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Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ

Ο Σταυρός τοΰ μαρτυρίου τοΰ Κυρίου συμβολικώς μέσα στά κυκλάμινα, εικόνισμα καί στολίδι 
γιά τό σπίτι σας. Θά τό κεντήσετε σέ Καμβά No 8 μέ ΜΟΥΛΙΝΕ D.M.C. (ΝΤΕ-ΜΙ-ΣΕ) 3 κλωστές σέ σταυ
ροβελονιά ή σέ γκομπελαίν (μισή σταυροβελονιά) όπότε θά χρησιμοποιήσετε 4 κλωστές στά χρώματα : 
Κίτρινο 726, Χρυσάφι, 630, Καφέ 838, Μελιτζανί 315, Ρόζ—Μπέζ778, Μώβ, σκούρο 550, Μώβ μεσαίο 554 , 
Μώβ ανοικτό 211, Σιέλ 794, ,Σάξ 797, Θαλασσί 775, Πράσινο σκ . 935, Πράσινο ανοικτό 905, Κόκκινο 817, 
Ρόζ σκ . 3328, Ρόζ άνοικτό 224, Λευκό. Τό φόντο τό γεμίζετε μέ ένα χρώμα τής άρεσκείας σας. ’
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Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Γ ρ α φ ε ί α :  Γ' Χεπτεμ-βρίου Α θ ή ν α :  τηΧ.

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Γ Ο Σ  1 9 7 2 ,  Ε Τ Ο Σ  3ον — Τ Ε Υ Χ Ο Σ  3 3 ο ν
R S S 3 S 3 3 S 3 S S 3 3 3 3 S S 3 3 S ■

Ή  Θεσσαλονίκη, ή μεγαλούπο- 
λι τοΟ ΈλληνικοΟ Βορρά, ντυμένη μέ 
τό φθινοπωρινό της μεγαλείο πού τής 
χαρίζει ξεχωριστή όμορφιά, περιμένει 
νά φιλοξενήση τις χιλιάδες των έπι- 
σκεπτών της στήν φωτόχυτη πόλι των 
20 ήμερων, τήν Διεθνή Έκθεσί της πού 
κάθε Σεπτέμβρη ανοίγει τις πύλες της. 
Ή  Ελληνική Χωροφυλακή, πού αστυ
νομεύει στό προπύργιο αύτό τού Ε λλ η 
νισμού όπου τό αρχαίο, τό βυζαντινό 
καί τό σύγχρονο σμίγουν σέ μιά', θαυμα
στή αρμονία, συμβάλλει άποφασιστικά 
στήν έπιτυχία τής Έκθέσεως μέ τήν 
πρόθυμη έξυπηρέτησι των πολιτών καί 
τήν τήρησι τού Νόμου καί τής τάξεως 
σέ θαυμαστά πράγματι έπίπεδα.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

— Ή  πολεμική άρετή τών Ελλήνων, Ημερήσια
Διαταγή κ. ’Αρχηγού Χωροφυλακής ........

— Ή  νέα ήγεσία τών Σωμάτων ’Ασφαλείας ....
— Διεθνής "Εκθεσις Θεσσαλονίκης ..................
— Άθηναγόρας Αζ ό Πατριάρχης τής αγάπης, κ.

Δημητρίου Τσάκωνα, Καθηγητού ΠΑΣΠΕ, 
Υφυπουργού ’Εξωτερικών ........................

— Θήρα καί θηραματική πολιτική, κ. Πανα-
γιώτου Παπαπαναγιώτου, Υφυπουργού Ε θνι
κής Οικονομίας ...............................................

— Έπίσκεψις ’Αμερικανών ’Αξιωματικών ....
— Σάν δεύτεροι γονείς, κ. Μηνά Ααμπρινίδη,

Δημοσιογράφου .................................. ·............
—’Απονομή πτυχίων εις Άνθυπασπιστάς ....
-  Ή  ’Εθνική ’Αστυνομία τής ’Ιαπωνίας κ. Ίω- 

άννου Τρύπη, Ταγματάρχου ...........................
— Άπέλασις ΰφ’ όρον άπολύσεως τελούντων κα

ταδίκων, κ. Παναγιώτου Ζαβολέα, Εϊσαγγε- 
λέως Πρωτοδικών Κερκύραε .......................

— Φωτογραφική—έπικαιρότης .............................
— Τηλέτυπα (β’ συνέχεια! κ. Ή λία Οίκονομάκη,

Μοιράρχου ......................................................

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  |

* ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ Ζ
·> ·>
*:* Αξιωματικοί - Άνάυπασπισταί Δραχ. 100 >
£ Ύπαξιωματικοί - Χωροφύλακες » 80 ):*
X Πολιτικοί Υπάλληλοι - Ίδιώται » 100 *:*
X Σύλλογοι - Σωματεία - ’Οργανισμοί » 150

*  ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 10 *·:· ·:·
$  ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:··:· ·:· <· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:··:·ϊ

_Τά Κύθηρα, κ. ’Αντωνίου Συμιγδαλά, Λογοτέ
χνου ...................................................................

— Γεώργιος Ζαλοκώστας, ό θρυλικός άγωνιστής
—ποιητής, κ. Χρήστου Σερδινιάρη, Λογοτέ
χνου ..................................................................

— Ή  Ιστορία καί ή έπιτυχία ένός θεσμού, κ.
Κων]νου Δαμιανάκη, Δ]ντοΰ Γραφείων 
Δ.Ε.Θ. ’Αθηνών ........................................... ■·

— Γ'ιά σάς, γιά τό παιδί σας, γιά τό σπίτι σας 
_ Τό Φάντασμα, κ. ’Αθανασίου Μορφάκη,

Υπομοιράρχου .................................................
— Ή  Ιστορική συνέχεια τής Ελληνικής Φυλής, 

κ. Παναγιώτη Κατηφόρη, Δημοσιογράφου

Ή  πρός τό περιοδικόν άποστελλομένη ΰλη δη
μοσιευόμενη ή μή δέν έπιστρέφεται. ΑΙ δημοσιευό
μενα! μελέται άπηχοϋν τάς προσωπικός γνώμας 
τοϋ συγγραφέως δστις κα'ι εύθύνεται κατά τάς δια
τάξεις τοΰ Νόμου «περί πνευματικής Ιδιοκτησίας».

— Οί ναυαγοί τής πίστεως ξαναγυρίζουν, Παν.
’Αρχιμανδρίτου, Αμβροσίου Λενή ...........

— Διασκεδάζετε . . . μαθαίνοντας ..................
— Νέα τοΰ μηνός ................................................

Ή  αλληλογραφία μας ......................................

Σελίς

474
476
478

480

482
486

489
490

492

498
500

502

506

508

510
514

516

518

521
524
526
528



Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΕΤΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η A
Μ
Ε

1
A

Ρ
Η Τ

Σ A

1 Γ
A Η

* Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

3 ηζ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

1 9  7 2

Εις τούς πολέμους υπέρ της 'Ελευθερίας ή Νίκη έστεφάνωνεν πάντοτε τούς 
τροπαιοφορους Ελληνας μαχητάς. Τώρα ή θεόμορφος αυτή σύντροφος τώ ν  

'Ελλήνων τούς οδηγεί δαφνοστεφανομένους σ ’ έργα ειρήνης καί προόδου.
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Μέ δικαίαν έθνικήν υπερηφάνειαν, άλλα καί μέ άπό- 
λυτον συναίσθησιν τής ευθύνης του, ό Ελληνικός Λα
ό; έορτάζει τήν 'Ημέραν τής Πολεμικής ’Αρετής καί 
τιύ ’Εφέδρου Πολεμιστοϋ. 'Η έορτη αϋτη συμπίπτει 
μέ μίαν άπό τάς λαμπροτέρας έπετείους των νικηφόρων 
αγώνων τοΟ "Εθνους διά τήν ελευθερίαν, τήν έπέτειον 
τής μεγαλειώδους Νίκης τοΰ ΓΡΑΜΜΟΥ—ΒΙΤΣΙ, κα
τά των ξενοκινήτων Κομμουνιστοσυμμοριτών.

Ή  νίκη αΰ:η άποτελεί άναμφισβητήτως τήν συνιστα' 
μένήν τάν υπέροχων ΑΡΕΤΩΝ τής Ελληνικής Φυ
λής, σύνθεσιν τών πνευματικών, ψυχικών καί σωματι
κών προσόντων τοΟ Έλληνος Πολεμιστοϋ. Ή  Πολεμι- 
κ ι *Af ετή τών Ελλήνων δέν ε να παρά εύγενές κράμα 
άρθάρτων καί άναλλοιώτων στοιχείων ήτοι: τής πί- 
στεως πρός τόν Θεόν, τής άγάπης πρός τό δίκαιον, ώ- 
ραΐον καί ήθικόν, τής λατρείας πρός τήν Πατρίδα, 
τής άφοσιώσεως τοΟ "Ελληνος πρός τόν έξανθρωπι- 
σμόν τοΰ άνθρώπου.

Ή  Ελληνική ψυχή θωρακισμένη μέ αϋτάς τάς Άρε- 
τάς κάτώρθωσεν, όχι μόνον νά μείνη μοναδική, άδιαί- 
ρετος καί άκατάβλητος, διά μέσου τών αιώνων, άλλά 
καί νά διατηρήση άστείρευτον τήν άγωνιστικήν ζωτι
κότητα τοΟ Έθνους. Δικαίως ή ΕΛΛΑΣ έκλήθη Χώρα 
τών θαυμάτων. "Ισως τό μέγιστον έξ αυτών νά είναι ό 
τρόπος μέ τόν όποιον παραμένει πιστή εις τάς παραδό
σεις της, άνανε ιϋσα άπό αίώνος εις αιώνα τό ένδοξον 
παρελθόν της.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ουδέποτε υπήρξαν κατακτήταί. Του
ναντίον υπήρξαν πάντοτε έλευθερωταί καί άναμορφω- 
ταί. Υπήρξαν οί πρωτεργάται τής πνευματικής καί 
κοινωνικής άναπτύξεως τοϋ άνθρώπου καί οί δημιουρ
γοί τοΰ πολιτισμού τής άνθρωπότητος. Ή  Ιστορία εί
ναι άδιάψευστος μάρτυς τούτου. Κάθε γενεά υπερβάλλει 
εις μεγαλεϊον τήν προηγουμένην, διότι τό άθάνατον 
'Ελληνικόν πνεύμα, ή άκατάβλητος Ελληνική ψυχή 
καί ή άκτινοβολοϋσα ίδιάζουσα ψυχοσύνθεσις τοϋ Έ λ 
ληνος άγωνιστοϋ, κατώρθωνε πάντοτε νά μεγαλουργή 
καί νά θριαμβεύη.

Παγκόσμιον σύμβολον ήθικής δυνάμεως άνεδείχθη 
ό Έλλην Πολεμιστής. Πάντοτε υπερασπιστής τών 
άνθρωπίνων ιδεωδών τής έλευθερίας καί δικαιοσύνης, 
διατηρεί άλώβητον τήν ’Εθνικήν κληρονομιάν, δημιουρ
γεί τήν ιστορικήν συνέχειαν καί τήν παραδίδει εις τάς 
έπερχομένας γενεάς διά μέσου τών αιώνων. Συνεχής 
ίστορία δόξης καί ίερών άγώνων ύπήρξεν ή πορεία τού 
Έλληνος Πολεμιστοϋ άνά τούς αιώνας.

Ή  νίκη εις ΓΡΑΜΜΟΝ—ΒΙΤΣΙ άποτελεϊ άναμφι- 
σβητήτως τό έπιστέγασμα τών άρετών τοΟ Έλληνος 
Πολεμιστοϋ καί τοϋ πρωταγωνιστικού ρόλου τόν 
όποιον άπό 3.000 καί πλέον έτών, έπαιξεν ή ΕΛΛΑΣ 
εις τό έπίμαχον τούτο «σταυροδρόμι τών τριών ’Ηπεί
ρων», τό όποιον κατά τόν άείμνηστον Πρόεδρον 
τών Η.Π.Α. Άϊζενχάουερ, άποτελοϋσε καί άποτελεϊ 
«τά σύνορα τοϋ έλευθέρου κόσμου».

Ό  θρίαμβος ούτος τοϋ Ελληνισμού έχει πανανθρω- 
πίνην σημασίαν. Διά μίαν είσέτι φοράν, ή ΕΛΛΑΣ, 
ώς προφυλακή τοϋ έλευθέρου κόσμου, καί ώς πρόμα
χος τών ύψηλών ιδανικών τοϋ Ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού, διέσωσε τήν έλευθερίαν, ούχί μόνον τήν 
ίδικήν της, άλλά καί τών άλλων λαών, άπό τήν θανά- 
σιμον κομμουνιστικήν άπειλήν καί έσταμάτησε τήν 
προέλασιν τού κομμουνιστικού έπεκτατισμού.

Πρωταγωνιστής τού υπέροχου τούτου μεγαλουργή- 
ματος ύπήρξε σύμπας ό άδάμαστος Ελληνικός Λαός. 
Ούτος παρεστάθη μέ ένθουσιασμόν καί πίστιν παρά τό 
πλευρόν τών ένδοξων μας Ενόπλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων ’Ασφαλείας διά νά στήσουν εν άκόμη τρό- 
παιον εις τό Πάνθεον τών Ελληνικών θριάμβων ισά
ξιον τών Θερμοπυλών, τού Μαραθώνος, τής Σαλαμϊ- 
νος, τών Γαυγαμήλων, τής Πύλης τού Ρωμανού, τού 
1821, τοϋ 1912—13, καί τού άνυπερβλήτου έπους 
τού 1940—41.

Συνεπής ό ’Εθνικός μας Στρατός πρός τήν Έθνικήν 
παράδοσιν, τής πολεμικής άρετής, δέν έδίστασε νά 
βροντοφωνήση διά μίαν είσέτι φοράν, τήν πρωίαν 
τής 21ης ’Απριλίου 1967, τό αιώνιον τής Φυλής 
«ΟΧΙ» πρός τάς σκοτεινός δυνάμεις τού έρυθρού 
όλοκληρωτισμού καί τού έθνοκτόνου διχασμού, αί 
όποϊαι άπειργάζοντο τόν όλεθρον τής φιλτάτης Πα- 
τρίδος.

Ή  ’Εθνοσωτήριος Έπανάστασις τής 21ης ’Απρι
λίου 1967 ύπήρξεν τό ώραιότερον μνημόσυνον υπέρ 
τών ψυχών τών άθανάτων προμάχων καί υπερασπιστών 
τής τιμής τής Πατρίδος άπό τών παναρχαίων χρόνων 
μέχρι καί τής Νίκης τού ΓΡΑΜΜΟΥ—ΒΙΤΣΙ.

’Επέτειος ώς ή σημερινή άποτελούν άκένωτον πηγήν 
δυναμικών άναχορηγήσεων, πατριωτισμού καί έθνι- 
κής υπερηφάνειας, διά νά όδηγούν πάντα τόν 'Έλληνα 
Πολεμιστήν εις τόν δρόμον τών πεπρωμένων τής Φυ
λής καί τού θριάμβου.

’Ιδιαιτέρως εις ήμας τούς ύπηρετούντας εις τό ένδο
ξον Σώμα τής Χωροφυλακής πρέπει νά μάς ύπενθυμίζη 
ή ήμέρα αυτή, ότι εις τάς έκατόμβας τών θυσιών τών 
τελευταίων ένδοξων άγώνων τής Πατρίδος μας έξέχου- 
σαν θέσιν κατέχουν χιλιάδες ήρωικοί συνάδελφοί μας, 
ή ιερά θυσία τών όποιων μάς έπιβάλλει τήν ύποχρέω- 
σιν νά φανώμεν άντάξιοί των εις τόν ειρηνικόν άγώνα 
τόν όποιον διεξάγομεν διά τήν τάξιν. τήν άσφάλειαν 
καί τήν πρόοδον τής φιλτάτης Πατρίδος.

Ζ Η Τ Ω  ΤΟ ΕΘΝ ΟΣ

Ό  ’Αρχηγός 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ 

Αντιστράτηγος
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Ν Ε Α  Η Γ Ε Σ Ι Α

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ  Τ Σ Ο Υ Μ Π Α Σ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι  

Λ Η Μ Ο Χ Ι Α Ζ  Τ Α Ξ Ε Ω Χ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ  

ΤΗΣ 1ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1972

Τάς πρωϊνάς ώρας τής 1-8-72 ή A. Ε. ό Α' ’Αντιπρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανός ΠΑΤΤΑΚΟΣ προσήλθεν εις 
τό Ύπουργεϊον Δημοσίας Τάξεως καί παρέδωσε τά καθήκοντα 
του ώς προσωρινού Υπουργού Δημοσίας Τάξεως— μετά τήν 
άποχώρησιν τού κ. Σπυρ. ΒΕΛΛΙΑΝΓΓΗ—εις τόν νέον 'Υπουρ
γόν κ. Βασίλειον ΤΣΟΥΜΠΑΝ. Ή  άνάληψις τών καθηκόντων 
τοϋ νέου Ύπουργοϋ έγένετο παρουσία τών ’Αρχηγών Χωροφυ
λακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος, 
τοϋ Διευθυντοϋ ’Αγροφυλακής, τών Διευθυντών Διευθύνσεων 
καί έτέρων ύπηρεσιακών παραγόντων τοϋ Υπουργείου, κατ’ 
έφαρμογήν τής έσχάτως ληφθείσης Κυβερνητικής άποφά- 
σεω; περί ανασχηματισμού τής Κυβερνήσεως καθ’ ήν έπε- 
λέγη ώς Υπουργός Δημοσίας Τάξεως ό τέως ’Αρχηγός Στρα
τού Στρατηγόςΐτά. κ: Βασίλειος ΤΣΟΥΜΠΑΣ.

Ό  κ. ’Αντιπρόεδρος άπευθυνθείς άρχικώς πρός τούς παρι- 
σταμένους έτόνισε τήν σπουδαιότητα τής άποστολής καί τού 
έργου τών Σωμάτων ’Ασφαλείας διά τήν τήρησιν τής δημοσίας 
τάξεως καί ασφαλείας τής Χώρας μας καί έξήρεν, έν συνεχεία, 
τή ̂  προσωπικότητα τοϋ άναλαβόντος καθήκοντα Υπουργού 
κ. Βασιλείου ΤΣΟΥΜΠΑ αναφερθείς διι̂ ί βραχέων εις τά; πρός 
τό Έθνος προσφερθείσας παρ’ αύτοΰ πολυτίμους όπηρεσίας 
κατά τήν εις τό στράτευμα λαμπράν καί καρποφόρου μακρο
χρόνιον θητείαν του.

Ό  κ. 'Υπουργός άνταποδίδων ηύχαρίστησε τόν κ. ’Αντι
πρόεδρον διά τά έκφρασθέντα πρός αύτόν εύγενή αίσθήματά 
του, καί ύπεγράμμισεν άκολούθως ότι αισθάνεται ευτυχής διότι 
ε ί χε  κατά τό παρελθόν τήν ευκαιρίαν νά συνεργασθή καί νά 
έκτιιήση προσηκόντως τάς άρετάς καί Ικανότητας τών ήγε- 
-μδν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας ώς καί τήν βαρύτητα τοϋ ρό
λου καί τής άποστολής τούτων διά τήν πρόοδον τής Χώρας καί 
τήν εύημερίαν τού 'Ελληνικού Λαού.

Ό  νέος Υπουργός Δημοσίας Τάξεως άπευθονόμενος πρός 
το ς άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας έπί τή άναλήψει τών 
καθηκόντων του έξέδωσεν έμπνευσμένην Ήμερησίαν Διατα
γήν τής όποιας τό περιεχόμενον δημοσιεύεται κατωτέρω.

Άναλαμβάνων, άπό σήμερον, to  Ύπουργεϊον Δη
μοσίας Τάξεως, άπευθύνω πρός άπαντας ύμάς θερμόν 
καί έγκάρδιον χαιρετισμόν.

Τά Σώματα ’Ασφαλείας άποτελοΰν τήν άσπίδα τού 
Έθνους κ&τά παντός έπιβουλευομένου τήν έσωτερικήν 
άσφάλειαν καί τήν γαλήνην τής Χώρας, ένφ, ταύτο- 
χρόνως, διά τού θετικού αύτών έργου συμβάλλουν 
εις τήν δημιουργίαν τών άπαραιτήτων προϋποθέσεων 
διά τήν όλοκλήρωσιν τών στόχων τής ’Εθνικής Έπα- 
ναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967.

Σεις, δντες έπκρορτισμένοι νά φέρητε εις πέρας τό 
δύσκολου τούτο έργον, άπολαμβάνετε τής πλήρους 
έμπιστοσύνης τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, ήτις, έπί 
πλέον, σάς περιβάλλει μέ άγάπην, έκτίμησιν καί στορ
γήν.

Ώ ς ’Αρχηγός τού Στρατού είχον πολλάκις τήν εύ- 
καιρίαν νά διαπιστώσω τήν σύμπνοιαν, ήτις διέπει 
τάς σχέσεις τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, σχέσεις άκρως έποικοδομητικάς διά τήν 
προάσπισιν τών ύψηλοτέρων ’Εθνικών συμφερόντων 
καί τών ’Εθνικών μας ’Ιδεωδών.

Ύπό τήν έννοιαν αΰτήν αισθάνομαι ώς εύρισκόμε- 
νος μεταξύ δεδοκιμασμένων συνεργατών, πρός ούς 
ή έμπιστοσύνη μου είναι άπεριόριστος.

Έπιδοθήτε, λοιπόν, έν πνεύματι συνεργασίας εις τό 
’Εθνικόν σας Έργον μέ ύψηλόν φρόνημα καί πίστιν 
εις τά ’Εθνικά ’Ιδεώδη, βέβαιοι όντες ότι προσφέρετε 
άνεκτιμήτους υπηρεσίας εις τήν Πατρίδα.

Τάς ένεργείας σας νά κατευθύνη, πάντοτε, ή λογική 
καί τό δίκαιον, άντικειμενικότης δέ καί άμεροληψία 
νά διακρίνη τάς άποφάσεις σας κατά τόν χειρισμόν τών 
ύποθέσεων τών πολιτών.

Πρέπει νά γνωρίζητε ότι εις έκ τών κυριωτέρων στό
χων τής Εθνικής Κυβερνήσεως είναι ή προσέγγισις 
Κράτους καί Πολίτου καί ή δημιουργία κλίματος άμοι- 
βαίας κατανοήσεως καί συνεργασίας.

Ύπό τάς σημερινάς συνθήκας άπολύτου τάξεως καί 
άσφαλείας, αΐτινες έπικρατοΰν εις τήν Χώραν, όφείλετε 
νά στρέψητε τήν δραστηριότητά σας πρός τήν κατεύθυν- 
σιν άκριβώς ταύτην, θεωροΰντες τόν πολίτην ώς φί
λον καί συνεργάτην σας καί ούχί ώς έκ προοιμίου πα
ραβάτην.

Ώ ς πρός τούς παρανομοϋντας, έξ άλλου, ή έφαρμο- 
γή τού νόμου δέον νά είναι αύστηρά καί άνευ διακρί
σεων, Τνα γίνη άπαξ διά παντός άντιληπτόν, ότι εις 
μίαν εύνομουμένην Πολιτείαν ό καθείς ύποχρεοΰται, 
όπως άναλαμβάνη τάς εύθύνας τών πράξεών του.

Πρός άπαντας ύμάς παρέχω τήν διαβεβαίωσιν δτι, 
εις πάσαν δραστηριότητά σας πρός βελτίωσιν τών πρός 
τήν Πατρίδα προσφερομένων υπηρεσιών σας, άλλά καί 
εις πάσαν δύσκολου περίστασιν, θά μέ εΰρητε ένθερ
μον όποστηρικτήν.καί συμπαραστάτην σας.

Επίσης όφείλω νά τονίσω δτι θά έκτιμήσω προση
κόντως πάσαν έξαίρετον πράξιν, ένώ θά έλέγξω αύστη- 
ρώς οίανδήποτε άμέλειαν ή όλιγωρίαν.

Τέλος, σάς καλώ, όπως συνεχίσητε τάς προσπάθειας 
σας πρός διατήρησιν τοϋ κλίματος τάξεως, άσφαλείας, 
γαλήνης, έλευθερίας καί εύημερίας, τό όπρϊον έπικρα- 
τεΐ σήμερον εις τήν Χώραν καί διά τό όποιον μάς θαυ
μάζουν οί ξένοι έπισκέπται μας.

Ό  Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ
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ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Την 4-8-1972 προσήλθεν εις τό Ύπουργεΐον 

Δημοσίας Τάξεως καί άνέλαβε τά καθήκοντά 
του ό νέος Γενικός Γραμματεύς κ. Χαράλα
μπος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τέως Διευθυντής 
τοΰ Πολίτικου Γραφείου του κ. Πρωθυπουργού 
καί Πάρεδρος τοΰ Α.Σ.Δ.Υ., εις άντικατάστασιν 
τοΰ άναλαβόντος ήδη καθήκοντα Ύφυπουρ- 
γοϋ —Περιφερειακού Διοικητοϋ Κεντρικής 
καί Δυτικής Μακεδονίας προκατόχου του κ. 
Ίωάννου ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ.

Τον κ. Γενικόν Γραμματέα έπεσκέφθησαν 
άλληλοδιαδόχως εις τό Γραφεΐον του ό ’Αρχη
γός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Χρη
στός ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ καί οί ’Αρχηγοί ’Αστυνο
μίας Πόλεων κ. Κων]νος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ καί 
Πυροσβεστικού Σώματος κ. ’Ανδρόνικος ΔΗ- 
ΜΑΣ, οί όποιοι τόν συνεχάρησαν καί τοΰ ηύχή- 
θησαν εύόδωσιν των προσπαθειών του πρός 
επιτυχίαν τοΰ έργου του.

Ό  κ. Γενικός Γραμματεύς επί τή άναλήψει 
των καθηκόντων του άπηύθυνεν τόν ακόλου
θον χαιρετισμόν πρός τούς άνδρας καί τούς 
πολιτικούς υπαλλήλους των Σωμάτων ’Ασφα
λείας καί Άγροφ λακής:

Έπί τή άναλήψει των καθηκόντων μου, ώς Γενικοϋ Γραμματέως τοΰ Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως, άπευ'θύνω πρός άπαντας ύμάς, τούς άγρύπνους φρουρούς τής τάξεως καί τής άσφαλείας, θερ
μόν καί έγκάρδιον χαιρετισμόν. .

Ύψίστη είναι, δι’ εμέ, ή τιμή καί σαφής ή άντίληψις τής ευθύνης, τήν οποίαν αναλαμβάνω 
εις τόν ζωτικόν τούτον καί πρωταρχικής σημασίας τομέα τής Διοικήσεως.

Άνευ τής υποδομής τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας, ούδεμία παραγωγική δραστηριότης, 
τών άτόμων, άπό τοΰ χειρώνακτος μέχρι τοΰ πνευματικώς εργαζομένου, δύναται νά ύπάρξη.

Τήν εύθύνην, άκριβώς, τής δημιουργίας καί τής διατηρήσεως τής υποδομής ταύτης έπωμι- 
ζόμεθα ήμεΐς, ΐνα οΰτω συμβάλωμεν εις τήν πρόοδον καί τήν εύημερίαν τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ.

Γνωρίζω, ότι ύφίστανται απασαι αί προϋποθέσεις διά μίαν στενήν μεθ’ ύμών συνεργασίαν, 
ήτις προοιωνίζει σονέχισιν τών λαμπρών έπιτυχιών σας εις τόν διηνεκή άγώνα ύπέρ τοΰ Νόμου 
καί τής Τάξεως.

Ό  Ελληνικός λαός, ό όποιος τρέφει άπεριόριστον—μέχρι λατρείας—άγάπην πρός τό πολύ
τιμον άγαθόν τής γαλήνης καί τής έννόμου τάξεως, συμπαρίσταται όλοψύχως εις τό έργον τών Σω
μάτων Άσφαλείας καί καθιστά αύτό εύχερέστερον.

Έστέ, δίκαιοι καί άμερόληπτοι κριταί τών ύποθέσεων τών πολιτών καί εφαρμόσατε 
τόν ήίόμον, μέ αύστηράν μέν άντικειμενικότητα, έξ ίσου δέ πρός πάντας, διαπνεόμενοι, έν παντί, 
άπό υψηλόν αίσθημα ευθύνης.

Οΰτω, θά ένισχύσητε, έτι περαιτέρω, τά αισθήματα ειλικρινούς άγάπης καί έκτιμήσεως, ατινα 
τρέφει πρός υμάς ό Ελληνικός λαός καί τά όποια άποτελοΰν τό μόνον άσφαλές κριτήριον διά τήν 
ποιότητα τών όφ’ ύμών προσφερομένων ύπηρεσιών.

Τέλος, διατελώ μέ τήν άπόλυτον βεβαιότητα, ότι απαντες θά συνεχίσητε, μέ τόν άναμφισβή- 
τητον ζήλον σας, τήν πολύτιμον πείραν σας καί τήν βαθεΐαν άφοσίωσίν σας εις τό καθήκον, νά ύπη- 
ρετήτε τήν ’Εθνικήν ’Ιδέαν, ώς αυτή εκφράζεται ύπό τής ’Εθνικής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απρι
λίου 1967.

Άπό τής θέσεώς μου. θά σάς παρακολουθώ καί θά συμπο,ρίσταμαι εις τό έπίμοχθον καί δυσχε
ρές έργον σας, εύχομαι δέ καί προσδοκώ, όπως ή άρξαμένη ήδη συνεργασία μας άποβή έπ’ άγαθώ 
τής 'Υπηρεσίας, χάριν τής Πατρίδος καί τοΰ λαοΰ.

'Ο  Γενικός Γραμματεύς 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

χλΡλλΑΜΠοι imuumi:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

Μ Η Ν Υ Μ Α
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3 7η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Β Ρ

ί  1 1

Τ ό ν  Σεπτέμβριο δλοι οι δρόμοι 
όδηγοϋν εις τήν Θεσσαλονίκην. 
Τά άνωτέρω δέν είναι σχήμα λό
γου, αλλά ζωντανή πραγματικότης 
τήν οποίαν ζή ό Ελληνικός Λαός, 
ιδίως τοϋ βορειοελλαδικού χώρου. 
Ή  37η Διεθνής Έκθεσις, ή οποία 
εις τάς 3 Σεπτεμβρίου ήνοιξε διά
πλατα τάς πύλας της εις τάς εκα
τοντάδας χιλιάδας των επισκεπτών 
της προσκαλεΐ τό πανελλήνιον 
εις τήν ώραίαν νύμφην τοΰ Θερμαϊ
κού.

Ή  Θεσσαλονίκη, σύγχρονος καί 
ευρωπαϊκών άπαιτήσεων μεγαλού- 
πολις, πάντοτε, άλλά καί ιδιαίτερα 
κατά τό εικοσαήμερον λειτουργίας 
τής Διεθνούς Έκθέσεως, προσφέ
ρει εις τόν έπισκέπτην της, ένα 
έκπληκτικόν πανόραμα φωτός, ζωής 
καί κινήσεως καθ’ όλον τό 24ωρον. 
τά όποια μεταμορφώνουν τήν Θεσ
σαλονίκη σέ παραμυθένια πολιτεία.

Η Διεθνής Έκθεσις, όργανου- 
μένη εφέτος διά 37ην κατά συνέ
χειαν φοράν έχει έπιβληθή πλέον 
ώς θεσμός διεθνούς έπίπέδου καί 
εις τάς έκάτοντάδας τών 'Ελληνι
κών καί ξένων περιπτέρων ό έκ
θαμβος επισκέπτης άπολαμβάνει τά 
δημιουργήματα τής άνθρωπίνης 
βραστή ριότη τος.
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Ώ ς στίβος δχι μόνον έπιδείξεως 
άλλα καί συγκρίσεως επιτευγμάτων 
ή Διεθνής Έκθεσις άντανακλα μέ 
πειστικήν ευγλωττίαν τήν οικονο
μικήν άνάπτυξιν τής Χώρας τήν 
οποίαν ή Εθνική Έπανάστασις 
εταξεν ώς βασικόν στόχον της.

Ή  Χωροφυλακή είναι υπερήφα
νος διότι διά τής άψογου άστυνο- 
μεύσεως τόσον τής Θεσσαλονίκης, 
όσον καί τών χώρων τής Έ,κθέ- 
σεως είδικώτερον, συμβάλλει άπο- 
φασιστικώς εις τήν κατ’ έτος αΰξα- 
νομένην επιτυχίαν τοΟ θεσμοϋ.
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Ό  έκλιπών ηγέτης τής 'Ορθοδοξίας, Οικουμενικός Πατριάρχης 
Άθηναγόρας. Ή  επιβλητική του φυσιογνωμία, ή ανυπέρβλητος 
άγαθότης καί τό ώραϊον τοΰ χαρακτήρος του, είχον μεταδοθη είς 

τάς καρδίας 250.000.000 χριστιανών

[1 ρίν από λίγα έτη ή 'Ορθοδοξία διεξήγε τον πόλεμον 
των χαρακωμάτων. Εΐχεν υψώσει τείχη πανύψηλα γύρω 
της και βυθισμένη μακαρίως εις την αύτάρκειάν της δεν 
εννοούσε τον διάλογον με τον υπόλοιπον χριστιανικόν 
κόσμον, αφού κατείχε την οιπόλυτον άλήθειαν πού τής 
έξήρκει διά τον εαυτόν της. "Οσαι προαπάθειαι και αν 
έγένοντο —ώς ή περίφημος Πατριαρχική εγκύκλιος 
τοΰ 1920 —εις τελευταίαν ανάλυαιν είχον φορμαλιστι
κόν ή στενά διπλωματικόν χαρακτήρα.

Ή  θνελώδης έλευσις τοΰ Άθηναγόρα Α  εις τον 
Οικουμενικόν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως έδη- 
μιούργησεν άμέσως ρεύμα ισχυρών άνακατατάξεων.
Ό  νέος Οικουμενικός Πατριάρχης μέ την εμπειρία μιας 
εικοσαετούς διακονίας εις την Δύσιν δεν εννοούσε νά 
συνέχιση τον άκοπο, αλλά και ανωφελή πόλεμο των 
χαρακωμάτων προς τον υπόλοιπον χριστιανικόν κόσμον.

Και ενώ προήρχετο από μεγαλύτερα γεωργαφικά 
μεγέθη από την αχανή 'Αμερικήν και έπορεύθη προς

Σκιαγραφία ένός γενναίου

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ Α'

Ο Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Η Σ  

Τ Η Σ  Α Γ Α Π Η Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑ 
Καθηγητοΰ ΠΑΣΠΕ 

Υφυπουργού
Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων

τήν Κωνσταντινούπολή τών Στενών εν τούτοις 
ποτέ δεν έπαυσε νά πιστεύη βαθύτατα στήν άλήθεια 
μιάς Κοινοβιακής 'Ορθοδοξίας καί στήν ύπεριστορικά 
άκατάλυτη σημασία τού ένδοχριστιανικοϋ διαλόγου 
ώς τοΰ μόνου μέσου πού θά ήμποροϋσε νά όδηγήση 
είς τον θρίαμβον τής 'Ορθοδόξου 'Αλήθειας. Α π ' αυτήν 
τήν προφητικήν έγρήγορσιν τελών, ώδήγησε, σχεδόν 
άθελά της, τήν ορθόδοξον ’Εκκλησίαν έως τήν «Κοι
νωνίαν τών ’Εκκλησιών» διά νά τήν κοινωνήση μέ τά 
νάματα τού ανατολικού χριστιανισμού, αλλά καί 
νά ύποστασιώση έναντι τού Καθολικισμού τήν παμπρο- 
τεσταντικήν αυτήν κίνησιν μέ τής ορθοδόξου έκκλησιο- 
λογίας τήν παρουσίαν. 'Έτσι ό επαρχιακός χαρακτήρ 
τής ορθοδοξίας πού μέχρι τότε «πολεμούσε» έκ τού 
ασφαλούς ή σκιαμαχούσε «εντός τών στενών της συνό
ρων μέ τούς αιρετικούς καί τούς σχισματικούς» μετε- 
τρέπετο τώρα είς αγωνιστικήν έκδήλωσιν παγχριστανι- 
κού επιπέδου καί δή έναντι τών ετεροδόξων, διότι ώφει-
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λε διά τής διαλεκτικής , νά απόδειξη την άναμφισβή- 
τητον υπεροχήν της και νά διευρύνη εις την Δύσιν την 
’Ορθόδοξον έπτγελιάν της.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον, επί Πατριαρχίας Άθηναγό- 
ρα τοϋ Α' ύπερνικάται ή νοσηρά ψυχολογία των 
χαρακωμάτων καί ή επαρχιακή άντίληψις τής υ
περοχής μας. ’Έπρεπε νά δείξωμεν την θεολο- 
γικήν καί εκκλησιαστικήν υπεροχήν μας στον 
δημιουργικόν διάλογον μέ τον Δυτικόν Χριστιανισμόν 
καί όχι μέ κραυγαλέες υστερίες εντός των ασφαλών 
μας συνόρων. Ή  ’Ορθοδοξία έφ’ όσον κατέχει τήν 
άλήθεια ώφειλε νά τήν ουζητήση καί ν ά τήν μεταδώση 
εις τούς άλλους, τούς ετεροδόξους. Ή  μεγαλύτερη νίκη 
ήταν εκείνη πού έπετύχαμε κατά τοϋ έαυτοϋ μας. Έ νι
κήσαμε τήν υστερικήν σκιαμαχίαν των χαρακωμάτων. . 
’Έντρομος ό εκκλησιαστικός καί ό θεολογικός μας λο- 
γιωτατισμός, πρωτοσταδίως, άπεκάλεσε τον Οικουμε
νικόν Πατριάρχην «Μέγα Προτεστάντη». Ά λ λ ’ 
οί χαρακτηρισμοί πού τον έβάρννον, ήλλαζον κατά 
περιόδους άναλόγως τής σκοπιμότητος ή τής άνευθυ- 
νότητος των Φιλισταίων. Τήν κατηγορίαν τοϋ Φιλοπρο- 
τεστάντου ήκολούθησεν ό φιλοπαπισμός καί άμφοτέρων 
των κατηγοριών τούτων προηγήθη ό φιλοτουρκισμός, 
διά νά μαρανθούν άπασαιείς τό εξωπραγματικόν απελ
πισμένοι' περιθώριον όλων εκείνων πού επιθυμούν νά 
έπιβιοϋν ώς κακεντρεχείς μειοψηφίαι άδυνατοΰσαι νά 
υποτάξουν τό ιστορικόν γίγνεσθαι εις τήν ορθόδοξον 
πραγματικότητά των.

’Εάν τό «σχοινί» τοϋ Πατριάρχου εις τήν λαϊκήν 
ποίησιν ένεποίησεν εις τό ’Έθνος μεγαλύτερη έντύπωσι 
καί από αυτόν τον θάνατον του Κ. Παλαιό λόγον, ή 
άνάρρησις του Άθηναγόρα εις τον Οικουμενικόν θρό
νον έσήμανε τήν ριζικήν ανατροπήν τής καθεστηκνΐας 
εκκλησιαστικήν τάξεως καί άπόλυτον άντίθεσιν προς 
κάθε εθνικιστικόν ή θρησκευτικόν μονοπώλιον. Διότι 
ό Μέγας είρηνοποιός έατάθη πέρα από τις δογματικές 
διαφορές πού είχαν άναψα τά φοβερά πάθη τής ματαιο- 
δοξίας, τοϋ φθόνου καί τής παγκοσμίου κυριαρχίας. Π ί
στεψε μετά πάθους ότι πρέπει νά γίνω με διάκονοι «και
νής διαθήκης, ου γράμματος, αλλά πνεύματος» «τό γάρ 
γράμμα άποκτείνει τό δέ πνεύμα ζωοποιεί». Ταπεινός 
Πρωθιεράρχης τής Βασιλευούσης έπλενε τά πόδια 
τον ποιμνίου Του στήν Έπτάλοφο καί έσταυρώνετο. 
’Ήθελε νά κάνη τούς ανθρώπους πράους καί στο έδώ- 
λιον τοϋ κατηγορουμένου συγχώρησε τούς σταυρωτός 
τον. Μήπως κι ό Ίησοϋς δεν έσταυρώθη διά νά άπαλ- 
λίίξη εμάς από τήν σταύρωσι;

Έστάθη ό Πατριάρχης επάνω από τήν λάσπη καί τά 
ταπεινά πάθη των όμοδόξων τον, ποτέ δέν αδίκησε, ενώ 
έδέχθη άγόγγνστα νά τον αδικούν καί ήταν σωτήριος 
πειρασμός δι Αυτόν, τό νά πεθαίνης καθημερινά, όπως 
έγραφε ό ’Όλιβερ Κρόμβελ. Καί τήν πιο πικρή αγνω
μοσύνη τής πιο αμαρτωλής φιλαυτίας τήν άντεπλήρωνε 
μέ χαμόγελο.

Τό δελτίον τύπον τοϋ Βατικανού όταν έπεσε ή πρώτη 
ατομική βόμβα, ε,μίλησε γιά τήν δυσοίωνη σκιά, πού 
ή άνακάλυψις αυτή, ρίχνει επάνω στο μέλλον τής άν- 
θρωπότητος. Κατά παράλληλον καί όχι ταυτόσημον 
τρόπον ή μεγάλη ψυχή τοϋ Άθηναγόρα ένίκησε τήν 
επαρχιακήν μεγαλαυχίαν τής ’Ορθοδοξίας Γάπό τήν 
ώρα πού τής έδωσε τά φτερά τής Οίκομενικότητος τον 
παγχριστιανικόν διαλόγου: «Τά φτερά τά πρωτινά σου

τά μεγάλα γιά ένα άνέβασμα καινούργιο πού σε κα/.εϊ 
σέ ύψη είρηνοφόρα». ’Έθεσε τήν αρχή ότι τό μεγάλο έρ- 
γον τής ’Εκκλησίας δέν εύρίσκεται μόνον πίσω της καί 
ότι άρκεϊ νά άντλή από τό παρελθόν διά νά ζήση συγκαι
ρινά ένα άξιώτερον μέλλον. Ζητεί από τούς ανθρώπους 
νά πάσχουν, νά πονούν, αρα νά δροϋν. Ό  πόνος είναι 
δράσις υπέρ τοϋ διπλανού μας.

Ή ταν μεγάλος, διότι μετά 6 αιώνας σιωπής, σννέ- 
σφιξε τό Πανορθόδοξον μέτωπον, εγκαινίασε τον διά- 
λογοντών χριστιανικών ’Εκκλησιών, υπερνικώντας 
άντιχριστιανικά χαρακώματα άπομονώσεως καί 
μίσους μέ τήν απώτερη ελπίδα ότι ή αγάπη θά άποτε- 
λέση αφετηρίαν διά περαιτέρω προσέγγισιν καί μετα
ξύ τών υπολοίπων θρησκειών. Καί ηθικά ωραίος, ι
δίως άνεξίκακος, όπως ήτο, διήνοιξεν εις τήν Δύσιν μο
ναδικήν ευκαιρίαν διά νά έπουλώση τό τραύμα τής Ά λώ -  
σεως, χάρις εις τάς συναντήσεις 'Ιεροσολύμων, Ώανα- 
ρίον καί Βατικανού, άνοίγοντας έτσι νέα περίοδον 
διαχριστιανικών σχέσεων μεταξύ Προτεσταντισμού, 
Καθολικισμού καί ’Ορθοδοξίας, σχέσεων ειρήνης καί 
αμοιβαίας αγάπης καί καχανοήσεως. ”Ετσι χάρις εις 
τήν Παγκόσμιον προσωπικότητα Του τό Φανάρι ξανά- 
γινε Οικουμενικόν Κέντρον καί αν έδειξε τήν μεγαλω- 
σύνην τοϋ ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού ώς δυ
τικής ύποθέσεως εις τον χώρον ιδία τής Μέσης ’Ανα
τολής.

’Εδίδασκεν ότι εϊμεθα διηρημένοι οί χριστιανοί, ozl 
6 έπανευαγγελισμός τοϋ χριστιανισμού είναι τό άδυσώ- 
πητον αίσθημα τών καιρών μας κι ότι πέραν από 
εγωιστικός μεγαλαυχίας ή άνοήτονς δογματισμούς, 
ίσταται τό ιδεώδες τής ένότητος δηλ. τής συνεργασίας 
τών χριστιανικών ’Εκκλησιών. Γι’ αυτό καί ό αιώνας 
μας, διά τον Μέγαν Πρωθιεράρχην, δέν ήτο πλέον ό αι
ώνας τοϋ Δόγματος πού διακινούσε θρησκευτικούς πο
λέμους, άλλ’ ό αιώνας τής άγάπης καί τής άδελφοποιΐ- 
ας. ’Επίστευεν ακόμη, ότι δέν διαλέγονται παρά όσοι 
δέν δύνανται νά σκεφθοϋν, καί πώς κανένας διάλογος 
δέν είναι άληθινός αν δέν γίνεται μέ ενότητα καί αγά
πην προς τον άνθρωπον. Γι’ αυτό καί τό μέγα μήνυμά 
Του δέν άπηυθύνετο πρός τούς θεολόγους καί ιδίως 
προς εκείνους οί όποιοι έκφανίζονται μισαλλόδοξοι 
φορείς τοϋ Δόγματος κι όταν ακόμη άπαξιοϋν νά έν- 
δυθοϋν τό ράσον, άλλ’ εις τούς διανοουμένους, γιατί 
είναι οί μόνοι πού ή μπορούν διά τής άγάπης νά σώσουν 
τον χριστιανισμόν, όχι μόνον γιά μάς, άλ.λά δι’ όλόκληέ 
ρον τήν ανθρωπότητα.

Ό  πρώτος Πατριάρχης τής τραγικής εύγενείας τοϋ 
Πνεύματος, έπεσεν ώς διανοούμενος επί τοϋ πεδίου 
τής μάχης τών ιδεών μέ ίπποβάμονα καί γομφοπαχή 
ρήματα, δηλ. μέ παραινέσεις θεμελιωτικά γονίμους εις 
τήν νέαν έκφρασιν τοϋ μεταθηναγορικοϋ θρησκευτικού 
πολιτισμού μας. Τήν εκκλησίαν ώς οργανισμόν πού 
στηρίζεται εις τήν παράδοσιν, ό Κύρος ’Αθηναγόρας, 
άντιμετώπισεν όχι μέ τήν ρουτίνα, αλλά μέ τό χάρι
σμα καί τούτο, διά νά άνανεώση επαναστατικά τήν 
αξίαν της πού έχάνετο από τήν αδυναμίαν της νά δια- 
λεχθή μέ τήν εποχήν μας.

481



ΘΗΡ Α
Θηραματική πολιτική

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
'Υφυπουργού ’Εθνικής Οικονομίας 

έπί θεμάτων Γεωργίας

Ή  παρούσα κατάστασις τής Θήρας
Ή  έναρξις τής κυνηγετικής περιόδου 

καθιστά λίαν έπίκαιρον τήν διατύπωσιν 
σκέψεών τινων περί τής Θήρας καί τής 
θηραματικής πολιτικής είς τήν χώραν 
μας, κατά τά τελευταία έτη.

Τήν θηραματικήν πολιτικήν προσδιο
ρίζει ή ανάγκη άντιμετωπίσεως τοϋ άκο- 
λούθου προβλήματος. Ό  προσφερόμενος 
διά τήν άνάπτυξιν τοΟ θηράματος βιό
τοπος τοϋ έλληνικοϋ χώρου είναι δεδο
μένος άπό άπόψεως γεωμορφίας, φυτο- 
γεωγραφικής συνθέσεως, κλίματος, ύδρο- 
λογικών συνθηκών κλπ.

Ούτος όμως ύπόκειται συνεχώς είς άπο- 
μείιοσιν κατ’ έκτασιν καί μορφήν, συνε
πείς τών άνθρωπίνων έπενεργειών, διά 
τής Κατασκευής μεγάλων τεχνικών έρ
γων, άποξηράνσεως λιμνών καί έλών, 
καταστροφής τής βλαστήσεως δι’ έκ- 
χερσώσεων, πυρκαϊών ή ΰπερβοσκήσεως, 
μετατροπής δασών είς γεωργικάς καί 
κτηνοτροφικάς έκτάσεις, έπεκτάσεως τών 
άστικών κέντρων κλπ. Συνεπώς, ένφ τό 
προσφερόμενον περιβάλλον διά τήν δια- 
βίωσιν τοϋ θηράματος είναι κατ’ άρχήν 
εύνοϊκόν, έν τούτοις αί σύγχρονοι συν- 
θήκαι τής ζωής έπιδροϋν δυσμενώς έπ’ 
αϋτοϋ, είς τοσαύτην έκτασιν, ώστε νά 
έχη τοϋτο άνάγκην προστασίας, διά τής 
διατη ρήσεως τής ένδεδειγμένης σχέσεως 
μεταξύ χλωρίδος καί πανίδος. Ύπαρξις, 
διατήρησις καί άνάπτυξις τοϋ θηραμα- 
τικοϋ πλούτου είναι καταφανώς άνέφι- 
κτος, άνευ τής ύπάρξεως τών καταλλήλων 
άντικειμενικών συνθηκών διαβιώσεως τοϋ 
θηράματος.

Έ ξ έτέρου, ό άριθμός τών είς τήν Θή
ραν έπιδιδομένων αύξάνει σταθερώς καί 
κατά τρόπον δυσανάλογον, έν σχέσει 
πρός τό προσφερόμενον θήραμα. Οΰτω 
ένφ κατά τό έτος 1956 ό άριθμός τών κυ
νηγών άνήρχετο είς 80.613, κατά τό 1964 
είχον έκδοθή έν συνόλω 178.511 άδειαι 
Θήρας, κατά τό έτος 1967 αύται άνήλθον 
είς 227.831, κατά δέ τό έτος 1970 έξεδό- 
θησαν 201.158 άδειαι. Διαπιστοϋται, ό- 
θεν, τριπλασιασμός τής δυνάμεως τών 
κυνηγών έντός τής δεκαετίας 1956 - 1967. 
’Εάν δέ ληφθή ύπ’ δψιν, ότι αί πάσης 
μορφής θηραματικοί βιότοποι έν Έλ- 
λάδι υπολογίζονται είς 100.000.000 στρέμ. 
περίπου, ή άναλογοϋσα κατά κυνηγόν 
έκτασις άνέρχεται είς 500 περίπου στρέμ
ματα, ήτοι έκτασις λίαν άνεπαρκής διά 
τήν άσκησιν Θήρας, κατά τρόπον Ικα
νοποιητικόν καί άποδοτικόν.

Ό  τρίτος κατά σειράν παράγων, ό 
όποιος προσδιορίζει τήν μορφήν τοϋ 
θηραματικοϋ προβλήματος, είναι ή παν- 
ταχόθεν διαπιστουμένη άνεπάρκεια καί 
συνεχής πτωτική τάσις τοϋ θηραματικοϋ 
κεφαλαίου, τήν όποιαν προεκάλεσεν ή 
μέχρι πρό τίνος άσκουμένη άλόγιστος 
καί, έν πολλοϊς άνεξέλεγκτος Θήρα, ό 
περιορισμός ή ή καταστροφή τών χώρων 
διαβιώσεως τοϋ θηράματος καί ή άνε
παρκής καταπολέμησις τών έπιβλαβών 
θηραμάτων. Ή  άνεπάρκεια τοϋ θηρά
ματος καταφαίνεται έκ τοϋ ότι, συμφώ- 
νως πρός στοιχεία τής άρμοδίας δασι
κής ύπηρεσίας, είς έκαστον κυνηγόν άνα- 
λογοϋν κατά μέσον όρον 4 περίπου θη
λαστικά καί 60 πτερωτά καθ’ έκάστην 
κυνηγετικήν περίοδον, έκ τών όποιων 
ύπολογίζεται ότι θηρεύει έτησίως κατά 
μέσον όρον μόνον τό 1]4. Ή  τοιαύτη 
θηρευτική άπόδοσις είναι καταφανώς 
πτωχή καί δυσανάλογος έν σχέσει πρός 
τάς δαπάνας, προπαρασκευήν καί προσ
δοκίας τοϋ κυνηγοϋ. Συναφώς, δέον νά 
σημειωθή ότι, καθ' υπολογισμούς τών 
αρμοδίων, τά έτησίως φονευόμενα θηρά
ματα άνέρχονται είς ποσοστόν 20-25 ο)ο 
τοϋ ύφισταμένου πληθυσμού έκάστου 
θηράματος, ή δέ βιωσιμότης έκ τής έτη- 
σίας φυσικής άναπαραγωγής αύτών άνέρ- 
χεται είς ποσοστόν 10-15 ο)ο .

’Εκ τών υπολογισμών τούτων καθίστα
ται έκδηλος ή άνεπάρκεια τοϋ θηράμα
τος καί ό όσημέραι περιορισμός τοϋ θη- 
ραματικοϋ κεφαλαίου. ’Εντεύθεν άνακύ- 
πτει άδήριτος ή άνάγκη τής άσκήσεως 
προστατευτικής καί ρυθμιστικής πολι
τικής έπί τοϋ θέματος τής Θήρας. ’Ανε
ξαρτήτως πάντως τής άκριβείας τών άνω- 
τέρω άριθμών, ή σύγκρισις τοϋ θηραμα- 
τικοϋ παρελθόντος μέ τόν παρόντα θη- 
ραματικόν πλοϋτον καθιστά εϋκολον 
τήν διαπίστωσιν, ότι έάν δέν ύπάρξη 
ή ένδεδειγμένη παρέμβασις τής Πολι
τείας θά έλθη ήμέρα κατά τήν όποιαν 
θά ύφίστανται κυνηγοί άλλά δέν θά ΰφί- 
σταται θήραμα. Ή  διαπίστωσις αϋτη 
εύρίσκει άκλόνητον έρεισμα είς τήν έμ- 
πειρίαν τών παλαιοτέρων κυνηγών, οί 
όποιοι παραπονοϋνται διά τήν έλλειψιν 
ή άνεπάρκειαν θηράματος.

Οίκονομική σημασία τής Θήρας.

Διά τήν άκριβεστέραν συνειδητοποίη
σ α  τής σημασίας τής Θήρας έν Έλλάδι, 
δέον νά σημειωθή ότι αΰτη δέν άποτελεϊ 
απλώς εΰγενές άθλημα, παρέχον σωματι
κήν άσκησιν καί άναψυχήν, συμβάλλον 
οΰτω σοβαρώς είς τήν ψυχοσωματικήν 
Ισορροπίαν καί υγείαν τοϋ άνθρώπου, 
άλλά συνιστά καί σπουδαΐον οίκονομι- 
κόν παράγοντα, συντελοΰντα άμέσως ή 
έμμέσως είς τήν βελτίωσιν τής έθνικής 
μας οικονομίας.

Πράγματι, κατά τό παρελθόν έτος 1970, 
τό έκ τής καταβολής τελών έσοδον διά 
τήν έκδοσιν άδειών Θήρας άνήλθεν είς 
τό ποσόν τών δρχ. 55.335.801, έναντι 
δρχ. 19.228.675 τοϋ έτους 1965. Ή  τοιαύ
τη διαφοροποίησις όφείλεται, τό μέν 
είς τήν αΰξησιν τοϋ άριθμοϋ τών κυνη
γών, τό δέ είς τήν έν έτει 1968 ΰψωσιν τών 
έν λόγω τελών.

Προσέτι υπολογίζεται, ότι ή άξια τοϋ 
κρέατος τών φονευομένων ώφελίμων θη
ραμάτων άνέρχεται είς τό ποσόν τών δρχ. 
65.000.000 περίπου. Τά έσοδα έκ δασμών 
είσαγομένων όπλων, πυρίτιδος, φυσιγ
γίων κλπ. άνέρχονται είς δρχ. 25.000.000 
περίπου. Ή  ωφέλεια είς τήν γεωργίαν, 
κτηνοτροφίαν, πτηνοτροφίαν κλπ., έκ τώ ν 
κ ιτ’ έτος φονευομένων έπιβλαβών θη
ραμάτων, άνέρχεται είς δρχ. 650.000.000 
περίπου, άν ληφθή ύπ’ όψιν ότι κατά 
τό έτος 1968 έφονεύθησαν 141.035 έπι- 
βλαβή θηράματα, ήτοι λύκοι, θώες, άλώ- 
πεκες, άσβοί καί κορακοειδή καί ότι 
—πάντοτε καθ’ υπολογισμούς, γενομέ
νους καί διεθνώς δεκτούς—ό μέν λύκος 
προκαλεϊ έτησίως ζημίαν ύψους δρχ. 
43.000 περίπου, ή άλώπηξ δρχ. 11.000, 
περίπου ό θώς δρχ. 11.000 περίπου, ό άσ- 
βός δρχ. 4.000 περίπου καί τά κορακοει- 
δή .δρχ. 55 περίπου. Ή  ζημία, ή όποια 
προκαλεΐται έκ τών έν λόγω έπιβλαβών 
θηραμάτων είς τήν έθνικήν οικονομίαν 
καί ίδια είς τήν γεωργίαν, κτηνοτροφίαν 
καί πτηνοτροφίαν, είναι άξιόλογος, καθ’ 
όσον αΰτη άνέρχεται είς τό ποσόν τής 
τάξεως τών 1.200.000.000 δρχ. έτησίως, 
βάσει τοϋ ϋπολογιζομένου ώς ύπάρχοντος 
έπιβλαβοϋς θηράματος.
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Πέραν τών Ανωτέρω ώφελειών, σημαν
τική είναι καί ή ώφέλεια έκ τής άξιο- 
ποιήσεως δερμάτων, κεράτων, όστών, 
πτερών τών φονευομένων θηραμάτων, 
έκ τής έπιβολής προστίμων εις τούς πα- 
ραβάτας τών περί Θήρας διατάξεων, έκ 
τού έκπλειστηριάσματος έκποιουμένων 
τεκμηρίων παραβάσεων Θήρας κλπ. Τέ
λος, δέον νά ύπολογισθή ή άναπτυσσο- 
μένη έμπορική δραστηριότης καί τουρι
στική κίνησις, διά τής πωλήσεως είδών 
κυνηγετικού έξοπλισμοΰ καί τής διακι- 
νήσεως τών κυνηγών εις τό έσωτερικόν 
τής χώρας, έπ’ ώφελείμ ξενοδοχείων, 
έστιατορίων, μεταφορικών έπιχειρήσεων 
καί καταστημάτων κυνηγετικών είδών.

Οδτω, ή έτησία ώφέλεια τής έθνικής 
οικονομίας έκ τής θηρευτικής δραστη- 
ριότητος Ανέρχεται εις τό ποσόν τής 
τάξεως τών δρχ. 1.000.000.000. Έ ξ άλ
λου, ή μή δυναμένη νά άποτιμηθή εις 
χρήμα υγιεινή καί ψυχαγωγική ώφέ- 
λεια έκ τής άσκήσεως τής Θήρας, ώς 
Αθλήματος, υπό δεκάδων χιλιάδων κυνη
γών, είναι Απροσδιόριστος, ούχ ήττον 
μεγίστης σημασίας διά τό κοινωνικόν 
σύνολον.

Έπιδιωκόμενοι σκοποί.

Τά Ανωτέρω παρατιθέμενα στοιχεία 
είναι ίσως έν πολλοΐς γνωστά, ίδίμ είς 
τούς κυνηγούς. Διά τής μνείας όμως αύ- 
τών έπεδιώχθη ή έπισήμανσις τής σπου- 
δαιότητος τής Θήρας, ή όποια υπαγο
ρεύει. τήν έναντι αύτής άκολουθητέαν 
πολιτικήν. Ή  πολιτική αΰτη, βασικώς, 
διαγορεύεται υπό τών διατάξεων τού A. Ν. 
525]1968, ώς αΰται έκωδικοποιήθησαν ώς 
άρθρα 251 έως 267 τού Ν. Δ. 86] 1969 
«περί Δασικού κώδικος>\

Αΰτη συνίσταται είς τήν προστασίαν 
τού θηραματικού πλούτου τής χώρας, 
θεωρουμένου ώς έθνικοΰ πόρου αύτής. 
είς τήν λελογισμένην διαχείοισιν τοί’:

Ό  λαγός είναι τό προσφιλές θήραμα 
τών κυνηγών είς όλόκληρον τήν Χώραν.

Η Ελλάδα έχει πολλούς καί θαυμαστούς τόπους όπου άφθονούν τα κυνήγια. 
Μία τέτοια περιοχή είναι καί ή κοιλάς τών Τεμπών.

του διά τής φυσικής έπαυξήσεως του, 
τεχνητής Αναπαραγωγής καί τής κατευ- 
θυνομένης καρπώσεως αύτοΰ καί είς τήν 
δημιουργίαν ύψηλής κυνηγετικής συνει- 
δήσεως, διά τού καθορισμού τού τρόπου·1 
ένασκήσεως τής Θήρας, έπιβλέψεως τού
της άρμοδίως, καί έπιβολής τών προβλε- 
πομένων κυρώσεων, έν περιπτώσει παρα- 
βάσεως τών σχετικών διατάξεων καί άπο- 
φάσεων'περί Θήρας. Ό  διά τής άσκήσεως 
τοιαύτης πολιτικής έπιδιωκόμενος σκο
πός συνίσταται είς τήν άνασύστασιν τού 
τείνοντος νά έξαφανισθή θηραματικού 
πλούτου καί είς τήν σώφρονα, έλεγχο- 
μένην καί [προγραμματισμένη ν κάρπωσιν 
αύτοΰ, έπί τή βάσει καί τών είς προηγμέ
νος θηρευτικώς ξένας χώρας γνώσεων 
καί έμπειρίας αύτών.

Έκ τής συγκρίσεως τού ίσχύοντος σή
μερον νομοθετικού καθεστώτος περί Θή
ρας έν σχέσει πρός τό προΰφιστάμενον 
τοιοΰτον, διαπιστοΐ τις άξιόλογον βελ- 
τίωσιν τού κανονιστικού πλαισίου, έντός 
τού όποιου δύναται νά ένασκήται αΰτη. 
Έν τούτοις, δέν είναι έπαρκεΐς αί έν λό
γω νομοθετικοί διατάξεις καί αί δι’ αύ
τών ύπαγορευθεϊσαι θεσμικοί μεταβο- 
λαί, διά τήν έπίτευξιν τών έπιδιωκομέ- 
νων στόχων. Πρός τούτο Απαιτείται στα
θερά καί συνεπής ρυθμιστική παρέμ
βασις τού Αρμοδίου κρατικού φορέως, 
έν τφ προσδιορισμώ τής κατά χρόνον 
καί τόπον έφαρμογής τών έν λόγω δια
τάξεων, ένίοτε δέ μετ’ αύστηρότητος, 
ύπαγορευσμένης έκ τής δυσχερούς φά- 
σεως, τήν όποιαν διέρχεται ή όλη προσ
πάθεια άνασυστάσεως καί προστασίας 
τού θηραματικού μας πλούτου. Έ πί παρα- 
δείγματι, έάν δέν έφηρμόζοντο άρχήθεν 
μετ’ αύστηρότητος αί διατάξεις καί Απο
φάσεις περί σφραγίσεως καί άποσφρα- 
γίσεως τών κυνηγετικών όπλων καί δέν 
έτηρείτο άρμοδίως συνεπής έμμονή είς 
τήν άρνησιν χορηγήσεως άδειας είς μή 
έμπροθέσμως σφραγίσαντας όπλα κυνη
γούς, αί άποδειχθεΐσαι Αποτελεσματικής 
σημασίας διατάξεις περί σφραγίσεως 
τούτων θά καθίσταντο, προϊόντως, άνε 
φάρμοστοι ή μειωμένης άποδόσεως.

Δυνατάτης άναπρΓσαρμογής της 
πολιτικής.

Τήν άσκησιν έλαστικής πολιτικής

έπί τών θεμάτων τής Θήρας, άναλόγως 
τών διαμορφουμένων έκάστοτε περιστα
τικών άπό άπόψεως έπαρκείας θηράμα
τος, καιρικών συνθηκών, τρόπου άσκή
σεως Θήρας κλπ., καθιστούν δυνατήν 
σχετικαί διατάξεις τού Δασικού Κώ- 
δικος. Αύται παρέχουν είς τόν 'Υπουρ
γόν Γεωργίας τήν ευχέρειαν, όπως δι’ 
άποφάσεών του παρεμβαίνη έκάστοτε 
ρυθμιστικώς πρός άντιμετώπισιν ειδι
κών περιστάσεων περί τήν άσκησιν τής 
Θήρας.

Οϋτω, κατά τήν παρ. 4 τού άρθρ. 261 
τού Δασικού Κώδικος, ό Υπουργός 
Γεωργίας δύναται δι’ άποφάσεώς του νά 
περιορίζη τήν κυνηγετικήν περίοδον καθ’ 
όλην τήν έπικράτειαν ή περιφέρειαν τού
της. Κατά τήν παρ. 7 τού ίδιου άρθρου, 
δύναται ούτος νά παρατείνη τήν Θήραν 
τών Αποδημητικών πτηνών καθ’ άπασαν 
τήν έπικράτειαν ή περιφέρειαν ταύτης. 
Δύναται, ώσαύτως, νά καθορίζη περά
σματα πρός άσκησιν Θήρας τρυγόνων καί 
δενδροβίων πτηνών (παρ. 2 τού ίδιου 
άρθρου). Περαιτέρω, ό αύτός Υπουργός 
δύναται νά άπαγορεύη τήν Θήραν παντός 
θηράματος, έν περιπτώσει χιονοπτώ- 
σεως μεγάλης διάρκειας καί έντάσεως, 
είς όλην τήν χώραν ή είς μεμονωμένος 
περιοχάς (έδάφ. στ' παρ. 2, άρθρ. 258). 
'Ωσαύτως, δύναται νά καθορίζη τόν Αρι
θμόν τών καθ’ άπασαν τήν έπικράτειαν 
ή κατά περιφερείας αύτής θηρευομένων, 
καθ’ έκάστην ήμερησίαν έξοδον τού κυ
νηγού, λαγωών, περδίκων ή άλλων θη
ραμάτων (έδαφ. στ’ ίδιας παρ. καί άρ
θρου). Έπί πλέον, ό αύτός 'Υπουργός δύ- 
ναται νά άπαγορεύη τήν Θήραν ώφε- 
λίμων πτηνών καί Θηλαστικών (έδαφ. α', 
ιδίας παρ. τού άρθρου). Συναφής είναι 
καί ή διάταξις τού έδαφίου η' τής παρ. 
2, τού άρθρου 259, καθ’ ήν ό Υπουργός 
Γεωργίας δύναται νά άπαγορεύη τόν φό
νον θηράματος, όταν τούτο άπειλήται 
διά πλήρους άφανισμοΰ. Βασικής σημα
σίας είναι ή διάταξις τής παρ. 4 τού άρθρ. 
252, καθ’ ήν ό ώς άνω 'Υπουργός δύναται 
όπως, κατά τήν διάρκειαν άπαγορεύσεως 
τής Θήρας, έπιβάλλη τήν σφράγισιν ή 
τήν συγκέντρωσιν τών όπλων ,είς περιο- 
χάς, ένθα παρατηρείται εύρεία άσκησις 
παρανόμου Θήρας ή καθ’ άπασαν τήν έπι- 
κράτειαν.
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Σαφώς προκύπτει έκ τών άνωτέρω δια
τάξεων, δτι είς τόν αρμόδιον 'Υπουργόν 
παρέχεται, δεδικαιολογημένως, εύρεΐα 
εύχέρεια αναπροσαρμογής τών μέτρων 
καί δρων άσκήσεως τής Θήρας, καθ’ 
άπασαν τήν έπικράτειαν, άλλα καί κατά 
περιφέρειας αύτής, έπί τώ τέλει τής 
προστασίας καί τής αύξήσεως τού θη
ράματος, άναλόγως τής κατ’ είδος έπαρ- 
κείας τούτου. Τούτο είναι εύλογον, διότι 
ή έπάρκεια τού θηράματος καί ή ανάγκη 
προστασίας αυτού είναι δυνατόν νά έμφα- 
νίζη παραλλαγής άπό περιοχής είς περιο
χήν τής έπικρατείας. Κατ’ ακολουθίαν 
διαφοροποίησις τών μέτρων καί περιο
ρισμών άσκήσεως τής Θήρας κατά περι
φέρειας τής έπικρατείας δέν δυναται νά 
έχη άλλον λόγον, ώς είναι εύνόητον, εί 
μή τό συμφέρον τής Θήρας.

Συνεργασία Υπηρεσιών καί κυ
νηγετικών ’Οργανώσεων.

Διά τήν έπιτυχεστέραν άντιμετώπισιν 
τών θεμάτων τής Θήρας, καθιερώθη καί 
πραγματοποιείται στενή συνεργασία με
ταξύ τής άρμοδίας υπηρεσίας τού 'Υ
πουργείου Γεωργίας καί τής Κυνηγετι
κής Συνομοσπονδίας καί, δι’ αύτής, μετά 
τών Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών τής

χώρας. Έπί πλέον, πλειστάκις άπόψεις 
καί εισηγήσεις τής κυνηγετικής Συνομο
σπονδίας συνεζητήθησαν είς συσκέψεις 
όπό τήν προεδρίαν ήμών, πρό δέ τής λή- 
ψεως σοβαρών άποφάσεων περί Θήρας 
ζητούνται αί απόψεις τής έν λόγω κορυ
φαίας κυνηγετικής Όργανώσεως. Οϋτω, 
καθίσταται δυνατή ή άξιοποίησις τών 
είδικών γνώσεων καί τής έμπειρίας τών 
κυνηγετικών ’Οργανώσεων τής χώρας 
καί ή βάσει αύτής άσκησις ρεαλιστικής 
θηραματικής πολιτικής. Ή  τοιαύτη συν
εργασία είναι σύμφωνος πρός τήν άπο- 
στολήν αύτών, καθ’ ήν όφείλουν νά 
συμβάλλουν είς τήν προσπάθειαν τής 
Πολιτείας διά τήν διατήρησιν, άνάπτυ- 
ξιν καί προστασίαν τού θηραματικοΰ 
πλούτου τής χώρας (παρ. 2, άρθρ. 266 
Δασ. Κώδ.ί, ώς καί είς τήν υπεύθυνον κι- 
νητοποίησιν τού κυνηγετικού κόσμου καί 
καθοδήγησιν αύτοΰ.

Έ ν προκειμένω, θεωροΰμεν καθήκον 
μας, δπως έξάρωμεν τήν έπιδεικνυομένην 
συμπαράστασιν τής Κυνηγετικής Συνο
μοσπονδίας καί τών λοιπών κυνηγετικών 
όργανώσεων, αί όποΐαι έγκαίρως συνει
δητοποιούν έπιτυχώς τήν σημασίαν τής 
σοβαρός άποστολής των, ώς φορέων όρ
γανώσεως τών κυνηγών καί φιλάθλου 
κυνηγετικής καταρτίσεως καί προαγωγής

αύτών είς τήν άναγκαίμν πειθαρχίαν 
έν τή έφαρμογή τών περί Θήρας διατάξεων 
καί άποφάσεων.

Ά πό τάς έν λόγιρ ’Οργανώσεις ανα
μένεται ή έπιτέλεσις σπουδαίου περαι
τέρω έργου, ιδία είς τήν καθοδήγησιν 
τών κυνηγών περί τήν άσκησιν τής κα
λώς έννοουμένης Θήρας καί τήν δημιουρ
γίαν ύψηλής κυνηγετικής συνειδήσεως. 
'Ωσαύτως, αί κυνηγετικοί όργανώσεις, 
ώς έκ τής διασποράς αύτών άνά τήν έπι- 
κράτειαν, όφείλουν καί δύνανται νά παρέ
χουν είς τάς δασικάς ύπηρεσίας πάσαν 
άναγκαίαν πληροφορίαν καί συνδρομήν 
έπί παντός θέματος, ένδιαφέροντος τήν 
διατήρησιν, άνάπτυξιν καί προστασίαν 
τού θηραματικοΰ πλούτου.

'Η λαθροθηρία.

’Ανασχετικός παράγων τής Θήρας είναι 
ή λαθροθηρία, ή όποια, δυστυχώς, έξα- 
κολουθεϊ ύφισταμένη είς μεγάλην έκτα- 
σιν, είτε αύτη άνάγεται είς τήν παράβασιν 
τών διατάξεων περί τού χρόνου, τρόπου 
καί τόπου άσκήσεως τής Θήρας, είτε άνά- 
γεται είς τήν Θήραν άπηγορευμένων θηρα
μάτων.

Αί άπαγορευτικαί περί Θήρας διατάξεις 
είναι σαφείς καί λεπτομερειακοί, πλήν 
όμως διά τήν τήρησιν αύτών άπαιτεϊται 
έπαρκές προσωπικόν θηροφυλάκων, άπο- 
κλειστικώς ένασχολουμένων μέ τήν έπι- 
τήρησιν τής Θήρας, είς τοιαύτη ν άναλο- 
γίαν έδαφικής έκτάσεως, ώστε έκαστος 
νά έξαρκή είς τήν πλήρη καί έπιτυχή 
ένάσκησιν τών καθηκόντων του. 'Υπολο
γίζεται, ότι έκαστος θηροφύλαξ δύναται 
νά έπι βλέψη έκτασιν πεδινήν 4.000 - 
5.000 στρ. καί έκτασιν δασώδη καί όρει-
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Οί φανατικοί λάτρεις τού κυνηγίου δέν υπολογίζουν άντιξόους καιρικάς συνθήκας προκειμένου νά νοιώσουν τήν ίκα- 
νοποίησι πού προσφέρει τό κυνήγι.

νήν 3.000 - -3.500 στρ. 'Υπό τοιαύτά 
δεδομένα, ό ύπό τής παρ. 2 τού άρθρ. 
267 τού Δασ. Κώδ. προβλεπόνενος άρι- 
θμός των 300 τό πολύ θηροφυλάκων δέον 
νά θεωρηθή άνεπαρκής, έν όψει ιδία 
τής άνάγκης τής αποτελεσματικής κατα- 
πολεμήσεως τής, λαθροθηρίας καί τών 
επιβλαβών θηραμάτων, ώς καί τής έφαρ- 
μογής εύρυτέρων προγραμμάτων θηραμσ- 
τικής πολιτικής.

Έ ν σχέσει πρός τήν σημασίαν τής 
άποκλειστικής άπασχολήσεως των φυ-, 
λάκων Θήρας μέ τήν έφαρμογήν καί τή- 
ρησιν των περί Θήρας διατάξεων,— έπι- 
φυλασσομένης τής τελευταίας διατάξεως 
τής παρ. 1 τού ώς άνω άρθρ. 267 περί κατα- 
ταγγελίας ύπ’ αύτών καί πάσης έτέρας 
παρατάσεως τών περί δασών διατάξεων 
— έξεδόθη Υπουργική έγκύκλιος, δι’ 
ής έπεσημάνθη ή τοιαύτη άνάγκη .

Έτερον μέσον καταπολεμήσεως τής 
λαθροθηρίας είναι ή Οπό τών δικαστικών 
άρχών έπιβολή αύστηρών κυρώσεων κατά 
τών λαθροθηρών, έν συνδυασμώ πρός τάς 
διατάξεις τού άρθρ. 264 τού Δασ. Κώδι- 
κος, καθ’ άς άδεια Θήρας δέν χορηγείται 
εις τούς καταδι.ιασθέντας έπί παραβάσει 
τών περί Θήρας διατάξεων πρό τής παρό
δου πενταετίας άπό τής έκτίσεως τής 
έπιβληθείσης ποινής καί άνευ γνωμοδο-

τήσεως τού άρμοδίου δασικού όργάνου. 
Πρέπει νά όμολογηθή, ότι τά δικαστήρια 
έπιδεικνύουν τήν έπιβαλλομένην αύστη- 
ρότητα έν προκειμένφ, άνάλογον πρός 
τήν σοβαρότητα καί τήν φύσιν τού δια- 
πραττομένου έν λόγφ άδικήματος, διά 
τού όποιου έπιδεικνύεται, ιδιαζόντως, 
έ'.λειψις σεβασμού εις τήν καταβαλλο- 
μένην συλλογικήν προσπάθειαν πειθαρ- 
χήσεως τών άρχεγόνων παρορμήσεων 
πρός τήν άνέλεγκτον καί ληστρικήν Θή
ραν, έπί ζημίμ γενικωτέρων συμφερόν
των. Έ ξ άλλου, είς τήν διωκτικήν τής 
λαθροθηρίας προσπάθειαν ιδιαιτέραν συμ 
βολήν δύνανται νά παράσχουν τά όργανα 
τύς χωροφυλακής καί τής άγροφυλακής, 
'ών όποιων ή συνεργασία μέχρι τοϋδε 
άπεδείχθη πολλάκις άξιόλογος.

Δημιουργία υψηλής θηραματι- 
κής συνειδήσεως ,

Θά πρέπει έν τούτοις νά άναγνωρισθή, 
ότι ό άποτελεσματικώτερος τρόπος προα
γωγής τής Θήρας καί άποκαταστάσεως 
τού θηράματος είναι ή συμπαράστασις 
τών Ιδίων τών κυνηγών, διά τής αύστηράς 
καί παραδειγματικής ύπ’ αυτών τηρήσεως 
τών σχετικών διατάξεων καί άποφάσεων, 
διά τής αύτοαμύνης των κατά τής λα

θροθηρίας καί διά τής έπιδείξεως πνεύ
ματος έμπιστοσύνης καί σεβασμού πρός 
τάς ύπό τών άρμοδίων άρχών λαμβανο- 
μένας ρυθμιστικάς άποφάσεις περί Θή
ρας. Αιτήματα διά τήν άρσιν τών περιο
ρισμών τής Θήρας ή διαμαρτυρίαι δι’ 
έπιβαλλομένους μείζονας τοπικούς ή 
χρονικούς περιορισμούς κατά τήνάσκη- 
σιν αυτής, άνευ ένδιαφέροντος ύπέρ τού 
θηράματος καί τού μέλλοντος τής θηρα- 
ματικής οικονομίας είς τήν χώραν μας, 
άποτελοΰν σαφή δείγματα χαμηλής κυνη
γετικής συνειδήσεως.

Νομίζομεν, ότι δι’ ένα κυνηγόν ύψη- 
λής στάθμης δέν έχει σημασίαν μόνον ή 
διάρκεια ώς καί τά άποτελέσματα τής 
Θήρας κατά τό παρόν, άλλά καί ή διά τής 
λήψεως τών ένδεδειγμένων μέτρων δη
μιουργία τών προϋποθέσεων άσκήσεως 
ταύτης καί μελλοντικώς, είς τά πλαίσια 
τής δυνατότητος τής φυσιολογικής βιο
λογικής αύξήσεως τού πληθυσμού τών 
θηραμάτων. Ό  κυνηγός δέν πρέπει νά 
παρασύρεται άπό τό, κατά τήν έναρξιν 
έκάστης κυνηγετικής περιόδου, άνανεού- 
μενον «κυνηγετικόν πάθος», άλλά πρέ
πει νά προσβλέπη, μέ συγκράτησιν καί 
αύτοκυριαρχίαν, πρός τήν διασφάλισιν 
τής δυνατότητος άσκήσεως τής Θήρας καί 
έν τώ μέλλοντι.
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Τ ή ν  14ην Ιουλίου 1972 έπεσκέφθη τήν Ελλάδα 
Όμάς ’Αμερικανών ’Αστυνομικών καί Σπουδαστών 
τής ’Εγκληματολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Σακρα
μέντο Καλιφορνίας ύπό τόν διακεκριμένον καθηγη
τήν κ. ΛΕΟ ΧΕΡΤΟΓΚ, καί παρέμεινεν ένταΰθα 
μέχρι τής 24 ίδιου μηνός.

Τής όμάδος μετεΐχον οί κάτωθι: κ. ΛΕΟ ΧΕΡ
ΤΟΓΚ, καθηγητής ’Εγκληματολογίας, ή σύζυγός 
του κ. ΑΔΡΙΑΝΗ ΧΕΡΤΟΓΚ Έλληνο - αμερικανίς 
καταγομένη εκ Πύργου ’Ηλείας, κ. ΡΟΜΠΕΡΤ XI- 
ΛΙΜΙΔΟΣ Έλληνο - αμερικανός, έξ ’Αργοστολιού 
Κεφαλληνίας, ’Αξιωματικός τής ’Αστυνομίας ’Ελέγ
χου ’Εθνικών ’Αρτηριών Σακραμέντο καί συγγρα- 
φεύς βιβλίων σχετικών μέ τήν τροχαίαν καί τήν 
κλοπήν αυτοκινήτων, κ. καί κ. ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΝΤΟ- 
ΟΥΕΛ 'Υποδιευθυντής τής ’Αστυνομίας τοΰ Ρίτσ- 
μοντ Καλιφορνίας, κ. καί κ. ΝΤΙΚ ΝΤΑΑΠΙΝΟ, 
έκπρόσωπος τής ’Αστυνομίας Ώμπορν, κ. καί κ. 
Τζέϊμς Άρτσιερ έκπρόσωπος τής ’Αστυνομίας Βα- 
λέτζιο, κ. καί κ. Τζών ΝΤΑΟΥΜΠΕΝΣΠΕΚ. τής 
’Αστυνομίας τοΰ Σάν Φρανσίσκο, ή κ. ΤΖΟΑΝ 
ΜΠΑΡΕΤ, τής ’Αστυνομίας τής Πόλεως Ντέϊβις 
Καλιφορνίας, ό κ. καί ή κ. Κένεθ Τζόουνς, υπάλλη
λος υπηρεσίας Σχεδίου Πόλεως Σακραμέντο, μετά 
τής συζύγου του, τής θυγατρός του καί τοΰ υίοΰ κ. 
Ρίτσαρντ ΤΖΟΟΥΝΣ, υπάλληλος τής Υπηρεσίας 
Συγκοινωνιών τοΰ Σακραμέντο, αί φοιτήτριαι Γκέϊλ 
ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ, ΤΖΙΟΥΝΤ ΦΟΛΕΤ, ΜΠΟΝΙ 
Μ ΠΡΑ ΙΑΡ καί ΣΕΡΙ ΜΟΡΕΛΛΟ.

Σκοπός τοΰ έκπαιδευτικοΰ ταξειδίου τής άνωτέρω

Οί ’Αμερικανοί Αστυνομικοί μετά τοΟ κ. Α'. ’Αντιπροέδρου 
της ’Εθνικής Κυβερνήσεως κατά τήν έπίσκεψίν των εις τό 
Γοαφεΐον του παρουσία καί τοϋ κ. Άρχηγοϋ Χωροφυλακής.

Φ ι λ ο ξ ε ν ί α
’Αμερικανών
’Αστυνομικών
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Ή  Ελληνική Χωροφυλακή συνεπής πρός τό πνεύμα τής 
πατροπαραδότου φιλοξενίας τών Ελλήνων έπιδαψίλευσεν εις 
τούς ’Αμερικανούς ’Αστυνομικούς τιμάς καί περιποιήσεις αΐ 
όποΐαι ένεποίησαν εϊε αύτούς βαθυτάτην καί άρίστην έντύπω-

σιν. Εις τάς φωτογραφίας άνω στιγμιότυπα άπό τήν άνταλ- 
λαγήν άναμνηστικών δώρων καί κάτω άπό ξενάγησιν των ξέ
νων συναδέλφων εις άρχαΐον θέατρον ύπό Χωροφύλακος τής 
Τουριστικής ’Αστυνομίας.
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κής.

όμάδος ήτο, ή έπίσκεψις τών Αστυνομιών τής Αυ
στρίας —Γιουγκοσλαυίας —Ελλάδος καί Ιταλίας 
καί ή ένημέρωσις αυτών επί θεμάτων όργανώσεως, 
λειτουργίας αυτών ώς καί τοΰ τρόπου προλήψεως 
καί καταστολής τοΰ έγκλήματος.

Βάσει προγράμματος τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως οί άνωτέρω έπεσκέφθησαν τόν κ. ’Αντιπρόε
δρον τής Κυβερνήσεως καί Υπουργόν Δημοσίας 
Τάξεως κ. Στυλιανόν Παττακόν, τόν ’Αρχηγόν Χω
ροφυλακής ’Αντιστράτηγον κ. Χρήστον Καραβίτην, 
τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κ. Γιαν
νούλην, τήν Δ. Α. Π. Πρωτευούσης, τήν Α. Δ .’Αθη
νών, τήν Σχολήν Χωροφυλακής, τήν Σχολήν Α στυ
νομίας Πόλεων καί τήν Διεύθυνσιν Έγκληματολογι- 
κών Ύπηρεσάών.

Έκτος τών άνωτέρω υπηρεσιακών έπαφών, επε- 
σκέφθησαν τήν Κόρινθον, τάς Μυκήνας. τούς Δελ
φούς, τήν Δήλον, Ρόδον, Κρήτην καί Σαντορίνην, 
ένθα έφιλοξενήθησαν ύπό τών 'Υπηρεσιών Χωροφυ
λακής. _________ __ , ,

Οί άνωτέρω εμεΐναν κατενθόΰσιασμενοι έκ της 
επαφής καί συνεργασίας μετά τών εκπροσώπων τών 
Σωμάτων Άάφαλείας καί έξέφρασαν τόν θ_α ·μα- 
σμόν των διά τήν έμφάνισιν γενικώς τών άνδρών αυ
τών, καί τήν άρτίαν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών 
'Υπηρεσιών Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων.

’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν όμως προεκάλεσεν εις 
τούς άνωτέρω ή έκ μέρους τοΰ κ· Αντιπροέδρου τής 
Κυβερνήσεως καί 'Υπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως κ. 
Στυλ. Παττακοΰ, έπιφυλαχθεΐσα εις αυτούς έγκαρδιο- 
τάτη υποδοχή, διά τόν όποιον έξέφρασαν τόν αυθόρ
μητον θαυμασμόν των.

Ή  έπίσκεψις τών αρχαιολογικών χώρων καί Μου
σείων τής χώρας μας κατεσυνεκίνησε τούς φιλο- 
ξενουμένους οί όποιοι δέν παρέλειπον νά εκδηλώ
σουν τόν θαυμασμόν των καί τήν συγκίνησίν των 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον.

Πλέον δμως τούτου, εκείνο τό όποιον ένειιιπω- 
σίασεν αυτούς ήτο, δχι τόσον ή όμορφιά καί οί άρ- 
χαιολογικοί θησαυροί τής Ελλάδος, δσον ή έπικρα·

τοΰσα είς τήν χώραν μας τάξις και άσφάλεια, ό 
τρόπος τής ζωής καί τό χαμόγελο τών Ελλήνων, ή 
τουριστική κίνησις, ό όργασμός άνοικοδομησεως, 
ή χαρούμενη καί ξένοιαστη ζωή τών Ελλήνων και 
πολλά άλλα.

Χαρακτηριστικός ό καθηγητής κ. Χερτογκ έδη- 
λωσεν δτι: «κατεπλάγην είλικρινώς, ότι εις την Ελ
λάδα δέν είχατε ούδέν θΰμα τοΰ καθήκοντος κατα 
τήν τελευταίαν 20ετίαν, ενώ είς τήν ’Αμερικήν δυστυ
χώς έχομεν συχνάκις τοιαΰτα . Πριν η άναχωρησωμεν 
άπό τήν ’Αμερικήν, πολλοί γνωστοί μας, μάς συνε- 
βούλευσαν νά μή έπισκεφθώμεν τήν Ελλάδα, διότι 
ή κατάστασις είς αυτήν είναι άνώμαλος καί θα δια- 
κινδυνεύαμεν, πράγμα φυσικά τό όποιον δέν επίστευ- 
ον προσωπικώς, καθ’ δσον γνωρίζω πολλά περί Ελ
λάδος, πλήν δμως τώρα πιστεύω πόσον κακόβουλοι 
άνθρωποι υπάρχουν καί μεταξύ αυτών καί Έλληνες, 
καί θά πρέπει νά διαφωτισθή ό κόσμος, δια να μη 
άδικήται αύτή ή χώρα, είς τήν όποιαν έπικρατεί οχι 
μόνον απόλυτος τάξις καί άσφάλεια άπό πασης πλευ
ράς, άλλά χαί τό χαμόγελο τών ανθρώπων, πραγμα 
πού δεικνύει τήν χαράν καί τήν^εύτυχίαν των. Είναι 
αδικία νά συκοφαντούν τήν Ελλάδα κατ αυτόν 
τόν τρόπον».

Τήν 15-7-72 ό ’Αρχηγός Χωρ]κής Αντιστράτη
γος κ. Χρήστος Καραβίτης, μετά τοΰ Β' Ύπαρχηγου 
Ταξιάρχου κ. Ξεν. Τζαβάρα καί τοΰ Α' Έπιθεωρη- 
τοΰ κ. Κωβαίου, έδέχθη τούς άνωτέρω, καί ένημερω- 
σε/ αύτούς έπί γενικών θεμάτων τοΰ Σώματος.

Κατά τήν προσφώνησίν του ό κ. ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής έτόνισεν πρός αύτούς δτι: «Αί τοιούτου εί
δους έπαφαί, άποτελοΰν μίαν έξαίρετον ευκαιρίαν 
νά δήμιουργήσωμεν νέας φιλίας ή νά άνανεωσωμεν 
παλαιός τοιαύτας. Νά άνταλλάξωμεν άπόψεις και 
νά άξιολογήσωμεν τυχόν νέας ιδέας σχετικώς με το 
δύσκολον έπέγγελμά μας καί τέλος νά άνανεώσωμεν 
καί προαγάγωμεν τήν άμοιβαίαν κατανόησιν και 
συνεργασίαν, ή όποια είναι άπολύτως απαραίτητος 
μεταξύ φίλων καί συμμάχων χωρών, ώς αί Η.Π-Α. 
καί ή Ελλάς. ■ ·»·
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ΣΑΝ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ι  Γ ΟΝΕ Ι Σ
Δημοσιεύομεν ένα χαρακτηριστικόν χρονογράφημα 
τον δημοσιογράφον κ. Μηνά Λαμπρινίδη συντάκ
του τής ωραίας εκπομπής «Κουβέντανλες» που κάθε 
πρωί γύρω στάς 7.10'. . . μεταδίδεται στην πρωι
νή ραδιοφωνική εφημερίδα τής Υ.ΕΝ. Ε. Δ.

Μια πρωινή σκηνή στην ’Ιερά "Οδό, τον ιστορικό αυτό 
δρόμο πού ώδηγοϋσε από, τήν Ελευσίνα στον Παρθε
νώνα των ’Αθηνών και άπ’ όπου τήν κλασσική εποχή 
περνούσε ή πομπή τών Παναθηναίων για νά προσφέ
ρουν οί παρθένες τον πέπλο, στή θεά τής Σοφίας. Σή
μερα στον Ιδιο δρόμο κινούνται αναρίθμητα τροχοφόρα. 
’Άλλα μέ Ιλιγγιώδιη ταχύτητα και άλλα άγγομαχό- 
ντας άπ’ τό φορτίο τών δεκάδων τόννων που μεταφέ
ρουν. Οι πρωινοί διαβάτες τής Πέρας 'Οδού, κάπου 
εκεί στο ξεκίνημά της στή διασταύρωσή της μέ τήν 
οδό Ήριδος τής ’Ελευσίνας, άντικρύζουν καθημερινά 
ένα χαριτωμένο θέαμα.

Δεκάδες σχολειαρούδια άπό τις βορεινές συνοικίες 
τής ’Ελευσίνας κατηφορίζουν μέ τις τσάντες στο χέρι 
ή κρεμασμένες ·στήν πλάτη, Ροδοκόκκινα καί ανέμελα 
σμήνη πμιδιών πού σάν σπουργιτάκια, άφησαν τις φω
λιές τους καί απλώνουν τά φτερά τους στο ζωογόνο 
πρωινό αέρα.

Αυτά τά σπουργιτάκια, μέ τις μπλέ ποδίτσες τους, 
συγκεντρώνονται στήν άκρη τού πεζοδρομίου τής Πέ
ρας ' Οδού έτοιμα νά περάσουν στήν άπέναντι σχθη τον 
άσφάλτινου ποταμού πού στήν έπιφάνειά του κυλούν 
μουγκρίζοντας μικρά καί μεγάλα αυτοκίνητα. ’Εκεί 
στο πεζοδρόμιο τά προσμένουν δυο τροχονόμοι. Διό 
χώρε φύλακες μέ τό σήμα τής υπηρεσίας στο χέρι. 
"Οταν συγκεντρωθούν αρκετά άπό τά σπάυργιτάκια 
μέ τις γαλάζιες ποδιές, ό ένας τροχονόμος βγαίνει στή 
μέση τού δρόμου καί άπλ.ώνει τά χέρια δίδοντας σήμα 
στ’ αυτοκίνητα νά σταματήσουν καί ό άλλος χωροφύ
λακας σάν στοργική μάννα βοηθάει τά σχολειαρούδια, 
πού τιτιβίζουν, νά περάσουν στο απέναντι πεζοδρόμιο, 
καί άπό κεϊ, νά δομήσουν ξένοιαστα προς κάποιο δ(_ ο-

μάκι τής νότιας περιοχής τής ’Ελευσίνας, άπ’ δπου 
φθάνει ώς τ ’ αυτιά μαςό γλυκόλαλος ήχος τού κου
δουνιού τού σχολείου πού καλεϊ τήν πρώτη νεότητα 
νά καθήση στα θρανία γιά νά σφνρηλατήση τό πνεύμα 
της.

Χρόνια τώρα, κάθε πρωί καθημερινής καί κάθε μεση
μέρι, δυο χωροφύλακες βρίσκονται εν υπηρεσία στήν 
πολυσύχναστη αυτή διασταύρωση τής πόλεως πού 
κρατάει ζηλότυπα τό μυστικό τών Έλευσινίων μυστη
ρίων.

Οί χωροφύλακες προσφέρουν μιά υπηρεσία στούς 
γονείς, άλλά καί σ’ αυτά τά παιδιά πού περνούν άφοβα 
καί άσφαλ.ή τήν άσφαλτο γιατί πριν άπό καιρό τό 
σημείο εκείνο είχε βαφτεί μέ τό άθώο αίμα ενός παι
διού, πού δέν πρόφθασε νά πεόάση απέναντι, όταν ένα 
αυτοκίνητο έκοψε τό νήμα τής ζωής του καί σκόρπισε 
τήν πίκρα σέ κείνους πού τοχαν φέρει στον κόσμο.

Ά π ό  τότε οί μικροί μαθηταί άρχίζουν τήν ημέρα 
τους άντικούζοντας τή μορφή τού οργάνου τής τάξεως 
μέ τήν πρασινό(/αιη στολή. ’Ίσως, γιά τό χωροφύλακα, 
τό πέρασμα τα>ν παιδιών πρωί καί μεσημέρι, νάναι μιά 
άπλ.ή έκτέλεσις καθήκοντος. Ολα όμως τα όργανα 
τής τάξεως πού αντικαθιστούν εκείνη! τήν ώρα τούς 
γονείς καί γίνονται φύλακες άγγελοι |τής ζωής τών 
ανηλίκων, αποκτούν στά παιδικά μάτια μιά μορφή υπερ
κόσμια καί συντελούν ώστε έξ άπαλ,ών ονύχων τα 
πιτσιρίκια νά βλέπουν τό χωροφύλακά σάν φίλο καί 
σά φρουρό τής άσφαλείας τους.

’Έτσι χάρις σέ δυο τροχονόμους αρχίζει κάθε πρω 
όμορφα ή ζωή εκεί στή διασταύρωση τής Πέρας 'Οδού 
στις παρυφές τής ’Ελευσϊνος.
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'Επαγγελματική Μετεκηαίδευοις

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ  
Ε Ι Σ  Α Ν Θ Υ Π Α Σ Π Ι Σ Τ Α Σ

Τήν 25-7-72 έγένετο εις τήν Σχολήν 
Άξ]κών Χωρ]κής ή τελετή άποφοιτή- 
σεως έκ τής Σχολής Μετεκπαιδεύσεως 
(87) Άνθυπασπιστών Χωρ]κής καί (14) 
Άνθυπαστυνόμων της Άστυνοαίας Πό
λεων

Παρέστησαν: Ό  τέως Γενικός Γραμ
ματεύς τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τά- 
ξεως κ. ’Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ, ο< ’Αρχηγοί Χωρ]κής ’Αντιστρά
τηγος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ καί 
’Αστυνομίας Πόλεων κ. ΚΩΝ]ΝΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΥΑΗΣ, οί Ύπαρχηγοί Χωρο
φυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων κ. κ. 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ ΛΟΣ, ΤΖΑΒΑΡΑΣ καί 
ΚΑΛΤΣΑΣ, ό 'Υπαρχηγός τοϋ Πυρο
σβεστικού Σώματος καί άλλοι άνώτατοι 
καί άνώτεροι -’Αξιωματικοί τών Σωμά
των ’Ασφαλείας.

Έν άρχή άνεγνώσθηΥγΗ. Δ. τοϋ Διοι- 
κητοΰ τής Σ. A. X. εις τήν Οποίαν,-μετα
ξύ άλλων, έτονίσθη ότι:

«Ή ’Εθνική Κυβέρνησις, συμπεριέλα
βε μεταξύ τών στόχων της καί τήν έξύ- 
ψωσιν τοϋ άστυνομικοϋ λειτουργήμα
τος, διά τής λειτουργίας Μικτών Σχο
λείων ’Επαγγελματικής Μετεκπαιδεύ- 
σεως. επί σκοπώ δημιουργίας άφ’ ένός 
ftfev τής άπαραιτήτου στάθμης πρός εύχε- 
ρεστέραν άντιμετώπισιν τών έκάστοτε 
άναφυομένων δυσχερειών έν τή έκτελέ- 
σει τοϋ καθήκοντος καί άφ’ ετέρου, μιας 
σταθερός υποδομής ψυχικής ένότητος, 
συναδελφικής άλληλεγγύης καί είλικρι- 
νοΰς συνεργασίας τών άδελφών Σωμά
των, πρός έκπλήρωσιν τής κοινής άπο- 
στολής των».

’Ακολούθως ώμίλησεν ό κ. Γενικός 
Γραμματεύς τοϋ Υπουργείου Δημ. Τά- 
ξεως ό όποιος έξέφρασε τήν ίκανο- 
ποίησίν του διά τήν άρτιότητα τής έκ- 
παιδεύσεως καί συνεχάρη τούς διδά- 
ξαντας Καθηγητάς καί τό προσωπικόν 
τής Σχολής. ’Επίσης άνεφέρθη εις τήν 
άποτελεσματικότητα τής έκπαιδεύσεως 
στελεχών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ή 
όποια άπέβλεψε βασικώς εις τήν δη
μιουργίαν σταθεράς ψυχικής βάσεως ένό
τητος. συναδελφικής άλληλεγγύης καί

Ό  τέως Γενικός Γραμματεύς τού 'Υπουργείου Δημ. Τάξεως κ. Ιωάννης 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ συνοδευόμενος ύπό τού ’Αρχηγού Χωροφυλακής καί 
τών Διοικητών τών Σχολών, προσέρχεται εις τήν τελετήν
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Η ήγεσία τών Σωμάτων ’Ασφαλείας μετά τοϋ τέως Γενικού Γραμματέως Υπουργείου Δημ. Τάξεως κατάτήν 
διάρκειαν τής τελετής.

ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ τών 
άνδρών τών Σωμάτων 'Ασφαλείας της 
Χώρας, διά τήν πλέον επιτυχή έκπλήρω- 
σιν τής κοινής αποστολής των.

’Απευθυνόμενος δέ πρός τούς άποφοι- 
τήσαντας προέτρεψεν αυτούς όπως μή 
λησμονούν ότι ή 'Αστυνομία εις έν 
Κράτος Δικαίου, τάσσεται πάντοτε εις 
τήν υπηρεσίαν τού πολίτου, συνεργαζο- 
μένη μετ’ αύτοΰ.

Έν συνεχεία ό κ. Γενικός άπένειμε τά 
διπλώματα, μεθ’ ό ή Σχολή ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής έδεξιώθη τούς προσκε
κλημένους εις είδικώς διακοσμηθεΐσαν 
αίθουσαν αυτής, έν μέσφ ατμόσφαιρας 
χαρας καί ενθουσιασμού.

Ό  τέως Γενικός Γραμματεύς Υπουργείου Δημ. Τάξεως 
συγχαίρει άποφοιτήσαντα τής Σχολής Μετέκπαιδεύσεως. 
Άνθυπασπιστήν Χωροφυλακής.
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Ι έ ν  οι Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΤΗΣ Ι Α Π Ω Ν Ι Α Σ

Α'

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Τ Ρ Υ Π Η
Τ α γ μ ) ρ χ ο υ  Χ ω ρ ) κ ή ς

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

’Ιαπωνία ήτο εις όλους μας 
γνωστή ώς ή γώρα του άνατέλλον- 
νος 'Ηλιου και ώς ή χωρά των Χρυ
σανθέμων. 'Ένας μυθικός πέπλος 
έκάλυπτε μέχρι πρό τίνος τήν άπο- 
μεμακρυσμένην αυτήν χώραν των 
Σαμουράι. Μυστήριον έκάλυπτε 
τήν ψυχήν άνθρώπων οί όποιοι έτόλ- 
μουν νά κάνουν χαρακίρι ή να γίνον
ται καμικάζι κατά τον τελευταίου 
πόλεμον. Δημοσιογραφική πέννα ή 
αφηγήσεις ναυτικών καί περιηγητών 
δεν ήτο δυνατόν νά σκιαγραφήσουν 
τήν εξωτικήν ώμορφιά τοΰ συμ
πλέγματος τών νήσων αυτών τοΰ 
Ειρηνικού, δέν ήτο δυνατόν νά εΐσέλ- 
θουν εις τό πνεύμα καί τήν σκέψιν 
τοΰ Σαμουράι καί τών Καμικάζι, 
ούτε νά περιγράφουν τήν άγρίαν 
ομορφιά καί τήν γραφικότητα τοΰ 
ορος Φουτζιγιάμα ή τήν έπιβλη- 
τικήν καί μυστηριώδη φυσιογνω
μίαν τών άγαλμάτων τοΰ Βούδα καί 
τήν γραφικότητα τών ναών τής ’Ια
πωνίας (Σράϊνς).

Ό - σημερινός επισκέπτης μένει 
έκθαμβος άπό τάς έκθέσεις τάς 
οποίας βλέπει καί δικαιολογημένος 
διερωτάται: Τί τέλος πάντων είναι 
ή χώρα αυτή; Τό μυστήριον της χθες
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η ένα σύγχρονον θαϋμα; Κατά την 
γνώμην μας, είναι καί τα δύο. Διότι 
διατηρεί τάς παραδόσεις μετ’ εύλο- 
βείας, άλλα καί έχει τήν ικανότητα 
νά προσαρμόζηται καί προς τάς α
παιτήσεις τοϋ 20οΰ αίώνος, μέτόσην 
ικανότητα ώστε νά μη ύστερή εις 
ούδέν των άλλων χωρών. Αι παγο- 
δαι καί Σράϊνς (Ναοί), αί μικραί ξύ
λινοι μονοκατοικίαι, τά πολύχρωμα 
έντυπωσιακά κιμονό, άνταγωνίζον- 
ται τήν ώμορφιά των συγχρόνων επι
βλητικών τεχνολογικών επιτευγμά
των καί τής συγχρόνου μόδας.

Σήμερον ή ’Ιαπωνία είναι μία 
χώρα ή οποία συμμετέχει ένεργώς 
εις όλους τούς τομείς τής δραστη- 
ριότητος τοϋ συγχρόνου κοσμου. Και- 
τοι είναι μία άρχαία χώρα, μέ μυ
στικοπαθείς μυθολογικάς παραδό
σεις, έν τούτοις άπέδειξεν, ότι εχει 
τήν ενεργητικότητα καί ζωτικότητα 
μιας εντελώς νέας χώρας, η οποία 
έξελίσσεται σταθερώς προς βελτίω- 
σιν τοϋ παρελθόντος καί προς άνακά- 
λυψιν καί τελειοποίησιν τοϋ νέου 
μέλλοντος της. Μέχρι τοϋ Β Πα
γκοσμίου Πολέμου εντελώς άπομε- 
μωνομένη καί κλεισμένη εις τό μυ
στηριώδες, ήγή της. Άντιθέτωςσήμε- 
ρα έχει άνοίξει τάς άγκάλας της καί 
δέχεται τούς πάντας καί τά πάντα 
μετ’ ιδιαιτέρας εύχαριστήσεως.

'Η  σημερινή ’Ιαπωνία άποτελεί 
ενα πολύπλευρον σύμπλεγμα άντι- 
θέσεων. ’Ασφαλώς δέ αί άντιθέσεις 
αύταί τοϋ παρελθόντος καί τής συγ
χρόνου ζωής νά δημιουργούν σύγχύ- 
σιν καί άπορίας, πλήν όμως συντό- 
μως ό επισκέπτης διαπιστώνει οτί ό 
λαός έχει θαυμασίαν ικανότητα άφο- 
μειώσεως καί προσαρμογής, μέ 
άποτέλεσμα νά μή διαχωρίζη το 
παλαιόν άπό τό νέον, δηλαδή την αρ- 
χαίαν καί σύχρονον ’Ιαπωνίαν, διότι 
καί αί δύο παρουσιάζουν ένα, μείγμα 
μοναδικής αρμονίας καί ώμορφιάς. 
—Τοΰτο δέ είναι άποτέλεσμα τής 
άσυνήθους όμογενείαςτοΰ λαοΰ τής 
’Ιαπωνίας, ό όποιος άπομεμονομέ- 
νος εις τάς έξωτικάς αύτάς νή
σους, έδημιόύργησε παραδοσιακούς 
θεσμούς μακράν ξένων έπιδράσεων, 
ήθη καί έθιμα τά όποια προσέδωσαν 
είς αυτήν ίσχυρότατον έθνικόν αίσθη
μα. Τό θαϋμα τοϋ συγχρόνου επε- 
τεύχθη μόνον μέ τήν έθνικήν υπερη
φάνειαν, τό ομαδικόν πνεΰμα, την 
έμφυτον σιδηράν πειθαρχίαν και 
υπομονήν τοϋ Ίάπωνος ο οποίος 
υπομένει τά πάντα διά τό καλόν τής 
πατρίδος του καί δέν έπηρεάζεται 
άπό άνατρεπτικάς ιδεολογίας, παρα 
μόνον άπό τάς έθνικάς παραδόσεις

Τροχονόμοι τής ’Ιαπωνικής Αστυνομίας κατά τήν διάρκειαν περιπολίας.

καί τήν πίστην .ειρ τήν 'Ιστορίαν τοϋ 
έθνους.

Σήμερον ό ’1βΐ7ΐ(ων είναι πλέον 
κοσμοπολίτης, καί. φυσικά πέρνει 
άπό τον άλλον κόσμον οτι ευρίσκει 
ωφέλιμον καί καλόν. 'Ως άνθρωπος 
δέν ομοιάζει τών σκληροτραχήλων 
καί τρομερών Σαμουράι, αλλα είναι 
καλλιεργημένος σύγχρονος άνθρω
πος, μέ λεπτά αισθήματα, μειλίχιος 
καί λίαν φιλόξενος.

'Η  ’Ιαπωνία είναι ένα σύμπλεγμα 
νήσων αί μεγαλύτεραι τών οποίων 
είναι ή Χόνσου, Σικόκου, Κιούκου 
καί Κοκαΐντο. Αί νήσοι αύται εκτεί
νονται άπό βοράν προς νότον ως εν 
τόξον μήκους 2.400 Χιλμ. και κα
λύπτουν μίαν έκτασιν 370.000 τετρ. 
χιλ. μέ πληθυσμόν πλέον τών 
104.000.000 κατοίκων.

Ή  χώρα είναι διηρεμένη είς 46 
ΚΕΝ δηλ. διοικητικάς περιφέρειας 
αί όποΐαι έχουν σχετικήν αύτοδιοί- 
κησιν. ’Εκτός αυτών υπάρχουν 3

άνεξάρτητοι διοικητικά’, περιφέρειαι, 
ήτοι τό Τόκιο —ΤΟ μέ άνεξάρτητον 
Μητροπολιτικήν αύτοδιοίκησιν—' Η 
Χοκάϊ —ντο καί αί πόλεις Όσάκα 
καί Κυότο, αί όποΐαι ονομάζονται 
Φοϋ δηλ. Νομαρχίαι. Τό σύστημα 
τοΰτο είναι γνωστόν ώς ΤΟ—Ν Τ Ο - 
ΦΟΥ-ΚΕΝ.

’Από τοϋ έτους 1948 καί έντεΰθεν 
οί Κυβερνήται τών ΚΕΝ έκλένονται 
άπ’ εύθείας διά γενικής ψηφοφορίας 
ύπό τοϋ λαοΰ.

Τά ΚΕΝ— Νομαρχίαι, ύποδιαι- 
ροΰνται είς τρεις άλλας μικρότερας 
διοικητικάς μονάδας, ήτοι α) Τά 
ΣΙ -πόλεις β) Τά ΜΑΤΣΙ ή ΤΣΙΟ 
κωμοπόλεις καί γ) Τά ΜΟΥΡΑ ή 
ΣΟΝ —Χωρία (Τό σύστημα τοΰτο 
λέγεται ΣΙ ΤΣΙΟΣΟΝ) καί παρέχει 
μεγαλυτέραν διοικητικήν άποκέν- 
τρωσιν καί αύτοδιοίκησιν.

Τά 46 ΚΕΝ ύποδιαιροϋνται είς 
635 ΤΣΙΝ —Τά ΤΣΙΝ έχουν 101 

αύτονόμους πόλεις (ΣΙ) 1518 ΤΣΙΟ
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ή ΠΑΤΣΙ κωμοπόλεις καί 10.469 
ΜΟΓΡΑ ή ΣΟΝ Χωρία.

Έθεωρήθη σκόπιμος ή βραχεία 
αύτή εισαγωγή πριν ή ύπεισέλθωμεν 
εις την άνάπτυξιν του ’Αστυνομικού 
θεσμού τής ’Ιαπωνίας, ίνα κατανόη
ση καλλίτερον ό άναγνώστης την 
Ιστορικήν έξέλιξίν του.

Μέχρι τοϋ έτους 1945 εις τήν 
’Ιαπωνίαν ύπήρχεν μία ενιαία εθνι
κή ’Αστυνομία, ή όποια ειχεν αρ
μοδιότητα έφ’ όλης της χώρας καί 
ύπήγετο εις τό 'ΐπουργεΐον Έσω- 
ρικών. Προ του 1945 έκτος των κυ
ρίων ’Αστυνομικών καθηκόντων, ή 
’Αστυνομία ήσκει καί έ'τερα καθή
κοντα διοικητικής φύσεως ώς π.χ. 
τήν εφαρμογήν πλείστων όσων νό
μων άρμοδιότητος άλλων κρατικών 
υπηρεσιών, ώς π.χ. τον Υγειονομι
κόν κανονισμόν, τον οικοδομικόν 
κανονισμόν, τήν οργανωτικήν νομο
θεσίαν, καθήκοντα πυροσβεστικής 
υπηρεσίας καί πλεΐστα όσα άλλα 
καθήκοντα τα όποια παν άλλο ήσαν 
παρά ’Αστυνομικά τοιαϋτα.

'Ο 'Υπουργός’Εσωτερικών προΐ- 
στατο τής ’Αστυνομίας τήν όποιαν 
διηύθυνε διά τοϋ ύπ’ αύτοΰ διορι- 
ζομένου άρχηγοΰ καί τών Νομαρχών, 
οΓτινες προΐσταντο τών περιφερεια
κών Διοικητών τής ’Αστυνομίας.

Μετά τό τέλος τοϋ ΙΓ Παγκοσμί

ου Πολέμου ό ’Αστυνομικός θεσμός 
τής ’Ιαπωνίας, ήλαξε παντελώς, τή 
έπεμβάσει τών νικητών συμμάχων, 
έπί σκοπώ , όπως: Έπιτευχθή ή 
άπόλυτος άποκέντρωσις τοϋ ’Αστυ
νομικού συστήματος, διάτήςδημιουρ
γίας «’Αστυνόμων ’Αστυνομικών 
Σημάτων» (Δημοτικών ’Αστυνομι
κών) εις έκάστην πόλιν μέ πλυθησμόν 
πλέον τών 5.000 κατοίκων.

'Η τάξις καί ή άσφάλεια εις τάς 
άγροτικάς περιοχάς άνετέθη εις τήν 
νεοϊδρυθεΐσαν εθνικήν ’Αγροτικήν 
’Αστυνομία (N.R.P.).

Πλέον τών άνωτέρω είσήχθη καί 
μία νέα καινοτομία ή δημιουργία 
τής «’Επιτροπής Δημοσίας ’Ασφα
λείας» προς έξασφάλισιν τής πολιτι
κής ούδετερότητος καί τοϋ δημο
κρατικού έλέγχου τής νέας ’Αστυνο
μίας.

Πλέον τούτου, περιωρίσθησαν καί 
τά καθήκοντα τής ’Αστυνομίας εις 
καθαρώς ’Αστυνομικά τοιαϋτα, ήτοι 
τής προστασίας τής ζωής καί περιου
σίας τών πολιτών, τήν έρευναν τοϋ 
έγκλήματος καί τήν τήρησιν τής Δη
μοσίας τάξεως, ένώ όλα τά άλλα μή 
καθαρώς αστυνομικά καθήκοντα τά 
όποια έξετέλει προ τού 1945 άνε- 
τέθησαν κατά λόγον άρμοδιότητος 
εις τά αντίστοιχα 'Υπουργεία, ήτοι 
'Υγιεινής, Βιομηχανίας, ’Εργασίας,

Δικαιοσύνης, ’Εσωτερικών, Γεωρ
γίας κ.λ.π.

Κατά τήν έφαρμογήν όμως τοϋ 
νεο—είσαχθέντος τούτου ’Αστυνομι
κού θεσμοΰ τής «Δημοτικής ’Αστυ
νομίας καί ’Αγροτικής ’Αστυνομίας» 
άπεδείχθη ότι δεν ήτο δυνατόν νά 
λειτουργήση έπιτυχώς, διότι αί μι- 
κραί Δημοτικαί Άστυνομίαι τών 
πόλεων καί κωμοπόλεων, δεν ήτο 
δυνατόν νά άνταποκριθοΰν εις τήν 
δυσχερή άποστολήν των, λόγω τής 
μικράς δυνάμεως τήν όποιαν διέθετον 
καί τής διασπορας τούτων άνά τήν 
χώραν. Δι’ αύτόν άκριβώς τον λόγον, 
κατά τό έτος 1954 κατηργήθη ό 
θεσμός αύτός καί έδημιουργήθη εις 
νέος τοιοΰτος, ό τής «Νομαρχιακής 
’Αστυνομίας» εις τον όποιον ένο- 
ποιήθησαν άπασαι αί Δημοτικαί καί 
’Αγροτικαί Άστυνομίαι τής Χώρας.

Τά κύρια χαρακτηριστικά τοϋ 
νέου τούτου θεσμοΰ είναι τά κάτωθι: 
(ι) Προκειμένου νά έξασφαλισθή 
ό δημιουργικός έλεγχος καί έπίβλε- 
ψις έφ’ ολοκλήρου τής ’Αστυνομικής 
δυνάμεως τής χώρας καί προκειμένου 
νά έξασφαλισθή ή πολιτική ούδετε- 
ρότης ταύτης, εΐσήχθη ό θεσμός τής 
«’Επιτροπής Δημοσίας ’Ασφαλείας» 

τόσον έπί έθνικοΰ όσον καί έπί το
πικού έπιπέδου, ή όποια άποτελεΐ 
μίαν Διοικητικήν 'Υπηρεσίαν διά
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την επιτυχίαν των ανωτέρω σκοπών, 
((ιι) Ή  εύθύνη διά την άντιμετώπισιν 
όλων των δραστηριοτήτων ’Αστυνο
μικής φύσεως άνετέθη βάσει Νόμου 
είς τάς άντιστοίχους Νομαρχιακά? 
Αστυνομίας αί όποϊαι συνεστήθησαν 
εις έκάστην Νομαρχίαν (ΚΕΝ), ήτοι 
40 έν συνόλω, αί όποϊαι άποτελοΰν 
αύτονόμους ’Αστυνομικά? Μονάδας. 
Παρά όμως τοϋτο, τό Κράτος διατη
ρεί εΐσέτι τό δικαίωμα παρεμβάσεως 
καί κατευθύνσεως των ’Αστυνομι
ών τούτων επί έθνικής βάσεως, εις 
θέριατα άφορώντα εις την λειτουργίαν 
των, την διοίκησιν τοϋ προσωπικού 
των καί τά οικονομικά ζητήματα 
αυτών, οΰτως ώστε νά έξασφαλισθή 
ή λειτουργία ενός ισορροπημένου 
άστυνομικοΰ θεσμού έπί έθνικής 
βάσεως, ϊνα έξυπηρετή τάς έθνικάς 
άνάγκας τής χώρας ταύτης.

'Η  όργάνωσις τοΰ νέου ’Εθνικού 
’Αστυνομικού θεσμού τής ’Ιαπωνίας 
έ'χει ώς ακολούθως:

'Η συσταθεϊσα εθνική επιτροπή 
Δημοσίας ’Ασφαλείας καί ή ’Εθνική 
’Αστυνομία υπάγονται άπ’ εύθείας 
είς τον Πρωθυπουργόν τής Χώρας.

Σκοπός δέ άμφοτέρων τούτων τών 
θεσμών ώς ’Εθνικών υπηρεσιών 
’Αστυνομικών είναι κυρίως , ή ερευνά 
μελέτη καί προγραμματισμός τών 
διαφόρων συστημάτων τών άφορώ- 
ντων είς θέματα ’Αστυνομικής φύσε
ως, ή καθοδήγησις καί ή έπίβλεψις 
τών Νομαρχιακών ’Αστυνομικών καί 
η διασφάλισις τοΰ συνδέσμου καί 
συντονισμού τών δραστηριοτήτων 
τής ’Αστυνομίας έπί νομαρχιακού 
έπιπέδου.

1.—ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟ 
ΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (N.P.S.C).

Αΰτη άποτελεϊ μίαν υπηρεσίαν συ- 
σταθεϊσα έπί ’Εθνικής βάσεως ίδια 
διά τήν έξασφάλισιν τής πολιτικής 
ούδετερότητος τής ’Αστυνομίας, ώς 
επίσης καί διά τήν διασφάλισιν τής 
δημοκρατικής διοικήσεως ολοκλή
ρου τής ’Αστυνομικής δυνάμεως τής 
Χώρας.

Κυρία εύθύνη -ταύτης είναι ή έπί- 
βλεψις τής ’Εθνικής ’Αστυνομίας 
καί ό διορισμός ή άπόλυσις τών 
Άνωτάτων ’Αξιωματικών, ώς π.χ. 
τοϋ ’Αρχηγού τής ’Εθνικής Αστυνο
μίας·

Αΰτη συνίσταται έκ του Προέδρου 
όστις συνήθως είναι 'Υπουργός καί 
πεντε έτερων μελών, διοριζομένων 
υπο τοΰΠρωθυπουργοϋ, τή έγκρίσει 
τών δύο Σωμάτων τής Διαίτης

(Βουλής καί Γερουσίας).
'Η—έπιτμοπή εχεχ έ^ουσιοδοτηθή 

νά άσκή τήν άποστολήν της άνευ 
τής-' έπεμβάσεως τής Βουλής καί 
συνήθως άπαξ τής έβδομάδος συνέρ
χεται καί είναι υπό τίν άμεσον 
έλεγχον τής Έθνικής ’Επιτροπής 
Δημοσίας ’Ασφαλείας καί ή όποια 
εχει είς τήν άρμοδιότητά της τά κά
τωθι θέματα:

α) Θέματα άφορώντα είς τον 
προγραμματισμόν καί τήν έκπόνησιν 
σχεδίων έπί ζητημάτων αστυνομικής 
φύσεως ώς έπίσης καί τήν προπα- 
ρασκευήν τών σχετικών νόμων καί 
Κανονισμών.

β) Τον συντονισμόν τής κατανο
μής τοϋ προϋπολογισμού δαπανών 
έκάστης Νομαρχιακής ’Αστυνομίας, 
αι όποϊαι χορηγούνται υπό τοϋ 
Κράτους.

γ) Τήν. άνάληψιν τής γενικής έπο- 
πτειας όλων τών ’Αστυνομικών 'Υ
πηρεσιών τής χώρας, έν περιπτώσει 
Εθνικής άνάγκης, υπό τήν έπίβλεψιν 
τοΰ Πρωθυπουργού τής χώρας.

δ) Τήν άνάληψιν τής γενικής έπο- 
πτείας όλων τών άνωτέρω 'Υπηρε
σιών έν περιπτώσει θεομηνιών εύρεί- 
ας κλιμακος ή ταραχών πάσης φύ
σεως κλπ.

ε) Τήν έξασφάλισιν έπί έθνικοΰ 
επιπέδου τής έκπαιδεύσεως τών άν- 
δρών τών ’Αστυνομικών 'Υπηρε
σιών τής χώρας, τών τηλεπικοινω
νιών τής ’Αστυνομίας, τοΰ Κεντρικού 
έγκληματολογικοΰ αρχείου, ώς καί 
τήν άμεσον έπίβλεψιν καί έ>εγχον 
τών δραστηριοτήτων τών ’Αστυνο

μικών Υπηρεσιών τής χώρας επί 
τών άνωτέρω αντικειμένων.

στ) Τήν τήρησιν τής βάσει τών 
ΰποβαλλομένων αύτή στοιχείων τής 

’Εθνικής Έγκληματολογικής 'Υπη
ρεσίας, ώς καί άλλων υπηρεσιών κα- 
τάρτισιν τής έτησίας στατιστικής 
επί τοΰ έν λόγω άντικειμένου.

ζ) Τον καθορισμόν τών προϋποθέ
σεων στρατολογίας καί έκτελέσεως 
τών καθηκόντων τών άνδρών τών 
Νομαρχιακών ’Αστυνομιών.

η) Τον συντονισμόν τών διοικητι
κών θεμάτων τών Νομαρχιακών 
’Αστυνομιών.

θ) Τήν έπιθεώρησιν καί τον έλεγχον 
γενικώς έπί θεμάτων ώς τά άνωτέρω.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

'Η Εθνική ’Αστυνομία, ή όποια 
δύναται νά χαρακτηρισθή ώξ ό άνώ- 
τατος, οΰτως είπεϊν, έπιτελικ/ός έγκέ- 
φαλος τοΰ Ίαπωνικοΰ ’Αστυνομικού 
-Θεσμού έπιτελεΐ τά καθήκοντα της 
διά τοΰ κάτωθι ’Επιτελείου της:
1) Τής Γραμματείας—ΤΣΙΟΚΑΝ 
ΚΑΜΠΟ
2) Τής Διευθύνσεως Εγκληματολο
γ ιώ ν  'Υπηρεσιών—ΚΕΤΤΖΥ-ΚΥ- 
ΟΚΟΥ.
3) Τής Διευθύνσεως Τροχαίας— 
ΚΟΤΣΙΟΥ—ΚΥΟΚΟΥ
4) Τής Διευθύνσεως Όργανώσεως 
καί Διοικήσεως—KEY ΜΟΥΛΚΥΟ- 
ΚΟΥ.
5) Τής Διευθύνσεως ’Ασφαλείας 
- Κ Ε  Ι-ΜΠΙ — ΚΥΟΚΟΥ.

Άνδρες τής ’Ιαπωνικής ’Αστυνομίας 
παρελαύνουν διά τών όδών τού Τόκυο.
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ϋ) Τής Διευθύνσεως Τηλεπικοινω
νιών και Τεχνικών Μέσων —ΤΣΙΟΥ- 
ΣΙΝ —ΚΤΟΚΟΤ.

Αί άνωτέρω Διευθύνσεις έχουν 
άντιστοίχως άπό 2-5 Τμήματα καί 
άλλα τόσα Γραφεία.

Εις τήν Εθνικήν ’Αστυνομίαν 
υπάγεται άπ’ ευθείας καί ή Εθνική 
’Αστυνομική ’Ακαδημία (ΚΕ'Ι’ΣΑ- 
ΤΣΙΟΥ—Ν ΓΑΊΤΚΑΚΟΚΟΤ), τό 
Ίνστιτοϋτον ’Επιστημονικών ’Ερευ
νών (ΚΕΙΣΑ ΤΣΙΟΥ -Κ ΑΓΚΑ ΚΟ 
ΚΕΝΚΤΤΖΙΟΤΓΙΟ) καί ή Αύτο- 
κρατορική Φρουρά(ΚΟΓΚ01 Κ Ε Ί'- 
ΣΑΤΣΙΟΤ ΧΟΝΜΠΟΥ).

’Εκτός τοϋ κεντρικού τούτου ’Επι
τελείου, ή ’Εθνική ’Αστυνομία έχει 
καί άλλα 7 περιεφερειακά έπιτελεΐα 
μέ τήν αντίστοιχονδιάρθρωσιν διά την. 
διευκόλυνσιν του έργου της ήτοι εις 
Τοχόκου,· Κάντο, Τσιούμπου, Κίνκι, 
Τσιουγκόκου, Σικόκου καί Κυούσιου.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -  
( Κ Ε Ι Ν Κ Ε Ι ) :

Εις έκάστην των 46 ΚΕΝ Νομαρ
χιών ύπάρχειή Νομαρχιακή ’Αστυνο
μία, ή οποία έχει άρμοδιότητα έπίτής 
περιοχής έκάστης Νομαρχίας, καί 
έλέγχεται ύπό τής Νομαρχιακής 
’Επιτροπής Δημοσίας ’Ασφαλείας ή 
οποία σύγκειται έκ 3 ή 5 μελών, 
ύπό τήν έποπτείαν τοϋ Νομάρχου, 
ό όποιος καί ορίζει τον Πρόεδρον 
ταύτης, κατόπιν έγκρίσεως τοϋ Νο- 
μαρχιακοΰ Συμβουλίου.

Εις έκάστην λοιπόν Νομαρχία', 
υπάρχει έν Νομαρχιακόν’Αστυνομι- 
κόν ’Επιτελείου, τό όποιον έχει άκ- 
ριβώςτήν αντίστοιχον διάρθρωσιν τοϋ 
Επιτελείου τής ’Εθνικής ’Αστυνο
μίας.

Εις αύτό υπάγονται τά ’Αστυνο
μικά Τμήματα τής περιφερείας έκά
στης Νομαρχίας, εις έκαστον τών 
όποιων υπάγεται άνάλογος αρι
θμός ’Αστυνομικών Σταθμών. Καί 
έν συνεχεία εις αύτούε υπάγονται τά 
’Αστυνομικά Περίπτερα (HASHIT- 
SU—SHO) κυρίως εις τά άστικά 
κέντρα. Παρόμοια ’Αστυνομικά Φυ
λάκια υπάρχουν καί εις τήν ύπαιθρον 
χώραν καί λέγονται (SHVZAI — 
SHO). _ .

*0 συνολικός άριθμός τών ’Αστυ
νομικών Τμημάτων τής χώρας άνέρ- 
χεται εις 1.700, ένώ ό άριθμός τών 
’Αστυνομικών Περιπτέρων εις 17000. 
Σημειωτέου, ότι ύφίσταται ή τάσις 
δημιουργίας, ιδία εις τάς. άστικάς 
περιοχάς ’Αστυνομικών Φυλακίων 
μεγαλυτέρας έκτάσεως, τά όποια 
θά έχουν τήν δυνατότητα λειτουργίας

ένός έν σμικρογραφία ’Αστυνομικού 
Τμήματος.

Ή  δύναμις τοϋ ’Επιτελείου τής 
’Εθνικής ’Αστυνομίας άνέρχεται εις 
7.728 άνδρας ήτοι 1.047 ’Αξιωμα
τικούς καί 6.681 πολιτικούς ύπαλ- 
λήλους.

'Η δύναμις τών Νομαρχιακών 
’Αστυνομιών άνέρχεται εις 17 5^-7 40 
άνδρας.

'Η αναλογία προς τον πληθυσμόν 
τής χώρας είναι . 1 ’Αστυνομικός 
κατά 593 κατοίκους.

'Ο συνολικός άριθμός τών πολιτι
κών ύπαλλήλων τών ύπηρετούντων 
εις τάς Νομαρχιακάς ’Αστυνομίας, 
εκτός τών άνωτέρω ’Αστυνομικών, 
άνέρχεται εις 28.000.

Οΐ ’Ιάπωνες ’Αστυνομικοί άντλοΰν 
τήν άστυνομικήν των εξουσίαν κυ
ρίως έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 136 άπό 12-7· 
1948 σχετικοΰ Νόμου, ό όποιος πα
ρέχει εις αύτούς ειδικήν εξουσίαν 
έπί διαφόρων θεμάτων, ώς π.χ. τήν 
άνάκρισιν ύποπτων προσούπων, τήν 
προστασίαν προσούπων έν κινδύνω 
τήν λήψιν έκτάκτων μέτρων εις 
περιπτώσεις έθνικών συμφορών, τήν 
πρόληψιν καί καταστολήν τοϋ εγκλή
ματος, τήν έρευναν καί τήν χρήσιν 
τών όπλων.

Έκτος τούτου καί άλλοι ειδικοί 
νόμοι, ώς π.χ. ό Κώδιξ 'Οδικής 
Κυκλοφορίας, όΚώδιξ Ποινικής Δι
κονομίας κ.λ.π.παρρχουν τούς ’Ιά
πωνας ’Αστυνομικούς εΐδικάς εξου
σίας.

Βάσει τών κειμένων νόμων οί 
’Αστυνομικοί φέρουν τήν εύθύνην 
διενεργείας άνακρίσεων τών πλεί- 
στων διαπραττομένων άδικημάτων 
έν τή Χώρα.

Δύναται ωσαύτως ό Δημόσιος 
Κατήγορος, έφ’ όσον κρίνει τοΰτο 
άναγκαΐον νά έπιληφθή.. άνακρίσεούν 
τινων. Έ κ  τοϋ νόμου προβλέπεται ή 
άμοιβαία συνεργασία μεταξύ τών 
’Αστυνομικών ’ Ανακριτικών 'Υπαλη- 
λλων καί τοϋ Δημοσίου Κατηγόρου.

’Αξιοσημείωτου έν προκειμένω 
είναι, ότ  ̂ έν τή έκτελέσει τών άνα- 
κριτικών των καθηκόντων, οί ’Αστυ
νομικοί δέν είναι ύποχρεωμένοι νά 
άκολουθήσουν οίανδήποτε οδηγίαν 
τοϋ Δημοσίου Κατηγόρου δυνατόν 
όμως νά είσακούση ταύτας, ή νά 
συνδράμη αυτόν, οσάκις ούτος κρί
νει τοϋτο άναγκαΐον.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

"Απασαι αί δαπάναι συντηρήσεων 
καί λειτουργίας τής Εθνικής ’Αστυ

νομίας καταβάλλονται έκ τοϋ Κρατι
κού προϋπολογισμού, ένώ αί τοιαΰ- 
ται διά τάς Νομαρχιακάς ’Αστυνο
μίας καταβάλλονται ώς άκολούθως:

1) Κατά κανόνα, ή δαπάνη δι’ 
έπιδόματα καί στολάς τοϋ προσω
πικού καταβάλλεται ύπό τής άντι- 
στοίχου Νομαρχιακής Κυβερνήσεως.

2) Ή  πολιτεία καταβάλλει τάς δα- 
πάνας διά τήν έκπαίδευσιν τών ’ Αστυ 
νομικών, τον έφοδιασμόν αύτών δι’ 
όπλισμοΰ καί οχημάτων, τάς έπικοι- 
νωνιακάς άνάγκας,. τήν συντήρησιν 
τών ειδικών μονάδων άντιμετωπί- 
σεωξ άναρχικών εκδηλώσεων, τήν 
συντήρησιν τοϋ Κεντρικού Έγκλγυια- 
τολογικοΰ Εργαστηρίου κ.λ.π.

3) Τήν δαπάνην διά τάς άνάγκας 
διερευνήσεως καί άνακρίσεως τών 
συνήθων άδικημάτων, καί τήν άνοι- 
■ιοδόμησιν καί συντήρησιν Άστυνο-

Ό  συγγραφεύς τοϋ άρθρου κατά τήν 
δ άρκειαν τοϋ παγκοσμίου συνεδρίου Τρο
χαίας εις Όσάκα κρατά εις χεΐρας μι
κρόν ’Ιάπωνα μέ στολήν Τροχονόμου 
Χωροφύλακος.
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μικών καταστημάτων καταβάλλουν 
έξ ήμισείας το Κράτος καί ή άντίστοι- 
χος Νομαρχία.

'Ο έτήσιος προϋπολογισμός τής 
’Ιαπωνικής ’Αστυνομίας αυξάνεται 
κατά 15% έτησίως, λόγω τής κατ’ 
έτος αύξήσεως τήςδυνάμεως ή άλ
λων αναγκών ταύτης.

Ό  προϋπολογισμός τοΰ οικονομι
κού έτους 1970—1971 τής ’Εθνικής 
’Αστυνομίας άνήρχετο εις 119.000. 
000 δολλάρια, ενώ ό τοιοϋτοε 
τών Νομαρχιακών ’Αστυνομιών εις 
969.000.000 δολλάρια.

Η άναλογία τών ’Αστυνομικών 
δαπανών προς τάς τοιαύτας τών 
άλλων γενικών τοιούτωνήτο 6,6%

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Ό  ’Αρχηγός τής Εθνικής ’Αστυ

νομίας διορίζεται καί απολύεται ΰπό 
τής ’Εθνικής ’Επιτροπής Δημοσίας 
’Ασφαλείας, τή έγκρίσει τοΰ Πρω
θυπουργού.

'Ο ’Αρχηγός τής Μητροπολιτικής 
’Αστυνομίας τοΰ ΤΟΚΙΟ διορίζεται 
ή άπολύεται ύπό τής Εθνικής Ε π ι
τροπής Δημοσίας ’Ασφαλείας, κα
τόπιν συναι^έσεως τής Μητροπολι- 
τικής ’Επιτροπής Δημοσίας ’Ασφα
λείας τοΰ Τόκιο καί έγκρίσεως τοΰ 
Π ρωθυπουργοΰ.

Οί ’Αρχηγοί τών Νομαρχιακών 
’Αστυνομιών, διορίζονται ή άπο- 
λύονται παρά τής ’Εθνικής ’Επιτρο
πής Δημοσίας ’Ασφαλείας, τή συναι- 
νέσει τής αντιστοίχου Νομαρχιακής

’Επιτροπής Δημοσίας ’Ασφαλείας'
Οί ’Αξιωματικοί άπό τοΰ βαθμού 

τοΰ Ταγματάρχου καί άνω, καί οί 
’Αξιωματικοί οί τοποθετούμενοι εις 
τήν ’Εθνικήν ’Αστυνομίαν, ονομά
ζονται είδικώς « Προσωπικόν ’Εθνι
κής Δημοσίας Υπηρεσίας».

Οί ώς άνω ανώτεροι ’Αξιωματικοί 
οί όποιοι τοποθετούνται εις τά ’Αρ
χηγεία τών Νομαρχιακών ’Αστυνο
μιών, διορίζονται ή άπολύονται ύπό 
τών άντιστοίχων Νομαρχιακών 
Επιτροπών Δημοσίας ’Ασφαλείας, 
ενώ οί τοποθετούμενοι εις τήν ’Εθνι
κήν ’Αστυνομίαν διορίζονται ή άπο- 
λύονται ύπό τοΰ ’Αρχηγού τής ’Εθνι
κής ’Αστυνομίας.

(Συνεχίζεται)

ΕΝΑΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ... ΑΛΛΟΙΟΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Οί κάτοικοι τής Ρόδου καί οί δεκάδες χιλιάδες τών ξένων έπισκεπτών τοΟ όμορφου νησιού, τουριστικός 
πραγμάτικά μαγνήτης τής Χώρας μας, μέ έκπληξι θά είδαν τόν μικρό τροχονόμο τής φωτογραφίας μας νά διευ- 
θύνη μέ ικανότητα μαέστρου τήν κίνησι σέ κάποιο πολυσύχναστο σταυροδρόμι τής πόλεως. Δέν κέρδισε όμως, 
ό άλλοιότικος αυτός Τροχονόμος, μόνον τήν μάχη τής άσφάλτου, άλλά καί τήν συμπάθεια όσων τόν είδαν καί 
τόν χάρηκαν μέ τήν άψογη στολή του, τό έκφραστικό παιδικό προσωπάκι καί τά γεμάτα έξυπνάδα ματάκια του. 
Ό  κ. ’Ανώτερος Διοικητής Δωδεκανήσου παραπλεϋρως τοΰ μικρού Τροχονόμου (υίοΰ τοΰ κ. Δημάρχου Ρόδου) 
χαμογελά ικανοποιημένος άπό τήν άπόδοσιν τοΰ συνεργάτου του.
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Ν ο μ ι κ ά  Θ έ μ α τ α

Α Π Ε Λ Α Σ I Σ
ΥΦ* ΟΡ Ο Ν  Λ Π Ο Λ Υ Σ Ε Ω Ζ  
ΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ

Κατά την παγίως γενομένην 
άττοδεκτήν υπό τής νομολογίας 
καί τής επιστήμης άποψιν ή ϋφ’ 
όρον άπόλυσις άποτελεϊ ειδικόν 
τρόπον έκτελέσεως τής ποινής 
εχοντα τό ίδιάζον ότι ό ΰφ’ όρον 
άπολυθείς εξέρχεται των φυλακών 
προσωρινώς τιθέμενος Οπό τήν 
έποπτείαν των ύπό τοΰ άρθρου 
110 παρ. 3 καί 4 τοΰ Ποινικού Κω
δικός αρχών καί δέν λύεται τής 
ποινής, άλλ’ έκτίει ταύτην έν 
καταστάσει περιωρισμένης έλευ- 
θερίας καθ’ δλον τό χρονικόν διά
στημα τής δοκιμασίας, μεθ’ δ ή 
άπόλυσις θεωρείται οριστική, παύ
ει ή έποπτεία καί ή ποινή θεωρείται 
άποτιθεΐσα, άν κατά τό διά
στημα τής δοκιμασίας συνπεριεφέρ- 
θη καλώς, έτήρησε τάς έπιβλη- 
θείσας ύποχρεώσεις καί δέν έξετέ- 
λεσε νέον έγκλημα (άρθρ. 107, 
108 καί 109 τοΰ Π.Κ.). Συνεπώς, 
έφ’ δσον ό ύφ’ δρον άπολυθείς 
έκτίει ποινήν καί τελεί ύπό ταύτην 
δέν δύναται νά μεταναστεύση 
ή άποδημήσει, διότι, έάν έξήρχετο 
τών ορίων τής Έπικοατείας, θά 
διεκόπτετο ή έπ’ αύτοϋ έποπτεία 
τών άρχών καί θά καθίστατο 
άδύνατος ή άναφυλάκισίς του εις 
περίπτωσιν κακής διαγωγής του ή 
τελέσεως νέου έγκλήματος έντός 
τού χρόνου τής δοκιμασίας του 
(όρ. Γνωμ. Εΐσ. Α.Π. 22J1966 Ποιν. 
Χρον. τόμ. ΙΣΤ'. σελ. 443 καί 
αύτόθι παραοπομπήν εις Γαρδίκα 
Έγκλ. τομ. Γ' έκδ. Γ σελ. 41 σημ. 
2, Τούση Γεωργίου Έρμ. Ποιν, 
Κώδ. εκδ. Γ' ΰπ ’ άρθρ. 105 έπ. 
Π Κ., Γαρδίκα εις Ποιν. Χρον. τόμ. 
Β' σελ. 480 σημ. 1 δ, Έλ. Πρω

τοπαπαδάκη: «Ό  θεσμός τής ύφ’ 
όρον άπολύσεως τοΰ καταδίκου» 
μονογραφία έκδοσις 1954 σελ. 28 
έπόμεναι ώς καί άντίθετον γνώ 
μην I. Ζαγκαρόλα έν Π. Χρ. ΚΑ' 
σελ. 436), καθ’ δσον δέν ύφίσταται 
έν προκειμένω διεθνής σύμβασις περί 
δικαστικής συνδρομής προς έπιτή- 
ρήσιν τών ύφ’ όρον άπολυομένων 
καί άναφυλάκισίν των συντρεχού- 
σης πρός τούτο περιπτώσεως. Ού- 
τω  καταβληθεΐσα προσπάθεια ϋπό 
τού X Σωφρονιστικού Συνεδρίου 
τής Πράγας (1930) καί ύπό 
τής III Υποεπιτροπής τού Συμβου
λίου τής Εύρώπης πρός σύναψιν 
διεθνούς συμβάσεως δΓ έπιτήρησιν 
τών ύφ’ όρον άπολυομένων μετα- 
κινουμένων εις τό έδαφος έτέρας 
’Επικράτειας δέν ήχθη εις θετικόν 
άποτέλεσμα (όρ. σχετικώς μονο
γραφίαν 'Ελ. Πρωτοπαπαδάκη ώς 
άνωτέρω σελίς 41 καί μελέτην 
Ά γλ. Τσήτουρα Ποιν. Χρον. IΓ'. 
σελ. 653 έπ. ).

Έξ άλλου ϋπό τής κειμένης παρ’ 
ήμΐν νομοθεσίας καί δή τού Νόμου 
4310] 1929 ορίζεται: άρθρον 14 
παραγρ. 3 « Προκειμένου περί με- 
μονομένων άτόμων άλλοδαπών ό 
Υπουργός τών ’Εσωτερικών δύ- 
ναται έπίσης διά λόγους δημοσίου 
ή κοινωνικού συμφέροντος νά 
έπιβάλη εις ταύτα όσους ήθελε 
κρίνη άναγκαίους περιορισμούς 
(π.χ. δσον άφορα τήν άπαγόρευ- 
σιν τής διαμονής ή έγκαταστάσεως 
έν Έλλάδι ή έν ώρισμένω τόπω 
τήν παρουσίασιν εις τήν άστυνο- 
μίαν, μετακίνησιν, τήν άσκησιν 
ώρισμένου έπαγγέλματος κ.λ.π.), 
άρθρον 23 παρ. 1 «Είς άς περιπτώ-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΑΒΟΛΕΑ 
Είσαγγελέως Πρωτοδικών Κέρκυρας

σεις δυνάμει τού παρόντος ένδεί- 
κνυται άπέλασις αλλοδαπού τίνος, 
αύτη διατάσσεται ύπό τού Υπουρ
γού τών ’Εσωτερικών όρίζοντος 
καί τήν προθεσμίαν, έντός τής 
όποιας ό άπελαυνόμενος οφείλει νά 
έγκαταλείιμη τό Ελληνικόν έδαφος 
μή συμμορφούμενος δέ έκβάλλεται 
βία τής χώρας μερίμνη τών άρχών 
είς πρώτην δυνατήν εύκαιρίαν, 
μέχρι τής όποιας δύναται νά δια- 
ταχθή ύπό τού Υπουργού τών 
’Εσωτερικών καί ή κράτησις τού 
άπελευνομένου» καί άρθρον 26 
παρ. 7 «Ή μή συμμόρφωσις άλλο- 
δαπού τίνος πρός τάς έκ τού πα 
ρόντος νόμου ύποχρεώσεις του 
άνεξαρτήτως τής ποινικής διώξε- 
ως, ήν συνεπάγεται, δύναται νά 
άποτελέση καί λόγον άπελάσεώς 
του έκ τού Ελληνικού έδάφους». 
Έ τι δέ συμφώνως τώ  άρθρω 1 έδ. γ ' 
τού Α.Ν. 320] 1936 «Αί άποφάσεις 
περί άπελάσεων άλλοδαπών είναι 
Κυβερνητικοί πράξεις άτε άναγό- 
μεναι είς τήν διαχείρισιν τής πολι
τικής έξουσίας».

Έκ τών άνωτέρω διατάξεων 
σαφώς συνάγεται δτι ή διοικητι
κούς διατασσομένη άπέλασις τυγχά
νει δλως διάφορος τής δικαστικώς 
διατασσομένης ώς μέτρον άσφα- 
λείας τοιαύτης ύπό τάς έν άρθρω 
74 παρ. 1 τού Ποιν. Κώδικος προ
ϋποθέσεις καί έκτελουμένης κατά 
ρητήν έπιταγήν τού νόμου «μετά 
τήν οριστικήν έκ τών φυλακών άπό- 
λυσιν τού καταδικασθέντος» (όρ. 
Τούση —Γεωργίου Έρμ. Ποιν Κώδ
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τάμ. Β Ικδ. Γ' σελ 325 καί αυτόθι 
εις Γαρδίκαν παραπομπήν) ’Αντι
θέτων ή συμφώνων ταΐν ανωτέρω 
διατάξεσι τοϋ Ν 4310] 1929 δια- 
τασσομένη άπέλασις αλλοδαπού 
εχει ών μόνην εν τώ  νόμω προϋπό- 
θεσιν ότι αΰτη είς τήν συγκεκριμέ- 
νην έκάστοτε πεήίπτωσιν επιβάλ
λεται έκ λόγων δημοσίου ή κοινω
νικού συμφέροντον οϋσα κυβερνη
τική πράξις (όρ Κυριακοπούλου 
‘Ελλ. Διοικ Δίκ τόμ. Β' εκδ. Δ' 
σελ. 212 έπομ. καί Σπυροπούλου 
Διεθνέν Δίκ, εκδ. Δ' σελ. 177, 178), 
οΰδαμόθεν προκύπτοντον ότι απαι
τείται διά τό,σύννομον την περί 
απελάσεωνάποφάσεων ή συνδρομή, 
ών άρνητικήν προϋποθέσεων, την 
μή υπάρξεων είν βάρος τοϋ άπελαυ- 
νομένου υποχρεώσεων έκτίσεων 
στερητικήν την ελευθερίαν ποινήν. 
Τοϋτο δέ εύλόγων, διότι ενδέχεται 
είν τήν έκάστοτε κρινομένην περί- 
πτωσιν τό συμφέρον τήν Πολιτείαν 
πρόν άπέλασιν τοϋ άλλοδαποϋ νά 
υπέρτερή τοϋ συμφέροντον την 
πρόν έκτέλεσιν τήν έπιβληθείσην 
αΰτω στερητικήν τήν ελευθερίαν 
ποινήν, οτε ή διοίκησιν έν τή δια
κριτική αυτήν εϋχερεία Θά άπο- 
φασίση περί τήν άπελάσεων ή μή 
τοϋ άλλοδαποϋ σταθμίζουσα ποι
ον έκάστοτε συμφέρον τυγχάνει 
έπικρατέστερον έν τή συγκεκρι
μένη περιπτώσει. Ειδικών δέ περί

ΚαΘηγηταί Πανεπιστημίου Λεωνίδας ΚΑΡΑΠΙΠΕ- 
ΡΗΣ, Δημήτριος ΚΩΤΣΑΚΗΣ, Σταύρος ΠΛΑΚΙΔΗΣ, 
άντιπροσωπκία Αξιωματικών Χωροφυλακής καί πολ
λοί συνάδελφοι, συνεργάται, φίλοι καί οικείοι τού έκλι- 
πόντος ώς καί πλήθος κόσμου, οΐτινες καί άπέτισαν τόν 
ύστατον φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης άποχαιρετί- 
σαντες τόν νεκρόν δι’ έξαιρετικών όμιλιών.

Έγεννήθη τήν 17-9-1914 εις Βέροιαν. Μετά τήν 
άποφοίτησίν του έκ τού Διδασκαλείου Ίωαννίνων έση- 
μείωσεν έπιτυχεΐς σπουδάς είς τήν Μαθηματικήν καί 
Φυσικομαθηματικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου Α θη
νών.

Κατά τήν μεστήν καρπών θητείαν του είς τά Ανώ
τατα ’Επιστημονικά κ.λ.π. Ιδρύματα τής Χώρας μας 
ύπήρξεν στενός συνεργάτης τών βαθυστοχάστων έρευ- 
νητών τής Ουρανίου σφαίρας Σταύρου ΠΛΑΚΙΔΗ Καί 
Λημητρίου ΚΩΤΣΑΚΗ, Καθηγητών ’Αστρονομίας τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, έργασθείς σκληρώς καί έπω- 
μισθείς πολλαπλάς εύθύνας είς τήν έξέλιξιν τού ’Αστρο
νομικού Σταθμού Πεντέλης.

Ή  Έπιθεώρησις Χωροφυλακής, ή όποια είχε τήν 
έξαιρετικήν τιμήν νά φιλοξενήση είς τάς σελίδας της 
πολλάς συνεργασίας τού έκλιπόντος, συμμετέχουσα 
είλικρινώς είς τό πλήξαν τήν οικογένειαν τού μεταστάν- 
τος βαρύ πένθος, θρηνεί διά τήν άπώλειαν αύτού ώς 
έπιστήμονος, ώς πνευματικού πράγματι άνθρώπου καί 
ώς έξοχου συνεργάτου αυτής καί άποτίει, έκπληρούσα 
στοιχειώδες αυτής ήθικόν χρέος διά τού παρόντος, 
έλάχιστον φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης πρός τόν 
έκδημήσαντα, ευχόμενη όπως ό Ύψιστος άναπαύση 
αύτόν καί προστατεύση τήν οίκογένειάν του.

"Ας είναι ή μνήμη του αίρνία.

Μ
Μ

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Χ Α Σ Α Π Η Σ
'Ο αγνός επιστήμων καί άνθρωπος

Είς ήλικίαν 58 έτών άπεβίωσε τήν 10-7-1972 ό έκλε- 
κτός συνεργάτης τοϋ περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» Κωνσταντίνος ΧΑΣΑΠΗΣ, διακε
κριμένος ’Αστρονόμος, όστις είχεν έσχάτως είσαχθή 
είς τό 'Ιπποκράτειον Νοσοκομείον ’Αθηνών πρός νοση
λείαν, πάσχων έκ καρδιακού νοσήματος.

Είς τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν ήτις έγένετο τήν 
12-7-72 είς τόν 'Ιερόν Ναόν Άγιου Νικολάου Χαλαν
δρίου —’Αττικής, έχοροστάτησεν ό ’Επίσκοπος- Εύρί- 
που κ. κ. Βασίλειος, παρέστησαν δέ είς αύτήν ό Υπουρ
γός Πολιτισμού καί ’Επιστημών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, 
πολλοί έπιφανεΐς έπιστήμονες μεταξύ τών όποιων καί οί

τώυ τελούντων εν ΰφ’ όρον άπο- 
λύσει κατά τήν στάθμισιν τούτην, 
ιδιαιτέρως θα ληφθη ΰπ’ όψιν ότι 
είς τάς συνηθεστέρας τουλάχιστον 
των περιπτώσεων ό ΰφ’ όρον άπο- 
λυόμενος αλλοδαπός ευρισκόμενος 
μακράν τοϋ οίκονγενειακοΰ καί 
κοινωνικού του περιβάλοντος, άνευ 
οικονομικών πόρων συνήθως καί έν 
άπαγορεύσει άναπτύξεως επαγ
γελματικής τίνος δραστηριότητος 
Θά άχθη μοιραίως είς ίκανοποίησιν 
τών άναγκών έπιβιώσεώς του δι’ 
άνομων κατά τό πλείστον μέσων 
δεδομένης καί τής κατά τεκμήριον 
έκ τής προηγουμένης καταδίκης 
έγκληματικής του προδιαθέσεως. 
Έξ άλλου δέν δύναται νά παρορα- 
θή ότι προκε μένου περί έν ΰφ’ 
όρον άπολύσει τελούντων άλλο- 
δαπών καταδικασθέντων δι’ έγκλή- 
ματα στρεφόμενα κατά τής Πολι
τείας ή τοϋ κοινωνικού συνόλου 
(π.χ. κατασκοπεία, έμπορία ναρ
κωτικών κ. σ.) έκ τής έν έλευθερία 
έν τή ήμεδαπή διαβιώσεώς των 
ήθελε προκόψει κίνδυνος έπαναλή- 
ψεως τής δράσεώς των έπί ζημία 
τής άσφαλείας τής χώρας ή τής 
δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας 
κατά τάς περιστάσεις, ώστε πρό
δηλον νά καθίσταται τό συμφέρον 
τής Πολιτείας πρός άπομάκρυνσίν 
των έκ τών έδαφικών ορίων τής 
’Επικράτειας. Τοιοϋτον τι βεβαίως

δέν συμβαίνει προκειμένου περί 
τών έν ταϊς Φυλακαίς έκτιόντων 
τήν ποινήν των, ότε τό έκ τής 
άρχής τής νομιμότητος άπορρέον 
συμφέρον τής Πολιτείας πρός έκ- 
τέλεσιν τής καταγνωσθείσης ποι
νής υπερτερεί καταφόρως παντός 
άλλου συμφέροντος ή σκοπιμότητος 
είς τάς πλείστας άν μή πάσας τών 
περιπτώσεων, δεδομένου ότι συν
δρομή δημοσίου ή κοινωνικού συμ
φέροντος πρός άπέλασιν δυσχερώς 
δύναται νά νοηθή προκειμένου περί 
άλλοδαποϋ κρατουμένου είς τάς 
Φυλακάς καί έντεϋθεν άδυνατοϋντος 
νά προσβάλη τήν δημοσίαν τάξιν 
(περί τής συνδρομής τών προϋπο
θέσεων τής άπελάσεως όράτε ΰπ ’ 
άριθ. 2438] 1966 άπόφασιν Όλο-" 
μελείας τοϋ Συμβουλίου ’Επικρά
τειας).

Συμπερασματικώς καί συμφώνως 
πρός τά άνωτέρω άναπτυχθέντα 
έχομεν τήν γνώμην ότι ή Διοίκησις 
έχει τήν διακριτικήν εύχέρειαν πάν
τοτε νά διατάξη τήν άπέλασιν άλ- 
λοδαπού τελούντος έν ύφ’ όρον 
άπολύσει συμφώνως τοΐς άρθροις 
105 έπ. τοϋ Ποιν. Κώδικος στα
θμίζουσα όμως έν τή κρίσει της 
ταύτη είς έκάστην συγκεκριμένην 
περίπτωσιν καί τό άναντίρρητον 
συμφέρον τής Πολιτείας πρός έκτι- 
σιν τών Οπό τών Δικαστηρίων έπι- 
βαλομένων στερητικών τής ελευ
θερίας ποινών.
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ΕπικηιρότηΒ

Ο X. ΑΡΧΗΓΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΑΓΙΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τάς* απογευματινός ώρας τής 25-7-1972 ό Αρχηγός 
Χωροφυλακής Άντ]γος κ. Χρίστος Καραβίτης έπε- 
σκέφθη τά τέκνα τών άνδρών τού Σώματος τά όποια, 
κατά τήν τρέχουσαν κατασκηνωτικήν περίοδον, φιλοξε
νούνται εις τό εις "Αγιον Άνδρέαν Αττικής « Ιδρυμα 
τών Παιδικών Εξοχών Χωροφυλακής».

Ό  κ. ’Αρχηγός, κατά τήν γενόμένην έπίσκεψίν του, 
έχαιρέτησε όλα τά παιδιά, ώς πραγματικός πατέρας 
τής οικογένειας τών άνδρών του Σώματός μας καί έπε- 
δειξεν Ιδιαίτερον ένδιαφέρον καί πραγματικήν στορ
γήν διμ τάς συνθήκας διαβιώσεώς των.

Έν συνεχείμ δέ διένειμεν εις κάθε ένα παιδί χωριστά, 
διάφορα δώρα.

Β Ρ Α Β Ε Υ Σ Ι Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ο Σ

Τήν 19-7-1972 έγένετο ή βράβευσις τοϋ Χωροφύλα- 
κος κ. Παναγιώτου ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ διά τήν άξιό- 
λογον προσωπικήν συμβολήν, τάς ένεργείας καί τό έν 
γένει ένδιαφέρον του πρός τουριστικήν άξιοποίησιν 
τοϋ μέχρι τοΰδε άγνώστου εις τήν κοινήν γνώμην Σπη
λαίου «ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ» Άναβρυτής —Ναυπακτίας, 
δπερ παρουσιάζει έξαιρετίκόν ένδιαφέρον διά τήν του
ριστικήν άνάπτυξιν τής περιοχής αυτής.

Έκτιμήσασα προσηκόντως τήν προσφοράν τοϋ 
ώς άνω Χωροφύλακος ή Εταιρεία Πνευματικής καί 
’Επιστημονικής Άναπτύξεως, παρουσία διακεκριμένων 
έκπροσώπων αυτής καί έτέρων προσωπικοτήτων εις 
ειδικήν αίθουσαν τυΰ ένταϋθα (Σίνα 6) ΚέντρευΣπου- 
δών Δολιανίτη, άπένειμεν εις τόν τιμηθέντα τό Άργυ- 
ροϋν Μετάλλιον ΈξαιρέτωνΠράξεων μετά διπλώματος

ΕιδικήΑντιπροσωπεία τής ΕΛΠΑ μέ έπί κεφαλής τον Πρό
εδρον αυτής κ. Νικολαΐδην έπεσκέφθη (τήν 13-7-1972) τον κ. 
Αρχηγόν Χωροφυλακής παρουσία τοϋ Προέδρου τής ΕΣΗε,α , 

συνεργάτου καί φίλου τής Χωροφυλακής, κ. Πάνου Τρουμπου- 
νη, εις τό γραφεΐον του καί έπέδωσεν εις αυτόν Περγαμηνήν 
μετ’ Άναμνηστικοϋ Μεταλλίου έπί τή 20ετηρίδι τοϋ ΡΑΛΛΥ 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, εις ένδειξιν εύγνωμοσύνης τής ΕΛΠΑ και των 
Ελλήνων αυτοκινητιστών διά τήν έπί μίαν 20ετίαν πολύτιμον 
συμπαράστασιν καί συνεργασίαν τοϋ Σώματος τής Χωροφυ 
λακής πρός διεξαγωγήν τοϋ μεγάλου τούτου Διεθνοϋς αγώνος.
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Τήν 29-7-197λ Ο κ. Ιΐαναγιώ- 
της Κανελλόπουλος, βοηθός ’Αν
τιπρόεδρος καί Δ]ντής Δημοσίων 
Σχέσεων τής CAPITOL BANK 
OF CHICAGO, έκπροσωπών 
τόν Πρόεδρον αυτής κ. I. SCAN- 
D1FF, ένθερμον φιλέλληνα, έπε- 
σκέφθη τόν 'Αρχηγόν Χωροφυ
λακής Άντ]γον κ. Χρίστον Καρα- 
βίτ ιν εις τό γραφείον του καί 
έπέδωσεν εις αυτόν Άργυροϋν 
’Αναμνηστικόν Μετάλλιον μετά 
Διπλώματος, , έκδοθϊν υπό τής 
ώς άνω Τραπέζης έπί τή 15')ή Έπε- 
τείω τής ’Εθνικής μας Έπαναστά- 
σεως τοΟ 1821, διαβιβάσας αύτώ 
τά θερμά καί ειλικρινή φιλελληνι- 
κά αισθήματα τοΟ K.SCAND1FF.
Τό γεγονός δέ ότι διά πρώτην φο
ράν εις τήν ιστορίαν τών Η.Π.A 
έξεδόθησαν τοιαϋτα άναμνηστικά 
μετάλλια, καταδεικνύει τήν μεγί- 
στην αυτών πρός τήν χώραν μας 
δκτίμησιν, ώς κοιτίδα τού πολι
τισμού καί τών ιδεωδών τής ελευ
θερίας.

Ό  κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
άνταποδώσας διά τήν προσγενο- 
μένην πρός αυτόν τιμήν, ένεχεί- 
ρισε»ι εις τόν κ. Κανελλόπουλον · 
μίαν σειράν άνα.ανηστικών Γραμ- 
ματοσήμων τής ’Εθνικής Έπανα- 
στάσεως τής 21ης ’Απριλίου έπί 
τή συμπληρώσει τής Α' 5ετίας 
της, καί έτέραν τοιαύτην έπιδο- 
τέαν εις τόν Πρόεδρον κ,.ΙΕΡΡΤ 
SCANDIFF. ·

Τήν 20-7-72 έτελέσθη θμησκευ- 
τική πανήγυρις, έπί τή έορτή τού 
Προφήτου Ήλιοΰ, εις τό χωρίον 
Όξυά Κονίτσης —Ίωαννίνων τής 
ύπό τού Σώματος τής Χωροφυλα
κής υίοθετηθείσης έσχάτως όμω- 
νύμου Κοινότητος.

Εις τόν έορτασμόν έλαβεν μέ
ρος άντιπροσωπεία άνδρών τής 
Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυ
λακής ’Ηπείρου μέ έπί κεφαλής 
τόν Άνώτερον Διοικητήν αυτής 
Συνταγματάρχην κ. ’Αντώνιον 
ΛΑΓΟΠΑΤΗΝ.

Στιγμιότυπον τού έορτασμοΰ εί- 
κονίζεται εις τήν φωτογραφίαν, 
ένθα ό κ. ’Ανώτερος Διοικητής

Ϊ  συνομιλεί μετά κατοίκων τής Κοι-
νότητος Όξυάς.

Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ι Σ
Τήν 24-7-72 καί ώραν 10.00’ ό ’Αρχηγός Χωρ]κής 

Άντ]γος κ. Χρίστος Καραβίτης έδέχθη εις τό Γρα
φείον του τόν διακεκριμένον Δημοσιογράφον, ειλικρι
νή φίλον καί συνεργάτην τού Σώματος κ. Νικόλαον 
ΚΤΕΝΙΑΔΗΝ εις τόν όποιον άπένειμεν ίδιοχείρως τό 
Χρυσούν Έμβλημα τού Σώματος τής Χωροφυλακής 
διά τάς έπί μακρόν προσφερθείσας ύπ’ αύτού πολυτί
μους ύπηρεσίας ύπέρ τής Χωροφυλακής καί τής Ε λ 
ληνικής κοινωνίας γενικώτεοον. έξίρας δεόντως τήν 
προσωπικότητα, τό ήθος καί τήν άκεραιότητα τού χα- 
ρακτήρος τού τιμηθέντος.

Ό  κ. Κτενιάδης άνταπαντήσας μετριοφρονώ; ηύ- 
χαρίστησετόνκ. Αρχηγόν Χωροφυλακής διά τήνπροσ- 
γενομένην πρός αυτόν έξαιρετικήν τιμήν καί διάκρι- 
σιν είπών, συν τοΐς αλλοις, ότι ή προσφορά του είναι 
έλαχίστη έν σχέσει πρός τό έπιτελούμενον σήμερον 
ύπό τήν δημιουργικήν πνοήν τής ’Εθνικής Κυβερνή- 
σεως πολυσχιδές τής Χωροφυλακής έργον τό όποιον 
έκτιμαται καί άναγνωρίζεται δεόντως ύπό τού Ε λλη
νικού λαού. Προσέθεσεν δέ ότι θέλει έξακολοιθήσει 
προσφέρων δια βίου τάς ύπηρεσίας του διά τήν πρόοδον 
τής Χωροφυλακής καί τής κοινωνίας μας, συμφώνως 
πρός τό δέον καί τάς άπαιτήσεις τής έποχής μας.
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Τά σύγχρονα τεχνικό μέσα 

καί π Θεωρία των

Είς προηγούμενον τεύχος, έδόθησαν 
στοιχεία περιληπτικά, περί τής σταδια
κής έξελίξεως τών σημερινών τηλετύπων,

Είς τήν συνέχειαν δίδεται μία λεπτο
μερής, κατά τό.δυνατόν, περιγραφή τού 
τηλετυπικοϋ συγκροτήματος καί τών 
αντιστοίχων έπί μέρους λειτουργιών του, 
εύελπιστοΰντες δτι ή συνεπής κατανομή 
τοΟ κειμένου διά τού όποιου έπιχειρεϊται 
αΰτη, θά έπιτρέψη είς τόν άναγνώστην 
νά σχηματίση όρθήν καί όλοκληρωμένην 
άντίληψιν περί τοΰ τηλετύπου.

Τό σημερινόν τηλέτυπον, τοΰ όποιου 
ή μορφή άπεικονίζεται είς τάς φωτογρα
φίας τοΰ κειμένου, συγκροτείται άπό ένα 
σύστημα όργάνων, ήλεκτρονικών κυ
κλωμάτων καί συσκευών, διά τών όποιων 
έπιτυγχάνεται ή πλήρης λειτουργία του.

Τό τηλετυπικόν σύστημα, παρουσία 
ζεται ύπό μορφήνΣΥΝΕΡΓΆΖΟΜΕΝΩΝ 
πρός τήν κυρίως συσκευήν δευτερεου- 
σών συσκευών, άπό άπόψεως δέ λει
τουργίας. άπό μίαν σειράν διαδοχικών 
έργασιών, αί όποϊαι καθίστανται πολυ- 
πλοκώτεραι όταν τό τηλέτυπον λειτουρ- 
γή άσυρμάτως.

Συνεπώς, κάθε τηλετυπικόν σύστημα 
άπαρτίζεται άπό :

—Τήν κυρίως συσκευήν ή ΤΗΛΕΤΥ- 
ΠΟΝ.

—Τό τροφοδοτικόν μετ’ έπιλογέως, 
όταν λειτουργή ένσυρμάτως.

—Τό τροφοδοτικόν μετά τών έν συνε
χείς συσκευών, όταν λειτουργή άσυρμά
τως, ήτοι :

— Τό CONVERTER ή ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΤΗΝ.

—Τήν συσκευήν τού άσυρμάτου.
Ά πό άπόψεως λειτουργίας διακρίνο- 

μεν :
—Τήν ήλεκτρονικήν λειτουργικήν δια

δικασίαν.
—Τό σύστημα τού ήλεκτρομηχανικοΰ 

μεταφραστού, τό όποιον έλέγχεται άπό 
τό προηγούμενον,

1, Τ Η Λ Ε Τ Υ Π Ο Ν

Ή  Συσκευή τού Τηλετύπου όμοιάζει 
πρός μίαν όγκώδη γραφομηχανήν.

Άποτελεΐται, άπό τά ήλεκτρονικά 
κυκλώματα τά όποϊα καταλαμβάνουν τήν 
βάσιν αύτοΰ καί άπό τό μηχανικόν σύστη
μα τό όποιον είναι έγκατεστημένον άνω
θεν τού πρώτου.

Έ πί τού μηχανικού μέρους, διακρίνο- 
μεν πρωτίστως τά όργανα χειρισμού, δη
λαδή τό πληκτρολόγιον τών φθόγγων τού 
χρησιμοποιημένου άλφαβήτου, τούς άρα- 
βικούς άριθμούς άπό τό 0 έως 9, καθώς

Τ Η Λ Ε Τ Υ Π Α

Τηλέτυπον έν έτοιμότητι. 'Εμπρός δεξιά διακρίνεται ή διατετρημένη ταινία 
είς τήν υποδοχήν μεταφράσεως ένφ άριστερά διακρίνεται ή ταινία έξερχομένη τοΰ 
συστήματος διατρήσεως.
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καί τά στοιχεία τονισμού, στίξεως κ.λ.π. 
Πλέον τούτων τό μηχανικόν μέρος φέ
ρει καί ώρισμένα πλήκτρα διαφόρων 
συμβολισμών, χρησίμων είτε διά τό κεί
μενον τό όποιον διαβιβάζεται ή λαμβά- 
νεται, είτε διά τήν έκτέλεσιν ώρισμένων 
λειτουργιών ώς έπί παραδείγματι, ή 
αύτόματος έπανάληψις συνδυασμού γραμ
μάτων, ή έπαναφορά τού φορείου, ή 
έναρξις καί παΰσις λειτουργίας, άλλαγής 
γραμμής κ.λ.π., ή θέσις εις λειτουργίαν 
τού διατρητικοΰ συστήματος. Εις τό 
αύτό μέρος διαλαμβάνεται ό ρόλος τού 
χάρτου έπί τού όποιου καταγράφεται τό 
κείμενον, τό σύστημα τής μελανοται- 
νίας καϊ ιό- σύστημα^ διατρησεως τής 
ταινίας.

Τά άνωτέρω συστήματα θά παρουσιασ- 
θούν καί πάλιν εις τήν συνέχεια, θά δο- 
θή δέ ή εύκαιρία νά γνωρίσωμεν καί τόν 
τρόπον λειτουργίας καί τόν προορισμόν 
τους.

Εσωτερική όψις τών άνω τής βάτεως τής συσκευής ΤΗΛΕΤΥΠΟΥ ήλεκτρο- 
μηχανικών έξαρτημάτων. Οί άριθμοί δεικνύουν τά άντίστοιχα έξαρτήματα. Διακρί- 
νονται: (3) Ρόλος χάρτου, (8) καί (9) μηχανισμοί πληκτρολογίου, (7)πληκτρολό- 
γιον, (5) υποδοχή διατετρημένης ταινίας πρός έκπουπήν.

Έλέχθη ήδη. ότι τό Τηλέτυπον δύνα- 
ται νά λειτουργήση είτε ένσυρμάτως, δη
λαδή μέσω καλωδίων μετά τού τηλε
τύπου τού άνταποκριτοΰ, είτε άσυρμά- 
τως δηλαδή μέσω Πομπού.

Καί εις τάς δύο περιπτώσεις, διά τόν 
τύπον τού τηλετύπου τόν όποιον περι- 
γράφομεν, έκτος τής τηλετυπικής συ
σκευής, υπάρχει καί μία άλλη συσκευή ή 
οποία έχει ένα ειδικόν προορισμόν, τόν 
όποιον θά άναπτύξωμεν άμέσως κατω
τέρω. Ή  συσκευή αύτή όνομάζεται γε
νικώς, ώς έκ τού προορισμού της ΤΡΟ
ΦΟΔΟΤΙΚΟΝ.

'Υπάρχουν δύο τύποι τροφοδοτικών. 
Ο εις τύπος χρησιμοποιείται, είτε οσά

κις τό Τηλέτυπον στέλλει τά σήματα του 
μέσω πομπού, είτε όταν τούτο συνδέεται 
μέσφ γραμμής, άπ’ ευθείας μέ άλλον τη
λέτυπον.

"Οταν τό τηλέτυπον πρόκειται νά συνδε- 
θή, μέσοι γραμμής, διά περισσοτέρων 
τού ενός τηλετύπων, διαδοχικώς, τότε 
χρησιμοποιείται ό έτερος τύπος τού 
τροφοδοτικού, ό όποιος φέρει καί έπιλο- 
γέαν. Ό  έπιλογεύς είναι γνωστός δίσκος 
τού κοινού αύτομάτου τηλεφώνου, μετά 
τών κυκλωμάτων του, μέσφ τού όποιου 
έπιτυγχάνομεν, διά συνδυασμού άριθμών, 
τήν αύτόματον σύνδεσιν τής συσκευ’ής μας 
μετά τής συσκευής τής ’Υπηρεσίας, 
μετά τής όποιας έπιθυμοΰμεν νά έπικοι- 
νωνήσωμεν.

Δηλαδή, ό δεύτερος τύπος τού τροφο
δοτικού, είναι όμοιος τού πρώτου, μέ 
προσθήκην μόνο,ν τού έπιλογέως.

Τό τροφοδοτικόν λαμβάνει τό άναγκαί-/ 
ον διά τήν λειτουργίαν του ρεύμα, έκ 
τού ηλεκτρικού δικτύου τής πόλεως. 
'Υπάρχει ή εύχέρεια, ή παροχή τού 
ρεύματος νά γίνη καί άπό συσσωρευτάς 
έφ’ όσον παρίσταται τοιαύτη άνάγκη. 
Ά φ ’ έτέρου συνδέεται μετά τού τηλε
τύπου καί τής γραμμής ή όποια όδηγεΐ 
πρός τό τηλετυπικόν Κέντρον, περί τού 
όποιου θά γίνη λόγος κατωτέρω, ή άντί 
τού τηλετυπικοΰ Κέντρου μετά τής 
γραμμής άπ’ εύθείας συνδέσεως μετά 
τού τηλετύπου τού άνταποκριτοΰ, διά τήν 
περίπτωσιν μεμονωμένων συνδέσεων.

"Οταν όμως ή έπικοινωνία γίνεται άσυρ- 
μάτως, τότε τό τροφοδοτικόν, άντί τής 
συνδέσεώς του μετά τού Τηλετυπικοΰ 
Κέντρου, ή μεθ’ ένός μεμονωμένου τηλε

τύπου, συνδέεται μέ μίαν άλλην συσκευήν 
ή όποια όνομάζεται CONVERTER, 
τήν όποιαν έπίσης θά γνωρίσωμεν εις τήν 
συνέχειαν.

Προορισμός τού Τροφοδοτικού :
Τό Τροφοδοτικόν τό όποιον λειτουρ

γεί διά τού ρεύματος τής πόλεως, ή καί 
άπό συσσωρευτάς ένδεχομένως, παρέ
χει :

α) Τήν τάσιν τροφοδοσίας ή όποια 
άπαιτείται διά τήν λειτουργίαν τού 
κινητήρος τού τηλετύπου, καθώς έπίσης 
καί ώρισμένων άλλων κυκλωμάτων.

β) Τήν τηλεγραφικήν τάσιν, ή όποια 
είναι 60 VOLT, διά τήν τροφοδοσίαν 
τής τηλεγραφικής γραμμής.

γ) Μέσφ τού τροφοδοτικού διαβιβά
ζονται, τά τηλετυπικά σήματα, είτε πρός 
τό τηλέτυπον, είτε πρός τήν έξω γραμ
μήν, δηλάδή τήν τηλεγραφικήν, είτε 
πρός τό CONVERTER ύπό μορφήν 
διαμορφωμένης άναλόνως τάσεως.

δ) Τέλος τό τροφοδοτικόν μετ’ έπιλο
γέως, παρέχει πρός τήν γραμμήν καί τήν 
διαμορφωμένην τάσιν έπιλογής.

Τό τροφοδοτικόν έν όλίγοις, έκτελεί 
μίαν σειράν σπουδαίων λειτουργιών καί 
συνδράμει ώς κύριον κύκλωμα εις τήν 
λειτουργίαν τού όλου τηλετυπικοΰ συγ
κροτήματος.

3. C O N V E R T E R

Μεταξύ τροφοδοτικού άφ’ ένός καί · 
πομπού άφ’ έτέρου, παρεμβάλλεται μία 
άλλη συσκευή, τό CONVERTER, ή 
ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΗΣ.

Τό CONVERTER έχει ώς προο
ρισμόν νά μετατρέπη τήν πολύ χαμηλήν 
συχνότητα τών σημάτων τού τηλετύπου

εις σήμα κατά συχνότητα καί τάσιν άνά- 
λογον διά νά έφαρμοσθή εις τήν είσοδον 
τού -πομπού καί νά άκτινοβοληθή έν 
συνεχείμ.

Τό CONVERTER τροφοδοτείται άπό 
τήν τάσιν τού ηλεκτρικού δικτύου τής 
πόλεως, διά μέσου δέ τού τροφοδοτικού, 
λαμβάνει μόνον τό τηλετυπικόν σήμα. 
Φέρει δείκτην ό όποιος κατά τήν έκπο- 
μπήν δεικνύει πρό βαθμολογημένου πί- 
νακος, τήν ίσχύν τού διαβιβαζομένου εις 
τόν πομπόν τηλετυπικοΰ σήματος. "Ενας 
διπλής έπαφής διακόπτης, έπιτρέπει εις 
τό CONVERTER νά λειτουργή άλ
λοτε ώς μέσον έκπομπής τού τηλετυπι- 
κοΰ σήματος, κατά τήν έκπομπήν, καί 
άλλοτε ώς διαμορφωτής τού λαμβανομέ- 
νου έκ τού πομπού σήματος, διά τού 
όποιου τροφοδοτεί τό τηλέτυπον, μέσφ 
τού τροφοδοτικού, κατά τήν λήψιν.

Τό CONVERTER συνεπώς έκτελεί 
δύο λειτουργίας, ήτοι τήν άναγοαένην 
εις τήν διαμόρφωσιν τής λαμβανο- 
μένης έκ τού δέκτου τού πομπού 
συχνότητος, τήν προερχομένην έκ τού 
τηλετυπικοΰ Σταθμού τού άνταποκριτοΰ 
διά τήν τροφοδότησιν καί μετάφρασιν 
ύπό τού τηλετύπου.

4. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ (ΠΟΜ
ΠΟΥ)

Ο Πομπός δέον νά διαθέτη είσοδον 
άνάλογον, διά τό μέσφ τού CONVE
RTER έφαρμοζόμενον τηλετυπικόν 
σήμα.
Πομποί προσαρμοζόμενοι εις τά τηλετυπι
κά σήματα, είναι οί τύπου S.S.B. καί 
όλοι γενικώς οί Σταθμοί οί όποίοι λει
τουργούν μέ συχνότητα F.M,
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5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Τά ήλεκτρονικά κυκλώματα τού τη
λετύπου, διαλαμβάνουν τήν γενικήν βά- 
σιν του χρόνου. Διά τοΰ συστήματος τού
του έπιτυγχάνεται ή ακριβής αλληλοδια
δοχή τών διαφόρων λειτουργιών. Τά 
κυκλώματα έκπομπής καί τά κυκλώματι 
λήψεως.

Ή  ήλεκτρομηχανική διάταξις έξ δλ 
λου, έκτος άπό τό πληκτρολόγιον τών 
τεσσάρων σειρών καί του κινητήρος, 
διαλαμβάνει τό σύστημα μεταφράσεως 
τών λαμβανομένων σημάτων καί τής 
έκτυπώσεως, ή όποια έκτελεϊται διά τών 
ράβδων καί μοχλών έπιλογής τυπογρα
φικού στοιχείου, τών οδοντωτών τροχών 
υποβιβασμού κ.λ.π.

Κατά τήν λειτουργίαν τοΰ τηλετύπου, 
τόσον κατά τήν λήψιν. όσον καί κατά 
τήν έκπομπήν, υπάρχει στενωτάτη συνερ
γασία μεταξύ τής ήλεκτρομηχανικής 
διατάξεως καί τών ήλεκτρονικών αύτού 
κυκλωμάτων.

Ά λλ’ ας παρακολουθήσωμεν τήν λει
τουργίαν ένός τηλετύπου κατά τήν έκ
πομπήν.

Διά τήν κλήσιν τού άνταποκριτοΰ, άν 
μέν πρόκειται περί άσυρ μάτου συνδέσεως, 
τότε όρίζεται άκριβής ώρα συνεντεύξεως 
διά τήν τηλετυπικήν έπαφήν, έκός άν ό 
πομπός τοΰ άνταποκριτοΰ εΰρίσκεται 
έν έτοιμότητί, δπότε τό τηλέτυπον κα
ταγράφει τό κείμενον καί χωρίς τήν πα
ρουσίαν χειριστοΰ. Τό αυτό συμβαίνει 
καί όσάκις τό τηλέτυπον συνδέεται άπ’ 
ευθείας, μέσω γραμμής, μέ έτερον τη
λέτυπον.

Διά τά τηλέτυπα μετ’ έπιλογέως. ή 
σύνδεσις μεταξύ των γίνεται μέτ οι ένός 
κοινοΰ τηλετυπικοΰ Κέντρου. Τό Τη- 
λετυπικόν Κέντρον είναι κατ’ αντιστοι
χίαν ώς τό άστικόν τηλεφωνικόν κέντρον 
διά τάς οίκιακάς κ.λ.π. αυτομάτους τη
λεφωνικός συσκευάς.

Είεβήν προκειμένην περίπτωσιν, υπάρ
χει ακουστική σήμανσις τής κλήσεως. 
Ό  χειριστής, πιέζει τό αντίστοιχον κομ- 
βίον κλήσεως. Ή  άφή ένός πρασίνου 
ένδεικτικοΰ λαμπτήρος, ειδοποιεί ότι 
ή γραμμή είναι έτοιμη. Τούτο ομοιάζει 
πρός τό άκουστικόν χαρακτηρισμόν 
σήμα τοΰ αυτομάτου τηλεφώνου, τό 
όποιον δέον νά προηγήται τής Επιλογής 
τοΰ άριθμοΰ κλήσεως.

’Επακολουθεί ή έπιλογή τοΰ έπιθυμη- 
τοΰ άριθμοΰ διά τοΰ δίσκου κλήσεως. 
Ή  μετά τήν έπιλογήν άφή ετέρου λευκού 
λαμπτήρος, δίδει τήν ένδειξιν ότι ή 
σύνδεσις έπραγματοποιήθη. Αύτομάτως 
τό καλοΰν τηλέτυπον, δίδει πρός· τό 
έτερον τό χαρακτηριστικόν του.τό όποιον 
καταγράφεται. Τό χαρακτηριστικόν δύ- 
ναται νά είναι ένας συνδυασμός ψηφίων 
έκ γραμμάτων ή αριθμών. Ή αυτόματος 
έκπομπή τοΰ χαρακτηριστικοΰ, προκα- 
λείται υπό τοΰ έπιλογέως. 'Επακολουθεί 
ή διαβίβασις τοΰ κειμένου. Ά ν  όμως, με
τά τήν έπιλογήν τοΰ άριθμοΰ, άντί τής 
άφής τοΰ λευκοΰ λαμπτήρος σβέση ό 
πράσινος λαμπτήρ, τοΰτο σήμαίνει ότι 
ό καλούμενος. είναι κατειλημμένος. 'Ο
λόκληρος ή περιγραφεΐσα διαδικασία, 
έκτελεϊται διά τοΰ τροφοδοτικοΰ*· μετ’ 
έπιλογέως έπί τοΰ όποιου υπάρχουν τά 
ρργανα χειρισμοΰ καί σημάνσεως.

Τροφοδοτικόν σύστημα τοΰ τηλετύπου. "Ανω τό έσωτερικόν τής συσκευής καί 
κάτω ή συσκευή μετ’ ένδείξεως τών κομβίων χειρισμού καί τών λυχνιών παρακο
λουθήσεις τής λειτουργίας.

’Επί τοΰ τηλετύπου ύπάρχει ειδικόν 
πλήκτρον, διά τοΰ όποιου τίθεται εις 
λειτουργίαν βομβητής ή έτερον ήχητι- 
κόν όργανον. Μέσφ τοΰ συστήματος 
τούτου, οί χειρισταί τών τηλετύπων είναι 
δυνατόν νά έχουν μίαν συννενόησιν, 
άπ’ ευθείας μεταξύ των, άνά παν στάδιον 
τής έκπομπής, ώς έπί παραδείγματι ή 
συνεχής ήχησις : «Τέλος τής έκπομπής» 
ή ήχησις μετά διακοπών : «Έπανάληψις 
κειμένου» κ.λ.π. άναλόγως πρός τάς 
προηγηθείσας ιδιαιτέρας συμφωνίας με
ταξύ τών χειριστών. Είναι δυνατόν έπί- 
σης ή ακουστική σήμανσις νά χρησιμο- 
ποιηθή διά τήν κλήσιν τοΰ χειριστοΰ, 
πλησίον τοΰ λειτουργοΰντος ήδη τηλετύ
που, έφ’ όσονέχει άπομακρυνθή τούτου.

Κατά τήν λειτουργίαν τοΰ τηλετύπου 
ύπάρχει άπόλυτος σχεδόν πιστότης άπο- 
δόσεως τών χειρισμών. Τοΰτο έχει τήν 
έννοιαν ότι τό τηλέτυπον υπακούει 
πιστώς εις τήν έκφρασθεϊσαν διά τών 
χειρισμών θέλησιν ’τοΰ χειριστοΰ, ή εις 
τά έν τή διατετρημένη ταινία διατυπω- 
θέντα. Τοΰτο προκύπτει καί έκ τοΰ έπί 
τοΐς έκατόν ποσοστού άνοχής παραμορ- 
φώσεως τοΰ σήματος διά τά συγκεκρι
μένα τηλέτυπα. Ή τοι διά τήν έκπομπήν 
τό περιθώριον παραμορφώσεως είναι 
3ο]ο. Τοΰτο σημαίνει ότι μέχρι τοΰ 
βαθμοΰ τούτου, τό σήμα γίνεται ανεκτόν 
νά άλλοιωθή χωρίς νά έπιφέρη σφάλμα 
εις τήν άπόδοσιν. Κατά τήν λήψιν, ή 
παραμόρφωσις αυτή δύναται νά φθάση 
μέχρι τό 45ο]ο χωρίς νά έπηρεάση τήν 
ποσότητα τοΰ διαβιβασθέντος υπό τάς 
άνωτέρω συνθήκας κειμένου. Ή  άξιο- 
πιστία 'άλλαις λέξεσι τοΰ τηλετυπικοΰ 
συγκροτήματος, δέν έπηρεάζεται άπό τά 
παρατεθέντα ποσοστά παραμορφώσεως 
τόΰ σήματος. Τά ποσοστά αΰτά άποτε- 
λοΰν καί μίαν έπί πλέον άπόδειξιν τής 
τελειότητος καί άρτιότητος τών ύπ’

Ό  χειρισμός, τοΰ πληκτρολογίου είναι 
όμοιος πρός τόν χειρισμόν γραφομηχα
νής, μέ έλαφράς διαφοροποιήσεις ώς πρός 
τό σύστημα έγγραφής.
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δ ιην τηλετύπων, καί τής τεχνικής έξε- 
λίξεως εις τόν τομέα τών τηλεπικοι 
νωνιακών μέσων.

Ή  διατετρημένη ταινία, περί ής έγέ- 
νετο λόγος άνωτέρω, είσάγεται πρός 
έκπομπήν εις ειδικήν ύποδοχήν. ’Οδον
τωτός τροχός άγκιστρούμενος έπϊ τοΟ 
διατρητικού αξονος κινήσεως τής ται
νίας (σειρά μικροτέρων διατρήσεων δι- 
ήκουσαι κατά τήν έννοιαν τοΰ αξονος 
κινήσεως τής ταινίας καί περί τό μέσον 
περίπου αυτής), μετακινεί ταύτην μέ 
ώρισμένην ταχύτητα. 'Η ταινία διέρχε
ται ύπεράνω πέντε μικρών όνύχων, 
διατεταγμένων κατά τήν σειράν τών 
διατρήσεων τής ταινίας. Ό που ύπάρχει 
διάτρησις, ό δνυξ εισέρχεται έντός αυ
τής καί ούτω δέν έπηρεάζεται άπό τήν 
διέλευσιν τής ταινίας. 'Οσάκις όμως 
διέρχεται ύπεράνω αύτοϋ ταινία άδιά- 
τρητος, πιέζεται ύπ’ αύτής πρός τά κάτω 
ό άντίστοιχος όνυξ. Οΐ όνυχες ένεργοΰν- 
τες ώς διακόπται ήλεκτρικοί, δίδουν 
άντίστοιχα ήλεκτρικά σήματα διά τής 
έπιτυγχανομένης λόγω πιέσεως έπαφής 
καί οϋτω ένεργοποιεΐται τό κύκλωμα 
έκπομπής τού κειμένου διά τού διατρη- 
τικοό συστήματος.

Ή  ταχύτης έκπομπής του κειμένου διά 
τής έν λόγιρ ταινίας είναι 400 γράμματα 
άνά πρώτον λεπτόν. Μέ τήν αυτήν ταχύ
τητα- δέ λαμβάνονται καί άπό τό τηλέ- 
τυπον τοΰ άνταποκριτοϋ.

'Οσάκις τό τηλέτυπον έκπέμπει διά 
τοΰ αυτομάτου συστήματος τής διατρη- 
τικής ταινίας, δέν είναι αναγκαία ή πα
ρουσία τών χειριστών λήψεως καί 
έκπομπής. Τό διαβιβαζόμενον κείμενον, 
καταγράφεται ταυτοχρόνως καί εις τό 
τηλέτυπον έκ τοΰ οποίου γίνεται ή έκ- 
πομπή.

’Ανάλογοι λειτουργίαι γίνονται καί 
εις τό τηλέτυπον λήψεως. Τό σήμα 
λαμβάνεται ύπό τοΰ δέκτου τοΰ πομπού 
καί δίδεται είς τό τηλέτυπον καθ’ όν 
τρόπον έξετέθη προηγουμένως.

Τό τηλέτυπον, έφ’ όσον εύρίσκεται 
ύπό τάσιν καί είναι έν ήρεμίμ. τελεί είς 
θέσιν λήψεως. Δέν άπαιτεϊ παρόντα τόν 
χειριστήν του. Δύναται νά λάβη τό 
κείμενον, τό όποιον καταγράφει είς τόν 
χάρτην τοΰ ρόλου καί ταυτοχρόνως είς τήν 
διατρητικήν ταινίαν, έφ’ όσον έρυθμίσθη 
προηγουμένως ώστενά λειτουργήση πα
ράλληλα καί τό σύστημα τοΰτο.

Διά τών προλεχθέντων. κατεβλήθη 
προσπάθεια σκιαγραφήσεως τών κυριω- 
τέρων λειτουργιών τοϋ τηλετύπου καί 
τής άναμφισβητήτου ικανότητάς του 
είς ό,τι άφορα τήν ταχύτητα αποστολής 
καί λήψεως μακροσκελεστάτων κειμέ
νων μέ έλαχίστην άπασχόλησιν τοΰ προ
σωπικού.

"Ενα μέσον έπαναστατικόν είς ταχύ
τητα, καταπληκτικόν είς δυνατότητας, 
άνετον είς τήν χρήσιν του, σύγχρονον 
είς τήν τεχνικήν κατασκευήν του, πρό
θυμον νά λειτουργήση αυτομάτως άνά 
πάσαν στιγμήν τοϋ 24ώρου,τίθεται είς 
τήν διάθεσιν τών 'Υπηρεσιών τοΰ Σώ
ματος διά τήν μεταξύ των έπικοινωνίαν

Μετά πεποιθήσεως λοιπόν δύναται νά 
ύποστηριχθή, ότι τό τηλέτυπον έγκαι- 
νιάζει νέαν περίοδον είς τά μέσα τηλε
πικοινωνίας τοΰ Σώματος τής Χωρ]κής

ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ 
ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ
Έπϊ τή άποχωρήσει μου έκ τοΰ Υπουρ

γείου, επιθυμώ δπως σάς άπευθύνω τάς θερμάς 
μου ευχαριστίας διά τήν πολύτιμον συνεργα
σίαν τής όποιας έτυχον έκ μέρους όλων Υμών, 
πρός έκπλήρωσιν τής άποστολής μου.
< Τά έξαίρετα έπιτεύγματα είς τούς τομείς 

άσφαλείας καί τάξεως άποτελοΰν δι’ όλους 
σας τίτλον τιμής

’Έχετε πολλά νά έπιτελέσητε είσέτι πρός 
όλοκλήρωσιν τών σκοπών τής Έπαναστάσεως, 
δι’ ό καί σας προσκαλώ όπως έξακολου- 
θήσητε τήν προσπάθειάν σας μετά τοΰ αύτοϋ 
ζήλου καί ένθουσιασμοϋ.

Εύχομαι είς όλους σας υγείαν, προσωπικήν 
καί οικογενειακήν ευτυχίαν καί εύόδωσιν τών 
προσπαθειών σας έπ’ άγαθώ τής ΠΑΤΡΙΔΟΣ.

Ό ' Υ π ο υ ρ γ ό ς  
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Υ.Δ.Τ
Απερχόμενος τής θέσεως τοΰ Γενικοΰ Γραμ- 

ματέως τοΰ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, 
άπευθύνω πρός απαντας υμάς τάς θερμάς μου 
ευχαριστίας διά τήν συνεργασίαν σας καί διά 
τήν πολύτιμον συμπαράστασίν σας είς τό έρ- 
γον μου.

Τά Σώματα Άσφαλείας, είς τά όποια έχετε 
τήν τιμήν νά ύπηρετήτε, έπιτελοΰν άξιοζή- 
λευτον έργον είς τόν ζωτικόν χώρον τού Νό
μου καί τής Τάξεως καί προσφέρουν άνεκτιμή- 
τους υπηρεσίας είς τήν Πατρίδα.

Πρέπει νά είσθε υπερήφανοι διότι πολλά 
συνεισφέρετε είς τήν προσπάθειαν πρός άνα- 
δημιουργίαν τής Χώρας, τήν όποιαν έχει άνα- 
λάβει ή Εθνική Επανάστασης τής 21ης Α πρι
λίου 1967.

Τδικόν σας έργον είναι ή παγίωσις τής 
τάξεως, τής άσφαλείας καί τής γαλήνης, ήτις 
έπικρατεϊ άπ’ άκρου είς άκρον τής Χώρας καί 
δίκαιος ό έπαινος τής Πολιτείας διά τό έπί- 
τευγμά σας τοΰτο.

Αισθανόμενος ότι άποχωρίζομαι λίαν προσ
φιλών συνεργατών, σας διαβεβαιώ ότι καί άπό 
τής νέας θέσεώς μου θά εύρίσκωμαι είς τό 
πλευράν σας, θερμός συμπαραστάτης είς τό 
έργον σας.

Σάς άποχαιρετώ καί σάς εύχομαι υγείαν, 
πάσαν άτομικήν καί οικογενειακήν εύτυχίαν 
καί έκπλήρωσιν τών εύγενών φιλοδοξιών σας, 
έπ’ άγαθώ τής Πατρίδος.

Ό  Γ ενικός Γ ραμματεύς 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΑΟΣ



ά Κύθηρα ή Τσιρΐγο ή Πορφυρούσα, είναι ένα 
φιλόξενο διαμάντι τής 'Ελληνικής Θάλασσας, πού 
έκ τταραλλήλου διεκδικεϊ καί την γέννηση τής Θεάς 
’Αφροδίτης στά άφροζωσμένα γαλανά νερά του.

"Ενα παληό τσιριγώτικο τραγούδι μας λέγει 
«’Ανάμεσα στον Κάβο —Μαληά— ανάμεσα στην 
Κρήτη—στο Τόιρΐγο τόμορφο νησί—γεννήθη ή 
’Αφροδίτη». Είναι στην συστάδα των Επτανήσων 
άλλά τώρα διοικητικώς εδώ καί κάμποσα χρόνια 
άνήκει στον Νομό Πειραιώς. Κάποτε π ή γα  γιά  ενα 
μήνα καί κάθησα 6 1]2 ολάκερους μήνες καί τό γνώ 
ρισα καί τό άγάπησα σάν δεύτερη πατρίδα μου, 
καί είναι τόσο όμορφα, ήσυχα πού δίνεις άθελά 
σου τον λόγο ότι θά ξαναπάς. Στήν Χώρα, Καψάλι, 
Ποταμό, ύπάρχουν φιλόξενα, καθαρά ξενοδοχεία 
καί μερικές εκατοντάδες σπίτια νά σέ φιλοξενήσουν.

Τό ταξεΐδι μέχρι πρό τίνος ήταν μονάχα άτμο- 
πλοϊκό καί κρατούσε 14.,ώρες άπό τόν Πειραιά μέχρι 
τό Καψάλι, σήμερα έχε? καί άεροπορικό, πού διαρ- 
κεϊ μόνον 1 ώρα καί 15 λεπτά. Πάνω άπό τό Καψάλι 
είναι ή Χώρα (ΚΥΘΗΡΑ) μέ τούς 600 φιλόξενους 
κατοίκους της καί λίγο πιο πάνω τό Κάστρο πού

ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  Σ Υ Μ Ι Γ Δ Α  ΛΑ
Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ

άπό τό 1453 ήταν τό ύπερασπιστήριο τής νήσου 
εναντίον τών πειρατών, στά βράχια του θά άντι- 
κρύσης κάτι όμορφα κίτρινα άμάραντα λουλουδάκια 
πού λέγονταιΣΕΜΠΡΕΒΙΒΕΣ (αιωνόβια) καί άπό 
κεϊ πάνω άμα δέν έχει κατσιφάρα άτενίζεις τήν 
όμορφη Κρήτη.

Στο Κάστρο τά παληά χρόνια έμενε ή άφρόκρεμα 
τού νησιού, τό Χάϊ Σοσάϊτυ νά πούμε σήμερα, 
όπως οΓ οικογένειες ΣΤΑΗ, ΚΟΝΤΟΛΈΟΝΤΟΣ, 
ΚΑΛΟΥΤΣΗ καί άλλων όπου βλέπει σήμερα κανείς 
τάρχοντικά τους άνεβαίνοντας στο Κάστρο καί 
[ ερικά ένετικά κανόνια άπομεινάρια μιας εποχής.

Εις τά άριστερά τού Καψαλιού άνεβαίνοντας γιά 
τήν Χώρα, άτενίζεις τόν "Αη—Γιάννη τον Γκρεμνό 
καί λίγο πιο πάνω σέ υψόμετρο 800 μ. τούς 
'Αγίονς Άκινδύνους. Στά πόδια τού Κάστρου είναι 
ό Μ ίσα Βούργος μέ τόν "Αγιον Γεώργιον όπου 
είναι διακοσμημένος μέ βυζαντινές νωπογραφίες 
τού 1Δ'. καί ΙΕ', αιώνα. Ή  Μητρόπολις τού νησιού 
είναι ό ’Εσταυρωμένος στήν Χώρα, παλαιότερα 
πούχε δύο δήμους τό νησί, τόν μέσα μέ πρωτεύουσα 
τήν Χώρα καί τόν έξω τόν Ποταμό, είχαν καί έδρα 
Μητροπολίτου, γιατί οί κάτοικοι —ήσαν 12.000 
ένώ σήμερα είναι ζήτημα άν είναι 5.000—φύγανε 
γιά  τήν ’Αθήνα, Πειραιά, Άιιερική, Καναδά, 
Αύστραλία καί σ’ άλλα μέρη τής ύ ρηλίου, άλλά δέν 
τόν ξεχνάνε τόν τόπο τους γιατί στέλνουν χρήματα 
γιά  νά ένισχύσουν τό Κοινοτικό ταμείο ή τής 
έακλησιάς ή νά φτιάξουν ένα δρόμο ή ένα σχολείο, 
συνεισφέρουν τό ; όβολό τους πρόθυμα γιά  κοινω
φελή έργα. Στήν Χώρα υπάρχει καί πλήρες Γυμνά- 
σιον πού μέ χίλιους κόπους καί προσωπικούς μό-
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X0ous τό δημιούργησε ό αείμνηστος καθηγητής του 
καί αργότερα Γυμνασιάρχης του ό ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑ
ΘΗΣ εδώ καί 50 χρόνια περίπου. Έδώ επίσης δια
τηρούνται καί κατοικούνται παληά αρχοντικά όπως 

* τού Μιμήκου τοϋ Τζενεράλη άπό τό 1560 μέ τό 
οικόσημο στήν πόρτα, τοϋ Μόρμορη 1450 καί 
άλλων. Ωραία καί γιομάτα δροσιά χωριά είναι 
τά ξακουστά Μυτάτα, ό Μυλοπόταμος μέ τό 
θαυμάσιο σπήλαιο τής 'Αγίας Σοφίας, ό Καραβάς 
μέ τήν Άμυργιαλή καί τό Σιδηρόνερο, τό Λιβάδι, 
Πιτσινιάνικα καί άλλα.

Τό νησί ολόκληρο ήλεκτροφωτίζεται άπό τήν 
Δ.Ε.Η. και είναι έργον των Άφών Δαπόντε άπό τήν 
Χώρα, έχει κινηματογράφον καί τηλεόρασιν έκ τοϋ 
γεγονότος ότι είναι πλησίον τής Κρήτης.

Ό π ω ς συμβαίνει κάθε χώρος που λέγεται Ελλάς, 
έχει προστάτη καί τον φυλάει έτσι καί έδώ έχει 
τό νησί, τό Τσιρΐγο τήν προστάτιδά του ποΰ τήν 
ονομάζει ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ καί πήρε τήν ονομασία 
της έκ τοϋ φυτού -Μυρτιάς, γιατί εκεί άναμεσίς τήν 
βρήκε ένας γεροβοσκός στις 24 Σεπτεμβρίου καί 
εί. αι μία άπό τις εικόνες τοϋ Εΰαγγελιστοϋ Λουκά. Οί 
Τσιριγώτες νηστεύουν έπί 24 μέρες τόν χρόνο γιά 
τήν χάρη της καί ξεκινούν γιά  τό μοναστήρι της

που μπορεί να φιλοξενήση 200 μέ 250 άτομα στά 
απολύτως καθαρά καί κάτασπρα κελιά του. Εις τό 
Τσιρΐγο έκτος τής Μυρτιδιώτισσας τό μοναστήρι 
είναι καί τής ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ τών ΠΑΝΤΩΝ ΕΛΠΙΣ 
ΜΟΝΗ με 150 κελιά καί πού βγαίνει τό περίφημο 
τσιριγώτικο μέλι καί τής ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΣΑΣ πού 
γιορτάζει στις 2 Αύγούστου. Είναι γνωστό εις 
όλους μας ότι κάθε περιοχή μικρή ή μεγάλη, χωριό, 
χωριουδάκι νησί η νησακι, νάχει καί τοπικούς 
χορούς έτσι καί δώ ό πρώτος τσιριγώτικος Υορός 
είναι ό ΜΠΟΥΡΔΑΡΗΣ μέ μιά άρκετή μικρή παραλ
λαγή στά μέτρα τού αδελφού του ΠΕΝΤΟΖΑΛΗ 
πού τά διεμόρφωσε ό πολυτάλαντος κ. Σοφοκλής 
Καλούτσης προέρχεται άπό τήν λέξι τού ρήματος 
YOU R πού θά πή εισορμώ καί μάλλον χορός 
πολεμικός ήταν, όπως ό ΠΥΡΙΧΙΟΣ. "Αλλοι χοροί 
πού συνοδεύονται μέ ωραιότατες μελωδίες καί μαντι
νάδες είναι τής ΠΑΠΑΔΟΠΑΝ ΑΓΙΩΤΑΙΝ ΑΣ ό 
ΚΑΡΑΒΙΤΙΚΟΣ, ό ΠΗΔΗΧΤΟΣ, ό ΜΕΣΣΑΡΙΤΙΚΟΣ 
όλοι αύτοί είναι προελεύσεως Κρητικής καί Πελο- 
ποννησιακής επιρροής, πού μονάχα ό Μπουρδάρης 
μπορώ νά πώ, είναι μονάχα ό καθαρόαιμος Τσιριγώ- 
τικος χορός.

Αλλά προτού τελειώσω τό όδοιπορικό μου κάνω 
μιά εύχή: «ΚΑΛΟ ΤΑαΕΙΔΙ»· σ’ αύτούς πού θά 
πάνε.
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ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ ! ΖΑΛΟ ΚΟΙΤΑΣ
Ό Θρυλικός ποιητής - αγωνιστής

£ τ ϊς  15 Ιουλίου, εδώ καί 114 χρόνια, πέθανε ένας 
ηρωικός αγωνιστής, τοΰ θρυλικοΰ 21, πού ήταν μαζί 
καί φλογερός καί κονεμένος ποιητής. 'Ο Γεώργιος 
Ζαλοκώστας. "Αν σήμερα λιγοστοί θυμούνται καί 
τιμοΰν τή μνήμη του, ή Χωροφυλακή έχει ιδιαιτέ
ρους λόγους νά μήν ξεχνάη εκείνον πού κοντά στις 
τόσες άλλες υπηρεσίες πού προσέφερε στήν πατρίδα, 
στάθηκε κΓ ένας από τούς πρώτους ήγήτορες άξιω- 
ματικούς τοΰ νεοσύστατου τότε Σώματος Χωροφυλα
κής, πού περιελάμβανε μεταξύ τών στελεχών του 
πολλούς ακόμη πρώην άγωνιστάς τής Έπαναστάσεκς. 
Ό  Γεώργιος Ζαλοκώστας γεννήθηκε στό ίδιο χωριό 
τοΰ Κρυστάλλη, τό θρυλικό Συρράκο τής Ηπείρου, 
στά 1805 τήν εποχή πού ό Ηπειρωτικός λαός στέ
ναζε κάτω άπό τή στυγνή Ά λη πασσάδικη τυραννία.

Ό  φοβερός Ά λής είχε ιδιαιτέρους λόγους νά 
κατατρέχη τόν πατέρα τοΰ ποιητή, πού σάν ύπερή- 
φανος ’Ηπειρώτης καί άγνός "Ελληνας δέν έστερ- 
γε στήν υποταγή. Κι’ όταν ό αρπαγας αίμοβόρος 
πασσας τών Ίωαννίνων δήμεψε ολόκληρο τό βιός 
του, ή οικογένεια τών Ζαλοκωσταίων πήρε τό δρό
μο τοΰ ξενητεμοϋ κι’ εγκαταστάθηκε στό Λιβόρνο 
τής ’Ιταλίας. ’Εκεί, ό νεαρός Γιώργος σπούδασε ’Ια
τρική καί ταυτόχρονα καταγίνονταν μέ τή ζωγρα
φική καί τήν ποίηση. 'Ωστόσο ή φλόγα τής άγάπης 
γιά τή σκλαβωμένη πατρίδα, έκαιγε άσβυστη στήν 
νεανική του ψυχή. Κι’ όταν άπό τήν πατρίδα έφτασε 
τό μήνυμα τοΰ μεγάλου ξεσηκωμού, ό Γιώργος Ζα
λοκώστας μαζί μέ τόν άδελφό του, τό Νίκο άκολού- 
θησε τόν πατέρα του πίσω στήν άγωνιζομένη 'Ελ
λάδα. Πριν πατήση καλά καλά τό πόδι του στή σκλα
βωμένη γή, άρπαξε τό καριοφύλι καί ρίχτηκε στή 
φωτιά. Πήγε μαζί μέ τόν άδελφό του νά υπερασπιστή 
τό ήρωϊκό Μεσολόγγι. Κάτω άπό τις διαταγές 
τοΰ οπλαρχηγού ’Αναγνώστη Παπασταθοπούλου 
καί κατόπιν τοΰ Μάρκου Μπότσαρη καί τοΰ "Αγ
γλου φιλέλληνα Τσώρτζ, ό, νεαρός Ζαλοκώστας πο
λέμησε παλληκαρίσια τις όρδές τοΰ Κιουταχή καί 
τοΰ Ίμπραήμ. "Εζησε κατόπιν όλάκαιρο τό έπος τής 
πολιορκίας καί τής εξόδου. ’Αρκετά χρόνια πιό ύστε
ρα, ό Αγωνιστής - ποιητής στό επικό έργο του τό 
Μεσολόγγιον, θά ζωγραφίση μέ άδρές γραμμές σέ 
κάποιους στίχους, τή μορφή ένός άπό τούς άγωνι- 
σ τ ά ς .

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Σ Ε Ρ Δ Ι Ν Ι Α Ρ Η  
Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ

Δύσκολο δέν είναι νά μαντέψη κανείς πο.ός είναι..

ΦορεΤ πιστόλας άργυράς καί μέ καμπΰλον
[στόμα

μακράν ρομφαίαν. Βλέπετε τό υψηλόν του
[σώμα;

τάς κνήμας τάς εντόνους
Μικρός τό ξίφος ύψωσε δέν έκλεισεν

[άκόμα
τούς είκοσι του χρόνους
ΚΓ έν τούτοις ώς εις πόλεμον γηράσας

[διαβαίνει
ψυχής έμφαίνων σθένος όπλίτης γυμνα

σμένος
Πατρίς τοιούτου μαχητοΰ ζυγόν δέν

[υπομένει

Έ τσι ό Ζαλοκώστας τραγούδησε τό πρώτο του 
βάφτισμα στή φωτιά τοΰ πολέμου στό έργο του τό 
Μεσολόγγιον, Λού βραβεύτηκε στό Ράλλειο δια
γωνισμό. 'Υπηρετοΰσε τότε ό ποιητής—’Αξιωματι
κός στό νεοσύστατο Σώμα Χωροφυλακής. Ό  βασι
λιάς "Οθων έγχειρίζοντάς του τό βραβείο παρατήρη
σε .

—Ή  περί τήν ποίησιν άπασχόλησίς σου δέν μπο
ρεί νά μήν παραβλάπτη τά στρατιωτικά σου καθήκον
τα. ’Ασχολούμενος μέ τή συγγραφή ποιημάτων κατ’ 
άνάγκην παραμελείς τήν υπηρεσίαν σου.

—Μεγαλειότατε, κανείς ποτέ δέν μέ έψεξε έπί 
παραλείψει καθήκοντος. Τήν ήμέραν δλην διαθέτω 
διά τήν στρατιωτικήν μου υπηρεσίαν τά δέ ποιήματα 
γράφω νύκτα, κλέπτων όλίγον άπό τόν ύπνον μου. . .

—Καί ήταν τόσο λίγος καί τόσο ταραγμένος ό 
ύπνος τοΰ ποιητή! Τοΰ ποιητή πού άφοΰ πρώτα 
έχασε μονομιάς μάνα καί πατέρα, δέν γνώρισε κατό
πιν καμιά οικογενειακή εύτυχία. ’Από τόν πρώτο 
χρόνο πού παντρεύτηκε, ή σκιά τοΰ θανάτου άπλώ- 
θηκε σάν κατάρα στό σπιτικό του. Τό ένα μετά τό 
άλλο. Χάρος τοΰ άρπαξε τά έφτά άπό τά έννέα παι
διά πού τοΰ χάρισε ή άφωσιωμένη του σύντροφος.
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Έφιππος ’Αξιωματικός τής Χωροφυλακής τής έποχής του 
"Οθωνος όταν είς τό νεοσύστατο Σώμα υπηρετούσε καί 6 ποιη
τής Γεώργιος ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ.

Πριν χαρή τό πρώτο τους παιδικό χαμόγελο έρχον
ταν νά τό σβύση ή παγερή πνοή τοΰ θανάτου κάποια 
φοβερή νύχτα:

Ή ταν νύχτα, είς τήν στέγη έβογγούσε 
ό βορηας καί ψιλό έπεφτε χιόνι 
Τί μεγάλο κακό νά έμηνοΰσε 
ό βορηας πού τ’ άρνάκια παγώνει;

Μές στό σπίτι μιά χαροκαμένη 
μιά μητέρα άπό πόνους γεμάτη 
στοΰ παιδιού της τήν κούνια σκυμένη 
δέκα νύχτες δέν έκλεινε μάτι

Πόσες τέτοιες τραγικές νύχτες δέν έζησε ό ποιη
τής! Καί μέ τί σπαρακτικά λόγια προσπαθούσε νά 
παρηγορήση τήν χαροκαμένη μάνα των παιδιών 
του:

Δυστυχή! Μή τά στήθεια σου δέρνεις 
σβύσ’ τή φλόγα τής λύπης τής τόσης 
κι’ αν τή μαύρη καρδιά ξεριζώσης 
άπό κεΐ πού είν’ αότό, δέν τό φέρνεις·

Κάθε άλλου θά σάλευε τό λογικό σέ τέτοιον κα
τατρεγμό τής μοίρας. ’Αλλά ό Ζαλοκώστας κρατή
θηκε στή ζωή. Τόν κράτησε ή άγάπη του γιά τήν 
πατρίδα, ή προσήλωση στό καθήκον, ή στοργή γιά 
τήν πονεμένη του σύντροφο. Κι’ όμως κάποτε, πριν 
τής μοίρας ό φθόνος τυλίξη τήν ύπαρξή του στά 
βρόχια τοΰ ατέλειωτου πόνου, πρόφτασε νά πή κά
ποια τοΰ έρωτα καί τής χαράς δροσερά τραγούδια!

Μιά βοσκοπούλα άγάπησα 
μιά ζηλεμένη κόρη 
καί τήν άγάπησα πολύ 
ήμουν αλάλητο πουλί 
δέκα χρονών άγόρι.

Μιά μέρα πού καθόμασταν 
στά χόρτα τ’ άνθισ ώνα 
Μάρω, ένα λόγο θά σοΰ πώ 
Μάρω τής είπα, σ’ αγαπώ 
τρελλαίνομαι γιά σένα.

’Από τή μέση μ’ άρπαξε 
μέ φίλησε στό στόμα 
καί μοΰπε μ’ άναστεναγμούς 
γιά τής άγάπης τούς καυμούς 
είσαι μικρός άκόμα.

Μεγάλωσα μά τή ζητώ 
άλλον ζήτα ή καρδιά της 
καί μέ ξεχνάει τ’ όρφανό 
έγώ ’μως δέν τό λησμονώ 
ποτέ τό φίλημά της.

Πόσα χείλη δέν τραγούδησαν καί τραγουδούν 
μελοποιημένους άπό τόν Λαμπίρη τούς στίχους αύ- 
τούς πού ένέπνευσαν στόν Κορόμηλα τό άθάνατο 
κωμειδύλλειο ό Άγαπητικός τής Βοσκοπούλας. Ό 
μως πόσοι ξέρουν οτι δημιουργός τους είναι ό Γεώρ
γιος Ζαλοκώστας, ό άγωνιστής μέ τήν ήρωϊκή ψυχή, 
ό ποιητής μέ τή ματωμένη καρδιά πού σταμάτησε νά 
χτυπάη μιάν αύγή τοΰ καλοκαιριού τού 1858.

Άρρωστος καί άπογοητευμένος ό ήρωας ποιη
τής δέν αξιώθηκε νά δή έλεύθερη τήν ιδιαίτερη πα
τρίδα του. Στή θύμηση τοΰ θανάτου του άς είναι τά 
λίγα λόγια πού σκορπίσαμε, σιόν άνεμο, νά γίνουν 
λουλοι^δια στή μνήμη του. “Ετσι, σ ϊν  ένας έλάχιστος 
φόρος τιμής σ’ έκεϊνον πού τ’ όνομά του συνδέθη
κε μέ τις πρώτες σελίδες τής 'Ελληνικής Χωροφυ
λακής καί μέ τις λαμπρότερες σελίδες τής ιστορίας 
τού έθνους μας.
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Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Ή ι σ τ ο ρ ί α  

καί ή  έπιτυχία 

ένός Θεσμού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΑΜΙΑΝΑΚΗ 
Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ΰ  

Γραφείων ΔΕΘ  ’Αθηνών

Έξετάζοντες την ιστορίαν των 
τεχνολογικών έξελίξεων έν άναφορα 
με τά επιτεύγματα τής άνθρωπίνης 
έπινοήσεως εις τον τομέα παραγω
γής μέσων καί προϊόντων προς βελ- 
τίωσιν των όρων τής ζωής του άτό- 
μου, είναι εΰκολον να παρατηρή- 
σωμεν ότι άφ’ ής στιγμής ό άνθρω
πος ήρχισεν να διαπραγματεύεται 
τήν διάθεσιν των ύπ’ αύτοϋ παραγο- 
μένων άγαθών, προέκυψεν τό πρό
βλημα τής προβολής τούτων.

Τοιουτοτρόπως καί μέ τήν πρόο
δον τοϋ χρόνου, ήρχισεν να δημιουρ- 
γή χώρους έπιδείξεως προϊόντων, 
μέ άπώτερον σκοπόν τήν προώθησιν 
καί διεύρυνσιν τής άγορας του.

Ή  μορφή αυτή ή όποια διήλθεν 
διάφορα στάδια έν είδος έμποροπανη- 
γύρεως δεν είναι ούσιαστικώς τίποτε 
άλλο, ή μή ή σύγχρονος μορφή τμ>ν 
έξειδικευμένων έμπορικών εκθέσεων.

Μια τέτοια ιδέα ύλοποιήσεως τοϋ 
θεσμού αύτοϋ, συνέλαβεν πρώτος 
εις τήν Ελλάδα, ό έκ Χαλκιδικής 
άείμνηστος Νικόλαος Γερμανός τώ 
1925, ότε εις ήλικίαν τότε 65 ετών 
άνέλαβε να ίδρύση εις τήν πρωτεύ
ουσαν τής Βορείου Ελλάδος τήν 
Διεθνή ’Έκθεσιν Θεσσαλονίκης.

ΐ® 5
Μ!ρ
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' Η πραγματοποίησή τού πράγματι 
μεγαλεπιβόλου σχεδίου του δεν ήτο 
διόλου εΰκολον εγχείρημα, είδικώ- 
τερον διά την περίοδον εκείνην 
καί δη εις μίαν πόλιν μόλις άπελευ- 
θερωθεΐσαν, κατεστραμένην έκ τής 
μακροχρονίου δουλείας καί των δει
νών τοϋ τελευταίου πολέμου, και 
άντιμετωπίζουσαν τα δισεπιλυτα 
προβλήματα στεγάσεως, άπασχο- 
λήσεως κ.λ.π.

Προ των φυσικών καί τεχνικών 
άντιοξοτήτων τούτων, ώς και τής 
έλλείψεως κατανοήσεως καί συμπα- 
ραστάσεως τής άρχούσης τότε τά- 
ξεως, τό άλλοτε φτωχόπαιδο άλλα 
ήδη έπιτυχημένος επιστήμων δεν 
κατεπτοήθη καί δέν Ιδίστασε να 
θέση εις έφαρμογήν τό μεγάλο του 
όνειρο.

’Έτσι υστέρα άπό ένα μεγάλο άγώ- 
να κατόρθωσε να έπιτύχη την έγκρι- 
σιν τοϋ επισήμου Κράτους, καί μέ 
μίαν ομάδα έπιτυχημένων συμπα
τριωτών του ξεκίνησε διά την διορ- 
γάνωσιν τής 1ης περιόδου τής ΔΕΘ 
πού παρά τοϋ ότι είχε προγραμματι- 
σθή διά τό πρώτον δεκαπενθήμερον 
τοϋ ’Οκτωβρίου τοϋ 1925 ήνοιξε 
τελικώς τάς πύλας της την Κυριακήν 
3ην ’Οκτωβρίου τοϋ 1926.

'Ως πρώτη προσπάθεια ή 1η Διε
θνής ’Έκθεσις Θεσσαλονίκης καί με 
τά δεδομένα καί τάς προϋποθέσεις 
τής έποχής εκείνης μποροΰμε νά 
ποΰμε ότι είχε τεραστίαν επιτυχίαν.

’Επί ολικής έκτάσεως 37.500 μ.2 
τά έκθέματα έκάλυψαν ένα χώρον
7.000 μ2 περίπου. Οί έκθέται άνήλ- 
θον συνολικώς εις τον αριθμόν των 
600 έξ ών 310 προερχόμενοι έκ τοϋ 
έξωτερικοΰ, οί δέ έπισκέπται τής 
1ης περιόδου ύπολογίζωνται εις
150.000 περίπου.

Έκτοτε λειτουργούσα άνελλιπώς 
μέχρι καί τοϋ 1940 διήλθεν διάφορα 
στάδια προόδου καί άναμορφώσεως 
λαβοΰσα σαφώς χαρακτήρα διεθνούς 
άναμετρήσεως τής έμποροβιομηχα- 
νικής δραστηριότητος, καθιερωθεΐσα 
πλέον ώς διεθνής θεσμός προβολής.

' Η τελευταία προπολεμική περ ίο- 
δος τής ΔΕΘ (15ης) τού 1940
έπραγματοποιήθη εις τάς νέας αυτής 
έγκαταστάσεις καί πού δυστυχώς 
έπέπρωτο νά χρησιμοποιηθούν δι’ 
έν καί μόνον έτος.

Μέ τήν κήρυξιν τού πολέμου ό 
χώρος καί αί εγκαταστάσεις έπιτάσ- 
σονται άπό τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις 
διά νά παραδοθή μετά τήν κατάρ- 
ρευσιν εις χεΐρας τών κατακτητών.

Χώροι, κτίρια καί Γραφεία, κα

ταλαμβάνονται άπό τά γερμανικά 
στρατεύματα. Καί σ’άν νά μή έφθανε 
ή καταστροφή πού έδημιούργησαν 
τά στρατεύματα κατοχής έκ τής 
μεταροπής τής ΔΕΘ εις στρατόπε- 
δον, ύπέστη καί νέον πλήγμα κατά 
τήν άποχώρησιν. ’Επειδή τά περί
πτερα έχρησιμοποιοΰντό ώς άπο- 
θήκαι υλικού καί πολεμοφοδίων, την 
τελευταίαν νύκτα τής κατοχής άνετι- 
νάχθησαν τά πάντα.

Επακολουθεί ένα μεγάλο χρονικό, 
διάστημα, διά νά μπορέση ή ΔΕΘ νά 
έπισκευάση τάς ζημίας, νά άνασυ- 
κροτηθή καί νά ξαναβρή τον παλαιόν 
ρυθμόν της.

Τοιουτοτρόπως τήν ξαναβρίσκου
με νά έγκαινιάζη τήν 16ην περίοδόν 
της μόλις τό 1951.

’Αξίζει νά σημειωθή ότι κατά τήν 
περίοδον αύτήν μετέσχον 369 βιομη- 
χανίαι καί βιοτεχνίαι, 304 έκθέται 
χειροτεχνίας καί λαϊκής τέχνης, 
24 έκθέται μελισσοκομικής καί έπε- 
δείχθησαν επί πλέον 3.539 μικρο- 
-δείγματα γεωργικών προϊόντων έκ 
51 περιφερειών τής χώρας. Οί ξέμοι 
έκθέται άνήλθον ζϊς 462 έκ 16 διαφό
ρων χωρών οί ρέ έπισκέπται εις 
628.848 άτομα.

Μέ τήν περιληπτικήν ιστορικήν 
άναδρομήν πού Ιέξεθέσαμεν, έφθά- 
σαμε στά σημερινά στοιχεία και 
προϋποθέσεις, διά' νά δυνηθώμεν νά 
-,χροσδιορίσωμεν 'πλέον σαφώς, ού’ 
μόνον τό μέγεθος! καί τό διεθνές κύ
ρος τής ΔΕΘ άλλά κυρίως τήν άπο- 
στολήν της εις τήν προβολήν τής 
πάσης φύσεως επιχειρηματικής καί

έμποροβιομηχανικής δραστηριότητος 
τής χώρας, ώς καί τήν συμβολήν 
αυτής εις τήν έν γένει άνάπτυξιν τής 
Εθνικής μας Οικονομίας.

Ξεκινώντας άπό τά στοιχεία τών 
δύο τελευταίων έτ όν πού εις μίαν 
περιληπτικήν άνάλυσιν διά τήν 36ην 
περίοδον 1971 συνοψίζονται εις :
1) ’Έκτασις ΔΕΘ 180.000 τετρ. μέτ.
2) Έκθετήριοι χώροι 84.397 » »
α. Έστεγασμένοι χώροι 47.569 » » 
β. ’Ιδιόκτητα περίπτερα 10.887 τ.μ. 
γ. Υπόστεγα κ.τ.λ. 2.657 τ.μ. 
δ.'Υπαίθριοι χώροι 23.284 τ.μ.

3) Σ υ μ μ έ τ ο χ α  ί 3.042 έ ξ ώ ν :

α. Ξέναι έπίσημοι (κρατικαί) 22 
κρατών έκθέται 766.

β. Ξέναι ΐδιωτικαί έκ 40 κρατών 
έκθέται 1.474.

γ. Έλληνικαί έκθέται 802.
4. ’ΑριθμόςΕπισκεπτών 1.500.000 

περίπου.
Διά τήν έφετεινήν 37ην περίοδον 

ΔΕΘ καί κατά τό παρόν στάδιον 
τής όλοκληρώσεως τών προετοιμα
σιών αυτής, άί προοπτικαί προδια
γράφονται ώς ιδιαιτέρως εύνοϊκαί, 
οί δέ δεϊκται συμμετοχής ώξ λίαν 
υψηλού βαθμού καί έπιπέδου.

Κατ’ άρχήν νέοι έκθέται, νέα προϊ
όντα καί κυρίως σχεδόν καθολικήν 
συμμετοχή τής Ελληνικής παρα
γωγής είναι τά βασικά στοιχεία πού 
συνθέτουν τήν εικόνα τής 37ης έπι- 
δείξεως, ένώ έκ παραλλήλου τό ξένον 
καί έλληνικόν έμπορικόν ένδιαφέρον 
προσδίδει ιδιαιτέραν έμφασιν εις τον 
ταχύτατον ρυθμόν άναπτύξεως καί

Ή  προτομή τοϋ Νικολάου Γερμανοϋ έντός τοϋ χώρου τής Έκθέσεως υπενθυ
μίζει εις τάς χιλιάδας τών έπισκεπτών της τόν θαραλέον άνδρα άπό τήν έπιμονήν 
καί τήν δημιουργικήν πνοήν τοϋ όποιου έγεννήθη ό έπιτυχής οϋτος θεσμός.

511



τόν υψηλόν βαθμόν τής Ελληνικής 
Οικονομίας.

'.Η 2α ύπό του Συμβουλίου ΓΙροω- 
θήσεως διοργανουμένη Έβδομάς 
των ελληνικών έξαγωγίμων προϊόν
των εις τούς χώρους τής ΔΕΘ καί 
τή συνεργασία αυτής προβλέπεται οοο 
ιδιαιτέρως επιτυχής, άφοΰ ή συμμε- 
τοχή τής Ελληνικής παραγωγής θά 
αντιπροσωπεύεται σχεδόν δι’ δλων 
των κλάδων αυτής, τό δέ ξένον εν
διαφέρον διά τά ελληνικά έξαγώγιμα 
έχει φθάσει εις τό άποκορύφωμα 
αΰτοϋ.

Γην έν γένει Ελληνικήν συμμετο
χήν εις τήν 37ην ΔΕΘ συμπληρώνει 
η έπιβλητική παρουσία των ’Οργα
νισμών καί 'Υπηρεσιών κοινής ώφε- 
λείας. Καί είναι φυσικόν άφοΰ ή δλη 
δραστηριότης τών έν λόγω 'Υπη
ρεσιών καί ’Οργανισμών συνδέεται 
τόσον στενά μέ τήν δλην προσπά
θειαν περαιτέρω άναπτύξεως καί 
έκσυχρονισμοϋ τής Εθνικής μας οι
κονομία'

Αί ξέναι χώραι αίτινες θά συμμε- 
τάσχουν έπισήμως διά κρατικών 
περιπτέρων υπολογίζονται δτι θά 
άνέλθουν εις 19, ένώ παραλλήλως 
έτεραι 20 χώραι υπολογίζεται δτι θά 
μετάσχουν δΓ ιδιωτικών φορέων ή 
καί Ελλήνων εμπορικών άντιπρο- 
σώπων. Γενικώς αί ξέναι συμμετο- 
χαί υπολογίζεται δτι τελικώς θά 
ΰπερβοϋν κατά σημαντικόν ποσο- 
στόν τάς τοιαύτας τής 36ης περιό
δου, τόσον έξ έπόψεως άριθμοϋ, 
δσον καί έξ έπόψεως καταληφθησο- 
μένου εκθεσιακού χώρου.

Ά λ λ ο τε .. .  καί τώρα. Ή  έπάνω φωτο
γραφία άπεικονίζει τήν είσοδο τής Έκ- 
Ιέσεως εις τά πρώτα βήματά της ένώ οί 
φωτογραφίες κάτω καί εις τήν παρα- 
πλεύρως σελίδα απεικονίζουν τόν δυνα
μισμό τής συγχρόνου Έκθέσεως ή οποία 
μαζί μέ τήν πρόοδο τής Θεσσαλονίκης 
έσημείωσε τεράστια άλματα.

’Αξίζει να σημειωθή έν προκειμέ- 
/ω ή συμμετοχή τής αυστριακής εται
ρίας STEVE R διά 2. 000 καί πλέον 
τετραγ. μέτρων.

Παραλλήλως αί έν τώ πλαισίου 
τής ΔΕΘ καλλιτεχνικαί έκδηλώσεις 
καί τά ύπ’ αύτής διοργανούμενα 
Φεστιβάλ Ελληνικού τραγουδιού 
άπό 13—15ης Σεπτεμβρίου, 'Ελλη
νικού κινηματογράφου άπό 25ης Σε
πτεμβρίου εως 1ης ’Οκτωβρίου καί 
Διεθνούς κινηματογράφου άπό 2ας 
—8ης ’Οκτωβρίου χωρίς νά έπη- 
ρεάζουν τόν έμπορικόν χαρακτήρα 
τής Έκθέσεως, θά προσφέρουν ψυ
χαγωγίαν εις τούς έκθέτας καί έπι- 
σκέπτας, καί θά ένισχύσόυν σημαν- 
τικώς τήν τουριστικήν κίνησιν τής 
Βορείου Ελλάδος.

Έ κ τής ώς άνω συνοπτικής ιστο
ρικής άναδρομής τής ΔΕΘ καί τών 
παρατιθέμενων στοιχείων προκύπτει 
συμπερασματικούς δτι, σύν τή προό
δου τού χρόνου, ή Διεθνής Έκθεσις 
Θεσσαλονίκης παρακολουθούσα τήν 
ταχύρρυθμον άνάπτυξιν τής ’Εθνι
κής μας Οικονομίας, καί έκσυχρο- 
νισθεΐσα,διά νέων τεχνολογικών με
θόδων προβολής, έπεβλήθη πλήρους 
εις τόν χώρον τής παγκοσμίου έμπο- 
ροβιομηχανικής άναμετρήσεως. Προ-
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σέλαβεν ευρύτητα καί πληρότητα 
καί έπεισε τόσον τούς ξένους όσον 
καί τούς "Ελληνας παράγοντας της 
Οικονομίας περί τοϋ ΰψηλοϋ έργου 
της, προς όφελος αυτών τούτων των 
έκθετων.

Καί είναι γεγονός δτι ή ΔΕΘ, δεν 
άποτελεΐ μόνον διεθνή στίβον έπι- 
δείξεως, άλλα καί χώρον διεθνούς 
άναμετρήσεως έπιτευγμάτων, ή δέ 
άπό έτος εις έτος μεγαλυτέρα έπι- 
τυχία αύτης, Αντανακλά μέ τον 
πλέον εδγλωττον καί πειστικόν τρό
πον εις τήν οικονομικήν άνάπτυξιν 
τής χώρας.

Έν αυτή δύναται νά διαπιστώση 
τις, τάς κατά την τελευταίαν 5ετίαν 
προόδους τής 'Ελληνικής Βιομηχα
νίας, .Βιοτεχνίας ως καί τής έν γένει 
έπιχειρηματικής δραστηριότητος. 
’Ακόμη ότι, ή ’Εθνική Επαναστατι
κή Κυβέρνησις διά τής ορθολογιστι
κής οίκονομ ι ιής πολιτικής της έξή- 
γαγε πλέον τήν χώραν μας έκ τής 
κατηγορίας τών υπό άνάπτυξιν χω
ρών καί τήν οδηγεί ταχέως διά τής

τροχιάς τής έκβιομηχανοποιήσεως, 
εις τον χώρον τών πλήρως άνεπτυ- 
γμένων χωρών.

Καταγράφοντας καί προβάλλοντας 
τήν κατ’ έτος .άνάπτυξιν καί έξέλιξιν 
τής Οικονομίας μας, ή ΔΕΗ ενερ
γοποιεί τον ρόλον της καί τό ύψηλόν 
’Εθνικόν έργον τον όποιον έπ'ιτελεΐ 
εις τήν διεύρυνσιν καί ένίσχυσιν, 
τόσον αυτής ταύτης τής Ελληνικής 
άγοράς, όσον καί τών διεθνών έμπο- 
ρικών σχέσεων.

Μεγάλη καί ύψίστης έθνικής ση
μασίας έν ταύτώ είναι ή πρακτική 
καί ψυχολογική συμβολή της τόσον 
διά τήν άλληλογνωριμίαν τών λαών, 
όσον καί διά τήν έν τώ χώρω αυτής 
καλλιέργειαν κλίματος ειρηνικής συν
εργασίας καί άμίλλης. Χωρίς τήν 
συστηματικήν καλλιέργειαν τοϋ κλί
ματος αύτοϋ είναι όντως άδιανόητος 
ή οικονομική άνάπτυξις κάθε χώρας, 
πολύ δέ περισσότερον όταν ή χώρα 
αύτή θά πρέπει νά κερδίση χαμένον 
χρόνον ώς είναι καί ή ίδική μας.

“ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗΝ,,

Ό  κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής έν τή έπι- 
θυμία του όπως οΐ άνδρες τής Χωροφυλακής 
βελτιώσουν έτι περαιτέρω τήν συμπεριφοράν 
των έναντι τών πολιτών, ή όποια σήμερον 
εΰρίσκεται εις λίαν υψηλά έπίπεδα άπό οΐανδή- 
ποτε άλλην περίοδον κατά τό παρελθόν άπηύ- 
θυνε έμπνευσμένην Ήμερησίαν Διαταγήν τής 
οποίας τό περιεχόμενον δημοσιεύομεν κατωτέ
ρω .

Ώ ς όργανα της Χωροφυλακής καΐ ώς 
ένσαρκωταί τής ύψηλής ιδέας τής ά- 
σφαλείας, τής ζωής, τής τάξεως, τής τι
μής καί τής εύκοσμίας, άποτελεΐτε τά 
κύτταρα τού πλέον ζωτικού όργανισμοϋ 
έπί τής Δημοσίας Διοικήσεως, τοΰκαλύ- 
πτοντος άπ' άκρου εις άκρον τήν Ε π ι
κράτειαν, δι’ ό Καί δέον νά έπιτελεϊτε 
τό 'Ελληνοπρεπές καί άψογον υπηρε
σιακόν σας έργον μέ αγάπην, άφοσίωσιν, 
άπερίγραπτον σεμνότητα καί αξιοπρέ
πειαν, ώς καί· μέ διακριτικήν κοσμιότητα, 
εύπρέπειαν καί εόγένειαν, άνευ ούδεμιάς 
έ «ροπής καί παρεκκλίσεως.

’Οφείλετε νά καταστήσητε τήν άγά- 
πην καί τήν στοργήν σας Β ί ω μ α  εις 
τόν πολίτην, άλλά ύποχρεούσθε καί εις 
τήν έφαρμογήν τών Νόμων μετ’ άπαρα- 
μίλλου αύστηρότητος, άμεροληψίας καί 
αντικειμενικότητας κατά παντός μή συμ- 
μορφουμένου ή έπιβουλευομένου τήν 
άξιοθαύμαστον καί άξιοζήλευτον γαλή
νην τού τόπου μας.

Ώ ς φύλακες καί φρουροί τών ώραίων 
τοπίων μας καί τής άρχ<πας κληρονομιάς 
τών ιστορικών καί Αθανάτων Αρχαιοτή
των μας, έπιτελέσατε τό διακριτικόν σας 
τούτο καθήκον, τής υπηρεσίας τουρι

σμού, κατά τρόπον άψογον καί ύποδει- 
γματικόν, προσφέροντες τάς γνώσεις 
σκ;. τήν ευγένειαν σας, τήν προθυμίαν 
σας καί τήν έξυπηρέτησίν σας εις άπαν- 
τας τούς ήμεδαποΰς καί άλλοδαπούς τούς 
κινούμενους άνά τήν χώραν μας, βέβαιοι 
όντες ότι ούτω έπιτελεϊτε έθνίκόν έργον 
καί θετικήν προσφοράν εις τήν ’Εθνικήν 
Οικονομίαν μας.

Ώ ς εντεταλμένοι τής κυκλοφοριακής 
κινήσεως, άναπτύξατε ίδιάζουσαν δρα
στηριότητα διά τήν περιστολήν τού ορ
γίου τής ασφάλτου καί τού αιματηρού 
αύτοΰ απολογισμού, τού όποίου, ή έμ- 
φάνισίς κατέστη σοβαρόν πρόβλημα λόγω 
τής καταπληκτικής αύξήσεως τών τρο
χοφόρων καί τού αύξανομένου τουρι
στικού ρεύματος καί έξασφαλίσατε τόν 
έλεγχον τών όδικών άρτηριών καί τήν 
δημιουργίαν συνθηκών διά μίαν άνετον, 
εύρυθμον καί άσφαλή κυκλοφορίαν, προσ
φέροντες καί έν προκειμένφ όμοΰ]τε μετά 
τών κοπώσεών σας τήν αγάπην σας,τήν 
έξυπηρέτησίν σας καί τήν άψογον συμ
περιφοράν σας εις τούς κινουμένους, τούς 
όποιους διά τής καλωσύνης τής ψυχής 
σας καί τού πνεύματος ώς καί διά τών 
νουθεσιών σας νά συνηθίσητε εις τό

νά άποκτήσουν ούτοι κυκλοφοριακήν 
συνείδησιν καί συμμόρφωσιν πρός τάς 
διατάξεις τού Κώδικος Όδικής Κυκλο
φορίας.

Εις τό έπίλεπτον θέμα τής άγορανομίας 
άσκήσατε συνεχή, έντονον καί άδιάλει- 
πτον άγορανομικόν έλεγχον έφ’ όλων 
τών ειδών βιοτικής άνάγΚης καί παρακο
λουθήσατε τήν διακίνησιν αυτών πα- 
τάσσοντες πάσαν αισχροκέρδειαν, εις 
δέ τό τοιοΰτον τής δημοσίας υγείας έφαρ- 
μόσατε τάς υγειονομικός διατάξεις διά 
τήν ούσιώδη βελτίωσιν τών όρων λει
τουργίας τών δημοσίων κέντρων καί τόν 
εύπρεπισμόν αύτών καί απάντων τών κοι
νοχρήστων χώρων, οδών καί οικιών.

Γενικώτερον ή συμπεριφορά τών όρ- 
γάνων τής Χωροφυλακής εις άπάσας τάς 
ύπηρεσιακάς των έκδηλώσεις, ώς καί 
εις τάς τοιαύτας ’Εθνικού, Θρησκευτι
κού ή άλλου περιεχομένου, δέον νά είναι 
άπό πάσης πλευράς άνωτέρα καί ύποδει- 
γματική καί ανάλογος μέ τόν χαρακτήρα 
τών πολιτών καί τού περιβάλλοντος.

Τέλος είσθε άστυνομικά όργανα μιάς 
Χώρας έχούσης σήμερον διεθνή άκτινο- 
βολίαν, διεκδικεΐτε, άλλά καί διακατέ
χετε τήν πρώτην θέσιν εις τόν Κρατικόν 
μηχανισμόν της, τής όποιας όμως ή δια- 
τήρησις έξαρτάται έν πολλοϊς έκ τής 
καλής συμπεριφοράς κατά τάς πάσης (ρύ
σεως ύπηρεσιακάς σας έκδηλώσεις, ήτις 
πάντοτε άντικατοπτρίζεται εις τό κάτο- 
πτρον τής έπιτυχίας τού περιβάλλοντος 
ή οϋ, άναλόγως καί έκεϊθεν τά ευμενή 
ή όχι σχόλια τής κοινωνίας μας.

Τήν συμπεριφοράν τών ύπηρετούν- 
των εις τήν Χωροφυλακήν θά παρακολου
θήσω προσωπικώς καί θά έκτιμήσω άναλό
γως, καίτοι είμαι βέβαιος ότι καί εις τόν 
τομέα τούτον θά έπιτύχετε τό άπόλυτον, 
ώς αντάξια τής Χώρας μας όργανα. 

Ό Ά ρ χ η γ ά ς  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ 

’Αντιστράτηγος
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ΓΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ ΔΙ

Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία δτι τό 
κάπνισμα έχει κυριεύσει τήν ζωή.^μας. 
Οί άνθρωποι άρχισαν νά καπνίζουν άπό 
περιέργεια, για νά δοκιμάσουν καί τον 
καπνό , δπως καί τόσα άλλα.

Τό κάπνισμα δεν είναι συνήθεια νεώτερη 
δπως ισχυρίζονται μερικοί. ’Αρχαιολογι
κές άνασκαφές έφεραν στό φως αντικεί
μενα πού δεν μπορεί νά είναι άλλο άπό κα
πνοσύριγγες. Τό βέβαιον πάντως είναι δτι 
τό κάπνισμα διεδόθη στον κόσμο μετά τήν 
άνακάλυψι τής ’Αμερικής. Τότε οί άνθρω
ποι άρχισαν νά καπνίζουν πιστεύοντας 
δτι ό καπνός έχει θεραπευτικές ιδιότητες.

’Αργότερα οί άνθρωποι κάπνιζαν γιατί. . . 
έτσι επέβαλε ή μόδα. Τέλος τό συνήθισαν 
κι’ έγινε κι’ αύτό μιά ασχολία πού πολλοί 
τήν πιστεύουν άπαραίτητη καί ευχάριστη.

Σήμερα οί περισσότεροι άνθρωποι κα
πνίζουν για νά ήρεμοΰν τά νεύρα τους. . .

Κάνει κακό τό κάπνισμα; Χιλιάδες έπι- 
στήμονες σέ δλον τον κόσμο προσπαθούν 
νά δώσουν απάντηση στό ερώτημα αύτό.
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ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Όσο γιο σάς κυρία μου. . . δέν έχετε 
παρά νά συλλογισθήτε δτι ό καπνός, άργά 
η γρήγορα, θά κιτρινίση τά λευκά δόντια 
σας, θά θαμπώση τό αστραφτερό δέρμα 
σας, καί θά βραχνιάση τήν κρυστάλλινη 
φωνή σας. . .

Έχετε το ύπ’ δψιν κάθε φορά πού άνά- 
βετε τό τσιγαράκι σας. . .

Μια θεωρία λέγει δτι ό καπνός βλάπτει, 
δεδομένου δτι στους 100 καρκινοπαθείς οί 
ογδόντα είναι καπνιστοί. Μία άλλη θεω
ρία λέγει δτι ό καπνός δέν βλάπτει, δεδο
μένου δτι στους 100 καπνιστάς μόνο οί 2 
είναι καρκινοπαθείς. Μιά τρίτη θεωρία 
λέγει δτι τό κάπνισμα μέ πίπα είναι πολύ 
πιο ακίνδυνο. . .

Ε μείς, άπό τήν πλευρά τής λογικής 
ύποστηρίζομε δτι κάθε υπερβολή κάνει κα
κό καί «παν μέτρον άριστόν».

Π
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Ε ύ Θ υ μ ο γ  ρ ά φ η μ a

Τό
Φ άντασμα

ώρες δρόμο ώπο τη ποΛίτεία. Κοντά στις δώδεκα 
τά μεσάνυχτα ε{χε κάνει περισσότερο άπό τό μισό 
δρόμο καί βρισκόταν στην μεγάλη ρεματειά. Έκεΐ, 
όπως μολογοϋσαν οι παληοί, είχαν βρή φριχτό 
θάνατο στην εποχή τής ληστείας δύο Χωροφύλακες. 
’Ακόμα τά τελευταία χρόνια είχε γκρεμιστή εκεί καί μιά 
κοπέλλα, έξ αιτίας ενός άτυχου έρωτά της.

Γι’ αύτό αρκετοί χωριανοί λέγαν πώς είχαν δη 
έκεΐ κάτι παράξενες φωτιές κι’ είχαν ακούσει καί 
σπαραχτικά σκουξίματα ανθρώπινα, πούφερναν ένα 
σύγκρυο στη ψυχή. Λέγαν ακόμα ότι είχαν δη καί 
φαντάσματα. Στήν αρχή μάλιστα παρουσιάζονταν 
μέ τή μορφή σκυλιού, μεταμορφώνονταν ύστερα σέ 
μεγαλύτερα ζώα καί καμμιάφορά παίρναν καί τή 
μορφή ανθρώπου. Κάτι τέτοιο μολογοΰσε πώς είχε 
δη τις προάλλες κι’ ό Γεωργής ό Μυλωνάς.

Μά ό Χρυσομήτρος δέ τά πολυπίστευε αύτά. Αύτό 
μάλιστα σκεφτόταν τή στιγμή πού ξάφνου ! μέσα 
άπό τά κλαδιά ξεπρόβαλε ενα πράμα παράξενο! 
ντυμένο στ’ άσπρα! Τού κόπηκε ή άνάσα! ενώ ή 
καρδιά του χτυπούσε δυνατά! Καί τό φάντασμα

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Μ Ο Ρ Φ Α Κ Η  
' Υπο μο ι ρ άρχ ο υ

‘0  Χρυσομήτρος, άφού έκανε τά ψώνια του 
μαγαζί πού κρατούσε στό χωριό, φόρτωσε κ 
αγαθό τό γαϊδουράκι του καί ξεκίνησε.

Μά έλα πού ή πολιτεία έχει ένα σωρό πειρασμούς! 
Κι’ ό δρόμος του άπό σύμπτωση περνούσε μπροστά 
άπό μιά σειρά καπηλιά, πού άπό τις ορθάνοιχτες 
πόρτες τους έστελναν μέχρι τά ρουθούνια τού Χρυ- 
σομήτρου τή θεσπέσια μυρουδιά άπό τό κοκορέτσι 
καί τή ρετσίνα.

Κι’ επειδή τού Χρυσομήτρου τ ’ άρεσε λίγο τ ’ 
αφιλότιμο τό κρασάκι, δεν άντεξε στό πειρασμό. 
Έδεσε τό ύπομονητικό του τετράποδο κάπου παρά
μερα ά π’ ένα στύλο καί δρασκέλισε τό κατώφλι τής 
πρώτης ταβέρνας.

Τό κρασί έχει τό καλό νά φέρνη κοντά τούς ανθρώ
πους, νά λύνη τίς γλώσσες τους καί τις διαφορές τους 
καί νά σπάζη κάθε φραγμό. "Ετσι σέ λίγο όλοι 
είχαν γίνει μιά μεγάλη χαρούμενη συντροφιά, πούχε 
αφήσει έξω ά π ’ τή πόρτα τού κρασοπωλιοΰ τίς 
έγνοιες της.

Οΐ ώρες κύλησαν γοργά, δίχως νά καταλάβουν. 
Ή ώρα θάταν δέκατο βράδυ όταν ό Χρυσομήτρος 
σηκώθηκε. Καληνύχτισε καλόκαρδα τή παρέα καί 
ξεκίνησε vt0 τό χωριό του, ποϋπεφτε κάπου τρεις
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όλο καί ’ρχόνταν καταπάνω του. “Οταν πλησίασε 
κοντά είχε πάρει τή μορφή άνθρώπου.

Ό  Χρυσομήτρος, χωρίς νά βγάλη μιλιά, άναψε 
γρήγορα ένα τσιγάρο, γιατί είχε ακούσει νά λένε 
ότι ή φωτιά κι’ ό καπνός διώχνουν τά φαντάσματα, 
ένώ άρχισε άπό μέσα του νά λέη τό πατερημών.
Μά τό φάντασμα δεν έφευγε! Σέ κάποια στιγμή 
μάλιστα σήκωσε κάτι σά ξύλο καί άρχισε νά τό 
κατεβάζη μέ δύναμη στή ράχη τού Χρυσομήτρου! 
Τον πήγε έτσι δέρνοντας μέχρι τήν άκρη τού χω 
ριού καί τότε μέ μιας χάθηκε. Ξεψυχισμένος ά π ’ τό 
ξύλο καί τή τρομάρα του έφθάσε στο σπίτι του ό 
Χρυσομήτρος. Σάν τον είδε ή γυναίκα του έβαλε τις 
στριγγλιές. ’Αμέσως όλο τό χωριό μαζεύτηκε 
στο σπίτι. Κι’ ό Χρυσομήτρος'πεσμένος στό κρεββάτι 
τούς είπε μέ μισόλογα τό τί έτρεξε. "Ολοι σταυρο- 
κοπιόντουσαν μέ φόβο. Μόνο ό ’Ενωμοτάρχης 
τού χωριού, ό καπετάνιος όπως τον φώναζαν, καθό
ταν σκεπτικός. 'Η φωνή τού Προέδρου τον έβγαλε 
άπό τή συλλογή το υ !

Σάν τί σκέφτεσαι μαθές Κυρ Καπετάνιε; Τούπε ό 
Πρόεδρος. Ξέρω κι’ έγώ τί νά σκεφθώ. Παράξενα 
πράγματα μού φαίνονται όλα αύτά, πολύ παράξενα! 
τ ’ άπολογήθηκε κι’ έφυγε γιά  τό Σταθμό.

Τό πρωί ό Ένωμ]ρχης άρχισε τήν άνάκρισι. Οΐ 
χωριανοί, όταν άκουσαν κάτι τέτοιο, βγήκαν άπό 
τά ρούχα τους!

—Πάει ζουρλάθηκε ού καϋμένους ού Ένουματάρχης 
μας. Τού φάντασμα θά κλείσει στ’ φυλακή.

Μά αύτός ήξερε καλά τή δουλειά του. Καί π ρ ώ τα - 
πρώτα ρώτησε ποιος κατέβηκε κείνη τή μέρα στή 
πολιτεία.

Έπιασε κι’ έμαθε ποιος είχε κατεβή κείνη τή μέρα 
στήν χώρα. Καί πληροφορήθηκε πολύ εύκολα πώς 
έκτος άπό τόν Χρυσομήτρο είχαν κατέβη κι’ ό Γιώρ- 
νης ό Μυλωνάς κι’ ό Βαγγέλης ό Κωστογιώργης.

Απ’ αύτούς τούς δυο ό ένας, ό Μυλωνάς, είχε άγο- 
ράσει στό έμπορικό τού Βατίστα τρία μέτρα κά
τασπρο κοτονάντο . . . Πρωί —πρωί τήν άλλη 
μέρα ό Μυλωνάς ήταν στημένος στήν καρέκλα, 
άντίκρυ στον ’Ενωμοτάρχη πού καθόταν στό γρα
φείο του βλοσυρός καί ζοχαδιασμένος.
—Τί τόθελες τ ’ άσπρο κοτονάνδο κύρ Γιώργη;

—Ίγώ  Κύρ Νωμοτάρχ’ μ;
—’Εσύ δέν τό ψώνισες ά π ’ τού Βατίστα;
—Μάλιστα Κυρ Νωμοτάρχ’ μ. . .!
—Τί τόκανες κύρ Γιώργη;
—Τόδωκα τ ’ ς κυράς μ νά μί φτιάσ. σόβρακα . .
—Παράτησες τό κάμποτο καί μού φτιάχνης
βαμβακερά σώβρακα τώρα κύρ Γιώργη; Δέν φο
βάσαι μή κρυολογήσης;
—Ούρϊστε;
—Γιατί τίς έβρεξες τού Χρυσομήτρου κύρ Γιώργη; 

“Αν τόν τραυμάτιζες; άν τόν σκώτωνες κι’ όλας; 
Δέν ξέρεις ότι ό νόμος τιμωρεί τήν άδικη έπίθεση;

—"Αδικο τ ’ λιές τούτο κύρ Νωμοτάρχ’ μ;
’Εκείνους όταν μ’ τρύγισε τ ’ άμπέλι πέρσ’νυχτιά

τικα κι’ μ’ άφησε τά φύλλα ήτουνε δίκηου;
—"Επρεπε νά τόν καταγγείλης . .
—Καί τί θά τόν έκανες κύρ Νωμοτάρχ’ μ;

-Θ ά  τόν έστελνα στό δικαστήριο καί θά πήγαινε 
φυλακή. .

—Νοικουκύρης άνθρωπος στά σίδερα γιάνα στα- 
φυλάκ’ κύρ Νωματάρχ’ μ; Μί πέντε φάπες άτ,οΟ- 
φαγε, χώρια τήν τρουμάρα πού πήρ’ ά π ’ τόν 
φάντασμα κι’ τού κόπκ’ ή χουλή τ ’ άντι ρώτα τ  ν 
ματαβάζ’ χέρ στ’ άμπέλ;

Ό  ’Ενωμοτάρχης καμώθηκε πώς έστριβε συλλογι
σμένος τό μουστάκι του γιά  νά κρύψη τό γέλοιο του, 
όμως γέλασε όλο τό χωριό σάν μαθεύτηκε ή ιστορία.

—Άρί πουώς τ ’ ν ύπουψιάστικις κύρ Νωματάρχ’ μ; 
ρωτούσε όλος άπορία ό Χρυσομήτρος.

—“Ολα τά ύποψιαζόμαστε έμεϊς κύρ Χρυσομήτρο... 
όλα... άκόμη καί τά φαντάσματα . . .

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ 
Α Ν ΔΡ ΙΚ Α -ΓΥΝ Α ΙΚ ΕΙΑ  -  Π ΑΙΔΙΚ Α
έτοιμα & επί π αρα γγελία
ΕΥΚΟΛΙΑΙ Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ  ΕΙΣ Τ Ο Υ Σ  ΑΝ  -  
ΔΡ ΑΣ ΧΟΡΙΚΗΣ ΜΕ Ε Κ Π Τ Ω Σ ΙΝ  ΙΟ %

ΑΦϋ κ ο  υ ρ κ ο υ ν τ ή
Τ Σ Α Μ Α Δ Ο Υ  16-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΤΗΛ.422-728
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Ο Αυστριακός συγγραιρεύς Φαλ- 
μεράϋερ αμφισβήτησε τή συνέχεια 
τής Φυλής, ύποστηρίξας ότι εΐμε- 
θα απόγονοι των «Σλαυικών εκεί
νων τεράτων πού περί τούς 8ο καί 
9ο αιώνας έξηφάνισαν την μεγα
λουργόν Ελληνικήν φυλήν».

Εις τήν άστήρικτον κατηγορίαν 
απάντησαν πολλοί. Ιδιαίτερα όμως 
ό πατήρ τής Ελληνικής λαογρα
φίας Νικ. Πολίτης, παραθέσας πο- 
λύτομον παροιμιακήν σοφίαν ό
μοια μέ εκείνην τής άρχαιότητος 
καί ό Δημ. Αίγινήτης, διά τοϋ «Κλί
ματος τής Ελλάδος». Περισσότερο 
όμως όλων άπέδειξε τήν αδιάκοπη 
συνέχεια τής Φυλής ή Διαμάντω. . .

Ποία ήτο ή Διαμάντω; Μιά ήρωΐ- 
δα πού τήν αγνόησε ή ιστορία γιατί 
τό Επαναστατικό ’Έπος είχε όλο 
Διαμάντες. Ποιά νά πρωτοϊστο- 
ρήση; Ή  ιστορία αύτής τής πρω- 
ταθλήτριας Διαμάντως είναι ή άκό- 
λου9η.

Βρισκόμαστε στήν έποχή τοϋ 
Νικοτσάρα. Τά συντρίμματα τοϋ 
μεγάλου ναυαγίου είχαν γυρίσει 
άπό τή Μακεδονία. Ή σαν μερικοί 
στρατιώτες τοϋ Μεγάλου εκείνου 
"Ελληνα Πολεμιστή. Βρήκαν άσυ
λο κοντά στό χωριό Γιαννωτά, κά
τω άπό τόν "Ολυμπο, πατρίδα τοϋ 
Άρχηγοΰ, σέ μιά άπό τις πτυχές 
τοϋ Βουνοϋ των Θεών. Είχαν ξεχά- 
σει εκεί τά τραύματά τους όπως καί 
τήν καταδίωξη είκοσι χιλιάδων 
Τούρκων καί Βουλγάρων άνά τή 
Μακεδονία ολόκληρη. Τις επί μή
νες μάχες καί τήν πολύνεκρη διά
βαση τής γέφυρας τοϋ Πράβι. "Η- 
σαν ντυμένοι κουρέλια. "Ετσι εί
χαν καταντήσει τά λαμπρά «μεϊντα- 
νογέλεκα» καί Οί ντουλαμάδες



τους, πολυτελέστατα κεντημένα 
πριν τήν έκστρατεία. Σκέλεθρα ή- 
σαν άπό τήν πείνα, τήν ξαγρύπνια 
τήν άνελέητη, τή δίψα τήν άπαί- 
σια. Δαρμένα άπό τά χιονόνερα, 
τούς βορηάδες τούς Μακεδονικούς, 
μαύροι καί κατάξεροι άπό τήν πάχ
νη τής νύχτας καί τον ήλιο τής 
ήμέρας, άναπαύανε τά τόσα κακου- 
χημένα μέλη τους κάτω άπό τά 
πανύψηλα πουρνάρια, τά άργυρά 
ρείθρα καί τά φυλλώματα των πλα
τάνων. Οί κίνδυνοι καί οί ένέδρες 
είχαν περάσει. Οί φονικές ταλαι
πωρίες ξεχάσθηκαν. Είχαν ξεφύ- 
γει άπό τις σιδερένιες σιαγόνες 
τού θανάτου. Στό μοναστήρι τού 
'Αγίου Διονυσίου στέλλονταν τά 
τιμημένα άρματα των πεσόντων 
παλληκαριών. Μειδιούν άπό χαρά 
αυτοί πού σώθηκαν. Μά αύτή ήταν 
ή ζωή τής Κλεφτουριας. "Υστερα 
άπό λίγο καιρό κριάρια καί άρνιά 
σφάζονταν. Τραπέζια στρώνονταν 
άπό έλατόκλαρα, κουμαρόφουντες 
πλατάνια καί μυρσίνες. Τραγούδια 
κλέφτικα γέμιζαν τόν άέρα, πού 
υμνολογούσαν τή διαμαντόψυχη 
στρατιά τού Νικοτσάρα καί τά 
περιλάλητα έργα καί παθήματα.

Τό συμπόσιο διαδέχονταν κατά 
πατροπαράδοτη συνήθεια τού Ε λ 
ληνισμού άρρενωποί χοροί πολυ- 
δίνητοι. Βροντάει τώρα ή γή κάτω 
άπό τούς έναρμόνιους σάλτους των 
άρβανιτοτσάρουχων. ’Αντιλαλούν 
οί γύρω χαράδρες τού πολύπτυχου 
Όλύμπου καί οί ρεμματαριές οί 
άπόκρημνες άπό τόν κρότο τών 
άσημοκαπνισμένων κοσμημάτων 
τού όπλισμοΰ τών χορευτών. Εικό
νες άνδρειωμένου κάλλους δια
γράφονται άπό τις άρήϊες φιγούρες, 
τις άστραφτερές όψεις καί τις 
άρματωσιές τών χο ρευοντών πολε
μιστών. Τό χορό διαδέχονται άγώ- 
νες άθλητικοί, μαρτυρία χαράς καί 
περηφάνιας άνδρικής. ’Αρχίζουν 
πρώτοι οί πολεμιστές τών οποίων 
τό βόλι άνοιξε πολλές φορές πύλη 
θανάτου στά μέτωπα τών Μου
σουλμάνων έχθρών τής φυλής. 
’Αγωνίζονται στή σκοποβολή. Στό
χος ή κορυφή ένός έλατου πού έρχε
ται πέρα - δώθε άπό τόν άνεμο. Ή  
τουφεκιά τήν κόβη καί ύστερα άλ
λες πολλές. "Υστερα μιά ωμο
πλάτη λαγού στύνεται σφηνωμένη 
σέ μιά τουφεκόβεργα, είναι ό νέος 
στόχος. Τρυπιέται μέ τό πρώτο. 
Τέλος ένας άτρόμητος έφηβος, 
ό ψυχογιός κρατεί μέ τόν άντίχειρα 
καί τό δείκτη ένα δακτυλίδι άση- 
,μένιο τού οποίου τήν τρύπα είχε

σκεπάσει μέ ένα πλατανόφυλλο. 
Τά βόλια περνάνε καί τά δάχτυλα 
τού νεαρού όχι δεν χτυπιούνται δέν 
καίονται καν άπό τό ζεστό μολύβι.

Παρακάτω άλλα παληκάρια πα
λεύουν. Χτυπούν τή γή μέ τά 
σιδερένια πέλματα. Λαχανιάζουν. 
Σφίγγουν τις δαχτυλιδένιες μέσες. 
Συγκρούονται τά πλατειά στήθη. 
Μέ τή σωματική άκμή άλλα, καί 
μέ τήν πανουργία προσπαθούν νά 
νικήσουν άλλήλους.

"Αλλοι τρέχουν ύστερα άπό τήν 
πάλη. ’Εδώ νά ίδής φτερωμένα πό
δια. ’Εδώ φάνηκαν τά άκούραστα 
πόδια πού όρμήσανε κατά τών Τούρ
κων στό Νευροκόπι καί τή Ζύχνα 
στις όχθες τού Στρυμόνα κατά τή 
διάβασή της κοντά στό Πράβι γέ
φυρας τού Άγγίτη.

Έπακολουθή ή ξιφασκία. Πολε
μιστής ώριμος στήν ήλικία καί νεα
ρός κλέφτης άγένειος, μή έχοντας 
ούτε άρχή μουστακιού μέ πλούσια 
τετράξανθα μαλλιά σέ πλεξούδες 
πού κατέβαιναν, στούς κομψούς 
ώμους. Με βλέμματα μαύρα καί 
χαρά στά πανηγύρια, καί κεραύνια 
στις μάχες. Μέ μέτωπο ήρεμο. Τό 
στέρνο κυρτό λίγο καί ευγενικό. 
Τή μέση λεπτή. Τά μπράτσα καί τις 
κνήμες άδρές καί τονισμένες, προ
χωρεί άνάμεσα στούς πολεμιστές. 
Άναλάμπουν οί άστραφτερές σπά
θες κατά τις πολυποίκιλες φάσεις 
τής ξιφομαχίας. ’Απειλητικές κα
τεβαίνουν κατά τών κρανίων, τού 
στήθους καί τού τραχήλου. Νά 
έτοιμες είναι νά σχίσουν τήν κοι
λιά καί νά χύσουν τά σπλάχνα στή 
γή. Μά ούτε πού έγγίζουν τό δέρμα. 
Φοβερίζουν μονάχο:. Δέν χτυπούν. 
Στούς άθλους αυτούς τής δεξιο- 
τεχνίας άναδείχνεται υπέροχος ό 
νεαρός κλέφτης. Δέχεται κόκκι
νος άπό τή χαρά γιά τή νίκη καί 
τις ζητωκραυγές τού καπετάνιου 
καί τών συμπολεμιστών. Τότε ό 
άνταγωνιστής του ερεθισμένος άπό 
τήν ντροπή καί μερικά κοροϊδευ
τικά βλέμματα χτυπάει άπρονόητα 
τόν άντίπαλο στό στέρνο. Τό χτύ
πημα όστρακίσθηκε πάνω στό άση- 
μένιο «κουστέκι» πού προάσπιζε 
τό στήθος τού κλέφτη, κόπηκαν 
όμως τού Κοσμήματος οί άσημένιες 
άλύσεις.

Ό  Καπετάνος διατάζη νά στα- 
ματήση τό άγώνισμα γιατί μιά 
σταλαγματιά αίμα έπορφύρωσε τό 
πουκάμισο τού νεαρού πού χτυ
πήθηκε. Μά ό τραυματισμένος δέν 
έπιτρέπει ούτε στό χειροΰργο τού 
στρατεύματος νά ίδή τό στήθος

’Ενδυμασία της Μακεδονίας τών χρό
νων τής έπαναστάσεως. Ή  λεβεντιά καί 
ή λιγεράδα τής Μακεδόνισσας κόρης συν
αγωνίζεται έκείνη τών Καρυάτιδων πού 
μ ιρμαρωμένες χιλιάδες χρόνια τώρα άπο- 
τελοϋν τό πρότυπο τής 'Ελληνικής όμορ- 
φιας.

του. Ή  άμυχή άλλωστε είναι έντε- 
λώς άσήμαντη. Γι’ αύτό καί σέ 
λιγάκι άρχίζουν τά κλεφτόπουλα 
νά ρίχνουν τό λιθάρι. Ό  νεαρός 
μονομάχος τού σπαθιού άμέριμνος 
σ&ν παιδί μά καί άπρονόητος μετέ
χει τού άγώνα. Καί άπο βάλλει όχι 
μονάχα τά όπλα καί τά κοσμήματα 
άλλά κι’ αύτό τό «κουστέκι» πού 
έχει στή μέση του τροπαιοφόρο 
τόν "Αγιο Γεώργιο, καί κατά τά 
τέσσερα τού στέρνου άκρα, θηλυ
κωμένο μέ τέσσερα τριγωνικά θη-
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λυκωτήρια, εχοντα είκονισμένο τό 
δικέφαλο αετό της Βυζαντιακής 
Αυτοκρατορίας. Επειδή δμως κατά 
τήν ξιφομαχία έκόπηκαν οί άλύ- 
σεις τοΰ ενός από τά τέσσερα θη
λυκωτήρια. τό άφαίρεσε καί τό έβα
λε μαζί μέ τά άρματα καί τά άλλα 
«τσαπράζια» του. Ρίχνεται στό 
στρογγυλό λιθάρι καί σχίζει σφυ
ρίζοντας τον άέρα. Ή  άμιλλα θυ
μώνει τούς άθλητές, καί ό ήρωάς 
μας πετάει πρώτα τό κέντημένο 
μέ χρυσό καί μετάξι στις άκρες 
λεπτοϋ ρασμένο «πόσι» πού έδενε 
τό ευγενικό καί πλουσιόμαλλο κε
φάλι του. Γδύνεται σέ λιγάκι καί 
τόν «ντουλαμά», μαντύα μάλλινο 
εύζωνικό χρυσοκεντημένον κι’ αυ
τόν, πού άνάδειχνε τήν υψηλή καί 
λυγερή κορμοστασιά του ώς τή 
μέση των μηρών. Καί έρεθισμένος 
άπό τόν άνταγωνισμό μετά τόν 
«ντουλαμά» πετάει καί τό «μεϊντά
νι».

«Τίς δυό άράδες τά κουμπιά τά 
μαλαματωμένα».

Μένει τό γελέκι. Τούτο θηλυκώ
νεται στήν κοιλιά μέ άσημένειους 
μεγάλους θηλυκωτήρες. Μά άπό 
τίς άτέλειωτες μάχες, τίς άνάμεσα 
άπό τούς τραχείς θάμνους πορείες, 
τά χτυπήματα τοΰ σπαθιού, τοΰ 
ύπνου στά χιόνια καί τούς πηλούς, 
είχαν καταστροφή τά ρούχα τών 
κλεφτών καί φαίνονταν κουρε- 
λοντυμένοι οί περήφανοι σταυραε- 
τοί τοΰ Όλύμπου.

Ό  νεαρός κλέφτης έριξε μέ τή 
σειρά του τό λιθάρι καί τούς ξεπέ- 
ρασε όλους. Τόν διαδέχεται ό ή
ρωάς μας. ’Ανασκουμπώνει λοι
πόν τά μανίκια τοΰ χιτώνα του καί 
φαίνονται μπράτσα άβροδία τής 
παρθένας περισσότερο άπό σκλη
ρού πολεμιστή. Γενικά, τη ρισρφή, 
τό ήθος, ή σωματική διάπλαση έδει
χναν πιό πολύ λυγερή βουνήσια κό
ρη παρά λεβέντη. Δέν φαίνονταν 
Άπόλλωνας νά κρατάει τό δίσκο 
πού θά έριχνε κατά τοΰ κεφαλιοΰ 
τοΰ αγαπημένου του 'Υάκυνθου, 
άλλά ή σεμνή Άθηνά, ή όρεσή- 
βια Άρτέμιδα, πού κυνηγάει μέσα 
στούς δρυμώνες. Σκύβει τό κεφάλι 
καί χύνονται ξανθός καταρράχτης 
τά μαλλιά γύρω άπό τό γραμμένο 
τράχηλο. Όρμάει σάν τριγώνα 
ταχυφτέρουργη πρός τά εμπρός. 
Τά μαλλιά κυματίζουν χρυσαφένια. 
Φθάνει στήν άφετηρία. Σηκώνει 
τό μπράτσο. Σφεντονίζει τό λιθάρι 
μέ βία σφοδρότατη καί ξεπερνάει 
όλα τά σημάδια. Σάν τό πρώτο τυ
χόν λιθάρι πού τό ρίχνει άξιος

Ή  Έλληνίδα μάνα γνήσια άπόγονος τών γυναικών τής Σπάρτης, έγαλούχησε 
τά τέκνα της μέ τά εθνικά νάματα καί τά έδίδαξε πρώτη αυτή τί είχαν, τί έχασαν καί 
τί έπρεπε νά ξαναπάρουν πολεμώντας τόν κατακτητή.

σφεντονιστής. Θαυμάσανε όλοι 
καί ζητωκραύγασαν τό θρίαμβο. 
’Αλλά κραυγή τρόμου ξέφυγε άπό 
τό στόμα τοΰ νικητοΰ. Γύρισαν 
όλοι άμέσως καί θαμπώθηκαν μπρο
στά στό θέαμα. ’Από τήν όρμή πού 
έριξε τό λιθάρι, τά θυλίκια έσπασαν 
τό κακουχημένο καί φθαρμένο γε
λέκι καί φάνηκε τοΰ λίθοβόλου 
θριαμβευτή τό στήθος. Σάν άστρα- 
πή αυτός σκέπασε τό γυμνωμένο 
στέρνο, άλλά τά κλεφτόπουλα εί
δαν πιό κάτω άπό τή λερή στο
λή τοΰ κλέφτη τί κρυβόταν επί 
τόσους καί τόσους καιρούς πολέ
μων καί κακουχιών.

Ή το παρθένα Έλληνίδα, ή Δια- 
μάντω.

νους έπέθανε. Τά άλλα της άδέρ- 
φια πήγαν μέ τά κλεφτόπουλα. Έ 
μεινε όλομόναχη στό χωριό «σάν 
τήν καλαμιά οτόν κάμπο». Ντύθη
κε λοιπόν τή στολή τοΰ πολεμιστή 
καί δέν έντρόπιασε τό όνομα καί 
τά όπλα τοΰ κλέφτη. Τώρα όμαις 
άφοΰ έφανερώθηκε, δέν μπορούσε 
νά μένη άνάμεσα σέ άνδρες μέσα 
στά βουνά. ’Απευθύνθηκε λοιπόν 
στούς μέχρι τής ώρας έκείνης συν
τρόφους της καί στή γή βλέποντας 
ή σεμνή κόρη κατακόκκινη καί 
δακρυσμένη γιά τό χωρισμό τούς 
άποχαιρέτισε μέ τούς άκόλουθους 
στίχους πού παράλαβε ή άδιάψευ- 
στη δημοτική μας ποίηση.

«Παιδιά μου μην θαμιένεστε, μην παραξενθήτε. 
κι εμένα μάνα μ ’ 'έκανε, μάνα σάν τη δική σας 
'Έκαμα Τσάρκες ορφανές, έκανα Τοϋρκες χήρες. 
Τώρα πού φάνη ό κόρφος μου καλόγρηα πάω νά 
γείνω»

Ό  πατέρας της είχε σκοτωθή 
άπό τούς Τούρκους. Έναν άδελφό 
της τόν πήρε ώμά καί βάρβαρα τό 
παιδομάζωμα. 'Η μητέρα της άτι- 
μασθεΐσα άπό τούς Μουσουλμά

Πιστεύουμε πώς δέν έχει ή Δια- 
μάντω καμμιά διαφορά άπό τίς 
Λάκαινες πού έτοιμάσθηκαν νά άντι 
μετωπίσουν τόν Επαμεινώνδα καί 
τίς Σουλιώτισσες τοΰ Ζαλόγγου.
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Μ α τ ι έ ς  στην έποχή μας

01 Ν Α Υ Α Γ Ο Ι  ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΞΑΝΑΓΥΡΙ ΖΟΥΝ

Παν . 'Αρχιμανδρίτου 
Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η

Αύτό τό πλήθος των νέων παι
διών πού ξαναγυρίζει στον Ίη- 
σοΰν Χριστόν, έπειτα άπό μια τρα
γική περιπλάνησι στό χώρο τής 
ανομίας, καί μάλιστα μέσα στήν 
κόλασι των ναρκωτικών, τονίζει 
μέ τήν πιό δυνατή έμφασι, ότι ό 
Χριστός είναι ό άιρτος τής ζωής 
γιά κάθε άνθρώπινη ψυχή. "Ανθρω
πος πού δέν τρέφεται άπ’ αύτό τό 
ούράνιο μάννα τής πίστεως καί 
πού δέν εύρίσκεται σέ μιά προσωπι
κή σχέσι μέ τον Κύριον είναι 
καταδικασμένος νά ζή σέ μιά 
φρικαλέα πνευματική ατμόσφαιρα, 
δίχως φώς καί γο,λήνη. Αύτή ή με
γάλη αλήθεια έγένησε «τό κίνη
μα τού Τησοΰ» γιά τό όποιο έχομε 
κάμει λόγο στό προηγούμενο ση
μείωμά μας.

Είναι έν τούτοις άξιοθαύμαστο, 
ότι αυτήν τήν μεγάλην άλήθειαν 
τήν βλέπομε νά έπιβεβαιώνεται καί 
άπό τήν παράταξι τών ανθρώπων, 
πού περιεπλανήθησαν μέσα στόν 
ιδεολογικό λαβύρινθο τής αμφιβο
λίας καί τής αθεΐας.

Ή  έπανάστασις κατά τοΰ ’Ιησού 
Χριστού πού κηρύχθηκε άπό τήν 
μπολσεβικική έπανάστασι πίσω ά
πό τό σιδηρόφρακτο παραπέτασμα, 
ή έπανάστασις κατά τοΰ Θεού, 
πού συνεχίζεται εδώ καί 55 ολόκλη
ρα χρόνια, δέν κατώρθωσε νά έπι- 
τύχη σπουδαία πράγματα. Ή  Χρι
στιανική πίστις ζή στις καρδιές 
μυριάδων άνθρώπων.

«Είναι άξιοθαύμαστη ή δύναμι 
τοΰ πνεύματος τών γονέων, ή άπό 
τά βάθη τών αιώνων κληρονομη- 
θεΐσα άπροσδιόριστη ψυχική άντί- 
στασις, μέ τήν όποια δέχονται αυ
τήν τήν καταδοτική καταγραφή, 
υποβαλλόμενοι μετέπειτα εις διω
γμόν κατά τήν εργασία τους ή εις 
δημόσιον έμπαιγμόν άπό άνθρώ- 
πους άστοιχείωτους». Αύτά γράφει 
εις μίαν έπιστολήν του πρός τόν

Πατριάρχην Μόσχας Ποιμένα ό 
πολύ γνωστός ’Αλέξανδρος Σολ- 
ζενίτσιν. Είναι μιά θαυμάσια σέ 
ήρωϊσμό έλεγκτική επιστολή πού 
είδε τό φώς τής δημοσιότητος στό 
θρησκευτικό καί τόν ήμερήσιον 
τύπο τής χώρας μας. Διαμαρτύρεται 
ό Σολζενίτσιν επειδή «έχει κατα- 
πατηθή τό δικαίωμα νά συνεχίζη 
κανείς τήν πίστι τών πατέρων του, 
τό δικαίωμα τών γονέων νά μορ
φώνουν τά παιδιά τους εις τήν ίδι- 
κή τους κοσμοθεωρία». Ά λλ’ ή 
ή διαμαρτυρία του αύτή είναι ή 
πιό εύγλωττη άπόδειξις, ότι πίσω 
άπό τό παραπέτασμα ζή άκόμη ό 
Θεός στις ψυχές τών άνθρώπων, 
παρά τήν άθεϊστική προπαγάνδα, 
ή όποια διεξάγεται μέ επιστημο
νικήν μεθοδολογίαν καί ή οποία 
άκολουθεΐται μέ δυσπερίγραπτη 
βία καί κακότητα.

Όσηδήποτε δύναμις καί αν έφαρ- 
μοσθή, όσηδήποτε βία καί αν έξα- 
σκηθή ή χριστιανική πίστις δέν 
μπορεί νά ξερριζωθή μέσα άπό 
τήν άνθρώπινη καρδιά. Αύτό είναι 
τό μήνυμα πού βγαίνει μέσα άπό 
τήν κόλασι τής άθεΐας, τό σιδηροΰν 
παραπέτασμα. Καί τούτο διότι ό 
Χριστός είναι ό άρτος τής ζωής 
μας. Περιφανέστερη άπόδειξις δέν 
θά μπορούσε νά ύπάρξη άλλη άπό 
τήν περίπτωσι τής κόρης τοΰ Στά- 
λιν, γιά τήν οποία έχομε γράψει 
άλλοτε(Ι) ή οποία έγεννήθη καί έζη- 
σε μέσα στό λίκνο τής άθεΐας καί 
όμως .έβαπτίσθη χριστιανή μυστι
κά άπό τόν αίμοβόρο πατέρα της 
καί άρχιστράτηγο τής άθεϊστικής 
μανίας. Ή  μεγάλη άνακάλυψι τής 
κόρης τοΰ ερυθρού δικτάτορος ή
ταν, ότι «είναι άδύνατο νά ζή κα
νείς χωρίς νά έχη στήν καρδιά του 
τόν Θεόν».

Καί αύτή είναι ή μαρτυρία πού 
βγαίνει άπό τήν παράταξι έκεί- 
νών, οί όποιοι έκράτησαν μέσα τους
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την φλόγα τής πίστεως ή και αύτών 
πού έγεννήθησαν μέν μέσα στό 
στρατηγείο τής αθεΐας, αλλά κα- 
τώρθωσαν νά γνωρίσουν τόν Θεόν 
καί νά κερδίσουν μέσα τους τήν 
μάχην τής πίστεως.

Σκοπός όμως τού σημειώματος 
αύτοϋ είναι νά παρουσιάση κυ
ρίως τήν μαρτυρίαν των δυστυχών 
εκείνων άνθρώπων, πού είχαν τήν 
άτυχίαν νά ύποστοϋν τήν πλΰσιν 
εγκεφάλου, τήν όποιαν πραγματο
ποιεί ή άθεϊστική προπαγάνδα, 
καί νά περιπλανηθοΰν μέσα στό 
ιδεολογικό χάος καί τήν κόλασι 
τής άθεΐας, άλλ’ οί όποιοι τελικά 
ξαναγυρίζουν συντετριμμένοι πρός 
’Εκείνον, ιόν Όποιον έδίωκον.
Ό  Douglas Hyde είναι ένα εκ
φραστικό παράδειγμα αύτών των 
μετανοησάντων άθέων. Ό  Hyde 
υπήρξε βασικό στέλεχος τού Κ. Κ. 
’Αγγλίας, άρχισυντάκτης τού κεν
τρικού δημοσιογραφικού οργάνου 
τού κόμματος DAILY WORKER 
(Ήμερήσιος’Εργάτης)καϊμέγας δια

φωτιστής. Άθεος μέχρι μυελού 
τών όστέων υπηρέτησε μέ πάθος 
τήν κομμουνιστικήν ιδεολογίαν ε
πί είκοσι συνεχή έτη. Ά λλ’ ή 
άπογοήτευσις τήν όποιαν έδοκί- 
μαζε σ’ όλο αυτό τό διάστημα 
τής περιπλανήσεώς του μέσα στον 
λαβύρινθο τής άθεΐας τόν ώδήγησε 
τελικά στά κράσπεδα τής μεγαλο
σύνης τού Θεού. Έγινε πιστός. 
Ξαναβρήκε τόν εαυτό του. Καί 
τό έτος 1950 διεκήρυττε τήν μετα
στροφήν του μέ ένα βιβλίο του, 
στό όποιο έδωσε τόν έντυπωσιακό 
τ τλο«’Επίστε 'σαν(Ι BELIEVED) 
Ή ταν ένας τρόπος λυτρώσεώς του 
άπό τό άγχος τού διωγμού τού Θε
ού, στον όποιο έδούλεψε 20 όλό- 
κληρα χρόνια. Ή ταν ένα δημόσιο 
βήμα άπό τό όποιο προέβαινε σέ 
μιά δημόσια έξομολόγησι. «Άπό 
τήν ήμέραν πού έγινα Χριστιανός, 
γράφει ήσθάνθην, ότι συνεδέθην 
μέ τήν σοφωτέραν ιδεολογίαν τού 
κόσμου, όχι μέ τήν άνθρωπίνην 
σοφίαν, άλλά μέ τήν άπειρον Σο

φίαν τού Θεού, πού χωρίς Αύτόν, 
τώρα εις τόν αίώνα μιάς άτομικής 
παραφροσύνης, δέν υπάρχει κα
θόλου φρόνησις ούτε νόημα είς 
τήν ζωήν. Ό  Θεός, τού όποιου τήν 
ΰπαρξιν οί άνθρωποι κάποτε δέν 
παρεδέχοντο, σήμερον άναζητεΐ- 
τ α ι δ ι ά ν ά σ ώ σ η τ ό ν  κ ό σ μ ο ν  
άπό τήν α ύ τ ο κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ν  
του». Αύτή ή ομολογία τού Hyde 
άξίζει πολλά. Αντιπροσωπεύει τά 
αισθήματα όλων εκείνων, πού συνε- 
τρίβησαν εις τούς βράχους τής 
άθεΐας καί οί όποιοι τελικώς καί 
ευτυχώς άνεστήθησαν. Άνεγεν- 
νήθησαν στήν χριστιανική πίστι. 
Καί ό Hyde τελειώνει τό βιβλίον 
του μέ μιά υπέροχη διακήρυξι: 
«νΕχασα εγώ τόν κομμουνισμόν 
μου, διότι ευρέθησαν μερικοί, πού 
μοΰ ύπέδειξαν κάτι καλύτερον. 
Δέν έγνώρισα εύκολα τόν νέον μου 
Θεόν. Ή  άγάπη τού Θεού δέν ήλθεν 
άμέσως καί αυτομάτως. . . Σιγά, 
σιγά, έφθασα είς τό σημεΐον νά γνω
ρίσω αύτήν τήν άγάπην. Ά λλ’ ένα 
πράγμα είναι βέβαιον: Ό  ϊδικός 
μου Θεός δέν άποτυγχάνει ποτέ». (2)

Τήν μεταστροφήν αυτών τών 
άνθρώπων άντικατοπτρίζει θαυμα- 
σιώτατα ένα γράμμα πού έφθασε 
στή Δύσι τόν ’Ιούλιο 1970. Ή ταν 
ένα γράμμα πού έφθανε στον έλεύ- 
θερο κόσμο άνοικτό καί μέ τό κοι
νό ταχυδρομείο. Προήρχετο άπό 
τήν Μόσχα καί άποστολεύς του 
ήταν ένας Ρώσος διανοούμενος, 
ό Άνατόλι Λεβίτι.

Τό γράμμα αύτό (3) χωρίζει τούς 
Ρώσους σέ τρεις γενεές: Τών Παπ
πούδων, τών Πατεράδων καί τής 
συγχρόνου Νεολαίας. Χαρακτη
ριστικά τών έκπροσώπων τής πρώ
της ήταν τό μίσος καί ό άντιθρη- 
σκευτικός φανατισμός άπέναντι 
τής Ρωσικής ’Εκκλησίας.

Χαρακτηριστικόν τής δευτέρας 
γενεάς ήταν ότι άγνοοΰσε τήν 
θρησκεία καί ήταν άδιάφορη στά 
θέματα τής πίστεως.

’Αλλά τής τρίτης μετεπαναστα- 
τικής γενεάς, τής σύγχρονης δηλ. 
νεολαίας, ή θέσις είναι τελείως 
διαφορετική. Ή  γενεά αύτή δέν 
άνετράφη καθόλου μέ τήν έννοια 
τής θρησκείας. Πολύ συχνά είναι 
χωρίς θρησκεία, άλλά καί χωρίς 
φανατισμό.

Ό  μέσος έκπρόσωπος αύτής τής 
γενεάς πλησιάζει τή θρησκεία μέ 
άνάμικτα αισθήματα δυσπιστίας καί 
ένδιαφέροντος. Πάντως ψάχνει. Α 
ναζητεί έντονα νά βρή τό νόημα 
τής ζωής. Καί όταν κάποιος βρεθή

Οί νέοι περιπλανήθησαν είς σκολιάς όδούς καί είς άτραποϋς αί όποΐαι δέν 
όδηγοΟν πουθενά, ή όδηγοΰν μόνον είς τήν σωματική καί ψυχική καταστροφή. 
Υπήρξε γι’αΰτούς μιά όδυνηρή άλλά πολύτιμη πείρα γμϊ νά άνακαλύψουν τήν 
αλήθεια.
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Ή  αΐωνία άλήθεια τοϋ Χριστού κατακτά καί πάλι τις μάζες των νέων οί όποιοι 
άκόμη καί μέ θεατρικά έργα, όπως αυτό τής φωτογραφίας, προσπαθούν νά διδάξουν - 
τήν αξίαν τής Χριστιανικής πίστεως.

γιά νά όδηγήση τόν στρατοκόπο 
της γενεάς αύτής «επί τάς πηγάς 
των ύδάτων» της χριστιανικής 
πίστεως, τότε ό νεοφώτιστος πα
ρουσιάζει τή ζέουσα πίστι καί 
τόν φλογερό ενθουσιασμό των πρώ
των χριστιανών.

Ό  Λεβίτι αναφέρει στό γράμμα 
του μερικά παραδείγματα μεταστρο
φής. Νά ένα άπ’ αυτά.

Μιά μέρα, αύτών των τελευταίων 
χρόνων, ένας νέος μηχανικός, πού 
μόλις είχε πάρει τό δίπλωμά του, 
άπ’ τό Τεχνικό ’Ινστιτούτο, έγγα
μος καί πατέρας, έπλησίασε μιά 
άπλή γερόντισσα πού ζοΰσε στή 
γειτόνιά του.

—«Ξέρω πώς είσαι πιστή, τής 
είπε. Μήπως μπορείς νά μοΰ πής 
κάτι γιά τό Θεό; Σάν φυσικός επι
στήμων, συνέχισε, δέν είμαι ευχα
ριστημένος άπ’ τή φιλοσοφία τού 
διαλεκτικού υλισμού καί θά ήθελα 
νά μάθω τήν άποψιν των άνθρώ- 
πων πού πιστεύουν στό Θεό».

—«Μά δέν είμαι ικανή νά τά 
καταφέρω έγώ, τού άπήντησε. Εί
μαι μιά άπλή άγράμματη γυναίκα».

—«Δέν πειράζει, είπε ό μηχανι
κός. Πές μου δτι μπορείς».

Ή  γερόντισσα μέ τό δικό της 
άπλό τρόπο είπε στό μηχανικό 
δ,τι μπορούσε. Στό τέλος τού έκα-

1 Βλέπε: Σβετλάνα Στάλιν, Έπιθεώρη- 
σις Χωροφυλακής, Δεκέμβριον 1970.

2 Δ. Ηγδε, 1 Βελιενερδ, Σοηδοη 1950, 
Πρβλ. καί Νικ. Βασιλειάδη, Τό Λυκόφως 
τού Μαρξισμού, Β'. Έκδοσις, Άθήναι 
1968 σελ. 404.

3 Έδημοσιεΰθη κατ' άρχήν εις τήν 
'Ιταλίαν, τό έπαρουσίασε δέ ό Καθηγητής

με τήν πρότασι νά τόν συνδέση, 
γιά μιά καλύτερη ένημέρωσι, μέ 
κάποιον άλλον πιό μορφωμένο πι
στό.

Πέρασαν από τότε δυό μήνες. 
Ό  μηχανικός έμαθε, έπίστευσε, 
ξαναβρήκε τόν εαυτό του. Καί μιά 
μέρα έκάλεσε τή γυναίκα του νά 
συζητήσουν κάποιο σοβαρό θέμα.

—«Ξεύρεις, τής είπε. "Επειτα 
από πολλή σκέψι άπεφάσισα νά 
βαπτισθώ».

—«Μά κι’ έγώ έβαπτίσθηκα πριν 
μιά έβδομάδα! Έβάπτισα καί τό 
παιδί μας! ήταν ή άπάντησις.

Ή  αθεΐα έχει δηλητηριάσει τήν 
άνθρώπινη .κοινωνία. ’Από τήν έ- 
ποχή τού NIETZSCHE (Νίτσε) 
ξεχύθηκε αυτό τό δηλητήριο καί 
πλημμυρίζει τόχώρο δλόγυρά μας 
άκόμη καί σήμερα. Τότε μέν σάν 
θεωρία,τήν όποιαν ό NIETZSCHE 
έσερβίριζε στήν άνθρωπότητα, μι
λώντας γιά τό θάνατο τού Θεού. 
Σήμερα δέ σάν ιδεολογία άναμεμει- 
γμένη μέ βία καί τρόμο, ή όποια 
έκτρέφεται στις χώρες δπου κυριαρ
χεί ό κομμουνισμός.

Ό  Νίτσε έκαμε τό παν γιά νά 
σβύση τήν έννοια τού Θεού άπό 
τις καρδιές τών άνθρώπων» «Πού 
είναι ό Θεός», έλεγε τό1882. Καί 
συνεπλήρωνε: «Θά σάς τό πώ έγώ!

τής ’Ιατρικής τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών κ. Γ. Δαίκος, στήν διάλεξί του τής 
19-3-72 στήν αίθουσα τελετών τού Πανε
πιστημίου, τής οποίας θέμα ήταν: «Υπάρ
χει άκόμη θέμα προσευχής;». 'Από τήν 
διάλεξι έκείνη άντλεϊται τό παρατιθέ
μενο περιστατικό.

Τόν σκοτώσαμε έσεΐς κι’ έγώ! 
’Εμείς δλοι είμαστε οί φονιάδες 
του!. . . Ό  Θεός είναι νεκρός! 
Ό  Θεός θά μείνη νεκρός!» 
Αυτός δμως ό έγκληματίας στό χώ
ρο τού πνεύματος, ό φονευτής άν- 
θρωπίνων ψυχών, σέ κάποια στι
γμή αύτοσυνειδησίας ένοιωσε δλο 
τό ρίγος τού τρομερού εγκλήματος 
του νά διαπερνάει τήν ύπαρξίν 
του καί νά τόν συγκλονίζει σύγκορ- 
μον. «Πώς τό κάναμε αύτό; Πώς 
τολμήσαμε νά ρουφήξουμε τή θά
λασσα στά σπλάχνα μας; Ποιος 
μάς έδωσε τό σφουγγάρι νά σβύ- 
σουμε κάθε όρίζοντα; Τί κάναμε 
λοιπόν, νά άποκόψουμε τή γή άπ’ 
τόν ήλιο της; Πώς θά  π α ρ η γ ο -  
ρ η θ ο ΰ μ ε  ο ί  φ ο ν ι ά δ ε ς  ό
λ ω ν  τ ώ ν  φ ό ν ω ν ; »

Σ’ αυτό τό έσχατο σημείο τής 
άπογνώσεως θά φθάση άργά ή γρή
γορα κάθε ένας πού θά άποπειραθή 
νά σβύση τήν παρουσία καί τήν 
ΰπαρξι τού Θεού άπ’ τή σκέψι του, 
νά διώξη τόν Θεό άπ’ τήν καρδιά 
του. Είναι ένα σημείο τρομερός 
καταπτώσεως γιά τήν άνθρώπινη 
προσωπικότητα.

Πάντως δμως καί οί όμολογίες, 
όπως τού Νίτσε, καί οί διακηρύξεις 
δπως τού HUDE, καί οί μεταστρο
φές, σάν κι’ αυτή πομ μάς παρου
σίασε ό Άνατόλι Αεβίτι, έρχονται 
ή κάθε μιά μέ τό δικό της τρόπο 
νά υπογραμμίσουν μέ τά ζωηρότερα 
χρώματα, δτι ό Χριστός καί ή χρι
στιανική Πίστις καί ζωή είναι άπό- 
λυτα άναγκαΐα γιά τόν σημερινό 
ιδιαίτερα άνθρωπο καί τόν σύγ
χρονο πολιτισμό. Ό τ ι Ό  Χριστός 
είναι ό Ζωοδότης καί ό Σωτήρ. Καί 
δτι μακρυά άπό τόν Ίησοΰν Χρι
στόν υπάρχει μιά πλατειά κι’ άπέ 
ραντη κόλασι, ή κόλασι τής άθεΐας.

’Αλλά καί ή έπιστροφή τών ναυα
γών τού πνεύματος άπ’ αυτήν τήν 
τρομερή κόλασιν τής άθεΐας καί οί 
διακηρύξεις των είναι μιά δυνατή 
νίκη τής πίστεως κατά τής άπι- 
στίας καί μιά υπέροχη διαβεβαίωσι 
τού μεγαλείου τής χριστιανικής 
μας πίστεως. Καθήκον μας γι’ αύ
τό είναι νά τήν περιφροορήσωμε 
σάν κόρη όφθαλμοΰ.
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Σ Τ  Α  Υ Ρ Ο Λ Ε Β Ο Ν  Υ  Π ’ A P I © .  3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 η  12 13 14 15

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ :

1 Κι’ αυτή.........πλέει — Μικρά σκάφη.
2 Τάζεται στή έκκλησία (δημ.)— Μπο

ρεί νά είναι καί ένα κεφάλι.
3 Κάτοικος γειτονικής χώρας —’Ανα

κατεμένα.
4 Χαρακτηρίζουν ύγρά—Γνωστή ή τοϋ 

«ΝΙΚΑ». —Γαλλική πόλις εις τήν 
Μεσόγειο.

5 Ή  'Υπηρεσία ’Αντικατασκοπίας των 
Η.Π.Α. (άντιστρ.) —Αύτή δέν έχει 
τιμή—Γίνεται καί στήν έγχείρησι.

6 ’Αρχαία Χώρα τής Δυτ. ’Ασίας — 
Χρονικό έπίρρημα άρνήσεως.

7 Έ χει καί τό ψυγείο τοϋ αυτοκινήτου 
—Έ τσι τρώγονται τά φροϋτα — 
Διασχίζει έρήμους.

8 Ό  συγγραφεύς τοϋ «Άρχισιδηρουρ- 
γοϋ» (άντιστρ.)—Τό 7β όριζοντίως— 
Τίτλος Τατάρων ήγεμόνων—Ή  άρχή 
......... τοϋ τέλους.

9 Κατηγορία φαγητών —Σημαίνει καί 
τό καθόλου (δημ.)—"Ορος στό πόκερ.

Ό  Μακράν εις τήν άρχαίαν—Παλαιό 
νοσταλγικό τραγούδι πού άκούγεται 
καί σήμερα.

11 Δίνεται καί στά άδέσποτα σκυλιά — 
Χαϊδευτικό τής Αικατερίνης— Πρό- 
θεσις.

12 Προσκαλεϊ —Μικράς διάρκειας έρ
γο—Κατάρες (καθ.) .

13 Δημητριακά (δημ.) —Δέν γνωρίζουν 
κόπο (ούδ.).

14 Πόλις τής Μικράς ’Ασίας —Πλαι
σιώνουν συνήθως ισχυρούς.

15 Βασίλισσα—’Αρχαίο όνομα τοϋ Κάτω 
Δουνάβεως.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ :

1 Τό όνομα τής πρωταγωνίστριας τοϋ 
βιβλίου «Δόκτωρ Ζιβάγκο»,—’Επιτρέ
πει άγγλιστί (άντ.)— Τό φοροϋν οί 
Άραβες.

2 Είναι οί φλύαροι— «. . . τής Έδέμ», 
είναι ή γνωστή ταινία τοϋ Έλληνος 
σκηνοθέτου Καζάν.

3 Παντόφλα (καθ.)— Κινείται σέ δύο 
ρόδες.

4 Διπλασιαζόμενο γίνεται άγγλικός χαι
ρετισμός—Βυζαντινή νότα—Προσκα- 
λεϊ—Πρόθεσις.

5 Προτάσσεται 'Ολλανδικών έπιθέτων
—’Αρχικά Εταιριών —Χωριάτικη 

προσφώνησι — Φιλονικία.
6 Είναι καί ή άσφαλτος—’Αστερισμός.
7 Τό παθαίνει κανείς όταν τά χάνη — 

Τήν στήνουν κυνηγοί.

8 Καί αυτό ρέει (άντισ.)—Πρόθεσις. '
9 Συνέπειά της είναι ή άπώλεια τών 

αισθήσεων —Οικοδομικό υλικό (ύ- 
ποκ.)

10 Νοοϋνται καί τά κάτω άκρα (δημ.) 
—’Εννοεί καί τόν άνθρωπο χωρίς 
ύπερβολές.

11 ’Αναγκαίο στό φαγητό —’Αρχαίος 
Θεός κάτοικος τών δασών —’Αρχή 
όρκου (δημ.)—Άκινητοποιεΐ.

12 Προηγείται ή έπεται τοϋ τ ίκ—Είναι 
ό Θωμάς εις τήν ξένην— Βυζαντινή 
νότα—Γίνεται καί στήν έγχείρησι τέ
τοιο (άντισ.)

13 Διακρίνει τόν έπιδέξιο (δημ.)—Μυ
θολογικό τέρας (αίτ. δημ.)

14 "Ενα σώμα μέ όλα τά μέλη του — 
Θεραπεύσιμες.

15 ’Ανευρίσκεται στήν έρημο (δημ.) — 
Ξενικός χαιρετισμός — 'Ομηρικός 
ήρως.

παράξενα ρεκόρ
*** Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ κινητήρας 

ντήξελ στον κόσμο βρίσκεται στή Γερ
μανία. "Εχει ύψος 14 μέτρα καί δύνα
μη 200 φορές μεγαλύτερη άπό εκείνη 
πού είχε ό πρώτος κινητήρας ντήξελ 
πού κατασκευάστηκε πριν άπό 70 χρό
νια.

*”  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ στή διάρκεια 
καπνίσματος τσυμπουκιοϋ άνακηρύχτηκε 
στήν ’Ιταλία ό Τξιάνι Γκαλλέτι. Γέμι
σε τό τσιμπούκι του μέ τρία γραμμάρια 
καπνού καί κατόρθωσε νά τό κρατήση 
αναμμένο μιά ώρα καί 37' λεπτά. Συνα
γωνίστηκαν 220 καπνιστές τσιμπουκιού 
μεταξύ τών όποιων βρισκόταν καί μιά 
κυρία πού διατήρησε τό τσιμπούκι της 
αναμμένο (Μ ώρα καί 21' λεπτά.

*** ΩΣ ΠΙΟ ΝΕΑ μητέρα στον κό
σμο θεωρεϊτοι μιά, γυναίκα στή Λίμα 
τού Περού πού γέννησε τό 1939 σέ η 
λικία πέντε έτών (!) ένα υγιέστατο 
βρέφος.

*** ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ρεκόρ τής 
μεγαλύτερης ταχύτητας με αεροπλάνο 
τό κατέχει ό σμηναγός Ούίλλιαμ Νάΐτ. 
Μέ τό αεροσκάφος X—15 ανέπτυξε τα
χύτητα 7.254 χλμ. τήν ώρα!
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i f  TO MET! ΑΛΛΟ «Ταντάλιο» όνο- 
μάστηκε έτσι για να θυμ ίζη το μαρτύριο 
τού Ταντάλου. Πράγμοπ-ι, οΐ έτπστημο 
νες βασανίστηκαν πάρα πολύ μέχρι να 
τό άπαμουώσουν.

i f  Μ ΙΑ  Τ Ρ Ι Χ Α  άπό τό κεφάλι τού 
Ανθρώπου μπορεί να στγοώση βάρος μέ
χρι 1 10 γραμμάρια. Πρέπει όμως να εί
ναι καστανή. Ο ι ξανθές τρίχες βέν είναι 
τόσο γερές κα! σηκώνουν μέχρι 70 
γραμμάρια ή καθεμιά.

i f  01 Δ Ε Ι Ν Ο Σ Α Υ Ρ Ο Ι ,  κατά την 
παλαιολιθική έποχη πού υπήρχαν, είχαν 
περί τά  30 μέτρα μήκος.

i f  Τ Α  Φ ΙΔ ΙΑ  μολονότι δεν έχουν αυ
τιά, έν τοΰτοις άκοΰν μέ την άκρη τής 
γλώσσας τους πού είναι πάρα πολύ ευ
αίσθητη και ατά Ασθενέστερα άκόμη ή- 
χητικά κύματα!

★  Τ Α  Κ Ο Κ Ο Φ Ο I N I Κ Ο Δ Ε Ν Τ Ρ Α  έ
χουν τόση έλαστικότητα, ώστε κατά τη 
διάρκεια μιάς (λιελλας 6 κορμός της μπο
ρεί νά λυγίση τόσο πολύ, πού τά  φύλ
λα  τής κορυφής νά άγγίζουν στο έδαφος.

i f  Σ Τ Ο  Λ Α ΙΜ Ο  τού σπουργίτη ύ
παρχε ι διπλάσιος περίπου άριθμός σπον
δύλων άπό όσους έχει ό μακρύς λαιμός 
τής κοομηλοπάρδαλης.

00
0m

Ιστορικές έρωτήσίΐς
1. Ποιός είπε τη φράση: «Πάταξαν 

:μέν, ακόυσαν δέ»;
2. Τί ήταν ό Ρόμμελ;
3. Ποια Ιστορική προσωπικότητα επο

νομάστηκε «Μάστιξ τοΰ θεοϋ»;
4. Πότε έγινε ή άλωση τής Κων

σταντινουπόλεως;
5. Ποϋ, πώς καί πότε πέΰανε ό άρ- 

χαϊος φιλόσοφος ’Αριστοτέλης;
6. Τί ήταν ό ’Εφιάλτης;
7. Ποιος ήταν ό τελευταίος αϋτοκρά- 

τωρ τοϋ Βυζαντίου;
8. Σέ ποια μάχη σκοτώθηκε ό ’Ιού

λιος Καϊσαρ;
9. Ποιος ήταν ό πατέρας τοΰ 'Η 

ρακλή ;
10. Πότε καί σέ ποιο νησί εξορίστηκε 

καί πέβανε ό Ναπολέων;

άπρρροφά την υγρασία τοΰ άτμασφαι- 
ρικού άέρα.

i f  Τ Α  Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Α  πουλιά έ
χουν όχι ένα, άλλα τρία βλέφαρα στά 
μάτια τους, τό ένα πάνω στο άλλο.

i f  Η Μ Ε Λ Ι Σ Σ Α  είναι περισσότερο 
ευαίσθητη άπό τον άνθρωπο στη γεύση 
τοΰ άλοπΊοΰ.

i f  Σ Ε  Ο Ρ ΙΣ Μ Ε Ν Ε Σ  περιοχές των 
’ I νδιών ύπάρχει ένα ήλεκτροφόρο δέντρο 
μέ τόσο ισχυρό ήλεκτρικό φορτίο, ώστε 
νά προκαλή δυνατό τίναγμα σ ’ όποιον 
δοκιμάσει να τό ά γγίξη .

i f  Η  Α Θ Η Ν Α  τό 1810, δηλαδή πριν 
158 χρόνια, είχε 1.300 περίπου μικρά 
καί κακοφτιαγμένα σπίτια. Σ τ ά  700 
άπό αύτά έμειναν Τούρκοι καί ’Αλβανοί. 
Ή  πόλη ήταν περιτειχισμένη μέ τείχος, 
ύψους τρισήμισυ μέτρων, καί ένας καλός 
όδοιπόρος μπορούσε νά κάνη όλο τόν 
κύκλο τοΰ τείχους σέ 4 7 ' .  Στην ’Αθήνα 
τότε υπήρχαν 30 έκκλησίες, δηλαδή σέ 
κάθε 40 σ π ίτια  Αναλογούσε καί μια 
έκκλησία.

Πάλι Αμελέτητος, Πιπιρλόπονλε. Σέ βλέ
πω μετεξεταστέο φέτος...

Ο ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α
ΟΣΜΗΜΑΤΑ

αντζουπη
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 8  (Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ )  Τ Η Λ .  3 2 1 8 - 2 3 9  
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  3 9  ( Σ Τ Ο Α  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ )
Σ Ο Φ Ο  Κ Λ Ε Ο Υ Σ  4 ( Σ Τ Ο Α  ΑΘΗΝΩΝ ) Τ Η Λ .  3 21 0-357  

Α  Ο Η Ν A  I
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ -  ΣΧΟΛΙΑ

Ή  'Ιερά Μητρόπολις Παραμυθίας Φι- 
λιατών και Ξηρομίρίου έξέφρασε θερμάς 
εύχαριστίας πρός τούς άνδρας τού A. Τ. 
Φιλιατών διά τό προσφερθέν ύπ’ αύτών 
ποσόν των (2.100) δραχμών υπέρ άνεγέρ- 
σεως νέου Ιερού Ναού εις Φιλιάτες.

*
Ή  Άμερικανίς περιηγήτρια Κα DOINE 

PAVIS έγκωμιάσασα έγγράφως τήν 
εύγένειαν, τήν έντιμότητα καί τήν εις τό 
καθήκον άφοσίωjiv τού Χωρ]κος τού 
Σταθμού τής Τουριστικής ’Αστυνομίας 
Δελφών Λάμπρου ΜΠΑΡΤΖΑ, έξέφρασε 
ταύτοχρόνως θερμάς ευχαριστίας καί τήν 
βαθυτάτην πρός αυτόν καί τήν ύπηρε- 
σίαν του έκτίμησίν της διά τήν, κατόπιν 
έπιμόνου αυτού έρεύνης, εις βραχώδη 
περιοχήν τών Δελφών, άνεύρεσιν τού 
πλήρους χρημάτων καί έγγράρων άπο- 
λεσθέντος πορτοφολιού της κατά τήν 
έκεΐσε μετάβασίν της. Διό καί δικαίως 
έξεφράσθη είς τούτον πλήρης εύαρέ- 
σκεια τού κ. ’Αρχηγού Χωροφυλακής.

*
Ό  έκ Βρυξελλών Βέλγος τουρίστας 

κ. Ζιάν ΧΟΛΑΝ έξέφρασεν έγγράφως 
εδχαριστίας καί συγχαρητήρια (σχετ. ή 
άπό 27-6-72 έπιστολή του πρός τόν κ. 
Αρχηγόν Χωρ]κής) πρός τόν Ένωμ]ρχην 
τής Τουριστικής ’Αστυνομίας Καλαμπά
κας (κάτοχον ’Αγγλικής—Γαλλικής) διά 
τήν παρασχεθείσαν φιλοξενίαν, συνδρο
μήν καί ξενάγησιν πρός αυτόν καί τήν 
σύζυγόν του, κατά τήν είς Μετέωρα — 
Καλαμπάκαν κ.λ,π. έπίσκεψιν καί παρα
μονήν του, πλέξας ταύτοχρόνως τό έγκώ- 
μιον ύπέρ τής Χώρας μας καί τών αστυ
νομικών της όργάνων.

*
Ό  κ. Λ. ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ, ’Ιατρός, τέως 

Δ]ντής 'Υπουργείου Κοινωνικών Υ πη
ρεσιών, (κάτοικος Καλλιθέας ’Αθηνών), 
δι’ έπιστολής του πρός τό Υ. Δ. Τάξεως. 
έξέφρασεν ειλικρινείς εδχαριστίας καί 
εΰμενεΐς κρίσεις ύπέρ τού Σώματός μας 
καί τών όργάνων τού Τμήματος Τρο
χαίας Βόλου, διά τήν πρός αύτόν καί 
οίκείους του παρ’ αύτών παρασχεθείσαν 
πολλαπλήν συνδρομήν, συμπαράστασιν 
καί άψογον συμπεριφοράν, κατά τό έπι- 
συμβάν είς τούτον τροχαιον άτύχημα τήν 
18-6-72 είς τήν ’Εθνικήν όδόν Βόλου — 
Λαρίσης.

*

Λίαν εύμενή καί άντικειμενικά σχόλια 
καί κρίσεις έδημοσιεύθησαν είς τήν έγ
κριτον έφημερίδα τής Δράμας «ΘΑΡ
ΡΟΣ» τής 27-6-72 διά τά όργανα τών Υ πη
ρεσιών τής Δ. X. Δράμας καί δή τά τού 
’Αστυνομικού Τμήματος Δράμας τά ό
ποια, έπ’ εύκαιρίμ τής τρεχούσης θερι

νής περιόδου καί τής κατ’ αύτήν αύξανο- 
μένης τουριστικής κινήσεως ανέπτυξαν 
άξιέπαινον πρωτοβουλίαν καί δραστη
ριότητα —έν άγαστή συνεργασία μετά 
τού Υγειονομικού Κέντρου καί τού Δή
μου Δράμας —πρός έξυγίανσιν, εύπρε- 
πισμόν, αισθητικήν έμφάνισιν καί καλ
λωπισμόν τών όδών, τών δένδρων, τών 
οίκιών καί καταστημάτων τής πόλεως 
διά άπομακρύνσεως άχρήστων άντικει- 
μένων, έλαιοχρωματισμοϋ οίκιών καί 
καταστημάτων, ύδροχρωματισμοΰ δέν
δρων καί ρείθρων πεζοδρομίων κ.λ.π.

*

Τό Α’ Γυμνάσιον Θηλέων Χανίων ηύ- 
χαρίστησε, δι’ έπιστολής πρός τήν Α. Δ. 
X. Κρήτης, τόν Διοικητήν καί τά όργανα 
τού Τμήματος ’Ασφαλείας Χανίων διά 
τήν έντός ολίγων ώρών άνακάλυψιν (κατά 
τδ Α’ 15ν9ήμερον ’Ιουλίου έ. έ.) τών δρα
στών διαρρήξεως καί κλοπής άντικειμέ- 
νων έκ τού Γραφείου Καθηγητών καί τού 
Χημείου τού Γυμνασίου.

*

Ό  Γάλλος κ. MIKHAUX μετά τής 
συζύγου του ηύχαρίστησαν έγγράφως 
τήν Τουριστικήν ’Αστυνομίαν Δελφών 
καί δή τόν Χωρ]κα κ. Παναγιώτην ΣΧΟΙ- 
ΝΑΝ διά τήν ταχεΐαν άνεύρεσιν καί παρά- 
δοσιν τού άπωλεσθέντος σάκκου των, 
περιέχοντος χρήματα καί ταύτότητας 
αύτών.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ -  ΜΙΚΤΗΣ ΧΙΟΥ

Τήν 5-7-72 είς τό ’Εθνικόν Γυμναστή- 
ριον Χίου έπραγματοποιήθη άγών τής 
ποδοσφαιρικής όμάδος Χωροφυλακής με
τά τής Μικτής Χίου καθ’ δν νικήτρια άνε- 
δείχθη ή όμάς τού Σώματος έπιβληθεΐσα 
τής τοιαύτης τής Χίου μέ σκόρ 7 - 1.

Ό  προγραμματισθείς άγών έγένετο μέ 
ιδιαιτέραν έπισημότητα (ύποδοχή έπι- 
σήμων, παρέλασις άθλητών, άνταλλαγή 
άναμνηστικών δώρων κ.λ.π.) παοουσίμ 
τού οικείου Μητροπολίτου, τού Νομάρ
χου, τού Στρατιωτικού Διοικητού, τού 
Δημάρχου Χίου, όστις ήθλοθέτησε τό 
Κύπελλον τού άγώνος, τού Άνωτέρ:υ 
Διοικητού Χωροφυλακής Νήσων Αι
γαίου Συντ]ρχου κ. Κων]νου ΚΟΜΗΝΕΑ, 
αντιπροσωπείας άνδρών Χωρ]κής, έκ- 
προσώπων τών λοιπών τοπικών άρχών 
καί πλήθους φιλάθλων.

Ή  όργάνωσις τού άγώνος έγένετο ύπό 
τής Ένώσεως Ποδοσφαιρικών Σωμα
τείων Χίου, τά δέ έκ τού άγώνος είσπρα- 
χθέντα έσοδα θέλουν διατεθή διά τήν 
άνέγερσιν έν Χίω μνημείου τών έκεΐσε 
πεσόντων άνδρών. Χωροφυλακής. Ή  
όλη έκδήλωσις έσχε πλήρη έπιτυχίαν 
καί έξεφράσθησαν εύμενέστατα ύπέρ τού 
Σώματός μας σχόλια παρά τών άρχών, 
τού κοινού καί τού τοπικού τύπου.

Πρωτοβουλία τής Ίεράς Μητροπόλεως καί έγκρίσει τής Δ]νσεως ’Αστυνομίας 
Θεσ]νίκης έγένετο σειρά όμιλιών άντιαιρετικού περιεχομένου (26-30]6]72) είς τήν 
αίθουσαν διαλέξεων τής Τέρας Μητροπόλεως. Τό σεμινάριον τούτο παρηκολούθη- 
σαν (450) περίπου άνδρες τών 'Υπηρεσιών Χωρ]κής έδρας Θεσ]νίκης. 'Ομιλητής 
ήτο ό κ. Στέργιος ΣΑΚΚΟΣ, Καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστη
μίου Θεσ]νίκης.

Τήν έναρξιν τού σεμιναρίου έκήρυξεν ό Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσ]κης 
κ. κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ό όποιος άπηύθυνε χαιρετισμόν έγκάρδιον πρός τό άκροατήριον 
και έξήρε τό άόκνως έπιτελούμενον ύπό τής Χωροφυλακής πολυσχιδές έργον πρός 
έναρμόνισιν τών αντίρροπων τάσεων τών πολιτών μέσα είς τόν σύγχρονον κοινωνι
κόν στίβον. Στιγμιότυπον άπό τήν έναρξιν τού σεμιναρίου είκονίζεται είς τήν φωτο
γραφίαν.
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Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΒΑΛΤΟΥ 
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Τήν 23-7-72 είς θέσιν Μακρύβαλτος τής 
Κοινότητος Ά νω  Χώρας —Ναυπακτίας 
έτέλεσθη μνημόσυνον ύπέρ των πεσόν- 
ιων άνδρών Χωρ]κής κατά τήν ΙΟήμε- 
ίον σκληρόν μάχην αυτών (27]2 έως 7]3] 
948) κατά τών έπιδραμόντων (1500) 

<]Σ πρός κατάληψιν τοΟ υψώματος 
(1300 μ.), δπερ ύπερήσπνζον ούτοι άνερ- 
χόμενοι είς (220) άνδρας,ϋπό δυσμενεστά- 
τας καιρικάς κ.λ.π. συνθήκας. Κατά τήν 
όμώνυμον αότήν μάχην έφονεύθησαν (5) 
δνδρες τής Χωρ]κής έναντι (100) Κ]Σ.

Μετά τήν έπιμνημόσυνον δέησιν έγέ- 
νετο προσκλητήριον νεκρών καί έξεφω- 
νήθη ό Πανηγυρικός τής ήμέρας ύπό τού 
παλαιμάχου πολεμιστού κ. ΤΣΑΓΚΑ- 
ΝΟΥ, συνταξιούχου έκπαιδευτικοδ. ’Ακο
λούθως έγένετο, παρουσία έκπροσώπων 
τών τοπικών ’Αρχών, τού Άνωτέρου Δ]το0 
Χωρ]κής Δυτικής Ελλάδος, άντιπροσω- 
πείας άνδρών Χωρ]κής, έπιζώντων μαχη
τών καί κατοίκων τής περιοχής, ή άπο- 
κάλυψις τού άνεγερθέντος Μνημείου τών 
πεσόντων, ύπό τού Α' Έπιθεωρητοϋ Χώρο 
φυλακής Ταξιάρχου κ.Νικήτα ΚΩΒΑΙΟΥ. 
Έ ν συνεχεία έγένετο κατάθεσις στεφάνων 
καί έτηρήθη ένός λεπτού σιγή είς μνήμην 
τών πεσόντων. Ή  σεμνή καί έπιβλητική 
αυτή έκδήλωσις έληξεν έν μέσω άτμο- 
σφαίρας βαθείας συγκινήσεως καί ένθου- 
σιασμούτών παρευρεθέντων ύπέρ τών ή- 
ρωϊκώς πεσόντων άνδρών μας.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Δυνάμει τού άπό 22-7-72 Β. Δ. προήχθη- 

σαν είς τόν βαθμόν τού Ύπομοιράι χ >υ 
άπό 22-7-72 ένενήκοντα πέντε (95) Α ν
θυπομοίραρχοι έξελθόντες τής Σχολής 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής τήν 11-7- 
1969, οΐτινες έκρίθησαν προακτέοι συμ- 
φώνως πρός τάς διατάξεις τού Ν. Δ. 139] 
1969 κατά τήν έν τή έπετηρίδι ’Αξιωμα
τικών σειράν των.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΑΣ 
ΕΙΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΙΒΟΥ

Τήν 16-6-72 είς τό Στάδιον ΚΑΡΑΤ- 
ΣΚΑΚΗ Ν. Φαλήρου έγένοντο άγώνες 
στίβου μέ άθλητάς έκ χωρών Εύρώπης— 
Ασίας καί ’Αφρικής (INTERNATIONAL 
MEETING). Είς αύτούς συμμετέσχον οί 
άθληταί Χωροφύλακες: Παναγιώτης
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ είς δρόμον 200 μ. 
21' 5"), Παναγ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ είς 
δρόμον 3.000 μ. μετά φυσικών έμποδίων 
(8' 43" 8), Νικόλ. ΡΟΥΣΣΗΣ είς δρόμον 
ΙΟΟμ. (10" 9) _ καί ’Ιωάννης ΚΟΥΣΟΥ- 
ΛΑΣ άλμα είς ύψος (2,14 μ.) οί ό
ποιοι έπρώτευσαν, οί δέ Χωροφύλακες: 
Άνδρέας ΜΠΑΊ'ΡΑΚΤΑΡΗΣ, κατέλαβε 
τήν 2αν θέσιν είς τό άλμα είς 3πλούν 
(15, 24), καί Σπήλιος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
έσημείωσε νέον πανελλήνιον ρεκόρ, 
έλθών 3ος είς δρόμον 1.500 μ. (3' 41").

’Επίσης είς τό αύτό Στάδιον τήν 27ην 
καί 28-6-72 έπραγματοποιήθη συνάντη- 
σις τών ’Εθνικών 'Ομάδων 'Ελλάδος, ’Αγ
γλίας καί 'Ολλανδίας είς ήν συμμετέσχον 
οί κάτωθι άθληταί Χωροφύλακες: ’Ιωάν
νης ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ είς άλμα είς ύψος 
(2,11μ.) 1ος ’Αθανάσιος ΠΟΛΥΧΡΟ- 
ΝΑΚΗΣ είς άλμα είς μήκος (7,38 μ.) 
2ος Παναγιώτης ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ, είς 
δρόμον 200 μ. (21" 5) 2ος, Σπήλιος ΖΑ
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ είς δρόμον 1.500 μ.

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  Π Υ Γ Μ Α Χ Ι Α Σ  
Ε.Δ. Κ Α Ι  Σ.Α. 1972

Ή  Άνωτέρα Διοίκησις Χωρ]κής ’Ανατολικής Μακεδονίας έσχε τήν λαμπρόν 
πρωτοβουλίαν τής όργανώσεως τών έφετεινών άγώνων πυγμαχίας Ενόπλων Δυνά- 
ιεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, οΐτινες διεξήχθησαν (21-23]7]72) είς τό ’Εθνικόν 
τάδιον Καβάλας.

Είς τούς τελικούς άγώνας (23-7-72) παρέστησαν ό Σεβασμιώτατος Μητρεπολί- 
<ης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. κ. ’Αλέξανδρος, ό Υφυπουργός Περιφε
ρειακός Διοικητής ’Ανατολικής Μακεδονίας καί Θράκης κ. Κ. ΜΠΡΑΒΟΣ, ό 
Διοικητής τής XI Μεραρχίας 'Υποστράτηγος κ. ΝΤΑΒΟΣ, δστις καί έκήρυξε τήν 
έναρξιν τών προκριματικών άγώνων, ό Β'. ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής Ταξίαρχος 
κ. Χρήστος ΡΑΛΛΗΣ, ώς έκπρόσωπος τού Σώματος, έκπρόσωποι τών ’Αρχηγείων 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, ό Δήμαρχος Καβάλας, έκπρί - 
σωποι τών τοπικών άρχών καί πλήθος κόσμου.

Άξιοσημείακον είναι ότι είς τά τελικά άποτελέσματα ττς Γ' ήμέρας τάν 
άγώνων έπρώτευσαν οί άθληταί Χωροφυλακές: α) Σπυρίδων ΦΩΊΟΠΟΥΛΟΣ είς 
τόν 2ον άγώνα κατηγορίας βάρους 51 κιλών καί β) ’Αθανάσιος ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ είς 
τόν 3ον άγώνα τών 54 κιλών.

Στιγμιότυπον άπό τήν άπονομήν τού κυπέλλου είς τόν άθλητήν Χωροφύλακα 
’Αθανάσιον ΧΟΥΛΙΑΡΑΝ είκονίζεται είς τήν φωτογραφίαν.

Ε Π Ι Δ Α Υ Ρ Ι Α  1972

Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσαν καί έφέτος αί παραστάσεις άρχαίου 'Ελ
ληνικού δράματος είς τό θέατρον ’Επίδαυρου, τού όποιου ή άρίστη ήχητικότης τό 
καθιστά μοναδικόν είς όλόκληρον τόν κόσμον. Χιλιάδες θεατών μεταξύ τών ό
ποιων πάρα πολλοί ξένοι έπισκέπται τής Χώρας μας κατέκλυζαν κυριολεκτικώς τάς 
κερκίδας τού άρχαίου θεάτρου καί κατεχειροκρότουν τήν άρίστην έκτέλεσίν τών 
παραστάσεων. Αποφασιστικόν ρόλον είς τήν έπιτυχίαν τών παραστάσεων έπαιξαν 
τά ληφθέντα ύπό τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής μέτρα τάξεως έντός καί έκτος τού 
χώρου τού θεάτρου. Οί άνδρες τής Χωροφυλακής άψογοι είς έμφάνισιν καί ύπο- 
χρεωτικοί είς συμπεριφοράν, έτήρησαν τήν τάξιν καί τήν τροχαίαν κίνησιν τών 
χιλιάδων αυτοκινήτων είς άξιοζήλευτον έπίπεδον, ώστε νά άποσπάσουν τά συγχα
ρητήρια τών θεατών καί τών όργανωτών τών θεατρικών παραστάσεων.
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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ή  άπό μακροΟ ήδη χρόνου γνωστή άνά 

τό Πανελλήνιον διά τή ν δρασιν της ’Αδελ
φότης Θεολόγων ή «ΖΩΗ» (Άθήναι, 
Καρύτση 14, τηλέφ. 3223-560), έθεσεν 
έσχάτως εις τήν διάθεσιν τού κοινού εν 
είσέτι αςιον Ιδιαιτέρας προσοχής καί 
μελέτης εργον της ύπό τόν τίτλον «ΠΟΙΟΣ 
ΘΑ ΜΟΥ ΠΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΕΞ».

Συνιστώμεν άσμένως εις τά όργανά μας 
καί τό άναγνωστικόν μας έν γένει κοινόν 
τήν μελέτην καί προμήθειαν αυτού, διότι 
έμφανίζεται εις τούτο μέ τρόπον άπλοΰν 
καί έπαγωγικόν ή πραγματική όψις τής 
σεξουαλικής ζωής τών νέων, τεκμηριω
μένη έπί έπιστημονικών δεδομένων, ύπο- 
γραμμίζονται δέ ή σημασία τής άγνό- 
τητος καί τής έγκρατείας τής νεότητος 
ώς καί οί κίνδυνοι αυτής έκ τών προγα
μιαίων έλευθέρων έρωτικών σχέσεων.

Ώ ς έκ τού όλου περιεχομένου τό βι- 
βλίον τούτο κρίνεται ώς λίαν χρήσιμον 
βοήθημα διά τούς άσχολουμένους μέ τήν 
διαπαιδαγώγησιν τής νεότητος καί ώς 
πολίτιμον έφόδιον διά πάντα νέον, δι’ 
6 καί συνισταται πρός έφοδιασμόν τών 
έπιθυμούντων καί δή τών μαθητών τών 
παραγωγικών σχολών.

Τούτο διατίθεται άντί 15 δραχμών έκ) 
καστον, προκειμένου δέ δι’ άγοράν μεγά
λου άριθμοΰ άντιτύπων παρέχεται έκ- 
πτωσις 15 ο)ο.

Οί έπιθυμούντες δύνανται νά άπευθύ- 
νωνται εις τάς έκδόσεις «Ζ Ω Η» Καρύ
τση 14, τηλ. 3223-560.

*
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
«ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΙΣ».

Έκυκλοφόρησε τό πρώτον τεύχος τού 
περιοδικού «ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΙΣ» 
μέ ένδιεφέροντα άρθρα καί μελέτας τών 
Λιούις Φιοΰερ «Ε. Σ. Σ. Δ. Η ΙΝΤΕΛΙ- 
ΓΚΕΝΤΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ», 
Ζάν Λαφορέ «Η ΑΝΟΙΞΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ», 
Τ. Νικολάς «ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ», Κ. Π. 
Γκώρ «ΤΟ ΗΜ ΕΡΟ/ΟΠΟ ΤΗΣ ΣΟ
ΒΙΕΤΙΚΗΣ ΔΙΕ1ΣΔΥΣΕΩΣ ΣΤΟ ΜΠΑΓ- 
ΚΛΑ -ΝΤΕΣ».

Διά περισσοτέρας πληροφορίας, άπει- 
θυνθήτε εις τόν ’Οργανισμόν «ΣΥΓΧΡΟ
ΝΟΙ ΑΝΕΜΟΙ», Λεωφ. ’Αλεξάνδρας καί 
Κόνιαρη 68, Τ. Τ. 601 — ΑΘΗΝΑΙ.

ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ

— Περί άπελάσεως τών τελούντων έν 
ύφ’ όρον άπολύσει, κ. Παναγ. Ζαβο- 
λέα, Είσαγγελέως Πρωτοδικών.

— Ό  Τροχονόμος, ποίημα, κ. Άριστεί- 
δου Άνδρεοπούλου, Χωροφύλακος.

— Τό ’Αφιέρωμά μου στόν άντικαταστά- 
τη μου, ποίημα, κ. Σταύρου Παναγιω- 
τούνη.

— Μία χειρονομία, Σεβ]τάτου Μητρο
πολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως 
κ. κ. Θεοφίλου.

-— Σ ί ν τ ζ α (I. Μονή 'Αγίου Νικο
λάου), τού ίδιου ώς άνω.

— Έ  λ ω ν α (I. Μονή ’Αρκαδίας) τού 
ίδιου ώς άνω.

— Ή  28η ’Οκτωβρίου 1940, κ. Ίωάν. 
Τρουλλινοΰ, Άνθ]στού.

— Θαλασσινός περίπατος, κ. Δήμου Πα- 
παδοπούλου, Άνθ]στού.

— Ύμνος Χωροφυλακής, κ. Ίωάννου 
Τρουλλινοΰ, Ανθ]στού. (ποίημα)

— Οί τρεις Ναύαρχοι τού Ναυαρίνου, κ. 
Παναγιώτη Κατηφόρη, Δημοσιογρά
φου.

— Προπαρασκευή γιά πόλεμο, κ. Νικο
λάου Κτενιάδη, Δημοσιογράφου.

ΝΕΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ

Μέσα εις τά πλαίσια τής έφαρμογής 
τού 5ετοΰς προγράμματος πρός άναμόρ- 
φωσιν καί έκσυγχρονισμόν τού Σώματος 
συνεχίζεται μέ ιδιαίτερον ζήλον καί ή 
προσπάθεια πρός έξεύρεσιν τών άναγ- 
καιούντων μέσων (πόροι, οικόπεδα κ.λ.π.) 
διά τήν άνέγερσιν νέων, συγχρόνων οικη
μάτων πρός στέγασιν τών ύπηρεσιών μας.

Μέ ιδιαιτέραν χαράν καί ίκανοποίη- 
σιν φέρομεν εις τό φώς τής δημοσιότητος 
τήν γενομένην τήν 19-6-72 τέλεσιν έγ- 
καινίων ένός νέου οικήματος εις τήν 
περιοχήν Καστοριάς, ένθα έστεγάσθη ό 
Σταθμός Χωροφυλακής Διποταμίας.

Μετά τήν τέλεσιν τής τελετής τών 
έγκαινίων καί τού άγιασμού ύπό τού Σε- 
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστοριάς

κ. κ. Δωροθέου, παρουσία έκπροσώπων 
τών άρχών καί κοινού τής περιοχής ώς 
καί άντιπροσωπείας άνδρών τής Δ. X. 
Καστοριάς, ώμίλησεν ό Διοικητής τής 
Δ. X. Καστοριάς Ταγμ]ρχης κ. ’Εμμα
νουήλ Τζιρίτας όστις, σύν τοΐς άλλοις, 
άνεφέρθη εις τό Ιστορικόν τής προσπά
θειας άνεγέρσεως τού οικήματος (δωρεάν 
παραχώρησις οικοπέδου ύπό Κοινότη- 
τος Διποταμίας, δαπάνη ποσού 440.000 
δραχμών έκ Κυβερνητικού προγράμμα
τος ένισχύσεως παραμεθορίων περιο
χών κ.λ.π.) καί ηύχαρίστησεν άπαντας 
τούς όπωσδήποτε συμβαλόντας εις τό 
έργον τής άνεγέρσεως έκπροσώπους τών 
άρχών, ίδιώτας καί δή τούς κατοίκους 
τής όμωνύμου Κοινότητος (έδρας τού 
Σταθμού) διά τήν δωρεάν των καί τήν έν 
γένει συμπαράστασίν των.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΥΙΓ Α Ρ. 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1Λ Λ Ε Μ Β 0 Σ ΑΠΓ Τ 1 Α
2 Λ Α Μ Π Α Δ Α 0 Α Λ Α Κ Ρ 0
3 Α Λ Β Α Ν 0 Σ Α Ν Α ΚhA Τ Α
4 Ρ 0 Α I ζ Τ Α Σ I Σ Ν 1 Σ
5 Α 1 σ Α Τ ί Μ 1 Α Τ 0 Μ Η
6 ΠιΕ Ρ λ 1ΙΑ Π 0 Τ Ε
7 Τ Α Π Α Ω Μ Α Κ Α Μ Η Λ Α
8 ε Ν 0 Ω NJ Α X A Ν ■ Τ Ε Λ
9 Λ Α Δ Ε Ρ Α Κ lN ■ Α ς10

10 Τ Η Λ Ε λ] Α Α 0 Μ Α
11 0 0 Λ Α Κ Α Τ 1 Ν Α ■ Α I Α
12 Λ Α Ε Ρ Γ Α Κ I ■ Τ] Ρ Α I
13 Σ ι Τ Α7^ 1 A Δ Κ Α Μ Α Τ Α
14 I Κ 0 Ν j 1 0 Ν Κ 0 Λ Α Κ Ε Σ
15Ί Ν Α Σ Α 1 Σ Τ Ρ 0 * Τ

'Ιστορικές ερωτήσεις
1 I 'Ο Θεμιστοκλής. 2) Γερμανός 

στρατηγός γνωστός άπό τήν εκστρα
τεία τής ’Αφρικής κατά τό Β ' Παγκό
σμιο Πόλεμο 3) Ό  ’Αττίλας. 41 2!) 
Μαΐου 1453 5) Πέθανε άπό έλκος στο
μάχου τό 522 π.Χ. στή Χαλκίδα 6) 
Προδότης πού οδήγησε τόν περσικό 
στρατό στά νώτα τών 'Ελλήνων στή 
μάχη τών Θερμοπυλών 7) Ό  Κο>ν)νος 
Παλαιολύγος 8) Δεν σκοτόηίηκε σέ μά
χη, αλλά δολοφονήθηκε τό 44 π.Χ. κα
τόπιν συνωμοσίας 9) 'Ο Άμφιτρύων 
101 Στο νησί τής 'Αγίας Ελένης.
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Every September, THESSALONIKI, the 
second largest Greek city, welcomes hundred 
of thousands visitors from homeland and 
abroad in the International Fair. The role 
of the Greek Gendarmery in the sucess 
of the International Fair is of great impor
tance and everybody confess that carries 
out the task of preserving the law and 
order in the highest standards.

IN T H I S  I S S U E
BUILDING UP GOOD CHARACTERS

Gend. Major John Tripis in this very article tries to analyse the social factors which play important 
role in formating and creating the character of a man. The author stresses that important role plans 
the nature of the man its self. Also the communication mass-media such as T.V., radio, newspapers, 
magazines etc. are of vital importance and they have positive or negative influence upon developing 
personality o f a young man. Others factors are church, school and family enviroment of course 
the influence of which upon the character are well analysed in the article.



A SOCIAL PROBLEM

B U I L D I N G  UP 
GOOD C H A R A C T E R S

B Y
JO H N  T R IP IS
Gend. major

The kind of a person each one 
becomes, and so what becomes his 
real «human nature» is clearly a 
result of social growth. As we said, 
experiences at home, school, schurch 
n the neighbourhood, playgrounds, 

vocation, and all the minor relations 
and activities in life leave their im
print upon the developing persona
lity. Of course, heredity has deter
mined the physical basis, but social 
experience actually molds finally 
the child’s personality.

In our previous issue, we mentio
ned, in brief of course, some gene
ralities about the social influences 
upon the developing individual and 
we stressed that the responsibility 
of the individual’s behaviour atti
tudes and character building rests 
upon many factors, such as the fami
ly, the church, the school, the voca
tional groups, the State itself and 
in a much broader sense upon each 
individual citizen as a member of 
the society in general, who should 
be aware and conscious of the re
sponsibilities toward his fellowmen, 
in order to have positive results in 
attaining our objectives that is, 
to give the right training and educa
tion through our examples to the 
younger individuals, so that they 
will becomefull - fledged citizens.

Among the social factors which 
play such an important role in this 
respect and besides those we have 
already mentioned above, are those 
which primarily contribute to the 
formation and development of the 
«Public Opinion», such as the cine
ma, the theatre, the television, the 
press the books, the various maga-. 
zin!s etc. These communication 
mass-media are today of a vital
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importance and they have a positi
ve or negative influence upon the 
developing personality of the young 
people.

The motion pictures, the theatre, 
the Radio and especially the Televi
sion which nowadays exists in al
most every house, exercise an im
portant influence upon the develop
ing young soul of the infants, be
cause their suggestible powers are 
very strong. The suggestible power, 
becomes in this case usually stron
ger, -as a means of -suggestibility 
from a distance, because of the me
chanism of the isolation of the lead
ing heroes of a play and through 
these media are usually transplant
ed the greatest amount of living 
stereotypes of the modern way of 
life.

Researches and studies on the 
influence of these mass - media u- 
pon the developing of behaviour 
and attitudes of young men proved 
that it is very important and deci
sive, since the young indicidual has 
not the ability of correct judgement. 
Miss Josette Frank, a radio consul
tant of the Childs study Associa
tion of U.S.A., said about in the 
follwoing : «I believe that this kind 
of vivcarious adveture, escape, ex
citement, even blood and ’thunder 
is necessary and important to most 
children as outlets for their own 
emotions, particularly their feelings 
of aggression., but it is too delicate 
to venture such a method without 
any control . . . ».

On the same subject Mr. Raphael 
Huges, a radio script writer said : 
«The absolute freedom of action 
of these characters, doing what 
they please, contemptuous of autho
rity, fascinates the child... free from 
parental control at least... the ad- 
gustment to the real world becomes 
more difficult and often very un
happy. Programs depicting anti
social conduct, crime, murder, in
fluence children to antisocial atti
tudes and lead to aggression. Not 
all children are influenced by such 
programs. But no child escapes a 
traum a.. .».

For this reason Motion pictures, 
Radio programs, theatre and espe
cially television programs should 
be carefully selected and supervised 
by the competent State Authorities, 
in order to secure the right and cor
rect educational and character -

papers since Man tuuay has not 
much time available to form by him
self an opinion about the numerous 
and complex problems of the mo
dem times and for ’this reason, it 
prefers for his confort to get ac
quainted with them through the 
newspapers.

Since the press plays such an im
portant role in our modern way of 
living the persons responsible to 
release the news should be fully, 
aware and conscious of their great 
duty and responsibility towards so
ciety and they should always have 
as their guide the unique ambition 
of contributing to thr spiritual and 
cultural development of the public 
and especially of the young people.

Another important factor in edu
cation and character-building of the 
youth is the book and the litera
ture in general. Their potency in 
influencing the young people is un
doubtedly great and very strong. 
The books and the literature can 
educate an individual; they can en
lighten the ignorant; they cultivate 
their thought; they humanize the 
individual and they educate all 
social groups. For this reason, pa
rents and teachers should be very 
carefull in selecting the proper books 
for their children and provide them 
only with books that imbue them 
with high ideals; cultivate the kind 
feelings; develop right judgement 
and the creative imagination; streng-
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building influence upon the young 
individuals. Script writers, produ 
cers, actors, writers, parents and 
Governemental Employees should 
be aware and conscious of their 
great responsibility in this matter, 
otherwise they may cause a great 
harm to the developing young men.

The potency of a visual medium 
that reaches thousands of people 
at a time, intimately, is growing 
more apparent and for this reason 
it plays a vitally important role 
in our modern age.

The press is undoubtedly one of 
the major determiners of the forma
tion of the public opinion and con
sequently is most influential upon 
the developing young personality. 
Its potency of suggestibility is very 
strong and depends upon the way 
it usually presents both the informa
tion and the facts around the world. 
The press is one of the most im
portant communication mass-media 
which reaches every morning mil
lions of people and it greatly con-: 
tributes to the formation of the 
public opinion, influencing the be- i 
haviour and attitudes of the indi- i 
vidual. The press creates a constant 
communication bridge among peo
ple and it makes possible the esta- 
blishement of mutual understanding 
and cooperation among them. The 
potency of suggestibility of the press 
becomes stronger because of the 
tendency of the public to read news
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The Christian religion tries to humanize man and the influntetial potency of the Christian in building up good characters is 
immesurable.

then the will and develop the correct 
habits and attitudes; and, finally, 
raise the cultural, spiritual and psy
chical level of the young person, 
shielding them with correct moral 
principles for their future life. In a 
few words, the books should be the 
most valuable and positive counsel 
and friend of a young person.

We the Hellenes, should be very 
luckly in this respect, because Gree
ce has the richest and most valuable 
treasures of literature of any kind, 
since the works of our great and 
m ost’wise forefathers, which cover 
almost every facet of human life, 
are undoubtedly the most educatio
nal and ideal pieces of the world’s 
literature.

Besides, this, particular attention 
should be given to the edition of 
modem books and especiallty those 
destined for children. The modern 
book should present life under the 
prism of logics, thruth, reality, 
scientific knowledge, moral virtues 
and principles and they should im
bue to the children the moral vir
tues and principles upon which they 
will develop their human feelings 
and attitudes and bedome good and 
lawful full-fledged citizens.

As our great Philosopher Plato 
said : «The greatest and most va
luable capital of the education is to 
provide our children with the right 
food of the soul. And education, 
according to this, is to teach child
ren from the early uyears to like 
to become virtuous, good and per
fect citizens».

This great responsivlity rests u- 
pon each individual member of the 
society and since, as Plato, said : 
«Man is a social being», he cannot 
live by himself, but in a society, 
which in one or the other way exer
cises a kind of an influence upon 
him. Man cannot live and develop 
only by himself, because he lives 
not by himself and even if this could 
be possible, it would not have any 
value at all. Man is by natural law 
obliged to live together with other 
fellowmen, with whom he must 
work together, and contest if ne
cessary in order to prove that he is 
better, or that he can become better. 
He must prove that he can get along 
with other people and ocooperate 
with them for thetmutual benefi 
and for the society’s good and wel
fare. Each individual is connected 
very strongly with his environmenj

and this way social life exercises 
a great influence upon the develop
ing of Man’s personality.

Each individual is connected very 
strongly with his environment. He 
cannot live by himself. He is obli
ged to live and compromise with 
certain unwritten rules that impose 
upon him sometimes very vital obli
gations and strict disciplibne.

Getting long with other peoplea 
is a most dfficult art which shouldi 
be taught to an individual during 
the early years of his life, otherwise 
later it will be most difficlt for him 
to adjust himself to our complex 
way of living. Social life demands 
knowledge of many things and this 
knowledge is not possible to be 
found unless it is given to the 
children at the right stage of their 
life. Social life is for Man the first 
and most important school, which 
exercises the most decisive influence 
in the developing young Man’s per
sonality.

Besides the struggle for survival 
or success in a vocational life exer
cises also a most important influen
ce to a Man’s development and espe
cially to a young person, because 
this way the young person finds



out the difficulties of the economical 
struggles; he faces the hard reality 
of the human ceaseless combat for 
security and survival; he learns 
that «Good things and success re
quires sacrifices and hard work» 
and the individual is not absolutely 
independent but he is a part, a link 
of an economical chain of the entire 
social life; he learns that in order 
to succeed and be efficient in his 
plans he must get prepared and quali
f ie d  through continuing learning 
and hard work. Finally, he is taught 
that in order to find happiness a- 
raound him he must accept and 
follow both the written and un- 
ritten rules and laws of social life; 
he must be self - conscious of his

capabilities and qualifications and 
face reality consciously, compromis
ing himself with the demands of 
today’s life in the one hand and 
controlling his desires and needs 
according to the possibilities of 
their being satisfied.

Health of personality in adulthood 
requires that the person feel that 
he is a person that matters and that 
life has dignity and meaning. If 
economical arrangements do not 
sustain there beliefs, children’s per
sonality is likely to suffer. No doubt 
that economic status operates both 
directly and indirectly to affect 
health personality. Its influence is 
so closely tied up with culture and 
psychological factors that exact mea

sure of its importance is almost im
possible. Nevetheless, it seems that 
much attention must be paid to it 
by those who seek to assure that 
children grow up to be happy and 
responsible citizens.

The fair administration, the just 
enforcement of laws, the good orga
nisation of public * Agencies, the 
high caliber of public servants in 
general and the way they serve the 
public play also an important role 
in the formation of character and 
the development of personality of 
the individuals.

Needless to say that in order to 
be successful in this respect the 
State should cooperate closely with 
the family, the school, the church

School is of vital importance in creating good characters. Teachers are next to parents the persons which influence the nature of 
young man.
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Police Officers are the living examples for young men and for this very reason they 
must help the youngsters to find their own way in moral and law-abinding life.

and all private professional or social 
groups in planning and applicating 
the educational and training plans 
of the personqlity development of 
young people in order to make them 
full-fledged citizens.

Another factor which plays a 
most important role in building up 
a healthy personality is undoubted 
by the Church, because a Child’s 
religion starts at the'early stage of 
his life, that is with his family which 
should show the first step to the 
church. The child’s basic poutlook 
on life his sense of values, his moral 
and ethical standards are absorded 
from the examples of living set up 
by his parents. The Church certain-
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ly can reinforce the family’s role 
in helping a child achieve personal 
and social integrity. It surely can 
guide young people in arriving at a 
scale of values and in keeping upturn 
with today’s social life values that 
emphasize the dignity and worth 
of the individual and the mutual 
understanding and sincere coopera
tion of people. It certainly can 
transmit to youth the enduring i- 
deals of the Christian religion, the 
religion of love and virtue.

The religious faith is an inherent 
element of human being, which 
should be carefully cultivated during 
the early years of a child. To this 
end family, school and Church

should cooperate closely in order to 
give to the young person the correct 
spiritual food which will help him 
to grow up and acquire a good and 
healthy personality.

The Church can give to the young 
people spiritual faith and confi
dence in rational order and an appre
ciation of the utlimate truths that 
transcend the immediate confusion. 
It can help youth understand the 
issues now at stake and can imbue 
them with a sense of responsibility 
as citizens of the society.

The primary role of the Church 
is to give spiritual guidance. As one 
of the community forces influencing 
children, the Church can also con
tribute concretely to the growing 
up of a healthy personality and to 
the prevention of delinquency in 
general. To do this the Church Lea
ders must take an active interest 
in community life and especially 
the children’s development. The 
Church leaders must be aware of 
conditions in their neighborhood 
and help parents in giving their 
children the correct spiritual gui
dance. They also, can arouse the 
public concern for community pro
blems and spur church members 
into helping families needs or solv
ing other community problems that 
hinder the healthy development of 
the children in general.

The Christian Church has a gereat 
advantage because has the most 
convincing example of self-sacrifice 
for the slavation of Man and this 
example can be of great influence 
upon the developing personality of 
our children.

The influential potency of the 
Christian Church is immeasurable. 
The unique objecfive of the Chri
stian Church is the ethical perfe- 
ctioning of a man’s personality, 
as our Lord preached <<Be perfect 
as our Father in the Heavens. . ».

The Christian Religion tries to 
humanize Man and make him per
fect and good as our Lord Jesus 
Christ. The ideals of our Religion 
are the most perfect rules which 
guarantee an harmonic and happy 
social life. For the Hellenic Nation 
the Christian Church had a parti
cular meaning and importance, be
cause the influence that has exerci
sed upon the hellenes was undoub
tedly most important and Hellenism 
found in the ’Chrtstian Faith ihe



power not only to go through the . 
endless hardships and advertures 
that its fortune presented to her 
and survive, but also to create at 
the same time the greatest spiritual 
tradition and civilisation which was 
the best composition of Mankid’s 
history.·'*

The problem of the education 
and training of the children is not 
an easy one and this because the 
contributing factors in this case as 
we saw above, are so many and so 
complex. In order to be successful 
there must be a mutual understand
ing of the problems and a systema
tic and close cooperation of all 
factors that contribute to the cor
rect bringing up ’and education of 
our children.

After having examined the above 
mentioned factors, which play such 
an important role in the develop
ing of a child’s personality, it re
mains now to examine the media 
by which we shall be using to the 
end of the physical, psychological 
and mental development of a child 
in order to become a full-fledged 
citizen useful to himself and to 
society.

The selection of the proper educa
tion and training ways and facili

ties, based on positive elements con
cerning each individual person and 
upon which positive elements con
cerning each individual person and 
upon the psychological and biolo
gical make up of each child, is of 
fundamental importance in this ca
se.

Among the most usual education 
and training means we can mention 
the following: The example, the 
training, the habit, the contest, the 
supervision, the prohibition, the 
school life, the threat and finally 
the disciplinary action.

The example as we said, comes 
first of all, because since Man is an 
imitative being, the example plays 
the primary role, exspecially during 
the early years of each individual. 
Man by nature imitates the acts 
and words of the others. But there 
is a difference in this case; while 
the adult is in a position to judge 
the act that sees and after being 
Convinced that it is correct, he takes 
it as a good example. On the con
trary the young person usually ta- 
krs for granted whatever his parents, 
his teachers or his elders appreciate, 
like and admire, because he has 
not yet the ability of the correct 
judgement, and for this reason the

example as a means of bringing up 
and education is of a paramount 
importance.

On this subject the Great Tea
cher Chrysostomos, said : «The
example speaks straight to the child’s 
heart and materializes the oral 
speech, it enlightens the brains; it 
strengthens the will; it generates 
entusiasm and zeal».

Although the example is voice
less, it is the most effective method 
of teaching because it is imprinted 
deeply in the child’s soul and leaves 
the most strong impressions. The 
imitative potency of the example 
is mainly based on the suggestibility, 
the imitation and the influence that 
exercises. It is beyond any doubt 
that the more a young person loves 
and admires an adult, the more it 
influences him, because in this case 
the potency of suggestibilit- is un
doubtedly stronger and greater, 
consequently the persons that exer
cise a kind of an influence upon a 
person, plays the most important 
role in the development of a child’s 
personality.

Man, according to our great Phi
losopher Aristotle, is «an imitative 
being and he acquires his first 
knowledge through imitating the 
acts and words of the others. The 
children imitate exactly whatever 
they see and they hear in their first 
family environment. They imitate 
and copy all the adults and espe
cially those they love and admire, 
that is, their parents, their teachers, 
their relatives and of cours their 
friends as well.

The greatest part of the child’s 
training and’education is due to the 
example of the adults, which the 
yound child follows consciously or 
not. The child during the early 
years of his life imitates the exam
ples of their parents. He imitates 
the acts and words of his parents 
albeist he is not able to discern 
their correctness. This way the pa
rents through their example in
fluence their judgement their will, 
their feelings and transfer to the 
their physical state and feeling, 
which play such an important role 
in their development and even in 
their future life.

For this reason the education of 
our children our example is a chara
cter-building art of primary and 
vital importance, which the future
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Athletic games offer a good chance to the youngsters to create a good body and a good 
chatacter too.

parents should master if possible, 
before assuming the great responsi
bility of parenthood.

The parents should be the most 
typical exemplary of perfection vir
tue, goodness, honesty, sincerity 
etc. if they wish play the most im
portant role in their future develop
ment to good and full-fledged citi
zens.

The teaching through a living 
example is the most effective me- 
hod "because it gives a sense of rea- 
yt, and the true picture of a thing 
or fact which can this way be abso
lutely understood by a young per
son and is imprinted deeply and 
indelibly in his conscience very 
clearly and most convincingly.

The living example exercises a 
specific charm in a child’s soul who 
does usually not what his parents 
dictate or counsel but simply he 
precisely copies whatever his pa
rents do and say imitating them 
with the capability of the most ta
lented actor. This is very true, be
cause even a popular wise proverb 
says : «the apple will fall under 
the apple - tree».

The subject of teaching through 
a good example is not an easy art, 
but a most difficult one. Because it

is not enough to ’know the correct 
way of teaching but it is imperati
vely important that the teacher be 
always the most perfect example in 
all his life activities. The famous 
French Philosopher Zean Zacques 
Rousseau said; «the bringing up 
of our children is an important art, 
which we should learn ahead of a 
time and to which we should devote 
all our time if we want to get back 
a satisfaction later o n ..».

The parents should always set 
themselves as a good example in 
order to be able to help their child
ren grow up into full - fledged good 
citizens. They should be very care
ful and keep always in mind that 
their children imitate very skilfully 
their behaviour and attitudes. Good 
behaviour, politeness, love, since
rity, impatiality, goodness, magnani
mity, patience, insistence, philan
thropy, consiousness, unresentful- 
ness, faithfulness, sound judgement, 
faithfulnes toward law and the tra
ditions of the Nation and our Reli
gion and all traditional virtues and 
ideals cannot be imbued into the 
young children’s soul but only 
through the good example of all 
those who exercise directly or indi
rectly an influence upon them. A

mong them the Police, of course, 
have their big share, because their 
primary duty is not only to control 
human behaviour and conduct but 
also to set themselves as a good 
example in order to convince the 
other people to become law-abiding 
citizens. Modern-minded Police Of
ficers should start working with 
children and they should consider 
this duty as their most important 
one i f ’they like to solve their pro
blems, because police problems, as 
far as we know grow little by little 
from childhood·.

Criminals are not born into this 
world as criminals neither are they 
made overnight nor suddenly tossed 
upon the surging flood of crime 
from respectability. The criminal of 
to day is the adolescent of yester
day and the forgotten boy who was 
allowed to drift with no one to 
guide him, except in cases of over- 
indulgent parents or in many cases 
negligent parents. If parents or other 
Community factors fail to guide 
children to the proper path of law- 
abiding citizenry, then the Police 
come into the scene of a young’s 
life and the Police are those who 
will be responsible for further hand
ling the case concerning his future. 
For this reason modem-minded Po
lice Officers should become preven
tion Police Officers. This is more 
beneficial’for their work because by 
enganging in crime prevention work, 
they lessen their work in appre
hending criminals just as the Health 
Services, by preventing plague and 
pestilence reduce the incidence of 
disease and death.

The reduction and prevention of 
crime and juvenile delinquency are 
not, of course, the exclusive respon
sibility of the Police. They are Com
munity problems and as such re
quire a pooling of Community re
sources for their solution. Any how 
the Police are those who should 
initiate the preventive program and 
lead the Other Community Social 
groups in solving these problems 
which start usually from the early 
stage of an individual’s life. This 
consists the greatest offering of the 
Police toward society and the State 
and to this end they should direct 
all their effort and time if they wish 
to be effective and successful.

E N D
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