοχάς τινας τής χώρας παρε- 
τηρήθη, άν όχι κάμψις τοΰ έθνικοΰ 
φρονήματος, άφόρητος ανησυχία.

'Η ΠΑΟ δέν έμεινεν αδιάφορος 
εις αυτήν τήν κατάστασιν.

Μέ τά πενιχρά της μέσα, έθεσεν 
είς λειτουργίαν τό μυστικόν της 
τύπον. Έξέδιδεν έβδομαδιαίως, χι
λιάδας φύλλων εντύπου υλικού καί 
διά τών κλιμακίων της τά διωχέ- 
τευσεν είς τόν Λαόν, άνατρέπουσα 
τάς ψευδολογίας τών έχθρών τής 
Πατρίδος.

Οί Έλληνες τών γενεών πού 
δέν έδοκίμασαν τό τσεκούρι καί 
τό μαχαίρι τοΰ Σλάβου, δέν έστε- 
ρήθησαν τοΰ τηλεφώνου, τοΰ ρα- 
διοφώνου, τών εφημερίδων καί 
τών συγκοινωνιακών μέσων, πού 
δέν έστερήθησαν τοΰ δικαιώματος 
ν’ άκούωσιν, έστω καί τήν προσω
πικήν γνώμην τών οίασδήποτε κα
τηγορίας ήγετών των.

Οί Έλληνες πού δέν είδον τήν 
Πατρίδα των σφαδάζουσαν άπό 
τά διαρκή καί άνηλεή πλήγματα 
τών έχθρών της,

’Εκείνοι πού δέν έζησαν είς τό 
κατοχικόν σκότος χοτρίς ακτίνας 
φωτός, ένδέχεται νά μή έκτιμήσωσι 
προσήκοντος τήν άξίαν τοΰ μυστι- 
κοΰ τύπου τής ΠΑΟ.

Διά νά τούς βοηθήσω τούς πλη
ροφορώ ότι:

1) Οί κατακτηταιί, χωρίς διαδι
κασίας, έτυφέκιζον δΤ εκδηλώσεις, 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον καί δή 
διά τοΰ τύπου, στρεφομένας είς 
βάρος των καί

2) Ό  τύπος διά τούς υποδούλους 
δέν ήτο άπλώς βάλσαμον παρηγο
ριάς, αλλά ζωογόνος πνοή.

Διά νά γίνω καταληπτός, άπο- 
καλύπτω αότήν τήν πραγματικό
τητα, ένός μόνον Νομοΰ τής Ε λ
λάδος, τοΰ Ν. Σερρών, βουλγαρο- 
κρατουμένου τότε κατά τήν μεγα- 
λυτέραν του έκτασιν.

Διωχετεύοντο είς τόν Νομόν, 
μόλις περί τά 100 έντυπα, ούτε δη
λαδή άνά έν είς έκαστον χωρίον. 
Τόσον βαθύ τόσον βαρύ ήτο τό 
σκότος τής σκλαβιάς καί τόσον 
μεγάλη ή δίψα εύρέσεως διεξόδου, 
ώστε εντός ολίγων ήμερών, εκεί
να τά όλίγα φύλλα, έφθασαν είς 
τό σύνολον σχεδόν τών κατοίκων. 
Πολλοί εξ ο.ύτών έπεζοπόρουν ενί
οτε 10 καί 20 χιλιόμετρα μόνον 
καί μόνον διά νά τ’ άναγνώσωσι. 
Ένδεικτικώς άναφέρω άνάμνησίν 
μου άπό μία νύκτα τοΰ 1942. Μέ 
ένα άξιωματικόν μετέβην είς τήν 
Τριάδα Σερρών, κομιστής καί μιας 
έφημερίδος τής ΠΑΟ. Είς τό ακρον 
τοΰ χωρίου, συνεκεντρώθησαν περί 
τά 20 στελέχη τής Ε.Α. διά νά λά- 
βωσιν οδηγίας.

'Υπό τό άμυδρόν φώς μιας λυ
χνίας άνεγνώσθη καί ή έφημερίς, 
τή αξιώσει τών χωρικών μας, πού 
δέν είχον τήν υπομονήν ν’ άνα- 
μείνωσι τό φώς τής ήμέρας. "Ενας 
έβγαλε τόν καπνό του, ό καπνός 
ήτο δυσεύρετος τότε, μά τό χαρτί 
δέν έφθασε γιά όλους μας. Πήρα 
τήν έφημεριδοΰλα τής ΠΑΟ καί 
θέλησα νά κόψω ένα κομμάτι, 
Μήήή!!! φώναξε ν ένας κι έπεσε 
στά χέρια μου, σάν νά επιχειρούσα 
σχίσιμο τοΰ κορμιοΰ του. Κοκ
κίνισα άπό ντροπή γιατί δέν είχα 
κατορθώσει νά μπώ στά κατάβαθα 
τής ψυχής έκείνων τών άγωνιστών 
τοΰ Λαοΰ μας καί έδωσα στόν 
άξιωματικό μου ένα καλαμποκό- 
φυλλο γιά νά στρίψη τσιγάρο. 
ΤΗταν γκάφα μου. Εκείνη ή έφη- 
μεριδοΰλα ή κακοτυπωμένη, ήτο 
Εθνικό Ευαγγέλιο γιά κείνον τόν 
αγωνιστή. Τό ήθελε στόν κόρφο

Ό  ’Αντιστράτηγος κ. Κ. Μήτσου, 
Υπομοίραρχος τότε, μέ στολήν τοϋ 

Έθνικοΰ ’Αντάρτικού Σώματος ΠΑΟ, 
τοϋ όποιου ύπήρξεν ίδρυτής καί ήγέτης 
κατά τήν διάρκειαν τής έχθρικής κατοχής

του, τόν ζέσταινε άπ’ τήν παγώνια 
τής πικρής σκλαβιάς, τοΰ έδιδε 
ελπίδες· ζωή τοΰ έδιδε.

Διά πεπειραμένων καί τόλμηρώγ 
άνδρών της ή ΠΑΟ έξετέλεσε 
σωρείαν έντολών τοΰ ΣΣΜΑ είς 
τόν τομέα κατασκοπείας καί άπέ- 
σπασε σωρείαν συγχαρητηρίου τη
λεγραφημάτων.

Πλοία τοΰ έχθροΰ, έμφορτα πυ- 
ρομαχικών ή άλλων ειδών τοΰ πο
λέμου κατεβυθίσθησαν υπό τών 
Συμμάχων, μέ πληροφορίας πού 
παρέσχεν ή ΠΑΟ. Άποθήκαι πο
λεμικού ύλικοΰ, σιδηροδρομικοί 
συρμοί, όχυρωματικά έργα, έπλή- 
γησαν έπίσης μέ πληροφορίας τής 
ΠΑΟ. "Ενας ολόκληρος μυστικός 
μηχανισμός τής ΠΑΟ είργάσθη 
μέ άπαράμιλλον πνεΰμα αυτοθυσίας 
είς αύτήν τήν μορφήν τοΰ πολέμου. 
Είς 100 καί πλέον άνέρχονται τά 
θύματα τής ΠΑΟ είς αύτόν τόν 
πόλεμον. Τό έργον της αύτό, ύπό 
τΰν άγρυπνον παρακολούθησιν έ
νός καλώς ώργανωμένου έχθβοϋ
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Όμάς Χωροφυλά
κων άνταρτών τής 
Όργανώσεως ΠΑΟ. 
Οί άνδρες τής Χω
ροφυλακής έπαιξαν 
πρωτεύοντα ρόλον 
είς τήν διατήρησαν 
Καίτήνέξύψωσιν τοΟ 
έθνικού φρονήματος 
τών κατοίκων τοΟ έλ- 
ληνικωτάτου αΰτοδ 
χώρου, μαχόμενοι 
παντοιοτρόπως έναν- 
τίον ποικίλων έχ- 
θρών έποφθαλμιούν- 
των τά αγία ελληνικά 
χώματα τής μακεδο
νικής γής.

ήτο δοσχερέστατον. ’Από τάς τά
ξεις της δμως ποτέ δέν έλλειψαν 
οί έθελονταί θανάτου.

’Απαιτείται πολύς χρόνος διά 
νά μνημονεύσω όλας τάς κατά 
τβΰ έχθροϋ δολιοφθοράς τής ΠΑΟ.

'Αναφέρω μόνον τό σκάφος Γκο- 
τιέ, έμφορτον πολεμικού ύλικοϋ, 
βυθισθέν ΰπό των Συμμάχων τή 
συνδρομή τής ΠΑΟ, τήν κατα
στροφήν άμαξοστοιχίας έμφόρτου 
πολεμικού υλικού μεταξύ Σκύδρας 
—’Εδέσσης καί τήν δολιοφθοράν 
είς άμαξοστοιχίαν είς τήν στενω
πόν Τσιγκάνας ένθα ή ΠΑΟ άπη- 
λευθέρωσεν 100 Άγγλους αίχμα- 
λώτρυς τής Μ. ’Ανατολής μετα- 
φερομένους είς Γερμανίαν.

’Από τών πρώτων μηνών τής 
κατοχής, διά τών κλιμακίων της 
ή ΠΑΟ ήσχολήθη δράστη ρί'ως 
μέ τήν περισυλλογήν καί προστα
σίαν τών εν Έλλάδι άπομεινάντων 
συμμάχων στρατιτικών, μετά τήν 
κατάρρευσιν τού μετώπου.

Είς τήν Χαλκιδικήν ίδρύθη 
Στρατόπεδον ΰπό τό δνομα Κλα- 
δούπολις.

Εΐχεν ένοπλον φρουράν καί μέ
σον έπικοινωνίας μέ τό Σ.Σ.Μ.Α.

Πολλαί είναι αί έκατοντάδες 
τών Συμμάχων, οί όποιοι εύρον 
προστασίαν είς τό στρατόπεδον 
τούτο καί μερίμνη τής ΠΑΟ άπε- 
στάλησαν είς Μ.Α.

ΔΓ ειδικών ενόπλων ομάδων 
ή ΠΑΟ διέσωσε καί χιλιάδας κιν- 
δυνευόντων Ελλήνων διά τής 
φυγαδεύσεώς των έκ τής βουλγαρο- 
^ρατουμένης ζώνης είς τήν γερμα-

νοκρατουμένην τοιαύτην, όπου αί 
συνθήκαι άσφαλειας ήσαν καλύ
τεροι, ή έκ τής γερμανοκρατουμέ- 
νης ζώνης είς τήν Μ. ’Ανατολήν.

Έκ τής δράσεως τών ειδικών 
τούτων όμάδων τής ΠΑΟ είς περισ
σοτέρους τών 150 άνέρχονται οί 
έξοντωθέντες έχθροί, ιδία βούλγα- 
ροι, βασμνισταί τών βουλγαρο- 
κρατουμένων όμοεθνών μας, ή επι
κίνδυνοι προπαγανδισταί τής με
γάλης βουλγαρίας.

Κάμνω ειδικήν μνείαν τών έξον- 
τώσεων αύτών, διότι οί έξοντωθέν
τες βούλγαροι δέν ήσαν κοινοί 
άνθρωποι, άλλά κακούργοι, από 
έκείνους πού έχουν ιδιαιτέρως μέ- 
γάλην ικανότητα είς τήν έκτέλεσιν 
έγκλημάτων. ΤΗσαν κατά τό πλεΐ- 
στον παράγοντες τού βουλγαρικού 
κομιτάτου.

Ή  ΠΑΟ έχουσα ύπόσχεσιν τού 
ΣΣΜΑ ότι θά έφωδιάζετο διά τού 
άναγκαιςΰντος πολεμικού υλικού 
έπρογραμμάτισε καί εύρείας έκτά- 
σεως ένοπλον αγώνα κατά τών 
έχθρών τής Πατρίδος.

Άρχίσασα από τών άρχών τού 
1942, τόν ’Ιούλιον τού 1943 εϊ- 
χεν ιδρύσει άρχηγεΐα άνταρτικών 
όμάδων είς Βόϊον, Χάδοβαν, Φλώ
ριναν, Πιέρια, Βέρμιον, Πάϊκον, 
Μπέλες—Δ. Κρούσια, Α. Κρούσια, 
Κερδύλια. Χολομώντα καί Κα- 
στροιάν, μέ δύναμιν 3.600 άνδρών 
περίπου ’Αρχηγοί τών Σωμάτων 
της ήσαν άξιωματικοί τού Στρατού 
καί τής Χωροφυλακής.

Προοπτική τής Όργανώσεως ήτο

ή βαθμιαία αϋξησις τών ένόπλων 
της είς εικοσάδας χιλιάδων άνδρών.

Πριν ή προχωρήσω είς τόν ένο
πλον αγώνα της ίσως είναι χρήσι
μον νά σκιαγραφήσω τόν άντάρτην 
τής ΠΑΟ καί τήν ζωήν του.

Ή  ήλικία τών άνταρτών ξεκι
νούσε άπό τό 12ον έτος καί έφθανε 
τό 70όV. Είς αυτό τό μωσαίκόν 
ήλικιών, οί ήλικιωμένοι, σέ λεβεν
τιά καί σβελτμδα έφθαναν τούς 
νέους καί οί νέοι δέν υστερούσαν 
τών ήλικιωμένων σέ υπομονή, σέ 
καρτερικότητα, σέ σοβαρότητα καί 
φρονιμάδα.

Ή  ένδυμασία, ή ύπόδησις, δέν 
ένδιέφερε καί τόσο τόν άντάρτη. 
Κάποτε τά ένδύματά του, άπό τά 
πολλά καί ποικιλόχρωμα μπαλώμα
τα, έμοιαζαν μέ κινέζικο δειγματο
λόγιο. Μόνον ό οπλισμός του είχε 
σημασίαν δι’ αύτόν. Τόν ήθελε 
καθαρόν. Άπαστράπτοντα. Ιδία 
οί Πόντιοι τήν άρματωσιά τους 
στόλιζαν καί μέ διάφορα τσαπρά- 
ζια, κειμήλια τής πολεμικής ιστο
ρίας των τού Πόντου.

Τό λουτρόν, ή άλλαγή έσωρού- 
χων, ή χρήσις σάπωνος έθεωρεϊτο 
πολυτέλειες γιά τόν άντάρτη, γιατί 
δέν ήταν δυνατό. Χειμώνα-Καλο
καίρι, έμεναν στό ύπαιθρο. Προ
στατεύονταν μόνον από τά φυλ
λώματα τών δένδρων καί σέ πρό
χειρες καλύβες, πού κάποτε τάς 
διέλυον οί άνεμοθύελες καί έπαιρ
ναν τήν θέσιν τους οί χιονοστιβά
δες.

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Δια τού όρου «τουρισμός», ό όττοιος έπεκράτησε 

k διεθνώς έναντι τοΰ «περιηγητισμός», έννοοϋμεν την
τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ν  κ ί ν η σ ι ν ,  δηλαδή την πρό- 
σκαιρον μεταΚίνησιν ατόμων, άττό τον τρίτον τής μο
νίμου διαμονής των, ττρός ψυχαγωγίαν καί τήν ο ί- 
κ ο ν ο μ ι κ ή ν  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ,  τοϋτέστιν 
τήν ώργανωμένην προσπάθειαν διά τήν προσέλκυ- 
σιν καί ττροσέλευσιν των τουριστών.

Περί τής έννοιας τοΰ τουρισμού καί κατ’ ακολου
θίαν τοΰ τουρίστα, έχουσι διατυττωΟή ττλεϊστοι όροι.
Εξ αυτών επικρατέστερος φαίνεται νά είναι, καθ’ 

όσον μέν άφορα εις τον τουρισμόν, ό καθορισθείς υπό 
τής Διεθνούς ’Ακαδημίας Τουρισμού, σνμφώνως 
προς το όποιον «τουρισμός είναι το σύνολον τών 
ανθρωπίνων μετακινήσεων καί τών έξ αυτών προ- 
κυπτουσών δραστηριοτήτων, αί όποϊαι προκαλούν- 
ται άπο τήν εξωτερίκευσιν καί. πραγματοποίησιν 
τού, εις διαφόρους βαθμούς καί κατά διάφορον εντα- 
σιν, εις έκαστον άτομον, άδρανούντος πόθου τής 
άποδρασεως», καθόσον δέ άφορα εις τον τουρίστα, 
ο δοθείς ύπό τής Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Δημοσιο
γράφων καί Συγγραφέων Τουρισμού, κατά τον 
όποιον «τουρίστας είναι ό πραγματοποιούν μίαν 
μετακίνησή διά μίαν όποιανδήποτε αιτίαν, πέραν 
τού συνήθους περιβάλλοντος του, χρησιμοποιούν δέ 
τόν χρόνον τής σχόλης του διά τήν ίκανοποίησιν 
τής περιεργείας του, ύπό όλας τάς μορφάς της, καί 
τής ανάγκης αυτού δι’ άνάπαυσιν ή ψυχαγωγίαν». 
Συναφής είναι καί ό κλασσικός ορισμός, ό διατυπω
θείς ύπό τών έγκριτων τουριστικών συγγραφέων 
W. HUNZIKER καίΚ. KRAPF ,συμφώνους πρός τον 
όποιον «τουρισμός είναι τό σύνολον τών σχέσεων

Ελλάς  καϊ  Τουρ ι σμός

Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 
ΧΩΡΑ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Γ Α Ρ Ν Ε Λ Η
Τ ο γ μ ) ρ χ ο υ  Χ ω ρ ) κ ή ς
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καί έκδηλώσεων αί όποϊαι γεννώνται άττό τήν δια
μονήν των ξένων, όταν αύτη δεν καλύπτεται, κατά 
το μεγαλύτερον μέρος της, άπό κάποιαν άπασχό- 
λησιν κερδοσκοπικής μορφής». Έν ’Ιταλία, μέ βάσιν 
τάς προθέσεις τού τουρίστα, έχένετο διάκρι- 
σις .αυτού εις «αμιγή τουρίστα» (TURISTA 
PR O PR IO ) καί είς «μή αμιγή τουρίστα» (TU
RISTA IMPROPIO). Οΰτω έπεκράτησεν ή 
άποψις νά λέγεται αμιγής τουρίστας ή απλώς 
τουρίστας, ό μετακινούμενος άπό τόπου εις τόπον 
διά ψυχαγωγίαν καί ώς μή αμιγής τουρίστας ή τα- 
ξειδιώτης, ό μετακινούμενος δι’ ίκανοποίησιν ώρι- 
σμένης ανάγκης (λ.χ. δι’ εμπορικός του υποθέσεις 
κ.λ.π.) καί παρεμπιπτόντως διά ψυχαγωγίαν. Εις 
τήν πρώτην περίπτωσιν, ή μετακίνησις έχει εθελοντι
κόν χαρακτήρα, ένφ είς τήν δευτέραν, αναγκαστικόν 
τοιοϋτον. Τέλος υποστηρίζεται ότι, εις τάς προθέσεις 
τοϋ τουρίστα, ύπάρχει το στοιχείον τής άνιδιοτε- 
λείας, ένω είς τάς προθέσεις τού ταξειδιώτου, τό 
στοιχεΤ-ν τοϋ συμφέροντος.

ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΩΣ.

Ό  τουρισμός καί ώς ϊκανοποίησις ανάγκης, διά 
τής μετακινήσεως άπό τόπου είς τόπον καί ώς δρα- 
στηριότης παροχής ύπηρεσιών, έλαβε, μεταπολε- 
μικώς, τεραστίας διαστάσεις. Σήμερον πολλοί άν
θρωποι άσχολοϋνται μέ τον τουρισμόν, λόγω τής 
σπουδαιότητος τήν οποίαν έχει ούτος διά τήν 
οικονομικήν άνάπτυξιν, διά τήν κοινωνικήν άνά- 
πτυξιν καί διά τον πολιτισμόν. Αΐ δυνατότητες τοϋ 
τουρισμού έχουν ύπερεκτιμηθή, άπό μίαν μεγάλην 
μερίδα άνθρώπων, ένω άπό άλλην μερίδα, εξίσου 
μεγάλην, έχουν ύποτιμηθή. Υπάρχουν καί έδώ οί 
ύπερβολικώς αισιόδοξοι καί οί άπαισιόδοξοι.

Καί κατά μέν τούς ύπερβολικώς αίσιοδόξους ύπο- 
στηρικτάς, όταν ό τουρισμός είς μίαν περιοχήν άνα- 
πτυχθή πλήρως, δύναται νά λύση τό πρόβλημα 
τής οικονομικής της άναπτύξεως, ένω κατά τούς 
άπαισιοδόξους έπικριτάς του, μόνον κακών είναι

Τά έκατομμόρια τών ξένων έπισκεπτών τά όποια κατακλύ
ζουν τήν χώραν μας μέ διαρκώς αύξανόμενον ρυθμόν εύρί- 
κουν έδώ τήν χαράν τής ζωής καί τής ιρύσεως όσον πουθενά 
άλλου μαζύ μέ τήν έξυπηρέτησι κατά τήν ε?σοδόν τους άπό 
τούς άνδρας τής Χωροφυλακής.
πρόξενος, καθόσον, ώς ύποστηρίζουν, συμβάλλει, 
μεγάλως, είς τήν διαφθοράν τής κοινωνίας. Είναι 
προφανές ότι άμφότεραι αΐ άπύψεις είναι ύπερβολι- 
καί, δεδομένου ότι ό τουρισμός, αύτός καθ’ εαυτόν, 
ούτε τό πρόβλημα τής οικονομικής άναπτύξεως μιας 
περιοχής δύναται νά λύση όλοσχερώς, ούτε καί τήν 
κοινωνίαν δύναται νά διαφθείρη.

Συνοπτικώς, οί κυριώτεροι λόγοι τής έπεκτάσεως 
τοϋ τουρισμού, μετά την λήξιν τού δευτέρου παγκο
σμίου πολέμου, είναι οί άκόλουθοι:

'Η ' αΰξησις τού εισοδήματος είς τάς προηγμένος 
)(ώρας. Μιταπολεμικώς, τό κατά κεφαλήν εισόδημα 
ηύξήθη, κατά μέσον όρον, 4% κατ’ έτος. Τούτο ση
μαίνει ότι ό μέσος άνθρωπος έχει σήμερον την δυνα
τότητα νά δαπανά περισσότερα χρήματα, διά τήν 
προμήθειαν υλικών άγαθών καί τήν πληρωμήν 
ύπηρεσιών, άπό άλλοτε. Τό ένδιαφέρον τού συγχρό
νου άνθρώπου, στρέφεται καί είς την ίκανοποίησιν 
δευτερευουσών άναγκών. Μέ τό διαρκώς άνερχόμενον
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έτήσιον είσόδημά του, άποκτά όλονέν καί περισ
σότερα άγαθά καί άπολαμβάνει υπηρεσιών καί έξυ- 
π:ηρετήσεων, άνωτέρου βιοτικού επιπέδου, είζ άς 
συγκαταλέγονται καί αί τουριστικά! τοιαϋται. Ή  
οικονομική κατάστασις τοϋ συγχρόνου ανθρώπου 
τού έπιτρέπει, δηλαδή, νά πραγματοποιήση εν τα- 
ξείδιον διά καθαρώς τουριστικούς λόγους. Πέραν 
τούτου, υπάρχουν καί άλλοι λόγοι οΐτινες έπιδρσΰν, 
αποφασιστικούς εις τήν πραγματοποίησιν ύπό Τοϋ 
συγχρόνου ανθρώπου ένός τουριστικού ταξειδίου, 
ώς ή μίμησις, ή έξις, ή έπιθυμία προβολής τής προ
σωπικότητάς του κ. ά.

Ή  διάθεσις περισσοτέρου έλευθέρου χρόνου. Σή
μερον ό μέσος άνθρωπος έχει εις τήν διάθεσίν του 
περισσότερον χρόνον άπό άλλοτε, διά ψυχαγωγίαν 
καί άνάπαυσιν. Τοΰτο οφείλεται είς διαφόρους λό
γους. Είς έξ αυτών είναι ή γενίκευσις τοϋ θεσμού 
τών αδειών, μετ’ άποδοχών, είς τους έργάτας 
καί υπαλλήλους. Τό μέτρον έπιτρέπει, εις τόν ση
μερινόν έργάτην, τόν υπάλληλον ή τόν συνταξιού
χον, νά μετακινηθή κατά τόν χρόνον τής άδειας

διά νά άπολαύση τήν έλευθερίαν του, μακράν άπό 
τόν τόπον έργασίας του. "Αλλο; σοβαρός λόγος ό 
όποιος συνέβαλε είς τήν διάθεσίν περισσοτέρου έ
λευθέρου χρόνου τυγχάνει, ή κατά τά τελευταία 
έτη, αυξησις τού μέσου όρου τής ζωής, έκεϊνο τό 
όποιον όνομάζομεν «έπιμήκυνσις τής ζωής». Τούτο 
έξηγεί τό φαινόμενον τής μαζικής μετακινήσεως, διά 
τουρισμόν, τών πάσης φύσεως συνταξιούχων.

Ή  συναίσθησις τής ανάγκης πρός άλλαγήν τού 
περιβάλλοντος. Είναι γνωστόν ότι ό σημερινός 
άνθρωπος καί ιδιαιτέρως ό διαβιών είς τό μολυσμένον 
καί θορυβώδες περιβάλλον τών μεγαλοπόλεων, φθεί
ρεται προώρως, σωματικώς καί ψυχικώς. Αί σοβα- 
ραί έπιπτώσεις τής συγχρόνου τεχνικής προόδου 
έχουν δημιουργήση εις τόν σύγχρονον άνθρωπον, 
άνίαν καί μόνιμον ψυχικό άγχος, "Εν σοβαρόν 
«άντίδοτον» έναντίον τών ψυχικών διαταραχών 
είναι ή άλλαγή τοΰ περιβάλλοντος διά τής πραγμα- 
τοποιήσεως ένός ταξειδίου αναψυχής.

Αί εύκολίαι τών μετακινήσεων. Κατά τά τελευταία 
έτη, τά μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω τών τεχνο

λογικών Ιπιτευγμάτων, κατέστησαν ταχύτερα, 
ασφαλέστερα, άνετώτερα καί οίκονομικώτερα. Σήμε
ρον ή μετακίνησις, δι’ οίονδήποτε σημεΐον τού πλα
νήτου, δέν αποτελεί σοβαρόν πρόβλημα. Ή  παρα- 
τηρηθεΐσα καί σημειουμένη, άπό εικοσαετίας ραγδαία 
έξέλιξις είς τά μέσα συγκοινωνίας έν συνδυασμώ 
πρός τήν άρτίαν όργάνωσιν τών Τουριστικών καί 
Ταξειδιωτικών Γραφείων, άτινα αναλαμβάνουν αντί 
εΰθυνοϋ κομίστρου τήν καθ’ ομάδας μετακίνησιν 
τουριστών άπό μιας χώρας εις τήν άλλην, διά τής 
παροχής μυρίων διευκολύνσεων, συνέτεινε, κατά 
πολύ, είς τήν αύξησιν τής τουριστικής κινήσεως, 
έπί διεθνούς έπιπέδου.

Ή άσκουμένη τουριστική πολιτική, έκ μέρους τών 
συγχρόνων κρατών. Αΰτη οφείλεται εις τό γεγονός 
τής συνειδητοποιήσεως, έκ μέρους τών κυβερνήσεων 
τών διαφόρων χωρών, τής σοβαράς σημασίας τού 
τουρισμού διά τήν οικονομίαν, τόν πολιτισμόν, 
τήν άσκησιν διεθνούς οικονομικής πολιτικής καί τήν 
δημιουργίαν προϋποθέσεων άλληλογνωριμίας καί 
συναδελφώσεως τών λαών, δι’ έν καλλίτερου μέλλον 
τής άνθρωπότητος. Οϋτω, είς τήν σύγχρονον 
κρατικήν πολιτικήν έπί τού θέματος τού τουρισμού, 
οφείλεται ή άπλούστευσις πολλών παλαιών διαδι
κασιών καί διατυπώσεων, κατά τήν είσοδον τών 
τουριστών έκ τής χώρας προελεύσεως είς τήν τοιαύ- 
την προορισμού, ώς λ.χ. ή ταχεία έκδοσις διαβατη
ρίου, ή χορήγησις συναλλάγματος κ.λ.π. ’

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ.
Ή Ελλάς, τήν όποιαν δικαίως ό σύγχρονος Γάλ

λος ’Ακαδημαϊκός TH IER RY  MAULNIER, άποκα- 
λεΐ «‘Αγία γή  τού Δυτικού Πολιτισμού» καί «κλη
ρονομιά καί έλπίδα τού άνθρωπίνου γένους», είναι ή 
χώρα τών μεγάλων άντιθέσεων καί τής ισορροπίας. 
Είς τά απομονωμένα χωριστής Ηπείρου ή τής Μά
νης, ξαναζεί ό ξένος τουρίστας, περασμένους αιώνες, 
άλλά είς τάς πόλεις, άπολαμβάνει δλας τάς άνέσεις 
τού συγχρόνου τεχνικού πολιτισμού. Είς τάς πε- 
ριοχάς τών σιωπηλών άρχαιοτήτων ύψώνονται 
ύΥτέρ μοντέρνα ξενοδοχεία καί άλλαι σύγχρονοι 
τουριστικοί έγκαταστάσεις. Παντού παρατηρεϊται 
έντονος τουριστική άνασυγκρότησις. "Ολα είναι 
ώραϊα είς τήν σημερινήν Ελλάδα τής ήρεμίας καί τής 
γαλήνης. Ό  τουρίστας ζή έδώ έν άλησμόνητον δνει- 
ρον. "Ολα τόν έντυπωσιάζουν καί τόν γοητεύουν, 
ιδιαιτέρως δέ τό περιβάλλον. Τό περιβάλλον τό 
όποιον διαμορφώνει ή έλληνική φύσις, άσκεϊ άκατα- 
νίκητον έλξιν έπί τών τουριστών καί ιδιαιτέρως έπί 
τών τουριστών έκείνων οί όποιοι προτιμούν τόν 
Θαλάσσιον τουρισμόν. Είναι χαρακτηριστικός ό έν- 
θουσιασμός τών ξένων τουριστών μας, διά τόν γα 
λανόν έλληνικόν ούρανόν, τήν διαυγή θάλασσαν τών 
παραλίων μας, τό ιδιόρρυθμον αρχιτεκτονικόν ΰφος 
τών νησιών μας, καθώς έπίσης διά τά έλληνικά βου
νά, τούς κάμπους καί τά φαράγγια καί τά τόσα άλ
λα προσόντα μέ τά όποια είναι προικισμένη ή έλλη
νική φύσις. Τό έλληνικόν περιβάλλον άνταποκρίνε- 
ται άπολύτως πρός τήν ψυχολογικήν κατάστασιν 
τού σημερινού άνθρώπου καί ιδιαιτέρως τού τουρί
στα καί έπιβάλλεται είς αύτόν ώς μέσον έξουδετερώ- 
σεως τής ανίας καί χαλαρώσεως τής έντάσεως. 
Διά τόν σπουδαΐον τούτον λόγον, αποτελεί μόνι
μον πόλον έλξεως πρός τήν χώραν μας τού τουρι
στικού πλήθους. Φεστιβάλ, τοπικές έορτές, «γλέντια
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Ο! ύνδρες τής Χωροφυλακής παντού καί πάντοτε προσφέρουν τάς υπηρεσίας των εις τούς αλλοδαπούς έπισκεπτας τής 
Ελλάδος καί αποτελούν αναμφιβόλους τούς καλύτερους πρεσβευτής τών πατροπαραδότων αισθημάτων φιλοξενίας τών Ελλη- 
•ων πρός τούς ξένους.

σέ 'κοσμικές ταβέρνες» άπαλές «καντάδες καί 
μπουζούκια», ανάμεσα σέ καλόκαρδους και άττλοϊ- 
κοΰς ανθρώπους, γεμάτους αυθορμητισμό καί «ζων
τάνια», θαλάσσιο «σκι», κολύμβι εκδρομές στις άθά- 
νατες αρχαιότητες, ξετρελαίνουν» κυριολεκτικούς 
τον ξένον επισκέπτην. Διά τούς λόγους αυτούς, 
όλοι οί δρόμοί οδηγούν τά τουριστικά «καραβάνια» 
εις την διεθνή τουριστικήν «Μέκκαν», την σημερινή 
Ελλάδα, ή όποια κατέστη τόπος διακοπών, σχεδόν, 
δι’ ολόκληρον τήν διάρκειαν τού έτους. Τό λίαν 
ψυχολογημένον διαφημιστικόν σύνθημα τού Ελλη
νικού ’Οργανισμού Τουρισμού, «GREECE THE 
NEW PLACE», ήτοι, «ΕΛΛΑΔΑ, Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙ
ΟΣ ΤΟΠΟΣ» (τών διακοπών σας), ταιριάζει, πλήρως 
πρός τήν όλονέν αύξανομένην προτίμησιν πρός 
τήν χώραν μας, τής διεθνούς τουριστικής πελατείας. 
Αί εγκυρότεροι τουριστικά! εκδόσεις καί ό τύπος, 
γενικώτερον, τής Εύρώπ-ης καί τής ’Αμερικής, συχνά- 
κις άφιερώνουν πολύστηλα άρθρα καί «ρεπορτάζ» 
άνταποκριτών των, εις τάς τουριστικός ανέσεις τής 
χώρας. ’Ιδού ώρισμένα χαρακτηριστικά αποσπά
σματα άρθρου δημοσιευθέντος εις τό συντηρητικόν 
’Αγγλικόν περιοδικόν «ECONOMIST» (τεύχος ’Ιου
λίου 1971):

«Τά χελιδόνια φτερουγίζουν πρός τόν Νότο .
Ή  παρούσα Κυβέρνησις Ικανέ μίαν πλέον άποφα- 

στικήν προσπάθειαν άπό τούς προκατόχους της, 
εις τόν τομέα τής τουριστικής ύποδομής, διά μίαν 
ταχεϊαν ' άνάπτυξιν τής τουριστικής βιομηχανίας. 
Τά επιτεύγματα ύπήρξαν άξιοσημείωτα. Κατέληξεν 
εις τήν ορθήν άπόφασιν ότι ή τουριστική μελλοντική

άνάπτυξις τής χώρας, δέον νά κατευθυνθή προς 
ώρισμένας περιοχάς. Α1 πέντε έπιλεγεισαι περοχαί' 
είναι ή Κρήτη, ή Κέρκυρα, ή Δωδεκάνησος, ή Άργο- 
λίς, εις τήν Πελοπόννησον καί ή Χαλκιδική, ή τριδά- 
κτυλος χερσόνησος, νοτιοδυτικώς τής Θεσσαλονί
κης. Ή  φροντίδα, διά τήν κατασκευήν συγχρόνου 
όδικοΰ δικτύου, δΓ ύδμευσιν, ήλεκτροφωτισμόν καί 
τηλεπικοινωνίας, άνελήφθη ύπό τής Κυβερνήσεως. 
Οί άναμενόμενοι έπενδμταί καί τουριστικοί έπιχειρη- 
ματίαι, παρωτρύνθησαν εις τήν άνέγερσιν Ξενο
δοχείων καί άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων, 
διά προγραμματισμένων δανείων, τά όποια είναι· 
εΐδικώς γεναιόδωρα, διά τάς προσδιορισθείσας, ϋπό 
τής Κυβερνήσεως, περιοχάς. “Ολα τά σχέδια πρέπει 
νά έγκριθούν τόσον ύπό τού Ε.Ο.Τ., όσον καί ύπό 
τού Υπουργείου Δημοσίων "Εργων. Μέχρι τώρα, 
τά  κίνητρα καί ό έλεγχος ύπήρξαν επιτυχή. 
Εύρεϊς δρόμοι έκαμαν προσιτήν τήν άπομακρυσμέ- 
νην περιοχήν τής Χαλκιδικής καί μερικά μεγάλα 
συγκροτήματα εύρίσκονται εκεί ύπό κατασκευήν '

Τό 1974 ή Ελλάς θά είναι εις θέσιν νά καυχηθή 
ότι θά εχη τό δεύτερον, είς μέγεθος, Μεσογειακόν 
τουριστικόν συγκρότημα, τό όποιον θά κοστίση 
75 εκατομμύρια δολλάρια . .

Διά τούς τουρίστας, αί διατυπώσεις εισόδου είς τά 
σύνορα, τά άεροδρόμια καί τούς λιμένας, έχουν κα- 
ταργηθή. Είναι πολύ άπλούστερον, δι’ εναν ξένον, 
νά είσέλθη είς τήν 'Ελλάδα, παρά είς τήν ’Αγγλίαν. 
Οί άνδρες τής Τουριστικής ’Αστυνομίας, διακρινόμε- 
νοι άπό λευκά Ιπώμια είς τήν στολήν των, κατέχουν 
άρκετάς γνώσεις ξένων γλωσσών. ’Εξηγούν, εΰρί-
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σκουται έκεΐ διά νά βοηθήσουν τούς ξένους, είς περί- 
πτωσιν δυσκολίας. Καί τό πράττουν σταθερώς».

ΦΙΛΟΞΕΝΟΝ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ

_ ‘Η Ελλάς είναι ή χώρα εις τήν όποιαν έγεννήθη, 
τό πρώτον, ή φιλοξενία, ή όποια, ώς περιγράφει ό 
Ομηρος, έτέλει ΰπό την προστασίαν τοϋ Ξενίου 

Διός. Η φιλοξενία, ώς ύψίστη άνθρωπίνη αρετή 
καί ανώτερα μορφή ανθρώπινης εΰγενείας, έχει πα- 
ραμείνη εις τήν χώραν μας, άναλλοίωτος άπό τά 
βάθη των αιώνων καί εξακολουθεί καί σήμερον νά 
κοσμη τήν ελληνικήν ψυχήν. Ή  φιλοξενία, δι’ ήμάς 
τούς 'Έλληνας, δέν αποτελεί ούτε καθήκον, ούτε 
καν ΰποχρεώσιν. Είναι δεύτερα Θρησκεία. Είναι 
τ ρ ό π ο ς  ζ ω ή ς . Εις τήν άνιστερόβουλον ελλη
νικήν φιλοξενίαν εχει βαθέως τάς ρίζας της ή δια- 
μορφωθεΐσα, παρ’ ήμϊν, τουριστική σύνείδησις, 
ήτιξ. άναμφιβόλως, αποτελεί τό σημαντικώτερον 
τουριστικόν μας προσόν. Καί τοϋτο διότι απευθύνε
ται εις τον παράγοντα «άνθρωπος», ό όποιος, εις 
τον τομέα τοϋ τουρισμού, είναι ό κυριώτεοος συντε

λεστής άξιοποιήσεως των φυσικών καί έπικτήτων 
τουριστικών προσόντος μιας χώρας. Σχεδόν έννέα 
εκατομμύρια φίλοι—καί άνάμεσά είς αύτούς οί περί
που 23.000 εκλεκτοί άνδρες τής Χωροφυλακής —πε
ριβάλλουν με αγάπην τόν ξένον επισκέπτην, κατά 
τήν ένταϋθα παραμονήν του καί τοϋ μεταδίδουν, 
μέ τήν φλόγα τής «λεβέντικης» καρδιάς των, τό 
αίσιόδοξον μήνυμα τής αληθινής χαράς τής ζωής. 
Τό αίσθημα τής άγνής αύτής φιλοξενίας, δημιουργεί 
είς τόν ξένον τήν έντύπωσιν ότι όλα γύρω του, 
είς τήν 'Ελλάδα, είναι φιλικά καί γνώριμα. Είναι καί 
αύτό κάτι άπό τήν μυστικήν καί άστείρευτον γοη
τείαν τής Ελλάδος . Ύπό τήν Θεώρησιν αύτήν 
τής ελληνικής φιλοξενίας, ήτις πρέπει, ύπό οίασδήπο- 
τε περιστάσεις νά περιφρουρηθή άπό ξένας επιβλα
βείς καί έπικινδύνους έπιδράσεις, όφείλομεν νά βα- 
δίσωμεν, μέ σύνεσιν καί συνέπειαν, προς τήν δη
μιουργίαν ένός καθαρώς ε λ λ η ν ι κ ο ύ  συστήμα
τος προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, εχοντες ώς 
πρότυπον τήν χρησιμοποιουμένην μεθοδολογίαν 
εις τήν τουριστικήν όργάνωσιν τής Ελβετίας καί 
πόσης έτέρας, τουριστικώς άνεπτυγμένης, χώρας

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ

■ *Η ^Διεθνήςf ΜΕ κθεσις Θεοσαλονίκης
■ Το Φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού
■ Τ ? ψ  εατιβαλ κινηματογράφου
■ Τα ελληνικά και ξένα καλλιτεχνικά

συγκρότηματα
■ 'Η  παρουσία προσωπικοτήτων απ’ ό 

λες τις χώρες συνθέτουν ενα πλαί
σιο κοσμοπολιτισμού, πού θά ικανο
ποίηση και τα δικά σας ενδιαφέροντα·

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Α Τ Ε  Α Π Ο  Σ Η Μ Ε Ρ Α  Τ Ο  Τ Α Ξ Ι Δ Ι  
Σ Α Σ  Σ Τ Η Ν  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Ν .

• Ψ

37" 1IEINHI ΕΚΘΕΙΙΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 - 2 4  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  1 9 7 2
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Ι έ ν  οι Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι

ΙΤΑΛΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

CARABINIERI

Ι Ω A N N O Y  Τ Ρ Υ Π Η  
Τ α γ μ ) ρ χ ο υ  X ω ρ) κή ς

« ........Είναι τό Ό πλον τής άκλονήτου πίστεως καϊ τής
σιωπηρής αύταπαρνήσεως. Τό "Οπλον τό όποιον εις τόν 
άχό τής μάχης, εις τό χαράκωμα, εις τόν δρόμον, εις τάς κα
τεστραμμένος πόλεις εις τούς καθημερινούς άπροόπτους 
διαρκείς κινδύνους άπεδείχθη πάντοτε άξιον καί έδοξάσθη».

Γαβριήλ Ν. Άνούντσιο

Έ τσ ι περιγράφει ό διαπρεπής 'Ιταλός 
συγγραφεύς—ποιητής Γαβριήλ Ντ Α- 
νούντσιο, τό ένδοξον Σώμα τής'Ιταλικής 
Χωροφυλακής, τού όποιου ή ιστορία 
άνατρέχει εις τό 1814, δτε τό πρώτον 
συνεστήθη έπισήμως εις τήν Σαβοΐαν.

Πριν ή όμως σκιαγραφήσωμεν έν 
όλίγοις τήν σημερινήν όργάνωσιν τής 
’Ιταλικής Χωροφυλακής θεωροϋμεν σκό
πιμου, όπως άνατρέξωμεν εις τήν ιστο
ρίαν τού θεσμού τούτου ΐνα σχηματίσω- 
μεν μίαν πληρεστέραν εικόνα περί ταύτης.

Κατά τόν !8ον αιώνα τό Βασίλειον τής 
Σαρδηνίας, έκτός τής Σαρδηνίας ή όποια 
παρεχωρήθη εις τόν Βιττόριο Αμεντέο II

άντί τής Σικελίας ύπήγοντο τά δουκάτα 
τής Σαβοΐας, τής Άόστης, καί τού ΜουΤ 
φερατο, τά πριγκιπάτα τού Πιεμόντε, 
τής Νίτσης, τής Όνέλια, τής Βάλ Σέσια, 
τής Βάλ Ντοσόλα, τής Νοβάρας, Βογκέ- 
ρας, Τορτήνας, 'Αλεξάνδρειάς καί τής 
Λομελίνης

Τόν ’Αμεντέο II διεδέχθησαν εις τόν 
θρόνον οί Κάρλο Έμμανουέλε III, Βιτ- 
τόριο Άμεντέϊ III, Κάρλο Έμμανουέλε 
IV, καί ό Βιττόριο Έμμανουέλε I, ό όποι
ος καί θεωρείται ό ιδρυτής τής Ιταλικής 
Χωροφυλακής.

Κατά τήν έποχήν έκείνην τήν άστυνό- 
μευσιν τής χώρας ήσκουν διάφοροι ύπη-
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ρεσίαι ώς π.χ. οί "Εφοροι, οί Έθνοφύ- 
λακες, τό Σώμα τών ’Αναπήρων, οί 

. 'Αστυφύλακες καί τό Σώμα τών Δρα- 
γώνων.

Οί "Εφοροι ήσαν ύπάλληλοι γενικής 
αστυνομίας μέ καθήκοντα βοηθητικά, 
ώς π.χ. άγορανομικά, υγειονομικά, κ.λ.π.

Ή  ’Εθνοφυλακή ήτο εν Σώμα έξ (700) 
άνδρών, ύπό τήν διοίκησιν ένός Λοχα
γού? τό όποιον είχεν διαφόρους ομάδας 
διεσπαρμένος εις τά πλέον έπίκαιρα 
σημεία τής Χώρας, μέ αποστολήν τήν 
καταστολήν τού έγκλήματος καί τήν προ
στασίαν τού Βασιλέως.

Τό Σώμα τών ’Αναπήρων, άπετελεϊτο 
έξ (6) Λόχων καί περί τό τέλος τού 18ου 
αίώνος ήρίθμει περί τούς (6.800) άνδρας, 
οί όποΤοι έξετέλουν αστυνομικά καθή
κοντα καί περιπολίας είς τάς πόλεις.

Εις τήν πόλιν τού Τορίνο ύπήρχεν 
έκτός τών ’Αναπήρων καί μία όμάς έξ 
(20) Αστυφυλάκων, ύπαγομένων είς τόν 
Δήμαρχον τής πόλεως, οί όποιοι έξε
τέλουν κυρίως καθήκοντα άποδόσεως 
τιμών, ώς έπίσης καί μία Όμάς τοξοτών, 
οί όποιοι έξετέλουν καθήκοντα συνο
δείας κρατουμένων.

Είς τήν Σαρδηνίαν υπήρχε τό Σώμα 
τών Δραγώνων, τό όποιον συνεστήθη 
τό 1726 καί είχεν ώς άποστολήν τήν 
άσφάλειαν τών οδών γενικώς.

Κατά τό έτος 1798 ότε τό Τορίνο κατε- 
λήφθη ύπό τών Γάλλων, συνεστήθη ύπό 
τών τελευταίων τούτων τό Σώμα τής 
’Εθνικής Χωροφυλακής, κατά τό πρό
τυπον τής Γαλλικής Χωροφυλακής καί 
άνετέθη είς αύτό ή Δημοσία ’Ασφάλεια.

Κατά τό έτος 1799 .μετά τήν έκδίωξιν 
τών Γάλλων, κατηργήθη ή 'Εθνική Χω
ροφυλακή.

Μετά τήν Μάχην τού Μαρέγκο έπαν- 
ήλθον οί Γάλλοι κατά τό έτος 1800 καί 
συνέστησαν τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
τού Πιεμόντε, τό όποιον ύπήγετο είς τό 
Ύπουργεΐον Στρατιωτικών.

Κατά τό έτος 1804 ή Χωροφυλακή αυ
τή μετωνομάσθη είς Αύτοκρατορικήν 
Χωροφυλακήν, καί διετηρήθη ώς τοιαύ- 
τη μέχρι τό 1814.

ύϊ δημιουργία τής Ιταλικής Χωρο
φυλακής, όπως άλλωστε καί τής Γαλλι
κής Χωροφυλακής, οφείλεται είς τό γε
γονός, ότι αί κρατοΰσαι άφ’ ένός συν- 
θτ)και εις τήν χώραν, ή άναρχία, αί λη- 
στεϊαι, κ.λ.π. άπήτουν 6ν καλώς ώργα- 
νωμένον καί πειθαρχικόν Σώμα, καί διό
τι εϊχον άποτύχει οι μέχρι τότε έφαρ- 
μοσθέντες ώς άνωτέρω έλέχθη, ’Αστυ
νομικοί θεσμοί.

Τήν 21 ην ’Απριλίου 1814 έξεθρονίσθη 
ό Ναπολέων καί τήν 20ήν Μαΐου 1814 
ό Βιττόριο Έμμανουέλε I έπανήλθεν είς 
τόν θρόνον του είς τό Τορϊνον καί άνε- 
διωργάνωσε ριζικώς τό βασιλεών του. 
Μεταξύ τών άλλων, έφρόντισεν άμέσως 
όπως άναμορφώση τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής, είς τό οποίον καί άνέθεσεν 
άποκλειστικώς τήν γενικήν Άστυνό- 
μευσιν τής χώρας, καθ’ όσον ή Χωρο
φυλακή ήτο τό μόνον άριστα ώργανω- 
μένον Σώμα τής έποχής έκείνης.

ΟΟτω άπό τής 13ης ’Ιουλίου 1814, έδη- 
μιουργήθη ή νέα Ιταλική Χωροφυλακή 
καί τό σχετικόν Διάταγμα, έκ 16 άρθρων,

προέβλεπε τόν σκοπόν τής ίδρύσεώς της, 
ώς καί τήν άποστολήν καί όργάνωσίν της.

Ή  άρχική δύναμις τής νέας ’Ιταλικής 
Χωροφυλακής άνήρχετο είς (137) Ύπα- 
ξιωματικούς, πεζούς καί έφιππους καί 
είς (639) Χωροφύλακας ύπό τόν πρώτον 
’Αρχηγόν ταύτης τόν ’Αντιστράτηγον 
Τζιώρτζιο Ντέ Γκενέϊς.

Κατά τό έτος 1815 ή άνωτέρω δύναμις 
ηύξήθη είς (1200) άνδρας.

Τό άρθρον 12 τού άνωτέρω 'Ιδρυτικού 
Διατάγματος τής ’Ιταλικής Χωροφυλακής 
προέβλεπε τά έξής: «Τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής θά θεωρήται ώς τό πρώτον
όπλον τού Στρατεύματος........». Καίτοι
δέ ήτο εν όπλον τού Στρατεύματος, ύπή
γετο άπ’ εύθείας είς τόν Πρωθυπουργόν, 
ό όποιος καί προέτεινε τόν διορισμόν 
τών άνδρών καί τάς προαγωγάς αυτών 
είς τό Ύπουργεΐον Στρατιωτικών, τό 
όποιον ύπήγετο διά θέματα πειθαρχίας, 
έφοδιασμού, έκπαιδεύσεως κ.λ.π.

Κατά τό έτος 1819 συνετάχθη ό πρώ
τος Κανονισμός Όργανώσεως καί Διοι- 
κήσεως τού Σώματος, τήν δέ 1-1-1820 
ίδρύθησαν αί (6) πρώται ύποδιοικήσεις 
Χωροφυλακής, διοικούμεναι ύπό Άνθυ- 
πασπιστών.

Τήν 12-10-1822 άνεθεωρήθη ό ’Οργα
νισμός τού Σώματος τής ’Ιταλικής Χωρο
φυλακής καί έδημιουργήθη ή Γενική 
Διεύθυνσις Χωροφυλακής παρά τώ 'Υ
πουργεία) Στρατιωτικών ώς ή άνωτάτη 
Μονάς ταύτης, μέ πρώτον Γενικόν Διευ
θυντήν τόν Συνταγματάρχην Ντ* Όνσιέ 
Ντέ Μπατί.

Οΰτω ή όργανική Δύναμις τού Σώμα-

Ιταλοί Χωροφύλακες έπιβλέπουν τήν τροχαίαν κίνησιν είς πολυσύχναστον όδόν πόλεως
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Ό  ’Αρχηγός τής ’Ιταλικής Χωροφυλακής αριστερά συγχαίρει ’Αξιωματικόν 
διά πράξιν αυτοθυσίας κατά τήν έκτέλεσιν τοϋ καθήκοντος είς ειδικήν έορτήν, 
ή όποια έλαβε χώραν προσφάτως είς τήν αίθουσαν τελετών τοΟ ’Αρχηγείου ’Ιταλικής 
Χωροφυλακής είς Ρώμην (φωτογραφία έκ τοϋ περιοδικού 1L CARABINIERE.)

τος άνήλθε κατά τό έτος 1822 είς (3000) 
άνδρας, ήτοι (2024 (Χωροφύλακας καί 
ύπαξιωματικούς πεζούς, (876) έφιππους, 
(100) Δοκίμους καί (100) άξιωματικούς.

Τήν 27-4-1831, ό τότε ’Αρχηγός Κάρλο 
Άλμπέρτο, διά λόγους οικονομίας, κατήρ- 
γησε τήν Γενικήν Διεύθυνσιν Χωροφυ
λακής—καί συνεχώνευσε ταύτην μέ τό 
Άρχηγεΐον δημιουργήσας τό Γενικόν 
Άρχηγεΐον Χωροφυλακής.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν καί ένοποί- 
ησιν τής ’Ιταλίας τό Σώμα τής ’Ιταλικής 
Χωροφυλακής άνεμορφώθη πλήρως.

Τό Διάταγμα τής 24-1-1861 προέβλεπε 
τάς κάτωθι υπηρεσίας τοΟ Σώματος: 
α) Τό Άρχηγεΐον τοϋ Σώματος, τό όποι
ον άπετελεϊτο έξ ένός Άντιστρατήγου— 
’Αρχηγού καί 4 'Υποστρατήγων βοηθών 
του, β) 13 Λεγεώνας μέ έδρας τό Τορΐνον, 
Γένουαν, Κάλλιαρι, Μιλάνο, Μπολώνια, 
Φλωρεντίαν, Νεάπολιν, Κιέτι, Μπάρι, 
Σαλέρνο, Καταντζάρο, Παλέρμο καί 
’Αγκώνα, καί μίαν Λεγεώνα Δοκίμων 
είς τό Τορΐνον, γ) 36 Τάγματα—Διοική
σεις, δ) 103 Λόχους, ε) 191 Διμοιρίας καί 
Ουλαμούς καί στ) 1600 περίπου Σταθμούς.

Ή  δύναμις τοϋ Σώματος κατά τήν ώς 
άνω έποχήν άνήρχετο είς (503) ’Αξιω
ματικούς, (3868) Ύπαξιωματικούς έκ 
τών όποιων (974) έφιπποι, (13.078) Χω
ροφύλακας έκ τών όποιων (3.323) έφιπποι 
καί είς (1012) Δοκίμους Χωροφύλακας.

Τήν 1-1-1874 έδημιουργήθη καί ή Λε- 
γεών τής Ρώμης, καί τό Άρχηγεΐον τοϋ 
Σώματος μετεφέρθη τελικώς έκ Τορΐνο 
είς Ρώμην όπου εύρίσκεται καί σήμερον.

Ή  Δύναμις τοϋ Σώματος κατά τό 1874 
άνήλθεν είς (19.725) άνδρας έκτος τής 
Διοικήσεως τοϋ Σαλέρνο καί Τσιέτι.

Μετά τό πέρας τών μακροχρονίων 
πολέμων διά τήν άνεξαρτησίαν καί ένο- 
ποίησιν τής Ιταλίας κατά τούς όποιους

ή ’Ιταλική Χωροφυλακή μετέσχε ένερ- 
γώς καί μάλιστα προσέφερε πολυτίμους 
ύπηρεσίας, τό Σώμα τοϋτο άνέλαβε κατά 
τά έτη 1860—1870 έναν έξ ίσου σοβαρόν 
άγώνα κατά τής έγκληματικότητος, καί 
ιδίως πρός καταστολήν τής ληστείας 
ή όποια έλυμαίνετο τήν χώραν καί κυ
ρίως τάς έπαρχίας τής Καμπανίας, Άμε- 
ροϋτσο, Πούλιας, Λουκανίας καί Κα- 
λαυρίας.

’Εκτός τούτων ή Χωροφυλακή είχε 
ν’ άντιμετωπίση περί τούς (20.000) λη- 
στάς τής Σικελίας, οί όποιοι διεκρίνοντο 
διά τήν σκληρότητά των.

Κατά τό έτος 1887 ή δύναμις τοϋ Σώ
ματος άνήλθεν είς (24.000) άνδρας καί 
(590) Αξιωματικούς.

Είς άναγνώρισιν τών μέχρι τοϋδε 
προσφερθεισών ύπηρεσιών καί θυσιών 
ό Βασιλεύς τής ’Ιταλίας άπένειμεν είς 
τό Σώμα τής Χωροφυλακής κατά τό 
έτος 1884 σημαίαν είς τήν Σχολήν Αξιω
ματικών, όμοίαν μέ τήν τοιαύτην τοϋ 
’Ιταλικού Πεζικοϋ.

Τήν 5-2-1885 διά πρώτην φοράν μία 
μικρά μονάς τής ’Ιταλικής Χωροφυλακής 
έκ 10 άνδρών άπεβιβάσθη είς τήν Αφρι
κανικήν Ήπειρον (τήν ’Ερυθραίαν) καί 
άπετέλεσε τόν πυρήνα άπό τόν όποιον 
έδημιουργήθη ό Λόχος τής ’Ιταλικής Χω
ροφυλακής τής Αφρικής μέ έδραν τήν 
ΜασάΟυα τής ’Ερυθραίας. Οΰτω έτέθη- 
σαν αί βάσεις τής δημιουργίας τής 
Αφρικανικής Χωροφυλακής είς τάς 
άποικίας τής ’Ιταλίας.

Τό 1895 ό έν λόγω Λόχος μετεφέρθη 
είς Άσμάραν καί άπετελεϊτο έξ ένός 
Μοιράρχου, 2 Υπομοιράρχων, 13 Ύπα- 
ξιωματικών καί 30 Χωροφυλάκων, έκτος 
τών γηγενών τοιούτων ήτοι 1 Αξιωμα
τικού, 5 Ύπαξιωματικών, 7 Δοκίμων καί 
100 Χωροφυλάκων.

Κατά τό 1897 μετά τήν Κρητικήν 
Έπανάστασιν αί 4 Μεγάλαι Δυνάμεις, 
Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, ’Ιταλία, παρε- 
νέβησαν καί άπεφάσισαν, όπως προκει- 
μένου νά προστατεύσουν τήν νήσον, 
νά άποστείλουν δύναμιν έξ ένός μικτοϋ 
Συντάγματος, είς τό όποιον περιελαμβά- 
νετο καί δύνμις τής Χωροφυλακής. Ή  
’Ιταλική Χωροφυλακή μετέσχε τής έν 
λόγω άποστολής-διά δυνάμεως_56-άνδρών: 
έκ τών όποιων 6 Ύπαξιωματικοί καί 10 
ιππείς ύπό τόν Μοίραρχον Φρειδερίκον 
Κραβέρι.

Κατά τό αύτό έτος ή Κρητική Βουλή 
άνεσύστησε τήν Κρητικήν Χωροφυλα
κήν, άναθέσασα τήν άναδιοργάνωσίν 
της είς τόν Μοίραρχον Κραβέρι.

Κατά τό έτος 1898 rf προσωρινή Κυ- 
βέρνησις τής Κρήτης μετά τήν πλήρη 
άναχώρησιν τών Γερμανικών Στρατευ
μάτων άπεφάσισε τήν δημιουργίαν τής 
«Κρητικής Φρουράς» καί τήν άναδιορ- 
γάνωσιν τής Κρητικής Χωροφυλακής.

Τόν Απρίλιον τοϋ 1899 άμα τή άνα- 
λήψει τών καθηκόντων του ώς Κυβερ
νήτου τής Κρήτης ό Πρίγκιψ Γεώργιος, 
μετεκάλεσε έξ ’Ιταλίας μίαν άποστολήν 
πρός άναδιοργάνωσίν τής ’Ιταλικής Χω
ροφυλακής, έκ 5 Υπομοιράρχων έξο- 
μοιουμένων μέ Μσιράρχσυς, 12 Άνθυ- 
πασπιστάς έξομοιουμένους μέ Ανθυ
πομοιράρχους καί 51 Ένωμοτάρχας καί 
Ύπενωμοτάρχας.

Οϋτω ή Κρητική Χωροφυλακή άνέ
λαβε τά καθήκοντά της τήν 25-6-1899 
καί άπετελεϊτο έκ 5 Λόχων μέ έδρας 
άντιστοίχως είς τά Χανιά, Κάντια, Ρέ- 
θυμνον καί Μεραμβέλον.

Ή  ’Ιταλική άποστολή παρέμεινεν είς 
Κρήτην μέχρι τής 31-12-1906 ότε καί 
άπεχώρησε καί ή Κρητική Χωροφυλακή 
είς ένδειξιν άναγνωρίσεως τών ύπ’ αύτής 
προσφερθεισών ύπηρεσιών, τής έδώρησε 
τήν σημαίαν της, ή όποια εύρίσκεται 
έκτοτε είς τό έν Ρώμη Μουσεΐον τής 
Χωροφυλακής.

Κατά τό έτος 1907:ίδρύεται εις Ρώμην 
ή Σχολή Ανθυπομοιράρχων, ή όποια 
όμως κατηργήθη τό 1925 καί έκτοτε οί 
’Ανθυπομοίραρχοι προήρχοντο έξ ύπα-

δημίας τής Μοντένα.
Κατά τήν άρχήν τοϋ παρόντος αίώνος 

ή ’Ιταλική Χωροφυλακή, όχι μόνον 
ήρχισε νά έκσυγχρονίζεται, άλλά καί 
μετεκλήθη είς πολλάς χώρας ΐνα συν- 
δράμη είς τήν άναδιοργάνωσίν τών Σω
μάτων Χωροφυλακής αύτών, ή νά διοε- 
γανώση τήν Χωροφυλακήν τών άποικιών 
τής ’Ιταλίας.

Οΰτω κατά τό 1900 κατά τήν διάρκειαν 
τής έξεγέρσεως τών Μπόξερς άπέστειλεν 
είς Τσιεντσίν τής Κίνας δύο ύπαξιωμα- 
τικούς καί 12 Χωροφύλακας.

Τό 1904 ή ’Οθωμανική Αύτοκρατορία 
μετεκάλεσε μίαν άποστολήν τής ’Ιτα
λικής Χωροφυλακής, ΐνα διοργάνωση 
τήν ’Οθωμανικήν Χωροφυλακήν τής 
Θεσσαλονίκης, Μοναστηριού, Άχρίδος 
καί Καστοριάς, μάλιστα δέ καί αύτής 
τής Κωνσταντινουπόλεως, όπου υπηρε
τεί μονίμως ώς άκόλουθος ό Συνταγμα
τάρχης ’Ερρίκος Άλμπέρα. Ή  άποστο
λή αΰτη άνεχώρησε έκ Τουρκίας κατά 
τόν Ίταλο—τουρκικόν πόλεμον τοϋ 1911.

Κατά τά έτη 1909—1911 ή Χιλή μετε- 
κάλεσεν άποστολήν τής ’Ιταλικής Χω
ροφυλακής, ή όποια διωργάνωσε τό Σώ
μα τών Καραμπινιέρων τής Χιλής, κατά 
τό πρότυπον τής ’Ιταλικής Χωροφυλακής.
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Άνδρες τής μονάδος έλικοπτέρων 
εις άσκησιν. Ή  "Ιταλική Χωροφυλακή 
διαθέτει σήμερον ικανόν άριθμόν έλι
κοπτέρων διά τήν άστυνόμευσιν.

’Επίσης ή Ελλάς προσεκάλεσε ’Ιτα
λικήν άποστολήν κατά τό 1911 διά τήν 
άναδιοργάνωσιν τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής, ή όποια παρέμεινεν ένταΟθα 
μέχρι τής έκρήξεως του Α \ Παγκο
σμίου Πολέμου τό 1914.

Κατά τό 1913 μία άποστολή τής ’Ιτα
λικής Χωροφυλακής άναδιωργάνωσε τήν 
Χωροφυλακήν τής 'Αλβανίας.

Τήν 4ην καί 5ην Μαΐου 1912 άπεβιβά- 
σθησαν είς Δωδεκάνησον τά πρώτα Ιτα
λικά στρατεύματα κατοχής ΰπό τόν 
Στρατηγόν Άμέλιο, μεταξύ των όποιων 
ήτο καί μία μικρά κατ’ άρχήν δύναμις 
τής Χωροφυλακής. Έκτοτε ώργανώθη είς 
Δωδεκάνησιν ή ’Ιταλική Χωροφυλακή 
τής Δωδεκανήσου, ή όποια όπήγετο άπ’ 
εΰθείας είς τόν Κυβερνήτην ταύτης.

Είς τήν Δωδεκάνησον παρέμεινεν ή 
Ιταλική Χωροφυλακή μέχρι τής ένσωμα- 

τώσεως ταύτης μέ τήν μητέρα 'Ελλάδα 
τό 1947, ότε καί άνέλαβε τήν άστυνό- 
μευσίν της ή Ελληνική Χωροφυλακή. 

*
Μετά τήν είσοδον τής ’Ιταλίας είς τόν 

Α \ Παγκόσμιον Πόλεμον τήν 24-8-1915, 
ή ’Ιταλική Χωροφυλακή έκλήθη καί αύθις 
νά μετάσχη τούτου μέχρι καί τού πέρατός 
του.

Κατά τήν άνωτέρω έποχήν ή δύναμις 
τής ’Ιταλικής Χωροφυλακής άνήρχετο 
είς 680 ’Αξιωματικούς, 6.700 ΰπαξιωμα- 
τικούς καί 23.920 Χωροφύλακας. Τά,θύ
ματα τής ’Ιταλικής Χωροφυλακής κατά 
τήν διάρκειαν τού Α \ Παγκοσμίου Πολέ
μου άνήλθον είς 1400 νεκρούς καί 5000 
τρυματίας.

’Από άπόψεως όργανώσεως, τήν 
5-10-1916 ίδρύθησαν οί Λεγεώνες τού 
Καταντζάρο, Γενούης, Μεσσήνης, ίδρύθη 
ή Σχολή ύπαξιωματικών.

’Επίσης κατά τήν ώς άνω έποχήν τού 
Ηολέμου έκλήθησαν πρός ένίσχυσιν της 
18000 έφεδροι χωροφύλακες καί άξιωμα- 
τίκοί, οί όποιοι άπεστρατεύθησαν μετά 
ιό  κέρας τού πολέμου.

Κατά τό έτος 1917 διωργανώθησαν 
κατ’ άρχήν 5 όμάδες Λεγεώνων (’Επι
θεωρήσεις) άντιστοίχως είς Μιλάνον, 
Μπολώνια, Ρώμην, Νεάπολιν καί Πα
λέρμο, κατά δέ τό έτος 1919 προσετέ- 
θησαν έτεραι δύο, ήτοι : τής Τεργέστης 
καί τής Φλωρεντίας.

Κατά τά πρώτα μεταπολεμικά έτη ή 
Ιταλική Χωροφυλακή διήλθε δύσκολους 

στιγμάς καθ’ όσον έπεκράτει καθ’ άπα- 
σαν τήν ‘Ιταλίαν άνατ ιραχή κ ιί διατά- 
ράξις τής δημοσίας τάξεως. Τά άνωτέρω 
γεγονότα ώδήγησαν τήν ένοποίησιν τού 
Σώματος τής Γκουάρντια Ντί Πούμπλικα 
Σικιουρετά (Σώμα Δημοσίας ’Ασφαλείας) 
μετά τής Χωροφυλακής κατά τό έτος 
1921, μέ άποτέλεσμα τήν αύξησιν τής 
δυνάμεως τής Χωροφυλακής είς 75000 
άνδρας, έκτος τών 12.000 άνδρών τών 
ειδικών ύπηρεσιών της. Τόν ’Απρίλιον 
τού 1925 τό Σώμα τής Δημοσίας ’Ασφα
λείας άπεχωρίσθη καί πάλι τού τοιούτου 
τής Χωροφυλακής καί ύπήχθη είς τό 
Ύπουργείον ΈσωτερικώντΚατά τό αότσ 
έτος ή Χωροφυλακή έδημιούργησε τό 
Τμήμα τής άεροπορίας της καί ίδρυσε 
τό ιστορικόν Μουσείον Χωροφυλακής.

Κατά τό 1926 ίδρύθησαν αί ’Επιθεωρή
σεις Χωροφυλακής είς άντικατάστασιν 
τών καταργηθεισών, ώς άνωτέρω έλέ- 
χθη, 'Ομάδων Λεγεώνων.

Κατά τό έτος 19^9 τό Σώμα τής ’Ιτα
λικής Χωροφυλακής είχεν, τό Γενικόν 
Άρχηγεΐον, 6 Έπιθεωρητάς Ζωνών, 
τήν Κεντρικήν Σχολήν (ήδη Σχολήν 
Ύπαξιωματικών) ε(ς Φλωρεντίαν, μίαν 
Λεγεώνα μαθητών είς Ρώμην, (ή όποια 
έδημιουργήθη προσφάτως, κατηργηθεί- 
σης τής τοιαύτης του Τορίνου), 20 Λεγεώ
νας περιφερειακός j καί τήν Μουσικήν 
τού Σώματος. ’Εκτος αύτών είς τήν Λε
γεώνα τής Ρώμης υπάγονται δύο Τάγμα
τα, μία Ίλη, μία "Ιλη τής Βασιλικής 
Φρουράς καί εν Τάγμα τό όποιον έξηρ- 
τάτο έκ τής Λεγεωνος τού Παλέρμο.

Τήν 4-6-1936 ίδρύθησαν αί Διοικήσεις 
Μεραρχιών (μία juoO Παστρέγκο είς 
Μιλάνο, καί ή άλλη τής Ποντγκόρα είς 
Ρώμην καί ή τρίτή τού Όγκάντεν, ή 
όποια συνεστήθη τήν! 22-12-1938).

Κατά τό έτος 1936 μετά τήν ύπό τών 
‘Ιταλών "κατάληψιν τής Αιθιοπίας, ή 
’Ιταλική Χωροφυλακή ώργάνωσε τήν 
τοπικήν Χωροφυλακήν καί ίδρυσε τήν 
Σχολήν Χωροφυλακής τής Άντίς 
Άμπέϊμπα.

Τήν 7-4-1939 ή ’Ιταλική Χωροφυλακή 
ήκολούθησε τήν άποβίβασιν τού ’Ιτα
λικού Στρατού έν ’Αλβανία, καί τήν 
24-5-1939 ή ’Αλβανική Κυβέρνησις άνέ- 
θεσεν είς τόν ’Ιταλόν Στρατηγόν Γκρι- 
σπίνο Άγκουστίνι τήν όργάνωσιν τής 
’Αλβανικής Χωροφυλακής. Ούτος ώργά
νωσε δύο Λεγεώνας, μίαν είς Τίρανα 
καί μίαν είς Βαλίνα, έξαρτωμένας άπ’ 
ευθείας έκ τού ’Αρχηγείου τής ’Αλβα
νικής Χωροφυλακής. 'Η ’Αλβανική Χω
ροφυλακή πλαισιωμένη άπό ’Ιταλούς ήτο 
ώργανωμένη είς 10 Διοικήσεις, 41 
Λόχους, 45 Τμήματα καί άριθμόν τι να 
Σταθμών, ή δέ δύναμις της άνήρχετο είς 
1 Στρατηγόν 1 Συνταγματάρχην, 109 
’Αξιωματικούς, 650 Ύπαξιωματικούς καί 
3088 Χωροφύλακας.

Μετά τήν έναρξιν τού Β'. Παγκοσμίου 
Πολέμου, ή ’Ιταλική. Χωροφυλακή, έλα-

βεν ένεργώς μέρος είς άπαντα τά μέτωπα 
ώς Στρατιωτική ’Αστυνομία καί ώς ’Αστυ
νομία Κατοχής τών κατακτηθεισών χωρών.

Κατά τάς άρχάς τού πολέμου συνεστήθη 
καί ή ’Ιταλική Χωροφυλακή θαλάσσης 
(1941) δι’ είδικάς άποστολάς καί άπετε- 
λείτο έξ ένός Λόχου παρά τώ Υπουρ
γεία) Ναυτικών, τριών Λόχων φρουρήσεως 
Ναυστάθμων (τής Σπέτσια, Τάραντος, καί 
Πόλας), καί δύο Τμήματα. Ή  δύναμις 
της άνήρχετο είς 28 ’Αξιωματικούς, 
281 Ύπαξιωματικούς καί 1059 Χωροφύλα
κας.

’Επίσης κατά τό 1940—41 ίδρύθη ή 
’Αεροναυτική Χωροφυλακή, ή όποια πε- 
ριελάμβανε τό Κέντρον τής ’Αεροπορι
κής ’Αστυνομίας τής Ρώμης, 4 Διοικήσεις 
Χωροφυλακής παρά ταίς άεροπορικαΐς 
βάσεσι καί διαφόρους άλλας όπηρεσίας 
είς ’Αλβανίαν, Σαρδηνίαν, Σικελίαν καί 
τής ’Αφρικής. Ή  δύναμις τής έν λόγω 
Υπηρεσίας άνήρχετο τφ 1940, είς 48 
’Αξιωματικούς, 246 Ύπαξιωματικούς καί 
4295 Χωροφύλακας.

Κατά τά πρώτα έτη μετά τό πέρας τού 
Β'. Παγκοσμίου Πολέμου είς τήν ’Ιτα
λίαν έπεκράτησε μία σοβαρά χαώδης 
κατάστασις καί μία άπότομος καί άνησυ- 
χητική αϋξησις τής έγκληματικότητος, 
ιδία είς τήν Σικελίαν καί τήν Σαρδηνίαν, 
ή όποια διήρκεσε μέχρι καί τό έτος 1950. 
Δι’ αύτόν τόν λόγον ή ’Ιταλική Χωροφυ
λακή ή όποια καί έφερε όλον τό βάρος τής 
έν λόγω καταστάσεως προέβη είς τήν 
γενικήν άναδιοργάνωσιν τών ύπηρεσιών 
της, καί είς τήν προσαρμογήν των είς 
τήν δημιουργηθεϊσαν νέαν κατάστασιν

•%

Έξωπλισμένη ταχυκίνητος άκατος τής 
’Ιταλικής Χωροφυλακής ή όποια διαθέτει 
είδικάς μονάδας διά τήν άστυνόμευσιν 
τών χωρικών ύδάτων.
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εις τήν χώραν, δεδομένου μάλιστα, ότι 
κατά τήν διάρκειαν των έτών 1940—1945 
είχεν 3520 νεκρούς, 578 έξαφανισθέντας 
καί περίπου 15000 τραυματίας.

Ουτω κατά τό έτος 1953 άνεμορφώθη 
ό οργανισμός τοϋ Σώματος, ό όποιος 
τελικώς έτροποποιήθη καί έκσυγχρονί- 
σθη «ιτά τό 1963.

Kara τό άρθρον 1 τοΰ έν λόγω Κανονι
σμού, όργανώσεως, τό Σώμα τής ’Ιταλικής 
Χωρ]κής άποτελεΐ άναπόσπαστον μέρος 
τοΰ Στρατεύματος, τοΰ όποιου μάλιστα 
άποτελεΐ καί τό πρώτον δπλον, μέ ειδικά 
καθήκοντα τόσον έν καιρφ πολέμου όσον 
καί έν καιρφ ειρήνης.

Κατά τό άρθρον 2. τό ΣΦμα τής Ιτα
λικής Χωροφυλακής φέρει τήν ευθύνην 
τής έξασφαλίσεως τής δημοσίας τάξεως 
καί τής άσφαλείας τΦν πολιτών καθ’ 
άπασαν τήν χώραν, συμφώνως πρός τούς 
γενικούς καί ειδικούς Νόμους τής Πο
λιτείας, έκτος τών πόλεων εις &ς υπάρ
χουν Δημοτικοί Άστυνομίαι. Πρός τού- 
τοις ή Χωροφυλακή παρέχει συνδρομήν 
πάσης φύσεως τόσον εις τάς άλλας ’Αστυ
νομίας τοΰ Κράτους, όσον καί εις τά 
διάφορα άλλα 'Υπουργεία.

Η όργάνωσις τής ’Ιταλικής Χωροφυλα
κής έχει ώς άκολούθως :

— Τό Γενικόν Άρχηγεΐον τοΰ Σώματος.
— Αί Μεραρχίαι Χωροφυλακής
— Αί Ταξιαρχίαι Χωροφυλακής
— Αί Σχολαί Χωροφυλακής
— Αί Λεγεώνες Χωροφυλακής
—Τά Μηχανοκίνητα Συντάγματα καί ή 

Έφιππος Χωροφυλακή.
— Ή  'Υπηρεσία Προστασίας καί 

Φρουράς τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας
—Μίαν Μονάδα ’Αλεξιπτωτιστών

— Καί ή Μουσική τοϋ Σώματος
Ό  ’Αρχηγός φέρει τόν βαθμόν τοΰ 

Άντιστρατήγου.
Τοΰ ’Επιτελείου τοΰ Γενικού ’Αρχηγεί

ου τοΰ Σώματος προΐσταται είς Υποστρά
τηγος μέ βοηθόν έναν Συνταγματάρχην.

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής άπό άπό- 
ψεως όργανώσεως, διοικήσεως, έκπαιδεύ- 
σεως, στρατολογίας, πειθαρχίας, έφο- 
διασμοϋ κ.λ.π. ύπάγεται είς τό Ύπουρ- 
γεϊον ’Εθνικής Άμύνης.

Πρός τούΐοις υπάγεται καί είς τό 
Ύπουργεΐον ’Εσωτερικών διά θέματα 
άφορώντα είς τήν Δημοσίαν τάξιν καί 
άσφάλειαν, -ιόν στρατωνισμόν καί τόν 
εφοδιασμόν δΓ έπίπλων καί άλλων έφο- 
δίων γραφείου.

Τό Σώμα τής ’Ιταλικής Χωροφυλακής ώς 
όργανον διώξεως τοΰ έγκλήματος υπά
γεται είς τό Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης 
μεθ’ ού καί συνεργάζεται συμφώνως τοΐς 
σχετικοΐς νόμοις.

Οί Διοικηταί τών Μονάδων Χωροφυλα
κής παντός έπιπέδου οφείλουν νά διατη
ρούν στενόν σύνδεσμον μεθ’ άπασών τών 
Στρατιωτικών, πολιτικών. Δικαστικών 
καί έτέρων ’Αστυνομικών ’Αρχών (Υπη
ρεσίαν Δημοσίας ’Ασφαλείας, Τελωνεια
κών ’Αρχών καί Δημοτικών ’Αστυνομιών), 
μεθ’ ών συνεργάζονται έν τή έκτελέσει 
τής αποστολής των.

Τά ειδικά καθήκοντα καί εύθΰναι 
τοϋ Άρχηγοΰ Χωροφυλακής είναι : 
α) Νά είσηγήται καί νά προωθή ίδίς πρω
τοβουλία παρά τοΐς άρμοδίοις Ύπσυογίοις 
σχετικώς μέ τήν όργάνωσιν, διοίκησιν καί 
τήν αΰξησιν τής άποδοτικότητος τοΰ 
Σώματος.

β) Νά πληροφορή άμέσως τόν Πρόε
δρον τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου σχε
τικώς μέ τήν γενικήν καί ειδικήν κατά- 
στασιν τής χώρας.

γ) ’Επιμελείται τής έφαρμογής τών 
Στρατιωτικών Κανονισμών γενικώς καί 
τής διατη ρήσεως τής πειθαρχίας αύτοΰ.

δ) Υποβάλλει πρός τόν Υπουργόν 
’Εθνικής Άμύνης τάς προτάσεις προαγω
γής τών ’Αξιωματικών.

ε) Είναι υπεύθυνος διά τήν στρατολο
γίαν καί έκπαίδευσιν τών άνδρών τοΰ 
Σώματος.

στ) Αιτεΐται τήν άναγκαίαν δύναμιν 
Χωροφυλάκων, Ύπαξιωματικών καί 
’Αξιωματικών παρά τοϋ Υπουργείου 
Εθνικής Άμύνης.

ζ) Ρυθμίζει τά τής έξελίξεως τών 
Ύπαξιωματικών είς Αξιωματικούς καί 
ύποβάλλει τάς σχετικάς προτάσεις ώς 
έπίσης ρυθμίζει καί τό θέμα τών τοποθε
τήσεων καί μεταθέσεων τών άνδρών τοΰ 
Σώματος.

Ό  Αρχηγός τής Χωροφυλακής είναι 
υπεύθυνος έναντι τοΰ Υπουργού Εθνι
κής Άμύνης διά τήν καλήν όργάνωσιν 
καί διοίκησιν τοΰ Σώματος γενικώς.

Οί Διοικηταί τών Μεραρχιών τής 
Χωροφυλακής υπάγονται άπ’ ευθείας 
είς ιόν Αρχηγόν τοϋ Σώματος, καί ό 
άρχαιότερος τούτων, ορίζεται ώς Υπαρ- 
χηγός τοϋ Σώματος άναπληρών τόν 
Αρχηγόν, έν περιπτώσει κωλύματος του.

Οί άνωτέρω είναι υπεύθυνοι διά τήν 
διοίκησιν τών έν τή περιφερείς των 
Ταξιαρχιών Χωροφυλακής, βάσει τής 
υπό τοϋ Άρχηγοϋ καθοριζομένης έκά- 
στοτε τακτικής.

Οί Διοικηταί τών Ταξιαρχιών είναι

Τό Κέντρον Αμέσου Έπεμβάσεως Χωροφυλακής είς τήν Ρώμην. Όπως είναι 
ό κέντρον διαθέτει δέκτας κλειστού κυκλώματος τηλεοράσεω; διά τών όποιων παρακολουθειται ή νη ς . ας 
>δικάς αρτηρίας.
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m
ils:

Η Ιταλική Χωροφυλακή παρακολουθούσα άνελλνπώς τάς εξελίξεις τής συγχρό
νου τεχνολογίας εΐσήγαγε τήν μηχανογράφησιν ή όποια διά τών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών προσφέρει πολυτίμους ύπηρεσίας εις τήν μελέτην καί έπίλυσιν πολλών 
υπηρεσιακών προβλημάτων.

ύπεύθυνοι διά την οιοικησιν τών εις τήν 
περιφέρειαν των Λεγεώνων Χωροφυλα
κής, πλήν τών Μηχανοκινήτων Μονά
δων, αί όποίαι υπάγονται εις τόν ’Αρχηγόν 
τοϋ Σώματος.

Οί Διοικηταί τών Λεγεώνων, αί όποίαι 
είναι αί μικρότεροι μονάδες τής Χωρο
φυλακής ύπάγονται έίς τήν Ταξιαρχίαν 
τής περιφερείας των, έχουν δέ εις τήν 
δικαιοδοσίαν των τούς Σταθμούς Χωρο
φυλακής.

Αί ίχολαί Χωροφυλάκων καί Ύπαξιω- 
ματικών υπάγονται άπ’ εύθείας εύς τό 
Γενικόν Άρχηγεϊον Χωροφυλακής.

Επίσης ή Μηχανοκίνητος Μονάς τού 
Σώμμτος ύπάγέται άπ’ ευθείας εις τό 
Γενικόν Άρχηγεϊον Χωροφυλακής.

Ή  Χωροφυλακή διαθέτει έπίσης ειδι
κός μονάδας ’Αλεξιπτωτιστών, Ε λ ι
κοπτέρων, Βατραχανθρώπων, ’Αλπινι
στών, Καταδιωκτικών πλοιαρίων κ.λ.π. 
αί όποίαι προσφέρουν πολυτιμοτάτας 
ύπηρεσίας.

Ή  στρατολογία τών άνδρών τοϋ Σώμα
τός τής ’Ιταλικής Χωροφυλακής πραγμα
τοποιείται δι’ έθελουσίας κατατάξεως νέ
ων ήλικίας 17 τούλάχιστον έτών, άγάμων, 
έχόντων τά πρός τοϋτο υπό τοϋ Κανο- 
νισμοΰ τοϋ Σώματος προβλεπόμενα προ
σόντα (υγείαν, χαρακτήρα, άπολυτήριον 
τούλάχιστον Δημοτικού Σχολείου, άμεμ
πτον παρελθόν κ.λ.π.) έπί τριετεί θη
τεία. ή δι’ άνακατατάξεως έφέδρων τής 
Χωροφυλακής ή τών άλλων όπλων τών 
Ενόπλων Δυνάμεων.

Ή  κατάταξις γίνεται κατόπιν αύστηρών 
έξετόσεων (προφορικών καί γραπτών) 
καί έπιλογής μεταξύ τών υποψηφίων τών 
έχόντων τά καλλίτερα προσόντα καί 
εφόδια.

Ή  βασική έκπαίδευσις τών μέν μή 
ύπη ρετησάντων εις τάς Ένοπλους Δυ
νάμεις είναι διάρκειας 9 μηνών, τών δέ 
προϋπηρετησάντων τοιούτων 4 μηνών. 
Αϋτη πραγματοποιείται εις τήν Σχολήν 
'Οπλιτών Χωροφυλακής. Ό  έκπαιδευτι- 
κός κύκλος συμπληροϋται κατόπιν διά 
τοποθετήσεως τών έξελθόντων τής Σχο
λής έπί 9 μήνας εις μίαν μηχανοκίνητον 
μονάδα, όπου ό Δόκιμος συνεχίζει τήν 
πρακτικήν έκπαίδευσίν του καί έν συνε
χεία μετ’ εύδόκιμον περάτωσιν τής ώς 
άνω πρακτικής έφαρμογής καί έκπαιδεύ- 
σεως, τοποθετείται καί αύθις δι’ έκπαι- 
δευτικόν σκοπόν εις ένα Σταθμόν έπί 
12μηνον ένθα έκπαιδεύεται είδικώς εις 
τά καθαρώς αστυνομική καθήκοντα βά
σει ειδικού προγράμματος.

Οί Ύπαξιωματικοί προέρχονται είτε έξ 
Ύπαξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
μετατεθέντων καί φυσικά καί μετεκπαιδευ- 
θέντων εις τήν Σχολήν Ύπαξιωματικών 
Χωροφυλακής, είτε έκ Χωροφυλάκων οί 
όποίοί κατόπιν έξετάσεων εισέρχονται 
εις τήν ώς άνω Σχολήν, ένθα έκπαιδεύον- 
ται έπί 9 μήνας.

Οί ’Αξιωματικοί προέρχονται είτε έξ 
Άνθυπολοχαγών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
έφ’ όσον μεταταχθοϋν, έπιτύχουν είς πρός 
τοϋτο έξετάσεις καί άποφοιτήσουν εύδο-

κίμως έκ τής Σχολής Αξιωματικών Χωρο
φυλακής, είτε έξ Ύπαξιωματικών Χωρο
φυλακής κατόπιν έξετάσεων διά τήν ώς 
άνω Σχολήν. Οί τελευταίοι ούτοί πρό 
τής φοιτήσεως εις τήν Σχολήν ’Αξιωμα
τικών Χωροφυλακής, άποστέλλονται πρω- 
τίστως είς τήν Στρατιωτικήν ’Ακαδημίαν, 
όπου φοιτούν έπί τριετίαν ώς Εύέλπι- 
δες καί μετ’ εύδόκιμον άποφοίτησιν έκ 
τής έν λόγοι ’Ακαδημίας, παρακολου
θούν έν συνεχείμ έπί διετίαν τά μαθήμα
τα τής Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλα
κής.

Τά 2]3 τών ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής συμπληροϋνται έξ Άνθυπολοχα
γών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τό 1]3 
έξ Ύπαξιωματικών Χωροφυλακής έχόν
των τά προσόντα νά προαχθοΰν ώς άνω- 
τέρω είς τόν βαθμόν τοϋ Άνθυπομοιράρ- . 
χου,

Η Χωροφυλακή δύναται έπίσης νά 
άποσπάση έφέδρους Αξιωματικούς τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων έχόντων βεβαίως ει
δικά προσόντα.

Αριθμός τις Αξιωματικών, Ύπαξιω- 
ματικών καί Χωροφυλάκων έκπαιδεύον- 
ται είς τά ειδικά καθήκοντα τής Διευθύν- 
οεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών, 
καί συνεργάζονται μετά τών Δικαστικών 
Αρχών καί τής Ύπηρεσίας Δημοσίας 
Ασφαλείας, διά τήν έρευναν καί διαλεύ- 
κανσιν τών έγκλημάτων.

Έπίσης ειδικήν έκπαίδευσίν ύφίσταν- 
ται οί Αξιωματικοί, Ύπαξιωματικοί 
καί Χωροφύλακες οί όποιοι ύπηρετοϋν 
είς τάς Μηχανοκινήτους Μονάδας Αμέ
σου Έπεμβάσεως, ήτοι όδηγοί, ραδιοτη- 
λεφωνηταί, σκιέρ, βατραχάνθρωποι, άλε- 
ξιπτωτισταί, άλπινισταί, όδηγοί τεθωρα
κισμένων όχημάτων, έλικοπτέρων, άστυ- 
νομικών πλοιαρίων κ.λ.π.

Ανέκαθεν ή Χωροφυλακή είχεν τήν 
εύθύνην τής προστασίας τοϋ Προέδροι 
τής Ιταλικής Δημοκρατίας καί τής 
προστασίας τών Υψηλών Προσώπων, 
καί πρός τοϋτο έχει ειδικήν υπηρεσίαν 
άρτίως ώργανωμένην.

'Η έπίσημος στολή τής Χωροφυλακής 
είναι χρώματος μπλέ μετά πηληκίου 
Ναπολεοντίου σχήματος, καί φέρεται 
κατά τάς έπισήμους τελετάς καί είς 
υπηρεσίαν φρουρήσεως Δημοσίων κτι
ρίων, ώς έπίσης καί είς τάς ρεγάλας 
πόλεις.

Ή  χειμερινή στολή ύπηρεσίας είς τάς 
πλέον σπουδαίας πόλεις είναι μπλέ μετά 
πηληκίου. Ή  στολή ασκήσεων καί νυ
κτερινής ύπηρεσίας είναι χακί χρώματος.

Ή ’Ιταλική Χωροφυλακή είναι ένο
πλον στρατιωτικόν Σώμα καί οί άνδρες 
αύτοϋ φέρουν έν ώρα ύπηρεσίας περί- 
στροφον.

Ή  ειδική φρουρά τοϋ Προέδρου τής 
Δημοκρατίας είναι έφιππος καί οί άν
δρες αύτοϋ φέρουν κράνη καί θώρακα.

Ή συνολική δύναμις τοϋ Σώματος 
τής ’Ιταλικής Χωροφυλακής άνέρχεται 
σήμερον είς 75 —80.000 άνδρας περίπου.

Οί βαθμοί τών άνδρών αύτοϋ είναι οί 
άντίστοιχοι τοϋ Στρατοϋ.
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Τήν 23-5-72 έπραγματοποιήθη 
εις τό Ύπουργεϊον Δημοσίας 
Τάξεως ένημερωτική σύσκεψις, 
ΰπό τήν Προεδρίαν τοϋ Α' ’Αντι
προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Στυ- 
λιανοϋ Παττακοϋ, καθ’ ήν έξετά- 
σθησαν θέματα άφορώντα τά Σώ
ματα ’Ασφαλείας. Είς τήν σύ- 
σκεψιν μετέσχον ό 'Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως κ. Σ. Βελλια- 
νίτης, ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ 
Υ.Δ. Τάξεως κ. I. Άναστασόπου- 
λος, οΐ ’Αρχηγοί Χωροφυλακής 
Άντ]γος κ. X. Καραβίτης καί 
Άστυν. Πόλεων κ. Κ. Γιαννού- 
λης, τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος 
κ. Α. Δήμας καί άλλοι άρμόδιοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες. Είς τάς. 
φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν 
σύσκεψιν.

Τόν παρελθόντα μήνα διεξήχθη είς 
τήν χώραν μας τό Α’ διεθνές άεροράλλυ. 
Είς αυτό μετέσχον κάτοχοι ιδιωτικής 
χρήσεως έλαφρών άεροσκαφών πολλών 
ευρωπαϊκών χωρών, ή δέ έπιτυχία του 
ύπήρξεν άνωτέρα καί αυτής τής άνα- 
μενομένης έκ μέρους τών διοργανωτών 
των άγώνων. 'Η διαδρομή τών άεροσκα
φών περιελάμβανε μεταξύ τών άλλων 
τάς Ίονίους νήσους, Κέρκυραν, Κεφαλ
ληνίαν καί Ζάκυνθον, αί όποϊαι κατά 
τό έφετεινό καλοκαίρι αποτελούν δυνα
τούς τουριστικούς μαγνήτες είς τά έκα- 
τομμύρια τών ξένων επισκεπτών^ τής 
χώρας μας. Είς τήν φωτογραφίαν αλλο
δαποί άεροραλλίστες είς τό άεροδρό- 
μιον τής Κεφαλληνίας μετά τού Δ]τού 
τής Δ]σεως Χωροφυλακής Άντισυντα- 
γματάρχου κ. Θ. Μακαρίτη τοϋ κ. Δη
μάρχου τής πόλεως καί τής τοπικής 
Επιτροπής υποδοχής τούτων.

Ή  άρίστη όργάνωσις τών Αστυνομικών Υπηρεσιών τής 
Ελλάδος άναγνωρίζεται διεθνώς, συχνάκις δε ’Αστυνομικοί 
διαφόρων χωρών έπισκέπτονται τάς 'Υπηρεσίας τής Χωρο
φυλακής διά τά ένημερωθοϋν έπί τοϋ τρόπου όργανώσεως καί 
λειτουργίας των. Οϋτω τήν Δευτέραν 29 Μαΐου 1972 εύρισκό- 
μενος εις ’Αθήνας ό Διευθυντής τής Υπηρεσίας ’Εγκληματο
λο γ ιώ ν  'Υπηρεσιών τής Τανζανίας κ. Ι.Φερεΐρα έπεσκέφθη 
διαφόρους υπηρεσίας τοϋ Σώματος πρός ένημέρωσίν του. 
Είς τήν φυτογραφίαν ό ξένος ’Αστυνομικός μετά τοϋ Ταγμ]ρ- 
χου κ. !. Τρύπη όστις έξετέλει χρέη διερμηνίως, ένημεροϋ- 
ται υπό τοϋ Άντ]ρχου κ. Β. Παπαδάκου έπί τοϋ τρόπου 
λειτουργίας τών Έγκληματολογικών Υπηρεσιών.
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Η 'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Θεσσα
λονίκης μετεστεγάσθη προσφάτως είς 
οίκημα άνετον καί ευπρεπές κατάλληλον 
διά τήν εϋρυθμον λειτουργίαν τής τόσον 
ζωτικής ταύτης Υπηρεσίας. Είς τήν 
φωτογραφίαν είκονίζεται στιγμιότυπον 
άπό τήν τελετήν άγιασμοΰ τοΰ νέου οι
κήματος Οπό τοΰ Παν. Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης κ. Λεωνίδα, παρουσία 
τοΰ Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας Ταξιάρχου 
κ. Άθανασάκου καί άλλων έπισήμων.

&

Ή  Χωροφυλακή μεταφορικώς ή πραγματικές εύρίσκεται 
παροΟσα είς όλας τάς έκδηλώσεις τής ζωής τής πατρίδος μας 
άποδεικνύουσα οΰτω τήν συνεχή παρουσίαν της πλησίον τοΰ 
πολίτου είς δλας αύτοΰ τάς άνάγκας. Είς τήν πρώτην φωτο
γραφίαν μικροί μαθηταί ένδεδυμένοι στολάς Τροχονόμου— 
Χωροφύλακος άναμένουν υπερήφανοι νά λάβουν μέρος είς 
τάς έπιδείξεις του Σχολείου των ένω είς τήν άλλην Χωροφύλαξ 
τής Τουριστικής ’Αστυνομίας άψογος είς τήν έμφάνισιν έπι- 
τηρεΐ τήν τάξιν κατά τήν ώραίαν έκδήλωσιν τοΰ χοροΟ τής 
τράτας είς τά Μέγαρα—’Αττικής τήν όποιαν παρακολουθούν 
χιλιάδες λαοΰ.

Τήν 6ην ’Ιουνίου έ. έ. ό Αλ Ύπαρχηγός Χωροφυλακής 
Υποστράτηγος κ. ’Ιωάννης Ζαφειρόπουλος μετέβη είς 

τήν Σχολήν Χωροφυλακής καί συνεχάρη προσωπικές τούς 
άθλητάς καλαθοσφαιρίσεως τοΰ Σώματος οί όποιοι, όπως γρά
φομε καί είς άλλας σελίδας, κατάκτησαν τό έφετεινόν πρωτά
θλημα καλαθοσφαιρίσεως ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
’Ασφαλείας. Τόν κ. Ύπαρχηγόν προσεφώνησεν ό Διοικητής 
τής Σ. Ο. X. Ταξίαρχος κ. Βλάχος όστις έξήρεν τό άθλητικόν 
ήθος καί τό άγωνιστικόν πνεΰμα τέν καλαθοσφαιριστών τοΰ 
Σώματος χάρις είς τά όποια διεκρίθησαν. Είς τήν φωτογραφίαν 
ό κ. Ύπαρχηγός έν μέσω τέν Διοικητών τής Σ. Ο. X. καί Σ. Α. 
X. Ταξιάρχου κ. ’Αλεξοπούλου άλλων ’Αξιωματικών καί τέν 
καλαθοσφαιριστών τοΰ Σώματος.
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ΓΙΑ ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Κυρία μου, τΙς καλοκαιρινές σας διακοπές μπορεί νά τίς 
διαθέσετε για οποίο σπόρ θέλετε. Τό κολύμπι φυσικά είναι άπό 
τά πρωταρχικά. Άλλα καί τό κυνήγι έχει τή χάρη του. Ά ν  προ
τιμάτε τίς τολμηρές προσπάθειες διαλέξτε τό άνεμόπτερο, ή 
για πιο σίγουρα . . . .  ένα καλό άλογάκι

. . . .έκτος βέβαια άν θέλετε σέ δλα νά πρωτοτυ/ιητε, οπότε 
έπιδοθήτε στο καράτε. "Αν πάλι προτιμάτε την κλασσική γραμμή 
σάς μένει ή οπλασκία.
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ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Έν πάσει περιπτώσει, δ,τι καί να διαλέξετε, θυμηθήτε 
δτι στήν έξοχή καί στό σαλόνι, στα σπόρ καί. στο γραφείο σας , 
είστε καί μένετε γυναίκα, καί δεν συγχωρεΐσθε αν ξεχνάτε τις 
φροντίδες για τήν καλλονή σας.

Τήν Μην ’Ιουνίου 1972 ό Δήμαρχος ’Αθηναίων 
κ.Ρίτσος είς ειδικήν τελετήν είς τό δημαρχιακόν 

μέγαρον άπένειμεν είς τήν έκλεκτήν συνεργά- 
τιδα τοΟ περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ» κ. Λουκίαν Καραβίτην δίπλωμα 
μετά μεταλλίου διά τήν κοινωνικήν αύτής δρά- 
σιν, πλέον τών 25 έτών.

Ή  άπονομή τοϋ διπλώματος άποτελεΐ τήν 
ήθικήν έπιβράβευσιν μιδς πολυμόρφου καί 
πολυσχιδοΟς κοινωνικής δράστη ριότητος τής 
κ. Καραβίτη είς όλους τούς τομείς τής άνθρω- 
πίνης άλληλεγγύης καί τής έθνικής προόδου. 
Οϋτω χαρακτηριστικώς άναφέρομεν ότι ή τι- 
μηθεΐσα μέ ζήλον καί αύταπάρνησιν προσέφερε 
πολυτίμους ύπηρεσίας ώς έθελόντρια 'Αδελφή 
Νοσοκόμος κατά τόν Έλληνοίταλικόν πόλεμον 
καί έν συνεχεία είς τήν «ΦΑΝΕΛΛΑΝ ΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ». Είς πρωτοβουλίαν της όφεί- 
λεται ή καθιέρωσις έν Έλλάδι τής έορτής τής 
«Μητέρας» διά τήν όποιαν καί κατ’ έπανάληψιν 
ώμίλησεν άπό ραδιοφώνου κάί τηλεοράσεως. 
Σάν γυναίκα έπαγγελματίας Ιδρυσε καί διευθύ
νει είς ’Αθήνας μίαν έκ τών πλέον συγχρόνων 
Σχολών Αίσθητικής, τυγχάνουσί Πρόεδρος 
τών Ελλήνων Αίσθητικών καί έπιτυχοΟσα 
διά τών άόκνων προσπαθειών της τήν νομικήν 
κατοχύρωσιν τού έπαγγέλματος. ’Επίσης κατ’ 
έπανάληψιν ώμίλησε άπό ραδιοφώνου καί 
τηλεοράσεως έπί διαφόρων κοινωνικών καί 
έθνικών θεμάτων. Αί σελίδες τών έφημερίδων 
καί τών περιοδικών φιλοξενούν τακτικώς συνερ
γασίας τής τιμηθείσης. Τό περιοδικόν «ΕΠΙ
ΘΕΩΡΗΣΕ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» τό όποίον έχει 
τήν τιμήν νά φιλόξενή συνεργασίας τής κ. 
Καραβίτη θεωρεί ύποχρέωσίν του νά συγχαρή 
καί δημοσίως τήν τιμηθείσαν καί νά εύχηθή 
πρός αύτήν νέας έπιτυχίας είς τό έργον της. 
Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν 
βράβευσιν.
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Πριν άπό 25 χρόνια όλίγοι εις Αριθμόν 
άνδρες τής Χωροφυλακής προμαχοΰντες 
τών ιδανικών τής Ελληνικής πατρίδος 
έθυσίασαν τήν ζωήν των εις τό άκριτικόν 
χωρίον τού Νυμφαίου—Φλωρίνης, μα- 
χόμενοι έναντίον τών άρνησιπάτριδων 
Κ1Σ. Ή  πατρϊς καί τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής ούδέποτε έλησμόνησε τούς ήρωάς 
του αυτούς. ο( όποιοι έγραψαν μίαν άπό 
τάς λαμπροτέρας σελίδας τής ένδοξου ι
Ιστορίας του.

Ιδιαιτέρως έτιμήθη έφέτος ή μνήμη 
τών ήρώων τοΟ Νυμφαίου δτε συνεπλη- 
ρώθη τέταρτον αΙώνος άπό τής ήρωικής 
θυσίας των. Τήν έπιμνημόσυνον δέησιν 
υπέρ άναπαύσεως τών ψυχών των έτίμησε 
διά τής παρουσίας του ό Αρχηγός Χω
ροφυλακής 'Αντιστράτηγος κ. Χρίστος 
Καραβίτης συνοδευόμενος ΰπό τής συ
ζύγου του. Ό  κ. 'Αρχηγός Χωροφυλακής 
έγένετο άντικείμενον θερμών έκδηλώ- 
σεων υποδοχής έκ μέρους τών κατοίκων 
τού χωρίου τούς όποιους καί ό ίδιος 
έχαιρέτισε διά χειραψίας. Τήν έπιμνη
μόσυνον δέησιν άνέπεμψεν ό Σεβ. Μη
τροπολίτης Καστορίας κ. Δωρόθεος, 
ένώ Διμοιρία άνδρών τής Χωροφυλακής 
καί μουσική μπάντα τοϋ Σώματος άπέ- 
διδον τιμάς. Είς τήν σεμνήν τελετήν 
παρέστησαν έπίσης ό Νυμφαιότης Δι-

Ή Θυσί α τοϋ Νυμφαί ου

Η Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  
ΤΙΜ Α ΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ

Μέσα άπό τήν τέφρα τών κορμιών σας, πού μέ τόση γεν
ναιότητα παραδόσατε είς τις φλόγες τής αθανασίας ξαναγεν- 
νήθηκε ό Φοΐνιξ, σύμβολο τής αθανασίας καί αίωνιότητοςτής 

— 'Ελληνικής Φυλής. ... — . . .  ■ -  ■ —"
Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  Κ Α Ρ Α Β ΙΤ Η Σ
ΑΝΤ)ΓΟΣ — ΑΡΧΗΓΟΣ ΧΩΡ)ΚΗΣ
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Ο κ. Αρχηγός Χωροφυλακή μετά τοΟ Σεβ. Μητροπολίτου Καστοριάς καί 
των λοιπών έπισήμων προσέρχονται εις τόν χώρον τής τελετής ένώ ένοπλος δύ- 
ναμις Χωροφυλακής αποδίδει τιμάς.

κηγόρος καί γνωστός Δημοσιογράφος 
κ. Νικόλαος Μέρτζος, Β' ’Αντιπρόεδρος 
τής Συμβουλευτικής ’Επιτροπής, ό όποι
ος έξεφώνησε καί τόν πανηγυρικόν λό
γον, όπως ό ίδιος γνωρίζει όσον όλίγοι 
νά γράφη καί νά όμιλή, πολλά μέλη τής 
Συμβουλευτικής ’Επιτροπής, ό Ταξίαρ- 
χος κ. Τσιριμώκος ώς έκπρόσωπος τοΟ 
Α' Σώματος Στρατού, ό Β' ’Επιθεωρητής 
Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. Ράλλης, 
οί Νομάρχαι Φλωρίνης, Γρεβενών, 
Πέλλης καί Πιερίας, ό Α.Δ.Χ. Δυτικής 
Μακεδονίας, πολλοί άλλοι έπίσημοι, 
σύμπαντες οί κάτοικοι τού χωρίου καί 
πολλοί άλλοι έκ ιών πέριξ κοινοτήτων. 
Ό  κ. ’Αρχηγός κατά παράκλησιν τού 
κ. Μέρτζου μετά τήν έκφώνησιν τού 
πανηγυρικοΟ, όμιλών είπε τά έξής χα
ρακτηριστικά: «Κύριοι. Δέν είχον τήν 
πρόθεσιν νά έκφωνήσω λόγον. Το έργον 
άλλωστε τούτο άνέλαβεν έτερος διακε
κριμένος όμιλητής, όστις θάέξιστορήση 
τά γεγονότα καί θά έξάρη τόν ήρωισμόν 
καί τήν αυτοθυσίαν τών νέων αυτών 
αγωνιστών τής έλευθερίας καί τής άξιο- 
πρεπείας τοϋ 'Ελληνικού "Εθνους καί 
τής Ελληνικής φυλής. Θά άπετέλει 
όμως δι’ έμέ παράλειψιν όφειλομένου 
καθήκοντος, έάν ώς ’Αρχηγός τοϋ Σώ
ματος τής Χωροφυλακής καί παλαιός 
συμπολεμιστής τών πεσόντων εις τά 
αίματοβρεγμένα καί τρισένδοξα βουνά 
τής Μακεδονίας μας. δέν άπηύθυνον 
όλίγους λόγους πρός άπότισιν έλαχίστου 
φόρου τιμής καί εύγνωμοσύνης, πρός 
τούς ήρωας αυτούς.

Πολυαγαπημένοι μας συνάδελφοι.
Ηρωικές ψυχές πού τήν στιγμήν αύ- 

τήν φτερουγίζετε γύρω μας. Μάρτυρες 
τής έλευθερίας καί τών 'Ελληνοχριστια
νικών ιδεωδών. ’Αντάξια τέκνα τής Ε λ 
λάδος. Ευρισκόμενοι σήμερον έδώ συγ
κεντρωμένοι, υμνούμε τήν ύπέροχον θυ
σίαν σας καί θαυμάζομεν τήν μεγαλω- 
σύνην κάί τήν Ελληνικήν «λεβεντιά».

Μέσα άπό τήν τέφρα τών κορμιών 
σας, πού μέ τόσην γενναιότητα παρεδό- 
σατε εις τις φλόγες τής άθανασίας ξανα-

γεννήθηκε ό Φοινιξ, σύμβολον τής άθα
νασίας καί τής αίωνιότητος τής Ελληνι
κής φυλής.

Τό Σώμα τής ήρωικής Χωροφυλακής 
πού έγεννήθη μέσα άπό τις φλόγες τής 
'Ελληνικής Έπαναστάσεως τού 1821, 
μέ τήν τέφραν τών ήρωικών τέκνων του 
άναζωογονεϊ εις τάς κρίσιμους διά τό 
Έθνος στιγμάς τήν γέννησιν καί τήν 
άνάπτυξιν τού αιωνίου αΰτοΰ πτηνού.

'Ημείς οί όποιοι έπεζήσαμεν τών σκλη
ρών δοκιμασιών καί οί άλλοι οί όποιοι 
είσήλθον εις τό Σώμα μπορούμε νά σάς 
διαβεβαιώσωμε μέ ύπερηφάνεια ότι δια- 
κατεχόμεθα άπό τό ίδιον αίσθημα έθνικής 
εύθύνης καί έμπνεόμεθα άπό τήν θαυμα
στήν θυσίαν σας.

Εύρισκόμεθα σταθεροί καί άγέρωχοί 
έπί τής όδοϋ τήν όποιαν σείς καί τόσοι 
άλλοι συνάδελφοι έχαράξατε καί έφω- 
τίσατε μέ τό φώς τής ψυχής σας

Ή  Ελλάς σήμερον όσον ποτέ άλλοτε 
ισχυρά, ίηό τήν πεφωτισμένην ήγεσίαν 
τού ’Αρχηγού τής Έπαναστάσεως τής 
21ης ’Απριλίου 1967 καί Πρωθυπουργού 
τής Χώρας κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου 
καί μέ τήν γρανιτώδη θέλησιν τού Ε λ 
ληνικού λαού, πορεύεται τήν όδόν τής 
προόδου, τής εύημερίας καί τής έθνικής 
άξιοπρεπείας. Νά είσθε άπολύτως βέβαιοι 
ό ΐι σκοπός όλων τών Ελλήνων είναι εις. 
’Οχι άλλο Νυμφαϊον, όχι άλλα παρόμοια 
Τρόπαια.

Ή  ζωτικότης τού Έθνους πρέπει νά 
διατεθή διά δημιουργικούς σκοπούς. 
Είς τόν ειρηνικόν αύτόν άγώνα ή Χωρο
φυλακή προσφέρει σήμερον τήν ζωτικό
τητά της ύπηρετοϋσα τόν 'Ελληνικόν 
λαόν μέ πλήρη συνέπειαν.

Περιφρουρεΐ μέ άποφασιστικότητα τά 
'Ιερά καί τά "Οσια τής φυλής, προστα
τεύει τά δικαιώματα καί τάς έλευθερίας 
τών πολιτών άλλά έν ταύτώ είναι άτεγ
κτος καί σκληρή κατ’ έκείνων οί όποιοι 
έπιβουλεύονται τήν γαλήνην των καί 
ονειρεύονται τάς έπαράτους περιόδους 
τού αλληλοσπαραγμού.

’Αθάνατοι νεκροί.
Σείς έπερόσατε είς τήν αιωνιότητα. 

’Εμείς πού ζοϋμε σήμερον καί αύτοί πού 
θά έλθουν αϋριον, κλίνομεν καί θά κλί
νουν εύλαβικά τό γόνυ έμπρός είς τόν 
βωμόν τής θυσίας σας καί τό δίδαγμα 
είναι καί θά είναι ένα: Ή  θυσία διά τήν 
Πατρίδα δέν είναι θάνατος, είναι αίωνιό- 
της, είναι αφθαρσία, είναι αιώνιον παρά
δειγμα πρός μίμησιν καί φρονηματισμόν»

Μετά τό πέρας τής τελετής ό κ. ’Αρ
χηγός καί οί άλλοι έπίσημοι περιήλθον 
τό χωρίον καί έπεσκέφθησαν τό νεκρο- 
ταφεϊον διά τήν άπότισιν τοϋ όφειλομέ- 
νου σεβασμού είς τούς τάφους τών νε
κρών ήρώων τής Χωροφυλακής.Ό  κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής όμιλών π( ό τού μνημείου τών πεσόντων άνδρών 

τοϋ Σώματος.
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Ματιές στην εποχή  μας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΙ

Παν. ’Αρχιμανδρίτου 
Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  
Μοιράρχου — Ίεροκήρυκος 

Χωροφυλακής

Ο Χριστιανισμός σαν βίωμα καί σαν διδαχή είναι 
σωτήριος καί διά τον σύγχρονο πολιτισμό καί διά τον 
σύγχρονο άνθρωπο. Αυτές τής δύο βασικές αλήθειες, 
πού διετνπώσαμε σέ προηγούμενα σημειώματα έρχε
ται τώρα νά υπογράμμιση καί νά προσνπογράψη ή 
σύγχρονος πραγματικότης.

'Ο Χριστός είναι τό λιμάνι μέσα στο όποιο ευρίσκει 
γαλήνη κάθε ναυαγισμένη ϋπαρξις. Είναι τό καταφύ- 
γιον, εντός τον όποιον οι τραυματισμένοι τής ζωής 
ευρίσκουν θαλπωρή καί θεραπεία των τραυμάτων τής 
ψυχής των.

Αυτήν τήν αλήθεια υπογραμμίζουν με τα πιο ζωηρά 
χρώματα οι νέοι εκείνοι πού επιστρέφουν τώρα, σή
μερα, από τήν κόλασι τής αμαρτίας.

Δεν εννοώ νέους τής χώρας μ~ς. Σήμερα καταφθά
νουν σημαντικά μηνύματα από μίαν κατηγορίαν νανα- 
γισμένων παιδιών, πού ζοϋν πιό μακρνά άπό τά σύνορα 
τής Ελλάδος.

Είναι οι νέοι πού ένεφανίσθησαν τά τελευταία χρό
νια σάν ένα νέο ρεύμα καί οι όποιοι άνετάραξαν τήν 
κοινωνίαν με τρομερά όλισθήματά των. Έτρύγησαν τό 
ποτήριον τής ανομίας μέχρι καί τής τελευταίας στα- 
γόνος. ’Εβυθίσθήσαν μέσα εις τό χάος των σαρκικών 
απολαύσεων ’Αφήκαν τά ζωώδη ένστικτα νά κυριαρ
χήσουν επάνω τους. "Ωρμησαν μέ μανίαν στά παραι- 
σθησιογόνα. ’Αναζητώντας τήν ψευδαίσθησή τού Πα
ραδείσου εβυθίσθήσαν αύτανδροι μέσα στήν κόλασι τών 
ναρκωτικών. 'Έγιναν θύματα τής μαριχουάνας, τής 
ηρωίνης καί τον L.S.D. Καί σήμερα δεν είναι γνω
στοί άπό τό άτιμέλητον τής έμφανίσεώς των μόνον, ού
τε άπό τό άπυρο καί αξύριστο πρόσωπό τους· Στο 
ενεργητικό τους έχουν καί άνατριαχιστικά εγκλήμα
τα, δπως ή ομαδική σφαγή τής Σάρον Ταίητ καί 
τών φίλων της στήν Καλλιφόρνια καί ή κατακρεούργη- 
σις μιας μητέρας καί τού διετούς παιδιού της στο Λον
δίνο.

Ασφαλώς θά έχετε εννοήσει. 'Ομιλώ διά τους Χίπ- 
πυς. Είναι οί νέοι εκείνοι μέ τούς όποιους κοινώνιολό-

Γιγαντιαίο διαφημιστικό πανώ του αμερικανικού θεατρικού 
έργου « ’Ιησούς Χριστός Σούπερ στάρ». Οί νέοι άφοΰ περιε- 
πλανήθησαν εις σκολιάς όδούς ξαναβρίσκουν τήν λύτρωσι 
κοντά στόν Θεό τής αγάπης καί τής καλωσύνης,
γοι, ψνχολόγοι, ψυχίατροι καί άλλοι ειδικοί επιστή
μονες έχουν άσχοληθή καί διά τούς όποιους συχνότα
τα γράφει ό καθημερινός τύπος.

Νά λοιπόν πού σήμερα άπό τά βάθη αυτής τής τρο
μακτικής κολάσεως ξεπετάγεται καί φυτρώνει ένα 
νέο κίνημα. Καί ενώ μέχρι σήμερα οί νέοι αυτοί μάς 
έδωσαν τήν γεϋσι τού ασώτου υιού στο βηματισμό τής 
αποστασίας, σήμερα μιά μερίδα αυτών τών παιδιών 
ξεκόβει άπό τό ρεύμα, δημιουργεί ένα αντίστροφο κύμα 
kai μάς παρουσιάζει τήν άλλη δψι τού ασώτου, στο 
βηματισμό τής επιστροφής στήν πατρική άγκάλη.

Είναι μιά επιστροφή ναυαγισμένων άνθρώπων, οί 
όποιοι δμως έχουν τό τραγικό προνόμιο, δτι γυρίζουν, 
αφού προηγουμένως περιπλανήθησαν καί έδοκίμασαν 
δλων τών ειδών τις χαρές καί τις άπαγοητεύσεις.

Σήμερα λοιπόν ανάμεσα στις εκατοντάδες τών χίπ- 
πνς διαμορφώνεται ένα νέο ρεύμα επιστροφής στήν 
μοναδική καί αιώνια αξία, τον Χριστό, καί ονομάζεται 
«Τό κίνημα τού Χριστού.»

’Από τήν παρεμβολή αυτιού τών νέων άνθρώπων 
διασαλπίζεται προς δλην τήν άνθρωπότητα ή παληά 
εκείνη ομολογία δτι «ούκ έστι εν άλλω ούδενί ή σωτη
ρία» παρά μόνον εις . τον Κύριον, άλλά ή ομολογία 
αυτή γίνεται μέ μιά καινούργια ανανεωμένη φρεσκάδα. 
Διά νά έπαληθεύση δτι ένας καί μοναδικός είναι καί θά 
παραμείνη ό Σωτήρ τού Κόσμου, ό Σωτήρ τού άνθρώ- 
που, ό Σωτήρ τού πολιτισμού, ό Χριστός.
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Αριστερά ομαδικόν βάπτισμα νεαρών πρώην 
χίππυ κάπου είς την Καλλιφόρνιαν. Οί νέοι αυτοί πού 
τελευταία άνεκάλυψαν τήν άξια της. χριστιανικής 
πίστειος πιστεύουν τώρα στην αγνότητα όχι μόνον 
τής ψυχής άλλα καί τού σώματος. Άνω, νεαρά γυναίκα 
διαλαλεί τήν πίστι της μέ τήν έπιγραφή πού κέντησε 
στήν μπλούζα της «ό ’Ιησούς είνώι ό Κύριός μου ..

Αυτή η καινούργια εμπειρία είναι όιάχντη στα συνθή- 
ματα τών,Χιππνς, πον αποτελονν το κίνημα τον 
Χρίστον. Smile God loves You γράφουνσ’ ένα 
an τα πολλά. Και σημαίνει: Χαμογέλασε, ο
Θεός σε αγαπά». Επειτα άπό τό ανελέητο σφυροκό- 
πημα τής σννειδήσεως. ενα τέτοιο σύνθημα χύνει βάλ- 
σαμο παρηγοριάς στήν καρδιά τοϋ μετάνοημένου.

Επειτα πάνω σ αυτά τά άπλντα καί ξεσχισμένα 
ρούχα τον μπορεί να διαβάση κανείς κάτι τέτοιες δια
κηρύξεις: «Προτιμώ τον Ίησοΰν άπό τά ναρκωτικά». 
Πράγμα τό όποιον αποτελεί έξομολόγησιν καί ομολο
γίαν πίστειος.

Στις άφισσες επίσης αυτού τοϋ κινήματος θά συνάν
τηση κάνεις αξιοπρόσεκτα συνθήματα. Μιά άπ αυτές 
παριστάνει ενα χέρι πον δείχνει, στήν κορυφή υπάρ
χει ένας σταυρός και στη βασι είναι γραμμένες 
δύο λεξεις. «One Wayi>. Ανο μόνον λέξεις, που λέ
γουν εν τούτοις τόσα πολλά. « Μία όδός» οδηγεί εις 
σωτηρίαν. 'Η  όδός τον Σταυρού.

Αυτό τό κίνημα τοϋ Ιησού έχει σάν έμβλημά τον 
ένα παλ.αιο χριστιανικό σύμβολο. Τήν 'Ελληνικήν λέξιν 
«I X  Θ Υ Σ», πού σημαίνει ’Ιησούς Χριστός, Θεού 
Υιός, Σωτήρ». Είναι καί αυτό ένα μέσο πον τους βοη- 
θει να εξωτερικενσονν καί νά έκφράσονν τήν ψυχικό 
τους δίψα διά τήν σωτηρίαν.

Καί εάν τά συνθήματα καί τά σύμβολα που έχουν σε 
καθημερινή χρήσι είναι τόσο εκφραστικά, ή συζήτησις 
εν τοντοις μέ τούς νέους αυτούς αφήνει εκστατικόν τον- 
συζητητην δια τήν διαύγεια τής ειλικρίνειας καί τήν 
ακεραιότητα τής ομολογίας πίστεως καί άωοσιώσεως 
ποος τον Σωτήρα καί Λρτοωτήν Χριστόν.

"Ενας έξ αυτών, διευθυντής στον «Οίκο τοϋ Μεσσία». 
πού είναι ένα Κέντρο άναμορφώσεως τοξικομανών, 
λέγει: «'Όταν ό Θεός μέ άρπαξε μοΰ έδωσε τήν ειρήνη.
II ζωή μου έχει ένα σκοπό. Πιστεύω σ’ Αυτόν. Άπό  

τότε τον αισθάνομαι μέσα μου. Είναι ένα αίσθημα 
υπέροχο. ”Αν θέλετε νά είσθε ένα μ’ Αυτόν, πρέπει 
νά τού άνοίξετε τήν καρδιά σας. Αέν πρέπει νά φοβάσθε. 
Είναι ό Σωτήρας όλων».
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ΪΝεοι, πρώην χίππις, ευρίσκουν είς τάς σελίδας τοΟ Ε6- 
αγγελίου τήν άλήθειαν τής ζωής καί τήν όδόν χοΰ έξαγνισ- 
μοϋ καί τής λυτρώσεως.

Διακηρύξεις αάν κι αυτή Εχουν μεγάλη σημασία. 
Είναι μηνύματα πού καταφθάνουν σ’ εμάς μέσα άπό 
τήν κόλασι των ναρκωτικών καί τής ανευ Χρίστον 
ζωής. Είναι τά μηνύματα εκείνων, πού κατώρθωσαν 
να έπανέλθονν ζωντανοί είς τήν ζωήν. Κατώρθωσαν 
νά έπανεύρονν τον στόχον τους.

Παράλληλα σ’ αυτούς υπάρχουν καί άλλοι, πιο άτυ
χοι. Είναι εκείνοι πού έτάφησαν μέσα στο σκοτάδι 
τής κολάσεως. Ψυχές Αξιοθρήνητες, πού δεν κατώρθω
σαν νά εΰρονν τό Άρχιμήδειον σημεϊον μέσα στο 
χάος πού είχαν βυθισθή. Νέοι, πού δεν είχαν κάποιο 
συμπαραστάτη καί οδηγό διά νά τούς άνοιξη τά μάτια 
στή θέα τον ’Ιησού. "Ενας τέτοιος νέος-18 ετών, ’ Αμε
ρικανός —πού ώδηγήθηκε στήν αυτοκτονία μάς στέλνει 
μήνυμα μέσα απ’ τον τάφο τον. Είναι ένα γράμμα, πού 
άφησε διά νά δικαιολογήση τό διάβημά τον:

«"Αν σάς προσφέρη κανείς ναρκωτικά, γράφει, μή 
υποχωρήσετε, δπως έκανα εγώ. Φερθείτε σάν άντρας 
καί πέστε δχι. Διδαχθείτε άπό τά σφάλματά μου. Δεν 
εύχομαι σε κανένα νά ζήση μέσα στήν κόλασι, πού πέ
ρασα. εγώ. Μή ξεχνάτε πώς ο δήθεν φίλος πού σάς 
προτείνει νά δοκιμάσετε ναρκωτικά σάς καταστρέφει».

Καί άπεϋθύνων περαιτέρω τον λόγον προς τούς γο
νείς του γράφει τά εξής: «Τά ναρκωτικά σκέπασαν μέ 
σύννεφα τις Αντιλήψεις μου γι αγάπη, γκρέμισαν τις 
φιλοδοξίες μου, κατάστρεψαν τήν οικογενειακή μου 
ζωή. Καταλαβαίνω πώς δεν μπόρεσα νά πραγματοποι
ήσω κανένα σκοπό πάνω στή γή. Τά ναρκωτικά προ
σφέρουν λίγες στιγμές ευτυχίας, άλλά πληρώνει κανείς 
τήν κάθε στιγμή μέ ένα αιώνα θλίψεως».

* * *

Αυτό είναι τό καταστάλλαγμα όλων εκείνων 
πού ζητούν τήν χαρά, τήν ευτυχία καί τήν λύτρωσι 
μακράν τού Θεού. Προσφέρει καί ή Αμαρτία, προσφέ
ρει καί ό κόσμος στιγμές χαράς. Μέ μόνην τήν δια

φοράν, δτι κάθε στιγμή τέτοιας αμαρτωλής χαράς τήν 
άκολ.ουθεϊ ευθύς αμέσως ένας αιώνας θλίψεως καί 
απελπισίας. Ένώ ή χαρά πού δίδει ό Χριστός είναι αγνή, 
ακέραιη, μεθυστική καί πάντοτε αύξανομένη.

Διότι πώς νά τό κάνω με; Μία είναι ή οδός τής 
σωτηρίας. Ό  ’Ιησούς Χριστός. 'Ο Κύριος. Αυτός, 
καί μόνον Αυτός είναι «ή όδός καί ή Αλήθεια καί ή 
ζωή».

Ευτυχής οποίος τον, Ακολουθεί.
Ευτυχής -οποίος Τον ανακαλύπτει, πριν Ακόμη περι- 

πλανηθή στά σκοτάδια καί στήν κόλασι τής Αμαρτίας.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ 
Α Ν Δ Ρ Ι Κ Α - Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α  -  Π Α Ι Δ Ι Κ Α

έ τ ο ι μ α  & ε π ί  π α ρ α γ γ ε λ ί α
ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝ - 

ΔΡΑΣ ΧΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΙΝ 10 %

α Φ Ρ ! κ ο  υ ρ κ ο υ ν τ ή
ΤΣΑΜΑΔΟΥ 16-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΤΗΛ.422-728
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Ό  Κωνσταντίνος Μανιαδάκης 
έπέρασε στην Ιστορία. Γιά τήν προ
σωπικότητά του λοιπόν καί γιά 
τό μεγάλο καί πολύπλευρο έργο 
του ώς υφυπουργού Δημοσίας ’Α
σφαλείας, θά όμιλήση ό ιστορικός 
τής αΰριον.

' Ι σ τ ορ ι κ έ ς  σ ε λ ί δ ε ς

Σήμερα, άπό των στηλών τής 
«Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής» θά 
έπισημάνωμεν δύο μόνο άπό 
τις πολλές καί έντυπωσιακές πρω
τοβουλίες του. Πρωτοβουλίες, πού 
μπορώ νά πώ ότι έση μείωσαν 
σταθμούς στην 'Ιστορία τής Χωρο
φυλακής καί πού τό πολύ κοινό 
δέν τις γνωρίζει, γιατί ό Μανιαδά
κης έργαζόταν άθόρυβα, άποφεύ- 
γοντας τήν αύτοπροβολή καί τις 
τυμπανοκρουσίες. Σπάνια μιλούσε 
γιά τις έπιτυχίες του κατά τά κρίσι
μα χρόνια πού διετέλεσε υπουργός.

’Ακόμα καί όταν τού ζήτησα στοι
χεία γιά νά όλοκληρώσω τά κεφά
λαια τής 'Ιστορίας τής Χωροφυλα
κής, τά άναφερόμενα στήν εποχή 
τής πολιτικής του δραστηριότητος, 
έδειξε τήν ίδια, όπως πάντοτε, με
τριοφροσύνη. Καί προσθεσε :

"Π Α Ρ Α Μ Ε ΙΝ Α Τ Ε  

ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ,,

Ή  ιστορική ήμερησία Διαταγή τοΰ Κων. Μανια- 
δάκη προς τά Σώματα ’Ασφαλείας τήν 25-4-41 διά 
τής όποιας διετάσσοντο νά παραμείνουν δλοι είς τάς 
θέσεις των καί νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των 
είς τόν χειμαζόμενον λαόν.

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Κ Τ Ε Ν Ι Α Δ Η  
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ν

ΚΠΝ)ΝΟΣ ΜΑΝΙΑΑΑΚΗΣ ο χ α λ κ έ ν τ ε ρ ο ι  υ π ο υ ρ γ ο ί  α η μ . α ι φ α λ ε ι α ς
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— Ξέρεις εσύ πού θά άναζη- 
τήσης τά στοιχεία πού τυχόν σοΰ 
λείπουν, ..Τό πολύ, πολύ, άφοϋ 
συνθέσης τά κεφάλαια αύτά, νά 
φέρης τά κείμενα νά τά διαβάσω 
κι’ έγώ.

Έτσι έγινε πράγματι. Μερικούς 
μήνες άργότερα τόν έπεσκέφθηκα 
πάλι στό σπίτι του καί τού έδωσα 
τά χειρόγραφα. "Ερριξε μιά ματιά 
καί τά μάτια του βούρκωσαν. 
Ύστερότερα. σέ άλλες συναντή
σεις, πού είχα μαζί του, συμπλη
ρώσαμε, μέ τή βοήθεια τής κα
ταπληκτικής μνήμης του, τά κενά.

Αλλά άς έρθωμε τώραστά γεγο
νότα, πού άποτελοΰν τό κύριο θέμα 
τοΰ παρόντος σημειώματος.

Τό πρώτο άπό τά γεγονότα αύτά, 
κατά χρονολογική σειρά, είναι 
ή όργάνωσις καί ή προπαρασκευή 
των Σωμάτων Ασφαλείας, έν όψει 
πολεμικής συγκρούσεως,τήν όποιαν 
σύγκρουσι ό Ιωάννης Μεταξάς έ- 
θεωροΰσε άναπόφευκτη. Καί ήόρ- 
γάνωσις αυτή έπετεύχθη πράγματι 
κατά τρόπο άριστοτεχικό, σέ συν
δυασμό πρός τό μεγάλο έπίσης εθνι
κό θέμα τής κατάλληλης ψυχολογι
κής προπαρασκευής τοϋΈλληνικοϋ 
λαού έναντι των έπερχομένων γεγο
νότων, καθώς έπίσης μέ τήν άντιμε- 
τώπισι τής εχθρικής προπαγάνδας, 
πού ώργίαζε μέ τήν διάδοσι ψευδών 
καί άνησυχητικών ειδήσεων, πού 
άπέβλεπαν στόν κλονισμό τοΰ 
ήθικοΰ τοΰ λαοΰ μας.

Τό δεύτερο', πού θά μας άπασχο- 
λήση σήμερα—μέ τήν έπιφύλαξι νά 
άσχοληθοΰμε γιά τό άλλο σέ έτερο 
σημείωμα-εΐναι τό εμπνευσμένο άπο 
άποχαιρετιστήριο Μήνυμα— Δια
ταγή, πού άπηύθυνε ό Μανιαδάκης 
ώς υπουργός τών Εσωτερικών καί 
τής Δημοσίας ’Ασφαλείας, ολίγες 
μόλις ώρες προτού άναχωρήση 
γιά τήν Κρήτη, άπ’ όπου συνεχίσθη

ή γιγαντομαχία γιά τήν άπόκρουσι 
τοΰ πανισχύρου είσβολέως.

Τό «ντοκουμέντο» αύτό πού δη
μοσιεύομε πιό κάτω, ενέχει ιδιαί
τερη σημασία. Γιατί άς μή ξεχ
νούμε τήν οργιώδη συκοφαντική 
εκστρατεία πού εξαπέλυσε μετά 
τήν άπελευθέρωσι, καί πρίν άκό- 
μη άπ’ αύτήν, ό Κομμουνισμός 
εναντίον τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
μέ βά,σι τήν κατηγορία ότι, δήθεν, 
παρέμειναν στις θέσεις των μέ 
σκοπό νά προσφέρουν τις ύπηρε- 
σίες τους στούς κατακτητάς, προ- 
δίδοντας έτσι τόν ύπόδουλό Ελλη
νικό λαό. \

«ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ. ..».

Στις 25 ’Απριλίου 1941, παρα
μονή τής άναχωρήσεώς του γιά 
τήν Κρήτη—ό Βασιλεύς Γεώρ
γιος καί ό Πρωθυπουργός Τσου- 
δερός μέ τά μέλη τής Κυβερνή- 
σεώς του, είχαν φθάσει στή Με- 
γαλόνησο δύο ήμέρας προηγου
μένως—ό ύπουργός τών ’Εσωτερι
κών καί τής Δημοσίας ’Ασφαλείας 
Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, ό ό
ποιος είχε παραμείνει, προκειμέ- 
νου νά δώση τις τελευταίες όδη- 
γίες στά Σώματα ’Ασφαλείας, σχε
τικά μέ τή στάσι πού έπρεπε νά 
τηρήσουν μετά τήν κατάληψι τής 
χώρας υπό τών έχθρικών στρατευ
μάτων, έξέδωσε πρός τήν Χωροφυ
λακή, τήν ’Αστυνομία Πόλεων καί 
τό Πυροσβεστικό Σώμα, τήν άκό- 
λουθη ιστορική Διαταγή :

Ακολουθών τήν Α.,Μ. τόν Βα
σιλέα έκεΐ όπου ώρίσθη προσωρινή 
ή Πρωτεύουσα τοΰ Κράτους, διά 
νά συμβολισθή ή συνέχεια τοΰ 
Έθνικοΰ Άγώνος παρά τό πλευ
ράν τής μεγάλης μας Συμμάχου, 
μέχρι τής όριστικής νίκης, καί 
άποχωριζόμενος υμών τών έπί 
πενταετίαν συνεργατών μου, αι

σθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά έπι- 
κοινωνήσω μαζί σας καί νά σάς 
ε’ίπω δύο τινά :

Πρώτον θέλω νά σάς έκφράσω 
τήν άπόλυτον ίκανοποίησίν μου 
δι’ όσα μέχρι σήμερον έπετελέ- 
σατε καί ιδιαιτέρως δι’ όσα επι
πρόσθετα καθήκοντα έξεπληρώσα- 
τε κατά τήν έξάμηνον σκληράν 
πολεμικήν περίοδον, άναδειχθέν- 
τες άντάξιοι τών προσδοκιών τής 
Πολιτείας καί τοΰ Έθνους.

Καί δεύτερον νά σάς άφήσω 
μερικάς συμβοολάς, τάς όποιας 
3άς συνιστώ νά φυλάξετε ώς ίεράν 
παρακαταθήκην, παρά τήν δύσκο- 
λον ιστορικήν ώραν πού διέρχεται 
τό "Εθνος.

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ 
ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΕ
ΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΟ 
ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ, 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ, ΠΕΡΙΣ
ΣΟΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ, ΕΧΕΙ 
ΑΝΑΓΚΗΝ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ ΣΑΣ, 
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΓΡΥΠΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΑΣ.

Νά διατηρήσετε τήν άξιοπρέ- 
πειάν σας καί τήν ψυχραιμίαν σας 
καί νά μή πτοηθήτε ή έκτραπήτε 
άπό οίασδήποτε φύσεως καί έκτά- 
σεως παροχάς, αίτινες θά σάς παρέ- 
συρον εις πράξεις τεινούσας νά 
διασπάσουν τήν ψυχικήν σας ενό
τητα.

Παραμείνατε ψυχικώς ήνωμένοι 
διότι αύτό άπαιτεϊ καί τοΰ Έθνους 
τό συμφέρον καί τό ίδικόν σας.

Μή λησμονήτε ποτέ ότι μίαν 
ήμέραν τό Κράτος θά έλευθερωθή 
καί μή χάσετε τήν πίστιν σας έπί 
τά μεγάλα πεπρωμένα τοΰ Έθνους 
μας. Ό  καθείς άπό σάς, άλλά καί 
κάθε Έλλην, θά γράψη, κατά τήν 
περίοδον τής δοκιμασίας, τήν προ
σωπικήν του ιστορίαν καί δράσιν, 
τήν οποίαν θά κρίνή τό ελεύθερον 
Κράτος καί ή έλευθέρα Ελληνική 
ψυχή.

Παρέμεινα πλησίον σας καί μετά 
τήν μεταφοράν τής Πρωτευούσης 
εις Κρήτην, όσον δύναμαι /ίίερισ- 
σότερον, διά νά σάς ένισχύσω εις 
τό έργον τής τη ρήσεως τής τάξεως. 
Σήμερον ή τήρησις τής τάξεως άπο- 
τελεϊ ιερόν καθήκον όλων σας. 
Αύτό άπαιτεϊ άπό σάς ή Ελληνική 
Κοινωνία, αύτό άπαιτεϊ τό γόητρον 
τοΰ Έθνους, ή άξιοπρέπεια καί ή 
τιμή. Κτυπήσατε άλύπητα τυχόν 
πρόωρον έκδήλωσιν ταπεινών συ
ναισθημάτων εύαρίθμων ταραξιών.
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Ήξασφαλίζοντες τήν τάξιν θά έχετε 
τήν εύγνωμοσύνην τοϋ Έθνους.

Ζήτω τό Έθνος. Ζήτω ό Βασι
λεύς.

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΒΙΟΓΡΑΦ IKON ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΚΩΝ)ΝΟΥ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ 

(Συνταχθέν υπό τοΰ ίδιου)
Ό  υπουργός των Εσωτερικών
καί της Δημοσίας ’Ασφαλείας 

Κ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ
Τήν νύκτα τής έπομένης 26 

’Απριλίου 1941, ό Μανιαδάκης, μέ 
τόν Πρίγκιπα Πέτρον, ό όποιος 
τήν έποχή έκείνη ήτο σύνδεσμος 
μέ τό ’Αγγλικό Στρατηγείο, τόν 
άντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως 
Ναύαρχο ’Αλ. Σακελλαρίου, τόν 
’Αρχηγό τοΰ ’Αγγλικού έκστρα- 
τευτικοΰ Σώματος Στρατηγό Χαίη- 
γουντ, τόν ’Αντιστράτηγο Ούΐλ- 
σων καί τόν Ναύαρχο Τέρλ, 
έφθασαν, μέ αυτοκίνητα, στό Τολό 
τού Ναυπλίου. Καί τό πρωί τής 
έπομένης 27 ’Απριλίου έπεβιβά- 
σθησαν αγγλικού υδροπλάνου καί 
έφθασαν στή Σούδα, τήν ώρα άκρι- 
βώς πού οί Γερμανοί είσήρχοντο 
στήν ’Αθήνα.

'Υπό τό αυτό περίπου πνεύμα έξέ- 
δωσε τάς ύπ’ άριθ. 889 τής 10-3-41, 
937 καί 1093 τής 12-3-1941 διατα- 
γάς πρός τή Χωροφυλακή καί τις 
Πολιτικές ’Αρχές Μακεδονίας καί 
Θράκης καί ό ’Αρχιστράτηγος 
Άλ. Παπάγος, παραγγέλλων νά 
παραμείνουν στις θέσεις τους.

Ύπακούουσα στήν ανωτέρω δια
ταγή τοϋ προϊσταμένου της ύπουρ- 
γού καί στήν εθνική της συνείδησι 
ή χωροφυλακή παρέμεινε στις 
θέσεις της κατά τήν διάρκεια τής 
εχθρικής κατοχής, μέ άποστολή : 
Νά διατηρήση σέ ανεκτό σημείο 
τή δημοσία ασφάλεια. Νά προστα- 
τεύση τόν Ελληνικό λαό, όσο 
ήτο δυνατόν, από τήν καταστρο
φική μανία των κατακτητων. Νά 
διευκολύνη τήν άναχώρησι στή 
Μέση ’Ανατολή Ελλήνων καί 
Βρεττανών σταρτιωτικών καί 
πολιτών. Νά μεριμνήση γιά τή δια- 
τήρησι υψηλού τοΰ εθνικού φρο
νήματος καί τού ήθικοΰ τού Ααοΰ 
μας. Νά συμμετάσχη ένεργώς στήν 
Εθνική Άντίστασι κ.λ.π. κ.λ.π.

Ά ν καί οί άξιωματικοί καί όπλΐ- 
ται τής Χωροφυλακής έστεροΰντο 
τών απαραιτήτων μέσων γιά τήν 
έκπλήρωσι τής άποστολής των 
κατά τήν διάρκεια τής κατοχής, 
καί μολονότι δέν είχαν ελευθερία 
κινήσεων, συνεπεία τών περιο
ριστικών μέτρων τών κατακτητών, 
έν τούτοις, κατώρθωσαν νά άποκα- 
ταστήσουν, όσο αί περιστάσεις 
τό έπέτρεπαν, τήν διασαλευθεΐσα 
κατά τις πρώτες ήμέρες δημοσία

Έγεννήθη στις 15 Αύγούστου 
1893 στήν Κόρινθο. Άπεφοίτησε 
τής Σχολής τών Εύελπίδων μέ τό 
βαθμό τοΰ άνθυπολοχαγοΰ τό 1916. 
Προηγουμένως μετέσχε τών Βαλκα
νικών πολέμων ώς εθελοντής. Έλα
βε μέρος στόν Α'. Παγκόσμιον 
Πόλεμον ώς Διοικητής Λόχου εις 
τό Μακεδονικόν Μέτωπον. Έν 
συνεχεία μετέσχε τής Μικρασια
τικής εκστρατείας ώς διοικητής 
Λόχου καί Τάγματος. Άπεμακρύν- 
θη τοΰ στρατεύματος ώς μετασχών 
τοΰ Άντιεπαναστατικοΰ Κινήμα- 
ματος τοΰ 1923. Άνεκλήθη τό 1928 
μή άποδεχθείς τήν έπαναφοράν 
καί παραμείνας έν άποστρατείμ 
ώς άντισυνταγματάρχης. 'Υπουργός 
Δημοσίας’Ασφαλείας τής Κυβερνή- 
σεως Ίωάννου Μεταξα, 1936—1941. 
'Υπουργός Εσωτερικών εις Κυ- 
βέρνησιν - Ε. Τσουδεροΰ 1941. 
Τόν ’Ιούνιον 1941 άπεστάλη ώς 
πληρεξούσιος υπουργός εις Ν. 
’Αμερικήν, όπου παρέμεινε μέχρι 
τοΰ Αύγούστου . 1949. Έπανελθών 
εις Ελλάδα ίδρυσε τό Κόμμα τής 
Ελληνικής ’Αναγεννήσεως τό 
όποιον μετέσχε τών εκλογών τοΰ 
1950 καί έξησφάλισε 16 έδρας. 
Εκλεγείς βουλευτής ’Αθηνών καί 
Κορινθίας, διετήρήσε τήν έδραν 
Κορινθίας. Τό 1955 ίδρυσε τό 
Κόμμα τών ’Αρχών τοΰ Ίωάννου 
Μεταξα, έπί κεφαλής τοΰ όποιου 
μετέσχε τών εκλογών τοΰ 1956

άσφάλεια. Καί νά έμπνεύσουν στό 
λαό τό αίσθημα τής εμπιστοσύνης 
πρός τά όργανα τοΰ Σώματος.

Ένώ πολλοί άξιωματικοί καί 
όπλΐται τής Χωροφυλακής κα
τώρθωσαν έπειτα άπό πολλές πε
ριπέτειες καί κινδύνους, νά' φθά- 
σουν στή Μέση ’Ανατολή καί νά 
ένταχθοΰν στίίς έκεΐ ευρισκό
μενες έθνικές δυνάμεις, τό μεγα
λύτερο μέρος τών συναδέλφων των 
ήκολούθησαν τόν μαρτυρικό δρό
μο τοΰ Γολγοθά τους, χωρίς φόβο 
καί χωρίς δισταγμό, άλλά μέ τή 
σταθερή άπόφασι νά προσφέρουν 
τις υπηρεσίες των στόν ύπόδουλο 
Ελληνικό λαό καί έν άνάγκη νά 

θυσιάσουν τήν ζωήν των εις τόν 
βωμόν τής Πατρίδος καί τοΰ Κα
θήκοντος.

Σημαντική ύπήρξεν ή προσφορά 
τής Χωροφυλακής στήν Εθνική

εις Άργολιδοκορινθίαν. Έξελέγη 
βουλευτής Κορινθίας τής Ε.Ρ.Ε. 
τό 1958 καί 1961 καί βουλευτής 
’Αθηνών τό 1964.

Παράσημα : Χρυσοΰν Άριστεΐον 
άνδρείας, ’Ανώτερος Ταξιάρχης 
Φοίνικος, Αργυρούς Σταυρός τοΰ 
Σωτήρος, Πολεμικός Σταυρός Γ’. 
τάξεως, Μετάλλιον Στρατιωτικής 
’Αξίας. Χρυσοΰς Σταυρός Χιλιετη- 
ρίδος 'Αγίου Όρους, Μεγαλόσταυ
ρος 'Αγίου Σάββα (Γιουγκ.) 
Χρυσοΰς Σταυρός Βρεττανικής 
Αυτοκρατορίας.

Άντίστασι καί στις εις αίμα θυ
σίες τών άγνών Ελλήνων πατριω
τών, καθ’ όλη τή διάρκε α τής έχθρι- 
κής κατοχής. ’Αναρίθμητοι οί δια- 
σωθέντες, χάρις εις τις προσπά
θειες τών οργάνων τής Χωροφυλα
κής, άπό στρατόπεδα συγκεντρώ- 
σεως, άπό τις φυλακές καί άπό τά 
έκτελεστικά αποσπάσματα τοΰ έχ- 
θροΰ, "Ελληνες καί Σύμμαχοι.

Τέλος, άπό τόν Μάϊον τοΰ 1941 
έως τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1944 
ή Χωροφυλακή, είχε 111 ’Αξιωμα
τικούς καί άνθυπασπιστάς, 140 
ύπαξιωματικούς καί 420 χωροφύλα
κες νεκρούς καί 377 τραυματίες.

’Αλλά αύτό είναι ένα άλλο 
κεφάλαιο τής Ιστορίας τοΰ Σώμα
τος πού θά μάς άπασχολήση άργό- 
τερα.
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7
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1. Υπάρχουν καί τέτοια φωνήεντα—’Εν
νοεί καί τό κυνήγι—Άδεια.

2. ’Επίρρημα χρονικόν ή ποσοτικόν— 
Έκινοΰντο πάνω σέ ράγες—Δέν είναι 
παρόν.

3. Πόλις τής Στερεας Ελλάδος—Τρώγον
ται τήν Καθαρή Δευτέρα.

4. Μοναδικό—Δίνεται συνήθως σέ νίκη 
—Είναι ή Ελένη.

5. Γεωργική έργασία—ΣυγκρατεΙ γυναι
κεία μαλιά.

6. Σήμα κινδύνου—’Εκκλησιαστικόν όρ
γανο.

7. Κλειστή κοινωνική τάξις—Δύο όμοια 
όδοντικά σύμφωνα άνάμεσα σέ όμοια 
φωνήεντα—Τήν άναζητοϋν οί ταξι
διώτες στήν έρημο.

8. Γνωστή ’Ιωάννα—Νοούνται καί τά 
άσυμβίβαστα—Γαλλικό όνομα.

9. Παλαιό μέσα συγκοινωνίας—Τό έπί- 
θετό της είναι Διάλυνά—Προηγείται 
τής μεσημβρίας.

10. Μικρό σαλάμι—Τά έχουν αί πρωΐαι.
11. Μερικές φορές τραβιούνται—Χωρίς 

έρεισμα.
12. Μικρή έκτασι λιμναζόντων ύδάτων— 

Ή  γενική όργάνου άκοής —Χειμερινό 
σπόρ.

13. Χωρίς αισθήσεις (ούδ.)—Ευθύς.
14. Χρονικό έπίρρημα—Είναι καί αυτή 

σπρώξιμο (αίτ.)—’Εννοεί καί τό άνέ- 
φάρμοστο.

15. Ήρως τού Τρωικού πολέμου—Είχαν 
συνήθως οί φιλόσοφοι τήν δική τους 
'Ηγέτης μιας άρχαίας έκστρατείας.

ΚΑΘΕΤΩΣ

1. Χρώμα—’Αγών πάλης (ξεν.)—Περί
πατος νηπίων.

2. Άμάντρωτη έκτασι (δημ.)—Α ν ο ρ θ ό 
γραφο συμπέρασμα — Πρώτε·, ουσα 
Κράτους τής Νοτιοανατολικής ’Ασίας.

3. Τουρκικό όνομα—Έννοΰν καί τά έμ- 
πόδια.

4. Τά έχει τό θρόισμα—’Ατέλειωτος 
συμπερασματικός σύνδεσμος—Ά σκο
πες, χωρίς νόημα.

5. Απαραίτητες στήν ζωή (αίτ.)—Πολε
μικό έμβατήριο (ξεν.).

6. Όργανο τού προσώπου—Παραπέμπει 
—'Ιερόν όρος.

7. Νεαρά δεσποινίς—Είναι πολλά τριαν
τάφυλλα—Αγγλική άνατολή.

8. Χώρος συλλογής γραμμάτων.
9. 'Υπάρχουν στά άπαράλλακτα—Δέν 

είναι περιττά. Χωρίς τόνο.
10. ’Επιφώνημα άπελπισίας—Συνθετικό 

σκωτσέζικων ονομάτων—Δέν διαφέρει 
στό μέγεθος.

11. Αποθήκη δημητριακών (ξεν.)—Άπο- 
κρουστικά.

12. Ξηρός καρπός τού φθινοπώρου—Πριμ 
χωρίς άρχή—Πρόθεση μέ άρθρο (δημ.)

13. Έ χει καί τήν έννοιαν τού ύπερέχω— 
'Ιερός.

14. Αύτή χαρίζει ονόματα—Αναφορική 
άντωνυμία (θηλ. πληθ.)—Σκέπτομαι 
νά πράξω κ άτι.

15. Πρόθεσις—Γυναικείο χαϊδευτικό— 
’Αριθμητικό σύμβολο.

α

Οχι μόνο στά αύτιά σας νά 
μήν πιστεύετε άλλά ούτε καί στά... 
μάτια σας! M-ττορεΐ καί αύτά ά- 
κόμη νά σάς γελάσουν. ’Απόδει
ξη τό παραπάνω σχήμα. Καί... 
όρκο άκόμη μπορεί νά πάρετε πώς 
ή άπόσταση α - β είναι «εξόφθαλ
μα» μικρότερη άπό τήν 6 - γ. Κι’ 
όμως είναι άκριβώς τό ίδιο! Πάρ- 
τε λοιπόν ένα μέτρο καί θά 6ε6αι- 
ωθητε γ ι’ αυτό άμέσως.

T f  ε ί ν α ι ;
1. Τό γαλβανόμετρο; . . .  ...............
2.  Οϊ γ ρ μ φ ίο ι;.....................................
3 .  Ή  «Μ ασσαλιώτις»;........................
4 .  Τό Μ πάρνεο;...................................

Λύσις εις τήν σελ. 416
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i f fα θ α ί  v o v t u s

Ή παράδοση λέει πώς ή κίσσα 
ήταν κάποτε ένα όμορφο, έξυπνο και 
έργατικό κορίτσι. ΕΤχε όμως κακή τύ
χη. Έ χασε τή μάνα της καί έπεσε στα 
χέρια μιάς κακίας μητρυιάς, που τήν 
ζήλευε καί τήν κακομεταχειριζόταν δι
αρκώς. Μέ τό παραμικρό τήν έσπαζε 
στό ξύλο και δέν τήν άφηνε ποτέ ησυ- 
χη. Τήν έβαζε νά κάνη τις πιό βαριές 
δουλειές και έπι πλέον τήν άφηνε νη- 
στική. Τό άμοιρο κορίτσι ύπέφερε πο
λύ κι όταν έβρισκε ευκαιρία πήγαινε 
κρυφά στό δάσος κοίΐ για νά κορέση 
τήν πείνα του έτρωγε βελανίδια. ’Ε
πειδή δέν μπορούσε νά ΰποφέρη τα 
μαρτύρια πού τραβούσε κοντά στή μη
τρυιά της, παρακαλοΰσε τό Θεό νά τή 
γλυτώση άπό τά χέρια της. Πράγματι, 
ό Θεός τή λυπήθηκε καί τήν μεταμόρ
φωσε σε πουλί.

Ά πό τότε ή κίσσα γυρίζει στά δάση 
καί τρώει βελανίδια, χωρίς όμως ποτέ 
νά παχύνη, γιατί —  όπως λέει ή πα
ράδοση— ό όργανισμός της κλονίστηκε 
πολύ άπό τις κακουχίες πού πέρασε 
πριν άκόμη γίνη πουλί.

Γεωμετρικό παιχνίδι

Πώς πρέπει νά χωριστή ό σταυρός 
σέ πέντε κομμάτια, ώστε συναρμολο
γούμενα αύτά καταλλήλως νά σχηματί
σουν ένα τετράγωνο;

Ό  έ λ έ φ α ν ΐ α ς
'Ο έλέφαντας μπορεί νά ζήση 

μέχρι 70 χρόνια. Ή  κύησή τρυ 
του διαρκεΐ 1 9 - 2 2  μήνες και 
είναι ή μεγαλύτερη κύηση σέ μα
στοφόρα ζώα. Θεωρείται έξυπνο 
ζώο καί στήν ’ I νδία, καθώς καί 
σέ^ άλλες χώρες, έξημερώνεται 
και χρησιμοποιείται σάν μετα
φορικός μέσο. Στήν άρχαιότητα 
αί έλέφαντες-χρησιμοποιήθηκαν 
σέ πολεμικές έπιχειρήσεις. Πολύ

σωστά μπορούν νά χαρακτηρι
στούν σάν τά πρώτα τάνκς πού 
έμφανίστηκαν στήν Ιστορία. Γιά 
πρώτη φορά χ|ρησι μοποιήθηραν 
τό 280 π.Χ. σέ πολεμικές έπι- 
χειρήσείς άπό τον βασιλιά τής 
’Ηπείρου Πύρρο, όταν πολεμού
σε έναντίον τών Ρωμαίων. Στήν 
πρώτη άκόμη φάση τού πολέμου, 
όταν τά πράγματα έδειχναν πώς 
οΐ Ρωμαίοι θά ήταν οΐ τελικοί 
νικητές, 6 Πύρρος. είχε τήν ευτυ
χή έμπνευση νά χρησιμοποιήση 
τούς έλέφαντες έναντίον τού ρω
μαϊκού ιππικού. Τά άλογα τών 
Ρωμαίων κυριεύτηκοηι άπό τρόμο 
μπρος στά γιγαντώδη παχύδερ
μα καί τράπηκαν σέ φυγή. Παρά 
τό γεγονός δε ότι κατόπιν οΐ 
Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν άρμα
τα πού έκτόξευαν πυρακτωμένα 
ραβδιά, έν τούτοις τά ζωντανά 
άρμοσα τού Πύρρου, οΐ έλέφαν
τες, ύπερίσχυσαν, μέ άποτέλε- 
σμα νά νικήση ό βασιλιάς τής 
’Ηπείρου τούς άντιπάλους του.

α ν ι ζ α υ π η
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 8  (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ) Τ Η Λ . 3 2 1 8 - 2 3 9  
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  39  (ΣΤΟΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ )
Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ  4(ΣΤΟΑ ΑΘΗΝΩΝ ) Τ Η Λ .  3 2 1 0 -3 S 7  

Α Θ Η Ν Α  I
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Σ Χ Ο Λ Ι Α  Τ Υ Π Ο Υ  
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Α Σ

Έξεφράσθησαν συγχαρητήρια πρός 
τόν κ. 'Αρχηγόν Χωρ]κής δι’ έπιστολής 
παθόνιος ιδιώτου, κάτοικου Δωρίου Μεσ
σηνίας, καί εύχαριστίαι πρός τά όργανα 
τοΟ Ι.Χ . Δωρίου διά τήν, ενεκεν τών 
δραστήριων αυτών ένεργειών, αυθημερόν 
άνακάλυψιν τοϋ δράστου διαρρήξεως 
τής οικίας του έν καιρφ νυκτός, ήτις 
εσχεν ώς αποτέλεσμα τήν έδραίωσιν τοϋ 
αισθήματος ασφαλείας,' τήν εκφρασιν 
ίκανοποιήσεως καί ευμενών σχολίων πα
ρά τής κοινής γνώμης.

*
’Ιδιώτης, άνάπηρος Χωροφυλακής, κά

τοικος ’Αετοράχης Ίωαννίνων, διά τηλε
γραφήματος του έξέφρασεν εύχαριστίας 
θερμάς πρός τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρ]κής, 
διά τήν έκφρασθεΐσαν πρός αύτόν συμ- 
παράστασιν, στοργήν καί καλωσύνην 
τών άστυνομικών όργάνων Ίωαννίνων 
καί Κονίτσης πρός άποκατάστασιν τής 
άπό 7ετίας κλονισθείσης υγείας του ήτις 
έπεδεινώθη σφοδρώς κατά τό λήξαν έτος.

*
’Ιδιώτης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, δι’ 

έπιστολής του πρός τό Α.Χ. έξέφρασεν 
ευχαριστίας μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν 
διά τήν παρ’ όργάνων Χωροφυλακής τοϋ 
Σ.Χ. Όλυμπιάδος Χαλκιδικής παροχήν 
πρώτων βοηθειών καί έτέρων σημαντικών 
προσωπικών των ύπηρεσιών πρός τήν 
τραυματισθεΐσαν σύζυγόν του κατά τό 
έπισυμβάν εις αύτόν έκεΐσε αύτοκινη- 
τιστικόν άτύχημα (1-5-1972).

Ιδιώτης, κάτοικος Ν. Σμύρνης ’Αθη
νών, συνταξιούχος, έξέφρασεν εύγνω- 
μοσύνην καί εύχαριστίας πρός τόν κ. ’Αρ
χηγόν Χωρ]κής διά τήν συμπαράστασινκαί 
τάς προσωπικάς υπηρεσίας τών'όργάνων 
τοϋ Σ.Χ. Σχηματαρίου πρός τούς έκδρο- 
μεΐς τοϋ συλλόγου ΦΟΙΝΙΞ Ν. Σμύρνης 
κατά τήν έπισυμβάσαν βλάβην τών 
ποϋλμαν αύτών (14-5-1972) εις τήν ’Εθνι
κήν οδόν καί δή, τήν εύγένειαν καί μέ
ριμναν Χωροφύλακος τής Αμέσου Δρά- 
σεως, πρός άμεσον έπιστροφήν τής καρ- 
διοπαθοϋς συζύγου του εις ’Αθήνας.

'*
Διακεκριμένα αισθήματα εύχαριστίας 

έξέφρασεν ή Σκοπευτική 'Ομοσπονδία 
Ελλάδος πρός τό Α.Χ. διά τήν συμπα- 
ράστασίν μας πρός τάς έκδηλώσεις της 
καί τήν άθλοθέτησιν Κυπέλλου Χωρο
φυλακής όπερ άπενεμήθη είς τήν νική
τριαν όμάδα Ρουμανίας (είς τό άγώνισμα 
αύτομάτου πιστολιού) τών VI Βαλκανι
κών ’Αγώνων Σκοποβολής.

Ό  Φιλανδός περιηγητής MENIRK 
KOHRING έξέφρασεν έγγράφως τόν 
θαυμασμόν του πρός τήν Ύποδιεύθυνσιν 
Τουριστικής ’Αστυνομίας Προαστίων 
Πρωτευούσης καί θερμάς εύχαριστίας 
πρός τούς άρμοδίους ’Αξιωματικούς τών 
‘Υπηρεσιών Τουρισμού Χωροφυλακής 
’Αθηνών, Ναυπλίου καί Μυκηνών διά 
τήν—ενεκεν τής δραστηριότητος αύτών 
καί τών όργάνων των—ταχείαν άνεύρεσιν 
καί παράδοσιν είς τοΰτον τής είς Μυκή- 
νας άπωλεσθείσης τσάντας τής φωτο
γραφικής μηχανής του.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ ΑΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Σ. A. X .

’Από 5 -10]6]1972 διενεργήθησαν αί 
είσιτήριοι έξετάσεις τών ’Ενωμ]ρχών 
διά τήν εισαγωγήν των είς τήν Σχολήν 
Άξ]κών Χωροφυλακής. Είς αύτάς συμ- 
μετέσχον (66) έν συνόλψ Ένωμοτάρχαι 
έκ τών όποιων έπέτυχον οί έξήκοντα 
(60). "Εξ (6) έξ αύτών άπέτυχον είς τό

σύνολον τών μαθημάτων. Θά είσαχθοΰν 
(45) κατά σειράν έπιτυχίας καί (5) εύερ- 
γετούμενοι έκ διαφόρων διατάξεων.

Τά θέματα τά όποια έδόθησαν πρός ά- 
νάπτυξιν είς τούς ύποψηφίους είναι τά 
κάτωθι:
1) Ελληνικά: Ή  έπίδρασις τοϋ Ε λλη

νικού πνεύματος είς τήν 
διαμόρφωσιν τοϋ παγκο
σμίου πολιτισμού.

2) Ποινικός Κώδιξ: α) Πότε άποκλείε-
ται τό άδικον τής άπλής 
σωματικής βλάβης, β) Ό  α' 
μή ύπολογίζων ότι μέ τήν 
κατανάλωσιν τόσον μεγά
λης ποσότητος οίνου θά 
περιέλθη είς πλήρη μέθην 
μεθύσκεται καί είς τοιαύ- 
την κατάστασιν ευρισκό
μενος προξενεί άπλήν σω
ματικήν βλάβην κατά τοϋ 
β', Έρωταται Ποια ποινή 
θά τφ έπιβληθή;

Τήν 15ην ’Ιουνίου 1972 εις τήν Σχολήν Χωροφυλακής έπεδόθησαν τά πτυχία εις 
τούς άποφοιτήσαντας έκ τοϋ μικτοϋ Σχολείου Τροχαίας 39 Χωροφύλακας καί 16 
’Αστυφύλακας, οί όποιοι θά έπανδρώσουν διαφόρους υπηρεσίας Τροχαίας. Είς τούς 
αποφοίτους τοϋ ειδικού τούτου Σχολείου ώμίλησεν ό Διοικητής τής ΣΟΧ Ταξί- 
αρχος κ. Βλάχος, ό όποιος έτόνισε τό ένδιαφέρον τής ήγεσίας τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας διά τήν έπιμόρφωσιν καί έξειδίκευσιν τών όργάνων των ώς καί τήν έπιτυχίαν 
τής λειτουργίας τοϋ Σχολείου Τροχαίας χάρις καί είς τήν φιλομάθειαν τών μαθητών 
Μετά τήν έπίδοση τών πτυχίων είς τούς νέους τροχονόμους, ύπό τοϋ Β' 'Υπαρχη- 
γοϋ Χωρ]κής Ταξιάρχου κ. Ξεν. Τζαβάρα άπό τήν όποιαν, στιγμιότυπόν είκο- 
νίζει ή φωτογραφία, παρετέθη ύπό τής Σχολής δεξίωσις.
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3) Ποινική Δικονοήία: Ποια πρόσωπα
δέν έξετάζονται έπί ποινή 
άκυρότητος τής διαδικα
σίας ώς μάρτυρες έν τφ 
Ακροατή ρίω καί ποια
ούτε έν τή προσδοκία ού
τε έν τφ άκροατηρίιρ. 
Τι διαφέρει ή κοινοποίη- 
σις τής έπιδόσεως;

4) 'Ιστορία: Πελοποννησιακός πόλε
μος (αίτια, Αφορμαί, Αντί
παλοι παρατΑξεις καί Απο
τελέσματα έκ τοϋ πολέμου 
τούτου).

5) Γεωγραφία: α) "Ορη καί λιμένες τής
Πελοποννήσου, β) Γιουγ
κοσλαβία: σπουδαιότερα 
όρη καί ποταμοί, μεγαλύ
τερες πόλεις.

ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΝΘ)ΣΤΩΝ

Διετάχθη ύπό του ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής. ή περιβολή των νέων διακρι 
τικων υπό των Άνθυπασπιστών τοϋ Σώ
ματός μας, Από τής 1-7-1972. ΤΑ νέα διακρι
τικό είναι χρώματος λευκού (όρειχάλκινα 
έπαργυρωμένα), μονοκόμματα σχήματος 
ισοσκελούς τριγώνου. Τοποθετούνται έπί 
τών έπωμίδων (διότι φέρουν Αγκιστρα 
συρμάτινα) εις Απόστασιν 0,025 μ. Από 
τού σημείου ραφής τούτων, μέ τήν κορυ. 
φήν τού τριγώνου των έστραμμένην 
πρός τό μέρος τοϋ κομβίου τών έπωμίδων.

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ

Ή  ήγεσία τοϋ Σώματος έκδηλοΰσα 
έμπράκτως τό ένδιαφέρον καί τήν μέρι- 
μνΑν της διό τούς όπλίτας καί πολιτικούς 
υπαλλήλους τής Χωροφυλακής προέβη 
εις τΑς ένδεδειγμένας ένεργείας πρός 
ϊδρυσιν οικοδομικού συνεταιρισμού.

Ούτως εις τό ύπ’ Αριθμ. 337 Από 12-5- 
1972, τεύχος Β' τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως έδημοσιεύθη ή ύπ’ Αριθμ. 
Δ4]6197]490 Από 26-4-1972 Απόφασις τοϋ 
κ. Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών 
«περί έγκρίσεως καταστατικού συστά- 
σεως οικοδομικού Συνεταιρισμού 'Οπλι
τών καί Πολιτικών 'Υπαλλήλων Χωρο
φυλακής Συν. Π.Ε.».

Ό  νεοϊδρυθέίς συνεταιρισμός διέπεται 
ύπό τών Αρχών τοϋ ιδιωτικού δικαίου, 
είναι δέ ό Αναγκαίος φορεύς τής Αναλη- 
φθείσης προσπάθειας καλύψεως τοϋ μέχρι 
τοϋδε υφισταμένου κενοϋ τής ίκανοποιή- 
σεως τών στεγαστικών Αναγκών τών 
Ανδρών καί τών πολιτικών υπαλλήλων 
Χωροφυλακής.

Περί τών λεπτομερειών τής λειτουρ
γίας τού νεοσι σταθέντος συνεταιρισμού 
θά ένημερωθοϋν, έν καιρφ, απαντες οΐ 
όπλίται καί πολιτικοί ύπάλληλοι τοϋ 
Σώματος. Ό  συνεταιρισμός είναι παρό
μοιος τοϋ ήδη λειτουργοΰντος τοιούτου 
τών κ.κ. ’Αξιωματικών καί Άνθυπασπι- 
στφν Χωροφυλακής.

Πάντως Από τοϋδε συνισταται εις Απαν
τάς τούς ένδιαφερομένους όπως κατα
στούν μέλη αύτοϋ καθ’ . όσον διά τής 
τοιαύτης συμμετοχής των ΘΑ καταστή 
δυνατή ή έπίτευξις τών προσδοκομένων 
οικονομικών ώφελημάτων καί τής κοι
νωνικής τών Ανόδου.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ

Νέα κτίρια διά τήν στέγασιν τών Υ πη
ρεσιών Χωροφυλακής Ανειγείρονται εις 
τό Κέντρον καί τήν ύπαιθρον.

Τήν 11-6-72 έπραγματοποιήθη εις τήν 
πόλιν τής Ήγουμενίτσης ή θεμελίωσις 
τοϋ νέου ’Αστυνομικού Μεγάρου ύπό τού 
'Υφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού 
’Ηπείρου κ. ΚΩΤΣΕΛΗ.

Έτελέσθη Αγιασμός χοροστατοΰντος 
τοΰΤνΙητροπολίτου Παραμυθίας κ. ΠΑΥ
ΛΟΥ. καί Ακολούθως έτέθη ό θεμέλιος 
λίθος ύπό τού κ. Υφυπουργού, ό όποιος 
καί ώμίλησεν Ακολούθως πρός τούς 
συγκεντρωθέντας. 'Ωμίλησεν ,έπίσης καί ό 
Διοικητής τής Δ]σεως Χωρ]κής 'Ηγουμε- 
νίτσης, Άντ[ρχης κ. ΤΣΙΑΜΗΣ, ό όποιος 
έξήρέ τήν σημασίαν τού έργου, προϋπο- 
λογισθείσης δαπάνης, περίπου 6.000.000

δραχμών καί τήν συμπαράστασιν τής 
’Εθνικής Κυβερνήσεως έπί τών στεγαστι
κών Αναγκών τού Σώματος τής Χωροφυ
λακής.

Εις τήν τελετήν, έκτος τοϋ Περιφερεια
κού Διοικητού κ. ΚΩΤΣΕΛΗ, παρέστησαν 
έπίσης ό Νομάρχης Θεσπρωτίας, ό ’Ανώ
τερος Διοικητής Χωροφυλακής ’Ηπείρου, 
έκπρόσωπος τών Στρατιωτικών ’Αρχών, ό 
Δήμαρχος τής πόλεως καί αί λοιπαί τοπι
κοί άρχαί.

Τό θεμελιωθέν οίκημα τοϋ Διοικητηρί
ου Χωρ]κής 'Ηγουμενίτσης, ΘΑ στεγάση 
όλας τάς ’Αστυνομικός 'Υπηρεσίας τής 
πόλεως,- ώστε νά είναι συγκεντρωμένοι 
εις -τό αύτό κτίριον, διά τήν ταχυτέραν 
έξυπηρέτησιν τών πολιτών.

Ή  μάχη διά τήν καθαριότητα τών 'Ελληνικών Ακτών έφέτος διεξήχθη μέ πρα
γματικήν κινητοποίησιν Αρχών καί κατοίκων, ώστε οί παραθερισταί έντόπιοι καί 
ξένοι νά Αποκομίσουν Αρίστας έντυπώσεις διά τήν σύγχρονον Ελλάδα. Αί ΰπηρεσίαι 
τής Χωροφυλακής έδωσαν πρώται τό παρόν εις αύτό τό προσκλητήριο καί έπρωτο- 
στάτησαν εις τήν προσπάθειαν ή όποια Απέδωσε έξαίρετα Αποτελέσματα. 'Εν τοιοϋ- 
τον στιγμιότυπον Από τήν έκστρατείαν τής καθαριότητος δείχνει ή φωτογραφία 
κάπου εις τήν ’Αττικήν!
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COLOCOTRONIS BROS s . a Αφοί κολοκοτρωνη .

A r m  hours

471.527-471.523 
472.570 - 426.255 
426.023-471.959  
428.952-472.395  
477.016 - 477.019 
472.371-422.274  

J 4617.407 
(  772.711 

TIUX l ATHIMS 23*7

Ταζίαρχον
κ.Ξενοφβντα Τζαβάραν 
A'’Επιθεωρητήν Χωροφυλακές 
λ θ Η Ν A I

πληροφοριλι 471.527-471.523
τμήμα αρχιπλοίαρχον 472.570-426.255  

■ λογιστηρίου 426.023- 471.959
• αρχιμηχανικόν 428.952- 472 395
• κφοαιον 477.016-477.019
• ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ 472.371 - 422.274

|  4617.407 
(  772.711

TIUX ι ATHIMS 33*7

* «ΡΓΛΣΙΜΟΥΣ ΟΡΑΣ

’Εν ΠοραιοΓ 11/5/1972

’λ ζ ίό τ ιμ ε  κ .Τ ζαβάρα,
'Ανέγνωσα με άδιάπτωτον ενδιαφέρον τδ περιεχδμενον 

τβν άριστων εκδόσεων τές "’Επιθεωρήσεως Χωροφυλακές" τάς όποιας μοΟ 
άποστείλατε καί σάς εκφράζω τά πλέον είλικρινέ καί θερμά μου συγχα
ρητήρια. 'Εχω ύπ’δφιν μου άλλας συναφείς εκδόσεις τβν λοιπβν Σωμάτων 
’Ασφαλείας κάί δύναμαι εύχερβς νά συναγάγω τά συμπεράσματά μου.
At εκ δ ό σ ε ις  σας· τόσον άπδ πλευράς έμ φ ανίσεω ς, όσον κ α ί από πλευράς 
π ερ ιεχο μ έν ο υ  τβν κ ε ιμ έν ω ν , α ντέχο υν  κα ί ε ί ς  την πλέον αύστηράν κ ρ ι τ ι 
κήν κ α ί δύνα ντα ι νά παραβληθούν κ α ί από τ ε χ ν ικ έ ς  άπδφεως κ α ί άπό ά - 
πόφεως π ερ ιεχ ο μ έν ο υ  μέ τά ς  ευρωπαΓκάς ε κ δ ό σ ε ις .  ’Επί πλέον α ι  πληρο- 

φ ο ρ ία ι π ερ ί τ έ ς  άκαταπονήτου δράσεως τή ς  Χωροφυλακές ε ί ν α ι  πολύτιμο» 
κα ί χ ρ ή σ ιμ ο ι .  θά εύχόμην δπως ή εκ δο τ ικ ή  π ροσ πάθειά  σας καταστή 

κτήμα τή ς  εύ ρ υτέρ α ς 'Ε λ λ η ν ικ ή ς  κ ο ιν ή ς  γνώ μης.

Ευχαριστβ καί διατελβ 

Μετά πάσης τιμής.

ΙΟΣΗ* I.ΚΟΑΟΚΟΤΡΟΝΗΣ

Δεν είναι των αρχών τού περιοδνκοϋ ή δημοσίευσις κρίσεων 
καί σχολίων σχετικών μέ τήν άρτίαν αύτοϋ ποιότητα. 'Οπωσδήποτε 
όμως θά ήτο παράλειψις νά μή δώσωμεν είς δημοσιότητα τό περιε- 
χόμενον τής έπιστολής, τήν όποιαν άπέστειλεν είς τόν Β' Ύπαρχη- 
γόν Χωροφυλακής Ταξίαρχον κ. Ξενοφώντα Τζαβάραν ό διακεκρι
μένος Έλλην ’Εφοπλιστής κ. ’Ιωσήφ Κολοκοτρώνης. Περαιτέρω 
σχόλια βλάπτουν. Τό περιεχόμενον τής έπιστολής όμιλε! λίαν εύ- 
γλώττως.

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Ή  Βλαοφημία, ’Αρχιμανδρίτου—Ίε- 
ροκήρυκος Χωροφυλακής Μοιράρ
χου, κ.κ. ’Αμβροσίου Λενή.
Πώς εύρίσκεται ή άλήθεια, ή σημα
σία καί ή δύναμις αυτής, κ. Βασιλείου 
Πεντοβούλου, Άνθυπ]ρχου. 
Πανσλαυϊσμός κ ί Βούλγαροι (Μέ
ρος Γ'.), κ. Γεωργίου Μαυρίγιαννη, 
Άνθ]στοϋ Χωρ]κής.
Ή  Προτίμησις τών Ελληνικών Προϊ
όντων, κ. Παύλου Μπούτσικα, Τμη- 
ματάρχου Δ]ντοΰ Ύπ]τος Α.Τ.Ε. Γαρ- 
γαλιάνων.
Ή  Μάχη τής Κρήτης (Ποίημα) 
κ. Ίωάννου Τρουλλινοό, Άνθ]στοθ 
Χωροφυλακής.
Έκθεσις «Ή  21η ’Απριλίου», Παναγ. 
Φ. Βλαγκοπούλου, μαθητου Δημ. Σχο
λείου.
21η ’Απριλίου (ποίημα),κ. ’Αλεξάν
δρου Φωτιάδη.
"Ανθρωπος καί πολιτισμός (κοινω

νία—πολιτεία—δίκαιον), κ. "Κων]νου 
Κομνηνέα. Συντ]ρχου Χο ρο ρυλακή;
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Ι Σ
Η Α.Δ.Χ. Ανατολικής Μακεδονίας 

συμμετασχοΰσα δι’ έπιτυχοϋς προγράμ
ματος είς τόν έορτασμόν τής μνήμης τής 
προστάτιδος τής Χωροφυλακής ΑΓΙΑΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ έπεδείξατο συμπαράστασιν 
πρός τούς πάσχοντας καί έχοντας χρείαν 
άνακουφίσεως.

Οϋτω, άνδρες τής Δ.Χ. Καβάλας, έπε- 
σκέφθησαν τούς άσθενεΐς τοϋ Γενικού 
Νοσοκομείου και τού Σανατορίου ώς καί 
τούς τροφίμους τού Γηροκομείου, τού 
’Ορφανοτροφείου, τής Παιδουπόλεως, 
τού Παιδικού Σταθμού καί τών Οικοτρο
φείου (άρρένων—θηλέων) Χ.Ε.Ν. τής 
έδρας της καί διένειμον είς αύτούς γλυ
κίσματα, άγορασθέντα έξ έράνου τών 
άνδρών της, άξίας (3.597) δραχμών.

*
Ή  Δ.Χ. Καστοριάς έπρογραμμάτισε 

καί έπραγματοποίησε τόν έορτασμόν

τής Αγίας Είρήνης έντός τών πλαισίων 
τών ύπό τοϋ ’Αρχηγείου παρασχεθεισών 
οδηγιών καί τών άρχών τού υγιούς άνθρω- 
πισμοΰ. Οϋτω, πλήν έτέρων σεμνοπρε
πών έκδηλώσεων, παρέθεσε δαπάναις 
τών άνδρών αυτής, έκλεκτόν γεύμα είς 
τάς (116) τροφίμους τού ’Εθνικού ’Ορ
φανοτροφείου Θηλέων Καστοριάς.

Ή  ένέργεια αΰτη έσχόλιάσθη λίαν 
εΰμενώς Οπό τής κοινής γνώμης καί τοϋ 
τοπικού τύπου δημοσιεύσαντος σχετικόν 
ευχαριστήριον τού ’Ορφανοτροφείου 
πρός τόν Διοικητήν Ταγμ]ρχην κ. ’Εμ
μανουήλ Τζιρίταν καί τούς άνδρας αυτής.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Μ A K P A A Γ P A K E N A
2 Π A E 0 N T P A M A Π 0 N
3 Λ A M 1 A Θ A A A Σ Σ 1 N A
4 Ε Ν A Π P 1 M N 1 T Σ A
5 A Λ fi N 1 Σ M A Λ A K
6 Σ 0 Σ A P M 0 N 1 0 N
7 Κ A Σ T A A T T A 0 A r 1
8 A P K I 0 Λ 0 1 K A Z A N
9 Τ P A M P 1 K A Π P Ω 1 A

10 Σ Λ A Λ M A K 1 1 A
11 Ω T A A B A Σ 1 Ml 0 Σ
12 A M A P A Ω T 0 r 1 r K 1
13 A N A 1 Σ Θ H T 0 1 Γ 1 0 Σ
14 Τ 0 T E Ω Σ 1 N A T 0 Π 0
15 A 1 A Σ Γ T 0 A I A Σ Ω N

Τί είναι;

1) Τό όργανο μέ τό όποιο ελέγχουμε 
αν άπό ένα ήλεκτρικό άγωγό περνάει ή- 
λεκτρικά ρεύμα 2) Τά μεγαλύτερα δόν
τια, πού άλλοιώς λέγονται τραπεζίτες 3) 
'Ο εθνικός ύμνος τής Γαλλίας 4) Τό τρί
το νησί τού κόσμου, σέ έκταση, μετά τη 
Γροιλανδία καί τη Ν. Γουινέα

Γεωμετρικό παιχνίδι
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Time for a break. The blue calm sea pre
dicts the oncoming the summer time... and 
the two good friendsfind a moment to rest 
and rerfesh before continuing their heavy 
duties...

IN THIS ISSUE
MAKING GOOD CITIZENS

Society’ s future depends upon youth
Youth therefore must be the unique concern of every citizen because only this way se can 

be sure that we shall hand the society’s future in good and strong hands.
The problem of making good citizens is therefore of a paramount importance for the exi

stence of a Nation and for this reason the responsibility of making full - fledged citizens rests upon 
evry one of us.

Making good citizens is an art that every one should masters before re suming the great re
sponsibility of parenthood.



B R I E F I N G  

THE CONTENTS OF THE I S S U E
Page 362 : THE GREEKS AND THE SEA...

Greece being located at the very cross
road of three continents and washed all- 
most from allparts by the foaming waves 
of the Mediterranean sea has connected 
her fate with the ever blue and fresh water.

Page 364 : PROFITIS ELIAS...
By Athens University Professor Mr. De
metrius Oikonomides.
Popular belief and tradition say that 
Prophet Elias is considered by the Hel
lenes as curator of the rain and thunder 
and for this reason they build the chapels 
in his honour on hill or nount peaks.

Page 366 : «THE FOREST. . .»
A source of life, riches and health... 
H.E. the Deputy Minister of Agricul
ture Mr. Panagiotis PAPAPANAYIO- 
TOU, gives us in a very artful way a 
general picture of the problem of forests 
in Greece and he analyses the relative 
program of the National Governement 
on this very flagrant problem of our 
Country’s economy.

Page 372 : «THE MEETING...»
Gend. Captain Athanassios Tassiadamis 
gives us a daily life story of a retired 
Gendarmery Officer who recalls the won
derful memories of his service with law 
enforcement.

Page 374 : «SOME HINTS ON THE TODAY’S 
FOOTBALL. . .»
Sport had been invented from the early 
years of Mankind for the exclusive pur
pose of a supplementary method of Man’s 
physical and mental development. The 
slogan of the ancient Hellenes «a healthy 
spirit in a healthy body» still prevails 
today as the basic educational pivot 
system.
Among the most favorite contemporary 
sports t-otoaday is undoubtedly «football» 
which although it seems to be a relati
vely tough game, still plays its important 
role in promoting individual development 
and group activity and cooperation as well.

Page 380 : THE GENDARMERY BASKET BALL 
TEAM WON THE 1972 ARMED AND 
SECURITY FORCES CHAMPIONS
HIP;
Sportes for the Gendarmery is a «MUST» 
because their hard duties require physi
cal perfection and mental agility which are 
the results of physical exercise and soprts.

Page 382 : JUDICIAL DOCUMENTS...
Gend. Captain Panagiotis Karabasia-

dis examines various problems of judi
cial interest for the Law Enforcement A 
gencies and specifically the handling of 
the judicial documents which are of a 
great importance in their carrying out the 
Police duties.

Page 386 : «THE NATIONAL RESISTANCE IN 
MACEDONIA...»
Ret. Lt. General Mr. Konstantinos MI- 
TSOS, a distinguished representative of 
the Gendarmery participation in the na
tional resistance against the Nazi during 
the World War 11, brings us back to the 
dark years of the Nazi occupation and 
he gives us some details of the Gendar
mery participation in the resistance aga
inst the nazi.

Page 389 : GREECE THE NEW PLACE 
By Major Nick GARNELIS 
Greece the land of legends and myths, 
located on the crossroads of three conti
nents, has always been a challenge for 
tourists from all the world

Page 394 : THE CORPS OF ITALIAN CARABI- 
OUIERI.
Gendarmery Major John Tripis gives us 
a general picture of the establishement, 
organisttion and develoment of this fa
mous Gendarmery Corps of Italy, with 
which the Hellenic Genda rmery has long 
traditional relations.

Page 404 : THE HOLOCOAST OF NYMPHAION 
The Hellenic Gendarmery horours her he
roes
Lt. General CHRISTOS KARAVLT1S, 
Chief of the Hellenic Gendarmery pays 
tribute to the heroes who sacrificed them
selves 25 years ago in order to defend 
their country and glorify the Gendarme
ry Corps at Nymphaion, a village of we
stern Macedonia, which was transformed 
to a Gendarmery rampart against the com
munists in 1947.

Page 406 : RETURN FROM THE HELL.
By Rev. Archimandrite Amvrosios Lenis- 
Gendarmery captain and preacher. He 
criticizes the rilodem way of living and 
urges the today’s youth to the Crhistian 
way of life.

Page 409 : «KEEP STRONGLY YOUR POSITI
ONS...»
Historical pages.
The historic circular order of H.E. the 
Minister of Public Order Mr. Konstanti
nos Maniabakis to the Police Forces on 
April 25.1941.
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Society’s future 
depend upon youth

MAKI NG
G O O D  C I T I Z E N S

By

JO H N  TRIPIS

Gendaimery Major

A brialliant future lies ahead of him... but he needs a lot of things to learn before 
he enjoys it.

The problem of making good citi
zens is of vital importance for the 
existence of a Nation and for this rea
son we should pay specific atten
tion to the bringing up and educa
tion of our children.

Needless to say that «no Nation 
in the world, however rich in natu
ral resources, can long endure as 
such or can enjoy vigorous national 
health and welfare, if it does not 
care to not only protect its human 
resources, that is its youth but also 
— and this is most importsnt — to 
prepare it carefully and correctly, 
in order to hand over to them the 
cultural and social heredity and 
its future.

This responsibility rests upon eve
ry good citizen and especially upon 
those who have directly the duty of 
bringing up the young people and 
educating them, such as the parents, 
the School, the Church and the 
State itself. The way they will treat 
this problem depends on many fa
ctors. Nevertheless, this problem 
should be always their primary and 
most vital concern and towards 
this end they should direct all their 
effort and time very lavishly.

The means which can be used to
wards this goal are countless but 
among them, the «Good example» 
holds the first place especially, as 
far as concerns the children up to 
the age of 14 years.

The example as a medium of brin
ging up and character — building 
of children is of a fundamental im
portance for their future. Providing 
that Man is an imitative being, the 
power of the example in the chil
dren’s character — building and e- 
ducation plays a paramount role 
not only for the children themsel
ves, but also for the entire society, 
in a broader sense, as well.

A distinguished American Pro
fessor of the Callifornia Univer
sity, pertaining to the education of 
young people, said : «The Helle
nes have the richest and most va
luable cultural and educational trea
sure of all the Nations of the world 
and that is why, I envy them. We, 
the other nations of the world, not 
having such a great privilege, are 
obliged to use this cultural theasure 
of the Hellenes for educational pur
poses and for this reason, we teach' 
our children the Greek History 
and philosophy...»
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Cooperation is a must for securing a smile in social life.

On the same subject, Mr. Feldam; 
another well - known scientist, stres
sed that : «There is nothing more 
that contributes to the awakening 
of the moral and spiritual powers 
of human beings, which are in a 
state of lethargy, than the great 
acts and deeds of our forefathers. 
And this, because they resemble to 
burning torches that the time and 
glory have set up in order to light 
and remind us of our duty for de
fending our Nation in case that ei
ther its honour and existence are 
jeopardised, or evil attacks our so
ciety as well. The Greeks have lit 
many more such torches than any 
other else. Every corner and every 
stone of the Greek Land has its 
long and glorious history and it is 
an historical reminder to the Hel
lenes of their duty to respect and 
perpetuate their great traditional 
ideals and the holy heredity of their 
ancestors more than anything else. 
It is true, that, the examples set up 
by the forefathers, do remain for 
ever alive and they always are used 
for the education of the new gene
rations.»

But, since the exapmle of the fo
refathers, as stated above, plays 
such a vital role in the education of 
the new generations, it is certain, 
that it, also, plays a greater role in 
the education and the characte - 
building of the individual citizens 
and especially of the young people. 
For this reason before examining 
hisi subject, from an educational 
point of view, we should mention 
a few things, in brief of course, 
about the entire educational pro
blem.

Education, according to the Pe
dagogic science, is : «The total of 
the concientious and deliberately 
planned activities and influences 
aiming at a specific goal, that is, the 
development and formation of the 
child’s personality in order to be
come a full - fledged citizen, able to 
play successfully his so important 
role as a mumber of our complex 
modern social life.

But besides this systematic and 
deliberately planned process, which 
is conducted in the scools, and which 
as we said aims at attai-ning a spe
cific purpose, that is the develop
ment of a childs perfect persona

lity, of course, within the frame of 
his inherent possibilities and gifts, 
there are two other kinds of educa
tion, that is, the education through 
the social influences upon each in
dividual, something that is very wi
despread phenomenon in today’s 
way of life, and also, the so — cal
led self— education, that is the 
effort of an individual to educate 
himself.

It goes without saying that human 
behaviour is closely linked with 
character, and character training 
should begin at home. No one can 
replace parents in the bringing up 
and training of children. But, the so 
vitally important responsibility and 
unfortunately, is not always carried 
out in the proper way, as it should 
be, and this is due to many reasons, 
such as : lack of special knowle
dge; Lack of necessary experience 
or certain qualifications on the part 
of the parents; lack of enough time 
etc.

For this reason, the systematic

and scientifically planned educa
tion and character training is being 
conducted in the Schools, which 
complete and of course correct the 
unsystematic education realised at 
home or in the social life, if neces
sary.

Society undoubtedly plays also a 
very important role in the bringing 
up and education of youth, and 
this phenomenon is very obvious 
around us. It is a fact that each indi
vidual exercises, in one or the other 
way, an influence on his fellowmen. 
And, besides this kind of inter - in
fluence among individuals, the or
ganised social groups exercise, also, 
a very strong one, on each indivi
dual as well.

Each individual is at the same 
time a receiver and a disparcher and 
during all his life hhe acts as such, 
exercises or receives influences in 
many ways. All his life is a conti
nuous school. Man in all his life 
sets himself example to his fellow- 
men and at the same time he gets
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examples from the other people.
Finally, in the case of self—edu

cation Man conscietiously is endea
vouring to educate and perfect him
self. He is trying to become a per
fect and a full — fledged citizen, 
good to himself and to society.

From the above mentioned, ir
respectively how the education is 
realised one can see its great impor
tance as far as both the individual 
and the society concerns and that 
is why it should be always condu
cted in the most proper way, syste
matically and unceasingly.

Another most important factor 
contributing decisively in the for
mation and perfectioning of an in- 
dividaual’s personality is, also, «le
arning» which although leads to the 
same end, still differs from educa
tion, because, learning seeks actu
ally the individual’s psychical deve- 
loment, that is the develompent of 
his ability in using his physical pow
ers and in taking a thesis while fa
cing the problems of social life and 
especially the cultural activities. In 
other words, the learning is rela
ted to the moral values of life, while 
the education refers to the indivi
dual’s inter - human relations and 
his behaviour towards the people

The first success gives happiness to pa
rents as a reward to their caye of the 
children.

of his social environment, that is 
its goals are the perfection of the 
individual’s behaviour and attitude 
toward his fellowmen, with whom 
it comes into daily contact.

The education is a life time work 
and not a matter to be crowded 
into the early years of a person. Na
turally there is one thing upon which 
everyone seems to agree and that 
is, that the plastic years of child
hood are the most fruitful years for 
learning, although there are some 
who believe that «it is never too 
late to learn».

Needless to say that for the for
mation of an individual’s perfect 
personality it is necessary that the 
process of bringing up and teaching 
should be systematic and har
moniously planned and combined 
many other activities pursuing the 
same objective. This becomes effe
cted through systematic education, 
which comprises also the meaning 
of the above mentionned terms, 
that is of the bringing up and 
learning, as well.

In a few words, the bringing up 
refers to the satisfaction of the bio
logical and physical needs of a per
son, that is to say, his problems and 
his duties and rights and it can be 
considered as a controlled condi
tioning and adjustment ability which 
helps a person to adjust himself to 
the unceasingly changing physical, 
family, school and social environ
ment. The learning helps the phy
sical development of an infant in 
order to become a normal and mo
rally autonomous and independent 
personality, while education in ge
neral, which comprises also all the 
qualities which make up the ideal 
personality, — the perfect Man — 
is the primary and most vital fun
ction of the society. Education is 
the most important of all other so
cial functions, because, besides the 
above mentioned, it is the function 
that contributes absolutely in the 
development and effectiveness of 
all the other social functions.

Learning according to our great 
Philosopher Democritus is «wealth 
to the poor, an honour to the rich...» 
and plays the most vital role in the 
progress of Man.

Education is a great Man - ma
king science and art and as our fa
mous Poet, Kostis Palamas, said 
«it is the greatest magician’s hand

which creates and transforms a pe
rson to an ideal personality...»

The basic factors in the bringing 
up and education process are pri
marily the family, the school, the 
church, the society itself, the pro
fessional or-other social groups and 
finally the State which coordinates 
all the activities and efforts dire
cted to this end.

The family of course is the most 
vital one because its influences at 
the early years on the plastic soul 
of the child, are decisively determi
nant for his future development and 
bring for ever upon him the seal of 
the parental influence. It is the home 
environment that shapes at first the 
child’s personality and his attitudes 
toward other people and toward au
thority. Itis in the home that his 
ethical values and standards of con
duct are molded. The best schools, 
churches, playgrounds etc. are of 
minor worth unless the child has 
first and foremost a stable and se
cure family in which his fundamen
tal physical, social and emotional 
needs can be met. The primary es
sential of a comprehensive program 
aimed at the development of who
lesome personality must be the pre
servation of a good family life.

Children always should find in 
their homes love, affection, security 
and above all good examples to fol
low and proper guidance. To meet 
hese needs parents themselves must 
be mature and show understanding 
with their children.

The art of parenthood is not at 
all a simple one. As life in our time 
rapidly is changing social life grows 
more complicated, parents certain
ly need and want help and advice 
in rearing their children. Parents 
must know and be helped to under
stand their children’s physiological, 
psychological and emotional needs 
and howthey may correctly meet 
them. Above all, they must gain 
insight into the fact that their own 
personality directly affect the child’s 
and that his behavior may reflect 
their own attitudes toward him.

Next to the family comes the 
School, which is the pivotal social 
Agency for the further development 
and perfectioning of a child because 
it reaches practically all children at 
a relatively early period of their 
growth.
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As it is known, the child’s cha
racter and personality is primarily 
molded at the period of the first 5 
years of his growth. At this period 
the child’s soul is more plastic-and 
therefore the plastic power ofthe 
bringing up and education is much 
more stronger and decisive. For this 
reason the importance of the way we 
bring up and teach our children at 
this stage of their growth is undou
btedly of a vital importance for his 
whole life thereafter. This stage is 
the most critical phase because at 
this p.eriod the spinecord of the 
child’s personality is formed. Wha
tever a child becomes at his early 
stage of his life, will probably re
main in all his life. The leading de
termining factor at this stage as we 
said, is the family and the kinder - 
garden, which is his first larger so
cial environment.

From the day that a child will 
enter the school environment, that 
is at the age of 6 years, his life will 
change and he will be exposed in 
many more influences of his broader 
social environment. The school life 
which last over 6 years plays also 
a vitally important role for his fu
ture, not only as far as his own per
sonality concerns, but also for his 
adjustement as a good citizen in the 
new social life as well. For this rea
son it is needless to say, that the 
importance of the school influence 
is of paramount importance, since 
the cshool as we mentioned above, 
is one of the most important fun
ctions of the social life and beside 
the systematic education and mol
ding of the child’s personality, its 
primary goal is also to transplant 
to our children the cultural and spi
ritual heredity of our forefathers 
and the civilisation of our Country. 
In this respect, our Great Philoso
pher, Plato, said : «There is no
thing more devine than Man should 
like and should want to not only 
educate himself, but also, his fami
ly members as well...» On the same 
subject another popular saying tells 
that : «If you like to build some
thing that will last 10 years, plant 
a tree, but if you want to build so
mething that will last for ever, build 
a school.» The School is one of the 
most basic educational Institutions, 
that bears the heaviest and most 
decisive responsibilities and duties 
in making good and lawful citizens.

As we said the school receives 
the children at a relatively early age 
and for this reason, it is in a very 
strategic position to influence their 
development and adjustement for 
later life. Aside from its formal 
tasks of passing on to the children 
the traditions and customs of socie
ty and thus perpetuating our cul
tural pattern, tha school has a lot 
of other important obligations and 
duties toward the children, such 
as : To mold their character and 
personalities; to teach them to think 
clearly and independently; to equip 
them with skills by which they may 
later earn a living through useful 
work; to teach them good manners 
and right conduct and cultivate 
other qualities that bear upon living 
and working together in groups; to 
acquire the ability to suppress them
selves upon occasion and become 
cooperating members of the social 
life which is indispensable for true 
citizenship; to accept responsibi
lity and to have full consideration 
of their rights and their duties as 
well.

The School’s role in the today 
ever — fast — chang-ing way of 
life which presents so many strong 
and enticing temptations is much 
more important since the family and 
church alone cannot control today 
effectively and decisively. For this re
ason today our National Governe- 
ment considers the education as the 
most basic and determinant factor in 
their effort to carry out successfully 
their historical responsibilities that 
they undertook in April 1967, in 
order to renew and create a new 
modern Greece which will belong 
to the Greek Christians alone.

Greece as the «Motherland of the 
human civilisation» is surely, in a 
very advantageous position in com
parison to other Nations, because 
its long and glorious history, which 
goes back to many milleniums, con
sists an endless source of educatio
nal examples covering every facet 
of human and social life. This great 
and cultural heredity of ours, impo
ses to every one of us a great respon
sibility toward our history and our 
forefathers, because if we would not 
be able to become better than them, 
and if, we would be able to perpe
tuate their glory and title — which 
the world itself gave to them and 
to our Country — as the founders

of the human culture and as the 
motherland of human civilisation, 
we would not be worthy of their 
great and holy heredity. This great 
responsibility rests primarily upon 
the shoulders of the school and the 
Teacher, who should transplant to 
the plastic soul of the young Hel
lenes the grandeur and glory of our 
Country and to cultivate the tradi
tional principles and ideals, upon 
which was based the evolution of 
our little Country and its long and 
and glorious history through the 
centuries up to the present day.

Needless to say that in order to 
be successful the school in its so 
important mission it must atrfully 
use the countless examples which 
our history can lavishly provide and 
it should not only the mostvqualif- 
fied teaching personnel, but it should 
cooperate sincerely and very closely 
with all the other private or public 
Agencies which contribute directly 
or indirectly to the bringing up and 
education of the young people;, that 
is the family, the chinch, the pro
fessional groups, and the State, be
cause without the ir mutual 
understanding and cooperation, 
it is impossible to attain the obje
ctives of this grea tand noblecombat 
Only this way is possible the reali
sation of the goals and objectives 
of the Greek Nation that is bringing 
up and the development of the young 
Hellenes according to the tradional 
ideals and principles upon which is 
based the Hellenic - Cristian civi
lisation.

By the side of the family and the 
School stands the Church and the 
society. The role of the society is 
undoubtedly very important in the 
bringing up and development of the 
young people. And when we say, 
we do not mean only the human and 
cultural environment, but we inclu
de also and we refer specifically to 
the social Agencies, the various so
cial activities and the professional 
groups, which play a very impor
tant role in the individual’s life in 
general, since the group spirit is 
nowadays one of the most impor
tant factors of the modern way of 
living.

The kind of a person each one 
becomes, and so what becomes his 
real «human nature» is clearly a 
result of social growth. Experiences 
in home school, church, playgro-
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unds, vocation, politics and all, the 
minor relations and activities in life 
leave their imprint upon the deve
loping personality. Heredity has de
termined the physical basis, butso- 
cial experience actually molds the 
completed product. Because, all in
dividuals of a given community are 
commonly subject to the same in
stitutions and adhere to the same 
conventions, they become in consi
derable — measure almost alike. 
Each influences the personality 
of his associates and a common 
stock of enotional and the personal 
attitudes develops as the core of 
similarity. Fortunately, because of 
differences in heredity and expe
rience, there is sufficient range of 
variation, that is individuality, to 
make life interesting and progress 
possible.

Thus personality might well be 
defined as the sum of those intel
lectual and emotional characteri
stics which constitute one’s beha

viour. An individual may be Habi
tually friendly, sympathetic, consi
derate and open - minded or he may 
be dominated by characteristics 
just the reverse of this list. Many 
social psychologists now feel confi
dent that, whatever may be one’s 
dominant personality traits, they 
have come about as a result of his 
social experience.

The most apparent fact about 
human society is cgsasless change. 
From earliest infancy men alter from 
day to day, physically, emotionally 
and intellectually. At the same time, 
the society about them is continually 
changing. Born into social groups 
the plastic individual is molded by 
them, while at the same time his 
personal variations compel change 
in the other members of the groups. 
It is what is called an inter - active 
proces somewhat like mixing two 
chemicals in a tube and seeing them 
come out a third and different pro
duct.

We thus conclude that men differ 
and yet are alike because of social 
influences. Behaviour begins in an 
individual equipped by heredity 
with certain native or inborn refle
xes which require social direction to 
mature its really human nature. That 
which make this original equipment 
human is the fact of human asso
ciation or living in ahuman world. 
The traditions, customs of the cul
ture groups give a basis for funda
mental similarities, while the con
flict of interest and attitude among 
various smaller groups lead to the 
development of differences. As the 
individual’s mind matures it re
flects subjectively the order of the 
world about it. Its myriad habits, 
wishes, values and attitudes are com
plicated expressions of myriad so
cial relations.

When we understand the plasti
city of human nature and the way 
in which it is molded by associa
tions, we see the folly of letting un
fortunate social situations, the con
sequence largely of ignorance and 
misunderstanding, run on indefine- 
tly to the detriment of human lives 
and happiness. We see, likewise, the 
challenge to those of sufficient cou
rage and training to attack the pro
blem of bringing about greater en
lightenment among men, to the end 
that social ills may be adjusted.

The culture, which includes know
ledge, belief, art, morals, law and 
any other capabilities and habits by 
man as a member of society, and 
which corresponds roughly to what 
most of us have usually termed as 
civilisation, plays as we all know a 
very important role in the develop- 
men of a child. Culture it is extre
mely important because it determi
nes not only the round of our daily 
lives but all our values — economic, 
political — vocational and huma
nitarian. It is the greatest determiner 
of habitboth in thought and in ac
tion - and it contributes to the for
mation of certain trabitional ideals, 
which have a great influence upon 
Man’s behaviour and conduct.

The culture is the outcome of ef
forts of many generations of men 
living an associated life. It molds 
our daily lives in minute detailand 
determines our values, our occupa
tions, and our ambitions. The cul
tural heritage plays a very impor
tant role to the development of a 
person whose social life is uncons-
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A new friend now is awating for you... the Police Officer to help you in moving aro
und the streets.

ciously guided, limited, and cont
rolled by the fundamental social en
vironment.

The growth of a child in our mo
dern society is one of the most cri
tical problems that should be eve
rybody’s major concern. The ever 
—.fast — changing way of living 
and many other factors exercise a 
great influence on the child’s mind, 
which as it develops is directed and 
controlled by the varied social cha
racteristics and associations which 
surround it. If the life of the child 
is wisely and normally organised in 
the earlier years, the emotions of 
fears, anger, and love are gradually 
disciplined into the later years, aid 
and strengthen the acquisition of 
knowledge. But minds differ grea
tly not only in their inborn nature 
but also in their environing social 
contacts. As a consequence, instead 
of emotional control becoming the

basis of a well - ordered mind, too 
often the mind remains willful, un
stable and more or less unorganised. 
Angers, hatreds, fears, suspicions, 
unfounded prejudices and foolish 
beliefs tend to dominate and to fix 
in character the habits and attitudes 
which result in harmful evil conduct.

If all lived in precisely the same 
associations and institutions with the 
same accepted beliefs, attitudes and 
ways of work, understanding of the 
growth of mind and personality 
would be much easier. While indi- 
cidual differences would still exist, 
growing out of varying inborn cha
racteristics, nevertheless, the fact of 
uniform social influences about peo
ple would strongly tend to guide 
them to the same behaviour. Human 
personality may be pictured as a 
stored - up unit of activity patterns 
ready to issue in definite action or 
behavior whenever the occasion ap

pears.
However, there is great confusion 

and even conflict in social life. This 
conflict is not only between large 
groups or nations, but it is found in 
every facet of human life, that is in 
the family, in the religion, in the 
economic arrangements, in the or- 
ganistation of education, in the fa
mily system and even in regard to 
phases of moral ideals. This fact of 
social conflict is itself the result of 
the rapid changes which are taking 
place in the life of mankind throug
hout the world. It reaches its height 
in the great cities, but it penetrates 
into every rural hamlet. One of its 
outstanding consequences is that not 
only old arrangements are breaking 
down but other patterns of action, 
older ideals, older attitudes, older 
approvals and disapprovals; even 
older institutions as such no longer 
accepted as definite and universal 
but are themselves the subject of 
conflict. Hence there arises confu
sion in our social life, intensified 
greatly by the swift mobility of our 
age.

In this social atmosphere of un
settled and conflicting ideals, beli
efs, and attitudes toward life, chil
dren are growing up and their minds 
are formeed. It is not strange that 
many of these children become un
stable or even vicious in their emo
tional behaviour.

The conflicts in ideas often begins 
in the family. As we said, family 
control is weakened by its loss of 
functions and its consequent lack 
of unity. The development of indi
vidual freedom for the child also 
plays its part. Strict and harsh pa
rental discipline is resented by chil
dren, and this situation is easily in
fluenced by the great variety of con
flicting about family control today. 
Less and less therefore are moral 
ideas taught in the family, and it 
has to be added that the church is 
far less an aid to the family in this 
regard than it was once. Children 
pull away therefore from family con
trol and are more influenced by the 
varied associations which they make.

Besides all these we said about the 
influence of social life in the deve-, 
lopment of a child’s character and 
personality there are also many more 
influncing factors which we shall 
examine in our next edition.
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