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Εκατόν τεσσαράκοντα έ
τη συνεπληρώθησαν άπό 
τής Ιδρύσεως τού Σώματος 
τής Χωροφυλακής, τό όποι
ον κατά τήν διάρκειαν τής 
ζωής του έστάθη άκλόνη- 
τον είς τάς έπάλξεις τού 
καθήκοντος καί τού Ε θνι
κού χρέους. Μέ τήν ίδιαν 
πίστιν καί τά αυτά υψηλά 
ιδανικά συνεχίζει τήν ιστο
ρικήν του πορείαν.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

® ®  Μέ ιδιαίτερη ικανοποίησι σημειώ
νομε οτ ι οί εκατοντάδες έπιστο - 
λών αναγνωστών από τήν Ελλάδα 
καί τό εξωτερικό πού εγκωμιάζουν 
τήν εκδοσι του περιοδικού μας ε
νισχύουν σημαντικά τίς προσπάθει- 
ές του.

® ®  Τφ αξιοσημείωτο εινα^ οτι όλες αυτές οι αυθόρμητες εκδηλώσεις 
προέρχονται από ανθρώπους κάθε 
κοινωνικής τάξεως ηλικίας καί 
πνευματικής στάθμης.

® ®  Τό γεγονός αυτό εχει ιδιαίτερη 
σημασία γιά τήν "ΕΤΓ.Χ." ajou άπό 
τ ό  π ρ ώτ ο  τεύχος της φιλοδοξεί νά
είναι ενα καλοπροαίρετο μέσον ε
πικοινωνίας μεταξύ του Γδματος 
καΖ του ευρυτίρου κοινού.

® ®  Τό περιοδικό μας δεν γράφεται 
άπό επαγγελματίες συντάκτες. Α
ξιωματικοί του Σώματος "κρατούν” 
(όπως επεκράτησε νά λέγεται στήν 
δημοσιογραφική γλωσσά) τίς μόνιμες
στήλες του, ενώ άλλοι συνάδελφοί
τους μαζί μέ διακεκριμένους Εκ
προσώπους του πνεύματος καί τής 
Δημοσίας ζωής δίνουν κάθε φορά 
αφιλοκερδώς ενδιαφέροντα αρθρα 
καί μελέτες.

® ®  Εις ολους αυτούς καθώς καί στούς 
πρωτεργάτες γενικά στήν ανοδική 
πορεία του Σώματος, ανήκουν επο
μένως τά συγχαρητήρια των ανα
γνωστών μας τούς οποίους καί εύ- 
χαριστοΰμεν εξ ονόματος των.

'Η ’Επιθεώρησις Χωροφυλακής

Ε Τ Η Σ Ι Α Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι
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’Από τών πρώτων ήμερών τής άφίξεώς του εις τήν Ελλάδα, ό Όθων καί 
ή Άντιβασιλεία άντελήφθησαν δτι διά νά έμπεδωθή τό κράτος τοΰ Νόμου, νά 
διασφαλισθή ή ειρηνική πρόοδος τοΰ ελληνικού λαού καί νά καταλεχθή ή Ελλάς 
εις τήν χορείαν τών πολιτισμένων κρατών, άξια τών παραδόσεων της, έπρεπε 
νά ίδρυθή καί νά όργανωθή ειδικόν Σώμα τάξεως καί ασφαλείας. Πρό τής ίδρύ- 
σεως καί λειτουργίας τοΰ ειδικού τούτου Σώματος έπρεπε νά συνταχθή κανονι
σμός καί πρός τοΰτο έμελετήθησαν οι κανονισμοί Σωμάτων ασφαλείας τών 
ευρωπαϊκών κρατών. ’Ιδιαιτέρως έμελετήθη ό όργανισμός τής Γαλλικής Χωρο
φυλακής, ή οποία έθεωρεΐτο τότε ώς τό καλύτερον ώργανωμένον καί άριστα 
λειτουργούν εϊς τήν Ευρώπην Σώμα έννόμου τάξεως, περισσότερον δέ όλων 
δυνάμενον νά προσαρμοσθή πρός τάς έλληνικάς περιστάσεις. Οί ύπηρετοΰντες 
είς τό Σώμα τοΰτο έκαλοΰντο GENDARMES (GENS’ D’ ARMES άνδρεςτών 
όπλων) καί τό Σώμα, ώς καί σήμερον GENDARMERIE. Είς τήν ελληνικήν 
άπεδόθη είς ελεύθερον νόημα «Χωροφύλακες» καί «Χωροφυλακή», λέξεις αί όποΐαι 
έπεκράτησαν, ϊσχύουσαι καί σήμερον. Ό  ’Οργανισμός τής Γαλλικής Χωροφυ
λακής μετεφράσθη ύπό τοΰ Ταγματάρχου Σκαρλάτου Σούτσου, πρός έναρμονι- 
σμόν του όμως είς τάς έλληνικάς περιστάσεις καί τάς αντιλήψεις τών Βαυαρών 
ήγετών τοΰ έλληνικοΰ κράτους ύπέστη τροποποιήσεις τινάς καί προσθήκας:

Ό  νέος ’Οργανισμός έδημοσιεύθη ώς νομοθετικόν Β. Διάταγμα Ελληνιστί 
καί Γερμανιστί τήν 3ην ’Ιουνίου 1833 (π. ήμ.) είς τήν έφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως, καί έχει ώς έξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ TftXGIB&UltiQS-BIAOT
ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ I DES KOENIGREICHS 

TOT ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.) © 1 2  1  © 21 !2 ϊ ί  & ϋ  ΪΤ 2),

Α«*». 21 g s t  1855
ΝΑΥΠΛΙΟΊΝ, 3 Ιουνίου. ------“a=>&“ “

» ,  2 1
NAUPLlA i j Juni.

ΣΤΝΟΊΊΣ ΤΩΝ Γ.ΜΙΙΕΡΙΕΧΟΜΕΥΩΝ.
Α ι ατ ά γ α α τ α .  ι) IΙερ σχ μ.£η<τρ.οΰ Τί.ς γ(„ύζ.γα/.α/.τ.ς. —  2) Περί ττ,ς 

iro/cjAUT? καί έ|Απςρΐ/·-τ,, c:.u.a!<*; tcCi JKai.\6:.u —  3 ' Περί των xaftys- 
xcvt# ν των β-/,6 ·>ν τ ·ν Ετι ο 7:ων ~ϊ.: Επικ^α-ίκ/.ς. — 4/ TC,u τ̂ι
7) ”γυα υπάγί'αι εις ττι- <£ι extent ciav tcu •'ι̂ .'χστ/.ρίοΆ θτκώ*. — (5 
Πε^ί <.αρχτ-ίβ*ως tcu r.c î ^ w.otui;  4Yjc7C*̂ axtcς άπο 7 (ly) Moucu.

ΔΙΑ1ΑΓΜΑ
Περί σχτρ.Λ7ΐι;ρ.ε  ̂ τ/*, Χο. pc φυλακής.

ΟΘΩΝ
Ε Λ Ε Π β  Ε Ο Τ 

ΒΑΣΙΛΕΥ! THS Ελ ΛΑΛΟΣ,

Αχούσαν τε; την γνώαην του Τττουργικοΰ ;χας Συ^βου- 
’λίου, άπεφασίσαμεν καί διαταττομεν τά εφεζής.

Α,,βριν ι.
Συσταίνεται χωροφυλα . v g e n d a rm e r ie )  , σκοπυς 

Tv; όμοιας tivui να στερεώση κ*ι νά διαφυλαττη ν/,ν 
κν.νήν άσφρίλειαν επιτηρούσα μέ ά ; ρυπνον όμμα ft; τό νά 
προλαμβάνγ|Γ>ι πάτα διατάραξις της κοινή; ή συ/ία; , 
κιί νά έμποδιζη.αί πάσα εγκληματική έπι/είρησ.ς , καί 
ορεμβαίνουσα με δραστηριότηια καί τυ/ό.ητα προς άνα- 
Χ?λ’.<ψιν καί συλλη jr.v τών κακούργων οσάκις ήίελε πρα- 
l'i~. έγκλημά τ;· /ρίος τής ιδίας είναι καί νά διατηρνι την 
ττ/υν των νόμων κα6 ο λ η ν την περιφέρειαν του Κράτους, 
«τα τά στρατόπεδα καί εις τον στρατόν.

Af°? »■
Το σώμα τής χωροφυλακή; είναι συμπληρωματικόν με

τ’·» του ο τράτου- επομένως ύποκε.ται εις τού; γενικούς κα
νονισμούς των στρατιωτικών νόμων, εκτός τών έξκιρέιεων 
Χ* τροπολογιών, όοαι ρητώς ήθελαν διορισΟή διά τό ίδιο- 
τυ·; τής υπηρεσίας ταύτης.

( IN H A L T S -A N Z E IG K .
! V  e r o r d i i  u n g e n., L)i<· bildung vines Gendarmerie-Corps betr. 

— Die National- Flagge betr. — Hie Amt« · Yerric!:tung-n iler 
Sulistilulen tier Staatsproeuratoreu Betr.— Das Geiiciitshaikeirs 
V ■ ιhaiuiiss tier Inset -Egaia B elr.—  Die Verlamgerung ties 
Generalpardous fur die sich stellenden Deserteurs bur.

V ERO RD N l.'N G .
Die Bildung eines G endannerie-C orps betr.

OTTO

v o r f  G O T TE S GSi A DEN

K O EN IG  VON G IU K CH EN LA N D .
W ir  baben nacli Veluelim ung Unseres M inisterrathes bescblos- 

sen und veiorduen , was folgt:
Art. i .

Es soli eine Gendarm erie erriclitet werden, deren Bestimmung 1st, 
die ceffentliche Sicherbeit tfe ilsd u rch  wachsame naeli M crglicbket 
jed rr  S tirrung zuvoikam m ende und joder veibret herisclieu U nter- 
ncluming vorl.eagendc Aufsiclittbeils aucli dercli thatige dem  
veriib ten  V erb ie th en  au f dem Fosse nacbfolgcnde E im clireitung 
zur Entdeekung und Ergreifung de r U ebeltbater zu befestigen 
und zti e rhalten , und in dem  ganzen Umfange des Ktruigreiclis , 
so n ie  in Feldlageru und bei dem Ileere die ceffcntliclie Ordnung, 
und die Herscbaft der Gcs-tze zu haudliabetr.

Art. i.
Das Gendarm erie-Corps ist ein e rg m zen d er Bestandteil de* 

Heeres. Dasselbe ist daber den altgeineincn Bestimmungen der 
Militaergesetze u n tem o rfen , sowed niebt in Riieksicht au f die 
eigeutbiium lirbe N atur des cibertrageneu Dieustes eiuzelue Ausnah- 
men und A bxnderungen ausdrucklich angeorduet siud.

Φωτογραφία τοϋ πρώτου φύλλου τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως εις τήν όποιαν έδημοσιεύθη τό άπό 20 
Μαίου (1η ’Ιουνίου νέα ήμερομηνία) 1833 Β.Δ. περί συστάσεως τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής. Τό πλήρες κείμενον 
τοϋ Διατάγματος δημοσιεύεται είς τάς έπομένας σελίδας.



Άρθρον 1. Συσταίνεται Χωροφυλακή (Cendarmerie) σκο
πός τής όποιας είναι νά στερεώση καί νά διαφυλάττη τήν 
κοινήν άσφάλειαν έπιτηροΰσα μέ άγρυπνον δμμα εις τό νά 
προλαμβάνηται πάσα διατάραξις τής κοινής ήσυχίας καί 
νά έμποδίζηται πάσα έγκληματική έπιχείρησις, καί παρεμβαί- 
νουσα μέ δραστηριότητα καί ταχύτητα πρός άνακάλυψιν καί 
σύλληψιν τών κακούργων όσάκις ήθελε πραχθή έγκλημά τι. 
Χρέος τής Ιδίας είναι καί νά διατηρή τήν ίσχύν των νόμων καθ’ 
όλην τήν περιφέρειαν τού Κράτους, κατά τά στρατόπεδα 
καί εις τόν στρατόν.

Άρθρον 2. Τό Σώμα τής Χωροφυλακής είναι συμπληρω
ματικόν μέρος τού στρατού, έπομένως ύπόκειται εις τούς 
γενικούς κανονισμούς τών στρατιωτικών νόμων, έκτος τών 
έξαιρέσεων καί τροπολογιών, όσαι ρητώς ήθελαν διορισθή 
διά τό ιδιοφυές τής υπηρεσίας ταύτης.

Άρθρον 3. Τό Σώμα τής Χωροφυλακής σύγκειται άπό:
1 Α ρχηγόν τού Σώματος, 10 Μοιράρχους, 24 Υπομοιράρχους,
1 Καταλυματίαν, 103 Ένωμοτάρχας, 120 Χωροφύλακας 
έφιππους, 800 όμ. πεζούς.

Άρθρον 4. Διά τήν ύπηρεσίαν έκάστου Νομού τού Βασι
λείου θέλει τοποθετηθή εις αύτόν μία μοίρα συγκειμένη άπό 
έφιππους καί πεζούς Χωροφύλακας ύπό τάς διαταγάς ένός 
μοιράρχου. Ή  δύναμις έκάστης μοίρας καί ή άναλογία τών 
εις αύτήν έφιππων πρός τούς πεζούς, θέλουν προσδιορισθή 
κατά τάς άνάγκας τής υπηρεσίας.

Άρθρον 5. Ό  Αρχηγός τού σώματος έχει πλησίον του: 
ένα ύπομοίραρχον ώς ύπασπιστήν, ένα καταλυματίαν, ένα 
ένωμοτάρχην. Πάς δέ μοίραρχος ένα ένωμοτάρχην.

'Αρθρον 6. Πάσα μοίρα σύγκειται άπό ένωμοτίας έκ δέκα 
άνδρών καί ένός ένωμοτάρχου.

Εις κάθε τρεις έως πέντε ένωμοτάρχας διορίζεται αρχηγός 
εις ύπομοίραρχος.

Άρθρον 7. Ό  Αρχηγός τού Σώματος τής Χωροφυλακής 
διαμένει εις τήν καθέδραν τού Βασιλείου' πάς δέ μοίραρχος 
εις τήν πρωτεύουσαν τού Νομού.

Ή  μετατόπισις τών ένωμοτιών κατά μέρος καί τών εις 
αύτάς άνηκόντων άξιωματικών θέλει κανονισθή δι’ ιδιαιτέ
ρων όρισμών.

Άρθρον 8. Ώ ς ύπαξιωματικοί καί άπλοι στρατιώται δέν 
είναι δεκτοί είμή μόνον όσοι:

α) Δέν είναι κατωτέρας τών 25 ή άνωτέρας τών 40 έτών 
ήλικίας.

β) Ύπηρετήσαντες τουλάχιστον 4 έτη εις τά έλληνικά 
στρατεύματα έλαβον έντιμον άφεσιν.

γ) 'Εχουν τό άνάστημα, τό όποιον τό 19 άρθρον τού άπό 
25 Φεβρουάριου (9 Μαρτίου) Τ.Τ.Ε. περί σχηματισμού τού 
στρατού διατάγματος μας προσδιορίζει διά τό πεζικόν καί 
διά τό ιππικόν, καί τέλος

δ) Ήξεύρουν νά άναγιγνώσκουν καί νά γράφουν όρθώς.
Οί στρατιώται καί ύπαξιωματικοί τών πρώην άτάκτων 

σωμάτων οφείλουν νά παρουσιάσουν περιπλέον άποδείξεις, 
ότι ύπήκουσαν εις τούς όρισμούς τού άπό (2) 14 Μαρτίου 
Τ.Τ.Ε. περί διαλύσεως τών άτάκτων σωμάτων διατάγματος μας.

Άρθρον 9. Διά νά εύκολυνθή δέ ή εις τήν Χωροφυλακήν 
είσοδος εις τούς μέχρι τοΰδε πιστώς καί τιμίως ύπηρετήσαντας 
τήν πατρίδα καί συμμετέξαντας τού ύπέρ τής έλευθερίας άγώ- 
νος, θέλουν γενή χάριν αύτών αί έφεξής έξαιρέσεις πρός τούς 
διορισμούς τού 8 άρθρου.

α) Οί τοιοΰτοι θέλουν είσθαι δεκτοί εις τήν Χωροφυλακήν 
καί άν έπέρασαν ήδη τό τεσσαρακοστόν έτος τής ήλικίας των, 
όχι όμως καί τό τεσσαρακοστόν πέμπτον.

β) Ά ν  οι τοιοΰτοι έπιθυμοΰν νά έμβούν εις τό σώμα ώς 
άπλοι στρατιώται δέν ύπόκεινται εις τά όσα ένδιαλαμβάνει 
ό άριθμός δ' τού ρηθέντος άρθρου. Διά νά διορισθή δέ τις 
τών τοιούτων ένωμοτάρχης ή διά νά προβιβασθή εις αύτόν 
τόν βαθμόν, δέν θέλει άπαιτείσθαι άφεύκτως νά γνωρίζη τήν 
όρθογραφίαν.

Άρθρον 10. Ό στις θέλει νά καταταχθή εις τήν Χωροφυ
λακήν ώς άπλοΰς στρατιώτης, θέλει παρουσιάζεσθαι εις 
τόν μοίραρχον τού Νομού, όπου κατοικεί, παραδίδων εις 
αύτόν τάς άποδείξεις περί τού ότι έχει τάς άπαιτουμένας 
ιδιότητας. Ό ταν ό μοίραρχος εύρή αύτάς άποχρώσας, ή 
άφ’ ού τάς συμπληρώση δι’ ιδίων αύτοΰ παρατηρήσεων, θέ
λουν παραπέμπεσθαι πρός τόν Αρχηγόν τού Σώματος.

Ό  Αρχηγός όφείλει νά καταστρώση κατάλογον έκ τών 
διευθυνομένων πρός αύτόν καί έφωδιασμένων μέ τά άπαι- 
τούμενα άποδεικτικά άναφορών, Όσάκις δέ χηρεύει θέσις 
απλού στρατιώτου, ό Αρχηγός θέλει προτείνει εις τήν έπί 
τών Στρατιωτικών Γραμματείαν τέσσαρα όνόματα έκ τού 
ρηθέντος καταλόγου τά όποία κατά τά παρουσιασθέντα έγ
γραφα νά έχουν τά πλειότερα δικαιώματα.

Ή  Γραμματεία άποφασίζει έπειτα καί δίδει δίπλωμα εις 
τόν έγκριθέντα.

Ό  πρώτος σχηματισμός τής Χωροφυλακής θέλει γενή κατά 
τάς ιδιαιτέρας έπί τούτω δοθείσας όδηγίας.

Άρθρον 11. Ό  Αρχηγός καί οί αξιωματικοί τής Χωρο
φυλακής θέλουν έκλέγεσθαι έξ έκείνων τών άξιωματικών 
τών τακτικών καί τών πρώτων άτάκτων στρατευμάτων, οί 
όποιοι διέπρεψαν διά πιστής καί εύσυνειδήτου έκπληρώσεως 
τών καθηκόντων των, δι’ ανδρείας καί γενναιότητος κατά 
τού έχθροΰ, καί δι’ άμέμπτου πρός τούς συμπολίτας των 
διαγωγής, καί οί όποιοι έχουν έν ταύτφ τάς διά τήν ύπηρεσίαν 
τής Χωροφυλακής άπαιτουμένας γνώσεις καί ικανότητας. 
Δέν πρέπει νά είναι κατωτέρας τών 25, ούτε άνωτέρας τών 
50 έτών ήλικίας.

Άρθρον 12. Οί κατά τό Σώμα τής Χωροφυλακής προβι
βασμοί γίνονται κατά τόν έξής τρόπον.

α) Αί χηρεύουσαι ένωμοταρχίαι ή εις άπλοΰς Χωροφύλακας, 
οί όποιοι έδούλευσαν άμέμπτως ώς τοιοΰτοι τούλάχιστον δύο 
έτη, ή εις ύπαξιωματικούς τών τακτικών στρατευμάτων, οί 
όποιοι ύπηρετήσαντες ώς τοιούτοι τρία έτη εύηρέστησαν τούς 
άνωτέρους των έκ τριών χηρευουσών ένωμοταρχιών δίδον
ται μόλον τούτο πάντοτε αί δύο εις τούς παλαιοτέρους καί 
άξιωτέρους χωροφύλακας.

β) Αί χηρεύουσαι θέσεις ύπομοιράρχων δίδονται κατά μέν 
τά δύο τρίτα εις άξιωματικούς τών τακτικών στρατευμάτων, 
οί όποιοι δέν είναι κατωτέρας τών 25, ούτε άνωτέρας τών 
40 έτών ήλικίας καί έδούλευσαν άμέμπτως τουλάχιστον τρία 
έτη ώς άξιωματικοί κατά δέ τό μένον τρίτον εις ένωμοτάρχας 
τής Χωροφυλακής, οί όποιοι έδούλευσαν ώς τοιοΰτοι τουλά
χιστον τρία έτη καί διέπρεψαν διά τής ίκανότητος, ζήλου 
καί καλής διαγωγής των.

γ) Εις τάς χηρευούσας θέσεις μοιράρχων θέλουν προβι- 
βάζεσθαι κατά τάξιν μόνον υπομοίραρχοι τής Χωροφυλακής. 
Χηρευουσών δέ δύο θέσεων, ή μέν άπονέμεται εις τόν δια- 
πρέψαντα περισσότερον κατά τήν ύπηρεσίαν καί άναδειχθέντα 
έπομένως μεγαλυτέρας άξιότητος, ή δέ, εις τόν παλαιότερον 
κατά τήν ύπηρεσίαν.

δ) Εις τήν Αρχηγίαν τού σώματος δέν προβιβάζονται 
είμή μοίραρχοι τής Χωροφυλακής ή άνώτεροι άξιωματικοί 
τών τακτικών στρατευμάτων. Ό τε  δέ οί υποψήφιοι έχουν 
τήν αύτήν ικανότητα, αξίαν καί διαπρέπειαν, προτιμάται ό 
παλαιότερος κατά τήν ύπηρεσίαν.

Άρθρον 13. Οί διορισμοί εις τάς χηρευούσας ένωμοταρ- 
χίας γίνονται έπί τή προτάσει τού ’Αρχηγού τού σώματος 
διά τής έπί τών Στρατιωτικών Γραμματείας.

Ό λο ι δέ οί αξιωματικοί τού σώματος τής Χωροφυλακής 
διορίζονται παρά τού Βασιλέως.

Άρθρον 14. Ή  τάξις (rang) τών όμοιοβάθμων άξιωμα
τικών τής Χωροφυλακής πρός άλλήλους προσδιορίζεται κατά 
τήν ήμερομηνίαν τού διορισμού των συμπιπτούσης δέ τής 
αύτής ήμερομηνίας, προσδιορίζεται ιδιαιτέρως παρά τού Βα- 
σιλέως.

Άρθρον 15. Οί ένωμοτάρχαι τάττονται πρός άλλήλους 
κατά τήν παλαιότητα τού εις τήν ένωμοταρχίαν διορισμού 
των, συμπιπτούσης δέ τής αύτής ήμερομηνίας, κατά τήν 
παλαιότητα τής προλαβούσης ύπηρεσίας των εις τόν στρατόν. 
Οί αυτοί όρισμοί ισχύουν καί μεταξύ άπλών χωροφυλάκων, 
ότε τύχη λόγος περί πρωτείων.

Άρθρον 16. Οί άξιωματικοί τής Χωροφυλακής ώς πρός 
τούς τού στρατού θεωρούνται κατά τήν τάξιν ώς ένός βαθμού 
άνώτεροι, τοιουτοτρόπως ώστε οί δώδεκα νεώτεροι ύπομοί- 
ραρχοι ίσοτιμώνται μέ τούς ύπολοχαγούς, οί δέ δώδεκα 
παλαιότεροι μέ τούς λοχαγούς, οί δέ μοίραρχοι μέ τούς τα- 
γματάρχας.

Ά ν  όμως άξιωματικοί τής Χωροφυλακής εύρεθοΰν με ένος 
βαθμού άνωτέρους άξιωματικούς τού στρατού, οί τελευταίοι 
άρχηγετεύουσιν.

Ή  τάξις τού Αρχηγού τού σώματος προσδιορίζεται κατά 
τόν όποιον ό Βασιλεύς ήθελε τφ δώσει βαθμόν τής ύπηρε
σίας, άν δέ αυτός εύρεθή μέ όμοιοβάθμους άξιωματικούς τού 
στρατού, τότε άποφασίζει ή άρχαιότης τού διορισμού περί 
τών πρωτείων καί τής άρχηγίας.

Άρθρον 17. Οί άξιωματικοί, ύπαξιωματικοί καί άπλοι 
στρατιώται τής Χωροφυλακής έμβαίνοντες εις τό σώμα δί
δουν κατά τούς θεσμούς τής θρησκείας, τήν όποιαν πρεσβεύουν 
τόν έφεξής όρκον εις χεϊρας τού Προέδρου τού κατά Νομόν 
Δικαστηρίου.
«’Ορκίζομαι καί ύπόσχομαι νά υπηρετήσω τήν Α.Μ. τόν 
Βασιλέα μέ πίστιν καί ζήλον, νά φέρω τό άνήκον σέβας πρός 
τούς άνωτέρους μου εις όσα άφορώσι τήν ύπηρεσίαν, καί 
νά μή κάμω χρήσιν τής δοθεί σης μοιέξουσίας εί μή μόνον



πρός διατήρησιν τής κοινής ήσυχίας καί ευταξίας, καί εις 
έκτέλεσιν τών νόμων».

Τό περί τής όρκοδοσίας πρωτόκολλον παραδίδεχαι παρά 
τοΟ Προέδρου τοΟ Δικαστηρίου εις τόν αρμόδιον μοίραρχον 
καί αν ό όρκισθείς ήτο μοίραρχος, εις τόν ’Αρχηγόν τοϋ 
σώματος· παρ’ αυτών δέ διευθύνεται έπειτα διά τής όδοΰ τής 
υπηρεσίας εις την έπί τών Στρατιωτικών Γραμματείαν. Ό  
Αρχηγός τού σώματος δίδει τόν ρηθέντα όρκον εις χεΐρας τού 

έπί τών Στρατιωτικών Γραμματέως.
Άρθρον 18. Ό  ιματισμός, ή άποσκευή καί ό όπλισμός 

τών έφιππων χωροφυλάκων είναι ώς έφεξής: Ίμάτιον άπό 
μελανόγλαυκον (blau de roi) ροϋχον μέ περιλαίμια καί 
έπιχειρίδια τού αύτοΰ ρούχου, μέ κερμεζόχροα έπίρραφα καί 
λευκομετάλλινα κομβΐα, έπί τών όποιων είναι έκτυπωμένον 
Βασιλικόν στέμμα. Τό κόψιμον είναι κατά τούς διά τό πεζι- 
κόν τής γραμμής δοθέντας κανονισμούς. Πανταλόνια άπό 
μελανόγλαυκον ροϋχον μέ δύο ταινίας άπό κερμεζόχροον ροΰ- 
χον ένός δακτύλου πλάτους. Μανδύας έκ σιδηροχρόου ρού
χου. Υποδήματα μέ πτερνιστήρια ώς οί ιππείς τής γραμμής.

Λευκομετάλλινοι έπί κεριτεζοχρόου ρούχου έρραμέναι λεπι
δωτοί έπωμίδες μέ λευκούς θυσάνους (Franges). Ελαφρά 
περικεφαλαία, φέρουσα έπί λευκού μετάλλου τά Βασιλικά παρά
σημα' λευκομετάλλινα περιπωγώνια. Σκιάδιον άπό μελανό
γλαυκον ροϋχον μέ κερμεζόχροα έπίρραφα εις τό έμπροσθεν 
αυτού μέρος έπιρράπτεται Βασιλικόν στέμμα κομμένον έκ 
κερμεζοχρόου ρούχου. Μαύρη ύαλιστή φυσεκοθήκη τού ιπ
πικού, καί έπ αυτής Βασιλικόν στέμμα έκ λευκού μετάλλου, 
μέ λευκά λωρία. Κυρτή σπάθη μέ άπλήν σιδηράν λαβίδα έν 
σιδηρά θήκη, λευκός ζωστήρ,. Δύο πιστόλια.

Αρθρον 19. Ό  ιματισμός, ή άποσκευή, καί ό έφοπλι- 
σμός τών πεζών χωροφυλάκων είναι ώς έφεξής: Ίμάτιον, 
πανταλόνια καί μανδύας ώς τών έφιππων χωροφυλάκων μέ 
μόνην τήν διαφοράν, ότι τά πανταλόνια έχουσι άντί τής ται
νίας κόκκινον έπίρραφον. Περικνημίδες άπό μαΰρον ροΰχον 
καί σανδάλια. Επωμίδες όλως δι’ όλου έκ λευκού ρούχου 
μέ λευκούς θυσάνους. Περικεφαλαία καί σκιάδιον ώς οί έφιπ
ποι χωροφύλακες. Τσάντα λευκή ώς εις τό πεζικόν τής γραμ- 
άήζ, μέ λευκά λωρία. Μαύρη ύαλιστή φυσεκοθήκη μέ λευκά 
λωρία ώς εις τούς λόχους τού κέντρου τού πεζικού τής γραμ
μής. Καραβίνα έλικοειδώς έσωθεν τετορνευμένη. Σπάθη μέ 
λευκόν άορτήρα.

_ Αρθρον 20. Ό  ιματισμός, ή άποσκευή, καί ό όπλισμός 
τών άξιωματικών δέν διαφέρει ούσιωδώς τοϋ τών έφιππων 
χωροφυλάκων.

Τά περιουραϊα τών ίματίων των όμως είναι μακρύτερα. 
Εκτός τούτων φέρουν έπανωφόρεμα άπό σιδηρόχρουν ροϋ

χον μέ δύο σειράς κολοβίων.
Ολα τά στολίσματα είναι άργυρά. Ό  ζωστήρ καί τά λωρία 

τής φυσεκοθήκης είναι σκεπασμένα κατά τό έξω μέρος μέ 
σειρήτια άργυρά διαγραφόμενα άπό δύο κυανάς γραμμάς.

Τό σκέπασμα τής φυσεκοθήκης είναι άργυροϋν καί στολι- 
σμένον μέ τά μεγάλα Βασιλικά παράσημα.

Αί έπωμίδες είναι λεπιδωτοί άργυραΐ μέ άργυρούς θυσά
νους. Ό  σπαθιστήρ (port—epee) άργυροΰς διϋφασμένος μέ 
κυανοϋν νήμα.

Οί βαθμοί τών άξιωματικών διακρίνονται διά τών άργυ- 
ρών σειρητίων εις τά περιλαίμια κατά τόν διά τό στράτευμα 
τής γραμμής γενικώς κανονισμένον τρόπον.

'Αρθρον 21. Ό  χωροφύλαξ έχει νά προμηθεύηται ίδίαις 
δαπαναις τόν έντελή ιματισμόν του, όστις πρέπει νά είναι 
καλής καί πολυαρκοϋς ποιότητος καί νά σύμφωνη μέ τά 
δοθησόμενα εις πάσαν μοίραν δείγματα. Οί έφιπποι χωρο
φύλακες θέλουν προμηθευθή ίδίαις δαπάναις καί τούς διά 
την ύπηρεσίαν των άναγκαίους ίππους καί άποσκευάς, φυλάτ- 
τοντες άκριβώς όσα περί τούτου έκανονίσθησαν διά τό ιππι
κόν τής γραμμής.

Άρθρον 22. Ό  έφοπλισμός δίδεται άπό τό δημόσιον, άλλά 
τά έξοδα, τά όποια άπαιτοϋνται διά νά διατηρώνται τά όπλα 
εύχρηστα διά τήν ύπηρεσίαν, δαπανώνται παρά τών χωρο
φυλάκων.

Άρθρον 23. Ό  Αρχηγός τοϋ σώματος λαμβάνει ώς μι
σθόν καί άποζημίωσιν διά τά όποια ήθελε κάμει χάριν έπι- 
θεωρήσεων ταξείδια κατά μήνα Λρχ. 450
Διά τήν διαφρόντισιν 4 ίππων Λρχ. 60
Διά έξοδα γραφείου Λρχ. 12

Συνάμα Δρχ. 522

Άρθρον 24. Ό  Μοίραρχος λαμβάνει ώς μισθόν καί άπο- 
ζημιωσιν δι έξοδα δρόμου κατά μήνα Δρχ. 260
Διά τήν διαφρόντισιν 2 ίππων » 30
Διά έξοδα γραφείου » jo

Συνάμα 300
Άρθρον 25. Ό  Καταλυματίας κατά μήνα 140 δρχ διά 

μισθόν.

_ «μσμον zo. u  r πομοιραρχος ως μισθόν καί άποζημίωσιν 
δι έξοδα τοϋ δρόμου κατά μήνα Δρχ. 135
Διά τήν διαφρόντισιν ένός ίππου » )5

Συνάμα Δρχ. 150
Ο Υπασπιστής τού Αρχηγοϋ τοϋ σώματος περιπλέον κατά 

μήνα έπιμίσθιον Λρχ. 10
Καί διά δεύτερον ίππον » ]5

Συνάμα Δρχ. 25
Αρθρον 27. Ο μηνιαίος μισθός τών Ενωμοταρχών καί 

απλών στρατιωτών προσδιορίζεται ώς έφεξής:
’Ενωμοτάρχης έφιππος Δρχ. 75
Απλοϋς στρατιώτης έφιππος » 60

’Ενωμοτάρχης πεζός » 42
Απλοϋς στρατιώτης πεζός » 32

Οί έφιπποι ένωμοτάρχαι καί άπλοι στρατιώται θέλουν 
προμηθεύεσθαι έκ τοϋ μισθοΰ των τούς ίππους, τήν ιππο
σκευήν καί τήν ίπποφορβίαν (fourage).

'Αρθρον 28. Οί ένωμοτάρχαι καί άπλοι στρατιώται λαμ
βάνουν εις τάς συνήθεις έπισταθμεύσεις (stations) οίκημα 
δωρεάν, οί έφιπποι και σταύλους διά τούς ίππους των.

Οσάκις δέ άπερχόμενοι δι’ ύπηρεσίαν διανυκτερεύουν μα
κράν τών σταθμών των- θέλουν λαμβάνει δωρεάν παρά τής 
κοινότητος, όπου διαμένουν τήν νύκτα, οίκημα καί τά άναγ- 
καϊα διά καύσιμον ξύλα. ’Οφείλουν όμως νά πληρώνουν εις 
μετρητά τά τής διασιτίσεώς των έξοδα έπί ποινή έξώσεως.

Άρθρον 29. Ά ν  έφιππος χωροφύλαξ άπομακρυνθή άπό 
τούς σταθμούς του δΓ ύπηρεσίαν, ή κοινότης, παρά τή όποίμ 
βιασθή νά διαμείνη τήν μεσημβρίαν, ή νά διανυκτερεύση θέλει 
τώ χορηγεί τήν άναγκαίαν ίπποφορβίαν (fourage) κατά τό 
διά τό ιππικόν τής γραμμής κανονισμένον μέτρον λαμβά- 
νουσα δΓ όλην τήν μερίδα άποζημίωσιν λεπτά 48.

Αρθρον 30. Δέν συγχωρεϊται εις τόν έφιππον χωροφύλακα 
νά πωλήση τόν ίππον του άνευ άδειας τοϋ άξιωματικοϋ ύπό 
τοϋ όποιου τήν άρχηγίαν διατελεί.

Άρθρον 31. Ά ν  αξιωματικός τής χωροφυλακής, ή έφιππος 
χωροφύλαξ (ένωμοτάρχης ή άπλοϋς στρατιώτης) άπωλέση 
τόν ίππον του εις τήν ύπηρεσίαν, καί άποδείξη ότι τοΰτό 
δέν προήλθεν άπό σφάλμα του, λαμβάνει άπό τό δημόσιον 
άποζημίωσιν 240 δραχμάς.

Άρθρον 32. Οί διαπρέποντες εις τήν ύπηρεσίαν άξιωμα- 
τικοί, ένωμοτάρχαι καί άπλοι στρατιώται τής Χωροφυλακής 
έχουν δικαίωμα νά λαμβάνουν όλας έκείνας τάς άμοιβάς, αί 
όποΐαι άπονέμονται εις τούς τοϋ λοιπού στρατοϋ.

Περιπλέον θέλει χορηγεΐσθαι εις τήν έπί τών ’Εσωτερι
κών Γραμματείαν κατ έτος προσδιορισμένη τις ποσότης 
χρημάτων, τά όποια θέλει διανέμει εις τούς ένωμοτάρχας καί 
στρατιώτας, όσοι διέπρεψαν εις τήν σύλληψιν έπικινδύνων 
κακούργων, έκθέσαντες έαυτούς κατά τοιαύτας περιστάσεις 
εις ιδιαιτέρους κινδύνους.

Αρθρον 33. Πάς ένωμοτάρχης καί στρατιώτης τής Χωρο
φυλακής περάσας τό 60όν έτος τής ήλικίας του, ή άποκατα- 
σταθείς άνίκανος έκ τής εις τήν Χωροφυλακήν ύπηρεσίας 
του, δύναται νά ζητήση τήν άφεσίν του, καί τήν έπί σιτηρεσίω 
άνάπαυσιν (σύνταξιν πανσιόν). Τό ποσόν τής συντάξεως 
ταύτης θέλει προσδιορισθή δι’ ιδιαιτέρων κανονισμών.

Αρθρον 34. Οί άξιωματικοί τής Χωροφυλακής ίσοτιμών- 
ται ώς πρός τάς συντάξεις μέ τούς λοιπούς άξιωματικούς 
τού στρατοϋ.

Ό  έπί τών Στρατιωτικών Γραμματεύς τής ’Επικράτειας 
νά δημοσιεύση καί έκτελέση τό παρόν Διάταγμα.

’Εν Ναυπλίω 20 (1) ’Ιουνίου 1833 
Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑ
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Γκραγιάρ Φραγκίσκος: 
Ρόσνερ Μαξιμιλιανός: 
Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος 
Σπϋρος Μήλιος 
Μαυροβουνιώτης Βασ. 
Σπύρος Μήλιος 
12-2-1844 έως 13-3-1844 
Δεληγεώργης Μήτρος 
Γκραγιάρ Φραγκίσκος

'24-5-1833 έως 12-1-1835
12- 1-1835 έως 14-9-1841 
14-9-1841 έως 5-9-1843 
6-9-1843 έως 8-11-1843 
9-11-1843 έως 20-12-1843 
21-12-1843 έως 12-2-1844

δέν ύφίσταται Άρχηγεϊον
13- 3-1844 έως 18-2-1848 
19-2-1848 έως 24-6-1848X  - -----— ------------  j

24-6-1848 έως 29-11-1848 δέν ύφίστατο θέσις ’Αρχηγού 
Βλαχόπουλος Ά λέξ. : 16-12-1848 έως 23-4-1851
23-4-1851 έως 10-7-1852 : δέν ύφίστατο θέσις ’Αρχηγού. 
Βλαχόπουλος Ά λέξ. : 18-7-1852 έως 19-5-1854
Δεληγεώργης Μήτρος : 1854 προσωρινός’Αρχηγός
19-5-1854 έως 17-3-1855 δέν ύφίστατο Άρχηγεϊον 
Καρατζδς Γεώργιος : 19-3-1855 έως 27-11-1855
28-11-1855 έως 18-6-1859 δέν ύφίστατο Άρχηγεϊον 
Νικολαΐδης Κωνσταντίνος : 5-8-1859 έως 28-2-1863
Μίχου Αρτέμιος

Γεννατας Πέτρος 
Γεννοβέλης Κων)νος 
Μίχου Αρτέμιος

: 28-2-1863 έως 21-6-1863
και 22-11-1863 έως 23-12-1864 

: 23-12-1864 έως Ά πρίλ. 1865 
Απρίλιον 1865 έως Δεκέμβριον 1866

__,  : Δ)βριος 1866 έως 31-12-68
31-12-1868 έως 17-8-1876 δέν ύφίστατο θέσις Αρχηγού 
Σμολένσκης Λεωνίδας : 17-8-1870 έως 27-1-1871
Πλέσσας Ά ναστ. : 27-1-1871 έως 29-7-1872
Βότσαρης Δ . Ν . 29-7-1872 εως 1873
1873 έως 1879 δέν ύπάρχουν σαφή στοιχεία 
Γούσης ’Ιωάννης : 7-10-1879 έως 24-4-1880
8-6-1880 έως 1-1-1894 δέν ύφίστατο Άρχηγεϊον 
Κακλαμάνος Γεώργιος : 1-1-1894 έως 1-6-1894
Μακρής Νικόλαος : 1-6-1894 έως 22-6-1895
22-6-1895 έως 17-6-1900 δέν ύφίστατο Άρχηγεϊον.
_  , , τ  , j r i  e  λ  n n n  1 7Ζωγράφος ’Ιωάννης 
Στάϊκος Δημοσθένης 
Λιδωρίκης Εύθύμιος 
’Όφφμαν Χαρίλαος 
Πετμεζας Έπαμ. 
Δημητριάδης Νικ.
Ψύλλας Αλέξανδρος 
Βακαλόγλου Δούκας 
Παπαγιαννίδης Νικ. 
Σούτζος Αλέξανδρος 
Δαγκλής Παναγ.
Κατσιφός Κωνσταντίνος 
Μοσχόπουλος Κων)νος 
Γκαριλιότα Φραντζέσκο ντέ 
Μαρκέζι ντ’ Άουλίζιο 
Ραζέλος Παύλος 
Δανηλάτης ’Ιωάννης 
Ζυμβρακάκης Έπαμ. 
Ζυμβρακάκης Έπαμ. 
Γεννάδης Στέφ .
Τρουπάκης Νικόλαος 
Ίατρίδης Σπυρ. 
Παπαοικονόμου Άπόλογος 
Τριλίβας ’Ιωάννης 
Πέτσας Κωνσταντίνος 
Καράμπελας Σπύρος 
Παναγιωτόπουλος Ά νδρ . 
Φλωριάς Δημοσθένης 
Τζίκας Νικόλαος

17-6-1900 έως 17-8-1900 
17-8-1900 έως 21-11-1902
21- 11-1902 έως 1903 
1904 έως 20-8-1906 
20-8-1906 έως 26-1-1909 
26-1-1909 έως 15-8-1909 
15-8-1909 έως 25-8-1909
26- 8-1909 έως 27-3-1910
22- 1-1910 έως 28-3-1910 
29-3-1910 έως 24-11-1910 
24-11-1910 έως 15-7-1911
8-7-1911 έως 24-11-1911 
19-11-1911 έως 21-2-1912

22-2-1911 έως 1-2-1916 
1-2-1916 έως Ν)βριον 1916 
Ν)βριον 1916 έως 8-7-1917
27- 9-1917 έως 8-2-1918 
8-2-1918 έως 1-11-1920 
22-11-1920 έως Μάρτιον 21 
15-3-1921 έως 8-7-1922 
12-7-1922 έως Σ)βριον 1922
1922
1923 * Τ
1924 Σημεΐωσΐς
1924 Δέν ύφίσταντα. ά-
1925 ΚΡΐβ^ στοιχεία ήμε-

_ ρομηνκδν άναλήψε-
ως καί παραδόσεως 

1925 τής ’Αρχηγίας.

1 8 3 3  · 1 9 7 3

01 Α Ρ Χ Η Γ Ο Ι  
ΤΙΣ ΕλλΙΜΙΚΙΙ 
Χ ΙΡΟ Φ ΥλΑ Κ Η Ι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ό 
πρώτος Έλλην ’Αρχηγός τής Χωροφυ
λακής.
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Δ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ, άγωνιστής τής Έπα- 
ναστάσεως τοϋ 1821 καί έκ τών πρώτων 
’Αξιωματικών τής Χωροφυλακής.

61. Διαλέτης Δημοσθένης
62. Χατζηϊωάννου A .
63. Κοκαλας Δημ.
64. Κατσώνης Δημ.
65. Καράμπελας Σπϋρος
66. Πέτσας Κωνσταντίνος
67. Διαλέτης Δημοσθένης
68. Κατσώνης Δημήτριος
69. Μπαρμπάτσης Βασ.
70. Γρηγοράκης Βασίλειος
71. Μπαρμπάτσης Βασίλειος
72. Δροσόπουλος Δρόσος
73. Ζήρος Φώτιος
74. Βουράκης ’Ιωάννης : 25-'
75. Κολλάτος Άριστοφ.
76. Ντάκος Γεώργιος
77. Σπηλιωτόπουλος Παν.
78. Ντάκος Γεώργιος
79. Μανουσάκης ’Ιωάννης
80. Παγώνης Βασίλειος
81. Γκίνος Περικλής
82. Ντάκος Γεώργιος
83. Παπαργύρης Άργύριος
84. Κολοκοτρώνης Βασίλ.
85. Μπριλλάκης Στυλιανός
86. Μιχαλόπουλος Κων)νος
87. Κατσαμπής Κωνσταντίνος
88. Σαμουήλ Γεώργιος
89. Πάτερης ’Αναστάσιος
90. Μακρυνιώτης Κων)νος
91. Βαρδουλάκης Γεώργιος
92. Παπαρρόδου Νικόλαος
93. Βαλσαμάκης Σταύρος
94. Παναγιωτακόπουλος Νικ.
95. Παναγόπουλος Νικ.
96. Μαλοΰκος Περικλής
97. Καρυώτης ’Αναστάσιος
98. Καραβίτης Χρίστος

: 1925 έως 13-9-1926
: 13-9-1926
: 18-12-1926

19-12-1926 έως 12-4-1927 
: 12-4-1927 έως 28-6-1927
: 28-6-1927 έως 4-3-1928
: 4-3-1928 έως 15-11-1928
: 6-11-1928 έως 12-3-1933
: 13-3-1933 έως 14-12-1933
: 15-12-1933 έως 4-5-1934
: 5-5-1934 έως 27-4-1935
: 28-4-1935 έως 24-12-1940
: 25-12-1940 έως 10-4-1941

-1941 έως 30-5-1941 (έν Κρήτη) 
: 10-4-1941 έως 31-5-1941
: 31-5-1941 έως 3-6-1941
: 4-6-1941 έως 2-10-1941
: 3-10-1941 έως 4-12-1942
: 5-12-1942 έως 20-12-1943
: 21-10-1943 έως Δ)βριον 43
: Δ)βριον 1943 έως 21-6-1944 
: 22-6-1944 έως 15-10-1944
: 16-10-1944 έως 9-3-1945
: 10-3-1945 Γως 7-7-1945
: 7-7-1945 έως 13-6-1946

14-6-1946 έως 3-11-1948 
: 3-11-1948 έως 5-6-1950
: 5-6-1950 έως 22-11-1952
: 22-11-1952 έως 21-12-1956
: 1-1-1957 έως 9-8-1960
: 10-8-1960 έως 31-12-1963
: 9-10-1963 έως 4-11-1963
: Σ)βριον 1963 έως 30-12-64
: 31-12-1964 έως 28-1-1967
: 29-1-1967 έως 10-10-1967
: 10-10-1967 έως 23-6-1969
: 23-6-1969 έως 31-12-1971
: άπό 1-1-1972

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ, έκ τών 
πλέον διακεκριμένων ’Αρχηγών Χωρο
φυλακής.
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ΦΙΑΛΑΙ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ....... ΘΑΜΩΝΩΝ
ΥΠΕΡΦΙΑΛΩΝ

«Κιβώτιον πλήρες φιαλών ζύθου έδέχθη εις τήν 
κεφαλήν ό Ν.Σ.» μας πληροφορεί το Βιβλίον Συμβάν
των άπό τον Βόλο, καί στήν συνέχεια διευκρινίζει 
ότι τό θϋμα ενώ έβάδιζε άνύποπτο στον δρόμο, έδέχθη
τό προαναφερόμενο.........φιλοδώρημα λόγω κακής
φορτώσεώς του στήν «καρρότσα» διερχομένου φορτη
γού αυτοκινήτου. ’Απίθανη όμολογουμένως περίπτωσι 
όσο άκριβώς θά ήταν συνηθισμένη έάν όλα αυτά συνέ-
βαιναν έν ώρα ευθυμίας.........«πολλά βαρέων» θαμώ-
νων καταστημάτων προσφοράς παραξηγήσεων ύπό 
τούς ήχους ώρισμένων λαϊκών άσμάτων άναλόγου 
ύφους. Τό τελευταίο αυτό θά έχαρακτηρίζετο ώς υπερ
βολή, μόνον έάν τό Βιβλίον Συμβάντων είχε φιλοξε
νήσει δεκάδες καί όχι έκατοντάδες παρομοίων περι
στατικών. ’Από τις.........άνθολογήσεις τοϋ είδους,
ξεχωρίζομε τήν πρόσφατη τών Σερρών όπου οί Γ.Β., 
Σ.Β. καί Κ.Β. διασκεδάζοντες μετά μανίας, άφοϋ 
έ'σπασαν άπό φιάλες καί ποτήρια μέχρι τήν βιτρίνα
τοϋ κέντρου, κατέληξαν νά έκσφενδόνίζουν.........περι-
φερειακώς τά καθίσματα ένα άπό τά όποια έτραυμά- 
τισε Υπενωμοτάρχην σπεύσαντα νά κατευνάση τά 
πνεύματα. ’Επειδή τό θέμα είναι άνεξάντλητο, άρκού- 
μεθα νά διατυπώσωμε συνοπτικά τήν γνώμη ότι οι 
έκάστοτε συνήθεις καί άσυνήθεις βανδαλισμοί έντός

των Δημοσίων Κέντρων δέν είναι οΰτε μπορούν νά 
είναι τυχαία περιστατικά έν ώρα ευθυμίας, αλλά 
έγωκεντρικής μορφής συνέπειες μιας κάποιας δια- 
σ'τροφικής προδιαθέσεως. Γιατί διαφορετικά δέν εξη
γείται τό άδιαφιλονίκητο γεγονός ότι οΐ ταραξίες τών 
Δημοσίων Κέντρων—κατ’ άλλους «γλεντζέδες»— δέν
έπιχειροΰν νά σπάσουν ούτε.........οδοντογλυφίδα όταν
διασκεδάζουν «κατ’ οϊκ»ν» καί έν μέσω πολυπληθών 
συγγενών καί φίλων.........

ΖΗΤΙΑΝΟΣ ΜΕ. . . .  ΝΟΤΕΣ

Δέν πρόκειται γιά τον ρακένδυτο «ηρώα» άπό τό 
ομώνυμο μυθιστόρημα τοϋ Άνδρέα Καρκαβίτσα, άλλά 
γιά τον Θεσσαλονικέα έπαγγελματία καί «άνοιχτομάτη» 
έπαίτη Κ.Χ. ό όποιος σύν τοΐς άλλοις διαθέτει καλ
λιτεχνικά προσόντα καθώς καί ένα ιδιόκτητο πολυτελές 
αύτοκίνητο ( !). Εις τό αυτόφωρο όπου παρεπέμφθη 
καί τελικώς κατεδικάσθη, κατετέθη ότι στον μόνιμο 
τόπο «έργασίας» τον μετέφερε καθημερινώς ή σύ
ζυγός του μέ τό προαναφερόμενο αύτοκίνητο. ’Επίσης 
ότι μέ τις νότες ένός άκορντεόν, άποσποΰσε τήν προσο
χή καί τον όβολό τών διερχομένων φιλανθρώπων. *0 
ίδιος άπολογούμενος ΐσχυρίσθη ότι δέν έπαιτοϋσε, άλ
λά άπλώς... πωλοΰσε τήν μουσική του χωρίς.-.καπέλλο 
( =  τό συνήθως άντεστραμμένο έπί τών χειρών ή πρό 
τών ποδών τών ζητιάνων), εΐσπράττοντας τό άντίτιμο 
τής τέχνης του σ’ ένα τενεκεδένιο κουτί —κερματοδό- 
χο. ’Ανεξάρτητα έάν στο ρεπερτόριό γου είχε περι- 
λάβει ή όχι τό γνωστό περί... ύποθετικοϋ πλουτισμού 
βραβευμένο τραγούδι τοϋ τελευταίου Φεστιβάλ Θεσ
σαλονίκης, θά έπρεπε νά γνωρίζη ότι ένας άπό τούς 
συνήθεις τρόπους πωλήσεως τής μουσικής είναι οί 
φωνογραφικοί καί όχι οί εύσχήμως μετά άσμάτων 
προτεινόμενοι δίσκοι τής επαιτείας.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

’Εάν ό «κερδώος» Ερμής διετέλεσε προστάτης τοϋ 
Εμπορίου καί ό Όδυσσεύς ύπήρξε τό σύμβολο τής 
πανουργίας, αύτά δέν πρέπει νά έπικαλοΰνται ώς κί
νητρα ή έλαφρυντικά οί διάφοροι..άετονύχηδες επιχει
ρηματίες τής έποχής μας. Στο κάτω —κάτω ό Ε ρ 
μής ύπήρξε προστάτης τοϋ ορθοδόξου έμπορίου καί 
ομοτράπεζος τής Θέμιδος, ένώ ό πολυμήχανος βασι
λεύς τής ’Ιθάκης έχρησιμοποίησε τήν πανουργία 
του στο πεδίο τής μάχης καί μάλιστα άφιλοκερδώς. 
Δέν συνέβη όμως τό ίδιο μέ τον Παντοπώλη Β.Κ. 
κάτοικο Θεσσαλονίκης ό όποιος συνελήφθη τήν ώρα 
πού μεταξύ όρύζης, τοματοπελτέ καί αύγών ήμέρας 
πωλοΰσε καί ένα άρχαϊο άγαλματίδιον. Έάν γι’ αύτό 
προβάλη τήν δικαιολογία ότι ώς Παντοπώλης μπορού
σε νά πωλή τά... πάντα, τότε ό συνάδελφός του Β.Κ.
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κάτοικος Ηλιουπόλεως ’Αττικής ενδεχομένως νά 
διεκδικήση δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. ’Ό χι βέβαια γιατί 
έφεϋρε κανένα καινούργιο είδος περιτυλίγματος των 
τροφίμων, άλλά μια μέθοδο έξαπατήσεως των πελατών 
ικανή νά τον κάνη για ένα διάστημα . . . τρόφιμο των 
φυλακών. 'Η  προαναφερομένη μέθοδος δεν ήταν τίτοπε 
άλλο παρα ένα πολύπλοκο σύστημα σωληνώσεων πού 
ενώ επικοινωνούσε μέ δοχείο άγνοϋ έλαιολάδου, χάρις 
σε μια ενδιάμεση σύνδεσι άντλοΰσε για λογαριασμό 
τών πελατών άπό μυστική αποθήκη νοθευμένο βαμβα
κέλαιο. Παρόμοια «μηχανή» είχε έφεύρει καί έν 
συνεχεία «στήσει» ό ιδιοκτήτης βενζιναντλίας Θ.Κ. 
μέ «χειριστάς» τούς ύπαλλήλους του Ι.Γ. καί Α.Σ. 'Η 
μηχανή αύτή είχε τό πλεονέκτημα νά διοχετεύη στά 
αύτοκίνητα μειωμένη ποσότητα βενζίνης καί καθαρόν... 
αέρα που «φούσκωνε» τον λογαριασμό στον μετρητή 
καί φυσικά καί τό πορτοφόλι τού πολυμήχανου ιδιοκτή
τη... Απο τά προαναφερόμενα περιστατικά προκύπτει 
χωρίς άμφιβολία ότι οί μηχανές πού στήνονται στήν 
εποχή μας άπό διαφόρους έπιτηδείους οχι μόνον αύξά- 
νονται καί πληθύνονται άλλά καί βελτιώνονται έπικιν- 
δυνως. Αυτά προς γνώσιν τού καταναλωτικού κοινού 
τού οποίου οί πάσης φύσεως «άτσίδες» τήν μέν νοημο
σύνη ύποτιμοΰν τά δέ καταναλωτικά άγαθά έντέχνως 
καί πάντα έν άπουσία τής ’Αστυνομίας ύπερτιμοΰν....

ΧΡΥΣΟΚΑΝΘΑΡΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Έκτος «χρυσοφορικοΰ νυμφώνος» παρέμειναν τε
λικά έπτά τον άριθμόν κάτοικοι τής Βέροιας έπίδοξοι 
μνηστήρες ένός υποτιθεμένου άμυθήτου «θησαυρού» 
που σύμφωνα μέ τις δοξασίες τους βρισκόταν άπό 
χρόνια θαμμένος σ’ ένα έρημικό καί άπόμακρο ση
μείο. Συνεληφθησαν τήν ώρα πού «άσθμαίνοντες 
και πνευστιώντες» είχαν άνασκάψει ολόκληρη περιοχή 
άναζητοΰντες ματαίως τον άνύπαρκτο Πακτωλό τών 
ομαδικών φαντασιώσεών τους. ’Έτσι γιά μιά άκόμη 
φορά ήρθε ή έπιβεβαίωσις ότι οί θησαυροί αύτοΰ τού 
είδους τελικά άποδεικνύεται ότι είναι κατά τό κοινώς 
λεγόμενον άνθρακες. ’Άνθρακες καί μάλιστα στήν 
προκειμένη περίπτωσι άναμμένοι έπί τών οποίων 
ευρισκονται καθήμενοι οί έπίδοξοι χρυσοκάνθαροι 
τής Βέροιας αφού άντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές 
ποινικές κατηγορίες.

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Α

Πάντα μία ποδοσφαιρική συνάντησις προσφέρει 
ποικίλες συγκινήσεις άλλά καί έπεισοδιακές πολλές 
φορές άντεγκλήσεις μεταξύ θερμόαιμων «φιλάθλων» 
ή και παικτών έντός τού άγωνιστικοΰ χώρου. Τό 
ασ/.γΪΑ° είν*ι ότι όχι σπάνια ή ποδοσφαιρική άτμό- 
σφαιρα ηλεκτρίζεται καί τά πνεύματα έξάπτονται 
άπό έμπρηστικές δηλώσεις άνευθύνων καί ύπευθύνων 
(η και τά δύο μαζί) «παραγόντων» τών αντιπάλων 
ομάδων πριν καί μετά άπό ένα «ντέρμπυ» όπως έχει 
πολιτογραφηθή στήν ποδοσφαιρική γλώσσα κάθε 
συνάντησις αμφίρροπου άποτελέσματος καί ύψίστης 
βαθμολογικής σημασίας. Δέν απολείπουν έπίσης καί 
οί καθιερωμένες πλέον φράσεις πού θυμίζουν.........πο
λεμικά άνακοινωθέντα αν οχι κοσμογονικές κατα
στροφές. Στήν περίπτωσι π.χ. τού νικηφόρου άπο
τελέσματος μιας όμάδος άναφέρονται διάφορα ρή
ματα σε τρίτο πρόσωπο όπως «διέλυσε» «συνέτριψε» 
«κατετρόπωσε» «ισοπέδωσε» «άφάνισε» «έλυωσε» 
«έλύγισε» έδάμασε» «ύπέταξε» «έσάρωσε» «συνε- 
κλόνισε» «έκονιορτοποίησε» κ.λ.π. κ.λ.π. Στήν περί
πτωσι έπίσης πού πρέπει νά δικαιολογηθή μιά ήττα 
γίνεται λόγος περί «σφαγιασμοΰ» άπό τον διαιτητή, 
ένώ όταν μιά ομάδα έχει κάνει σωστή προετοιμασία 
πριν άπό τον άγώνα, άναφέρεται ότι «κατέρχεται 
πάνοπλος είς τό γήπεδον μέ σκοπόν τήν νίκην». Τις 
δύο τελευταίες αύτές ορολογίες παρερμήνευσε κατά 
τά φαινόμενα ό Σ.Φ., παράγων ’Αθηναϊκής όμάδος 
τής Β' Εθνικής κατηγορίας, ό όποιος άπό συνοδός 
της σέ έπίσημο έκτος έδρας άγώνα μέ τήν άντίστοιχη
ομάδα τής Άμαλιάδος εύρέθη τελικά.........συνοδευό-
μενος στο αύτόφωρο «διά παράνομον κατοχήν (εύτυ- 
χώς όχι χρήσιν) αίχμηρας μαχαίρας». Συγκεκριμένα 
άνεφέρθη ότι ένώ έτρεχε νά προσφέρη (όπως ΐσχυρίσθη ) 
τις πρώτες βοήθειες σ’ έναν τραυματισμένο παίκτη 
τής όμάδος του τού έπεσε στον άγωνιστικό χώρο 
ένα τεράστιο μαχαίρι πού είχε κρυμμένο στις έσω- 
τερικές τσέπες του «γιά ώρα άνάγκης». Έπρόκειτο
όμως νά προσφέρη πρώτες βοήθειες ή .........μαχαιριές
στον ύπαίτιο τού τραυματισμού παίκτη; Σέ παρό
μοιες περιπτώσεις όλα είναι πιθανά. Εκείνο όμως 
πού δέν έπιδέχεται καμμιά άπολύτως άμφισβήτησι 
είναι τό αδιαφιλονίκητο γεγονός ότι οί παρανόμως 
όπλοφοροΰντες δέν είναι τίποτε άλλο παρά υποψήφιοι 
εγκληματίες πού άπλούστατα δέν βρήκαν άκόμη τήν 
άφορμή νά «δράσουν».
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£f f  Ελλάς προικισμένη έκ τοΰ 
ί ίστορικοΰ παρελθόντος 
| της μέ άνεκτιμήτους άρ- 

χαιολογικούς καί ιστο
ρικούς θησαυρούς αλλά προσφέ- 
ρουσα έκ παραλλήλου καί πλούσιας 
φυσικάς καλλονάς, κλίμα ευκρατον 
καί έκ φύσεως καί έκ παραδόσεως 
φιλόξενον λαόν, ήτο φυσικόν νά 
καταλάβη άρμόζουσαν θέσιν εις 
τόν τουριστικόν ευρωπαϊκόν χώρον 
καί νά προσελκύση τό διεθνές 
ένδιαφέρον τό όποιον έκδηλοϋται 
ήδη διά τής συνεχώς πρός αυτήν 
όγκουμένης τουριστικής κινήσεως.

Ή  μεταπολεμική αϋξησις τοΰ 
πρός τήν Ελλάδα τουριστικού ρεύ
ματος είναι ιδιαιτέρως έντυπωσια- 
κή. Οΰτω, ένώ αί άφίξεις άλλοδαπών 
άνήρχοντο κατά τό έτος 1950 εις
37.000 περίπου καί τό 1955 εις
208.000 περίπου έφθασαν κατά τό 
παρελθόν έτος εις τό ύψος—ρεκόρ 
τών 2.732.000 περίπου άτόμων.

’Ανάλογος ύπήρξεν καί ή αϋξησις 
τών συναλλαγματικών εισπράξεων 
τής χώρας έκ τού τουρισμού. Οΰτω 
ένώ κατά τό έτος 1955 είσεπράχθη- 
σαν έκ τοΰ τουρισμού 29 έκατομ. 
δολλάρια, κατά τό παρελθόν έτος 
αί συναλλαγματικοί έκ τοΰ τουρι
σμού εισπράξεις έφθασαν τά 393 
έκατ. δολλάρια περίπου.

Ά ξιον ιδιαιτέρας προσοχής τυγ
χάνει τό γεγονός ότι τήν τριετίαν 
1970]72 ό έτήσιος ρυθμός αύξήσεως 
τών συναλλαγματικών εισπράξεων 
είναι άνώτερος τοΰ άντιστοίχου 
τών άφίξεων. 'Η έγκαινιασθεΐσα 
τό πρώτον διά τοΰ πενταετούς 
προγράμματος 1968]72 πολιτική 
προσελκύσεως τουριστών υψηλής 
κατά τό δυνατόν εισοδηματικής 
στάθμης, δέν ήτο δυνατόν νά άπο- 
δώση άμέσως, καθ’ ότι ή ΰφιστα- 
μένη υποδομή δένέπλήρητάς ά- 
ναγκαίας πρός τούτο προϋποθέσεις. 
Εύνόητον τυγχάνει δτι διά νά έπι- 
τευχθή ό προαναφερθείς στόχος θά 
έδει προηγουμένως νά σημειωθή

βελτίωσις τής ποιοτικής στάθμης 
τών έν Έλλάδι προσφερομένων του
ριστικών υπηρεσιών, ήτοι τής κα
τηγορίας καί τής μορφής τών ξενο
δοχειακών έγκαταστάσεων, τής 
έπανδρώσεως τών μονάδων δι’ έξει- 
δικευμένου προσωπικού κ.λ.π.

Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην 
έστράφη, κατ’ άρχήν ή προσπάθεια 
τοΰ υπευθύνου διά τήν τουριστικήν 
άνάπτυξιν τής χώρας, φορέως ήτοι 
τοΰ EOT.

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ Α- 
ΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
"Ινα άντιληφθώμεν πλήρως τήν 

σημασίαν τοΰ τουρισμού διά τόν 
ρυθμόν άναπτύξεως μιας έν έξελίξει 
εύρισκομένης οικονομίας, ώς τής 
Ελληνικής, δέον δπως κατ’ άρχήν 
άναλογισθώμεν τήν μορφήν έπιδρά- 
σεως τοΰ Τουρισμού έπί τών βασι- 
κωτέρων τομέων τής έθνικής οικο
νομίας.

'Η έ π ί δ ρ α σ ι ς  τ ώ ν  τ ο υ ρ ι 
σ τ ι κ ώ ν  έ π ε ν δ ύ σ ε ω ν

H Ε Α λ Α Σ  
Ο Ι

Ώ ς γνωστόν έκάστη παραγωγική 
έπένδυσις έπιδρα, άφ’ ενός μέν έπί 
τοΰ εισοδήματος, άφ’ έτέρου δέ έπί 
τής παραγωγής.

Κύριον γνώρισμα τών τουριστι
κών έπενδύσεων, είναι δτι αύται έ- 
πιδρούν άμεσα μόνον έπί τοΰ εισο
δήματος ένώ ή έπί τής παραγωγής 
έπίδρασίς των έπέρχεται έμμεσα κα
τά τόν κάτωθι τρόπον: Διά τής αύ- 
ξήσεως τών εισοδημάτων τών έκ 
τών νέων έπενδύσεων προερχομέ- 
νων, αύξάνεται ή ένεργός ζήτησις, 
ήτις καί άποτελεΐ τό βασικώτερον 
κίνητρον άναπτύξεως οικονομικής 
δραστηριότητος. Προκειμένου νά 
καλυφθή ή έκ τών νέων έπενδύσεων 
πρόσθετος ζήτησις δέον δπως πρα- 
γματοποιηθή ή παραγωγή νέων 
προϊόντων, ήτις πάλιν θά άπαιτήση 
τήν άπασχόλησιν περισσοτέρων 
άτόμων.

0 Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ  
Γενικού Γραμματέως 

‘Ελλ. ’Οργανισμού Τουρισμού
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Ή  σημασία τής, έπϊ τής ζητή- 
σεως, έπιδράσεως των τουριστικών 
έπενδύσεων λαμβάνει έτι μεγαλυτέ- 
ραν σημασίαν, έάν άναλογισθώμεν 
δτι διά τού τουρισμού, ένα μεγάλο 
μέρος των έγχωρίων προϊόντων κα- 
ταναλίσκεται υπό των άλλοδαπών 
τουριστών.

Τό δημιουργούμενον κενόν κα
λείται νά καλύψη ή έγχώριος παρα
γωγή. Έ κ τών προαναφερθέντων 
συμπεραίνεται άβιάστως, δτι αί του
ριστικοί επενδύσεις διά τής έπιδρά- 
σεώς των έπϊ τής ζητήσεως αποτε
λούν άξιόλογον κίνητρον οικονο
μικής άναπτύξεως. Εις τό σημεϊον 
τούτο δέον δπως τονισθή δτι ή έλ- 
λειψις ενεργού ζητήσεως αποτελεί 
βασικόν έμπόδιον τής οικονομικής 
άναπτύξεως πολλών χωρών ή οίκο- 
νομικώς ύπαναπτύκτων περιφε
ρειών μιας χώρας καί δτι έπομένως 
όρθώς αί τουριστικαί έπενδύσεις 
είδικώτερον καί ό τουρισμός γενι- 
κώτερον, έχουν χαρακτηρισθή καί 
ύπό τής ήμετέρας Κυβερνήσεως, 
ώς τά πλέον άποτελεσματικά μέσα 
άναπτύξεως τών στόχων τής άνα- 
πτυξιακής καί περιφερειακής πολι
τικής τής χώρας.

Εκτός τής ώς άνωτέρω περιγρα- 
φείσης έπιδράσεως τού τουρισμού 
έπϊ τής άπασχολήσεως, σημαντική 
τυγχάνει καί ή συμβολή τής του
ριστικής δράστη ριότητος ώς παρά
γοντος δημιουργίας ά μ έ σ ω ν  ε υ 
κ α ι ρ ι ώ ν  ά π α σ χ ο λ ή σ ε ω ς .  
Έ ν προκειμένω ή συμβολή τής του
ριστικής δράστη ριότητος συνίστα- 
ται εις τό δτι δι’ έναν μεγάλον κύ
κλον έργασιών δέν άπαιτεΐται υψη
λού βαθμού είδίκευσις καί έπομέ
νως είναι δυνατόν νά χρησιμοποιη
θώ ύπό τών τουριστικών έπιχειρή- 
σεων έργατικόν δυναμικόν τό ό
ποιον άδυνατοΰν νά άπορροφήσουν 
έτεροι παραγωγικοί κλάδοι ή δέν 
προσφέρονται εις αυτό εύκαιρίαι 
άπασχολήσεως εις έτέρους τομείς.

Ε ι σ α γ ω γ ή  σ υ ν α λ λ ά γ μ α 
τ ο ς  δ ι ά  τ ο ϋ  τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ

'Υπό τής συγχρόνου θεωρίας πε
ρί τής οικονομικής άναπτύξεως



άναγνωρίζεται δτι βασικός φρα
γμός εις τήν άνάπτυξιν των οι
κονομιών πολλών χωρών τυγ
χάνει ή έλλειψις συναλλάγματος. 
'Η εισαγωγή τοΰ αναγκαίου κατά 
τά πρώτα στάδια τής άναπτύξεως 
μηχανικοί) εξοπλισμού, τυγχάνει 
πολυδάπανος καί καθίσταται πολλά 
κις, ακριβώς λόγω τής έλλείψεως 
συναλλάγματος, προβληματική. Ή  
μεγάλη έλλειψις συναλλάγματος 
καί μηχανικού έξοπλισμοΰ τών ά- 
ναπτυσσομένων οικονομιών καθι
στά τήν π ρ α γ μ α τ ι κ ή ν ά ξ ί α ν  
τ ο ΰ έ κ τ ο ΰ τ ο υ ρ ι σ μ ο ΰ π ρ ο -  
ε ρ χ ο μ έ ν ο υ  σ υ ν α λ λ ά γ μ α 
τ ο ς  κ α τ ά  π ο λ ύ μ ε γ α λ υ τ έ -  
ρ α ν τ ή ς ό ν ο μ α σ τ ι κ ή ς τ ο ι -  
α ύ τ η ς.

Τά άνωτέρω λαμβάνουν έτι μεγα- 
λυτέραν σημασίαν διά τήν εθνικήν 
μας οικονομίαν εάν λάβωμεν ΰπ’ 
δψιν, άφ’ ένός μέν δτι αΰτη εύρίσκε- 
ται εις προκεχωρημένον στάδιον 
άναπτύξεως καί έπομένως αί άπαι- 
τήσεις εις μηχανικόν εξοπλισμόν 
είναι ιδιαιτέρως ύψηλαί, άφ’ έτέρου 
δέ δτι τό έλλειμα τοΰ εμπορικού μας 
ισοζυγίου είναι άρκετά μεγάλο, κα
λύπτεται δέ τοΰτο εκ τών άδήλων 
εισπράξεων, μεταξύ τών οποίων τό 
έκ τοΰ τουρισμού προερχόμενον 
συνάλλαγμα κατέχει σπουδαίαν θέ- 
σιν έξ άπόψεως μεγέθους.

Ά ξιον ιδιαιτέρας προσοχής τυγ
χάνει τό γεγονός δτι τό έκ τοΰ του
ρισμού συνάλλαγμα ηύξήθη κατά 
τόν πλέον σταθερόν καί τόν πλέον 
ταχύν ρυθμόν έξ δλων τών άλλων 
άδήλων πόρων. Οΰτω ή ποσοστιαία 
συμμετοχή τοΰ τουριστικού συναλ
λάγματος έπί τοΰ συνόλου τών άδή
λων εισπράξεων άνήρχετο εις 16,8% 
κατά τό έτος 1968, ένώ κατά τό 1971 
ή συμμετοχή αυτή ηύξήθη κατά 7,4 
μονάδας καί έφθασε τό 24,2 ο]ο τού 
συνόλου τών άδήλων πόρων. Κατά 
τήν αυτήν ως άνω περίοδον τό με- 
ταναστευτικόν συνάλλαγμα ηύξήθη 
κατά 3 μόνον μονάδες, ένώ οί λοι
ποί πόροι έσημείωσαν πτώσιν.

Σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ι κ ό ν  κό 
σ τ ο ς  τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν  

έ π ε ν δ ύ σ ε ω ν
Δεδομένου δτι τό μεγαλύτερον 

μέρος τών τουριστικών έγκαταστά- 
σεων κατασκευάζεται έξ έγχωρίων 
προϊόντων, αί έπενδύσεις εις τό 
τουρισμόν έχουν μικρόν εισαγω
γικόν κόστος. Οΰτω βάσει τών υφι
σταμένων ένδείξεων τό συναλλαγ
ματικόν κόστος τών τουριστικών 
υπηρεσιών υπολογίζεται χαμηλό-
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τερον τοΰ ένός έβδομου τής συναλ
λαγματικής είσπράξεως. Τ ό μ ι- 
κ ρ ό ν  ε ι σ α γ ω γ ι κ ό ν  κ ό 
σ τ ο ς  διευκολύνει πολύ τήν 
έθνικήν πολιτικήν οικονομικής ά
ναπτύξεως, καθ’ δτι αί λοιπαί παρα- 
γωγικαί έπενδύσεις χ α ρ α κ τ η 
ρ ί ζ ο ν τ α ι  ύ π ό  υ ψ η λ ο ύ  σ υ 
ν α λ λ α γ μ α τ ι κ ο ύ  κ ό σ τ ο υ ς .

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙ
ΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

'Η μέχρι τό 1922 περίοδος δέν 
ύπήρξεν πρόσφορος διά τήν έκδή- 
λωσιν ώργανωμένης έσωτερικής 
τουριστικής κινήσεως. Ό  Α' Παγ
κόσμιος Πόλεμος, ή Μικρασιατική 
Εκστρατεία καί οί Βαλκανικοί Πό
λεμοι άπετέλεσαν τόν σπουδαιότε- 
ρον ανασταλτικόν παράγοντα άνα
πτύξεως τής έσωτερικής τουριστι
κής κινήσεως. Έ ν τούτοις, μετά τήν 
περίοδον τών πολέμων, ήρχισε έκ- 
δηλούμενον τό ιδιωτικόν ένδιαφέ- 
ρον διά τής ίδρύσεως τών πρώτων 
τουριστικών σωματείων.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ανοίγει ό 
δρόμος καί καθίστανται γνωσταί καί 
προσιτοί εις δλας τάς κοινωνικός 
τάξεις αί φυσικοί καλλοναί καί τά 
ιστορικά κατάλοιπα τής μακραίω
νος ιστορίας μας. Συγχρόνως ιδρύο
νται αί πρώται κατ’ έξοχήν παραθε- 
ριστικαί ξενοδοχειακοί μονάδες καί 
προετοιμάζεται τό έδαφος διά τήν 
υποδοχήν τοΰ άλλοδαποΰ τουρι
στικού πλήθους.

’Εκτός τής προαναφερθείσης συμ
βολής τοΰ έσωτερικοΰ τουρισμού 
ως προδρόμου άναπτύξεως τής προ
σφοράς τουριστικών ύπηρεσιών 
προοριζομένων διά τήν κάλυψιν τής 
ζητήσεως τών άλλοδαπών τουρι
στών, έμφανή είναι καί τά έξ αυτού 
τούτου όφέλη διά τήν έθνικήν οικο
νομίαν. Ό  έσωτερικός τουρισμός 
συμβάλλει άποτελεσματικώς εις τήν 
δημιουργίαν κινήτρων άναπτύξεως 
οικονομικών δραστηριοτήτων εις 
περιοχάς οίκονομικώς ούχί άνε- 
πτυγμένας καί έπομένως εις τήν πε
ριφερειακήν άνάπτυξιν ώς καί εις 
τήν άνακατανομήν τών εισοδημά
των.

Γά διοργανούμενα ύπό τού Ε.Ο.Τ. θεα
τρικά φεστιβάλ εις τούς χώρους όπου 
έγεννήθη καί έμεσουράνησε ή άρχαία 
έλληνική τραγωδία άποτελούν Ισχυρούς 
πόλους έλξεως τών ξένων εις τήν Χώραν 
μας.



Ή  ά ν ά γ χ η  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι 
σμοί» ε ι ς  τ ο ν  τ ο υ ρ ι σ τ ι 

κ ό ν  τ ο μ έ α

Ή  μεγάλη οικονομική κρίσις τής 
περιόδου 1929J32 έγκαθίδρυσεν, ώς 
γνωστόν εις τόν έλεύθερον Δυτικόν 
Κόσμον, τάς λεγομένας «μικτάς οι
κονομίας». Τό Κράτος διά των μέ
σων, άτινα σήμερον διαθέτει, έπεμ- 
βαίνει ρυθμίζοντας τήν οικονομι
κήν ζωήν, όταν τοΰτο καταστή ά- 
ναγκαίον ή θέτει στόχους άναπτύ- 
ξεως καί ύποβοηθεϊ τήν έπίτευξίν 
των. Δέν νοείται σήμερον οικονο
μική άνάπτυξις άνευ Κρατικού 
Π ρογραμματισμοϋ.

'Η πολύπλοκος φύσις τοϋ του
ρισμού καί ή ιδιομορφία του, αί με
γάλοι άπαιτήσεις τοϋ συγχρόνου 
τούτου φαινομένου, ό συνεχώς αυ
ξανόμενος όγκος των τουριστών και 
τό μεγάλο ύψος τών τουριστικών 
έπενδύσεων μετά τών σημαντικών, 
ώς ίδωμεν, έπιπτώσεων επί τής οι
κονομίας, δέν έπιτρέπουν τήν πρα
γματοποίησή σφαλμάτων.

Πάντα ταϋτα καί ή έν γένει σημα
σία τοϋ τουρισμού διά τήν οικονο
μικήν άνάπτυξιν τής χώρας, καθι
στούν τόσον τόν προγραμματισμόν 
τών Δημοσίων έπενδύσεων, όσον 
καί τόν συντονισμόν τών ιδιωτικών 
τοιούτων, επιβεβλημένους.

’Ενώ μέχρι τοϋ έτους 1967 ό του
ρισμός έν Έλλάδι παρέμεινεν έκτος 
πάσης μελέτης, παντός σχεδιασμοΰ 
καί πάσης πολιτικής, διά πρώτην 
φοράν άπό τοϋ έτους τούτου καταρ
τίζεται έν μακρόπνοον πρόγραμμα 
τουριστικής άναπτύξεως τής χώρας 
καλΰπτον τήν πενταετίαν 1968]72. 
Τοϋτο άπετέλεσεν τήν τουριστικήν 
πολιτικήν τής Κυβερνήσεως τής 
οποίας φορεύς είναι τό Ε.Ο.Τ.

Έ π ι σ κ ό π η σ ι ς  τής  π ε ρ ι 
ό δ ο υ  196  8)1972

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ λήξα- 
ντος πενταετοΰς προγράμματος, έ- 
πετεύχθησαν οί ύπ’ αύτοϋ, τεθέντες 
στόχοι έξ άπόψεως ποιοτικής βελ- 
τιώσεως καί ποσοτικής αύξήσεως 
τών βασικών διά τόν τουριστικόν 
τομέα, μεγεθών. Αί άφίξεις ξένων 
τουριστών, έφθασαν εις τό τέλος 
τής πενταετίας, ώς ήδη έλέχθη, τά
2.732.000 άτομα άντί τών 2.500.000

Ελληνικά Μουσεία μέ τήν απροσμέτρητη ποικιλία έκθεμάτων τής άρχαίας 
υλλαόος προσφέρουν είς τούς ξένους έπισκέπτας συγκινήσεις έξω άπό τις συνη

θισμένες στις πατρίδες των. s 1

άτινα εϊχον προβλεφθή ύπό τοϋ 
Προγράμματος. Τό τουριστικόν συ
νάλλαγμα έφθασε τά 393 έκατομμύ- 
ρια δολλάρια ενώ ύπό τοϋ πεντα
ετοΰς προεβλέποντο συναλλαγμα
τικοί έκ τοϋ τουρισμοΰ εισπράξεις 
μεταξύ 350 καί 400 έκατομμυρίων 
δολλαρίων.

Κατά τήν περίοδον τών έτών 
1968—1971, ό μέσος έτήσιος ρυ
θμός αύξήσεως τών άφίξεων είς τήν 
χώραν άνήλθεν είς 31,3 ο]ο έναντι 
11,5ο]ο είς τόν μεσογειακόν χώ
ρον. Κατά τήν προαναφερθεΐσαν 
περίοδον, ό άντίστοιχος ρυθμός αύ- 
ξήσεως τοϋ είσρεύσαντος είς τήν 
χώραν τουριστικοΰ συναλλάγματος 
άνήλθεν είς 37,3 ο]ο έναντι 13,1 ο]ο 
είς τόν μεσογειακόν χώρον. Έκ τής

συγκρίσεως τοϋ ρυθμοϋ τών άφί
ξεων είς τήν χώραν ,31,3 ο]ο καί τοϋ 
άντιστοίχου συναλλάγματος 37,3ο> 
άποδεικνύεται ό έπιτευχθείς στόχος 
τής αύξήσεως τής μέσης κατά κεφα
λήν δαπάνης καί τής προσελκύσεως 
ύψηλοϋ έπιπέδου τουριστών.

Έ ξ άλλου κατά τήν ιδίαν περίο
δον (1968—1971) ή μέση έτησία συ- 
μετοχή τής Ελλάδος είς τό μεσο
γειακόν ρεϋμα καί τό έξ αύτοϋ εϊσ- 
πραχθέν τουριστικόν συνάλλαγμα 
έκυμάνθη πέριξ τοϋ 2—3 ο]ο καί 
3—4 ο]ο άντιστοίχως.

’Αξιόλογος, έξ άλλου ,ύπήρξεν 
καί ή αΰξησις τής προσφοράς του
ριστικών ύπηρεσιών. Είς τό τέλος 
τοϋ έτους 1972, τό δυναμικόν τής 
χώρας άνήλθεν είς 151.420 κλίνας

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΝ 1968]72
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ύπερκαλυφθέντος συγχρόνως τοΰ 
στόχου περί κατασκευές 60.000 
κλινών κατά τήν διάρκειαν τής πεν
ταετίας 1968] 1972.

Εις τόν Τομέα τών Δημοσίων 
Επενδύσεων τ’ αποτελέσματα υ
πήρξαν ακρως ικανοποιητικά άπό 
πλευράς ύψους πιστώσεων, στόχων 
έπενδυτικής πολιτικής καί ποιοτι
κής στάθμης. Οΰτω κατά τήν πενταε
τίαν 1968]1972 διετέθησαν 3.122.
175.000 δρχ. δι’ έργα καί μελέτας, 
έναντι 1.359.451.000, ατινα διετέθη- 
σαν κατά τήν πενταετίαν 1963]67 
διά τόν αυτόν σκοπόν.

Πέραν τών ώς άνω Κρατικών Πι
στώσεων, ό Ε.Ο.Τ. διέθεσεν διά τήν 
προώθησιν τών μεγάλων ειδικών 
προγραμμάτων, μέρος τοΰ ποσού 
τών 850 έκ. δρ., δπερ προήλθεν έκ 
δανεισμού.

Χαρακτηριστικόν τοΰ προγράμ
ματος Δημοσίων Επενδύσεων τής 
τελευταίας πενταετίας είναι ότι τού
το, έν άντιθέσει πρός τό παρελθόν, 
στρέφεται πρός τήν προώθησιν έρ
γων ειδικής καί γενικής υποδομής 
καί έγκαταλείπει πλέον τήν άνέγερ- 
σιν ξενοδοχειακών μονάδων, ήτις 
έπαφίεται άποκλειστικώς εις τήν 
Ιδιωτικήν έπενδυτικήν διάθεσιν.

Οΰτω κατά τήν διαρεύσασαν πεν
ταετίαν καί διά τών έκ τών Δημοσίων 
Επενδύσεων πόρων ώλοκληρώθη 
καί έπεξετάθη ή Μαρίνα Ζέας, ή 
Μαρίνα τοΰ Ένετικοΰ Λιμένος 'Η
ρακλείου καί προωθούνται ήδη μέ 
ταχύ ρυθμόν αί έργασίαι εις τάς 
Μαρίνας Γουβιών, Θεσ]νίκης καί 
Άλίμου.

Ώλοκληρώθησαντά CAMPINGS 
Θερμαϊκού, Άλεξανδρουπόλεως, 
Φαναριού Κομοτινής καί προ
ωθούνται έργασίαι διά τήν δημι
ουργίαν τών CAMPINGS ’Ακτών 
Όλύμπου, Χαλκιδικής, Έπανωμής 
καί 'Αγυιδς Πατρών.

Σημαντικώτεραι όλων όμως είναι 
αί έργασίαι αί άρξάμεναι διά τήν 
άνάπτυξιν ειδικών προγραμμάτων 
εϊς περιοχάς Ε.Ο.Τ., ώς τής Κυλλή
νης, τής Άκροναυπλίας, τής Βαρ- 
κίζης, τής Έπανωμής, τής 'Αγυιδς 
Πατρών, τών 'Αγίων ’Αποστόλων 
Χανίων, Άφάντου Ρόδου καί τό ση- 
μαντικώτερον δλων ή άξιοποίησις 
τού Φαληρικοΰ "Ορμου τό όποιον 
είναι έργον πνοής, διεθνούς προβο
λής καί θ’ άλλάξη άρδην τήν έμιρά- 
νισιν τής περιοχής Πρωτεουύσης.

Οί Ελληνικές θάλασσες καί ό γελαστός γαλανός ουρανός αποτελούν τούς 
καλύτερους πρεσβευτάς τής χώρας γιά τά έκατομμύρια τών ξένων έπισκεπτών.
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΝΤΑ
ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ- 

ΞΕΩΣ 1973 — 1977

Κατά τήν προσεχή πενταετίαν τό 
πρός τήν Ελλάδα κατευθυνόμενον 
αλλοδαπόν τουριστικόν πλήθος 
προβλέπεται ότι θά διατηρήση τήν 
άνοδικήν του πορείαν, άφ’ ένός μέν 
λόγω τής άναμενομένης αόξήσεως 
τοΰ διεθνούς τουριστικού ρεύματος, 

- άφ έτέρου δέ λόγφ ειδικών παρα
γόντων συνηγορούντων υπέρ τής 
Ελλάδος.

Οί ειδικοί αύτοί παράγοντες είναι :

α) Ή  έπιβολή τής Ελλάδος ώς του
ριστικής χώρας καί ό συντε- 
λούμενος κορεσμός εις τάς κα

θιερωμένος τουριστικός άγορας 
τής Μεσογείου.

β) Ή  προτίμησις των τουριστών 
νά ταξιδεύουν πρός τόν Μεσο
γειακόν χώρον, εις τόν όποιον 
εντάσσεται ή Ελλάς καί ό όποι
ος άποσπά έτησίως τό 35 ο]ο 
περίπου τοΰ διεθνούς τουριστι
κού ρεύματος.

γ) 'Η μικρά είσέτι συμμετοχή τής 
Ελλάδος εις τό μεσογειακόν 
τουριστικόν ρεύμα (2—3 ο]ο) 
καί ή ώς εκ τούτου ύπάρχουσα 
δυνατότης αύξήσεως τής συμ
μετοχής του.

δ) Ή  σημειουμένη ταχεία αϋξη- 
σις τής προσφοράς τουριστι
κών ύπηρεσιών καί ή ποιοτική 
βελτίωσις αυτής.

ε) Ή  μείωσις τοΰ κόστους προσ- 
πελάσεως τής χώρας καί ή αϋ- 
ξησις τών έκτάκτων έπί ναυλώ
σει πτήσεων.

στ) Τό συγκριτικώς χαμηλότερον 
κόστος διαβιώσεως, τόσον διά 
τό ύπερπόντιον, όσον καί διά 
τό σύνολον τοΰ ευρωπαϊκού 
τουριστικού πλήθους.

ζ) 'Η φυσική διαμόρφωσις τοΰ 
Ελληνικού χώρου, ό όποιος 
παρουσιάζει ποικιλίαν μορφών 
μέ άπαράμιλλον φυσικήν καλ
λονήν καί είδικώτερον τοΰ νη
σιωτικού χώρου, ό όποιος άπο- 
τελεϊ ιδανικήν περιοχήν διά θα- 
λασσίαν περιήγησιν. 

η) Τά πολιτιστικά μνημεία τής 
Ελλάδος τά όποια έκτείνονται 
μέχρι τής προϊστορικής έποχής 
καί τό διεθνούς προβολής ιστο
ρικόν της παρελθόν.

θ) Τό ιδιαιτέρως φιλόξενον πνεύ
μα τοΰ έλληνικοΰ λαού τό ό
ποιον δημιουργεί οίκεϊον περι
βάλλον διά τούς τουρίστας, 

ι) Τό ήπιον καί άνευ έντονων με
ταπτώσεων ευκρατον καί υγιει
νόν κλίμα τής Ελλάδος, τό ό
ποιον έν συνδυασμώ πρός τήν 
μακράν ήλιοφάνειαν, έλκει ζω
ή ρώς τούς τουρίστας, 

ια) 'Η συστηματική καί διά συγ
χρόνων μεθόδων προβολή τής 
τουριστικής Ελλάδος.

Οΰτω, έπί τή βάσει τής έκτιμή- 
σεως τής θέσεως τής Ελλάδος εις 
τόν διεθνή τουριστικόν χώρον καί 
τών υφισταμένων δυνατοτήτων πε
ραιτέρω άναπτύξεώς της, καθωρί- 
σθησαν ή άποστολή τοΰ τουρισμού 
καί οί στόχοι τής έπομένης πενταε
τίας.

Άποστολή τής τουριστικής δρα- 
στηριότητος, κατά τήν περίοδον 
τοΰ νέου πενταετούς προγράμματος 
τουριστικής άναπτύξεώς, είναι ή 
συναλλαγματική ύποστήριξις τής 
άναπτυξιακής προσπάθειας τής χώ
ρας καί ή συμβολή αύτής εις τήν 
περιφερειακήν άνάπτυξιν.

Κυριώτεροι στόχοι τοΰ νέου πεν
ταετούς προγράμματος τουριστικής 
άναπτύξεώς είναι :

Πρώτον, ή αϋξησις τοΰ τουριστι
κού συναλλάγματος εις 1 δισεκα- 
τομμύριον δολλάρια.

Δεύτερον, ή αϋξησις τών τουρι
στών εις 6 έκατομ. έν συνδυασμώ 
μέ τήν προσέλκυσιν μέσης καί άνω- 
τέρας εισοδηματικής τάξεως του
ριστών.

Τρίτον, ή αϋξησις τοΰ ξενοδο
χειακού δυναμικού τής Χώρας εις
300.000 κλίνας καί πλέον, συμπε
ριλαμβανομένων τών κλινών εις 
κρουαζιερόπλοια καί ή προσαρ
μογή αύτών πρός τήν ζήτησιν μέ
σης καί άνωτέρας εισοδηματικής 
τάξεως τουριστών.

Τέταρτον, ή έντατική έκμετάλ- 
λευσις τών περιοχών αί όποΐαι δια
θέτουν τήν άπαραίτητον γενικήν 
καί ειδικήν υποδομήν, ύπό τήν έπι- 
φύλαξιν τοΰ κορεσμού καί τής ιδιο
μορφίας τοΰ περιβάλλοντος.

Πέμπτον, ή κάλυψις τών εις εί- 
δικευμένον καί μή προσωπικόν, 
άναγκών διά τής διευρύνσεως τοΰ 
κύκλου τών φορέων τής έκπαιδεύ- 
σεως, διά τής αύξήσεως τοΰ άρι- 
θμοΰ τών έξερχομένων τών Σχολών 
Τουριστικών Επαγγελμάτων, κα
θώς έπίσης καί διά τής χορηγήσεως 
περισσοτέρωνύποτροφιών πρός μετ- 
εκπαίδευσιν εις τό έξωτερικόν.
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

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

*Η λαμπρά καί ένδοξη σταδιοδρομία τής 'Ελληνικής 
Χ ωροφυλακής δέν σκιαγραφεΐται σέ λ ίγες γρ α μ μ ές .

"Ενα τόσο μεγάλο καί πολύπλευρο έρ γο , πού καλύπτει 
δεκατεσσάρων δεκαετηρίδων πολυμόχθους προσπαθείας, 
ήρωικούς καί πολυνέκρους άγώ νας διά τήν έπιβολήν τοΰ 
κράτους τοΰ Ν όμου, διά τήν άποκατάστασιν τής δημοσίας 
άσφαλείας καί ήσυχίας διά τήν τιμήν τήν έλευθερίαν καί 
τήν πρόοδον τής χώ ρ α ς, δέν είναι δυνατόν νά έξιστορηθή 
είς τόν στενόν χώ ρον ένός περιοδικού. Δ ι’ αύτόν τόν λό
γον , ά λλω σ τε , τό ’ Α ρχηγεΐον Χωροφυλακής προβαίνει, 
ώς γνω σ τόν , είς τήν έκδοσιν τής 'Ιστορίας τοΰ Σώ
ματος , οί δύο πρώτοι τόμοι τής όποιας θά κυκλοφορήσουν 
προσεχώς.

Μ4 τήν ευκαιρίαν δμως τής έκατοστής τεσσαρακοστής 
έπετείου τής συστάσεως τής Χ ω ροφυλακής, έκρίναμεν 
σκόπιμον νά συνθέσωμεν μίαν γενικήν εικόνα τής ιστο
ρικής άνελίξεω ς τοΰ Σώματος, άπό τό 1833 μέχρι σήμερον, 
χω ρισμένην είς διαφόρους σταθμούς, διά νά πληροφορη- 
θή ό 'Ελληνικός λαός τάς πολυτίμους πρός αύτόν καί πρός 
τό Έ θνος υπηρεσίας το υ , τάς έκπληκτικάς προόδους πού 
έπετέλεσε τοΰτο , καθώς καί τόν πλήρη έκσυγχρονισμόν  
τ ο υ .

Ή  άπόφασις διά τήν σύστασιν τής Χ ωροφυλακής δέν 
έλήφθη τ υ χα ίω ς. Τό νεοσύστατον Κράτος συνεκλονίζετο  
άπό έσωτερικοΰς περισπασμούς καί άντιμετώ πιζε κινδύ
νο υ ς , οί όποιοι έπέβαλον τήν λήψ ιν άναλόγω ν πρός τήν 
δημιουργηθεΐσαν χαώδη κατάστασιν μέτρω ν.

Ό  δεκαετής πόλεμος είχεν  άφήσει παντοΰ τήν σφρα
γίδα τής καταστροφής καί τής έρημώ σεω ς. 'Ε νώ  δέ αί 
παντός είδους στερήσεις έμάστιζαν τόν π ληθυσμόν, χ ι
λιάδες πολεμιστώ ν τοΰ Μ εγάλου Ά γ ώ ν ο ς , άποβληθέντων 
τοΰ Στρατεύματος, έπλανώ ντο άστεγοι καί ρακένδυτοι καί 
πολυάριθμοι ληστοσυμμορίαι ήπείλουν τήν άσφάλειαν  
άκόμη καί αύτήν τήν ΰπαρξιν τοΰ Κ ράτους.

Ή  σύστασις τής Χ ω ροφυλακής, έπ ομ ένω ς, ύπήρξεν 
ή έπισφράγισις τής άποφάσεω ς τοΰ νεαροΰ Κράτους νά 
πατάξη τήν ληστεία ν, τήν αύθαιρεσίαν καί τήν άσυδοσίαν, 
νά ύψώση τόν Νόμον καί νά  έξασφαλίση τήν τάξιν καί 
τήν ήσυχίαν είς τήν χώ ρ α ν, ώστε τό Έ θνος νά δυνηθή νά  
έκπληρώση τήν Ιστορικήν του άποστολήν .

«"Οπως έπανορθώση . ούτως είπ εΐν , τό σφ άλμα δπερ 
είχε  διαπράξει ή Ά ντιβ α σ ιλεία —γράφ ει ό Γ . Κρέμος είς 
τό άξιόλογον β ιβλίον του (σελίς 1020)—άποβαλοΰσα  
άγροίκως τά παλληκάρια, έθέσπισε τήν 2 ’ Ιουνίου (ν . ή μ .) 
1833 τήν σύστασιν Σώματος Χ ωροφυλακής έκ 1200 ά ν -  
δρών , ώ ν τούς αξιωματικούς έπέλεξε έκ διακεκριμένων 
παλαιώ ν άτάκ τω ν. Τό συνδιαλλακτικόν τοΰτο βήμα- 
σ υνεχίζει ό Κρέμος—έσ χεν αίσια άποτελέσματα. Πρός 
τούς Χ ω ροφύλακας έδόθη πλείω ν μισθός καί ώραιοτέρα 
στολή ή πρός τόν λοιπόν Στρατόν . Αί έξαίρετοι ύπηρεσίαι 
&ς παρέσχον ούτοι υπέρ τής τάξεω ς έν Έ λ λ ά δ ι, ύπό τήν 
διοίκησιν τοΰ έξαιρέτου Φ ιλέλληνος Γκραγιάρ, κατέδει- 
ξαν πόσον φρονίμω ς ήθελε πράξει ή Ά ντιβ α σ ιλεία  χρη
σιμοποιούσα τήν δύναμιν τώ ν παλληκαρίων ύπέρ τοΰ 
Κράτους» .

Καί ό Κρέμος κ α τα λή γει:
«'Ε νώ πιον τώ ν χω ροφ υλάκω ν τούτω ν, τοσοΰτον σ υνε-  

σκιάσθη ή ένέργεια τοΰ Τακτικού Στρατοΰ, ώστε ήδύνα- 
τό τις κάλλιστα νά έρωτήση τις ή έν Έ λλά δι χρεία Τα
κτικού Στρατοΰ έκ δεκακισχιλίω ν στρατιωτών καί χ ιλ ί -  
ω ν αξιω ματικώ ν καί στρατηγών (προκειμένου νά πατα- 
χθή ή ληστεία) είς τί δέ έχρειάζετο τό 'Ιππικόν Σ ύνταγμα  
(διά τόν αύτόν σκοπόν) δπερ δέν ήδύνατο, βεβα ίω ς, νά  
άναπτυχθή έπί όρεινών στενοπω ρ ιώ ν;»

Π ώς έξελίχθη καί τί έπραξε κατά τόν μακρόν καί π ο λ υ -  
κύμαντον βίον της , ή Χ ωροφυλακή θά τό πληροφορηθή  
ό άναγνώ στης, σέ γενικές γρα μμ ές, άπό τό ‘ Ιστορικόν 
Ή μερολόγιον πού άκολουθεϊ.

1833 - 1973

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

140 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΤΓΑΛΞΙΝ

ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η
ο

1 8  3 3

Ή  Χωροφυλακή ίδρύθη ύπό τού Βα- 
σιλέως Όθωνος διά Β.Δ. τής 20 Μαΐου 
1833 διά τήν φύλαξιν τής έσωτερικής 
άσφαλείας τής Χώρας. Υπήρξε Σώμα 
έπίλεκτον μέ λαμπράν όργάνωσιν, κατά 
τό πρότυπον τής Γαλλικής Χωροφυλα
κής, καί μέ Ιδιαίτερα προνόμια. Έθεω- 
ρεΐτο έξαιρετική τιμή τό νάέγίνετό τις δε
κτός είς τήν Χωροφυλακήν, δι’ δ καί κατά 
τήν πρώτην της σύστασιν τήν έπλαισίω- 
σαν οί γενναιότεροι καί διαπρεπέστεροι 
όπλαρχηγοί τής Έπαναστάσεως τού 
1821 καί οί πλέον διακεκριμένοι άξιω- 
ματικοί τού πρώτου Τακτικού Στρατοΰ, 
όπως οί Ν. ΠΕΤΜΕΖΑΣ, Κ. ΒΛΑΧΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΑΥΡΟΜ1ΧΑΛΗΣ, ΗΛ. 
ΠΑΝΑΣ, 1. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, Δ. ΔΕΛΗ- 
ΓΙΩΡΓΗΣ (πατήρ τοΰ μεγάλου πολιτικού 
'Επ. Δεληγιώργη) Μ. ΣΙΣΙΝΗΣ, Γ. ΒΟΤ- 
ΝΕΣΚΟΣ (υπασπιστής τοΰ Δημ. Ύψη- 
λάντη, έκ τών ιδρυτών τής Φιλεκπαι
δευτικής Εταιρείας, Πρόξενος κατόπιν 
τής 'Ελλάδος έν Ίασίω), Ν. ΖΑΛΟΚΩ
ΣΤΑΣ, Γ. ΚΛΕΩΠΑΣ, Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, 
Β. ΔΡΑΓΩΝ, ΗΛ. ΚΑΤΣΑΚΟΣ—ΜΑΥ-
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ΡΟΜΙΧΑΛΗΣ (υπασπιστής τοϋ Βασι- 
λέως Όθωνος) καί άλλοι.

Μέ πολλήν προσοχήν έπίσης έπελέ- 
γησαν καί οί πρώτοι όπλΐται τοΰ Σώ
ματος, έκ γενναίων πολεμιστών τοΰ 
Μεγάλου Άγώνος, μέ τετραετή τούλά- 
χιστον πολεμικήν δρασιν.

Έ ν αρχή ή Χωροφυλακή άπετέλεσε 
συμπληρωματικόν μέρος τοϋ Στρατού, 
τό δέ 1918 τό πρώτον δπλον αύτοΰ.

Πρώτος ’Αρχηγός τοϋ Σώματος διω- 
ρίσθη τό 1833 ό Γάλλος συνταγματάρ
χης ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΚΡΑΓΙΑΡ, έπί 
τών τιμών τοϋ Βασιλικού οίκου, ’Αξιω
ματικός τοΰ Επιτελείου τοϋ Μ. Ναπο- 
λέοντος, θερμός φιλέλλην καί ήρωικός 
πολεμιστής τοΰ ’Απελευθερωτικού μας 
Άγώνος, τραυματισθείς κατά τήν μάχην 
τών Μύλων.

1 8  3 4
Ά πό τής συστάσεώς της, ή Χωρο

φυλακή, μέ τήν ανεπαρκή δύναμιν 
τών 35 άξιωματικών καί 1023 όπλιτών, 
άντιμετώπισε μία χαώδη κατάστασιν 
άπό άπόψεως δημοσίας τάξεως καί ασφα
λείας. Ή  διάλυσις τών άτάκτων στρα
τευμάτων ήνάγκασε πολλούς όπλαρχη- 
γούς τών σωμάτων αυτών, μεταξύ τών 
όποιων καί τόν Δήμον Τούλιον, τόν 
περίφημον «Γέρο Δήμον» νά τραποϋν 
εις τά όρη, άπ’ όπου έκήρυξαν ένα άμεί- 
λικτον πόλεμον έναντίον τών Βαυαρών 
καί τοΰ Κράτους πού τούς ήδίκησε.

Ή  Χωροφυλακή διεξήγαγε σκληρούς 
καί γενναίους άγώνας διά τήν άποκα- 
τάστασιν τής τάξεως κάί συνέβαλε 
σπουδαίως εις τήν καταστολήν τών 
Επαναστάσεων τής Μάνης καί τής 
Μεσσηνίας.

1 8 3 5  — 1 8 3 6
Πολλαί καί ίσχυραί ληστοσυμμορίαι, 

όρμώμεναι ώς έπί τό πλεϊστον έκ τής

Ν. ΠΕΤΜΕΖΑΣ άγωνιστής τής Έπα- 
νσστάσεως τοΰ 1821 καί έκ τών πρώ
των Άξ]κών τής Χωρ]κής.

Τουρκίας, ένθα εΰρισκον άσυλον καί 
βοήθειαν, έτρομοκράτουν καί έλυμαί- 
νοντο τούς κατοίκους τής Στερεός 
Ελλάδος, ένώ άλλαι συμμορίαι πού 

είχαν τά λημέρια των εις όρεινά συγ
κροτήματα καί πού εις πολλάς περιπτώ
σεις συνέπραττον μέ άνταρτικά σώματα, 
διέπραττον παντός είδους έγκληματι- 
κάς πράξεις εις τήν Πελοπόννησον. 
Έναντίον όλου αύτοΰ τοΰ έσμοΰ τών 
κακοποιών στοιχείων ήγωνίζετο ή Χω
ροφυλακή, μέ μικράν δύναμιν καί άνε- 
παρκή μέσα.

Τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1835 παραιτη- 
θέντος τοΰ ΓΚΡΑΓΙΑΡ, ’Αρχηγός τής 
Χωροφυλακής διωρίσθη ό Βαυαρός 
Ταγματάρχης Μαξιμιλιανός Ρόσνερ, 
ίκανώτατος αξιωματικός καί ειλικρινής 
φίλος τής Ελλάδος.

Τήν 31 Δεκεμβρίου 1836 έτέθησαν 
διά Β.Δ. αί βάσεις τής όργανώσεως τής 
’Αστυνομίας, ίδρυθείσης τής Δημοτικής 
’Αστυνομίας.

18  3 7
Ή  Χωροφυλακή είσηγεΐται εις τήν 

Κυβέρνησιν τήν λήψιν σειράς μέτρων 
διά τήν άντιμετώπισιν τής καταστά- 
σεως μεταξύ τών όποιων: α) τήν αϋξη- 
σιν τής δυνάμεως τής Χωροφυλακής 
κατά 50 ’Ενωμοτίας, β) τόν καταρτι
σμόν μικτών άποσπασμάτων Στρατού 
καί Χωροφυλακής, γ) τήν συνομολό- 
γησιν συμβάσεως μετά τής Τουρκίας 
περί άμοιβαίας έκδόσεως έγκληματιών, 
ούτως ώστε οί λησταί νά μή δύνανται 
νά εύρίσκουν άσυλον εις τό έδαφος 
τής γείτονος ’Επικράτειας.

1 8  3 8
Διά τοΰ άπό 16 Φεβρουάριου 1838 

Β.Δ. καλούνται ΰπό τά όπλα τρία Σώ
ματα ’Εθνοφυλακής.

Τήν 25ην Ίανουαρίου 1838 συνε- 
κροτήθησαν άπό τά Σώματα Έθνοφυ- 
λακής όκτώ (8) Τάγματα Όροφυλακής 
άνήκοντα εις τήν δύναμιν τοΰ κατά 
ξηράν Στρατού καί έχοντα προορισμόν 
τήν διατήρησιν τής Δημοσίας ’Ασφα
λείας καί ΰπεράσπισιν τών βορείων 
συνόρων. Τό Σώμα τής 'Οροφυλακής 
ύπήρξεν έπικουρικόν Σώμα τής Χωρο
φυλακής.

1 8 3 9
Ή  μάστιξ τής ληστείας ή όποια 

είχε σχεδόν έκλείψει κατά τά τέλη τοΰ 
1837 έπανεμφανισθεϊσα κατά τό 1838 
έξακολουθεϊ νά συνταράσση τόνεοσύ- 
στατον Κράτος. Ή  Χωροφυλακή αγω
νίζεται άπεγνωσμένως διά τήν έξάλει- 
ψίν της.

Διά τοΰ άπό 16 Φεβρουάριου καί 16 
Σεπτεμβρίου 1839 Β.Δ. «περί έκτοπί- 
σεως τών αρχηγών τών υπόπτων έπί 
λησταποδοχή οικογενειών» θεσπίζεται 
τό μέτρον τής έκτοπίσεως τών συγγε
νών τών ληστών καί τών ύποθαλπόν- 
των αύτούς, τό όποιον είχεν ήδη έφαρ- 
μόσει ή Χωροφυλακή εις τήν Στερεάν 
'Ελλάδα.

1 8 4 0
Ο Βασιλεύς Όθών περιοδεύων εις 

τά παρά τόν Αλφειόν Χωρία, έπληρο- 
φορήθη ότι κατά τάς ήμέρας έκείνας, 
περιεφέρετο εις τά πέριξ ή συμμορία 
τοΰ ληστάρχου Μικροπανδρεμένου δια-

Καταδιωκτικόν άπόσπασμα ληστών έξ 
άνδρών τής Χωροφυλακής κατά τήν 
έποχήν τοΰ Όθωνος.

πράττουσα διαφόρους άξιοποίνους πρά
ξεις.

Ό  Βασιλεύς χωρίς νά χάση καιρόν 
άφησε μικράν φρουράν περί τήν Βα
σίλισσαν, τεθείς έπί κεφαλής άποσπά- 
σματος Χωροφυλακής καί άκολουθού- 
μενος ΰπό τών υπασπιστών του κατε- 
δίωξε τούς ληστάς. Καταδιώκων τού
τους έφθασε μέχρι Καρυταίνης, τόσος 
δέ ήτο ό ένθουσιασμός τών όργάνων 
Χωροφυλακής έκ τής αύτοπροσώπου 
συμμετοχής τοΰ Βασιλέως, ώστε έντός 
μιας έβδομάδος κατώρθωσαν νά έξοντώ- 
σουν τούς ληστάς.

1 8 4 1
Τόν Μάρτιον τοΰ 1841 άνακαλύπτε- 

ται άπό τόν Διοικητήν Χωροφυλακής 
περιοχής Λοκρίδος, συμμορία τών έν 
’Αταλάντη Μακεδόνων άποσκοποΰσα 
εις τήν δημιουργίαν νέων έσωτερικών 
καί έξωτερικών άνωμαλιών εις τήν Χώ
ραν.

Τήν Μην Σεπτεμβρίου άναλαμβάνει 
τήν άρχηγίαν τοΰ Σώματος Χωροφυλα
κής ό ’Αντισυνταγματάρχης Κωνσταν
τίνος Βλαχόπουλος δστις υπήρξε καί 
ό πρώτος Έλλην ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής.

1 8 4 2
Δι’ ύπογραφέντος Β.Δ. τήν 7 ’Ιουλίου 

1842 συνεστήθη «Σχολεΐον Έκπαιδεύ- 
σεως ’Ενωμοταρχών» μέ έδραν τάς 
’Αθήνας, εις τό όποιον εΐσήγοντο κατό
πιν’ προτάσεως τοΰ ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής στηριζομένης εις όμοίαν τών 
άμέσως προϊσταμένων των ΰπηρεσιών, 
οί συγκεντροΰντες τά έπαγγελματικά 
καί ήθικά προσόντα Ένωμοτάρχαι διά 
τόν βαθμόν τοΰ 'Υπομοιράρχου γ' τά
ξεως. Ή  λειτουργία ήρξατο τόν Σεπτέμ
βριον μέ Διοικητήν τόν Υπομοίραρχον 
Βασ. Δραγώνα.
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1 8 4 3
Κατόπιν προτάσεως του ’Αρχηγού 

Χωροφυλακής Συνταγματάρχου Σπόρου 
Μήλιου, συνιστάται διά τοϋ από
9-11-1843 Β.Δ. Υπηρεσία Έπιθεωρή- 
σεως Χωροφυλακής άνατεθεϊσα είς Άνω- 
τέρους ’Αξιωματικούς αυτής.

1 8 4 4  -  1 8 4  7
Τήν 12ην Φεβρουάριου 1844 τό Άρχη- 
χηγεϊον τής Χωροφυλακής κατηργήθη 
καί άνασυνεστήθη τήν 13ην Μαρτίου 
τοΟ αύτοΟ Ετους.

1 8 4 8
Τήν 24η ν ’Ιουνίου 1848 τό Άρχη- 

γεΐον Χωροφυλακής κατηργήθη έκ νέου 
καί άνασυνεστήθη τήν 29ην Νοεμβρίου 
τοΟ αύτοϋ έτους.

1 8 5 1 - 1 8  55
Τήν 23ην ’Απριλίου 1851 τό Άρχη- 

γεΐον Χωροφυλακής κατηργήθη καί 
άνασυνεστήθη τήν ΙΟην ’Ιουλίου 1852. 
Τήν 19ην Μαίου 1854 τό Άρχηγεϊον 
κατηργήθη καί πάλιν καί άνασυνεστή
θη τήν 17ην Μαίου 1855, διά νά καταρ- 
γηθή έκ νέου τήν 28ην Νοεμβρίου 1855, 
καί ν’ άνασυσταθή τήν 18ην ’Ιουνίου 
1859.

Τό 1852 μετετάγη είς τήν Χωροφυ
λακήν μέ τόν βαθμόν τοϋ Έπικαταλυ- 
ματίου ό ’Εθνικός ποιητής Γ. Ζαλο
κώστας.

1 8  5 6
Διά τοϋ άπό 31 ’Οκτωβρίου 1856 

Β.Δ. «περί μορφώσεως τοϋ προσωπικού 
τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής» ρυθμί
ζονται τά τών προβιβασμών είς τήν 
Χωροφυλακήν.

1 8 5 7  — 1 8 6 0
Διά τοϋ άπό 19 ’Ιουνίου Β.Δ. «περί 

όργανισμοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής» 
καθωρίσθησαν διά πρώτην φοράν οί 
βαθμοί τής ιεραρχίας τών ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής άπό τοϋ ’Ανθυπομοιράρ
χου μέχρι τοϋ Συνταγματάρχου.

1 8  6 1
Διά τοϋ άπό 20 Σεπτεμβρίου 1861 Β.Δ. 

«περί έκπαιδεύσεως τοϋ υποδεεστέρου 
προσωπικού τής Χωροφυλακής» συνι- 
στάται είς ’Αθήνας Σχολεϊον ’Ενωμο
ταρχών καί Χωροφυλάκων. Τό Σχολείον 
όμως αυτό ούδέποτε έλειτούργησε.

1 8 6 2 — 1 8 9 2
Τό Σώμα τής Χωροφυλακής υπήρξε 

τό έθνικώτερον, ό φύλαξ τής κοινής 
ήσυχίας καί άσφαλείας καί προσέφερε 
σημαντικός Εκδουλεύσεις είς τήν Πα
τρίδα καί τό Έθνος, ό Επιτυχέστερος 
τών Στρατιωτικών όργανισμών τής 
Ελλάδος κατά τόν μαρκήσιον Ντέ— 
Σάϊντ—Ίλαίρ. Ύπέστη έν τούτοις διώ
ξεις, έτέθη είς τό περιθώριον καί διέ- 
τρεξε τόν κίνδυνον νά διαλυθή μετά 
τήν έπικράτησιν τής ’Οκτωβριανής 
Έπαναστάσεως τοϋ 1862. Ό ταν όμως 
ή τάξις διεσαλεύθη έπικινδύνως καί 
διεπράττοντο ληστεϊαι καί Εντός τών 
’Αθηνών, ή Προσωρινή Κυβέρνησις 
έπανέφερεν είς τήν Ενεργόν ύπηρεσίαν 
τόν ήρωικόν Ταγματάρχην τής Χωρο

φυλακής Π. Βακάλογλου ό όποιος 
κατώρθωσε νά Επιβάλη τόν Νόμον 
καί ν’ άποκαταστήση τήν τάξιν καί τήν 
δημοσίαν άσφάλειαν εις τήν Άττι- 
κοβοιωτίαν.

Τήν 31 Δεκεμβρίου 1868 τό Άρχη- 
γεϊον κατηργήθη καί άνασυνεστήθη 
τήν 17 Αύγούστου 1870. Τήν 29 'Απρι
λίου 1880 τό Άρχηγεϊον κατηργήθη 
καί πάλιν καί άνασυνεστήθη τήν 28 
’Ιουλίου 1892.

1 8 9 3 — 1 8 9 4
Έκδίδονται διάφοροι Νόμοι καί Δια

τάγματα πρός καλλιτέραν όργάνωσιν 
τοϋ Σώματος.

Διά τοϋ Νόμου ΒΡΠΗ τής 20-3-1893 
άνετέθη είς τήν Χωροφυλακήν καί τό 
καθήκον τής διαχειρίσεως τής ’Αστυ
νομίας τής ύπαίθρου χώρας άφαιρεθέν 
άπό τούς Δήμους είς οϋς άνήκεν.

1 8 9 5 — 1 8 9 6
Διά τοϋ άπό 16-8-1895 Β.Δ. αί χηρεύ- 

ουσαι θέσεις 'Υπενωμοταρχών έπλη- 
ροϋντο κατά μέν τό πρώτον ήμισυ διά 
προβιβασμού Χωροφυλάκων κατόπιν 
Εξετάσεων, κατά δέ τό ύπόλοιπον διά 
κατατάξεων άνευ Εξετάσεων δευτεροε
τών ή τριτοετών φοιτητών Νομικής 
Εκπληρωσάντων τήν Στρατιωτικήν των 
όποχρέωσιν.

18  9 7
Τάγμα Χωροφυλακής ύπό τόν Τα

γματάρχην Πεζικοϋ Μπαϊρακτάρην Σπ. 
καί μέ διοικητάς Αόχων τούς άξιωμα- 
τικούς τής Χωροφυλακής Ραζέλον Π. 
Διοβουνιώτην Ί. Διοσκουρίδην Π. καί 
Σαραβέλαν Ζ. μετέσχε τοϋ Ελληνο
τουρκικού πολέμου είς Ήπειρον καί 
κατήγαγε περιφανή νίκην εις τά ύψώ- 
ματα τοϋ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ. Κατά τήν 
μάχην αύτήν πολλοί άνδρες τοϋ Σώμα

τος έφονεύθησαν ή έτραυματίσθησαν.
Ή  Χωροφυλακή μετέσχεν Επίσης τής 
Κρητικής Επαναστάσεως τής Εκραγεί- 
σης κατά τό έτος τοϋτο.

1 8 9 8  — 1 9 0 5  >
’Επί Πρίγκηπος Γεωργίου ώργανώθη 

κατά τό ’Ιταλικόν σύστημα τό πρώτον 
ή Κρητική Χωροφυλακή καταστάσα 
περίφημος διά τήν δρδσιν της.

’Αξιωματικοί καί όπλϊται τής Χωρο
φυλακής μετέσχον Εθελοντικώς τοϋ 
Άγώνος διά τήν άπελευθέρωσιν τής 
Μακεδονίας, ύπό τόν Μοίραρχον Σπυ- 
ρομήλιον ή Καπετάν Μπουάν, καί 
άλλους όπλαρχηγούς.

1 90  6 ϊ
Άποτυχόντων όλων τών μέχρι τότε 

’Αστυνομικών συστημάτων, όργανοΰ- 
ται ή Χωροφυλακή διά τοϋ Ν. ΓΡΞΕ 
τοϋ 1906 Επί νέων συγχρονισμένων 
βάσεων. Διά τοϋ Νόμου τούτου καταρ- 
γεϊται ή Στρατιωτική ’Αστυνομία καί 
ή Άστυφυλακή, καί άναλαμβάνει Εξ 
όλοκλήρου ή Χωροφυλακή τήν ’Αστυ
νομίαν, ’Ασφάλειαν κ.λ.π. Κατέστη 
δηλονότι τό ’Αστυνομικόν Σώμα τής 
Ελλάδος ύπό τήν γενικωτάτην τοϋ 
όρου έννοιαν. Κατά τό διάστημα τοϋτο 
λειτουργεί πλήρως έξωπλισμένον Σχο
λείον 'Οπλιτών Χωροφυλακής. Εφεξής 
ή Χωροφυλακή ύπάγεται είς τήν άρμο- 
διότητα τών 'Υπουργείων ’Εσωτερικών 
καί Στρατιωτικών.

1 9 0 7  — 1 9 1 1
Διά τοϋ Νόμου ΓΦΟΘ «περί μορφώ

σεως τών ’Αξιωματικών Χωροφυλακής» 
λειτουργεί ή πρώτη Σχολή Μορφώσεως 
’Αξιωματικών.

Μετακαλεΐται ’Ιταλική ’Οργανωτική 
’Αποστολή διά τήν όργάνωσιν τοϋ 
Σώματος.

’Αξιωματικοί καί Όπλϊται τής Χωροφυλακής τών μέσων τοϋ περασμένου
αίώνος.
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1 9  1 2

Μέ τήν άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλο
νίκης είσέρχεται πρώτον είς τήν πόλιν 
τήν έσπέραν τής 26-10-1912, άπόσπασμα 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ύπό τόν "Υπομοί
ραρχον ΜΑΝΩΛΙΚ1ΔΗΝ Κων]νον καί 
έν συνεχείμ τό Σώμα τής Κρητικής 
Χωροφυλακής έξ 100 άνδρών ύπό τόν 
Ταγματάρχην ΜΟΜΦΕΡΑΡΤΟΝ Άν- 
δρέαν καί έκκαθαρίζει ταύτην από τά 
ξένα στοιχεία. Λαμβάνει μέρος είς 
πολεμικός έπιχειρήσεις είς Ήπειρον 
καί ίδίμ είς Χειμάρραν, ύπό τούς άξιω- 
ματικούς τής Χωροφυλακής Σπυρομή- 
λιον, Γκισερλήν, Καρύδην κ.δ.

Άνδρες τής έφιππου Κρητικής Χωροφυλακής είς τά Χανιά τό έτος 1910.

. ' ϊ  V :
I £—Λ-,

Ανδρες τής Σαμιακής Χωροφυλακής, ή όποια συνεχωνεύθη μετά τής 'Ελλη
νικής Χωροφυλακής μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Νήσου.

Ό  Υπομοίραρχος ΚΩΝ]ΝΟΣ ΜΑΝΩ- 
ΛΙΚΙΔΗΣ, ό πρώτος είσελθών εις τήν 
άπελευθερωθεΐσαν Θεσσαλονίκην "Ελλην 
’Αξιωματικός.

1 9 1 3  — 1 9 1 8

Ιδρύεται ή Σχολή "Οπλιτών Θεσσα
λονίκης καί Χανίων. Συγχωνεύεται ή 
Κρητική Χωροφυλακή καί βραδύτερον 
ή Σαμιακή. Λαμβάνει μέρος είς τούς 
Βαλκανικούς πολέμους.

Μετέχει δι’ έθελοντικών σωμάτων 
της είς τόν "Ηπειρωτικόν άγώνα καί" 
δίδει πλείστας νικηφόρους μάχας μετά 
τού Στρατού τής Αύτονόμου "Ηπείρου.

Τήν 3ην Μαΐου 1918 έδημοσιεύθη 
ό Νόμος 1370 «περί 'Οργανισμού τής 
Χωροφυλακής» διά τού όποιου διά πρώ- 
την φοράν ώρίζετο ότι ή Χωροφυλακή 
άποτελεί μέρος τού ένεργού Στρατού 
ούτινος είναι τό πρώτον δπλον καί όχι 
συμπληρωματικόν μέρος αύτού ώς ϊσχυε 
μέχρι τότε.

1 9 1 9  — 1 9 2 4  
I

Λειτουργεί συστηματικώς ή Σχολή 
Χωροφυλακής μέ τά A", Β' καί Γ' Τήμ- 
ματα. Ή  Χωροφυλακή λαμβάνει μέρος 
είς τάς έκστρατείας τής Ούκρανίας,-

Άξιωματικοί καί Ύπαξιωματικοί τού λειτουργήσαντος κατά τό έτος 1914 
είς Θεσσαλονίκην Σχολείου Χωροφυλακής.
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'Ανατολικής Θράκης καί Μικρός 'Ασίας. 
At απώλειαν είς νεκρούς ήσαν μεγάλαι. 
'Ιδρύεται ή ’Αστυνομία Πόλεων καί 
αναλαμβάνει ’Αστυνομικά καθήκοντα 
είς τάς Πόλεις Κέρκυραν, Πάτραν, 
’Αθήνας καί Πειραιά. Τά πρώτα στε
λέχη αύτής άπετελέσθησαν έξ ’Αξιωμα
τικών Χωροφυλακής. Συντελεϊται νέα 
όργάνωσις έν τή Χωροφυλακή άποβλέ- 
πουσα είς τήν προσαρμογήν τού Σώ
ματος πρός τάς ' νέας υπηρεσιακός 
άνάγκας καί τάς απαιτήσεις πού έπέ- 
βαλλον ή πρόοδος καί ή έξέλιξις τής 
Κοινωνίας.

1 9 2 5  — 1 9 2 9

Ιδρύεται Τυπογραφεϊον Χωροφυλακής. 
Διά τήν άποδέσμευσιν όπλιτικής δυ- 
νάμεως έκ τών γραφείων προσελήφθη- 
σαν τό πρώτον κατά τό έτος 1925 πολι
τικοί ύπάλληλοι κατόπιν προτάσεως 
τού τότε Άντ]ρχου Ξενοφώντος Πραν- 
τούνα.
Διά τού άπό 11 Φεβρουάριου 1926 Ν.Δ. 
συνεστήθη τό Ταμεΐον ’Αρωγής ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής τή έμπνεύσει 
τού τότε Μοιράρχου Βαλατσοΰ, υπήρ
ξε δέ τό πρώτον παρεμφερές ’Ασφαλι
στικόν ίδρυμα έν Έλλάδι.

Διά τού 4078 Νόμου τής 5] 11 Μαρτίου 
1929 συνεστήθη καί τό Ταμεΐον ’Αλλη
λοβοήθειας 'Οπλιτών Χωροφυλακής.

Κατά τό έτος 1928 γίνεται νέα μετά- 
ταξις ’Αξιωματικών Χωροφυλακής είς 
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, πολλοί τών 
όποιων έγιναν ’Αρχηγοί τού Σώματος 
τούτου.

1 9 3 0 — 1 9 3 9

Ή  Χωροφυλακή προσαρμόζεται πρός 
τάς νέας μεθόδους καί συστήματα, 
άτινα ή πείρα καί ή έπιστημονική 
έρευνα έν τή διώξει τού έγκλήματος 
καθιερώνει.

1 9 4 0

Συμμετέχει διά τών Στρατονομικών 
’Αποσπασμάτων μετά τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων είς τόν Έλληνοϊταλικόν Πό
λεμον. ’Αναλαμβάνει τήν άστυνόμευσιν 
τών άπελευθερουμένων ύπό τού Στρα
τού έδαφών, έν τή Βορ. Ήπείρω διά 
τής ίδρύσεως ’Αστυνομικών υπηρεσιών.

1 9 4 1 — 1 9 4 4

Μάχεται ήρωικώς έν Κρήτη κατά 
τών Γερμανών άλεξιπτωτιστών μέ πο
λυάριθμα θύματα τού καθήκοντος. Κατά 
τήν περίοδον ταύτην Τμήμα Χωροφυ
λακής άκολουθεϊ τήν 'Ελληνικήν Κυ- 
βέρνησιν είς Μ. ’Ανατολήν, ένθα 
έκγυμνάζεται καί λαμβάνει μέρος είς 
τόν 'Ιερόν Λόχον, τήν Ταξιαρχίαν τού 
Ρίμινι καί μέ τό ΙΙον ανεξάρτητον Τά
γμα Χωροφυλακής είς πλείστας μάχας 
μέ άπειρα θύματα τού καθήκοντος.

Κατά τήν ξενικήν κατοχήν άποτελεί 
τόν μοναδικόν στρατόν τής Χώρας καί 
άγωνίζεται πρός άπάσας τάς κετευθύν- 
σεις ύπερανθρώπως κατά τών κατακτη- 
τών, τών Σλαύων καί τών Κομμουνι
στών, ύπέρ τής διατηρήσεως τής ’Εθνι
κής ιδέας καί τής έθνικής Άπελευθε- 
ρώσεως.

Συμμετέχει είς ’Οργανώσεις ’Εθνικής 
’Αντιστάσεως, περιθάλπει, φυγαδεύει 
τούς έναπομείναντας "Αγγλους καί Νεο- 
ζηλανδούς, παρακολουθεί τάς κινήσεις 
τών έχθρών, άπελευθερώνει όπου δύνα- 
ται άπό τά Στρατόπεδα τών κατακτητών 
Έλληνας συλληφθέντας, ένθαρρύνει τόν 
Λαόν, συμπάσχει μετ’ αύτοΰ καί έκτελεϊ 
Έθνικάς άποστολάς.

Τάς πράξεις ταύτας έπλήρωσε μέ 
τήν ζωήν πολυαρίθμων άνδρών της. 
Τόν ’Απρίλιον 1944 Χωροφύλακες έν 
Κρήτη συμμετέχουν εις τήν άπαγωγήν 
τού Γερμανού Μεράρχου Κράϊππε.

1 9 4 5

Ή  Χωροφυλακή συμβάλλει άποφα- 
σιστικώς είς τήν καταστολήν τού κομ
μουνιστικού κινήματος, τού Δεκεμβρίου 
καί είς τάς υπέροχους θυσίας καί αν
δρείας τών όργάνων της όφείλεται έν 
πολλοϊς τό σημερινόν έλεύθερον καθε
στώς.

Συμπράττει μετά τής ’Εθνοφυλακής 
είς τήν άποκατάστασιν τού έλευθέρου 
Κράτους, έπανιδρύει τάς διαλυθείσας 
Υπηρεσίας της, έπιδίδεται είς τήν 
έκκαθάρισιν τής Χώρας άπό τά υπο
λείμματα τού Ε.Λ.Α.Σ. καί λοιπών 
άναρχικών όργανώσεων καί είς τήν 
έφαρμογήν τών Νόμων καί γενικώς 
έδραίωσιν τής τάξεως καί ασφαλείας.

Αί είς ’Αξιωματικούς καί Όπλίτας 
άπώλειαι τής Χωροφυλακής άπό τού 
1941—1945 τόσον είς τήν Μάχην τής 
Κρήτης, όσον είς τόν έν συνεχείμ 
άπελευθερωτικόν τού Έθνους άγώνα 
κατά τών κατακτητών καί τόν τοιοΰτον 
κατά τών Κομμουνιστών άνέρχονται 
είς 1218 νεκρούς καί 586 τραυματίας.

1 9 4 6  — 1 9 4 9

Τήν 30-3-46 δέχεται τήν έπίθεσιν τών 
συμμοριτών είς τό Λιτόχωρον. Ή  έπί- 
θεσις αΰτη ύπήρξεν ή άρχή τού τρίτου 
γύρου τού Κ.Κ.Ε.

’Αντιμετωπίζει σχεδόν μόνη όλόκλη- 
ρον τό βάρος τού συμμοριτισμού μέχρι 
τέλους 1947 δηλαδή μέχρι τής άναδιρ- 
γανώσεως τού Εθνικού Στρατού.

’Αλλά καί μετέπειτα μέχρι τής όρι- 
στικής συντριβής τού συμμοριτισμού 
ή συμβολή τής Χωροφυλακής υπήρξε 
καθολική. Ή  έκκαθάρισις τών κατωκη- 
μένων περιοχών έκ τών αύτοαμυνιτών, 
πληροφοριοδοτών, στρατολόγων καί 
παντός ώργανωμένου κομμουνιστρΰ ύ
πήρξεν έργον τής Χωροφυλακής.

Μέ τήν Ταξιαρχίαν Χωροφυλακής 
Πελοποννήσου, τό Σύνταγμα Χωροφυ
λακής Στερεός Ελλάδος, τό Μηχανο
κίνητον Τάγμα Χωροφυλακής, τά είκο
σι καί πλέον Τάγματα Χωροφυλακής 
καί μέ τά πολυάριθμα μεταβατικά άπο- 
σπάσματα συμμετέχει ένεργώς είς τήν 
καταστολήν τού ένοπλου συμμοριτισμού.

1 9 5 0

Συντελεϊται ή έκκαθάρισις τών υπο
λειμμάτων τών Κ]Σ. ’Εκτός δέ τούτου 
καί τών άλλων καθηκόντων της ή Χω
ροφυλακή συμβάλλει είς τόν έπαναπα- 
τρισμόν τών συμμοριοπλήκτων.

1 9  51
Άπονέμεται τό πρώτον Πολεμική 

Σημαία είς τό Σύνταγμα Χωροφυλακής 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ είς άνταμοιβήν τών 
ύπέρ τού Έθνους υπέροχων θυσιών 
του. (Β.Δ. 24-3-19511.

Έφιππον Τμήμα Χωροφυλακής παρε
λαύνει πρό τών έπισήμων τήν 25-3-1936.

Μηχανοκίνητον Τμήμα Χωροφυλακής 
άναχωρεϊ τό 1940 διά τό ’Αλβανικόν 
μέτωπον ύπό τάς έπευφημίας τών πολιτών.

Τμήμα Χωροφυλακής τής Ταξιαρχίας 
Ρίμινι εισέρχεται είς τήν μόλις άπελευ- 
θερωθεΐσαν πόλιν τών ’Αθηνών τό 1944.
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1 9 5 2 — 1 9 5 4
’Αγωνίζεται νά κερδίση τήν μάχην 

τής ειρήνης, όπως έκέρδισε τήν μάχην 
τοϋ πολέμου. Συνεχίζονται έκπαιδευτι- 
καί άποστολαί Άνωτάτων καί Άνωτέ- 
ρων στελεχών της εις τό έξωτερικόν 
καί ή κατ’ έναλλαγήν έτησία φοίτησις 
Άνωτέρων ’Αξιωματικών της εις τήν 
Σχολήν ’Εθνικής Άμύνης.

1 9 5 5 — 1 9 5 9
Ψηφίζεται ό νέος Κώδιξ τής 'Ελληνι

κής Χωροφυλακής μέ νεωτέρας καί 
συγχρονισμένος διατάξεις. Βάσει δέ 
τούτου άνασυντάσσονται όλοι οί σχε
τικοί Κανονισμοί τοϋ Σώματος Χωρο
φυλακής. Όργανοΰται έν Θεσσαλο
νίκη ύπό τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής 
ή πρώτη ιστορική φωτογραφική έκθε- 
σις τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής 
άπό τής έποχής τοϋ πρώτου Βασιλέως 
Όθωνος (1833) μέχρι σήμερον.

Ή  Χωροφυλακή συνεχίζει ακούραστη 
τό ειρηνικόν έργον της.

1 9 6 0  — 1 9 6 4
Τίθεται είς έφαρμογήν ό νέος Κανο

νισμός 'Υπηρεσίας τοϋ Σώματος. Έκδί- 
δονται τό πρώτον οί Κανονισμοί Πει
θαρχίας, Προαγωγών 'Οπλιτών, Τεχνι
κών 'Υπηρεσιών, Μουσικής καί έπανεκ- 
δίδονται προσηρμοσμένοι είς τάς συγ
χρόνους άπαιτήσεις τοϋ Σώματος οί 
Κανονισμοί Στρατολογίας, ’Ατομικών 
Βιβλιαρίων καί Διαδοχικών Σημειώ
σεων, Σχολών 'Οπλιτών καί ’Αξιωμα
τικών, ’Αδειών, ’Αλληλογραφίας κ.λ.π.

Τό Σώμα' συγχρονίζει τήν επαγγελ
ματικήν καί τεχνικήν έκπαίδευσιν τών 
όργάνων. Προμηθεύεται περιπολικά αυ
τοκίνητα R]T καί δίκυκλα. Ιδρύει ύπη- 
ρεσίαν αμέσου έπεμβάσεως Προαστείων 
’Αθηνών, Θεσσαλονίκης καί κυριωτέ- 
ρων μεγαλουπόλεων. ’Οργανώνει καί 
ένισχύει τάς Υπηρεσίας Τροχαίας καί 
έλέγχει καλώς τάς όδικάς άρτηρίας. 
Προωθεί τήν έκμάθησιν ξένων γλωσ
σών ύπό τών όργάνων καί οργανώνει 
ύγειονομικήν τοϋ Σώματος υπηρεσίαν 
δι’ ιδίων 'Υγειονομικών ’Αξιωματικών.

1 9  6 5
Τό έτος τοϋτο ύπήρξεν άπαρχή έπι- 

λύσεως πολλών καί σοβαρών προβλη
μάτων τοϋ Σώματος, ώς ή έπιδίωξις 
τής αύξήσεως τής δυνάμεως είς ’Αξιω
ματικούς καί Όπλίτας, ό έφοδιασμός 
τοϋ Σώματος διά πολλών συγχρόνων 
τεχνικών μέσων, ή λειτουργία νέων 
έκπαιδευτικών καί έπιμορφωτικών Σχο
λείων κ.λ.π.

19 6 6
Συνεχίζει τήν έπιδίωξιν πραγματο- 

ποιήσεως τών προγραμματισθέντων άπό 
τοϋ προηγουμένου έτους καί κυρίως 
τήν αϋξησιν τής δυνάμεως τοΐ Σώματος.

Ή  έκπαίδευσις τών όργάνων έλαβε 
καί πάλιν προτεραιότητα. Έξεπαιδεύ- 
θησαν είς ειδικά Σχολεία αρκετοί 
όπλϊται καί κυρίως είς τήν τροχαίαν, 
τουρισμόν, μέ προοπτικήν συνεχίσεως 
τής έκπαιδεύσεως μέ έντονον ρυθμόν.

1 9  6 7
Ή  ’Εθνική Έπανάστασις τής 21-4-1967 

εύρίσκει τούς άνδρας τής Χωροφυλακής 
πρώτους είς τήν έπαλξιν τοϋ καθήκον

τος διά τήν δημιουργίαν τής νέας Ε λ 
λάδος.

Διά τήν θεραπείαν τών στεγαστικών 
άναγκών τών άνδρών καταβάλλονται 
έντονοι προσπάθειαι πρός τόν σκοπόν 
ίδρύσεως αυτονόμου Οικοδομικού ’Ορ
γανισμού τοϋ Σώματος.

’Ιδιαιτέρα καί πάλιν σημασία έπεδεί- 
χθη είς τούς τομείς τής έκπαιδεύσεως 
καί μετεκπαιδεύσεως τών άνδρών. Ού
τως έλειτούργησαν Σχολεία διά τήν 
έκπαίδευσιν είς τήν φωτογραφικήν τέ
χνην, κινηματογραφίαν, όδήγησιν όχη- 
μάτων κ.λ.π.

’Επιδιώκεται ή έξασφάλισις τών προϋ
ποθέσεων διά τήν άνέγερσιν νέων καί 
συγχρονισμένων έκπαιδευτηρίων πρός 
στέγασιν τών Σχολών ’Αξιωματικών 
καί 'Οπλιτών Χωροφυλακής.

Τό Σώμα συμμετέχει είς τήν μεγάλην 
Διεθνή ’Εμπορικήν Έκθεσιν τοϋ Μόν
τρεαλ δι’ άποστολής κλιμακίου έξ έπι- 
λέκτων άνδρών κληθέντων διά τήν 
άσφάλειαν τοϋ Ελληνικού Περιπτέρου.

19 68
Ή  προσπάθεια πρός έκσυγχρονισμόν 

τοϋ Σώματος ύπό τήν δημιουργόν πνοήν 
τής Έπαναστάσεως τής 21-4-67 συνε
χίζεται.

Τήν 27-3-68 έπραγματοποιήθη ή ένο- 
ποίησις τών ’Επιτελείων τοϋ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής καί τής παρά τώ 
Ύπουργείω Δημοσίας Τάξεως Γενικής 
Διευθύνσεως Χωροφυλακής εις ένιαίον 
έπιτελικόν όργανον.

Διά Β.Δ. καθιερώθη ώς προστάτις τοϋ 
Σώματος ή ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ. Τήν 5-5-68 
έωρτάσθη μεγαλοπρεπώς καθ’ άπασαν 
τήν έπικράτειαν ή πρώτη έπέτειος 
αύτής.

1 9  69

Καί κατά τό έτος τοϋτο τό Σώμα 
κατέβαλεν έντονους προσπάθειας διά 
τόν έκσυγχρονισμόν, άναδιοργάνωσίν 
του καί άνύψωσιν τής έπαγγελμα- 
τικής στάθμης τών όργάνων του δι’ 
έκπαιδεύσεων, μετεκπαιδεύσεων καί σε
μιναρίων.

Είδικώτερον κατά τό έτος τοϋτο:
1) Άπεφασίσθη ή αλλαγή τοϋ χρώ

ματος καί τοϋ σχήματος τής στολής 
’Αξιωματικών καί Άνθυπασπιστών.

2) Διά τοϋ Ν.Δ. 139]69 έρρυθμίσθησαν 
έπί νέας βάσεως θέματα ιεραρχίας, 
προαγωγών, τοποθετήσεων καί μετα
θέσεων τών ’Αξιωματικών.

3) "Ηρξατο ή προβολή τηλεοπτικού 
προγράμματος τής Χωροφυλακής έκ 
τοϋ Σταθμοϋ Τηλεοράσεως τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων.

4) Έφηρμόσθη ή έξαγωγή τών άπο- 
δοχών τών άνδρών τοϋ Σώματος διά 
τής χρήσεως ήλεκτρονικών ύπολογι- 
στών.

5) Μετωνομάσθη ή Α.Δ.Χ. Πρωτευ- 
ούσης είς Δ.Α.Π. Πρωτευούσης καί 
συνετελέσθη ή έπί νέων, πλέον συγχρό
νων βάσεων, άναδιάρθρωσις τών 'Υπη
ρεσιών αύτής.

1 9 7 0  — 1 9 7 1

Τήν Ιην ’Ιανουάριου 1970 έκυκλοφό- 
ρησε τό πρώτον τεΰχος τοϋ περιοδικού

«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ». 
Ούτω τό δνειρον όλοκλήρων ΙΟετιών 
γίνεται πραγματικότης καί τό Σώμα 
άπέκτησε τό δημοσιογραφικόν του όρ
γανον.

Καθιερώθη ένιαϊος τύπος καί χρωμα
τισμός τής στολής τών άνδρών τοϋ 
Σώματος, έπιτευχθείσης ούτω όμοιμόρ- 
φου έμφανίσεως αύτών.

Καθωρίσθη νέον έθνόσημον πηληκίου 
τών άνδρών καί καθιερώθη διά πρώτην 
φοράν έπίσημον έμβλημα τοϋ Σώματος.

Έτέθη είς έφαρμογήν τό ένιαίον 
Άρχείον τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλα
κής διά τοϋ όποιου άπλουστεύεται τό 
σύστημα άρχειοθετήσεως τών έγγρά- 
φων, έπιτυγχανομένης ούτως οικονο
μίας δυνάμεως καί χρόνου. ’Επίσης 
έτέθη είς έφαρμογήν νέον ’Ονομαστικόν 
Ύλικοϋ ώς καί Κωδικών ’Αριθμών 
'Υπηρεσιών Χωροφυλακής, δι’ ών διευ
κολύνεται ή μηχανογράφησις αύτοϋ 
καί άπλουστεύεται ή διαδικασία έφο- 
διασμοϋ καί άνεφοδιασμοΰ τών Υ πη
ρεσιών καί άνδρών τοϋ Σώματος διά 
τών προβλεπομένων έφοδίων καί ύλικών.

Έγένετο Διοικητική Κωδικοποίησις 
πλείστων Νομοθετημάτων.

Έξεπονήθη τό πενταετές πρόγραμμα 
έκσυγχρονισμοϋ τοϋ Σώματος διά τήν 
έπιτυχή άντιμετώπισιν τών άναφυομέ- 
νων καθημερινώς νέων προβλημάτων.

1 9  72

"Ηρξατο ή έφαρμογή τοϋ 5ετοϋς 
προγράμματος έκσυγχρονισμοϋ τοϋ Σώ
ματος.

Έδημοσιεύθη τό Ν.Δ. 1119]1972 περί 
αύξήσεως τής ’Οργανικής δυνάμεως 
τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής καί 
προσωπικού ’Αστυνομικών γυναικών 
Χωροφυλακής. Διά τής πραγματοποιη- 
θείσης αύξήσεως τής δυνάμεως, τό 
Σώμα θά δυνηθή νά άνταποκριθή είς 
τά πολλαπλά καί πολυσχιδή καθήκοντά 
του, ατινα ή σημερινή πραγματικότης, 
μιάς ταχέως άναπτυσσομένης καί έξε- 
λισσομένης καί Χώρας, ώς ή Ελλάς, 
έπιβάλλει.

Διά τοϋ ίδιου Ν.Δ. συνεστήθη τό 
Σώμα τών ’Αστυνομικών γυναικών Χω
ροφυλακής, αί πρώται δέ γυναίκες 
Δοκ. Χωρ]κες καί Ύπενωμοτάρχαι έκλή- 
θησαν πρός έκπαίδευσιν είς τήν Σχολήν.

Έξεδόθησαν διάφοροι Κανονιστικοί 
Διαταγαί έπί βασικών θεμάτων, ώστε 
νά διευκολύνωνται οί ανδρες τοϋ Σώ
ματος κατά τήν έκτέλεσιν τής πολυσχι
δούς ύπηρεσίας των.

1 9  7 3

ΔΓ ύπογραφέντος Ν.Δ. ή Σχολή 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής καθίστα
ται άνώτατον πνευματικόν "Ιδρυμα 
ή δέ διάρκεια τής έκπαιδεύσεως τών 
Δοκίμων ’Αξιωματικών γίνεται τριετής.

’Αποφοιτούν τής Σχολής αί πρώται 
γυναίκες Χωροφύλακες καί τοποθε
τούνται είς μεγάλα άστικά κέντρα είς 
τά όποια άστυνομεύει ή Χωροφυλακή. 
Ή  πρώτη έμφάνισις τών γυναικών Χω
ροφυλάκων δημιουργεί άρίστας έντυ- 
πώσεις είς τό κοινόν.

Ή  προσπάθεια έκσυγχρονισμοϋ τοϋ 
Σώματος συνεχίζεται μέ έντονον 
ρυθμόν είς όλους τούς τομείς τής 
δραστηριότητός του.
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ιά μικρή βόλτα στο πάρκο 
ήταν δ,τι χρειαζόταν για νά μή 
πάη χαμένη ή πρώτη άνοιξιά- 
τικη λιακάδα. Ό  επιθεωρητής 
Ρός και ό βοηθός τον ό Σόλ 

φόρεσαν τα πανωφόρια τονς και ξε
κίνησαν .’Έκανε ακόμη κρνο, η άνοιξη 
δεν είχε έρθει για καλά.

’Αλλά ό ήλιος έλαμπε ψηλά και 6. 
ουρανός ήταν καταγάλανος γιά πρώ
τη φορά έπειτα από μήνες.

Ό  Σόλ σιγομονρμούριζε ένα τρα
γούδι καθώς έμπαιναν στο μεγάλο 
δρόμο τον πάρκου. "Οταν έστριψαν 
στήν πρώτη συστοιχία από τις περί
πλοκες άλλέες, ένοιωσαν ένα σύγκρυο 
στή ράχη. Τά δέντρα άνάδιναν υγρα
σία εδώ, αλλά ό ήλιος ήταν πάντα 
δυνατός και οι μεσημβρινοί περιπα
τητές πολλοί.

—θά  ήθελα νά μή σε απασχολήσω 
με ζητήματα τον επαγγέλματος μας 
αρχηγέ, είπε ό Σόλ. Απο καιρό 
όμως σκέφτομαι νά σοϋ κάνω μια 
έρώτησι...

- ”Ω, ώ’. . ..
Ό  τόνος τον Ρός ήταν λίγο ειρω

νικός. ’Αλλά ό επιθεωρητής ήταν 
ενδιάθετος, και χαμογελούσε χωρίς 
κακία. "Οταν βρίσκονταν μακρνά 
από τό γραφείο δ βοηθός του ένοιωθε 
τήν ανάγκη νά κάνη διαρκώς ερωτή
σεις γενικής φύαεως.

—Παρ’ βλα αυτά, με δλο τό θάρ
ρος, θά σε ρωτήσω, συνέχισε ό Σόλ. 
Με τήν πείρα σου σ’ αυτή τή δουλειά 
τόσα χρόνια, εσύ πρέπει νά ξέρεις κα
λύτερα από μένα. Υπάρχει τελειο 
έγκλημα;

Ό  Ρός αναστέναξε βαθιά. Πήρε 
μιά μεγάλη εισπνοή, κι έπειτα 
έβγαλε αργά—άργά τον αέρα φου
σκώνοντας τά μαγουλά τον.

Δεν είναι καθόλου αφελής ή έρώ- 
τησί σου, είπε. Λοιπόν . . Ναι, νπάρ- 
χτι.

— "Ωστε υπάρχει. Σοϋ έτυχε κανέ
να τέτοια έγκλημα Ρός:

Ό  Ρός πήρε σοβαρό ύφος.
—"Οπως ξέρεις, υπάρχουν πράξεις 

πού δεν έρχονται ποτέ στο φώς. 
’Ωρισμένοι άνθρωποι, λόγου χάρι, 
περνούν δλη τους τή ζωή κάνοντας 
οικονομία.

"Οταν πεθαίνουν, οι κληρονόμοι 
τους ανακαλύπτουν μιά τεράστια πε
ριουσία πού δέν τήν υποψιάζονταν 
κάν..."Ενα σωρό λεφτά, κρυμμένα, 
ας πούμε, κάτω άπό ένα πλακάκι 
τής κουζίνας.

—Ναι, τά ανακαλύπτουν όμως! 
"Εστω καί μετά θάνατον...
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—Πολύ σωστά. "Αν ή πράξι αυτή, 
τό κρύψιμο τών οικονομιών ήταν 
έγκλημα, θά ήταν σχεδόν τέλειο. ’Ό χι 
απολύτως . . .

"Ωστε άπολ.ύτως τέλειο έγκλημα 
δέν υπάρχει:

—Δέν είπα τέτοιο πράγμα. "Ας 
πάρουμε τήν ίδια περίπτωσι. Ας 
υποθέσουμε δτι τό νά κρύβη κανείς 
τά λεφτά πού τού περισεύουν χαρα
κτηρίζεται άπό τον νόμο σάν έγκλη
μα. Κάποιος όμως τά κρύβει. Καί 
δέν τά κρύβει στο πλακάκι τής κου
ζίνας, αλλά κάπου αλλού . .

—Δηλαδή;
—"Ας υποθέσουμε δτι τά θάβει 

στή μέση ενός δάσους, σ’ ένα μέρος 
πού μόνο ό ίδιος γνωρίζει...Σ’ ένα 
δάσος πού δέν τό επισκέπτεται κανείς 
γιατί βρίσκεται έξω άπό κάθε δρόμο.

—"Ας υποθέσουμε.
—Αυτή ή ύπόθεσι δέν φτάνει. 

Γιατί κάποια μέρα, ό άνθρωπος αυ
τός θά πάη στο δάσος, θά πάρη τά 
λεφτά του καί θ’ άρχίση νά τά ξο- 
δεύη. Τότε αν δέν είναι άρκετά φρό
νιμος, κάποιος μπορεί νά διερωτηθή : 
Πού τά βρήκε τόσα πολλά χρήματα; 
Τό έγκλημα δέν θά είναι τέλειο. "Αν 
δμως υποθέσουμε δτι ό άνθρωπος

μας δέν ξόδεψε τά χρήματα αυτά, 
άλλά τά άφησε στο δάσος ως τήν 
τελευταία στιγμή, μέ σκοπό νά τά 
πάρη κάποτε... άλλά δέν πρόλαβε... 
γιατί τον βρήκε ό θάνατος, καί επο
μένως τά χρήματα θά μείνουν γιά 
πάντα θαμμένα στήν καρδιά τού 
δάσους... τότε... νά τό τέλειο έγκλημα 
πού ζητάς!

Ό  Σόλ έσκυψε τό κεφάλι. Φαι
νόταν σκεφτικός.

—Κατάλαβα τί θές νά πής, είπε. 
Μέ τή διαφορά δτι τό παράδειγμά 
σου είναι κάπως τραβηγμένο. Μέ 
συγχωρεϊς άλλά...

—Ά λλά  δέν σοϋ μίλησα γιά 
πραγματικό έγκλημα, έ;

—’Ακριβώς.
—Πολύ καλά, έκανε ό Ρός. Τότε 

θά σοϋ πώ μιά άληθινή ιστορία. Είναι 
ένα τέλειο έγκλημα, ατό όποιο μά
λιστα συνέβαλε κι ένας άστννομι- 
κός. Δέν τό έχω πή σέ κανένα, γιατί 
δέν μοϋ άρέσει νά λέγωνται τέτοια 
πράγματα. Ά λλά  σοϋ έχω εμπιστο
σύνη.

—Θά μείνη μεταξύ μας.
"Εφτασαν στο καφενείο τον πάρ

κου. "Εκανε λίγη ζέστη. Κάθησαν 
κάτω όσιό τήν πολύχρωμη τέντα.



'Αστυνομικό Διήγημα

Ε Ν Α  Τ Ε Λ Ε Ι Ο  

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α

*Υπό ΣΑΜ X Α Α Μ Α Ν

«Κανείς δέν υποψιαζόταν τόν φτωχό ζητιάνο 

ότι μπορούσε νά κρύψρ σ’όλη του την ζωή ένα 

έγκλημα πού ό ίδιος διέπραξε. Ά ν  όμως ή Δι

καιοσύνη δέν τόν κατεδΐκασε ποτέ ή Θεία Δί

κη τόν ανάγκασε νά ζήση στήν αθλιότητα».
L -------------------------------------- -----------------
*

—Λοιπόν, μ  αυτόν τόν άνθρωπο 
συνέβαινε κάτι παράξενο. Κανείς δέν 
ήξερε τίποτα γι’ αυτόν. 'Η  αστυνο
μία δέν τόν ενοχλούσε, επειδή κά
ποιος δικαστικός τόν συμπαθούσε 
ιδιαίτερα και μάς είχε κάνει παρατη
ρήσεις όταν κάποτε επιχειρήσαμε νά 
τόν διώξουμε. ’Ήθελα νά μάθω περισ
σότερα γι αυτόν, άλλα δέν είχα άκό- 
μη τότε τή δυνατότητα νά τόν πα
ρακολουθήσω, ούτε ήθελα νά κάνω 
κάτι πού θά τό έβλεπαν μέ κακό 
μάτι οι άλλοι. "Ημουν βλέπεις και
νούργιος, και δέν έπρεπε νά παίρνω 
πρωτοβουλίες, ακόμη κι αν είχα 
υποψίες. . .

—Μμμμ...
—Σήμερα τά πράγματα έχουν 

αλλάξει. Τό σώμα μας δέν είναι τό 
ίδιο αυταρχικά οργανωμένο. Κανονι
κά, θά έπρεπε νά κάνω τό καθήκον 
μου και ν’ ασχοληθώ μ ’ αυτή την 
ύποπτη περίπτωσι.

—Τι τό ύποπτο είχε:
—Μά, άπλούστατα, τά χρήματα 

άγαπητέ μου Σόλ: Είχα κάνει ένα 
πολύ πρόχειρο λογαριασμό, και βρή
κα ότι ό ζητιάνος αυτός θά έπρεπε νά

L________________ _

Ό  Σόλ παράγγειλε τούς καφέδες.
—Λοιπόν συνέβη στήν πάλι μας 

πριν από είκοσι χρόνια. ’Εγώ ήμουν 
ακόμη πολύ νέος, αλλά είχα κιόλας 
αρχίσει νά δουλεύω σ’ αυτή τή συναρ
παστική δουλειά πού έγινε ή ζωή μας.

—"Οπως κι εγώ τώρα.
—Ναι, καλή ώρα, σάν εσένα. 

’Υπήρχε λοιπόν στήν πλατεία’Ελευ
θερίας, έξω από τό δικαστικό μέγαρο 
ένας ζητιάνος. Ή ταν ό πιο έλεεινός 
ζητιάνος πού μπορείς νά φανταστής. 
Κουρελής, βρώμικος, αχτένιστος... 
Τά μαλλιά του σκέπαζαν τό μισό 
πρόσωπό του. Φορούσε πάντα τό 
ίδιο ξεφτισμένο παλτό, πού τού 
έφτανε ώς τά νύχια τών ποδιών...

—Γέρος;
—Γέρος. ’Αρκετά.’Ο κόσμος πού 

περνούσε από κεϊ τόν είχε γνωρίσει 
τόσο πολύ, ώστε όλοι τού έριχναν 
μερικά κέρματα στον σκούφο του. 
Καθόταν εκεί, σέ μιά άκρη, στή 
γωνιά τού μεγάρου, μέρα και νύχτα, 
είχε γίνει αναπόσπαστο μέρος τής 
πλατείας...

—Λοιπόν;

κέρδιζε μιά μικρή περιουσία από τό 
πρωί ώς τό βράδυ. "Επιανε «δου
λειά» πρωί—πρωί καί δέν έγκατέ- 
λειπε τό πόστο του παρά μόνο τά 
μεσάνυχτα. Πού πήγαινε; Γι τά 
έκανε τά χρήματα πού κέρδιζε; 
Γιατί ήταν πάντα τόσο ρακένδυτος; 
Ποιος ήταν; Μήπως είχε κανένα 
πάθος, μήπως έπαιρνε λόγον χάρι 
ναρκωτικά, κι έτσι ξόδευε τά λεφτό 
του; Μυστήριο!...

Ρούφηξε μιά γουλιά από τόν κα
φέ τον. Ό  Σόλ τόν κοίταξε μέ ενδια
φέρον. ’Ήξερε. Ή  ιστορία θά έπαιρνε 
σίγουρα κάποια περίεργη τροπή. 
Περίμενε.

—Λοιπόν;
—Γι λοιπόν;
—Δέν έκανες τίποτα; Τίποτα;
—Κάτι έκανα... Οι άλλοι δέν είχαν 

καμμιά όρεξι ν’ ασχοληθούν μέ τόν 
ζητιάνο. "Αστόν ήσυχο τόν άνθρω- 
πάκο, μοϋ έλεγαν. Δέν σοΰ φταίει σέ 
τίποτα... Κι’ όμως, ήθελα νά μάθω 
περισσότερα γι’ αυτόν. Νά βεβαιω
θώ, έστω, ότι έκρυβε τά λεφτά του 
και τά φύλαγε γιά τόν εαυτό τον. 
"Οτι ή ταν αυτό πού ξέραμε γι’ αυ
τόν. "Ενας άπλός άλήτης καί τίποτα 
άλλο.

—Γι έκανες;
—Τόν πήρα μαζί μου στο τμήμα 

ένα πρωί. Διασχίσαμε τήν πλατεία, 
μπήκαμε στο γραφείο μου—τότε δέν 
είχα ιδιαίτερο γραφείο—καί προ
σπάθησα νά τόν ανακρίνω. Τότε, 
διεπίστωσα ότι ήταν μουγκός!

—Μπά;
—Οι άλλοι γελούσαν, καθώς μέ 

παρακολουθούσαν, έπειτα εκνευρί
στηκαν καί μοϋ είπαν νά τόν διώξω. 
Αυτός, ό κακομοίρης, γρύλλιζε σάν 
ζώο, έδειχνε νά μήν καταλαβαίνη 
τίποτα.

—Καί τόν έδιωξες!
—Τόν έστειλα νά καθήση πάλι στή 

γωνιά τον καί του ζήτησα συγνώμη 
γιά τήν ένόχλησι. Δέν είχα σκοπό νά 
τού κάνω άλλες ερωτήσεις. Τού είχα 
πάρει όμως δακτυλικά αποτυπώμα
τα.

— "Λ . . .

—Ναι, είχα αυτή τήν πρόνοια.
— Τά παρέβαλες;
—Ναι. "Εκανα παραβολή μέ εκα

τομμύρια αποτυπώματα άπ’ όλη τή

(Συνέχεια στήν έπομένη σελ.)
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H A Υ Ν A Μ I I 

Τ Η Ζ Θ Ε Λ Η Ζ Ε Ω Σ

«'Η μικρή ιστορία Ινός νεαρού 
κατοίκου των Η. Π. Α. ό ό
ποιος έπέτυχε νά άποκτήση δ ,τι 
ή Φύσις τοϋ έστέρησε γιά νά 

γίνη Αστυνομικός».

'Η  μικρή ιστορία τοϋ Σανσίρο 
Μιγιαμότο είναι ήρωϊκή. Ό  Σανσιρο 
μιγάς άπό ράτσα, γέννημα όμως 
καί θρέμμα καί νομοταγής υπήκοος 
των'Ηνωμένων Πολιτειών τή ς’Αμε
ρικής, είχε, άπό μικρός, τό μοναδι
κό όνειρο νά γίνη άστυνομικός. Τό 
όνειρο τοϋ Σανσίρο μέ τα χρόνια θέ- 
ριεψε. ’Αλλά ό ίδιος συνέβη, έως και 
τά 22 χρόνια του, νά μή θεριέψη 
άρκετά γιά νά σκαρφαλώση καί νά 
φθάση τό έπαγγελματικό του όνειρο.

"Οταν παρουσιάσθηκε στήν Διεύ- 
θυνσι ’Αστυνομίας τοϋ Ντητρόίτ 
γιά νά τον μετρήσουν είχε ύψος 
1.55, ένώ τό κατώτερο άνάστημα, 
γιά νά καταταγή κανείς στήν ’Αστυ
νομία των Η.Π.Α., είναι 1.65.

’Αλλά ό Σανσίρο, αν καί χαμη
λός στο μπόι, δεν πτοήθηκε, δεν 
τοβαλε —όπως θά -λέγαμε —κάτω. 
Μέσα σ’ ένα χρόνο κατάφερε νά πάρη 
δυο πόντους περισσότερους άπ’ όσους 
τοϋ χρειάζονταν γιά νά γίνη ένας 
’Αμερικανός άστυνομικός. 'Ο Σαν
σίρο ψήλωσε καί έφθασε τό 1.67 .

Πώς κέρδισε ό Σανσίρο τούς δώ
δεκα πόντους; 'Ο ’ίδιος ομολογεί ότι 
δεν πήγε στά ινστιτούτα, πού πολλά 
ύπόσχονται καί λίγα πράγματα κα
ταφέρνουν. Μέ οδηγό μόνο τήν δύ- 
ναμι, τήν λογική καί τήν διαίσθησί 
του, κατάφερε νά ψηλώση.

Καί ό Σανσίρο έξηγεϊ λεπτομερώς 
τή μέθοδό του : 'Η  πρώτη άπό τις 
άσκήσεις, πού έκανε κάθε φορά, ήταν 
νά ξαπλώνη μπρούμυτα, νά τεντώνη, 
μέ δύναμι τά χέρια του καί τά πόδια 
του καί νά τά ύψώνη, όσο μπο
ρούσε ψηλότερα, όσες άντεχε περισ
σότερες φορές. Οί άνακύψεις ήταν 
μιά δεύτερη χρήσιμη άσκηση. Γιά 
τήν τρίτη, χρειάσθηκε ένα δένδρο 
τοϋ κήπου του, όπου έδεσε, μέ σχοι
νιά, δύο σιδερένιους κρίκους. Τούς 
έδεσε τόσο ψηλά, ώστε νά τούς φτά- 
νη μ’ ένα μικρό πήδημα. Κάθε πρωί

πιανόταν άπό τούς κρίκους καί, μέ 
δυνατές κινήσεις, κουνιόταν, όση 
περισσότερη ώρα άντεχε.

'Ένα πολύ χρήσιμο σύνεργό του 
υπήρξε ό νάρθηκας, πού τοϋ έπιανε, 
άπό πίσω, όλο τό μέρος τοϋ λαιμού 
καί μπροστά όλο τό σαγόνι. Φορών
τας αύτό τό νάρθηκα ό Σανσίρο κρε
μόταν, κάθε μέρα, γιά άρκετά λε
πτά, σ’ ένα κρίκο πού είχε στερεώ
σει στήν πόρτα του. Αύτή ή άσκησι 
βεβαιώνει ό ίδιος,ότι τοϋ έδωσε περισ
σότερο άπό ένα εκατοστό ΰψος 
στο λαιμό.

Μιά άλλη άσκησι ήταν αύτή πού 
έκανε φορώντας πάλι τό νάρθηκα 
στο λαιμό καί περνώντας στά πόδια 
του δυο σούστες. Δεμένος, μέ αύτά 
τά σύνεργα, στο κρεββάτι του, έκανε 
τό κορμί του νά τεντώνη άπό τό λαι
μό καί τά πόδια.

Τούς τελευταίους άπό τούς δυο 
πόντους, βεβαιώνει ό Σανσίρο, τούς 
κέρδισε μ’ ένα καρούμπαλο στό κε
φάλι πού τοϋ έκανε ή μνηστή του.

Άξιος ό κόπος καί ή εύφυΐα τού 
Σανσίρο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Συνέχεια έκ τής σελ. 335

χώρα. Ό  άνθρωπος ήταν προφανώς 
έξω άπό κάθε υποψία. Ή ταν ένας 
άγνωστος. Λεν είχε καμμιά ομοιό
τητα μέ κανένα σεσημασμένο πρό
σωπο. Γιά νά είμαι ειλικρινής, κι’ 
έγό) δεν ξέρω μέ ποιόν είχε ομοιότη
τα. Σοϋ είπα, ήταν τόσο δύσκολο νά 
δής τό πρόσωπό τον. "Ενα ανθρω
πάκι γηραλέο, κρυμμένο πίσω άπό 
τά κατάλενκα μαλλιά τον και τις 
διπλές τον παλτού τον...

—Λοιπόν;
—Τίποτα άλλο. Ό  ζητιάνος εκεί

νος πρέπει νά ήταν τότε 80 χρόνων. 
Και ...κανείς δέν ξέρει πόσο έζησε 
ακόμη.

—Πώς; ΤΙ εννοείς;
Τον κοίταξε παραξενεμένος:
—Χάθηκε;
—’Οχι, Σολ, δέν χάθηκε. Στίψε 

λίγο τό μυαλό σον.
Ό  τόνος τής φωνής τον άλ.λαξε 

ξαφνικά. ’Έγινε αυστηρός, ώργισμέ-
ν°ς;

—Γιά τον ζητιάνο που καθόταν 
στη γωνιά τοϋ δικαστικού μεγάρου 
σοϋ μιλάω. Δέν καταλαβαίνεις;

'Ο Σολ άνοιξε τά μάτια τον διά
πλατα.

—Κάνεις λοιπόν πώς δέν θνμάσαι; 
φώναξε 6 Ρός.

—"Ωωωωω...ναι...καλά λές. Μά 
καί βέβαια τον θυμάμαι! Τον πρόλ.α- 
βα κι εγώ, Ρός! Δέν πάνε ούτε δυο 
χρόνια...

—Μάλιστα. Δέν πάνε ούτε δνό χρό
νια πον τον βρήκαν πεθαμένο ενα 
πρωϊ πάνω στά σκαλιά τοϋ κτιρίου. 
Μπράβο πού τό θυμήθηκες επιτέ
λους.

Είχε παγώσει...
—Είπες δτι ήταν τότε 80 χρονών;
—Ναι, προ εικοσαετίας. ’Ίσως καί 

παραπάνω.
—Πέθανε λοιπόν 100 χρονών;
Ό  Σολ χαμήλωσε τή φωνή τον.
—Σοϋ είπα δτι δέν ξέρω πότε 

πέθανε.
Ό  άλλος δέν μίλησε. Προσπαθού

σε νά σκεφτή.
Ό  Ρός ξερόβηξε. Συνέχισε:
—Μέ ειδοποίησαν πρωϊ—πρωϊ. 

Είπα νά φέρουν τό πτώμα στό νεκρο
τομείο. Πήγα καί τό είδα... Καί ξέρεις 
τί είδα; Οί ρίζες τών μαλλιών του 
ήσαν μαϋρες!

—Δηλαδή; "Εβαφε τά μαλλιά τον;
—’Ακριβώς,
—Καί δέν ήταν ό γέρος πον ήξερες;
—"Ετσι σκέφθηκα. "Ενα σωρό
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EH* ΤΕΛΕΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
φοβερές Ιδέες Άρχισαν νά στριφογυ
ρίζουν μέσα στο μυαλό μου. Σκά
φθηκα, δτι ό ζητιάνος με είχε έξα- 
πατήσει και την πρώτη φορά, δτι 
ήταν νεώτατος άπό τότε, άλλα παρί- 
στανε τον γέρο, για νά συγκινή πε
ρισσότερο τους έλεήμονες. "Η...

- Η ;
— δτι... ο πραγματικός ζητιάνος 

είχε πεθάνει πριν άπό πολλά χρό
νια, θΰμα ίσως εκείνου, τοϋ δευτέ
ρου, πού είχε πάρει κατόπιν τη θέση 
του, άφοϋ τον λήστεψε.

—Και γιατί νά τον ληστέψη καί νά 
κάνη κατόπιν ό ίδιος τον ζητιάνο;

—Δεν καταλαβαίνεις, Σόλ; Γιατί 
αυτός ήταν ό καλύτερος τρόπος νά 
κρυφτή!

—Λοιπόν;
—Λοιπόν, φώναξα πάλι τούς ειδι

κούς. Είπα νά τοϋ πάρουν τά δακτυ
λικά αποτυπώματα.

—Τοϋ πτώματος;
—Ναι, ακριβώς τοϋ πτώματος. 
—Καί...;
Ό  Ρός άναστέναξε βαθιά.
—Αυτό πού σκέφτεσαι! είπε. Πες 

μου αυτό, πού σκέφτεσαι.
—Καί δεν ήταν ό ίδιος!
—Ναι. Ή ταν άλλος. Παρέβαλα 

τά άποτυπώματά του μέ τό χαρτάκι, 
πού φύλαγα είκοσι χρόνια... καί ήταν 
Άλλος! Ποιος; Πώς; άπό ποϋ; Γιατί; 
Τίποτε δεν ξέρουμε. Ποιος ήταν ό 
ένας; Ποιος ήταν δ Άλλος; Πότε έγι
νε τό έγκλημα; Πώς; Κανείς δεν θά 
τό μάθη ποτέ.

—Καί τί έκανες;
- Γ ι  νά κάνω; Τίποτε. Για τον 

τύπο, είπα ατούς Άλλους νά παρα
βάλλουν τά αποτυπώματα τον νεκρού 
μέ εκείνα πού υπάρχουν στο γενικό 
αρχείο δλης τής χώρας. “Αγνωστος 
κι’ αυτός. "Ενας Άγνωστος σκότωσε 
έναν Άγνωστο. Καί χάθηκαν καί οι 
δυο μέσα στον χρόνο...

“Εκανε νόημα στο γκαρσόνι.
—Δύο ονίσκυ, είπε.
Καί συνέχισε, στον Σόλ:
—’Ελπίζω νά μη σου χάλασα τό 

κέφι... “Ετσι είναι ή ζωή. Νά, λοι
πόν, κάποιος, πού έκανε ένα τέλειο 
έγκλημα!

—Και μετά καταδικάστηκε μόνος 
του νά παίζη σ' δλη του τη ζωή τον 
ρόλο τοϋ ζητιάνου! είπε ό Σόλ σαρ
καστικά.

'Ο Ρός χαμογέλασε:
—Αυτό, είπε, αυτό, είναι ή μόνη 

σκέψι πού μέ παρηγορεί...

3 8 Η ΛΙΕβΝΗΣ ΕΚΒΕΣΙΣ 
ΒΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΣ
2-S3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1373

—Σας άποχαλύπτει δ ,τι πιό τέλειο 
καί σύγχρονο παράγει ή έλληνική 
καί ξένη τεχνολογία.

—Κατά τό 1972: 2.934 συμμετοχαΙ 
άπό 39 χώρας.

—Δυναμικοί άγορασταί άπό 18 
χώρας.

—Πλέον του 1.500.000 είσοδοι 
έπισκεπτών.

Έπισκεπτόμενος τήν Έκθεσιν 
πλουτίζεσθε μέ νέας ιδέας, δημιουρ
γείτε νέας γνωριμίας, πραγματο
ποιείτε έπαφάς, κρίνετε, συγκρίνετε 
καί διαπραγματεύεσθε.

Προγραμματίσατε άπό σήμερα τό 
ταξίδι σας στήν Θεσσαλονίκη.

Γνωρίσατε τόν κόσμον της αύριον, 
τό δικό σας κόσμο, μέσα στό χώρο 
τής Διεθνούς Έκθέσεως.

1= ΕΚΘΕΖΙΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  
ΜΑΡΜΑΡΟΥ

10—17 Ιουνίου 1973 
Γεγονός διεθνούς σημασίας

Συμμετέχουν έπιχειρήσεις έξορύ- 
ξεως, κοπής, κατεργασίας καί έμπο- 
ρίας μαρμάρου, ώς καί άντικειμένων 
καί καλλιτεχνημάτων έκ μαρμάρου.

Όργάνωσις: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ ΚΑΤΑ ΜΑΦΙΟΖΟΥ

Τό Παλέρμο, έκτος άπό πρωτεύουσα, είναι καί το 
μεγαλύτερο έξαγωγικό και εισαγωγικό λιμάνι της 
Σικελίας. Βεβαίως ό υπολογισμός αύτός γίνεται μέ 
συντελεστή έμπορικά καί δχι έγκληματολογικά κρι
τήρια. Γιατί έάν ύπολογισθοϋν καί τα τελευταία, τότε 
διαπιστώνει κανείς δτι τήν πατρότητα τής «Μαφίας» 
διεκδικεΐ μέ ίσους σχεδόν δρους ολόκληρη ή Σικελία,
ή οποία άνέκαθεν διατηρεί σταθερό.........ισοζύγιο
εξαγωγών καί εισαγωγών κορυφαίων στελεχών της 
μέ συνήθη τόπο μεταβάσεως και επιστροφής^ την 
’Αμερική. Εις τό σημείο αύτό κρίνεται άπαραίτητο 
νά διευκρινισθή δτι ή πόλις του Σικάγου—Κέντρο 
ακμής καί παρακμής τών γκάγκστερς—δέν έλκει τήν
ονομασία της άπό τήν........... Σικελία. Με αλλα λόγια
δηλαδή οί Σικελοί.........νονοί τής^ «Κόζα νόστρα»
μέ τούς πρώτους έποικισμούς καί.........σκοτωμούς
πού έκαναν εκεί, βρήκαν τήν ’Αμερικανική μεγαλού-
πολι.........βαφτισμένη άπό τούς γηγενείς κατοίκους.
Επειδή στήν άρχή έγινε λόγος περί Παλέρμου, άνα- 
φέρεται πληροφοριακώς δτι ό πληθυσμός τής πολεως 
αυτής μέ τήν τελευταία άπ'..γραφή «μετράει» τούς
665.000 κατοίκους. Μεταξύ αύτών μάλλον δεν πρέ
πει νά έχη ύπολογισθή καί δ Σαλβατορε Λα Μπαρμπε- 
ρα, ήγετικό στέλεχος τής Μαφίας, ο οποίος σύμφωνα 
μέ τις πληροφορίες τής ’Ιταλικής ’Αστυνομίας φυγο
δικεί ή είναι νεκρός τουλάχιστον πριν άπό 10 χρόνια. 
Παρά τις εγκληματικές δμως περγαμηνές τοϋ «Καπό» 
αύτοΰ τής «Μαφίας», ένας νεαρός Σικελός κακοποιος 
χωρίς νά σεβασθή τήν «μνήμη» ή τήν ενδεχόμενη 
παρουσία του έν ζωή ή τέλος νά φοβηθή την εκδικησι 
τών ζώντων καί παρανόμως δρώντων συνεργατών
του, διέπραξε ' προ καιρού τήν.........ιεροσυλία να
διαρρήξη τό διαμέρισμά του στδν Παλέρμο. Ευτυχώς
δμως πού είχε τήν τύχη νά.................  συλληφθή
άπό τήν ’Αστυνομία πριν έκτελεσθή καθ’ οδόν άπό 
τούς προφανώς «μένεα πνέοντας» εταίρους τής 
«Μαφίας». Μέ αύτό βεβαίως δέν σημαίνει ότι μπορεί 
νά είναι στο μέλλον άσφαλής καί μάλιστα αν διαπι- 
στωθή άπό τό Συνδικάτο τοϋ έγκλήματος δτι έκα\ε 
τήν διάρρηξι έν γνώσει τών στοιχείων ταύτότητος 
καί έγκληματικότητος τοϋ προαναφερομένου Μαφιο- 
ζου.........

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

ώρισμένες έξηγήσεις υστέρα άπό μιά περίεργη ταυ
ρομαχία πού έκανε στήν κεντρική Πλατεία τής 'Ισπα
νικής πρωτευούσης. Εμπρός στο έντρομο πλήθος 
έσκότωσε έναν ταΰρο πού δπως φάνηκε έκ πρώτης 
δψεως ξέφυγε άπό ένα διερχόμενο φορτηγό αυτοκί
νητο. Γρήγορα δμως άπεδείχθη δτι ό ταυρομάχος
καί τό θΰμα του είχαν δώσει......... ραντεβού έκεΐ
προκειμένου ό πρώτος νά άναγγείλη μέ αυτόν τον 
έντυπωσιακό τρόπο τήν έπιστροφή του στήν άρένα 
ύστερα άπό μακροχρόνια άπουσία. Μέ άλλα λόγια 
δηλαδή ή ταυρομαχία ήταν σκηνοθετημένη ή «σικέ» 
σύμφωνα μέ τήν άθλητική ορολογία. Τώρα, έάν ή 
ταυρομαχία είναι άθλημα ή δχι θά προτιμούσαμε 
νά μάς άπαντήσουν ώρισμένοι θερμόαιμοι φίλαθλοι 
καί παίκτες πού μετατρέπουν σέ άρένα τά ποδοσφαι
ρικά γήπεδα δταν σάν μαινόμενοι ταΰροι έρεθίζονται 
άπό τήν κόκκινη κάρτα τοϋ διαιτητοϋ ή τήν όμοϊό- 
χρωμη σημαία τών λάϊσμεν............

ΒΙΒΑ ΤΟΡΡΕΑΝΤΟΡ !.

Μέ αυτήν τήν προσφώνησιν χαιρετίζουν παντα 
οί 'Ισπανοί θεαταί τής άρένας τις θεαματικές και 
δχι πάντα άκίνδυνες προσπάθειες τών ταυρομάχων. 
Τελευταία δμως κάτι τό έντελώς διαφορετικό συνέβη 
στήν Μαδρίτη. 'Η  τοπική ’Αστυνομία καταζητεί τον 
παλαίμαχο ταυρομάχο Λουίς Σεγούρα γιά νά δώση

ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ -  ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ

Δυναμικοί, άνυπόμονοι καί άπειροι πρέπει νά χαρα- 
κτηρισθοΰν δύο ’Ιταλοί διαρρήκτες τής πόλεως Με- 
λενγκνάνο. Γιά άρκετή ώρα προσπαθούσαν νά παρα
βιάσουν · τήν πόρτα ένός διαμερίσματος, άλλά ή 
κλειδαριά άμυνόταν ήρωικά. Οί παρακοιμώμενοι 
γείτονες πού άκουσαν τον θόρυβο στήν άρχή ίσως 
νά ένόμισαν δτι κάποιος καθυστερημένος καί μεθυσμέ
νος ιδιοκτήτης έβλεπε τήν κλειδαριά νά μήν----στα
θεροποιείται σ’ ένα σημείο. Στήν συνέχεια δμως 
ένας φοβερός πάταγος τούς έκανε νά πεταχτοΰν έν
τρομοι άπό τά κρεββάτια τους. Τί είχε συμβή; 
'Απλούστατα. Οί διαρρήκτες άφοΰ έχασαν τήν υπο
μονή τους, παρεβίασαν τήν πόρτα μέ τούς ώμους 
γκρεμίζοντας συγχρόνως ολόκληρη τήν πλευρά τοϋ 
τοίχου. 'Η  ’Αστυνομία πού είδοποιήθη συνέλαβε

338

Λ



τούς ακούσιους κατεδαφιστάς οί όποιοι ίσως νά κα
ταριούνται τώρα γιά την τύχη τους, τον.........τοίχο
καί τούς κατασκευαστάς του.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΑΙ ΧΡΥΣΟΔΑΚΤΥΛΟΙ

«Κόνδωρ» ονομάζεται ή Χιλιανή ποδοσφαιρική 
ομάδα πού δανείστηκε τήν ονομασία της άπό τό 
ομώνυμο άρπακτικό πουλί πού ζή στις ’Άνδεις καί 
γενικά κατά μήκος των Δυτικών άκτών της Νοτίου 
’Αμερικής, άπό τό στενό τού Μαγγελάνου μέχρι τον 
’Ισημερινό. ’Ήδη ή φήμη τής όμάδος αυτής ξεπέρασε 
τά σύνορα τής μακρυνής αύτής χώρας. Δεν κατέκτησε 
βέβαια κανένα σπουδαίο πρωτάθλημα ή βαρύτιμο 
κύπελλο. Απλώς καί οί έντεκα ποδοσφαιριταί της 
συνελήφθησαν προ καιρού άπό τήν ’Αστυνομία γιά 
παράνομη κατοχή 120.000 δολλαρίων. Τό οχι εύκα- 
ταφρόνητο χρηματικό αύτό ποσό δεν προερχόταν 
άπό δωροδοκίες ή παράνομα «πριμ» άλλά άπό 30 
κλοπές πού έκαναν τά Σαββατοκύριακα μετά τούς 
άγώνες. Ή  σχετική είδησις δεν άναφέρει τον ρόλο 
πού έπαιζε κάθε παίκτης στις κλοπές. 'Υποθετικά 
όμως μπορούμε νά συμπεράνωμε δτι ό τερματοφύλαξ 
τά μπάκ καί οί χάφ θά έπρεπε νά κρατούν άμυνα 
(«τσίλιες» κατά τήν διάλεκτο τών κακοποιών) ενώ 
τήν έπίθεσι θά έκαναν λόγω θέσεως οί προωθημένοι 
ντριπλαδόροι ή «μπουκαδόροι» κατά τήν ίδια διάλεκτο. 
Πάντως οί «άριστοτέχναι ποδών τε καί χειρών» 
έδικαίωσαν άπόλυτα τήν ονομασία τής όμάδος τους 
μιά καί δπως προαναφέρεται ό Κόνδωρ είναι σχετικώς 
σπάνιο άρπακτικό πουλί καί κάθε τι πού σπανίζει 
στον «θαυμαστό κόσμο τών πτηνών» μπαίνει στο 
κλουβί πού στήν προκειμένη περίπτωσι σημαίνει 
κελλί φυλακής μέ κάγκελα φυσικά.........

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ____1973

Μόνο ή φράσι «MADE IN ENGLAND» έλλειπε 
άπό τις άπομιμήσεις τών «άρχαίων» άλλά κατα
σκευής............ 1973 Ελληνικών καί Ρωμαϊκών αμφο

ρέων πού έκυκλοφόρησαν πρόσφατα μέ άστρονομικές 
τιμές στήν «άγορά» τού Λονδίνου. Ή  άπομίμησι 
ήταν τόσο τέλεια, ώστε στήν αρχή άκόμη καί οί 
ειδικοί έπαιρναν δπως θά έλεγε κανείς ορκο γιά τήν 
αυθεντικότητα τών άμφορέων. Οί μέχρι στιγμής 
άσύλληπτοι εγκέφαλοι τής σπείρας είχαν φροντίσει 
νά πλαστογραφήσουν μέ επιμέλεια καί τά άπαιτού- 
μενα συστατικά πιστοποιητικά τού Βρεττανικού Μου
σείου. ’Έτσι γιά μιά άκόμη φορά ήρθε ή έπιβεβαίωσίς 
δτι πολλοί είναι οί μέ τό άζημείωτο λάτρεις τής 
άρχαίας τέχνης. Αύτήν πού εμείς έκληρονομήσαμε 
καί άλλοι άπολαμβάνουν «άντί πινακίου φακής» πού 
προσφέρεται σέ έγχωρίους κατόχους άρχαίων. ’Ανα
ρωτήθηκε άραγε ποτέ ή Ελληνική κοινή γνώμη γιατί 
δέν υπάρχει στήν χώρα μας άντίστοιχη προσφορά 
άντικειμένων ιστορικής άξίας άπό ξένες χώρες;.........

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά τήν γνωστή λαϊκή παροιμία «τής φυλακής 
τά σίδερα είναι γιά τούς λεβέντες». "Οπως θά δούμε 
δμως στήν συνέχεια, καμμιά φορά μπορεί νά είναι 
ό ιδεώδης εκείνος χώρος γιά δσους θέλουν νά κάνουν 
«μπίζνες» ή νά άποφύγουν τήν ένοχλητική συζυγική 
παρουσία. Άλλά ας δώσωμε τον λόγο στο Διεθνές 
’Αστυνομικό ρεπορτάζ. Στήν Μιννεάπολη τής ’Αμε
ρικής ό Ρίτσαρντ Τζάκσον ένώ μπήκε χωρίς σέντς 
στήν φυλακή, βγαίνοντας βρέθηκε κάτοχος 16.000 
δολλαρίων. Δέν έκέρδισε λαχείο .ή στοίχημα άπό 
πυγμαχικό άγώνα ούτε έκληρονόμησε κανέναν εύπορο 
συγγενή του. Έπλούτισε—προσωρινά δμως—γιατί 
εργαζόταν στο τυπογραφείο τών φυλακών καί έτσι 
βρήκε τήν ευκαιρία νά τυπώση πλαστά δολλάρια. 
Μέ τήν νέα φυλάκισί του οί άρμόδιοι πρέπει νά τον 
προσέξουν ιδιαίτερα γιατί δέν αποκλείεται νά πλαστο- 
γραφηση αυτή τήν φορά τό άποφυλακιστήριό του. 
Η δεύτερη έξαίρεσι άναφέρεται στήν περίπτωσι ενός 

τροφίμου τών φυλακών τού Σαίν Κουέντιν (ή ανωνυ
μία θα τού βγή δπως θά δούμε σέ καλό) ό όποιος 
αφού με αγωγή του στο 'Ομοσπονδιακό Δικαστήριο 
εθεωρησε «ως βάναυσον καί άσυνήθη τιμωρίαν» νά 
φρουρήται από γυναίκες, έζήτησε νά άπομακρυνθή 
αμέσως μία φρουρός του γιατί είχε καταπληκτική
ομοιοτητα μέ τήν.........γυναίκα του. ’Εδώ τά σχόλια
περιττεύουν.........
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Ή  Α.Ε. ό Α' ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνησεως, 
έκπροσωπών τήν Α.Ε. τόν ’Αντιβασιλέα Πρωθυπουργόν 
προσερχόμενος εις τόν έορτασμόν.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ

ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ

5= ΜΑΪ ΟΥ 1 9 7 3
Μέ ιδιαιτέραν λαμπρότητα έωρτάσθη τήν 5-5-73 υπό των 

'Υπηρεσιών Χωροφυλακής εις όλόκληρον τήν Χώραν ή 
μνήμη τής Προστάτιδος τοΰ Σώματος ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.

Ή  Μεγαλομάρτυς καί Ίσαπόστολος ΕΙΡΗΝΗ άνεκηρύ- 
χθη Προστάτις τής Χωροφυλακής άπό τοΰ έτους 1967 καί 
εκτοτε άπό τό Σώμα, καθ’ έκαστον έτος, τήν 5ην Μαΐου 
τιμάται ή μνήμη τής Άγιας.

Ιδιαιτέρως λαμπρός ύπήρξεν ό έορτασμός εις τάς Σχολάς 
Χωροφυλακής, όπου έτελέσθη Δοξολογία, χοροστατοΰντος 
τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ’Ενόπλων Δυνάμεων 
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Παρέστησαν ό Α ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
κ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ, ώς έκπρόσωπος τής Α.Ε. τοΰ Άντιβασιλέως— 
Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ό Υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως κ. Β. ΤΣΟΥΜΠΑΣ μετά τοΰ Γενικού 
Γραμματέως τοΰ Υπουργείου κ. X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 
ό Υπουργός Παιδείας κ. ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ, ό Υπουργός Κοινω
νικών Υπηρεσιών κ. ΛΑΔΑΣ καί ό Υπουργός Δημ. Έργων 
κ. Π ΑΠ ΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ.

’Επίσης παρέστησαν οί ’Αρχηγοί, Στρατού, Άντ]γος 
κ. ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ, Ναυτικού Άντ]ρχος κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, 
’Αεροπορίας Άντ]ρχος κ. ΜΗΤΣΑΝΑΣ, Διοικητής Α.Σ.Δ.Ε.Ν 
Άντ]γος κ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, ό Β’ Ύπαρχηγός Α.Σ. Άντ]γος 
κ. ΔΑΜΠΑΣΗΣ, ό Ύπαρχηγός Α.Ε Δ. Άντ]γος κ. ΜΟΥΡΙ- 
ΚΗΣ, ό Πρόεδρος ’Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Άντ]γος 
κ. ΠΑΠΑΠΟΥΛΟΣ, ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων 
κ. ΓΙΑΝΝΟΥΑΗΣ, ό ’Αρχηγός τοΰ Λιμενικοΰ Σώματος 
Ύπον]ρχος κ. ΜΗΤΡΑΚΟΣ, ό ’Αρχηγός τοΰ Πυροσβεστικοΰ 
Σώματος κ. ΔΗΜΑΣ καί πολλοί άλλοι 'Ανώτατοι καί ’Ανώτε
ροι ’Αξιωματικοί τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας.

Ωσαύτως παρέστησαν ό Πρόεδρος τής Συμβουλευτικής 
’Επιτροπής κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Γενικοί Γραμματείς 'Υπουργεί
ων, ό Νομάρχης ’Αττικής κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΔΟΣ, Άναπλη- 
ρωταί Νομάρχαι ’Αττικής, Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχαι περιο
χής Πρωτευούσης καί πλήθος περοσκεκλημένων.

Τούς προσκεκλημένους ύπεδέχετο 6 ’Αρχηγός Χωρ]κής 
Άντ]γος κ. Χρίστος ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ μετά τών Ύπαρχηγών 
τοΰ Σώματος Ύποσ}γων κ. κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ καί ΤΖΑ- 
ΒΑΡΑ καί τού Α' Έπιθεωρητοΰ Χωρ]κής Ύποσ]γου κ, ΚΩ- 
ΒΑΙΟΥ.

Τιμάς άπέδωσε Τμήμα Δοκίμων Ύπεν]ρχών μέ έπικεφαλής 
τήν Μουσικήν τοΰ Σώματος. Μετά τήν Δοξολογίαν ό Δ]τής 
τής Σχολής Ταξίαρχος κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ άνέγνωσε τήν 
Ήμερησίαν Διαταγήν είς τήν όποιαν ύπεγραμμίζοντο μεταξύ 
άλλων καί τά έξής:

«Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, έν τή έκπληρώσει τής ύψηλής 
έθνικοκοινωνικής αποστολής του, έχει ώς όδηγόν τήν ιδέαν 
τής θυσίας, χάριν τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου καί τάς υπαγορεύ
σεις τοΰ βαθυτάτου θρησκευτικού συναισθήματος καί τών 
αισθημάτων άλτρουϊσμοΰ ΰπό τών όποιων οί άνδρες αύ.οΰ 
διαπνέονται, ώς συνέβαινε μέ τήν Προστάτιδά των 'Αγίαν.

Τό όργανον τής Χωροφυλακής έν ειρηνική περιόδω άπο- 
δυόμενον είς σκληρόν καί διηνεκή άγώνα, ΐνα κερδίση τήν 
μάχην τής ειρήνης, οφείλει όπως τελή είς έντονον έπαγρύ- 
πνησιν ΐνα διασφαλίζη τήν ησυχίαν, τήν γαλήνην καί άσφά- 
λειαν τών πολιτών, ώς καί τά έμπιστευθέντα είς τούτο πρός 
προστασίαν ύπό τής Πολιτείας έτερα πολύτιμα έννομα άγαθά, 
νά καθιστά έγκαίρως άνενεργόν κάθε κακοποιόν διάθεσιν, 
νά προστατεύη τούς άδικημένους καί άδυνάτους, νά καθο- 
δηγή είς τό ένάρετον καί αγαθόν καί νά είναι συμπαραστάτης 
είς τόν άνθρώπινον πόνον, έκτελοΰν συνεχώς έργον καθαρώς 
Χριστιανικόν, τώ δντι Ιεραποστολικόν, ώς έξετέλει καί ή 
Μεγαλομάρτυς.

’Αλλά καί έν πολέμω τό Σώμα τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής 
συνεπορεύθη πάντοτε μετά τών ’Ενόπλων μας Δυνάμεων τόν 
δρόμον τού καθήκοντος καί τών θυσιών είς άπαντα τά πεδία 
τών Έθνικοαπελευθερωτικών άγώνων καί τών άγώνων ΰπέρ 
τής έλευθερίας καί άνεξαρτησίας τοΰ Έλληνικοΰ Έθνους, 
άποκτήσαν υψηλούς τίτλους πολεμικής δράσεως διά τοΰ 
αίματος τών χιλιάδων νεκρών του.

Δέν ύπήρξεν ούδεμία έθνική έξόρμησις κατά τήν όποιαν 
νά μή εύρεθή προμαχούσα ή 'Ελληνική Χωροφυλακή καί 
είς πάσαν ’Εθνικήν περιπέτειαν καί δοκιμασίαν ήρθη είς τό 
ύψος τής μεγάλης άποστολής της καί έδωκεν έξόχως άδράς 
αποδείξεις τής άκρας προσηλώσεώς της είς τήν ’Εθνικήν 
’Ιδέαν».

Έ ξ άλλου έπ’ εύκαιριμ τοΰ έορτασμοΰ τής μνήμης τής 
Προστάτιδος τοΰ Σώματος 'Αγίας Ειρήνης ό ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής Άντ]γος κ. Χρίστος ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ έξέδωσε 
έμπνευσμένην Ήμερησίαν Διαταγήν τής όποιας τό περιεχό
μενο ν έχει ώς έξής:
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Ο κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως προσερχόμενος είς Οί Επίσημοι προσκεκλημένοι κατά τον έορτασμόν.
τόν έορτασμόν.

Τό ήρωίκόν καί δαφ νοστεφ ές Σώμα της Χ ωροφυλακής μετά 
βαθύτατης ψ υχικής άγαλλιάσεως τιμά καί γεραίρει τήν άίδιον 
μνήμην τής Προστάτιδός του , τής έν Χριστώ λαμψάσης Μ εγαλο- 
μάρτυρος 'Α γίας Ε ιρήνης.

Σ όμπας τής 'Α γίας 6 Βίος ΰπήρξεν υπόδειγμα αρετής καί πηγή  
άκένωτος διαδαγμάτων π ίστεω ς, άνθρυιπισμοΰ , μακροθυμίας 
καί αγαθοεργού δράσεως . 'Η χλιδή τώ ν άνακτόρων , ό άφ θό- 
νω ς ρεών πλούτος τώ ν παλατίω ν καί ή ήθική κατάπτωσις τού 
περιβάλλοντός ΤΗΣ δέν ήδυνήθησαν νά έπηρεάσουν τόν έκπάγ- 
λου ηθικού κάλλους ψ υχικόν ΤΗΣ κόσμον .

Παρέμεινεν άσπιλος έν μέσω τής σήψεως τής κοινωνίας Τ Η Σ , 
διετήρησε τόν όρθόν προσανατολισμόν τής ζωής ΤΗΣ, κατηξιώθη 
νά ϋπομείνη μυρίους , χάριν τού μεγαλείου τής Χριστιανικής 
διδασκαλίας βασάνους καί άνεδείχθη είς θ ειον  καί Ιδεατόν 
πρότυπον αρετής.

Τό Σώμα τής Χ ω ροφ υλακής, προστάτης τής ήσυχίας καί τής 
γαλήνης τώ ν πολιτώ ν καί θεματοφύλαξ τώ ν παραδόσεων τής 
φ υλής μ α ς , ούδ’ έπί στιγμή , κατά τόν μακροχρόνιον βίον του , 
παρέλειψεν έπιζητοΰν τήν συμπαράστασιν τού Θείου έν τή έκ - 
τέληρώσει τής έπιμόχθου καί δυσχερεστάτης άποστολής το υ , 
πάντοτε δέ άντλεΐ π ίστιν καί θάρρος έκ τής αιωνίου Πηγής 
Φ ω τός, τού Κ υρίου.

Ώ ς  καί ή τιμωμένη Α γ ία  του , διεξήγαγε καί διεξάγει σκλη
ρούς καί έπιπόνους άγώ νας διά τήν έμπέδωσιν τής κοινωνικής 
γαλήνης καί τήν καταπολέμησιν τής διασαλευούσης τά θεμέλια  
τής κοινωνίας βίας καί άδικίας , έπί ένα δέ καί ήμισυ αιώνα  
έχει προσφέρει έκατόμβας θυσιών είς τόν βω μόν τού ύπερτάτου 
πρός τήν Πατρίδα χρέους .

Δ ικ αίω ς, δθεν , άνεκήρυξε τήν ίσαπόστολον καί Μεγαλομάρ
τυρα Ειρήνην ώς Προστάτιδά του .

Είς τήν έποχήν μας κατά τήν όποίαν άπασαι αΐ ήθικαί άξίαι 
δεινήν ύφίστανται δοκιμασίαν καί νέα είδωλα όρθοΰνται καθη
μερινώς ένώ πιον τού άνθρώπου , καλώ υμ άς, δπως παραδειγμα- 
τιζόμενοι έκ τού βίου τής Προστάτιδός μας ‘Αγίας Ειρήνης, 
καταστήτε πρότυπα έναρέτου βίου καί είρηνοποιών όργάνω ν, 
ϊνα καί τήν συμπαράστασιν τής Τιμωμένης 'Α γίας έχετε καί τού 
δικαίου τής κοινω νίας έπαίνου άξιω θή τε.

' °  Ά  ρ χ  η γ  ό ς
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

’Αντιστράτηγος

Στιγμιότυπον άπό τήν δοξολογίαν είς τό 
προαύλιον τών Σχολών Χωροφυλακής.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ

Εις τό προηγούμενο τεύχος ή στήλη εΐχε_ άσχοληθή μέ τήν 
ανάγκη της αποτελεσματικής κυκλοφοριακής διαπαιδαγωγη- 
σεως των νέων. Μεταξύ των άλλων είχε αναφερθή ο τ', ακόμη 
καί ή διασκευή ώρισμένων παιδικών παραμυθιών μέ φαντα
στικές ιστορίες άπό κάποια υποθετική «ζούγκλα της ασφάλ
του» θά μπορούσε νά άποδώση καρποφόρα αποτελέσματ- 
Μέ την ευκαιρία αυτή άναγνώστης της στήλης μέ έπιστολή του 
προς τήν «Έπιθεώρησι Χωροφυλακής» ύπογραμμίζει τήν όχι 
άποτελεσματική καί ψυχολογημένη μέχρι σήμερα κυκλοφο- 
ριακή ένημέρωσι τών παιδιών μας. Προσθέτει έπισης οτι ωρι- 
σμένα άπό τα παιδικά ένδιαφέροντα είναι δυνατόν από μια 
πλευρά νά έναρμονισθούν μέ τήν προαναφερομένη σκοπιμότητα.
Καί καταλήγει: « ......... ’Ακόμη καί τά μέσα τής παιδικής
ψυχαγωγίας προσφέρονται. Τά μικρά αυτοκινητάκια μπορούν 
νά κυκλοφορούν στην αυλή τού σπιτιού σ έναν διασκευασμένο 
χώρο μέ εικονικές λεωφόρους, παρόδους, διαβάσεις πεζών,
φανάρια καί διασταυρώσεις.........  Τά μολυβένια η πλαστικά
στρατιωτάκια μπορούν νά συνυπάρξουν μέ υποτιθεμένους τρο
χονόμους καί άπρόσεκτους πεζούς, οί συνηθισμένες φωτογρα
φίες τών ποδοσφαιριστών μέσα άπό τό περιτύλιγμα τής σοκο
λάτας μέ τά πολύχρωμα σήματα τής τροχαίας καί άνάλογες 
παραστάσεις, οί ίνδιάνοι καί καουμπόΰς τών εικονογραφημένων 
παιδικών περιοδικών μέ κάποιον «μικρό ήρωα» τής ασφάλ
του κ.λ.π., κ.λ.π..............».

Ένας άλλος άναγνώστης μας ό κ. ’Αναστάσιος ’Αποστόλου 
πού κατοικεί στό Παγκράτι ’Αθηνών, μάς έστειλε μια φωτο
γραφία τού γιοΰ του Κωνσταντίνου ήλικίας 3 έτών πού εΐκο- 
νίζεται καί έδώ νά διευθύνη ψύχραιμος τήν κυκλοφορία «κάπου 
στήν ’Ελευσίνα τό άπόγευμα τής Πρωτομαγιάς» όπως γράφει 
στην έπιστολή του. Ό  ίδιος προσθέτει έπίσης ότι οί τροχονόμοι 
Χωροφύλακες τον δέχτηκαν μέ ένθουσιασμό σάν πλήρωμα 
ενός περιπολικού πού ήδη όπως πληροφορούμεθα τό έχουν 
μετονομάσει μέ τό κύριο όνομα τού λιλιπούτειου «συναδέλφου» 
τους, ό όποιος κατά τά φαινόμενα ίσως άποτελέση τήν «μασκώτ»
τής Τροχαίας Προαστίων............

*  *  *

"Ενα άκόμη υστερόγραφο θά πρέπει νά προστεθή στην στήλη 
τού προηγουμένου τεύχους όπου είχε δημοσιευθή σχόλιο μέ

τον τίτλο «Επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια». ’Αφορμή παίρνομε 
άπό τήν πρόσφατη περίπτωσι ένός νηπίου τών ’Άνω Λιοσίων 
πού. βρήκε τραγικό θάνατο άπό άσφυξία μέσα σ’ ένα έγκατα- 
λελειμένο ψυγείο όπου κλείστηκε τήν ώρα πού έπαιζε χωρίς 
τήν παρουσία τών γονέων του. Οί τελευταίοι δέν θά μπορούσαν 
ποτέ νά διανοηθοΰν ότι ό θάνατος παραμόνευε σ’ αύτό τό σημείο 
πού θά μπορούσε όμως νά ήταν καί οί ήλεκτρικοί διακόπτες, 
τά παράθυρα, ή συσκευή τού υγραερίου ή τής ήλεκτρικής κου
ζίνας καί πολλά άλλα πού είναι παγίδες γιά τά άνύποπτα παιδιά. 
Μέ τήν εύκαιρία αύτή σημειώνομε ότι οί πιθανότητες κινδύνου 
γιά τήν πρόκλησι παιδικών άτυχημάτων πολλαπλασιάζονται 
τήν θερινή περίοδο. Μέ τήν λήξι τού Σχολικού έτους οί μικροί 
μαθηταί άπαλλαγμένοι άπό τούς περιορισμούς τού Σχολείου 
καί τις φροντίδες τής μελέτης, ξεχύνονται στούς δρόμους^ καί 
τις έξοχές γιά νά άπολαύσουν τις χαρές τού καλοκαιριού μέ 
τόν δικό τους έπεισοδιακό πάντα τρόπο. Δέν μπορούμε βέβαια 
νά στερήσωμε άπό τά παιδιά τις άπολαύσεις τού παιχνιδιού 
καί νά τά φυλακίζωμε κάπου, γιατί τά καταδικάζομε σέ άπο- 
μόνωσι καί ψυχικό μαρασμό. Έ ξ ίσου όμως άδιανόητο είναι 
νά καθιερώση κανείς τήν άρχή «παιδιά είναι καί ας παίζουν». 
Τό έρώτημα είναι πού καί πώς παίζουν καί έάν είναι παιχνίδι 
αύτό πού κάνουν. "Οπως ή άναρρίχησι σέ δένδρα καί άλλες 
επικίνδυνες φυσικές προεξοχές, οί άτελείωτοι ποδοσφαιρικοί 
άγώνες κάτω άπό τήν άφόρητη ζέστη καί μάλιστα στό κατά
στρωμα πολυσύχναστων δρόμων, οί πολεμικές άναμετρήσεις μέ 
αυτοσχέδια όπλα άγχέμαχα καί «βαλλιστικά» («σφεντόνες», 
τόξα, άεροβόλα) καθώς καί οί λαθραίες έκδρομές στήν θάλασσα 
πού καμμιά φορά μπορεί νά μήν έχουν έπιστροφή γιά κάποιο 
παιδί πού χάνεται στό βυθό μιας άπόμερης άκτής... "Ολα αυτά 
ίσως νά φαίνονται σάν ύπερβολές. Έ κ  πρώτης όψεως ναι γιατί 
παρόμοια προηγούμενα περιστατικά πιθανόν νά έχουν λησμονηθή. 
Έάν όμως ύπήρχε περίπτωσις νά φυλλομετρήση κανείς τά 
Δελτία Συμβάντων μιας Κεντρικής Υπηρεσίας Χωροφυλακής ή 
νά συγκεντρώση σχετικά άποκόμματα έφημερίδων πού έχουν 
δημοσιεύσει κατά καιρούς δεκάδες άπό παρόμοια περιστατικά, 
τότε θά παραμείνη γιά πολλή ώρα άφωνος μέ τήν σκέψει ότι 
πολλά άπό τά φοβερά παιδικά άτυχήματα μέ λίγη προσοχή 
ίσως νά μήν είχαν συμβή ποτέ....

ΘΕΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΑΙ

Ά πό τήν ίδια στήλη είχαμε ύπογραμμίσει παλαιότερα 
τούς άνέκαθεν στενούς καί καρποφόρους δεσμούς τού Σώματος 
τής Χωροφυλακής μέ τόν Αθηναϊκό καί ’Επαρχιακό τύπο. 
Σήμερα έπανερχόμεθα στό ίδιο θέμα ύστερα άπό μιά έπιστολή 
τού Διευθυντοΰ τής Τροχαίας Προαστίων Άντ]ρχου κ. Γεωρ
γίου Μανωλάκου τήν όποιαν έδημοσίευσαν’Αθηναϊκές έφημερίδες. 
Μέ τήν έπιστολή αύτή έκφράζονται εύχαριστίες πρός τόν ’Αθη
ναϊκό τύπο καί τά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα τού Ε.Ι.Ρ.Τ. καί 
τής Τ.Ε.Ν.Ε.Δ. γιά τήν δημιουργική τους συμπαράστασι στό 
δύσκολο έργο τής Τροχαίας τις έορτές τού Πάσχα καί τής Πρω-
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τομαγιας«... Πιστεύομεν—άναφέρει μεταξύ των άλλων ή επι
στολή —δτι ή προσπάθεια μας δέν θά είχε ευχάριστα άποτελέ- 
σματα άνευ τής παρασχεθείσης σοβαρας πράγματι συνδρομής 
έκ μέρους ύμών...» Ή ταν πράγματι άποτελεσματική ή προ
σπάθεια ολοκλήρου τής δυνάμεως τής Τροχαίας Προαστίων 
άφοϋ κατά την ομαδική έξοδο έκατοντάδων χιλιάδων ’Αθηναίων 
έκδρομέων συνέβησαν έλάχιστα άτυχήματα στήν περιοχή ευθύ
νης της. Συγκεκριμένα άπό στατιστικές πού έγιναν μέ τά άτυχή
ματα πού συνέβησαν στόν ίδιο χώρο τό 1971 καί 1972, παρουσιά
ζεται κατακόρυφη κάμψι. ’Έτσι τά θανατηφόρα είχαν άντίστοι- 
χη μείωσι κατά 85 % καί 72% ένω τά σοβαρών τραυματισμών 
84% καί 55%. ’Αλλά δπως προαναφέρεται στήν γενική αύτή 
κινητοποίησι τής Τροχαίας σημαντικό ρόλο έπαιξαν τά διαφω- 
τιστικά δημοσιεύματα τών έφημερίδων καί οί έκπομπές ι ο ϋ  
ραδιόφωνου καί τής τηλεοράσεως. Έκτος άπό τήν πρόθυμη δη- 
μοσίευσι ή άναμετάδοσι τών συνθημάτων, καί οδηγιών τής Τρο
χαίας Προαστίων, άφιέρωσαν ειδικά ρεπορτάζ ή έκπομπές πού 
άναμφισβήτητα έπηρέασαν τό κοινό. Μέ άλλα λόγια δηλαδή 
δπως θά συνέβαινε σέ μιά επιτυχημένη στρατιωτική έπιχείρηση 
έπαιξαν τον ρόλο τών διαβιβάσεων καί τοϋ ήθικοϋ συντονιστοϋ 
τών προσπαθειών στήν ειρηνική αύτή μάχη τής άσφάλτου. Δι
καιολογημένα έπομένως ύπήρξαν τά εύχαριστήρια τής Τροχαίας 
Προαστίων ή όποια μέ τήν άξιοζήλευτη αύτή προσπάθειά της, 
προσέθεσε μιά άκόμη έπιτυχία εις τό πλούσιο ένεργητικό 
της...

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Μέ άνακούφισι έπληροφορήθη ή κοινή γνώμη άπό τόν ήμερή- 
σιο τύπο τήν καταδίκη τοϋ Ι.Κ. εις τόν όποιον τό Κακουργιοδι- 
κεϊο Πατρών έπέβαλε κάθειρξι 19 έτών γιά κατοχή καί έμπορία 
ναρκωτικών. Συγκλονιστικές ύπήρξαν οί καταθέσεις τών ’Αστυ
νομικών οργάνων τά .όποια μεταξύ τών άλλων άνέφεραν δτι ό 
άσυνείδητος αύτός ύπάνθρωπος προσέφερε τά ναρκωτικά σέ 
νέους κάτω τών 18 έτών. Είναι σατανική όμολογουμένως ή 
τακτική ποό άκολουθοϋν οί έμποροι αύτοί τοϋ θανάτου. Πρώτα 
προσφέρουν τήν κατάλληλη στιγμή τό δηλητήριο, καί άφοϋ γίνη 
έξις στά θύματά τους, υστέρα έκβιάζουν τήν κατάστασι. ’Εξα
κολουθούν τις περισσότερες φορές νά προσφέρουν χωρίς οικονο
μική έπιβάρυνσι τις δόσεις, μέ τήν συμφωνία δμως δτι οί «μυη- 
μένοι» θά βροΰν άλλα εύπορα κατά προτίμησι νεαρής ήλικίας 
άτομα πού θά έξασφαλίσουν μόνιμη «πελατεία» μέ οικονομική 
άνεσι. ’Έτσι οί νέοι έκτος άπό τοξικομανείς γίνονται μαριονέτ- 
τες στά χέρια τών έπιτηδείων καί γιά νά ικανοποιήσουν τό πά
θος τους δέν διαστάζουν νά φθάσουν πολλές φορές στό έγκλημα 
καί τήν διαφθορά. Τό παρήγορο είναι δτι σύμφωνα μέ τις στα
τιστικές πού έχουν γίνει, ή συντριπτική πλειοψηφία τών νέων 
μας είναι άμύητη στά ναρκωτικά καθώς καί τά ποικιλώνυμα 
παραισθησιογόνα πού μαστίζουν τήν νεολαία πολλών Δυτικών 
χωρών. 'Ωστόσο δμως μέ αυτό, δέν σημαίνει δτι ή προσοχή 
τών γονέων καί οίουδήποτε άλλου άρμοδίου πρέπει νά χαλαρώ
νεται. Ό  άδιάκοπος έλεγχος τής έξωσχολικής καί έξωοικογε- 
νειακής γενικά συμπεριφοράς τών νέων είναι ένας θετικός τρόπος 
πού μπορεί νά άποδώση καρπούς. Τό θέαμα πού συναντά κανείς 
σέ άλλες άνεκτικές καί καταδικασμένες σέ μαρασμό κοινωνίες 
δπου νέοι στήν πρώτη καί δυστυχώς τελευταία άνθησι τής ήλι
κίας τους περιφέρονται άνέκφραστοι καί άποχαυνωμένοι μέ 
γυάλινα μάτια άπό τήν άρρωστη έπιθυμία γιά τήν έξεύρεσι ναρ
κωτικών, δέν πρέπει ποτέ νά περάση τά.'Ελληνικά σύνορα.......

Η ΚΟΙΝΗ ΗΣΥΧΙΑ

Τό δτι ζοϋμε, δπως συνηθίζεται καί λέγεται, στήν έποχή 
τής ταχύτητος, τοϋ ιλίγγου τοϋ τεχνολογικοΰ όργασμοϋ καί 
τόσων άλλων κοσμητικών ούσιαστικών καί έπιθέπων, είναι 
γεγονός πού δέν έπιδέχεται καμμιά άπολύτως άμφισβήτησι. 
Έφθάσαμε ήδη στήν έποχή τής διασπάσεως τοϋ άτόμου, τοϋ 
φράγματος τοϋ ήχου, καί τών άκουστικών βαρυκοίας πού πολ
λές φορές ίσως νά είναι προτιμότερο νά τά άποσυνδέη ό κά
τοχός τους άπό τήν φορητή μπαταρία, γιά νά μήν ύποφέρη 
άπό ξαφνικούς έκκωφαντικούς θορύβους. Ζοϋμε λοιπόν, δπως 
άναφέρεται συχνά, στήν έποχή τοϋ άγχους άπό τήν καθημε
ρινή ύπερέντασι καί πολλών ψυχοσωματικών «συνδρόμων». 
Παρά ταϋτα δμως άντί νά έμβαθύνωμε εις τά διάφορα αίτια 
καί νά σταθμίσωμε τϊς καταστάσεις, παραδόξως έχει καθιερω-

θή στό καθημερινό λεξιλόγιο ή φράσι «μοϋ έσπασε (αν) τά 
ν'εΰρα», ένώ παράλληλα ίσως άπό υπερτροφικό αύτοσυμβι- 
βασμό ή άγνοια, πολυώνυμα καταπραϋντικά στερεάς καί ύγράς 
μορφής έχουν καθιερωθή σάν «φάρμακα τσέπης». ”Ας μήν 
ξεχνάμε ότι τό θέμα μας είναι ή κοινή ήσυχία. Έ π’ αύτοϋ λοι
πόν πολλοί άνθρωποι άνασηκώνουν άδιάφορα τούς ώμους καί 
ύποστηρίζουν δτι μέ τά σημερινά δεδομένα δέν άπομένει παρά 
νά έξοικειωθή κανείς μέ τόν θόρυβο. Ώρισμένοι μάλιστα χρη
σιμοποιούν σάν έπιχείρημα τό γνωστό παράδειγμα τής ψυ
χολογίας πού άναφέρει δτι ό ιδιοκτήτης τοϋ ύδρόμυλου ένώ 
κοιμόταν, ξύπνησε τήν στιγμή μιάς ξαφνικής διακοπής τής 
λειτουργίας τής «φτερωτής».. .  Κάτι άνάλογο δηλαδή μέ τήν 
παλαιότερη έμπειρική ψυχιατρική ή όποια ύπεστήριζε δτι 
ένας άσθενής θά μπορούσε νά ξαναβρή τήν ψυχική του ισορ
ροπία ύστερα άπό πολύωρη παραμονή κάτω άπό τόν μονότονο 
θόρυβο ένός καταρράκτη. Σήμερα δμως ό υδρόμυλος έγινε 
κυλινδρόμυλος καί όπως χιλιάδες άλλες μηχανές τροφοδοτεί
ται άπό τό ήλεκτρικό ρεύμα πού παράγουν οί καταρράκτες 
ένός ύδροηλεκτρικοΰ έργοστασίου . .  . Σήμερα τό θέμα τής 
κοινής ήσυχίας έχει πάρει τις διαστάσεις ένός μεγάλου καί 
σοβαροϋ προβλήματος. Οί κάτοικοι τών άστικών κυρίως κέν
τρων, βομβαρδίζονται άνελέητα άπό κάθε μορφής καί έντά- 
σεως θορύβους. Πολλές φορές άκόμη καί οί άνεπιθύμητοι «χώ
ροι τής αιώνιας γαλήνης» συγκλονίζονται καί αύτοί άπό τούς 
μακρόσυρτους θορύβους τών ήλεκτροκινήτων μηχανημάτων 
πού λαξεύουν τά μαρμάρινα έπιτύμβια, μιά καί τά σχετικά 
έργαστήρια «κατά συνθήκην» λειτουργούν σέ μιά εύλογη άπό- 
στασι άπό τις νεκρές πολιτείες τών κτισμάτων έπί έμβαδοΰ 2X2 
. . . ’Αντί όμως γιά σχήματα λόγου, πού δέν άπέχουν ώστόσο 
άπό τήν πραγματικότητα, πρέπει νά έξετάσωμε τήν ουσία 
τοϋ θέματος. ’Αρκετά έχουν γραφή κατά καιρούς γιά τήν έξα- 
σφάλισι τής κοινής ήσυχίας. Παρά τό γεγονός δμως αύτό, 
άπό πρόσφατη στατιστική τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, 
προκύπτει δτι οί περιπτώσεις διαταράξεως τής κοινής ήσυχίας 
αύξάνονται μέ ρυθμό άριθμητικής προόδου. Βεβαίως τό πλή
ρωμα ένός περιπολικού καθώς καί ό ’Αστυνομικός σκοπός, 
αύτήν ιδίως τήν έποχή, θά έλέγξουν τούς χώρους έργασίας, 
ψυχαγωγίας καί κυκλοφορίας προκειμένου νά έξασφαλίσουν 
προληπτικά τήν κοινή ήσυχία. Τό ίδιο θά έπαναλάβουν καί μέ 
όλα τά τροχοφόρα πού έχουν θορυβώδεις έξατμίσεις καθώς 
καί άλλες περιπτώσεις πού δέν μποροϋν νά άναφερθοϋν περιο
ριστικά. Στήν περίπτωσι όμως ένός όχήματος πού έκπέμπει 
θορύβους θά πρέπει νά τό άκινητοποιήσουν χωρίς νά τοϋ έπι- 
τρέψουν νά φθάση στόν προορισμό του; Θά πρέπει νά άκο- 
λουθήσουν όλα γενικώς τά τροχοφόρα γιά νά βεβαιωθούν άν 
καθ’ οδόν γίνη χρήσις τών ήχητικών όργάνων ή άν κατά τήν 
τελική στάθμευσι δέν κλείσουν μέσα στήν νυχτιάτικη ήσυχία 
μέ πάταγο οί πόρτες; Θά πρέπει νά κάνουν τό ίδιο μέ τήν περί
πτωσι τών θεατών ένός συνοικιακοΰ κινηματογράφου μετά τήν 
βραδυνή παράστασι ώστε νά διαπιστώσουν έάν φλυαρούν με
γαλόφωνα καθ’ όδόν ή τόν περίβολο τής κατοικίας τους; Ή  
τέλος νά εισχωρήσουν εις τά άδυτα τών πολυκατοικιών καί νά 
παραβιάσουν τό οικιακό άσυλο γιά νά βεβαιωθούν άν όλοι οί 
ένοικοι συζητοΰν μεγαλόφωνα ή έχουν τό ραδιόφωνο ή τήν 
τηλεόρασι σέ κάποια έντασι πού ένοχλεϊ τόν διπλανό; Σέ 
περιπτώσεις διαταράξεως τής κοινής ήσυχίας ειδοποιείται 
άμέσως καί άνωνύμως ώρισμένες φορές ή ’Αστυνομία νά έπέμ- 
βη. Είναι καί αύτό μία λύσις, άν καί άπό μία πλευρά ίσως νά 
σημαίνη καί τήν άφετηρία συνεχών μετέπειτα προστριβών 
μεταξύ παραπονουμένων καί θορυβούντων. Τις περισσότερες 
φορές μιά πολιτισμένη παρατήρησις πριν άπό τήν κλήσι τής 
’Αστυνομίας καί μάλιστα τήν έπομένη τοϋ συμβάντος σαν έχουν 
ήρεμήσει τά πνεύματα, μπορεί νά άποδώση περισσότερα. Έξ 
ίσου άψυχολόγητη είναι καί ή τακτική ώρισμένων οί όποιοι 
προσπαθοΰν μέ δυναμικό τρόπο νά πείσουν κάποιον γείτονά 
τους δτι θορυβεί, μέ άποτέλεσμα οι ίδιοι νά έκπέμπουν τά 
ήχητικά κύματα τής διαταράξεως σέ μεγαλύτερη άπόστασι πού 
περικλείεται άπό μιά κατοικημένη περιοχή.Μέ τήν εύκαιρία 
αύτήν μεταφέρομε έδφ τήν πρόσφατη εΐδησι άπό τά Λεχαινά 
’Ηλείας σύμφωνα μέ τήν όποιαν κάποιος άφοϋ έχασε τόν ύπνο 
του καί τήν ύπομονή του άπό τήν διατάραξι πού έκανε ένας 
συμπολίτης του, άντί νά τόν πείση μέ ήρεμο τρόπο δτι ένοχλοϋ- 
σε καί έν έσχάτη άνάγκη νά έπικαλεσθή τήν βοήθεια τής 
’Αστυνομίας, τόν «έξυλοφόρτωσε» κατά τό κοινώς λεγόμενον 
μέ άποτέλεσμα τότε μέν νά πολλαπλασιάση τόν θόρυβο, 
σήμερα δέ νά άντιμετωπίζη τό έδώλιο τοϋ κατηγορουμένου 
γιά μιά σοβαρή άξιόποινη πράξι. ’Αλλά τό θέμα τής κοινής 
ήσυχίας είναι άνεξάντλητο. Συμπερασματικά θά μπορούσαμε 
νά καταλήξωμε δτι δέν άποτελεϊ άποκλειστική ύπόθεσι τής 
Αστυνομίας άλλά κάθε άνθρώπου πού σέβεται τόν έαυτό του 
καί όλους τούς άλλους.
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Ή  Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς—Πρωθυπουργός κατά τήν έπί- 
σκεψίν του εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής.

V  έ ο ρ τ α σ μ ό ς  

τ ο ύ  Π ά σ χ α
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ΕΙς άτμόσφαιραν χαράς καϊ ένθουσια- 
σμοΰ έωρτάσθη έφέτος τό Πάσχα ΰπό τών 
'Υπηρεσιών τής Χωροφυλακής είς όλό- 
κληρον τήν Χώραν.

’Εξαιρετικά λαμπρός ύπήρξεν ό έορ- 
τασμός εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής.

’Ιδιαίτερον τόνον είς τήν άτμόσφαιραν 
τής έορτής προσέδωσεν ή άφιξις είς 
τήν Σχολήν τής Α.Ε. τοΰ Άντιβασι- 
λέως — Πρωθυπουργοϋ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ συνοδευομένου υπό 
τοϋ κ. Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ Υπουρ
γείου Δημ. Τάξεως. Ό  κ. Πρωθυπουργός 
τόν όποιον ύπεδέχθησαν είς τήν είσοδον 
τών Σχολών ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
’Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Καραβίτης 
μετά τών Α' καί Β' Ύπαρχηγών Υ πο
στρατήγων κ.κ. Ζαφειροπούλου καί Τζα- 
βάρα έγένετο δεκτός μέ φρενίτιδα ένθου- 
σιασμοδ έκ μέρους τών παρευρισκομέ- 
νων είς τήν έορτήν άνδρών τής Χωρο
φυλακής καί τών πολυπληθών έπισκε- 
πτών καί έτσούγκρισε τό πατροπαρά
δοτο πασχαλινό αυγό μετ’ αυτών.

’Επίσης τάς Σχολάς Χωροφυλακής 
έπεσκέφθησαν βραδύτερον ό Α' ’Αντι
πρόεδρος τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως 
κ. Στυλιανός Παττακός καθώς καί άλλαι 
έκλεκταί προσωπικότητες.

’Ιδιαιτέρως έπίσης πρέπει νά τονισθή 
ή άποφασιστική συμβολή τών άνδρών 
τής Τροχαίας κατά τάς έορτάς τοϋ 
Πάσχα, οί όποιοι έθυσίασαν τήν δια- 
σκέδασίν των είς τό καθήκον. Χάρις 
είς τήν ευσυνειδησίαν καί τήν υψηλήν 
στάθμην τής έπαγγελματικής των άπο- 
δόσεως κατώρθωσαν νά κρατήσουν τάς 
έθνικάς τουλάχιστον όδικάς άρτηρίας 
άναιμάκτους κατά τόν τριήμερον έορ- 
τασμόν τοϋ Πάσχα κατά τήν διάρκειαν 
τοϋ όποιου διεκινήθησαν άπό καί πρός 
τά άστικά κέντρα έκατομμύρια άτόμων.

Η Α.Ε. ό Α' ’Αντιπρόεδρος τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως 
εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής κατά τόν έορτασμόν τοΰ Πάσχα.

Έ ξ άλλου ή A. Ε. ό Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ, άπέστειλεν είς τόν κ. ’Αρχηγόν 
Χωροφυλακής έπιστολήν, σχετικήν μέ τόν έορτασμόν 
τοΰ Πάσχα καί τήν μνήμην τής Προστάτιδος τοΰ Σώ
ματος 'Αγίας Ειρήνης, τό περιεχόμενον τής όποιας δη- 
μοσιεύομεν έν φωτοτυπία ώς έχει.
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Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Β Α Φ Η Σ

"Ενας σύγχρονος κριτικός έγραφε για τον Καβάφη: «αυτός 
ό Καβαφικός φαύλος κύκλος άπ’ τό σκοτάδι στό φως είναι τό 
πιο ένδιαφέρον συστατικό της ουσίας στην ποίησί του την 
τόσο περίεργη καί μοναδική». Σήμερα, πού συμπληρώνονται 
40 χρόνια άπό τόν θάνατό του, έρχεται καί πάλι στό προσκήνιο 
ό κλειστός καί έγκεφαλικός άλλα ευαίσθητος ποιητής της 
’Αλεξάνδρειάς πού παρά τις επικρίσεις ώρισμένων, έδωσε 
έναν καινούργιο τόνο στόν 'Ελληνικό Παρνασσό μέ την δική 
του, την προσωπική του ποίησι τήν δεμένη μέ τήν άπλότητα 
καί τήν έπιγραμματική μορφή. Ό  Καβάφης, όταν άρχισε να 
γράφη τούς στίχους του (1880) έπηρεάστηκε άπό τήν δίγλωσ
ση ποιητική παραγωγή τού ’Αθηναϊκού ρωμαντισμοΰ. Δέν 
άργησε όμως, καί μάλιστα στήν εποχή της άκμής τού μεγαλό
στομου καί διαχυτικού λυρισμού, νά περάση στήν νοοτροπία 
της πνευματικής γλώσσης. Μέ τήν αυστηρή έπεξεργασία 
τού στίχου του καί τήν έπίμονη άναζήτησι της καίριας λέξεως, 
δίνει σ’ αύτόν μιά ιδιότυπη άλλά μεστή εκφραστικότητα χωρίς 
στόμφο καί άοριστίες. Ό  Καβάφης έχει περάσει στήν ποιη
τική μας παράδοσι σάν φαινόμενο. Σάν ένας τεχνίτης της 
υπομονής καί τής έπεξεργασίας τού στίχου του. ’Από τά 154 
ποιήματα πού έγραψε έξέδωσε σέ συλλογές μόνο 21 καί αύτά 
μέ διαδοχικές έπεξεργασίες. Ά πό τις δικές του ύποδείξεις 
μαθαίνομε δτι τά ποιήματά του είναι φιλοσοφικά πού 
έντυπωσιάζουν καί προβληματίζουν μέ τά έναγώνια ερωτήματα 
τού σκεπτικισμού του, ιστορικά πού πλαισιώνονται άπό δικά 
του προσφιλή θέματα καί σύμβολα γιά τήν έκφρασι των δικών 
του άντιλήψεων, καί τέλος αισθησιακά πού χωρίς αισθηματο
λογίες παρουσιάζουν τις σαρκικές άδυναμίες. Πέρα όμως 
άπό αύτές τις διακρίσεις καί κατατάξεις, μεταξύ τους ύπάρχει 
μιά ούσιαστική ενότητα πού δίνει τήν έρμηνεία τής τέχνης 
καί τής αισθητικής του. Ή  ένότητα αύτή θά μπορούσε νά χαρα- 
κτηρισθή σάν διασταύρωσις όραματισμαΰ καί λυρισμού όχι 
όμως μεγαλόστομου καί προσχηματισμένου. Ό  Καβάφης, 
όπως παρατηρεί ένας βιογράφος του,· άπεκάλυψε μερικές 
πληγές πού δέν ήταν άποκλειστικά δικές του άλλά γνωστές 
στήν νεώτερη κοινωνία. Καί άκόμη ότι μέ τούς στίχους του 
έδειξε πώς έσχατη ελπίδα τού άνθρώπου, όσο άπελπισμένος 
καί άν είναι, πρέπει νά άποτελή ή άξιοπρέπεια............

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
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Αύτόγραφο K. 11. Καβάφη.

Β Ρ Α Β Ε Ι Α  Τ Η Σ  Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν

Ή  Ακαδημία Αθηνών μέ πρόσφατη άνακοίνωσί της, 
προκηρύσσει τά έπόμενα νέα βραβεία:

*

Τό «Άριστεϊον τών Ιστορικών καί Κοινωνικών επιστημών» 
εις "Ελληνα έπιστήμονα ό όποιος συνέβαλε στήν πρόοδο τών 
προαναφερομένων επιστημών καί έξέδωσε τήν τελευταία 
4ετία άντίστοιχο έργο. Προθεσμία συμμετοχής μέχρι 31 Δε
κεμβρίου 1973.

*

Βραβεΐον πού θά συνοδεύεται άπό 150.000 δραχμές γιά 
τήν καλύτερη σύνθεσι «διπράκτου τούλά^ιστον μελοδράματος 
συνολικής διάρκειας μιας πλήρους παρασΐάσεως έπί άναλόγου 
άξίας κειμένου (λιμπρέττου) τά τυχόν δικαιώματα τού οποίου 
βαρύνουσι τόν διαγωνισθησόμενον συνθέτην» όπως χαρακτηρι
στικά άναφέρει ή άνακοίνωσις. Ή  προθεσμία ύποβολής 
τής παρτιτούρας τελειώνει τήν 30 Απριλίου 1976 γιά να 
έπακολουθήση ή άπονομή τού βραβείου τόν Δεκέμβριο 1976.

*
Βραβεΐον πού άθλοθετεϊ τό 'ϊπουργεΐον Πολιτισμού καί 

’Επιστημών καί θά συνοδεύεται άπό 75.000 δραχ. γιά τήν

συγγραφή τής πληρέστερης βιογραφίας τών άδελφών Ριζάρη. 
Ή  βιογραφία πρέπει νά άποτελεΐται άπό 10 τούλάχιστον 
φύλλα 8ου σχήματος καί νά έχη ύποσελίδια, βιβλιογραφία 
καί πίνακες ονομάτων καί πραγμάτων. Προθεσμία ύποβολής 
τών έργων ορίζεται μέχρι 30 Απριλίου 1975 γιά νά έπακολου
θήση ή άπονομή τών βραβείων τόν Δεκέμβριο 1975.

Βραβεΐον άπό 75.000 δραχ. πού μέ τις προαναφερόμενες 
προϋποθέσεις άθλοθετεϊ τό 'Τπουργεΐον Πολιτισμού καί ’Επι
στημών γιά τήν συγγραφή τής πληρέστερης βιογραφίας τών 
άδελφών Ζωσιμά. Προθεσμία ύποβολής τών έργων ορίζεται 
μέχρι 30 Απριλίου 1976, γιά νά έπακολουθήση ή άπονομή 
τών βραβείων τόν Δεκέμβριο 1976.

*

Βραβεΐον Ι.Κ.Α. πού θά συνοδεύεται άπό 100.000 δραχ. 
γιά τήν βράβευσιν τής καλύτερης ιστορικής μελέτης μέ θέμα 
«Ή  έξέλιξις τής κοινωνικής Άσφαλίσεως έν Έλλάδι Ιδία 
άπό τού τέλους τού 19ου αίώνος μέχρι σήμερον». Προθεσμία 
ύποβολής τών έργων ορίζεται μέχρι 30 Απριλίου 1975 γιά νά 
έπακολουθήση ή άπονομή τών βραβείων τόν Δεκέμβριο 1975.
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Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι

Ή  Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά προκηρύσσει τον 
17ο πανελλήνιο διαγωνισμό της για τήν συγγραφή των επομέ
νων παιδικών βιβλίων: 1) 'Ιστορικού μυθιστορήματος άπό 
οίανδήποτε εποχή τοϋ Ελληνισμού καί μέχρι τούς Βαλκανικούς 
πολέμους. Βραβεΐον δραχ. 30.000 2) Θεατρικού έργου ή δύο 
μονόπρακτων. Βραβεΐον 20.000 δραχ. 3) Ποιητικής συλλογής 
για τήν προσχολική ήλικία μέ υποχρεωτική είκονογράφησι. 
Βραβεΐον 15.000 δραχ. 4) Μικρών ιστορικών γιά παιδιά 
προσχολικής ήλικίας. Βραβεΐον 10.000 δραχ. 5) Ποιητικής 
συλλογής γιά μαθητάς τοϋ Δημοτικού Σχολείου. Βραβεΐον 
10.000 δραχ. 6) ’Αναγνώσματος μέ θέμα «’Εκδρομές καί 
ταξίδια στήν Ελλάδα». Βραβεΐον 10.000 δραχ. Τά έργα πρέ
πει νά συνοδεύωνται μέ ψευδώνυμο ένώ τό όνομα καί ή διεύθυν- 
σις τοϋ συγγραφέα θά έσωκλείωνται σέ σφραγισμένον φάκελλο. 
Τά έργα πρέπει νά είναι ανέκδοτα, γραμμένα στήν Δημοτική, 
καί νά κινούνται μέσα στήν Ελληνική πραγματικότητα. Προ
θεσμία υποβολής τών έργων σέ δύο άντίγραφα, ορίζεται ή 
30 Σεπτεμβρίου 1973.

* * *

Ό  ’Εθνικός ’Οργανισμός Ένισχύσεως τών σκοπών τού 
ΝΑΤΟ (Ζαλοκώστα 4) άνεκοίνωσε ότι στόν διαγωνισμό τού 
Άνωτάτου Συμμαχικού Στρατηγείου Ευρώπης μπορούν νά 
λάβουν μέρος νέοι ήλικίας 15—21 ετών. Πρόκειται περί δια
γωνισμού άφίσας έλευθέρας συνθέσεως μέ θέμα τήν συμβολή 
τού ΝΑΤΟ στήν ειρήνη καί άσφάλεια τού Δυτικού Κόσμου. 
Ό  διαγωνισμός προβλέπει περισσότερα άπό 100 βραβεία καί 
έπαίνους.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τά Κέντρα Μεσαιωνικού—Νέου 'Ελληνισμού καί τής ιστο
ρίας τού Νεωτέρου 'Ελληνισμού τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
έρευνοΰν νέες ιστορικές πηγές τού 1821. Τά πορίσματα τών 
έρευνών έξεδόθησαν σέ σειρά τόμων. ’Ήδη ή ’Ακαδημία 
έχει ύπό έκτύπωσιν τά ακόλουθα: «Έφημερίς» (1791—1797) 
τό δημοσιογραφικό όργανο τών συνεργατών τού Ρήγα «’Αρ
χείο Τ'αρών» «Έγγραφα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως» 
άπό τά αρχεία τού Βατικανού, «Άρχεΐον Ίωάννου Κωλέττη», 
«’Απομνημονεύματα τού Γεωργίου Τ’ύλλα», «’Εκθέσεις τού 
έν Πρεβέζη γενικού προξένου τής ’Αγγλίας WILLIAM METER 
«Έπιτομαί εγγράφων τού Φόρεϊν ’Όφφις» πού άναφέρονται 
στήν περίοδο 1827—1905 τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας καί τέλος 
τό «ABSTRACTS OF PROCEEDINGS IN THE GREEC 
QUESTION» πού άποτελεΐ επίσημη έπισκόπησι τής διπλω
ματικής ιστορίας τού Ελληνικού ζητήματος.

Ιά

ί . , Μ h f

Ά πό τήν Ελληνική σκηνή έχουν διδαχθή κατά καιρούς 
έργα τού Μολιέρου. ΕΙς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπο άπό 
παράστασι τού 1953 μέ τόν «Κατά φαντασίαν άσθενή» μέ τόν 
μεγάλο Χριστόφορο Νέζερ καί τόν Νίκο Βλαχόπουλο.

Ε Π Ι Δ Α Υ Ρ Ι Α  1 9 7 3

’Εφέτος κλείνουν 20 χρόνια άπό τήν καθιέρωσι τού θεσμού 
τών Έπιδαυρίων. Άπό 30 ’Ιουνίου έως 12 Αύγούστου θά 
διδαχθούν 11 έργα άρχαίου δράματος καί θά δοθούν 14 παρα
στάσεις. Συγκεκριμένα τό Εθνικό Θέατρο θά άρχίση τις 
παραστάσεις του στις 30 ’Ιουνίου μέ τήν τραγωδία τού Σοφο- 
κλέους «Οίδίπους Τύραννος» πού θά έπαναληφθή τήν 1η 
’Ιουλίου καί στίς 12 Αύγούστου. Θά έπακολουθήσουν ό «'Ιππό
λυτος» τού Εύριπίδου (7 καί 8 ’Ιουλίου), «’Αγαμέμνων» 
καί «Χοηφόροι—Εύμενίδες» καί Αισχύλου (14 καί 15 ’Ιουλίου) 
«Βάτραχοι» τού Άριστοφάνους (21 καί 22 ’Ιουλίου) «Πέρσαι» 
τού Αισχύλου (28 ’Ιουλίου) «Όρέστης» τού Εύριπίδου (29 
’Ιουλίου) «Έκκλησιάζουσαι» τού Άριστοφάνους (4 Αύγούστου) 
«Μήδεια» τού Εύριπίδου (5 Αύγούστου) καί «Ήλέκτρα» 
τού Σοφοκλέους (11 Αύγούστου). Άπό τά έργα πού προανα- 
φέρονται θά παρουσιασθοΰν μέ νέα διδασκαλία οί τραγωδίες 
«Οίδίπους Τύραννος» «’Ιππόλυτος» καί ή κωμωδία «Βάτραχοι». 
Τόν «Οίδίποδα», πού είναι καί τό έναρκτήριο έργο μέ μετά- 
φρασι Φώτου Πολίτη, σκηνοθεσία Τάκη Μουζενίδη, σκηνικά— 
κοστούμια Διονύση Φωτοπούλου, μουσική Στέφανου Βασι- 
λειάδη καί χορογραφίες Μαρίας Χόρς, θά έρμηνεύση ό Μάνος 
Κατράκης ένώ στούς λοιπούς ρόλους λαμβάνουν μέρος οί: 
Στέλιος Βόκοβιτς, Άλέκα Κατσέλη, Βασίλης Κανάκης, Θεό
δωρος Μορίδης, Γκίκας Μπινιάρης, Γρηγόρης Βαφιας καί 
Άγγελος Γιαννούλης.

* * *
Ή  Κινητή Θεατρική Μονάδα του Εθνικού Θεάτρου θά 

άρχίση τήν περιοδεία της τό τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου 
και θά δώση παραστάσεις στήν Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, 
Μυτιλήνη, Χίο Σάμο καί Κρήτη. ’Εκεί θά παρουσιάση τόν «Άλ- 
χημιστή» του Μπέν Τζόνσον,πού παλαβότερα είχε άνεβή στήν 
Κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, καί τόν «’Αλκιβιάδη» 
του Νίκου Τουτουντζάκη.

*  *  *

Στίς 15 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στό Εθνικό Θέατρο 
πανθεατρική έκδήλωσι γιά τήν συμπλήρωσι 300 χρόνων άπό 
τόν θάνατον του Μολιέρου. Πριν άπό τούς όμιλητάς Δημήτρη 
Γιαννουκάκη καί ’Άγγελο Δόξα άπηύθυναν χαιρετισμούς οί 
κ.κ. Βασ. Φράγκος, Στ. Σπηλιωτόπουλος, Βασ. Παπανίκας, 
Άργ. Παπαδάτος, Άλέκος Λιδωρίκης καί Δ. Παπαϊωάννου.

* *  *

Τό περιοδικό «Θέατρο» μέ τήν εύκαιρία τής έκδόσεως 
αναμνηστικού τόμου τών 40 χρόνων τού Εθνικού Θεάτρου 
καί της συμπληρώσεως τών 300 χρόνων άπό τόν θάνατο τού Μο
λιέρου, έγκαινίασε στίς 16 Μαΐου στό Γαλλικό ’Ινστιτούτο 
’Αθηνών μεγάλη Ικθεσι μέ θέμα «Μολιέρος 40 χρόνια στό 
’Εθνικό Θέατρο». Ή  μελέτη καί ή έπιμέλεια της έκθέσεως 
ήταν έργασία τού Γιάννη Ίορδανίδη.
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’Ο φείλουν τά "Εθνη νά ένθυμ οΰνται. Είναι χρήσιμον. 
Νά ένθυμοΰνται τάς εύτυχισμένας ώρας . Καί νά ανανεώ
νουν τά σ το ιχε ία , έκ τω ν όποίων προήλθον. Νά ένθυ- 
μοΰνται τάς δοκιμασίας καί νά διδάσκωνται άπό τά 
συμπεράσματα. Νά ένθυμοΰνται, εις τήν δευτέραν περί— 
πτω σιν , δ χ ι διά νά μισοΰν ανθρώ πους, αλλά διά νά μισοΰν 
συστήματα. ’Ό χ ι  διά νά έκδικοΰνται, άλλά διά νά προ- 
φ υλά σ σ ω ντα ι. Καί άπ οβα ίνει, έτσ ι, ή μνήμη τ ω ν , 
αυτοάμυνα . Καί τά πορίσματά τη ς, άρτος διά τό μέλλον . 
Χρειάζεται δέ , κ υρίω ς, ή Ε λ λ ά ς  νά μή λησμονή . Δ ιό τ ι, 
κατ’ έξ ο χ ή ν , ή "Ελλάς ή δαφνοστεφής βασανισμένη  
μετά τόν π όλεμ ον , ή μάρτυς τής δόξης, άνέβηκε εις 
τήν κορυφήν τ η ς , διά νά ζήση έκεΐ τόν π ό ν ο ν . Καί κρα
τούσα τήν δάφνην της , νά δεχθή , π ισώ πλατα, τήν δολο
φ ονικήν άπ όπ ειρα ν.

Ε ίχε κλείσει τό κεφ άλαιον της κατοχικής συμ φ ορά ς. 
’Α λλά δχι καί τό κεφ άλαιον τής κομμουνιστικής έπ ιβου- 
λής . Αυτό , έμενε άνοικτή έκκρεμότης αίματος, φω τιάς  
καί δακρύω ν. Δ έν είχε πληρωθή άπό τήν συμ φ οράν, 
πού κατέστησε δίδυμον τήν χιτλερικήν θηριω δίαν. 
Π αμφ άγον καί άπληστον εις τήν ιδέαν, εις τό σχέδιον  
τοΰ ά φ α νισ μ οΰ , θά ένόμιζες δτι έπρεπε νά έξαντλήση  
καί τά έσχατα περιθώρια τής έθνικής άντοχής Καί 
έπεφ ύλασσε δι’ αυτήν τήν φ άσιν , τήν άκραίαν όδ ύ νη ν. 
Τό απόσταγμα τής έγκληματικής σ κ έψ εω ς. Τό φαρμα
κερόν στιλέτο , διά τήν καρδιάν τής 'Ε λλάδος. Τήν 
άρπαγήν τω ν άνηλίκω ν παιδιώ ν τη ς, τό π α ι δ ο 
μ ά ζ ω μ α .

’Ή ρχισε τό πρώτον εις τήν χώ ραν μας κατά τώ ν χ ρ ι-  
στιανοπαίδω ν, είς ώρισμένας χρονικάς περιόδους καί 
κυρίως άπό τοΰ διαδόχου τοΰ Σ ελ ίμ , τοΰ Σουλεϊμάν 
τοΰ Α' , τό 1512—1520. Ά ν ά  πέντε έτη είς τήν άρχήν 
καί κατόπιν άνά τρία έτη καί τέλος κάθε έτος, διετάσσε- 
το ή βιαία στρατολογία χριστιανοπαίδω ν είς τάς εύρω - 
παϊκάς έπαρχίας τοΰ οθωμανικού κράτους , ιδία είς τήν 
"Ελλάδα, τήν ’Α λβανίαν καί τήν Ο υγγαρίαν. ’Εκ τής 
ΰποχρεώ σεω ς αυτής άπηλλάσσοντο ή Κ ω νσταντινού
π ο λ ή  καί ή νήσος Ρόδος καί ώρισμένα έπίσης χω ρ ιά , 
υποβαλλόμενα είς βαρείας φ ορολογία ς. "Η στρατολογία  
έλάμβανε χώ ραν ώς έ ξ ή ς : ’Αξιωματικοί τώ ν Γενιτσά
ρων ή ειδικοί πρός τοΰτο υπ άλλη λοι, έφω διασμένοι 
μέ τό αύτοκρατορικό φ ιρ μ ά νι, περιήρχοντο τάς πόλεις  
καί τά χω ριά καί βάσει το ΰ , ΰπό τώ ν δημογερόντω ν, 
ύποχρεω τικώ ς τηρουμένου μητρώ ου, έδιάλεγαν τά 
ώραιότερα καί εύρωστότερα παιδιά τώ ν Χ ριστιανώ ν, 
άπό ήλικίας 6—7 έτώ ν άρχικώς καί κατόπιν μέχρι
10—15 έτ ώ ν . Ά π ό  κάθε οικογένειαν έλά μ βα νον , κατ’ 
ά ρ χά ς, ένα π α ιδ ί, άλλά κατόπιν ήρπαζον δύο καί τρία , 
άκόμη ήρπαζον καί τέκνα μ ονογενή . Έ κολάζοντο διά 
βαρυτάτων ποινώ ν δσοι προσπαθούσαν νά αποκρέ
ψ ουν τά παιδιά τ ω ν . Οί στρατολόγοι έφέροντο μέ ά π ε-  
ρίγραπτον σκληρότητα πρός τούς Χ ριστιανούς. Ά π ό  
τούς εύπόρους ήρπαζον ολόκληρον τήν περιουσίαν τω ν , 
διά νά άπαλλάξουν τά παιδιά τ ω ν . ’Ενώ άπό τούς πτω 
χούς άπήγον περισσότερα τοΰ καθιερωμένου άριθμοΰ, 
τά όποια έπώ λουν ώς δούλους, δι’ ίδιον λογαριασμόν. 
’Επειδή οί έγγαμοι Χριστιανοί άπηλλάσσοντο τής στρα
τολογία ς, πολλοί γονείς έπάντρευαν τά παιδιά τω ν  
άπό τοΰ 10ου άκόμη καί του 8ου έτους τής ήλικίας τ ω ν . 
Ά ργότερ ον όμ ω ς, ή στρατολογία έπεξετάθη καί έπί 
έγγάμω ν νέω ν , τώ ν έχόντω ν ήλικίαν μέχρι 25 έτώ ν . 
Τό παιδομάζω μα έπεξετάθη, βαθμιαίω ς, καί είς τήν 
Μικράν ’Α σίαν, άντιστοίχω ς δέ ηύξήθη κατ’ αριθμόν 
καί τό σώμα τώ ν Γ ενιτσάρω ν, τό όποιον άπό 12.000  
έφθασεν είς 45 .000 , είς τάς άρχάς του 7ου α ίώ νος .

Τό παιδομάζωμα είς τήν χώ ραν μας έπανελή φ θη , 
ύπό τήν πλέον άπάνθρωπον μορφήν τ ο υ , κατά τόν 
συμμοριτοπόλεμον, τό 1947—1949. Ά τ υ χ ώ ς  δμω ς, 
άτυχώ ς διά τήν ιστορίαν τής "Ελληνικής Φ υλής, οί 
διενεργήσαντες αύτό δέν ήσαν, αύτή τήν φ ορά ν, ξένοι 
κατακτηταί καί άλλόθρησκοι, άλλά ξενόδουλοι "Έλληνες 
κομμουνισταί, οί όποιοι ύπείκκοντες είς τά κελεύσματα  
τής Μ όσχας, ήγειραν τά δπλα κατά τής Πατρίδος τω ν  
καί έπεχείρησαν νά έπιβουλευθοόν τήν έλληνικήν 
άκεραιότητα καί τήν έλληνικήν άνεξαρτησίαν. Τό παι
δομάζωμα περί τοΰ όποίου πρόκειται έδώ καί τό όποιον 
άτιμάζει τόν π ολιτ ισ μ όν, έξεδηλώθη κατά τάς άρχάς 
τοΰ 1948, άρχικώ ς σποραδικά, διά νά προσλάβη , έντός 
έλαχίστου διαστήματος, τήν έκτασιν τής πραγματικής 
λα ίλα π ος, κυρίως είς τάς βορείους έπαρχίας τής Έ λ λ ά -

«Τό παιδομάζωμα», σχεδίασμα τοΰ άειμνήστου ζωγράφου 
Άλέκου Άλεξανδράκη.

ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ  
" Υ φ υ π ο υ ρ γ ο ύ  

Περιφ. Διοικητοΰ Θ εσσαλίας

δ ο ς . Οί κομμουνισταί φ εύγοντες πρό τής έπιμόνου  
άντιστάσεως τής έθνικόφρονος "Ελλάδος, δέν περιω ρί- 
ζο ντο , π λ έο ν , νά φ ονεύσουν καί νά  ληστεύσουν, άλλά  
έσυραν όπισθεν αύτώ ν τά παιδιά τώ ν χω ρ ίω ν , τά  
όποια έκλαιγον άγόρια καί κορίτσια , μεγάλα καί μ ικ ρά . 
Έ τ σ ι, μεγάλαι όμάδες παιδιών , πραγματικοί άνθρώ πινοι 
ά γέλα ι, προωθούντο πρός τάς γειτονικάς χώ ρ α ς. Πολλά  
έκ τώ ν παιδιών αύτώ ν άπέθνησκον είς τόν δρόμον άπό 
τό ψ ΰχος καί άλλα άπέθνησκον άπό τάς κακ ουχίας, 
χω ρίς τήν μητρικήν π ερ ίθαλψ ιν. Τά άπαχθέντα παιδιά  
ύπελογίσθησαν, σύμφ ω να μέ τά στοιχεία  τά όποια  
συνεκέντρωσεν εύθύς αμέσως τότε ό Διεθνής ’Ερυθρός 
Σταυρός, είς 28 .000 . Ε ίχον δέ μεταφερθή είς τήν Βουλ
γαρ ία ν, τήν Τ σεχοσλοβακίαν, τήν Ρουμανίαν καί είς 
άλλας χώ ρας τοΰ Παραπετάσματος .

Εΐμεθα άκόμη, άγαπητοί άναγνώ σται, είς τήν 25ην 
έπέτειόν τ ω ν . Οίονδήποτε άλλον γεγονός μέ τέτοιαν 
χρονικήν άπόστασιν, θά έφ α ίνετο , ίσ ω ς, άπομεμακρυ- 
σ μ ένον. ’Ό χ ι  δμως καί αύτό. Δ ιότι τό παιδομάζω μα  
ύπήρξεν—αν συγχω ρήται ή φ ρά σ ις ,—ή άποκτήνωσις  
τοΰ κ τήνους. Έ στρέφ ετο κατά τοΰ Έ θ ν ο υ ς , ώς συνό
λου . Καί συγχρόνω ς έστρέφετο έναντίον τοΰ άνθρώπου , 
ώς αύτονόμου ύποστάσεω ς. ’Έ πληττε τήν Έ λλη νίδα  
μητέρα, είς δ ,τι ύψηλότερον καί ίερώτερον τήν ά νεβ ά ζει, 
κατά τήν διαδρομήν δλω ν τώ ν α ιώ νω ν, είς σύμβολον  
π ά μ φ ω τ ο ν , έκπληκτικόν, μοναδικόν. Τήν έπληττε είς 
τό άγιον φ ίλτρον τη ς, διά τό παιδί. Τής έξερ ίζω νε, 
δηλαδή , τήν καρδιάν · Καί αύτή ή κακουργία δέν πα
ραγράφεται. Δ έν άτονεϊ είς τήν άναπόλησιν. Δ έν γίνεται
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άνεκτή άκόμη καί είς τήν ζο ύ γ κ λ α ν . Δοκιμάστε νά  
άποσπάσετε άπό τήν λέαινα τό παιδί τη ς. Δοκιμάστε νά 
τού έπιτεθήτε. Ή μπορεΐ νά είσθε ισχυρότεροι. Π άντω ς, 
άπό τό πεδίον τής φοβέρας συγκρούσεως δέν πρόκειται 
νά σηκωθήτε. Καί αν συμβή , είναι βέβαιον δτι θά έχη  
μείνει έκεΐ γιά πάντα ή μη τέρα .

Ά ς  άνακληθή πρό όφ θαλμώ ν ή φρικιαστική είκών . *0 
έρυθρός τρόμος είχεν  δοκιμάσει δλας τάς μορφάς διά νά 
έπιβληθή . Εις κάποιον π λά τα νον , κάτω άπό τήν σκιάν 
τού όποιου έξεκούραζαν τόν μόχθον τω ν οί καλλιεργηταί 
τής γής , άνευρίσκετο αίωρούμενον τό πτώ μα τοΰ ίερέως . 
Ε ίχε βασανισθή προη γουμ ένω ς. Ε ίχον έξορυχθή οί ό φ -  
θ α λμ ο ί. Ε ίχον άποκοπή αί χεϊρες . Καί έπειτα ό έπίλογος  
τής άγχόνης . ’Ά λλοτε π ά λ ιν , τήν μακάβριαν σκηνήν τής 
θανατώσεως , ύπεχρεοΰντο νά παρακολουθήσουν οί κά
τοικοι—γυναίκες , παιδιά καί γέροντες . Εις άλλο χω ριό , 
ή έγκυος σύζυγος τίμιου άνθρώπου , πού ήρνείτο νά παρα- 
δώση τήν Πατρίδα, είχε σφαγή οίκτρώ ς, άφοΰ άπό τά  
σπ λά χνα  της είχεν  άποσπασθή καί ε ίχε  ριφθή βορά τών 
σκ ύλω ν, τό μ ελ λογέννη τον . Ά λ λ ο υ , λ εβ έντες , "Ελλη
νες γνή σ ιοι, ύπεχρεώ νοντο νά γίνω νται νεκροθάπται τοΰ 
έαυτοΰ τ ω ν . Ύ π εχρ εώ νοντο  νά άνόίγουν μόνοι τω ν τούς 
τάφους τ ω ν . ’Α λλού , όμαδικοί τ ά φ ο ι, πηγάδες πού δέν 
ήμποροϋσαν πλέον νά χω ρέσουν άλλους άδικοσκοτωμέ- 
νο υ ς , έχ α ινο ν , διά νά σκορπίσουν έφίαλτικήν παγερότη- 
τα καί τήν φρικιαστικήν όσμήν τού θανάτου . Καί ήρχετο  
ή νύ κ τα , ωσάν β ρ α χ ν ά ς . Χορός δαιμόνων έμοιαζε έξω  
άπό τό φ τω χικ ό  σπίτι άκόμη καί τό άθωότατο σούρωπο 
τώ ν φθινοπω ρινώ ν φ ύ λ λ ω ν . Καί οί άνθρω ποι, οί άν
θρωποι είχον στερηθή τοΰ ύπνου τήν εύεργεσίαν, τοΰ ύ
πνου τό δικαίω μα. Δέν έκλειναν τά μ άτια . Έ νέτειναν ά -  
πλώ ς τήν άκοήν . Ά φ ουγκ ρ ά ζοντο  . ΤΙ ήταν αύτό πού σά
λεψ ε ; ΤΙ γδούπος ήταν αύτός, πού έφθανε μ ισοσβυσμέ- 
νος; Μή καί έκρουε τό μάνταλον τής γέρικης πόρτας τής 
κόκκινης νύκτας ό κ ακούργος; Καί αί σκέψεις πολιορ
κούσαν τό προσκέφαλον . Καί ήρχοντο σ ιμά , άγαπημένοι 
γείτονες , συγχω ριανώ ν φ υσ ιογνω μ ίες , διά νά σταθούν 
πληγω μένες φρικτά έπάνω  άπό τό κ εφ ά λ ι, μέ τό τραγι
κόν έρώτημα είς τά χείλη  : Γ ια τ ί; Γιατί μέ σκ ότω σαν; 
Γιατί άφησαν τά παιδιά μου ό ρ φ α νά ; Καί καθώς ή αύγή 
πλη σίαζε , μαζί μέ τό πρώτο φ ώ ς , έφερε καί τήν πληρο
φορίαν δτι είς τήν Κοντινήν κοινότητα, ή περασμένη νύ
κτα είχε σημαδέψει μέ πένθος μερικές άκόμη ο ικογένειες.

’Α γαπητοί άναγνώ σται, τό παιδομάζω μα, είναι ένα— 
καί τό σοβαρώτερον —άπό τά δεδομένα, πού στοιχειοθε
τούν τό διεθνές έγκλημα τής γενοκτονίας . Έ νηργήθη άπό 
τούς Τ ούρκους, είς χρόνους σκοτεινούς , καί έδωσεν τούς 
Γενίτσαρους . Έ κ τοτε , προκαλεΐ φρίκην ή άνάμνησίς του . 
Τό παιδομάζωμα τού 1948 , ύπήρξεν άκόμη τραγικώτερον 
καί βαρύτερου . Δ ιότι έσημειοΰτο είς σ τ ιγμ ή ν, κατά τήν 
όποίαν ή έλευθέρα άνθρωπότης έθώπευεν μέ αύταρέσκεια 
τήν φήμη τού πολιτισμού της καί τό νόημα τής νω πής ν ί
κης τ η ς , έναντίον τής φασιστικής βαρβαρότητος . ’ Α π ε-  
τέλ εσ εν , λοιπόν , δεινήν προσβολήν κατά τού άνθρώ που, 
είς οίανδήποτε γεω γραφ ικήν μοίραν καί αν εύρίσκε- 
το . Καί δεινήν ΰβριν κατά τώ ν άπαραγράπτων δικαιω
μάτων τ ο υ . Καί δεινήν βλασφημίαν κατά τής προόδου 
τ ο υ . Είς τήν πραγματικότητα, έσήμαινε δλων αύτώ ν ά -  
ναίρεσιν . Δ ιότι σκεφθήτε : Ά ρ π ά γ ετ α ι, κάποτε, τό παι
δί ένός πλουσίου , διά νά έπιδιω χθοϋν λ ύ τρ α . Καί κινη
τοποιείται ή παγκόσμιος συνείδησις . Ά π ή χθη σα ν άπό 
'Ελλάδα 28 .000 , έντός μικρού χρονικού διαστήματος. ΤΙ 
έπρεπε νά είχε  συμβή ; ΤΙ έπρεπε νά είχεν  αίσθανθή ή Οι
κουμένη ; ΤΙ έπρεπε νά είχεν  ά π οφ α σ ίσ ει; Βεβαίως άπη- 
σχολήθησαν τά Η ν ω μ ένα  Έ θνη  . Καί δέν έλλειψ αν κα- 
ταδικαστικαί έτη μ ογορία ι. Πέραν δμως α ύτώ ν, ή ούσία 
τού προβλήματος διετηρεΐτο άμετάβλητος . Ύ π ή ρ χον τά  
28 .000 χαμένα π α ιδ ιά . Ύ π ή ρχον αί 28 .000 κεναί θέσεις 
είς τήν μεγάλην οίκογένειαν τού "Εθνους. Καί ύπάρχουν  
αί πληγαί ε ίς , άκριβώς ισαρίθμους, ψ υχάς Έ λληνίδω ν  
μητέρων πού αισθάνονται καί τώρα νά σαλεύουν τά λο
γικά . 1

Καί ίδού διατί ή μνήμη όφ είλει νά διαδραματίζη τόν δι
δακτικόν ρόλον της . Ά ν  θέλετε, τόν έθνικώς παιδαγω γι
κόν ρ όλον . Είναι άπαράδεκτον νά ύπάρχουν άκόμη "Ελ
ληνες , οί όποιοι δχι νά εύθυγραμμίζω νται, δχι νά συνο-  
δοιποροΰν, άλλά καί άπλώ ς νά προσφ έρουν, προφ ορι- 
κώς ή έγγρ ά φ ω ς, ύπόκρουσιν είς τόν κομμουνιστικόν Ισ
χυρισμόν .

Καί είναι άδιανόητον, έστω καί άν οί ίδιοι δέν είναι κ ομ -  
μ ουνισταί, έστω καί άν άδιάβλητον παραμένη τό μητρώον 
τ ω ν , νά κρατούνται παθητικοί είς τήν κομμουνιστικήν 
προπαγάνδα καί τάς προθέσεις της . Α ύτοί, δέν είναι άπα- 
θεϊς , δέν είναι έπ ιεικ εΐς . Δέν είναι άφ οβοι άπέναντι τού 
Κ ομμουνισμού . Είναι έπίκουροί τ ο υ . Είναι έμμεσοι σύμ
μαχοί τ ο υ . Καί αύτούς, κατ’ έξο χή ν , τήν βοήθειαν αύ
τώ ν χρειάζεται ό Κ ομμουνισμός. Τίποτε δέν έπιδιώκει 
περισσότερον άπό τούς δήθεν άνοιχτομάτηδες, πού δέν 
είναι παρά τ υ φ λ ο ί . Τίποτε δέν έπιζητεΐ περισσότερον άπό 
αύτόν τόν τύπον τού πολίτου. Δ ιότι είναι έκεΐνος πού ναρ
κώ νει , έπαναλαμβάνω  έστω καί άθελήτω ς, τήν πείραν 
τ ο υ , τήν εύφ υίαν του , τήν όξυδέρκειάν του , νομίζοντας  
δτι υπηρετεί άλλους σκοπούς, ένώ  είς τήν ούσίαν πιστώ 
νει τάς δυνατότητας τού κομμουνιστικού σχεδίου . Καί τό 
σχέδιον αύτό διαθέτει άφθονίαν μεταμφ ιέσεω ν καί προ
σαρμογών . Δ ιότι είναι έκπονημένον μέ τόν δόλον καί προ
χω ρεί μέ τήν π α νουρ γία ν. ’Εναλλάσσει τό ψεύδος μέ τήν 
ύποκρισία ν. Καί παραχαράσσει καί παραμορφώνει καί 
καπηλεύεται τήν άλήθειαν . Πώς είνα ι, λοιπόν , δυνατόν, 
πώ ς ήμπορεΐ νά ύπάρχουν Έ λλη νες οί όποιοι νά μή α ’-  
σθάνωνται ήφαίστεια είς τά στήθη , καθώς περνά πρό όφ 
θαλμών ή τραγωδία τού παιδομαζώματος ; Καί τί θά πρέ
πει άναδρομικώς νά συμπεράνη κανείς δΓ αύτούς . Μήπως 
έμειναν τότε άσυγκ ίνη τοι; Ά π ό  τήν άγκαλιά τώ ν μανά
δ ω ν, ήρπάζοντο άπό αγρίους τά παιδιά . Έ νέσκηπταν ώς 
θύελλα τρόμου καί έξετέλουν τό άνούσιον έργον τω ν . Καί 
ήταν ένας θάνατος φοβερώτερος άπό τόν βιολογικόν . Μή
πω ς , λοιπόν , ένώ πιον τής είκόνος έκείνης , πού τήν ένέ-  
π νεεν ή φρίκη καί τήν ύπέγραφ εν ή βρωμερότης είς τήν 
χειροτέραν μορφήν τ η ς , έμειναν άπαθεΐς ; Μήπως δέν ύ -  
πήρξαν κάν θεαταί; Μήπως οί άπεγνω σμένες κραυγές τώ ν  
γυναικώ ν δέν κατώρθωσαν νά διαπεράσουν είς τήν καρ
διάν , διά νά τής άφήσουν τήν άφ υπνιστικήν ή χώ  τής ό -  
δύνης καί τού θρή νου; ΤΙ άλλο δέ χειρότερον ήμποροΰσε 
νά συμβή ; Έ δολοφ ονείτο τό φ ίλτρον τώ ν γονέω ν . Έ δ ο -  
λοφονεΐτο ή παιδική άθω ότης. Έ στραγγαλίζετο ή παιδι
κή σκέψις . Οί άγγελοι τής ύπαίθρου περνούσαν είς τά χ έ 
ρια τώ ν έρυθρών δα ιμ όνω ν. Καί αύτοί οί σημερινοί άν
θρωποι πού μηρυκάζουν, μέ άλλους τρόπους , δσα οί κομ
μουνιστικοί ισχυρισμοί διατείνονται, αύτοί δέν αισθάνο
νται άκόμη τήν άνάγκην ψ υχικής έξεγέρσεως , δΓ δ ,τι θά 
μείνη άνεξίτηλον στίγμα τού πολιτισμού ;

Είναι θλιβερόν νά τό ύποθέτη κανείς. Καί είναι θλιβε
ρόν έπίσης νά διαπιστώνη τοιαύτας ένθαρρύνσεις πρός τόν 
Κ ομ μ ουνισμ όν.

"Οσοι δέν τό σκέπτονται, δέν είναι κάν άπερίσκεπτοι, 
είναι άσυνείδητοι.

Είναι οί έλάχιστοι έλεεινοί καί τρισάθλιοι, είναι οί Α
συνείδητοι ή κερδοσκόποι, κακοί Έ λ λ η ν ε ς , οί όποιοι πρέ
πει νά μένουν είς τό περιθώ ριον. Οί όποιοι πρέπει νά ά -  
π ομω νώ νω ντα ι, ήθικώ ς, άπό τήν έθνικήν συνείδησιν, 
πού όφ είλει νά άγρυπνή καί νά έπεξεργάζεται διαρκώς 
τήν άποθησαυρισμένην όδυνηράν πείραν , διά νά  ίσχυρο- 
π οιή ται. Νά ίσχυροποιήται, έτσ ι, ή άσπίς τής Πατρίδος. 
Ά σ π ίς  πού πρέπει νά κρατήται ισχυρά—άλώβητος— χ ω 
ρίς τό έλάχιστον ρήγμα. Δέν άναξέομεν π λη γά ς. Δ έν ε ΐ-  
μεθα παρά οί εύλα β εΐς, πού κομίζουν τόν φόρον τω ν . Καί 
στεκόμαστε μέ τήν μνήμην γ ο νυ π ετή . Ά π ό  τήν έπέτειον 
τής τραγωδίας , ζητοΰμεν άνανέωσιν τού συμπεράσματος . 
Αύτός είναι ό Κ ομμουνισμός. Καί σφ ραγίζομε τήν σημε
ρινήν πραγματικότητα μέ τήν άλήθειαν : Αύτό πού έχομε  
είναι εύλογία  . Ή  γαλήνη , ή τά ξις , ή Ασφάλεια . Νά ξέρης 
δτι αύτό πού άφησες , αύτό θά ευρης είς τό σπίτισου . Τήν 
οίκογένειάν σου πλήρη καί Ασφαλή . Είναι ύπέρτατον Αγα
θόν . Είναι χαρά . Είναι όρμητήριον , διά τήν κατάκτησιν 
τής ζω ή ς. Καί αύτό τό όρμητήριον, χάρις είς τήν ’Εθνι
κήν Κυβέρνησιν , μας Ανήκει, έξησφαλισμένον μέ δλας 
τάς έγγυήσεις . Είναι τό έξοχον καί δίκαιον προνόμιον τώ ν  
Ε λ λ ή ν ω ν , μέσα είς ένα κόσμον συνταρασσόμενον άπό 
έπιθετικήν σύγχυσ ιν καί άναρχουμένας δοξασίας. Προ
νόμιον πού θά μείνη σταθερόν . Δ ιότι Ακλόνητος είναι καί 
ή πίστις δτι όφ είλομεν νά συνεχίσω μεν τήν πορείαν, 
πρός τά έμπρό; , άδελφ ω μ ένοι, Αγαπημένοι, ήνω μένοι είς 
τήν ίεράν έπιταγήν τού Έ θνους . Ν αί, Έ λλ η νες  .

"Ολοι μαζί διά τήν Ε λ λ ά δ α .
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Π Α Ν Ε Υ Ρ Ω Π Α  · Ι · Κ Ο Ι  Α Γ Ω Ν Ε Σ  
Κ Α Λ Α Θ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Πρωτοφανή θρίαμβο έση
μείωσε στήν Ούγγρική πόλι 
Σομπάτελυ ή Εθνική όμάς 
μπάσκετ κατά τήν προκριμα
τική φάσι τοϋ Πανευρωπαϊ
κού πρωταθλήματος. Τό Ε λ 
ληνικό συγκρότημα άπό 5-14 
Μαίου έδωσε επτά άγώνες 
καί έπέτυχε ισάριθμες νίκες. 
Συγκεκριμένα έφερε τά έξης 
αποτελέσματα ιΜέΔυτ. Γερ
μανία 81-77, ’Αγγλία 88-81, 
Βέλγιο 73-67, Φινλαν
δία 112-83, Ουγγαρία 86-79, 
Πορτογαλία 96-65 καί Τουρ
κία 84-81. Μέ τό «άβαντάζ» 
αύτό καί-(- 4 βαθμούς έπειδή 
έτερμάτισε άήττητη, πέρα
σε πανηγυρικά στήν ήμιτελι- 
κή φάσι πού έπακολούθησε 
στήν Βιέννη. Έ κεΐ, άφοϋ 
έπέτυχε τήν 8η νίκη της έπί 
τής Άνατ. Γερμανίας μέ 
76-58, μπήκε καί τυπικά στή 
τελική φάσι τού πρωταθλή
ματος πού θά γίνη τον Σε
πτέμβριο στήν Βαρκελώνη. 
Στήν συνέχεια μέ έκδηλα τά 
σημεία τής κοπώσεως καί 
χωρίς νά «φορτσάρη», άφοϋ 
οί άγώνες δέν είχαν γι’ αυ
τήν καμμιά βαθμολογική ση
μασία, έχασε άπό τούς μα
χητικούς άλλά καί έπεισοδια- 
κούς Γάλλους μέ 57-61 καί 
τό ’Ισραήλ μέ 73-74.

’Από τήν 'Ελληνική ομάδα 
μέ τήν οποίαν αγωνίστηκαν 
καί οί μπασκετμπωλίστες 
Χωροφύλακες Ίορδανίδης, 
Ραφτόπουλος καί Γιαννου- 
ζάκος, όλοι δπως θά έλεγε 
κανείς έδωσαν τόν καλύτερο 
έαυτό τους γιά νά έπιτύχουν 
τήν πρόκρισι. Κορυφαίοι 
ύπήρξαν οί Γκούμας καί Ίορ- 
δανίδης. Ό  δεύτερος, στό 
αποφασιστικό παιχνίδι μέ 
τούς γηπεδούχους Ούγγρους, 
παρά τόν τραυματισμό του 
κατέπληξε καί έπέτυχε 28 
πόντους. Ικανοποιητική 
έπίσης υπήρξε ή άπόδοσις 
των Καστρινάκη, Ραφτο- 
πούλου καί Γιαντζόγλου. 
Ή  'Ελληνική όμάς πού διεκ- 
δικεϊ μέ άξιώσεις τόν τίτλο 

Ό  έκ τών διακριθε- τής Πρωταθλητρίας Εύρώ-
ντων είς τούς Πανευ- πης, είς τούς τελικούς τοϋ
ρωπαϊκούς άγώνας Σεπτεμβρίου θά άντιμετωπί-
μπάσκετ Χωροφύλαξ ση τήν Γαλλία, τό ’Ισραήλ
Ίορδανίδης. καί τήν Τουρκία.

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  Π Α Λ Η Σ

Μέ διοργανώτρια τήν Πυροσβεστική 'Υπηρεσία διεξήχθη 
μέ έπιτυχία άπό 11-13 Μαίου στή Κέρκυρα τό πρωτάθλημα 
πάλης μεταξύ τών Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας. Τήν πρώτη θέσι στήν γενική βαθμολογία κατέλαβαν οί 
παλαισταί τοϋ Στρατοΰ οί όποιοι συνεκέντρωσαν 50 βαθμούς. 
Ή  Χωροφυλακή έλαβε μέρος στήν κατηγορία τών 100 κιλών 
μέ τόν παλαιστήν Χωροφύλακα Στυλ. Σπανουδάκην ό όποιος 
καί κατέκτησε τήν πρώτη θέσι άφοϋ ένίκησε μέ πτώσι τούς 
Γεωργίου (Άστυν. Πόλεων) Χαραλαμπίδη καί Νικηφόρου 
(Πυρ. 'Υπηρεσίας)’Αρβανίτη (Στρατοΰ) καί εις τά σημεία τόν 
Λινάρδο (Στρατοΰ). Είς τόν Χωροφύλακα Σπανουδάκην, ό 
όποιος άπό τό 1965 είναι πρωταθλητής 'Ελλάδος στήν κατηγο
ρία 80 κιλών Έλληνορρωμαϊκής πάλης, άπενεμήθη καί τό Κύ- 
πελλον ήθους.

Ό  Α. Δ. X. ’Ηπείρου άπονέμων τό κύπελλον είς τόν πρω
ταθλητήν Χωροφύλακα Σπανουδάκην.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Μέ συμμετοχή καί Ελλήνων άθλητών διεξάγονται τόν ’Ιούνιο 
οι έπόμενες διεθνείς διοργανώσεις.

ι\
ΠΥΓΜΑΧΙΑ : 1-10 ’Ιουνίου Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στή 
Γιουκλοσλαβία.’Από 'Ελληνικής πλευράς συμμετέχουν 6 πυγμά
χοι, μεταξύ τών όποιων καί ό Χωροφύλαξ, Σπυρίδων Φωτόπου- 
λος στήν κατηγορία τών 51 κιλών.

ΠΑΛΗ : 1—3 ’Ιουνίου. Πρωτάθλημα 'Ελληνορρωμαϊκής πάλης 
στό ’Ελσίνκι. Έ ξ  άλλου άπό 21-24 ’Ιουνίου θά πραγματοποιη- 
θή στήν ’Αθήνα Διεθνές τουρνουά μέ συμμετοχή παλαιστών τής 
Ελλάδος, 'Ισπανίας Ελβετίας, Μαρόκου, Κύπρου.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ : 13 ’Ιουνίου στήν ‘Αθήνα Ελλάς-Ούγγαρία 
είς τά πλαίσια τοϋ κυπέλλου έλπίδων τής ΟΥΕΦΑ.
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ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Από 19 ’Απριλίου έως 19 Μαΐου ή Εθνική όμάς σκοποβο
λής έλαβε μέρος στίς άκόλουθες διεθνείς διοργανώσεις:

•
Βαλκανικό Πρωτάθλημα στην Γιουγκοσλαβική πρωτεύουσα 

άπό 19-23 ’Απριλίου, μέ συμμετοχή των Βαλκανικών Χωρών 
πλήν της ’Αλβανίας. Οί Έλληνες σκοπευταί στήν ομαδική 
βαθμολογία κατέλαβαν δεύτερες θέσεις εις τό πιστόλι κατ’ αν
δρεικέλων (2.300 β .) καί τό στρατιωτικό περίστροφο (2.281 β .) 
τρίτες εις τό πιστόλι άκριβείας (2.170 β .) και στάνταρ καραμπί- 
να τών τριών στάσεων (2.197 β .) καί τέταρτες εις τό τυφέκιον 
τών 22 έκ τοϋ πρηνηδόν (2.343 β .) καί εις τό ίδιο τυφέκιον τών 
τριών στάσεων (4.302 β .). ’Ατομικές διακρίσεις είχαν οί Μάνθος 
(3ος εις τό τυφέκιον 22 έκ τοϋ πρηνηδόν) Παπαγεωργόπουλος 
(4ος εις τό πιστόλι κατ’ άνδρεικέλων καί τό στρατιωτικό περί
στροφο), καί Μοίραρχος Κοτρώνης Δημ. 6ος εις τό πιστόλι 
άκριβείας.

•
Διμερείς αγώνες ’Ιταλίας καί Ελλάδος στήν πόλι Πράττο 

Φλωρεντίας άπό 10-13 Μαΐου, οπού οί άριθμητικώς υπέρτεροι 
’Ιταλοί έπεκράτησαν τών 9 συνολικώς Ελλήνων σκοπευτών. 
Οί τελευταίοι όμως έσημείωσαν επιτυχημένη έμφάνισι έν σχέσει 
μέ τήν περισυνή άντίστοιχη διοργάνωσι. Εις τό όμαδικό της κα- 
ραμπίνας έκ τοϋ πρηνηδόν κατέκτησαν τήν πρώτη θέσι μέ 2357 
β.έναντι 2343 της ’Ιταλίας. ’Ατομικές νίκες έπέτυχαν οί Μοί
ραρχος Κοτρώνης 2ος στό πιστόλι άκριβείας 50 μ. μέ 541 ]600, 
Μάνθος 2ος στήν καραμπίνα έκ τοϋ πρηνηδόν άφοΰ ίσοβάθμισε μέ 
τον πρώτο ’Ιταλό μέ 595)600, Σιώμος 3ος στό πιστόλι κατ’ 
άνδρεικέλων άφοΰ ίσοβάθμισε μέ τό 4ο τελικώς Παπαγεωργό- 
πουλο μέ 585)600, Τραγουδάρας 5ος εις τό τυφέκιον 22 τών 
τριών στάσεων, καί Τζαμαλούκας—Τραγουδάρας εις τό τυφέ
κιον 22 έκ τοϋ πρηνηδόν 3ος καί 4ος μέ άντίστοιχες έπιδόσεις 
591 ]60 καί 588)600.

•
Σκοπευτική συνάντησις άπό 15-19 Μαΐου στήν 'Ισπανική 

πόλι της Γαλικίας Μόντε Βέντρε μεταξύ Ισπανίας, Ελλάδος, 
Γαλλίας, Πορτογαλλίας, Βελγίου, Ρουμανίας καί Μονακό. ’Από 
τούς Έλληνες σκοπευτάς 6 Μάνθος κατέλαβε τήν 1η θέσι στήν 
άτομική της καραμπίνας έκ τοϋ πρηνηδόν μέ 596)600. Στήν 
ομαδική τοϋ άεροβόλου πιστολιού οί Μοίραρχος Κοτρώνης — 
Παπαχρήστου—Παπαγεωργόπουλος κατέλαβαν τήν 3η θέσι. Ό  
Μοίραρχος Κοτρώνης στό πιστόλι άκριβείας τών 50 μ. άτύχησε

καί κατέλαβε τήν 9η θέσι μέ βολή 545 ]600. Τό άξιοσημείωτο 
είναι δτι ό πρώτος νικητής καί πρώτος Όλυμπιονίκης τοϋ Μονά
χου Σκάνακερ έπέτυχε βολή 561)600 πού αντιστοιχεί μέ τό 
άτομικό ρεκόρ τοϋ πρωταθλητοΰ Ελλάδος Μοιράρχου Κοτρώνη. 
Οί 'Ισπανοί διοργανωταί εκτός άπό τά κολακευτικά σχόλια γιά 
την Ελληνική ομάδα, σ’ έναν τιμητικό πίνακα πού είχε τόν 
τίτλο GRANDE PREMIO DE ESPANA ('Ισπανικό Γκράν 
πρί) μεταξύ τών καλυτέρων σκοπευτών συμπεριέλαβαν καί τούς 
Έλληνες Κοτρώνη, Μάνθο καί Παπαγεωργόπουλο.

* * *
Ά πό 14-16 Μαΐου εις τά σκοπευτήρια της Καισαριανής καί 

τοϋ ΚΕΒΟΠ έπραγματοποιήθησαν οί έτήσιοι σκοπευτικοί άγώ- 
νες τών Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας. ’Επί συνόλου 6 άγωνισμά- 
των, ή Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής κατέλαβε τήν πρώτη 
θέσι εις τό πολεμικόν τυφέκιον (ταχεία βολή) μέ 873β. καί τήν 
δευτέρα εις τό πολεμικόν τυφέκιον (βολή άκριβείας) μέ 1212 β.

Ά πό τούς σκοπευτικούς αγώνας τών παραγωγικών Σχο
λών Ε. Δ. καί Σ. Α. Δόκιμος Αξιωματικός Χωροφυλακής παρα- 
λαμβάνων τό κύπελλον πρώτου νικητού

ΣΥΝΕΒΗ ΣΑΝ.......................  ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ.................

ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ........................  ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ό  Χωροφύλαξ άθλητής τής άρσεως βαρών ’Ελευθέριος Στε- 
φανουδάκης άγωνιζόμενος εις τό’Όμπερχάρυζεν τής Δυτ. Γερμα
νίας μεταξύ άθλητών 11 άλλων κρατών, στήν κατηγορία τών 
67,5 κιλών κατέλαβε τήν πρώτη θέσι καταρρίπτοντας συγχρόνως 
καί τό πανελλήνιο ρεκόρ, άφοΰ άνύψωσε μέ κινήσεις «ζεττέ» 
καί «άρασσέ» 150 καί 120 κιλά άντιστόίχως.

* * *
Μέ άπόφασι τής ΦΙΜΠΑ ό Έλλην τεχνικός τοϋ μπάσκετ κ. 

Φαίδων Ματθαίου μαζί μέ τόν Πολωνό Ζαγκόρσκυ ώρίσθησαν 
«κώουτς» (προπονηταί) τής Μικτής Ευρώπης, έν δψει τών 
άγώνων της άπό 14-16 ’Ιουνίου στήν ’Ισπανία, δπου θά άντιμε- 
τωπίση τήν Γιουβεντούτ Μπανταλόνα καί Ρεάλ.

* * *
Ό  Δυτικογερμανός Κλάους Βόλφερμαν κατέρριψε τό παγκό

σμιο ρεκόρ τοϋ άκοντισμοϋ μέ έπίδοσι 94 μ. 08. Τό παλαιό 
(93 μ. 80) κατείχε άπό τό 1972 ό Ρώσος Λούσις.

* * *
Ό  δισκοβόλος Τσιάρας τήν 20 Μαΐου έ. έ. έγωνιζόμενος εις 

τό Λος Άντζελες κατέρριψε τό ρεκόρ δισκοβολίας μέ έπίδοσι 
58 μ. 42. Τό παλαιό κατείχε άπό 15-7-1791 ό Καμπίτσης μέ 
58 μ. 28.

Ό  ποδοσφαιριστής Χωροφύλαξ Μιχαλόπουλος, έπίλεκτο 
μέλος τής Παναχαϊκής καί τών ’Εθνικών Ενόπλων καί ’Ελπίδων 
ύπέστη σέ άγώνα προπονήσεως κάταγμα τής λεκάνης καί θά 
παραμείνη γιά άρκετό χρονικό διάστημα έκτος γηπέδων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  
ΣΤΙΒΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Μέ συμμετοχή 880 έφηβων καί 280 νεανίδων άπό 78 Συλ
λόγους τής Χώρας, τήν 18 καί 19 Μαΐου διεξήχθησαν εις τό 
Στάδιον Καραϊσκάκη οί καθιερωμένοι ετήσιοι Πανελλήνιοι άγώ- 
νες στίβου έφηβων καί νεανίδων. Κατά τούς άγώνες κατερίφθη- 
σαν 21 ρεκόρ άπό τά όποια 4 είναι ισοφαρίσεις, παλαιών. Άπό 
τούς άθλητάς τοϋ Σώματος πρώτες νίκες άπέσπασαν οί Δόκιμοι 
Χωροφύλακες Κούρτης εις τούς δρόμους 800 μ. (1.53".4) καί 
2.000μ. στήπλ (5/11".8- νέον πανελλήνιον ρεκόρ), Μανδέλος 
εις τά 110 μ. μετ’ έμποδίων (14".8-νέον ρεκόρ άγώνων), Γεωρ- 
γακόπουλος εις τά 1.500μ. (3.'54".9-νέον ρεκόρ άγώνων) καί 
Πατρώνης εις τό ύψος μέ 1μ. 99. Οί έπιδόσεις τών Δοκίμων Χω
ροφυλάκων Κούρτη καί Μανδέλου καθώς καί τοϋ δρομέως τοϋ 
Α.Ο. Δράμας Βαλδίρκα (400 μ. μετ’ έμποδίων 53" 0 καί 400 μ. 
απλά 48". 7) κρίνονται άξιόλογες καί έλπιδοφόρες έν δψει τών 
Πανευρωπαϊκών καί Βαλκανικών άγώνων στίβου εφήβων πού 
θά γίνουν τόν Αύγουστο στό Ντούϊσμπουργκ καί Βουκουρέστι 
άντιστόίχως.
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K" r αθώς περνάνε τά χρόνια και τα τωρινά πού 
ζοϋμε μας κάνουν ν’ αναπολούμε και να νο
σταλγούμε τά περασμένα, καθώς υψώνονται οι

-------- ν  πολυώροφες πολυκατοικίες καί οι τσιμεντένιοι
πύργοι τής ’Αθήνας, κρύβοντας μας δλο καί περισσό
τερο τον ήλιο καί τον αττικό ουρανό, καθώς ξένα ήθη 
καί έθιμα έχουν εισβάλλει στη ζωή μας, ή άνάμνησις 
μιας παλιάς γραφικήςπαραδόσεως είναι κάτι πού 
μάς παίρνει από τό αγχώδες Σήμερα καί μάς πάει 
στο ρωμαντικό Χθές.

Μέσα σ’ αυτή την παράδοσι είναι καί ή γιορτή 
τού ”Α ϊ — Γιάννη τού Κλήδωνα. ’Άσβυστες μένουν 
ακόμα στή μνήμη οι μεγάλες φωτιές πού άναβαν 
καί υψώνονταν τήν παραμονή της άπ’ δλους τούς 
μικρούς καί αραιοκατοικημένους ακόμα δρόμους τής 
’Αθήνας, κι έκαναν αυτούς πού τις βλέπανε από μα- 
κρυά νά νομίζουν δτι ή γειτονιά τους έπιασε φωτιά!...

Μπορεί ακόμα ν’ άνάβουνε σε μερικές μακρινές 
συνοικίες οι φωτιές τ ’ "Αϊ — Γιαννιού, μά ή γιορτή 
του, πού γίνονταν με παλλαϊκή συμμετοχή, μέ γέλια, 
τραγούδια καί χαροκόπια έχασε πια δλη τήν παλιά 
αθηναϊκή της λάμψι! Κι δπως λέει ό ποιητής καί 
νοσταλγός τής παλιάς ’Αθήνας,

Στής Πλάκας τις άνηφοριές, 
πού άνθιζαν οί κληματαριές 
σ’ αυλές και σέ μπαλκόνια, 
τώρα μαράθηκαν κι αυτές, 
κι’ είναι οί αυλόπορτες κλειστές 
κι έρημες άπό χρόνια!. . . .

Τ’ "Αϊ—Γιαννιοΰ τού Κλήδωνα 
ή άρχόντισσα τοϋ Λίμπονα 
φωτιά πια δέν άνάβει.
Καί τά παλιά τ’ άρχοντικά, 
πού στόλιζαν βασιλικά, 
τά ρίχνουν οί έργολάβοι!.

Τέτοιες καλοκαιριού βραδυές, 
κάτω άπ’ τις πράσινες μουριές 
σπίθιζεν ή ρετσίνα.
Καί στής κιθάρας τούς λιγμούς 
σβήναν μεράκια καί καημούς 
καί γλένταγε ή ’Αθήνα!

Τό έθιμο άρχιζε άπό τό απόγευμα τής παραμονής 
τ’ "Αϊ — Γιαννιού. Μόλις βασίλευεν ό ήλιος 
σ’ δλους τούς δρόμους τής ’Αθήνας δέν άκουγες παρά 
τις χαρούμενες φωνές μικρών καί μεγάλων, πού ετοι
μάζονταν ν’ ανάψουν τή φωτιά έξω άπό τήν πόρτα 
τους. Οί αποθήκες αδέιαζαν άπό τά παλ.ιοκόφινα, 
τις σπασμένες κι άχρηστες καρέκλες, κι δ,τι άλλο 
μπορούσε νά καεί! "Εφερναν ακόμα τά ξερά κλήματα 
άπό τήν κληματαριά πού είχε τότε σχεδόν τό κάθε 
αθηναϊκό σπίτι. Καίγανε ακόμα κι δλους τούς «Μάη- 
δες» των σπιτιών, γιατί τό θεωρούσαν γρουσουζιά 
νά μή μείνει ό Μάης τους κρεμασμένος ολόκληρη τή 
χρονιά ή νά πεταχτεί στά σκουπίδια καί νά μήν καεί 
στον Κλήδωνα.

Σάν άναβαν τή φωτιά στή γειτονιά μέ τά προσανά-

Τωρινά καί περασμένα

Ό  κ λ ή δ ω ν α ς

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Σ Φ Υ Ρ Ο Ε Ρ Α  
Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ



ματα πού φέρνανε τα παιδιά, τότε όλοι πού ήσαν εκεί, 
νέοι και ηλικιωμένοι ακόμα, παιδιά, άντρες και γυ 
ναίκες, άρχιζαν νά την πηδούν τρεις φορές για γούρι, 
λέγοντας:

Θά περάσω τή φωτιά — μή μέ πιάσει άρρωστιά!

ή, για vq ευχηθούν τού σπιτιού, λέγανε:

Εξω ψύλλοι καί κοριοί — μ έσ α  ή ρόγα ή χρυσή

Ωραία και μεγαλόπρεπης ήταν ή δψις πού παρόυ- 
σίαζεν ή ’Αθήνα εκείνο τό βράδυ! ’Από ένα της λόφο, 
όπως ό Λυκαβηττός, μπορούσε νά δει κανείς νά λαμπα
διάζουν παντού και νά σπιθοβολ,ούν οί φωτιές, ενώ 
οι καπνοί τους έφταναν σε μεγάλο ύφος καί χάνονταν 
μέσα στά σκοτάδια τής νύχτας.

Κι όταν πιά οί φλόγες έσβνναν, μερικές νοικο
κυρές περίμεναν νά πάρουν τή στάχτη για νά τή 
σκορπίσουν στις ανλχς και στις γωνιές τού σπιτιού, 
γιά νά (ξορκίσουν και νά διώξουν έτσι απ’ αυτό τά 
ενοχλητικά καλοκαιρινά ζωύφια, ί/ολλές ακόμα παίρ
νανε τή στάχτη γιά νά τή χρησιμοποιήσουν στήν 
μπουγάδα, μά καί στά γλυκά, πού έτσι φούσκωναν 
καλλίτερα. Σε λίγο, δλοι οι γείτονες μαζεύονταν ατούς 
κήπους καί στις αυλές των σπιτιών τους κι άρχιζε 
το καθιερωμένο γλέντι:

’Εκεί άρχιζε καί τό δεύτερο μέρος τής γιορτής, 
ο καθαυτό Κληδωνας. ’Ηταν μιά τελετή προφητική, 
που φανέρωνε τήν τύχη καί προμάντευε τό μέλλον 
όσων παίρνανε μέρος σ’ αυτή. Ή  γιορτή αυτή άρχιζε 
από τ’ απόγευμα τής παραμονής τ’ "Αϊ — Γιαννιοΰ, 
πριν ανάψουν οί φωτιές. Τρία κορίτσια παίρνανε 
ένα κανάτι πήλ.ινο, μπακιρένιο ή ασημένιο, άμεταχεί- 
ριστο όμως, καί φέρνανε τό αμίλητο νερό από τρία 
πηγάδια τριών σπιτιών πού τά κατοικούσαν γυναίκες 
παντρεμένες μονάχα μιά φορά καί ζούσαν οί άντρες 
τους. Τό νερό αυτό, προτού φθάσει στο σπίτι, έπρεπε 
νά τό περάσουν τά κορίτσια αμίλητα από τρία τρί
στρατα καί από τρεις έκκλ,ησιές. Μά ή διαδρομή 
αυτή δεν ήταν καί τόσο εύκολη, γιατί οί νέοι καιρο- 
φυλακτούσαν καί άρχιζαν στά κορίτσια τά πειράγματα 
γιά νά τά κάμουν νά μιλήσουν ή νά γελάσουν.

Όταν πιά μέ τό άμίλ,ητο νερό φθάνανε στο σπίτι, 
τις περίμεναν εκεί άλλες κοπέλλ.ες. Κάθε μιά έρριχνε 
μέσα τό σημάδι της, ένα σκουλ.αρίκι, ένα δακτυλίδι, 
μια καδένα, ένα σται>ρό, κι ύστερα σκέπαζαν τό κανάτι 
μ ’ ένα κόκκινο πανί, λέγοντας:

Κλειδώνουμε τόν Κλείδωνα μέ τ’ "Αϊ—Γιαννιοΰ
τή χάρη,

κι οποία έχει ριζικό καλό αύριο θά τό πάρει!. . . .

’Άφηναν ύστερα τό σταμνί δλη νύχτα έξω γιά νά 
το δουν τ άστρα, καληνυχτίζονταν καί περίμεναν 
μ αγωνία την άλλη μέρα, ενώ μέσα στής νύχτας τή 
σιγαλιά αντηχούσε ή γλυκειά καντάδα πού νανούριζε 
τα κοριτσίστικα όνειρα ή τά γέμιζε χτυποκάρδια.

Μόλ.ις ξημέρωνε καί προτού ακόμα βγει ό ήλιος, 
γιά νά μήν δει τό σταμνί, τό παίρνανε μέσα στο σπίτι 
καί τό φύλαγαν σ’ ένα σκοτεινό μέρος. Τό απόγευμα, 
δλα τά κορίτσια πού είχαν ρίξει μέσα στο σταμνί τά

σημάδια τους, μαζευόταν στήν αυλή του σπιτιού κι' 
άρχιζαν τήν τελετή, λέγοντας:

’Ανοίγουμε τόν Κλείδωνα μέ τ’ "Αϊ—Γιαννιοΰ
„ τή χάρη,

κι οποία εχει ριζικό καλό , νά ρθεΐ καί νά τό πάρει.

y Τ0Τε ενα κοθιτσακι η ενα αγόρι, πού έπρεπε νά 
ζοϋν οί γονείς του καί νά είναι μοναχοπαίδι, έβγαζεν 
/να ένα τά̂  ριζικάρια, ενώ τά κορίτσια πριν τραγου
δούσαν ή απλώς άπήγγελαν ένα δίστιχο πού είχε μιά 
σημαδιακή έννοια και φανέρωνε τήν τύχη εκείνης 
πού έβγαινε τό σημάδι της:

Στο κυπαρίσσι τό ψηλό, στο μεσιανό κλωνάρι, 
τό κοντογειτονόπουλο θά ’ρθεΐ καί θά σέ πάρει.

Πολλές φορές τά δίστιχα αυτά ήταν καί πειραχτικά,
όπως:

Σάν μάθει ό κάβουρας χορό κι ή γάτα μαντολίνο, 
τότε κι έσύ θά παντρευτείς, νά βάλεις καπελλίνο.

Κι όταν πια ολα τα ριζικάρια βγαίνανε άπό τό σταμνί 
τού Κληδωνα, δλα τά κορίτσια πιάνανε τό χορό μέσα 
στην αυλή, με τραγούδια άνάλ.ογα στήν εποχή:

Μά ή γιορτή τού Κληδωνα στήν ’Αθήνα δέν τελείωνε 
εδώ). Πάλι την παραμονή ζύμωναν μιά πίττα μέ τ ’ άμί- 
λητο νερό, βαςανε μέσα πολύ αλάτι ώστε νά γίνει 
τιολν αλμυρή xac πριν κοιμηθούν τρώγανε ένα χομ- 
ματι χο)ρις να τιιονν ατιο Jiavco νερό. ”Ετοι τη νύχτα., 
που διψούσαν άπό τήν άλμυρόπιττα, όπως τή λέγανε, 
βλ.επανε συχνά στ όνειρο τους δτι κάποιος ή κάποια 
τους έδινε νερό νά πιοϋν, κι αυτό φανέρωνε πώς θά 
ήταν εκείνος η εκείνη πού θά παντρευόταν. "Ενα τέ
τοιο ̂ μαλιστα περιστατικό έμεινε αξέχαστο στήν 
’Αθήνα.

' δέια γιορτή τού Κληδωνα, για νά πειράξουν ένα 
νεο πολ.ν χαζό, μα πολύ ομορφο, τού έδωσαν κι έφαγεν 
αλμυροπιττα. Το άλλο πρωί ο χαζός είπε δτι είδε
στ όνειρό  ̂ του μιά ............ πριγκήπισσα νά τού δίνει
νερό να πίνει!......... Απο τότε άρχιζαν στή γειτονιά
του νά τον κάνουν μεγάλη καζούρα κι δλο νά τόν 
ρωτάνε « Ε, ποτέ θλάρθει ή πριγκήπισσα νά 
παντρευτείτε; ............».

Ε, λοιπον!........ ΤΗρθε!. . . .  τΗταν μιά πριγκή-
πισσα τής Γερμανίας, πού ήρθε νά παρακολουθήσει 
τους γαμους τού τότε διαδόχου Κωνσταντίνου μέ τή 
Σόφια. Μιά μέρα, πού γύριζε στήν Πλ.άκα, είδε
τ ωραίο μα χαζό παλληκάρι καί αμέσως τό .........
ερωτεύτηκε! ......... Ολοι οί Πλακιώτες, μά καί οί
Αθηναίοι, πού τό έμαθαν, σαστίσανε!......... ’Αλλά
τ όνειρό τής καλοκαιριάτικης εκείνης νύχτας άλή-
θεΨε · ......... Η  πριγκήπισσα πήρε τό παλληκάρι
στη Γερμανία, το πήγε σέ γιατρούς, γιατρεύτηκε 
καί......... παντρεύτηκαν!.........

Ετσι, η φρασις που λεγανε οι παλαιοί ’Αθηναίοι, 
«Αυτά τ’ ακούω στον Κλήδωνα.........», γιά νά δεί
ξουν ότι δεν πίστευαν σε κάτι έπαψε άπό τότε νάχει 
τήν παλιά της σημασία.

Ο γάμος τής πριγκήπισσας καί τού παλληκαριοϋ
τους έκαμε νά πιστέψουν δτι καί ό ......... Κλήδωνας
λέει τήν αλήθεια!.........
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1-6-1943 : ' Α ν α τ ίν α ξ ις  ύ π ό  Ε λ λ ή ν ω ν  π α τ ρ ιω τ ώ ν  τ ή ς  σ ή ρ α γ γ ο ς  Κ ουρνόβου  ςιο- 
ν ευθ έντω ν  π λέο ν  τ ώ ν  1 0 0  'Ι τ α λ ώ ν  σ τ ρ α τ ιω τ ώ ν  έπ ιβ α ιν ό ν τω ν  ε ιδ ι
κ ή ς  α μ α ξ ο σ το ιχ ία ς .

2-6-1946  : Μ ά χ α ι δ υνά μ εω ν  Χ ω ρ  ]κής μ ε τ ά  Β ο υ λ γ α ρ ο κ ο μ μ ο υ ν ισ τώ ν  είς  Α γ ί α ν  
φ ω τ ε ιν ή ν  ’Ε δ έσ σ η ς , Π ο λ υ π ό τα μ ο ν  κ α ί ’ Α ρ μ εν ο χ ώ ρ ιο ν  Φ λ ω ρ ίνη ς  κ α θ ' 
ά ς κ α τε τ ρ ο π ώ θ η σ α ν  α ΐ ξεν ο κ ίν η το ι ό ρ δα ί το ϋ  Κ .Κ .Ε .  κ α ί  τ ή ς  Ν Ο Φ .

3 -6 -1 9 2 7 : "Ε ν α ρ ξ ις  λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  τή ς  'Ε θ ν ικ ή ς  Κ τ η μ α τ ικ ή ς  Τ ρ α π έ ζ η ς  τ ή ς  'Ε λ λ ά -  
δος.

4-6 -1827 : Π υ ρ π ό λ η σ ις  ύ π ό  το ύ  Κ α νάρ η  τ ή ς  π ρ ο φ υ λ α κ ίδ ο ς  το ϋ  Α ίγ υ π τ ια κ ο ϋ  
σ τό λο υ  ε ίς  τό ν  λ ιμ έν α  τ ή ς  Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ία ς .

5 -6 -1 8 2 5 : Θ ά ν α το ς  το ϋ  Ό δ υ σ σ έ ω ς  Ά ν δ ρ ο ύ τ σ ο υ .

6 -6 -1 9 4 7 : Ά π ό κ ρ ο υ σ ις  ύ π ό  δυ ν ά μ εω ν  Χ ω ρ ]κ ή ς  έ κ α το ν τά δ ω ν  β α ρ έω ς  ώ π λ ισ μ έ -  
νω ν  κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ο σ υ μ μ ο ρ ιτώ ν  έν ερ γ η σ ά ν τω ν  έπ ιθ έσ ε ις  ε ίς  Β ελβ ενδόν  
-Κ ο ζ ά ν η ς  κ α ί “Ο σ σ α ν -Σ ω χ ο ΰ .

7-6 -1821: Μ ά χ η  Δ ρ α γ α τ σ α ν ίο υ -Ή ρ ω ίκ ή  θ υσ ία  Ιερ ο λ ο χ ιτ ώ ν .

8-6-1948 : Ά π ό κ ρ ο υ σ ις  ύ π ό  δ υνά μ εω ν  Χ ω ρ ]κ η ς  5 0 0  β α ρ έω ς  ώ π λ ισ μ έ ν ω ν  κ ο μ -  
μ ο υ ν ισ το σ υ μ μ ο ρ ιτώ ν  έν ερ γ η σ ά ν τω ν  έπ ιθ έσ ε ις  ε ίς  Λ εχ α ιν ά , Κ α β α σ ιλ α , 
’Α ν δ ρ α β ίδ α  κ α ί  Ά μ α λ ιά δ α .

9-6-1825 : Έ μ φ ά ν ισ ις  μ ο ίρα ς  το ύ  Β ρ ετ τα ν ικ ο ϋ  σ τό λο υ  ύ π ό  τό ν  Σ κ ώ τ ο ν  φ ιλ έ λ 
λη να  Χ ά μ ιλ τω ν  ε ίς  τα ΰ δ α τα  το ϋ  Ν α υ π λ ίο υ  π ρ ό ς  έν ίσ χ υ σ ιν  κ α ί έμ -  
ψ ύ χ ω σ ιν  τώ ν  μ α χ ο μ έ ν ω ν  κ α τ ά  το ϋ  Ί μ π ρ α ή μ  Ε λ λ ή ν ω ν .

10-6-1877 : Σ ύ σ τ α σ ις  το ϋ  'Ε λ λ η ν ικ ο ύ  'Ε ρ υ θ ρ ο ύ  Σ τα υ ρ ο ύ .

11-6-1798 : Θ ά ν α το ς  δ ιά  σ τ ρ α γ γ α λ ισ μ ο ύ  ε ίς  τά ς  Φ υ λ α κ ά ς  Β ε λ ιγ ρ α δ ίο υ  το ϋ  
Έ θ ν ο μ ά ρ τυ ρ ο ς  τ ή ς ν Ε λ ευ θ ερ ία ς  Ρ ή γ α  Φ ερα ίο υ .

1 2 -6 -1 9 4 1 : ’Υ π ο γ ρ α φ ή  είς  Λ ονδ ϊνον  κ ο ιν ή ς  δ η λ ώ σ ε ω ς  π ε ρ ί  ά ρ μ ο ν ικ ή ς  σ υ μ β ιω -  
σ εω ς  κ α ί  σ υ νερ γα σ ία ς  τώ ν  έλευθέρ ω ν  κ ρ α τώ ν , έν ο ίς  κ α ί ή  Ε λ λ ά ς .

13-6-32371.X. Θ ά να το ς  Μ . ’Α λ εξά νδ ρ ο υ  ε ις  Β α β υ λ ώ ν α .

14-6-1947 : Ν ικ η φ ό ρ ο ι μ ά χ α ι  Τ μ η μ ά τ ω ν  Χ ω ρ ] κ ή ς τ ά  ό π ο ια  κ α τα τρ ό π ω σ α ν  
π ο λ υ π λ η θ ε ίς  ό ρ δά ς έ κ  κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ο σ υ μ μ ο ρ ιτώ ν  ε ίς  Δ εν δρ ο χ ω ρ ιο ν  
Κ α σ το ρ ία ς , Φ ο ύ σ τα ν ιν  Ε δ έ σ σ η ς ,  Ι Ια λ λ η κ α ρ ιά ν  Κ α ρ δ ίτσ η ς  κ α ί 
Ν . Μ άδυ το ν  Ζ α γκ λ ιβ ερ ίο υ .

1 5 -6 -1 8 5 4 : Α ν ε π ιτ υ χ έ ς  τέλ ο ς  τ ή ς  ύ π ό  τό ν  Σ τ ρ α τ η γ ό ν  Χ α τζ η π έ τρ ο ν  Ή π ε ιρ ο θ ε σ -  
σ α λ ικ ή ς  έ κ σ τρ α τε ία ς .

1 6 -6 -1 9 1 3 : "Ε ν α ρ ξ ις  Β \  Β α λκ α ν ικο ύ  Π ο λ έμ ο υ .

17-6-1831 Έ κ τ ύ π ω σ ις  ε ίς  Ν α ύ π λ ιο ν  τ ώ ν  π ρ ώ τ ω ν  χ α ρ τ ο ν ο μ ισ μ ά τω ν  τώ ν  5 , 10 , 
5 0  κ α ί 100  Φ ο ιν ίκ ω ν .

18-6-1947 Ά π ό κ ρ ο υ σ ις  ύ π ό  δ υνά μ εω ν  Χ ω ρ  ]κή ς  ύ π έρ  1 2 0 0  β α ρ έω ς  ώ π λ ισ μ έν ω ν
κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ο σ υ μ μ ο ρ ιτώ ν  (έν ισ χ υ θ έ ν τω ν  κ α ί υ π ό  έ τέ ρ ω ν  4 0 0 )  κ α τα  
γεν ο μ ένη ν  σ κ ό δ ρα ν  έπ ίθ εσ ίν  τ ω ν  κ α τ ά  τ ή ς  Κ ω μ ο π ό λ εω ς  Ε μ π ο ρ ίο υ  
κ α ί  το ϋ  ό μ ω ν ύ μ ο υ  Σ τ α θ μ ο ύ  Χ ω ρ ]κ ή ς .

19-6-1865 Θ ά ν α το ς  το ϋ  Ε θ ν ικ ο ύ  Ε ύ ερ γ έ το υ  Ε ύ α γ γ έ λ ο υ  Ζ ά π π α .

20-6-1824 'Ο λ ο κ α ύ τ ω μ α  τ ώ ν  Ψ α ρ ώ ν .

21 -6 -1 9 1 3 : Μ εγ α λ ε ιώ δ ε ις  ν ίκ α ι  το ϋ  'Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Σ τ ρ α τ ο ύ  ε ίς  Κ ιλ κ ίς  -  Λ α χ α ν ά .

22-6-1948 Ά π ό κ ρ ο υ σ ις  ύ π ό  δ υ ν ά μ εω ν  Σ τ ρ α τ ο ύ  κ α ί  Χ ω ρ ]κ ή ς  ίσ χ υ ρ ά ς  δ υ ν ά μ ε- 
ω ς  κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ο σ υ μ μ ο ρ ιτώ ν  έν ερ γ η σ ά ν τω ν  έπ ίθ εσ ίν  ε ίς  Π τ ο λ ε μ α Ι-
δ α — Κ ο ζά νη ς.

23-6-1822 Ν ικ η φ ό ρ ο ς  μ ά χ η  τ ώ ν  'Ε λ λ ή ν ω ν  κ α τ ά  τ ώ ν  Τ ο ύ ρ κ ω ν  ε ίς  Κ ο μ π ό τ ι  
"Α ρ τη ς .

24-6-1905 • Ιδ ρ υ σ ις  Λ α ϊκ ή ς  Τ ρ α π έ ζ η ς  σ υ γχ ω νε υ θ ε ίσ η ς  β ραδύτερου  ( 1 9 3 9 )  
μ ε τ ά  τή ς  Ί ο ν ικ ή ς .

2 5 -6 -3 6 3 : Θ ά ν α το ς  το ϋ  Α ύ το κ ρ ά το ρ ο ς  Ίο υ λ ια ν ο ϋ  το ϋ  « Π α ρ α β ά το υ » .

26-6-1945 Σ υ γ κ α τ α ρ ίθ μ η σ ις  τ ή ς  'Ε λ λ ά δ ο ς  μ ε τα ξ ύ  τ ώ ν  5 0  Ιδ ρ υ τ ικ ώ ν  κ ρ α τώ ν  
μ ελ ώ ν  το ύ  Ο .Η .Ε .

27-6-1946 Δ ιά σ κ εψ ις  ε ίς  Π α ρ ισ ίο υ ς  μ ε τ α ξ ύ  Υ π ο υ ρ γ ώ ν  Ε ξ ω τ ε ρ ικ ώ ν  τ ώ ν  
Μ εγ ά λ ω ν  Δ υ ν ά μ εω ν  κ α θ ' ή ν  ά π εφ α σ ίσ θ η  ή έν ω σ ις  τ η ς  Δ ω δ εκ α ν η  
σου μ ε τ ά  τ ή ς  'Ε λ λ ά δ ο ς .

28-6-1797 :
Κ α τά λ η ψ ις  τ ή ς  Κ ερ κύρ α ς ύ π ό  τ ώ ν  Γ α λ λ ικ ώ ν  σ τ ρ α τε υ μ ά τ ω ν — "Ε ν α ρ -  
ξ ις  Γ α λ λ ικ ή ς  κ υ ρ ια ρ χ ία ς  ε ίς  τ ά  'Ε π τ ά ν η σ α .

29-6-1850 :
■ Α ναννώ ρ ισ ις  ύ π ό  το ϋ  Π α τ ρ ια ρ χ ε ίο υ  Κ ω ν σ τα ν τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς  το ϋ  
α ύ το κ εφ ά λ ο υ  τή ς  ’Ε κ κ λ η σ ία ς  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς .

30-6-1948 : Κ α τ α σ τ ρ ε π τ ικ ο ί  σ ε ισ μ ο ί ε ίς  τή ν  Λ ευ κ ά δ α .

ΖΥΝΕΒΗΖΛΝ  

ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝ

Εις τό Δραγατσάνι oi νεαροί ιτολεμισταί 
χοΰ Ίεροΰ Λόχου έπέδειξαν άπαράμιλ- 
λον ηρωισμόν καί μαχόμενοι έπεσαν 
μέχρις ένός, διά νά ποτίσουν μέ τό αγνό 
αίμα των τόν νεαρόν βλαστόν τής ’Εθνι
κής μας άνεξαρτησίας.

354



' Ε π ί κ α ι ρ α  Θ έ μ α τ α
ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η  Ε Λ Λ Α Σ
Κ Α Ι

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Ι

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΥΡΑΚΗ 
’Εντεταλμένου ' Υ φηγητοΰ  

’Εθνικού Μετσοβίου Π ολυτεχνείου  
Κ α θ η γ η τ ο ΰ  Σ. A.  X.

Εις τό προηγούμενου τεύχος τού περιοδικού << ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ  
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» έδημοσιεύθη τό πρώτον μέρος τού παρόντος 
άρθρου, τό όποιον άνεφέρετο εις τήν δημιδυργίαν τού οικονομικού 
ΰπεργίγαντος τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος τώ ν έξ κρα
τώ ν κατ’ άρχάς καί τώ ν έννέα κρατών άπό τού προηγουμένου έτ ο υ ς . 
Εις τό δημοσιευόμενου, εις τό παρόν τεύ χο ς , δεύτερον μέρος τής 
μελέτης τού έξαιρέτου Έ πιστήμονος Οικονομολόγου κ . Π α ν . Μ αυ- 
ράκη , ούτος έπιχειρεϊ μίαν άναλυτικήν καί έμπεριστατωμένην άνα-  
σκόπησιν τών γεγονότω ν μέχρι τής συνδέσεως τής χώ ρας μας μετά  
τής Ε .Ο Κ . , τάς γενικός άρχάς έπί τώ ν όποιων στηρίζεται ή συμ
φ ω νία  συνδέσεως καί τάς έπιπτώ σεις έκ τής συνδέσεως τής 'Ε λλά
δος μετά τής Κ οινότητος.

Ευθύς έξ αρχής, οπότε και ένεφα- 
νίσθη ή Ιδέα περί τής Ε.Ο.Κ., δεν 
διεφαίνετο πιθανότης είσοδον εντός 
τών κόλπων της έτέρας χώρας.

"Απασαι αί προσπάθειαι, αιτινες 
κατεβλήθησαν κατά καιρούς διά τήν 
είσοδον ετέρων Χωρών - μελών τον 
τότε Ο.Ε.Ο.Σ. άπέτνχον. 'Η  Α γ 
γλία έπεδίωξεν αμέσως νά περιλη- 
ψθή ώς έβδομον ίδρντικόν μέλος ή 
τούλάχιστον, νά σννεταιρισθή με τάς 
εξ Χώρας. 'Η  επιδίωξίς της άπέτυ- 
χε καίτοι εΐχεν άποστείλει παρατηρη
τήν εις τήν Δ ιάσκεψιν τής Βενετίας.

Ά π ό  τής εποχής, πού ήρχισε λει
τουργούσα ή Ε.Ο.Κ. μερικαί χώραι 
προσεπάθησαν νά ενωθούν μετ’ αυ
τής. Έντονωτέρας προσπάθειας κα- 
τέβαλεν ή Δανία, τής όποιας έθί- 
γοντο καίρια συμφέροντα, λόγω τού 
ύχρηλού βαθμού έξαρτήσεως τών 
εξαγωγών της άπό τήν γερμανικήν 
αγοράν.

Ενθνς μετά τήν διακοπήν τών 
διαπραγματεύσεων εντός τού Ο.Ε. 
Ο.Σ. διά τήν σνγκρότησιν τής Ε.Ζ. 
Ε.Σ. ή Ελληνική Κνβέρνησις (πρώ
τη μεταξύ τών Ευρωπαϊκών Χωρών 
καί δεντέρα εις τον Κόσμον, με πρώ- 
την τάς Η .Π .Α .) διώρισεν επίσημον 
αντιπρόσωπόν της εις τήν Κοινήν 
Αγοράν. Σκοπός τού διορισμού τού
τον ήτο ή προετοιμασία τού εδά
φους, έπί τού οποίου άργότερον θά 
νπεβάλετο αϊτησις συνδέσεώς της. 
'Η  προδικασία αϋτη έκρίθη ακολου
θητέα, λόγω άπορρίψεως τών αιτή
σεων, τάς όποιας προηγουμένως εί
χαν άνεπισήμως ύποβάλ.ει ή Δανία 
καί ή 'Ελβετία.

Κατόπιν αρκετών προσπαθειών 
ο Πρόεδρος καί ή ’Εκτελεστική ’Επι
τροπή έδέχθησαν νά έλθουν εις ’Α 
θήνας ( ’Ιούνιος 1958) προς επιτό
πιοι’ μελέτην τών^ύφισταμένων δυνα
τοτήτων. ’Εν συνεχεία, μόλις ή 'Ελ
ληνική Κνβέρνησις ήτο βέβαια, ότι 
άπεκλείετο νά άποτύχη νπέβαλεν 
έπισήμως πλέον αϊτησιν συνδέσεώς 
της, μέ τρία βασικά αιτήματα: Ταν- 
τα ήσαν: Πρώτον, ή έπί μακρότερον 
χρονικόν διάστημα διατήρησις τού 
δασμολογικού άφοπλ.ισμού, δεύτε
ρον, ή παροχή εις αυτήν ειδικής τεχ
νικής βοήθειας προς άνάπτνξιν τής 
οικονομίας της καί είδικώτερον τής 
βιομηχανίας της, ήτις ενρίσκετο εις

λίαν χαμηλών έπίπεδον άναπτύξεως 
έν σνγκρίσει μέ έκεϊνο τών έξ Χω
ρών, καί τρίτον ή έξασφάλισις αγο
ρών διά τά γεωργικά της προϊόντα.

Τήν 24ην ’Ιουλίου άπαντα τά 
ανωτέρω αιτήματα έγένοντο κατ’ 
αρχήν αποδεκτά παρά τού Συμβου
λίου. Τούτο έδωσεν έντολήν εις τήν 
’Εκτελεστικήν ’Επιτροπήν νά άρχί- 
ση μετά τής 'Ελλάδος διερευνητικής 
συνομιλίας. Α'ι πρώται συνομιλίαι 
ήρχισαν εις τάς Βρυξέλλας (Σ]βριος 
1959). Τό κείμενον τής Συμφωνίας, 
εις τό όποιον κατέληξαν αί διαπρα
γματεύσεις έμονογραφήθη ύστερον 
όσιό έν καί ήμισυ έτος ( Μάρτιος

1961), τον δέ ’Ιούνιον του 1961 ύ- 
πεγράφη εις ’Αθήνας ή Συμφωνία 
τών ’Αθηνών. 'Η  έγκρισις ταύτης 
έγένετο ύπό τού Συμβουλίου τής 
Ε.Ο.Κ. ή δέ κύρωσίς της άπό τάς 
Βουλ.άς τών επτά Χωρών. Τέλος, 
ή ισχύς τής Συμφωνίας ήρχισεν άπό 
τής ϊης Νοεμβρίου 1962. Μετά τής 
Συμφωνίας ταύτης ύπεγράφησαν 
τέσσαρες πίνακες, είκοσι πρωτόκολ
λα καί έννέα δηλώσεις.

Μέ τήν διαδικασίαν τ αυτήν ή Χώ
ρα μας είσήλθε πρώτη εις τήν Ε.Ο. 
Κ. 'Η  μορφή τής έν λόγω συμπρά- 
ξεως δέν είναι ή τελεία ένταξις, άλλ’ 
ή σύνδεσις, μέ προοπτικήν μελλοντι-
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To Συμβούλιον τής Ε.Ο.Κ. εις τήν αίθουσαν συσκέψεων τής έδρας τού ’Οργα
νισμού εις τάς Βρυξέλλας.

κής έντάξεως. Προς τούτο ή 'Ελλάς 
δεν θεωρείται οργανικόν μέλος τής 
Ε.Ο.Κ., οντε ύφίστανται εκπρόσω
ποί της εις τήν σύνθεσιν των νπό τής 
Σνμβάσεως τής Ρώμης προβλεπο- 
μένων οργάνων. ’Εν πάση περιπτώ- 
σει, όταν διά τής προόδου τής Συμ
φωνίας κατωρθώση και αφομοίωση 
άπάσας τάς υποχρεώσεις, τάς όποιας 
έχει άναλάβει έναντι έκαστον των 
οργανικών Μελών τής Κοινότητος, 
θά είναι δυνατή (σνμφώνως με ρη
τός διατάξεις τής Συμφωνίας) ήσν- 
ζήτησις εισόδου της ώς ισοτίμου, 
πλέον, μέλους.

ΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Σκοπός, διά τον όποιον έγένετο 
ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος μέ τήν Ε. 
Ο.Κ. είναι ή διαρκής προαγωγή 
και έξυπηρέτησις των οικονομικών 
και εμπορικών σχέσεων μεταξύ τών 
δύο τούτων μερών. 'Η  διαδικασία 
αυτή δεν παρεγνώρισε τάς ακολού
θους δυο σκοπιμότητας: Πρώτον 
τήν αναγκαιότητα ταχυτέρας άνα- 
πτύξεως τής 'Ελληνικής οικονομίας 
και δεύτερον τήν εντός τής 'Ελλάδος 
έξασφάλισιν τών συνθηκών εκεί
νων, αΐτινες θά ήσιχν εύνοίκαί διά τήν 
άπασχόλησιν και γενικώτερον διά 
τήν βελτίωσιν τοϋ βιοτικού επιπέ
δου τών 'Ελλήνων.

Προς επιτυχίαν τών άνωτέρω στό
χων άπεφασίσθησαν τά ακόλουθα: 

α) 'Η  υπογραφή τελωνειακής έ- 
νώσεως, ή πραγματοποίηαις τής 
οποίας έθεωρήθη ότι απαιτεί μετα
βατικήν περίοδον δώδεκα ετών. 
'Η  χρονική αυτή περίοδος δεν αφορά 
εις όλα τά θέματα, αλλά μόνον εις 
εκείνα, διά τά όποια δεν ορίζονται 
είδικαί εξαιρέσεις υπό τής Συμφω
νίας. Είδικώτερον, διά τής τελω- 
νειακής ένώσεως άποσκοπεϊται:

'Η  κατάργησις και μή αϋξησις 
τόσον τών τελωνειακών δασμών 
όσον καί τών ποσοτικών περιορι
σμών ώς καί ή μή καθιέρωσις νέων 
μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τών Χω
ρών—μελών τής Ε.Ο.Κ.

'Η  υίοθέτησις εντός δωδεκαετούς 
μεταβατικής περιόδου υπό τής 'Ελ
λάδος τοϋ κοινού τελωνειακού δασμο
λογίου, τών Χωρών τής Ε.Ο.Κ. 
Τά πλαίσια τής προσαρμογής τού
της καθωρίσθησαν βάσει τών δα
σμών, τούς όποιους έφήρμοζεν ή 
'Ελλάς έναντι τρίτων χωρών, τήν 
εποχήν ενάρξεως εφαρμογής τής

Συμφωνίας.

β) Τον συντονισμόν τών ενερ
γειών των καί τήν έναρμόνισιν τής 
οικονομικής καί κοινωνικής πολι
τικής των.

γ ) Τήν διευκόλυνσιν τής διαδι
κασίας οικονομικής άναπτύξεως τής 
Χώρας μας δι ένισχύσεως διά τών 
απαραιτήτων χρηματικών πόρων.

δ) Τήν σύστασιν τοϋ Συμβουλίου 
τής Συνδέσεως.

ε) Τήν λήψιν τών άπαραιτήτων 
μέτρων, τά όποια εξασφαλίζουν 
τήν πραγματοποίησιν τών σκοπών 
τής Συμφωνίας καί

στ) Τήν άποχήν άπό τήν ανοχήν 
διακρίσεων μέ κριτήριον τήν ιθα
γένειαν.

Είδικώτερον, τά λοιπά κύρια 
σημεία, τά όποια χαρακτηρίζουν 
τήν Συμφωνίαν τών Αθηνών, πέραν 
τής άναφερθείσης τελωνειακής 'Ενώ- 
σεως είναι:

Τό ειδικόν καθεστώς διά τήν 
γεωργίαν, προς ένίσχυσιν τόσον ταύ- 
της ώς καί τής εμπορίας τών 
προϊόντων της.

Διά τήν λειτουργίαν τοϋ μέρους 
τούτου τής Συμφωνίας έθεωρήθη 
σκόπιμος ή προοδευτική έναρμόνισις 
τής γεωργικής πολιτικής τής Χώ
ρας μας μέ εκείνην τής Κοινής ’Αγο

ράς. Αί Χώραι—μέλη τής Κοινότη- 
τος δέον νά τηρούνται πάντοτε ενή
μεροι επί τών ιδιομορφιών, τών 
δυνατοτήτων καί τών ελληνικών 
συμφερόντων ώς καί επί παντός 
χρησίμου στοιχείου, άναφερομένου 
εις τήν ελληνικήν γεωργικήν κατά- 
στασιν καί πολατικήν.

Δ ιά τής έναρμονίσεως (ήτις δέον 
νά έχη πραγματοποιηθή τό άργό- 
τερον εντός τής μεταβατικής περιό
δου τών 22 ετών) επιδιώκεται ή 
έξασφάλισις εις τά έλληνικά γεωργι
κά προϊόντα τής ιδίας μεταχειρί- 
σεως, τής οποίας απολαμβάνουν 
τά όμοειδή τών Κρατών—μελών 
εντός τών εθνικών των αγορών, 
ώς καί άντιστρόφως, εντός βεβαίως, 
τών πλαισίων τών διατάξεων τής 
Συμβάσεως τής Ρώμης.

'Η  έλευθέρα κυκλοφορία προσώ
πων καί υπηρεσιών, ήτις λαμβάνει 
ύπ’ δψιν άφ’ ενός τάς σχετικός δια
τάξεις (μέ τήν έλευθέραν κυκλοφο
ρίαν εργαζομένων) τής Συμβάσεως 
τής Ρώμης καί άφ’ ετέρου τάς ειδι
κός συνθήκας, εντός τών όποιων 
διαμοοφοϋται ή άπασχόλησις εν 
'Ελλάδι.

'Η  παραδοχή τών κοινών κανό
νων τής Ε.Ο.Κ., όσον αφορά τον 
ανταγωνισμόν ( συμπεριφορά έναντι 
τών επιχειρήσεων καί παροχή βοή
θειας), ό διακανονισμός φορολογι
κών θεμάτων επί τών διακινουμέ- 
νων προϊόντων καί ή άπαγόρευσις 
τών πράξΐ-.ον ντάμπιγκ.



Ή  ρύθμισις. τής πολιτικής δσον 
αφορά την γενικωτέραν οικονομικήν 
τοιαύτην (Ισοζυγίαν πληρωμών, τι- 
μαι αγαθών και υπηρεσιών), την 
συναλλαγματικήν πολιτικήν (συναλ
λαγματική αξία εθνικού νομίσμα
τος, είδος χρησιμοποιούμενου νο
μίσματος κατά τάς διεθνείς συναλ
λαγής), τήν κίνησιν κεφαλαίων, 
τήν εμπορικήν πολιτικήν (δασμολο
γικοί—εμπορικοί συμφωνίαι, πολι
τική εξαγωγών άντ ιντάμπιγκ — 
επιδοτήσεων).

Ή  σύστασις τοϋ Συμβουλίου τής 
Συνδέσεως με μικτήν σύνθεσιν (μέ
λη 'Ελλάδος, Χωρών—μελών Ε.Ο.Κ. 
Συμβουλίου καί ’Εκτελεστικής ’Επι
τροπής Ε.Ο.Κ.) καί ίδιον εσωτερι
κόν κανονισμόν, έπικουρούμενον υπό 
επιτροπών, λειτουργουσών εντός τών 
κόλπων του. Κύριον έργον τοϋ Συμ
βουλίου είναι ή έξασφάλισις τής 
απρόσκοπτου εφαρμογής τής Συμ
φωνίας, ή προοδευτική άνάπτυξις 
τής συνδέσεως καί ή λήψις αποφά
σεων επί όσων ζητημάτων χρήζουν 
διευθε τήσεως.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ

Ή  συνθήκη διά τής όποιας σννε- 
στήθη ή Ε.Ο.Κ. συνεπάγεται άναμ- 
φισβητήτως ευμενή επακόλουθα διά 
τάς Χώρας—μέλη τής Κοινότητος. 
Τούτο συνάγεται εκ τών ακολού
θων δύο πραγματικών καταστά
σεων:

Πρώτον, ή εντός τοϋ χώρου τής 
Ε.Ο.Κ. σημειουμένη οικονομική 
πρόοδος εμφανίζει ρυθμόν υψηλό
τερο ν εκείνου, τον όποιον επιτυγ
χάνουν αί λοιπαί οίκονομικώς προη
γμένοι χώραι τής Ευρώπης καί 
αί Η .Π .Α.

Δεύτερον, ό ρυθμιστικός ρόλος, 
τον όποιον διαδραματίζει παγκο- 
αμίως ή Ε.Ο.Κ. εις τήν διαμόρφω- 
σιν οικονομικών μεγεθών καί πολι
τιστικών χαρακτηριστικών είναι λίαν 
αξιόλογος.

Α ί έκ τής συστάσεως τής Ε.Ο.Κ. 
εν γένει επιπτώσεις δεν περιορίζον
ται εις τάς συγκροτούσας ταύτην 
χώρας. Ή  οικονομική καί πολιτική 
κατάστασίς των επηρεάζεται κατά 
τρόπον μόνιμον καί αποφασιστικόν. 
Α ί εν γένει επιπτώσεις έκ τής λει
τουργίας τής Όργανώσεως ταύτης 
έπεκτείνονται πέραν τών γεωγρα
φικών ορίων τών αυμμετεχουσών 
χωρών καί δή ούχί μόνον εντός τής

Ευρωπαϊκής ’Ηπείρου αλλά καί εις 
δλον τον κόσμον. Α ί τοιαϋται προ
εκτάσεις δικαιολογούνται καί έκ 
τοϋ γεγονότος δτι διά τής Ε.Ο.Κ. 
θεμελιοϋνται ίσχυρώς αί έπιδιώ- 
ξεις συγκροτήσεως μιας ηνωμένης 
Ευρώπης μέ κοινωνικοοικονομικήν, 
πολιτικήν καί πολιτιστικήν οντότη
τα, παγκοσμίου ακτινοβολίας καί 
δυναμικότητος.

Έ ν σχέσει μέ τήν 'Ελλάδα, πέ
ραν τών άνωτέρω άντικτύπων, τούς 
όποιους ΰφίαταται κατά τρόπον άμε
σον, ώς ευρισκόμενη εις τον ευρω
παϊκόν χώρον, ή σύνδεσίς της θεω
ρείται αναμφισβήτητος σταθμός εις 
τήν πορείαν καί τήν έξέλιξιν άπάν- 
των τών ποσοτικών μεγεθών καί 
ποιοτικών χαρακτηριστικών τής οι
κονομίας άφ’ ενός, αλλά καί τών 
λοιπών τομεακών δραστηριοτήτων 
της, άφ’ ετέρου.

’Ήδη, εις στιγμήν, καθ’ ήν ή 
έφαρμογή τής Συμφωνίας τών ’Αθη
νών εύρίσκεται έν έξελίξει διαπι- 
στοϋνται σοβαροί έπηρεασμοί εις τήν 
οικονομικήν άνάπτυξιν, τήν κοινω
νικήν άνέλιξιν, τήν τεχνολογικήν 
πρόοδον ώς καί εις τό πολιτιστικόν 
έπίπεδον. Α ί διαπιστώσεις αϋται 
άναμένεται νά είναι έμφανέστεραι 
καί χαρακτηριστικώτεραι μετά τήν 
πάροδον τής μεταβατικής περιόδου.

Τό έτος 1984, ή Χώρα μας, 
καθιστάμενη οργανικόν μέλος τής 
Κοινότητος πρέπει νά είναι εις 
θέαιν νά άνταγωνίζεται έπί ΐσοις 
δροις τά λοιπά ευρωπαϊκά κράτη, 
τά όποια σήμερον είναι περισσό
τερον άναπτυγμένα.

'Ως έκ τούτου αί έκ τής συνδέ
σεως τής Χώρας μας μέ τήν Ε.Ο.Κ. 
οίκονομικαί έπιπτώσεις ήδη έχουν 
άρχίσει εμφανιζόμενοι. Αϋται δεν 
είναι μόνον ευμενείς άλλά καί δυ
σμενείς, είναι πολλαπλαι καί μακρο
χρονίου χαρακτήρος μέ έπεκτατικάς 
συνέπειας.

'Ως κατ’ έξοχήν ευμενής έπίπτω- 
σις, γενικού δμως χαρακτήρος, θεω
ρείται ή άναφυεϊσα άνάγκη έκσυγ- 
χρονισμού καί έξειδικεύσεως τής 
οικονομίας. 'Υπό τοιαύτην δύναμιν 
ωθούμενη ή έθνική οικονομία καρ- 
ποϋται τά ώφέλη τής καταβολής 
προσπαθειών έξυγιάνσσεως τοϋ ισο
ζυγίου έξωτερικών συναλλαγών καί 
ορθολογικής όργανώσεως τής παρα
γωγής. ’Ενισχυτικοί παράγοντες έν 
προκειμένη), δύνανται νά θεωρηθούν:

'Ο σταδιακός δασμολογικός άφο- 
πλισμός διά τά εις τήν Χώραν μας 
είσαγόμενα προϊόντα άπό Χώρας 
τής Ε.Ο.Κ.

Ή  έλευθέρα έξαγωγή ελληνικών 
προϊόντων εις τήν εύρείαν καί ισχυ
ρόν άγοράν τής Ε.Ο.Κ.

'Η  έλλειψις ειδικευμένου έργα- 
τικοϋ δυναμικού ώς έκ τοϋ άναπτυ- 
χθέντος ισχυρού μεταναστευτικοϋ 
ρεύματος.

Ή  προσέλκυσις άλλοδαπών κε
φαλαίων δι έπενδύσεις ιις παρα
γωγικούς τομείς υψηλής παραγω
γικότητας καί δή τής βιομηχανίας.

'Ο έμπλουτισμός τής παραγω
γικής δράσεως διά σωρευμένων ήδη 
γνώσεων καί έμπειρίας τεχνολογι- 
κώς προηγμένων χωρών.

’Εκ τών γενικωτέρων έπιδιώξεων 
τής Ε.Ο.Κ. καί τών προς πραγμάτω- 
σιν τούτων καταβαλλόμενων συστη
ματικών προσπαθειών, έν συνδυασμώ 
μέ τά διαλαμβανόμενα εις τήν Συμ
φωνίαν Συνδέσεως τής Χώρας μας, 
συνάγονται ευκόλως τόσον αί ευμε
νείς δσον καί αί δυσμενείς έπιπτώ- 
σεις έπί τής ελληνικής οικονομίας, 
έν δψει μάλιστα τής μετά τό έτος 
1984 προσδοκίας πλήρους έντά- 
ξεώς της.

Α ί γενικώτεραι αϋται έπιδιώξεις, 
άναφέρονται εις τήν υπό τών Κρα
τών—μελών τής Ε.Ο.Κ., υίοθέτη- 
σιν κοινής πολιτικής έν σχέσει προς 
τήν οικονομίαν καί τό νόμισμα, 
τήν γεωργίαν, τήν βιομηχανίαν, 
τεχνολογίαν καί έρευναν, τήν κοινω
νικήν πρόοδον, τήν περιφερειακήν 
άνάπτυξιν, τήν ένέργειαν, τάς 
μεταφοράς, τό περιβάλλον, τήν συμ
περιφοράν έναντι τρίτων χωρών 
καί έναντι άλλων ζωτικών τομέων.

Χαρακτηριστικοί τομείς τής Χώ
ρας μας έπί τών όποιων ήδη είναι 
έμφανεϊς αί ευμενείς έπιπτώσεις 
είναι τοϋ έμπορικοϋ ισοζυγίου, τής 
βιομηχανίας, τής γεωργίας τής κε
φαλαιαγοράς καί τής τεχνικής βοή
θειας.

"Οσον άφορά εις τό έμπορικόν 
ίσοζύγιον καί έν σχέσει μέ τάς Χώ
ρας τής Ε.Ο.Κ. διαπιστοϋται δτι 
αί έξαγωγαί κατά τήν δεκαετίαν 
1961—1970 ηύξήθησαν μέ έτήσιον 
ρυθμόν μεγαλύτερον τοϋ συνολικού 
μέσου δρου. Έ ξ  άλλου, ένώ ή 
αϋξησις τών εισαγωγών έσημείωσε 
άσθενέστερον ρυθμόν λόγω ύποκα- 
ταστάσεως άρκετών ειδών δι έγ- 
χωρίου προελεύσεως, αί χώραι τής 
Ε.Ο.Κ. ηϋξησαν τό ποσοστόν συμ
μετοχής των.

Έ κ  τών άνοηέρω διαπιστώσεων 
συνάγονται αί ευμενείς έξελίξεις 
(αυξητικοί) ■εις τήν ποσοστιαίαν 
σχέσιν εισαγωγών—έξαγωγών έπί 
τοϋ εθνικού εισοδήματος καί εις τήν
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Ή  έκτελεστική έπιτροπή τής Ε.Ο.Κ. έν συνεδριάσει.

γεωγραφικήν κατανομήν τούτων εν
τός τής 'Ελλάδος και των Χωρών— 
μελών, τής Ε.Ο.Κ. Σημειωτέον, 
δτι εις την παρατηρουμένην αυξη
τικήν πορείαν τών εξαγωγών συμ
βάλλουν άποφασιστικώς τα βιομη
χανικά και βιοτεχνικά προϊόντα ώς 
καί ό καπνός. Ά φ ’ ετέρου, ή αϋξη- 
σις τών εισαγωγών προϊόντων έκ 
τής Ε.Ο.Κ. οφείλεται κυρίως εις 
κεφαλαιουχικά αγαθά (ιδίως μηχα
νήματα) ώς καί εις βιομηχανικά 
είδη καταναλώσεως.

Καί εις τό ίσοζύγιον, δμως, 
τών άδηλων παρατηρεϊται δτι άνω 
τοϋ ήμίσεος τοϋ τουριστικού πλήθους 
τον εισερχομένου εξ Ευρώπης είναι 
τών εξ άρχικών Μελών τής Ε.Ο.Κ., 
κυμαινόμενα μεταξύ 1]3—Τ\4 τοϋ 
συνόλου τών ξένων αφίξεων.

Τό ναυτιλιακόν συνάλλαγμα, εξ 
άλλου, τό όποιον εισρέει από τάς 
Χώρας τής Ε.Ο.Κ. είναι λίαν 
νπολογίσιμον. Τέλος είναι εύνόητον 
τό ύψος τοϋ μεταναστευτικον συν
αλλάγματος έκ τών Χωρών—μελών 
τής Ε.Ο.Κ. λόγω τοϋ μεγάλων 
αριθμού τών 'Ελλήνων μεταναστών, 
οϊτινες εργάζονται αυτόθι καί δή 
εις την Δυτικήν Γερμανίαν.

Ό  τομενς τής βιομηχανίας ένε- 
φάνισεν ιδιαιτέρως ευνοϊκός εξελί
ξεις. Ή  σημειωθεϊσα άνάπτυξις 
τούτον είναι τοιαύτη, ώστε θεω
ρείται δτι έλαβεν χώραν εις βάρος 
τής προόδου τής γεωργίας. ’Εντός 
τοϋ μεταποιητικού τομέως ένεφα- 
νίσθησαν νέοι κλάδοι ( χημικαι καί 
γεωργικοί βιομηχανίαι, βιομηχα- 
νίαι μετάλλων καί οικιακών συσ
κευών κ.ά.) καί έκσυγχρονίσθησαν 
ώρισμένοι παραδοσιακοί κλάδοι, οΐ- 
τινες εμφανίζονται φθίνοντες εις τον

χώρον τής Ε.Ο.Κ. (ένδύσεως καί 
νποδήσεως ).

Ή  γεωργία, εξ άλλον, προσηνα
τό).ίσθη εις τήν παραγωγήν προϊόν
των δυναμικών καί έξαγωγίμων 
(ώς είναι τά όπωροκηπεντικά) ώς 
καί όιριαμένων ειδών, διά τά όποια 
ή εθνική παραγωγή δεν άντεπεκρί- 
νετο εις τάς άνάγκας τής εγχωρίου 
ζητήσεως (π.χ. κτηνοτροφικά προϊ
όντα, σακχαρότευτλα) επ’ ώφελεία 
τοϋ ισοζυγίου εμπορικών συναλλα
γών.

Ή  εισροή κεφαλαίων καί ή έντο
νος παρουσία τής ξένης επιχειρη
ματικότητας εις τήν ημεδαπήν έπέ- 
δρασαν άποφασιστικώς εις τήν όρ- 
θολογικωτέραν όργάνωσιν τών επι
χειρήσεων, εις τήν συγκρότησιν βιώ
σιμων μονάδων καί εις τήν άνάπτυ- 
ξιν συστηματικών προσπαθειών προ
αγωγής τής επιστημονικής ερεύνης 
καί τεχνολογίας. Ταϋ τα, διαμορ- 
φοϋντα ευνοϊκός συνθήκας διά τήν 
αϋξησιν τής παραγωγικότητος καί 
τήν βελτίωσιν τής ποιότητος τών 
έγχωρίως παραγομένων προϊόντων, 
καθιστούν τά έγχωρίως παραγόμενα 
άγαθά άνταγωνίσιμα εις τάς ξένας 
αγοράς, υπολογίσιμα εις τήν ελλη
νικήν άγοράν, επ’ ώφελεία πάντοτε 
τής έθνικής οικονομίας.

Τέλος, εις τήν έξυγίανσιν τοϋ 
μηχανισμού παραγωγικής δράσεως 
καί τήν άπάμβλυνσιν ώρισμένων 
στενοτήτων, οργανωτικής, κυρίως, 
φνσεως συντελούν καί τά διάφορα 
προγράμματα τεχνικής βοήθειας, τά 
όποια προσφέρονται εις τήν Χώραν 
μας εις άξιόλογον βαθμόν, κυρίως 
άπό τά κατ’ ιδίαν Κράτη—μέλη 
τής Ε.Ο.Κ. καί δευτερευόντως άπό 
τήν Κοινότητα. Πέραν δμως τών

ανωτέρω ευνοϊκών αποτελεσμάτων, 
ή Σύνδεσις τής 'Ελλάδος με τήν 
Ε.Ο.Κ. συνεπάγεται καί δυσμενείς 
έπιπτώσεις. Αι κυριώτεραι τούτων 
ήδη έχουν έπισημανθή, καταβάλ
λονται δε προσπάθειαι άπαμβλύν- 
αεως τών ούχί έπιθυμητών έπακο- 
λούθων διά τής έγκαιρου λήψεως 
τών πλέον προσφορών μέτρων. Αί 
δυσμενείς ανται έπιπτώσεις είναι κυ
ρίως οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι έξαφα- 
νίσεως τών μικρών έπιχειρήσεων, 
ό άριθμός τών όποιων δεσπόζει 
εις τον μεταποιητικόν, κυρίως, το
μέα, λόγω τής χαμηλής ανταγωνι
στικής δυναμικότητός των. ’Επίσης 
δεν αποκλείεται καί ή περίπτωσις 
τής άπορροφήσεως αρκετών έπι- 
χειρηματικών μονάδων καί δή αντα
γωνιστικών υπό ξένων όμοειδοϋς 
αντικειμένου.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Κατόπιν τών άνωτέρω διαπιστώ
σεων καί λαμβανομένων νπ όψιν 
δτι άφ’ ενός τά οργανικά μέλη τής 
Ε.Ο.Κ. ηύξήθησαν άπό εξ εις έννέα 
καί άφ’ ετέρου δτι ή έφαρμογή τής 
Συμφωνίας τών ’Αθηνών βραδύνει, 
έπιτακτική καθίσταται ή δραστη- 
ριοποίησις τής ’Ελλάδος έν οψει 
τής προσδοκωμένης πλήρους έντά- 
ξεώς της.

Προς τον σκοπόν τούτον ιδιαι
τέρα έμφασις κρίνεται σκόπιμον 
δπως δοθή εις τήν μετά τών έντε- 
ταλμένων οργάνων τής Κοινότητος 
άποτελεσματικήν συναλ/.αγήν ώς καί 
εις τήν προετοιμασίαν τής έθνικής 
οικονομίας. ’Εν προκειμένη) άποφα- 
σιστικώς δύνανται νά συμβάλλουν, ή 
λήφις τών άπαραιτήτων θεσμικών 
καί οργανωτικών μέτρων, ή υποκί
νησες τής ιδιωτικής έπιχειρηματι- 
κής πρωτοβουλίας καί ή συνεχής 
ένημέρωσις τών αρμοδίων φορέων 
καί τής κοινής γνώμης.

’Ήδη, ό προβληματισμός Ελλάς— 
Ε.Ο.Κ. άποτελεϊ άντικείμενον ειδι
κής διερευνήσεως εις τά πλαίσια 
τών έκπονουμένων έθνικών και πε
ριφερειακών άναπτ υξιακών προ
γραμμάτων, άπετέλεσε δε καί ειδι
κόν κεφάλαιον εις τό υπό τοϋ 
ΚΕΠ Ε έκπονηθέν Σχέδιον Προτύ
που Μακροχοονίου Άναπτύξεως τής 
Ελλάδος.
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«‘Η πρόληψις των ατυχημάτων δέν είναι κάτι πού 
μπορεί νά επιτυχή κανείς δταν παραστή άνάγκη, 
άλλα είναι τό άποτέλεσμα τής έκμαθήσεως καί ορ
θής εφαρμογής πολλών κανόνων αυτοπροστασίας καί 

έτεροπροστασίας. . .» .

Η Π Ρ Ο Λ Η Ψ Ι Σ  

ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Τ Ρ Υ Π Η  
Τ αγματάρχου Χ ωροφυλακής

Ό  ’Οργανισμός Προλήψεως ’Α τυχημάτω ν τή συνεργασία τοΰ 
'Υπουργείου Ναυτιλίας — Μ εταφορών καί ’Επικοινω νιώ ν όργανώ - 
νει κατά τόν τρέχοντα μήνα σειράν έκδηλώσεων διά τήν πρόληψιν  
τώ ν άτυχημάτω ν τά όποια άποστεροϋν άπό τήν κοινωνίαν χιλιάδας 
ένεργών μ ελώ ν. Τό Σώμα τής Χ ω ροφ υλακής, τό όποιον ώς έκ τής 
άποστολής του άντιμετω πίζει καθημερινώς τούς πληττομένους άπό 
τά άτυχή μ ατα, καί δή τά τροχαία τοιαϋτα , τά όποια σήμερον έχουν  
άποβή πραγματική μάστιξ , συμμετέχει ένεργώ ς εις τήν έκστρατείαν 
πρός διαφώ τισιν τοΰ κοινού διά τόν τρόπον προφυλάξεώ ς του , διότι 
τό άτύχημα σπανιώτατα είναι τυ χα ϊο ν , εις τάς πλεϊστας δέ τώ ν περι
πτώ σεω ν , έλέγχετα ι ώς άποτέλεσμα έσφαλμένης άνθρωπίνης συμπε
ριφοράς . Μία μικρά συμβολή εις τήν δλην προσπάθειαν κατά τοΰ 
άτυχή μ ατος, παραλλήλως πρός τάς διδομένας ύπό βαθμοφόρων τοΰ 
Σώματος όμιλίας καί διαφωτιστικάς διαλέξεις καθώς καί τάς διοργα
νουμένας ύπό 'Υπηρεσιών Χ ωροφυλακής είδικάς ’Εκθέσεις, άποτε- 
λεΐ καί τό παρόν άρθρον.

Γεγονός άναμφισβήτητον είναι ότι τό 
ΑΤΥΧΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟΝ.

Καίτοι, ή λέξις «ΑΤΥΧΗΜΑ» περιέχει 
ισχυρόν δόσιν άπροβλεπτικότητος καί ά- 
ναιτιολογίας καί χαρακτηρίζεται γενικώς 
ύπό τού μέσου ανθρώπου, ώς «εν άκούσιον 
καί απρόβλεπτον γεγονός ή ένα άπροσδό- 
κητον γεγονός μή όφειλόμενον εις άμέ- 
λειαν ή πταίσμα», έν τούτοις, δύναται 
πλέον συγκεκριμένως νά χαρακτηρισθή 
ώς ένα άποτέλεσμα διαδοχικών γεγονό
των. Αυτή δέ ακριβώς ή διαδοχή τών γεγο
νότων, είναι έκείνη ή όποια άποκλείει παν- 
τάπασιν τό «τυχαϊον» άπό τό άτύχημα. 
’Εάν καταστή δυνατός ό έντοπισμός τοΰ 
αιτίου ένός τών διαδοχικών τούτων γεγο
νότων καί έξουδετερωθή έγκαίρως τούτο, 
άσφαλώς τό άτύχημα δέν πρόκειται νά 
συμβή.

Έφ’ όσον τό «’Ατύχημα δέν είναι τυ- 
χαίον» άλλ’ άποτέλεσμα διαδοχικής σει
ράς πλείστων παραγόντων, προκειμένου 
νά προληφθή τούτο πρέπει διά συστημα
τικής έπιστημονικής έρεύνης νά έντοπι- 
σθούν οί συντελοΰντες εις τούτο αίτιολο- 
γικοί παράγοντες, ώς καί ό τρόπος καθ’ όν 
έπενεργεϊ εις έκαστος έξ αυτών διά τήν 
πρόκλησιν τοΰ άτυχήματος, ΐνα οϋτω εΐ- 
μεθα εις θέσιν έξουδετεροΰντες ένα έκα
στον έξ αυτών, νά προλάβωμεν τελικώς 
τούτο.

Ή  έρευνα τοΰ άτυχήματος δύναται νά 
παραβληθή μέ τήν ιατρικήν τοιαύτην πρός 
πρόληψιν μιας νόσου. Όπως δέ εις μίαν 
νόσον διακρίνονται τρεις κυρίως συντε- 
λεσταί, δηλαδή, τό «ύποκείμενον», έπι- 
δεκτικόν μολύνσεως, τό «περιβάλλον», εύ- 
νοϊκόν διά τήν μόλυνσιν καί τέλος εις 
συντελεστής, ό όποιος έπισπεύδει τήν 
μόλυνσιν καί προκαλεΐ τήν νόσον.

Τό αυτό άκριβώς συμβαίνει καί εις τήν 
περίπτωσιν τοΰ άτυχήματος. 'Επομένως, 
όπως συμβαίνει εις οίανδήποτε νόσον, 
έφ’ όσον διά νά έκδηλωθή αΰτη, πρέπει 
άπαραιτήτως νά συνυπάρχουν οί άνωτέρω 
τρεις παράγοντες, οϋτω καί εις τό άτύχη
μα, έφ’ όσον ύπάρχει γενεσιουργός 
αιτία καί δέν είναι άπλώς έκδήλωσις 
τής «κακής ώρας», είναι δυνατή ή πρόλη- 
ψίς του. Διότι, άναμφισβητήτως, όπως καί 
εις τήν ιατρικήν, δυνάμεθα νά περιορίσω- 
με τήν μολυσματικότητα τοΰ περιβάλλον
τος, νά καταστήσωμε τό ύποκείμενον όλι- 
γώτερον έπιδεκτικόν μολύνσεως καί τέ
λος νά θέσωμεν ύπό έλεγχον τόν συντελε
στήν, ό όποιος έπισπεύδει τήν μόλυνσιν 
καί προκαλεΐ τήν νόσον, τοΰτ’ αυτό δυνά
μεθα νά πράττωμεν καί εις τήν περίπτωσιν 
τοΰ άτυχήματος.

Τοΰτο άσφαλώς ισχύει διά πάν είδος ά
τυχήματος, άλλά χαρακτηριστικωτέρα εί
ναι ή έφαρμογή τής προληπτικής ταύτης 
άγωγής, εις τά όδικά άτυχήματα, τά όποία 
μάλιστα είναι άσφαλώς καί τά περισσότε
ρα, λόγιρ τής ραγδαιοτάτης, κατά τά τε
λευταία έτη, αύξήσεως τοΰ άριθμοΰ τών 
πόσης φύσεως όχημάτων.

Ή  άρχική αιτία τοΰ άτυχήματος, είναι 
σχεδόν άδύνατον, νά έντοπισθή εις ένα 
μόνον παράγοντα. Συνήθως εύρισκόμεθα 
πρό συνδυασμού παραγόντων «άντικει- 
μενικών», οί όποίοι προέρχονται άπό τό 
περιβάλλον καί «ύποκειμενικών», οί 
όποιοι προέρχονται άπό τήν συμπεριφο
ράν τοΰ άνθρώπου καί είναι έξαιρετικώς 
δύσκολον νά έξακριβωθή έκάστοτε, ποίος 
παράγων είναι δευτερεύων καί ποιος 
πρωτεύων. Πρός τοΰτο, μόνον μία συνε
χής καί μακροχρόνιος συστηματική με-
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λέτη των άνωτέρω τριών κυρίων στοιχεί
ων, τά όποια συνιστοΰν τό ατύχημα, 
ήτοι του υποκειμένου, τοΰ περιβάλλοντος 
καί τοΰ παράγοντος «συντελεστοΰ», θά 
έπέτρεπε τήν έδραίωσιν ισχυρών προλη
πτικών μέτρων, ικανών νά περιορίσουν 
τόν αριθμόν τών άτυχημάτων.

Εις τό παρόν άρθρον, θά άσχοληθώμεν, 
είδικώτερον, μέ εν είδος άτυχημάτων 
καί μάλιστα μέ τό τοιοΰτον τών αύτοκινη- 
τιστικών, διότι ό αριθμός αυτών καθίστα
ται καθ’ ημέραν άνησυχητικώτερος, άφ’ 
ένός, άλλά καί διότι, λόγιο τής συνε- 
χιζομένης, ένεκα τών συγχρόνων τεχνολο
γικών έξελίξεων, ραγδαιοτάτης αΰξήσεως 
τών πάσης (ρύσεως όχημάτων, ό άνθρωπος 
έκτίθεται καθ’ ημέραν καί εις περισσο
τέρους κινδύνους έπί πολύ περισσότερον 
μάλιστα χρόνον άφ’ έτέρου, έφ’ όσον 
τό αύτοκίνητον είναι άναποσπάστως ήδη 
συνδεδεμένον μέ αύτήν ταύτην τήν ζωήν 
του.

’Επειδή όμως εις τήν σύγχρονον σοβα- 
ρωτάτην νόσον τοΰ «όδικοΰ άτυχήματος» 
ή γενεσιουργός αιτία δέν είναι άπλή καί 
μεμονωμένη καί δέν είναι δυνατόν νά έν- 
τοπισθή εις ένα καί μόνον παράγοντα, άλλ’ 
εις συνδυασμόν παραγόντων άντικειμε- 
νικών, οί όποιοι προέρχονται άπό τό πε
ριβάλλον, ήτοι: όδικόν δίκτυον, ρυμοτο
μία όδών πόλεων, κατάστασις οχήματος, 
ύπευθυνότης διαφόρων ’Αρχών, (’Αρχικά 
αίτια) καί ύποκειμενικών, οί όποιοι αφο
ρούν κυρίως εις τήν συμπεριφοράν τού 
άνθρώπου (όδηγού—πεζού), είναι έξαιρε- 
τικώς δύσκολον νά έξακριβωθή, ποιος 
παράγων είναι ό πρωτεύων εις ένα οιον- 
δήποτε ατύχημα.

Δι’ αύτόν ακριβώς τόν λόγον επιβάλλε
ται, είδικώς διά τό όδικόν ατύχημα, συνε
χής συστηματική έρευνα, έμπεριστατωμέ- 
νη μελέτη, έπιστημονική άνάλυσις καί 
άξιολόγησις τών άνωτέρω τριών βασικών 
στοιχείων, τά όποια προκαλοΰν τό άτύχη- 
μα. Βάσει αυτών θά καταστή δυνατή ή 
έκπόνησις άποτελεσματικών προγραμ
μάτων προλήψεως τών άτυχημάτων, διότι, 
ώς άνωτέρω έλέχθη, τό ατύχημα είναι 
άποτέλεσμα πλείστων όσων διαδοχικών 
καί συνδεομένων άμέσως ή εμμέσως περι
στατικών, άνευ έστω καί ένός τών όποιων, 
τό άτύχημα άσφαλώς δέν θά συνέβαινε.

Πέραν όμως τής τοιαύτης βασικής ση
μασίας διά τήν έρευναν πρός άνεύρεσιν 
τών αιτίων τού άτυχήματος, ώς καί τών 
τρόπων έγκαιρου έξουδετερώσεως αυτών, 
πράγμα τό όποιον άποτελεΐ νομικήν ύπο- 
χρέωσιν τών πρός τούτο άρμοδίων Κρα
τικών ’Αρχών, ή έρευνα τών αιτίων τοΰ 
άτυχήματος καί ή πρόληψις αυτού γενι
κώς άποτελεΐ καί μίαν «άνθρωπιστικήν 
ήθικήν ύποχρέωσιν» όχι μόνον τών 
άρμοδίων ’Αρχών, άλλά καί ΠΑΝΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΟΥ, διότι αί δυσμενείς έπιπτώ- 
σεις αύτοΰ, έκτος τής κοινωνικής καί οι
κονομικής σημασίας, άσφαλώς έχουν 
καί σοβαρωτάτην ήθικήν τοιαύτην.

'Η πρόληψις τών άτυχημάτων, έν τή 
πραγματικότητι, είναι μία κατάστασις 
απολύτως άρνητική, ή είκών τής όποιας 
άντικατοπτρίζεται μόνον εις τήν παντελή 
άπουσίαν τοΰ άτυχήματος. Παρά ταΰτα 
όμως, καίτοι ή κυκλοφοριακή άσφάλεια 
είναι μία άρνητική κατάστασις, είναι 
γνωστόν, ότι υπάρχει καί ένας θετικός 
τρόπος έξασφαλίσεώς της.

Δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι ή άσφάλεια 
κυκλοφορίας καί ή πρόληψις γενικώς 
τών άτυχημάτων, είναι άποτέλεσμα τής 
όρθής έφαρμογής ώρισμένων κανόνων
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κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, τόσον τοΰ 
όδηγού, όσον καί τοΰ πεζού. ’Αλλά διά νά 
έφαρμόση τις όρθώς τούς κανόνας τού
τους, οφείλει πρωτίστως νά γνωρίζη αύ- 
τούς καί άσφαλώς πρός τούτοις όφείλει νά 
γνωρίζη πώς θά τούς έφαρμόση καί διατί. 
Άναμφισβητήτως ή όδήγησις ένός οχή
ματος ένέχει, σύν τοϊς άλλοις καί ήθικάς 
ύποχρεώσεις καί εύθύνας, τάς όποιας, 
έάν δέν έφαρμόση ό οδηγός, δύνανται 
άσφαλώς, νά άποβοΰν μοιραίοι τόσον δι’ 
αυτόν τόν ίδιον, όσον καί διά τούς συναν
θρώπους του.

ΔΤ αύτόν ακριβώς τόν λόγον, οί άνθρω
ποι, όδηγοί τε καί πεζοί, οφείλουν όχι 
μόνον νά μάθουν τάς άνωτέρω υποχρεώ
σεις των, άλλ’ όπερ καί σπουδαιότερον νά 
έφαρμόζουν άπαρεγκλήτως τούς κανόνας 
άσφαλοΰς κυκλοφορίας, τόσον διά τό κα
λόν αυτών τών ιδίων, όσον καί διά τό γε- 
νικώτερον συμφέρον τής κοινωνίας.

Δεδομένου, ότι τό άτύχημα είναι άπο
τέλεσμα μιάς σειράς διαδοχικών καί άμέ
σως ή έμμέσως έν αλληλουχία ευρισκομέ
νων καταστάσεων ή συνθηκών, άναγομέ- 
νων εις πλείστους παράγοντας, έπι βάλ
λεται ή συστηματική ταξινόμησις αυτών, 
άναλόγως τής διαδοχικής σειράς ύπάρ- 
ξεως αυτών, τοΰ χρόνου καθ’ όν έκδηλοΰν- 
ται, τοΰ τρόπου καθ’ όν έπενεργοΰν εις τό 
τελικόν άποτέλεσμα καί τής σημασίας 
αυτών ώς πρός τήν έκτασιν καί τό είδος 
τής εύθύνης τών παραγόντων τοΰ άτυχή
ματος .

Βάσει, δθεν τοΰ χρόνου καθ’ όν έδημι- 
ουργήθησαν ή ΰφίσταντο, καί τής σχέσεώς 
των πρός τό άτύχημα, τά αίτια αύτοΰ δια- 
κρίνονται εις άρχικά, έμμεσα καί άμεσα.

ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΤΙΑ, είναι ή γενεσιουργός 
ΰφισταμένη πρό τοΰ άτυχήματος αιτία, 
έπιτρέπουσα τήν δημιουργίαν καί τήν 
διατήρησιν τών έμμέσων αιτίων, τών όποι
ων έξηγεί τήν ΰπαρξίν των καί άνάγονται 
εις πράξεις ή παραλήψεις προσώπων, 
’Αρχών ή άλλων ’Οργανισμών άρμοδίων 
καί υποχρεωμένων διά τήν λήψιν τών έν- 
δεδειγμένων μέτρων πρός πρόληψιν τοΰ 
άτυχήματος. Καίτοι σπανίως συνδέονται 
άμέσως μέ τό άτύχημα, καί ώς έκ τούτου, 
δέν δημιουργούν νομικήν τινά εύθύνην 
έντούτοις, ή ϋπαρξις καί ή διατήρησίς των 
δημιουργοΰν όπωσδήποτε ΗΘΙΚΗΝ τοι
αύτην, ή όποια ένίοτε είναι σοβαρωτέρα 
άπό γενικωτέρας άνθρωπιστικής πλευράς, 
άπό τήν νομικήν τοιαύτην.

’Αρχικά αίτια, ύπό τήν άνωτέρω έννοιαν 
είναι π.χ. ή κακή κατάστασις τοΰ όδικοΰ 
δικτύου, ό άνεπαρκής ή μή κατάλληλος 
έξοπλισμός αύτοΰ διά τών άπαραιτήτων 
τεχνικών μέσων διευκολύνσεως ή ρυθμί- 
σεως τής κυκλοφορίας, ή μή καλή συντή- 
ρησις τών όδών, ή μή άμεσος άρσις τών 
παρουσιαζομένων έμποδίων, ή μή κανονι
κή χορήγησις τοΰ προνομίου τοΰ όδηγεϊν, 
ή μή ϋπαρξις πλήρους καί έκλαϊκευμένης 
νομοθεσίας, ή μή διενέργεια τακτικού ή 
έκτάκτου μηχανολογικού έλέγχου τών 
όχημάτων, ή άνεπαρκής ή τυχόν άστοχος 
έφαρμογή τής κυκλοφοριακής τεχνικής 
καί μηχανικής, δηλαδή, έν γενικαϊς γραμ- 
μαίς, ή μή έκπλήρωσις τών υποχρεώσεων 
τών πρός τούτο άρμοδίων εις ό,τι άφορά 
τήν έξασφάλισιν τών προϋποθέσεων τής 
άσφαλοΰς κυκλοφορίας.

’Εκτός όμως τούτων, εις τήν κατηγορίαν 
τών άρχικών αιτίων, δύναται νά συμπερι- 
ληφθή καί αύτό τοΰτο τό ΚΟΙΝΟΝ, καί 
ιδίως, όταν τοΰτο στερήται τής άπολύτου 
κατανοήσεως τών ύποχρεώσεών του, ώς 
παράγοντος τοΰ άτυχήματος, καί ένεκα

Συχνά ή τάσις τών μικρών νά μιμούνται 
τούς μεγάλους είναι έξαιρετικά έπικίνδυ- 
νος διά τήν σωματικήν τους άκεραιότητα.

τούτου, στερείται άσφαλώς καί κυκλοφο- 
ριακής συνειδήσεως καί δέν συμμετέχει 
ένεργώς καί ένσυνειδήτως εις τό πρόγραμ
μα τής προλήψεως τών άτυχημάτων.

’Εκ τών άνωτέρω καταφαίνεται ή σημα
σία τών άρχικών αιτίων καί ό τρόπος καθ’ 
όν έπενεργοΰν ταΰτα εις τήν πρόκλησιν 
τών άτυχημάτων. Επομένως, ταΰτα άποτε- 
λοΰν τήν βασικήν προϋπάρχουσαν γενε
σιουργόν αιτίαν τοΰ δράματος, τό όποιον 
λέγεται ΑΤΥΧΗΜΑ καί τοΰ όποιου άσφα
λώς, κατά τινα άμεσον ή έμμεσον τρόπον, 
είναι καί σκηνοθέται, έφ’ όσον κάθε άτύ
χημα είναι ένα συγκινητικόν δράμα, ό 
έπίλογος τοΰ όποιου είναι θάνατος, σω
ματική άναπηρία ή βλάβη καί καταστρο
φή γενικωτέρα, άσφαλώς όχι μόνον τών 
πρωταγωνιστών αύτοΰ.

’Επιτακτική όθεν προβάλλει ή άνάγκη, 
όπως όλοι οί άνωτέρω παράγοντες (οί έμ- 
πίπτοντες εις τήν κατηγορίαν τών άρχι
κών αιτίων) κατανοήσουν τάς εις τήν εί- 
δικωτέραν αυτών άρμοδιότητα έμπιπτού- 
σας υποχρεώσεις καί εύθύνας των, καί δρα
στηριοποιηθούν καταλλήλως καί έν στε
νή καί άμοιβαία πάντοτε κατανοήσει καί 
συνεργασία, ΐνα συμβάλλουν άποτελεσμα- 
τικώς εις τήν άντιμετώπισιν τοΰ κοινωνι
κού τούτου προβλήματος, ύπείκοντες ούχί 
μόνον εις τήν νομικήν των ύποχρέωσιν, 
άλλά κυρίως, εις τούς άγράφους ήθικούς 
νόμους τής άνθρωπίνης άλληλεγγύης καί 
αγάπης τάς όποιας έδίδαξεν ό Σωτήρ 
ήμών Χριστός, δεδομένου άλλωστε ότι, 
ούδείς έξαιρεΐται τών οίωνδήποτε δυσμε
νών άποτελεσμάτων τών άτυχημάτων 
καί ασφαλώς όλοι άνεξαιρέτως καταβάλ
λουν άμέσως ή έμμέσως τόν βαρύτατον



φόρον είς τόν σύγχρονον Μινώταυρον, τής 
έποχής καθ’ ήν ό άνθρωπος ζή καί έξυ- 
πηρετεϊται άπό τόν άψυχον μηχανήν.

Τά ΕΜΜΕΣΑ ΑΙΤΙΑ τού άτυχήματος 
Αποτελούν μίαν προϋπάρχουσαν έλαττω- 
ματικήν κατάστασιν τού όχήματος, τού 
όδηγοϋ, τής όδού, τών κυκλοφοριακών 
συνθηκών, τών τοιούτων τού καιρού κλπ., 
ή όποια επενεργεί έμμέσως είς τήν πρό- 
κλησιν τού άτυχήματος καί έπεξηγεΐ, κα
τά τινα τρόπον, τήν Αντικανονικήν ένέρ- 
γειαν ή τήν τυχόν παράλειψιν τού όδηγοΰ 
ή καί τού πεζού. Τοιαύται καταστάσεις 
Αναγόμενοι π.χ. είς τόν όδηγόν είναι :

—Έλλειψις τών Απαραιτήτων φυσικών 
καί σωματικών ικανοτήτων, έλλειψις 
διανοητικών ικανοτήτων, ήτοι τούλάχι- 
στον μέσον δριον νοημοσύνης, κρίσεως ή 
άντιλήψεως τών έκάστοτε παρουσιαζο- 
μένων κυκλοφοριακών συνθηκών καί 
ικανότητα προσαρμογής είς αύτάς.

—"Ελλειψις ψυχικών ικανοτήτων, ήτοι 
ψυχικής καί συναισθηματικής σταθερό- 
τητος.

—"Ελλειψις ήθους, χαρακτήρος καί 
καλής συμπεριφοράς, ήτοι ελλειψις εύγε- 
νείας, αισθημάτων φιλαλληλίας, έμφά- 
νισις έγωπαθείας, έπάρσεως, κενοδοξίας, 
έπιδειξιμανίας ύπεραυτοπεποιθήσεως, έν- 
θουσιασμού, Ανυπομονησίας :αί γενικώς 
ελλειψις κυκλοφοριακής Αγωγής καί συ- 
νειδήσεως.

—"Ελλειψις τών Απαραιτήτων έπικτή- 
των γνώσεων καί ικανοτήτων, ήτοι γνώσιν 
τών κανόνων Ασφαλούς κυκλοφορίας κλπ.

Οϋτω, έμεσα αίτια, άναφερόμενα είς τό 
όχημα είναι:

"Ελλειψις Απαραιτήτων έξαρτημάτων 
αύίοΰ.Μή καλή κατάστασις τού όχήματος.

Πάσα βλάβη έπηρεάζουσα τήν κανονι
κήν λειτουργίαν τούτου.

Τά Ανωτέρω αίτια προϋπάρχουν τού 
Ατυχήματος καί προκαλοΰν τά άμεσα τοι- 
αΰτα ή προκαλοΰνται καί υφιστάμενα γί
νονται Ανεκτά χάρις ~ίς τήν ύπαρξιν τών 
Αρχικών αίτιων. Τά αίτια ταΰτα, Αποτε
λούν έπιβαρυντικάς ή έλαφρυντικάς πε
ριστάσεις διά τόν όδηγόν, ή δημιουργούν

εύθύνην είς βάρος τρίτων, ώς π.χ. ιδιο
κτητών αΰτοκινήτων. ΔΤ αύτόν Ακριβώς 
τόν λόγον πρέπει νά έρευνώνται έπιστα- 
μένως καί συστηματικώς, ϊνα έντοπίζων- 
ται καί θεραπεύωνται έγκαίρως, πράγμα 
τό όποιον Ασφαλώς θέλει συμβάλλει τά 
μέγιστα είς τήν πρόληψιν τών Ατυχημά
των.

Τούτο Αποτελεί ύποχρέωσιν όχι μόνον 
τών Αρμοδίων ’Αρχών, Αλλά καί τού κοι
νού γενικώς, ιδίως δέ τών όδηγών.

"Εμμεσα αίτια Αναγόμενα είς τήν όδόν 
είναι: ’Ελαττώματα όδού έκ κατασκευής 
ή δημιουργούμενα έκ τών ύστέρων, 
όπότε Αποτελούν πραγματικός παγίδας 
θανάτου. ’Ανεπάρκεια έξοπλισμοΰ τών 
όδών διά τών Απαραιτήτων τεχνικών μέ
σων διευκολύνσεως τής κυκλοφορίας ή 
πλημμελής λειτουργία τούτων. ’Ελλιπής 
ή μή κανονική σήμανσις τών όδών. Έλλει- 
ψις όρατότητος, έλλειψις προειδοποιητι
κών πινακίδων κ.λ.π.

Αί καιρικοί συνθήκαι Αποτελούν έπί- 
σης έμμεσα αίτια Ατυχημάτων, ώς π.χ. 
χιών, βροχή, πάγος, όμίχλη, κ.λ.π.

Τέλος ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΙΑ, είναι πάσα 
πράξις ή παράλειψις τού όδηγοΰ παρά
νομος ή Αντίθετος ίιρός τήν λογικήν, 
τήν σύνεσιν, τήν πείραν ή τούς κανό
νας Ασφαλούς όδηγήσεως, ή όποια συμ
βάλλει Αμέσως καί εύθέως είς τήν πρό
ληψιν τού άτυχήματος. Τά άμεσα αίτια, 
συνδέονται Αμέσως μέ τήν έν γένει προ
σωπικότητα τού όδηγού, ό όποιος είναι 
Αποκλειστικά ύπεύθυνος διά τήν Ασφαλή 
όδήγησιν τού όχήματος καί τήν πιστήν 
έφαρμογήν τών κανόνων καί τών νόμων 
περί Ασφαλούς κυκλοφορίας καί έξηγοΰν 
τί Ακριβώς συνέβη, Απεικονίζοντα τήν 
δλην εικόνα καί τό είδος τού Ατυχήματος.

Δέν είναι τής παρούσης στιγμής νά 
άναλύσωμεν τά αίτια τών Ατυχημάτων ή 
τόν τρόπον έξουδετερώσεως αυτών, διότι 
ούτε ό χρόνος ούτε ό χώρος μάς έπιτρέπει 
τούτο. Σκοπός μας έν προκειμένω είναι, 
Απλώς νά τονίσωμεν τήν Ανάγκην κατα- 
νοίσεως τής σοβαρότητος τού θέματος 
τούτου καί νά ύποκινήσωμεν έκείνους οί

Χωροφύ ,αξ Τροχονόμος διανέμει φυλλάδια τροχονομικού περιεχομένου 
είς μικρούς μαθητάς σχετικά μέ τήν πρόληψιν τών τροχαίων Ατυχημάτων.

όποιοι διά πολλούς καί διαφόρους λόγους 
δέν έσκέφθησαν περί τούτου. Σκοπός μας 
είναι νά τονίσωμεν, δτι διά κοινά προβλή
ματα γενικώς, διά τό: προβλήματα τά 
όποια Αφορούν όλους μας, δέν πρέπει νά 
έπιρρίπτωμεν τήν εύθύνην είς έκείνους ο} 
όποιοι ώς έκ τής Αποστολής των είναι Αρ
μόδιοι διά τήν Αντιμετώπισίν των, καί 
τούτο φυσικά μέχρις ένός σημείου καί 
ούχί Απολύτως, Αλλά νά άναλαμβάνη 
έκαστος τό μέρος τής ευθύνης τό όποιον 
Ανήκει είς αύτόν, είτε ώς όδηγός είτε πε
ζός. Διότι έντή ούσίμ αύτοί είναι οί άμεσοι 
ύπεύθυνοι διά τά τραγικά Αποτελέσματα 
τών όδικών ή οίωνδήποτε Ατυχημάτων.

Δυστυχώς δέν είναι δυνατόν νά καλυ- 
φθή κάθε μέτρο τής όδού ή κάθε έπικίν- 
δυνος στροφή μέ ένα τροχονόμον, Αφού 
ύπάρχουν αί προειδοποιητικοί πινακίδες 
διά νά προειδοποιούν περί τών κινδύνων, 
ή νά συνέρχωνται οί όδηγοί καί νά μή 
τρέχουν άλογίστως ώς δυστυχώς πράττουν. 
’Αλλά π ρ '. Θεού, δέν είναι ύποτιμητικόν 
διά τόν έξελιχθέντα σύγχρονον άνθρωπον 
νά θέλη νά έχη καί έναν έκπρόσωπον τού 
νόμου διά νά τού ύπενθυμίζη τάς υποχρεώ
σεις, άν όχι διά τούς άλλους, τουλάχιστον 
διά τήν Ασφάλειαν τής Ιδίας αύτοΰ ζωής 
καί εύτυχίας;

Δέν είναι προσβλητικόν διά τόν σύγχρο 
νον άνθρωπον νά έχη πάντοτε μπροστά 
του τόν νόμον, τόν όποιον, δι’ Αποκλειστι
κούς ίδικόν του συμφέρον, έπρεπε νά 
γνωρίζη καί νά συνειδητοποιήση τήν 
ύποχρέωσιν τής πιστής έφαρμογής του;

’Αλλά προχωρούμεν καί πέραν τούτου, 
μήπως οί άνθρωποι σήμερα στερούνται 
τού ένστικτου τής αύτοσυντηρήσεως;

Διότι καί χωρίς καν νά γνωρίζουν τούς 
κανόνας καί τούς νόμους περί Ασφαλούς 
κυκλοφορίας, ό παντοδύναμος Θεός, έχει 
προικίσει, πλήν έξαιρέσεων τινών, τούς 
Ανθρώπους μέ τά όπλα αύτοσυντηρήσεως 
των, ήτοι τήν λογικήν, τά μάτια, τήν κρί- 
σιν κ.λ.π.

’Εκτός τούτου ό Σωτήρ ΧΡΙΣΤΟΣ, μάς 
έδίδαξε καί τόν τελειότερον τρόπον 
διά νά έξασφαλίσωμεν τήν εύτυχίαν μας, 
δηλαδή δχι μόνον νά σκεπτώμεθα τόν 
συνάνθρωπόν μας, Αλλά καί νά τόν βοη- 
θήσωμεν, νά τόν προστατεύσωμεν καί νά 
τόν Αγαπώμεν ώς τόν έαυτόν μας.

Επομένως, έάν δέν φθάσωμεν είς τό 
σημείον τούτο, έάν δέν συνειδητοποιή- 
σωμεν τάς υποχρεώσεις μας τόσον πρός 
ήμάς αυτούς, όσον καί πρός τούς συναν
θρώπους μας, είς όλας τάς έκδηλώσεις τής 
ζωής μας Αλλά κυρίως καί όταν όδηγοΰμε 
ένα όχημα, τότε δύσκολα θά μπορούμε νά 
πούμε ότι είναι δυνατόν νά περιστείλωμε 
τά τραγικά Αποτελέσματα τά όποια βλέπο- 
μεν σήμερον άνά πάσαν στιγμήν στούς 
δρόμους.

Τέλος όφείλομεν νά τονίσωμεν, ότι 
δέν ύπάρχει ούτε λεπτόν δι’ Αναβολήν, 
νά άρχίσωμεν μίαν συστηματικήν καί 
συνεχή σταυροφορίαν διά τήν διαφώτισιν 
τού κοινού, έπί τού θέματος τούτου. Τού
της οφείλουν νά μετέχουν όλοι γενικώς. 
Κάθε λεπτό πού περνά είναι δραματικόν, 
διότι προσθέτει καί μίαν Ακόμη Αδικαιο
λόγητον θυσίαν είς τόν βωμόν τού συγχρό
νου Μινωταύρου, πού λέγεται Ατύχημα. 
Καί νά ένθυμούμεθα, ότι δέν πρέπει ποτέ 
νά περιμένωμεν άπό άλλους νά κάνουν 
δι’ ήμάς, έκείνο τό όποιον όφείλομεν νά <ά- 
νωμεν ήμεΐς διά τόν έαυτόν μας καί διά τά 
παιδιά μας καί διά τούς συνανθρώπους μας.
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Α Ε 0 0 Μ ί € δ ά Ζ € Ζ € ·

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Ν  ΥΙΓ
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ο  Κ Ο Υ Ϊ Ζ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ :

1 Βιβλική Χώρα—Είδος δόρατος τών ’Αρχαίων Μακε- 
δόνων.

2. — Δέν λείπει άπό κανέναν γεωγραφικό χάρτη— Ποταμός
τής Μικρας ’Ασίας.

3. — Ά ρθρον— Σημαίνουν τό τρέχον έτος— Τέλος προ
σευχής.

4. — Γνωστή ’Αεροπορική Εταιρεία— Υποκαθιστούν την
σφραγίδα εις τά αντίγραφα.

5. — Είδος άμαξοστοιχίας — ’Αγγλική άρνησις.
6. — Αυτός έπιδέχεται θεραπεία — Σκέπασμα.
7. — Παρακελευστικόν—Νεοσυλλέκτους υποδέχεται (άρχι-

κά) — Ά λλη  όνομασία τού όνίσκου ή βακαλάου 
(αίτιατ.).

8. — Λίμνη τής Μέσης ’Ανατολής— 'Ιπποσκευή.
9. — Διαστροφικός Γάλλος μαρκήσιος — ’Οπτικό σκόρ

’Αρχαία θεά.
10. — Γνωστό ποίημα τοΟ Κίπλιγκ—Υπάρχουν καί τέτοια

συμφέροντα— αίτιολογικός σύνδεσμος τής άρχαίας.
11. — Συστάδα άπό θάμνους—Ή  τών όστών είναι συνη

θισμένη.
12. — ’Αρσενικόν άναφορικής άντωνυμίας (πληθ.)—Βασι

λεύς τών Θηβών πατήρ τού Οίδίποδος—Παραπόταμος 
τού Δουνάβεως.

13. — "Ενας άπό τούς «Κριτάς» τής Παλαιάς Διαθήκης
Κατά τόν Ίωήλ ή κοιλάδα αυτή τών Ιεροσολύμων 
θά είναι ό τόπος τής κρίσεως τών άνθρώπων ένώ- 
πιον τού Θεού.

Κ Α θ  Ε Τ Ω Σ:

1. — Πήλινο κατασκεύασμα — ’Ακατάστατος (δημοτ.).
2. — Πρόθεσις—Μέγας ’Ιταλός ζωγράφος τής ’Αναγεννή

σεως.

3. — Ξενική άρνησις—Χρονικόν έπίρρημα— Συντομογρα-
φία νομοθετήματος—Νεκρική σπονδή τών ’Αρχαίων.

4. —Μαθητού χαρακτηρισμός—Τοϋ Ζολα τό κύριον όνομα.
5. — Είναι ώρισμένα τιμολόγια.
6. — Άρχαΐον κατομωτικόν—Στόχος κακοποιών.
7. — ’Ανίσχυρα, νωχελικά—Δίφθογγος.
8. — Δικά σου—Τό πρώτο συνθετικό ’Αμερικανικής με-

γαλουπόλεως — Τών διαιτητών ποδοσφαίρου σύνη- 
θες ρήμα.

9. — Πληθυντικός άναφορικής άντωνυμίας (θηλυκόν)—Ση
μαίνει καί τόν ιμυχικώς καταβεβλημένον.

10. — Μυθικός ήρωςτής ’Ινδίας—’Απαραίτητη στήν τεχνική
τού ποδοσφαίρου — ’Ασφαλιστικού ’Οργανισμού 
άρχικά.

11. — Είδος στρατιωτικής μονάδος—Αυτά είναι χωρίς δόν
τια (καθαρ.)—Βυζαντινή νότα.

12. — Συνηθισμένη σέ κάθε όρθογραφικό λεξικό.
13. — Ό ,τ ι καί τό 7 όριζοντίως α'.—Βοσκών κατάλυμα (δη

μοτ.)—Τ όμας... Σκώτος φιλόσοφος (1710—1796).

Λύσεις εις τήν σελ. 368
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J f i a d a i  v o v r a s

Ο Δ Η Γ Ε Ι Τ Ε  Σ Ω Σ Τ Α ;

1) Έπί τού άξονος τής όδοΟ ύπάρ- 
χει μία λευκή διακεκομμένη 
γραμμή καί παραπλεύρως της 
μία συνεχής.
α. Δύναται τό επιβατηγόν νά 

προσπέραση τό ρυμουλκόν 
καί νά πατήση έπί τής δι
πλής γραμμής;

β. ’Απαγορεύεται εις τό έπι- 
βατηγόν νά πατήση έπί τής 
διπλής γραμμής;

2) Ποιον όχημα έχει προτεραιό
τητα εις τήν παραπλεύρως ει
κόνα;
α. Τό ποδήλατον; 
β. Τό έπιβατηγόν αύτοκίνη- 

τον;

Ί [ ·  Μεταξύ συζύγων:
—  Γιατί παίρνεις τις όμπρέλλες σου 

dorr’ to χώλ; Φοβάσαι μήπως τ ίς  κλέψουν 
οί έπισκέπτες;

—  Ό χ ι .  Φοβάμαι μήπως τίς  Avofyvfcj-
piOOUV.....

'Ιστορικές έρωτήσεις
1. Ποιες χώρες υπέγραψα/ «τό  Παρίσι 

τό 1815 τήν περιώνυμη « 'Ιερά Σρμ- 
,μαχίσ»;

2. Πότε καί πού τορπιλλίσύήκε το  κοί- 
ταδραμικό μας πόλομικΙό πλοίο « Έ λ 
λη»;

3. Τί ήταν ό πολέμαρίχος «ατά τήν άρ- 
χαιότηπα;

4. Ποιος ήταν ό Κατιέρνικος;
5 . Πού γεννήθηκε ό Ευριπίδης, ό ιμιεγά-

λας άριχαίϊος Έ λληνας τραγικός ποι
ητής;

'Εγκυκλοπαιδικές
έρωτήσεις

1. Ποιό είναι τό γνωστότερο Αστεροσκο
πείο  τής Ευρώπης καί πού βρίσκε
ται;

2. 01 Αρκούδες πέφτουν σε χειιμερία 
νάρκη;

’Ερωτήσεις Ζωολογίας
1. Πώς λέγεται μέ ιμιά λέξη το σύνολο 

τών ζώων μιάς χώρας;
2. Σε ποιά οικογένεια Ανήκουν ό ούρα- 

κατΑγκος, ό χιμποπζής καί ό γορίλ- 
λας;

3. Πόσα κέρατα έΐχει ό Αφρικανικός ρινό- 
κερως;

4. Τί είναι τό «Όσελό»;
5 . Ποιό ζώο θεωρείται ιερό στις Ινδ ίες;

Θρησκευτικές έρωτήσεις
1 . ΠόΤε γιορτάζουμε -τήν Κοίμηση τής 

Θεοτόκου;
2. Ποιό έκκλησιαστικό όργανο λέγεται 

«λόγχη»;
3. Τό ιερό «Ευαγγέλιο» πο ιά  κείμενα 

περιέχει;
4. Τήν Μεγάλη Δευτέρα τής έβδοΙμάδος 

τών παθών ποιανού ιμινήμη τι,μάται;
5. Πότε είναι ή γιορτή τών 'Αγίων ’Α

ναργύρων, Κοσμά καί Δαμιανού;

Ορολογία
ΟΣΜΗΜΑΤΑ

avizourin
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 8  (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ) Τ Η Α .  3 2 1 8 - 2 3 9  
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  3 9  (ΣΤΟΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ί
Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ  4 (ΣΤΟΑ ΑΘΗΝΩΝ ί Τ Η Α .  3 21 0 -35 7  

Α Θ Η Ν Α  |
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ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΞ]ΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Εις άτμόσφαιραν ειλικρινούς χαράς καί έθνουσιασμοϋ έπραγματοποιήθη 
τήν 8-4-73 συνεστίασις ’Αξιωματικών Χωρ]κής εις Κοσμικόν Κέντρον τών 
’Αθηνών .Πρόκειται περί τής σειράς τών 316 πού άπεφοίτησαν τής Σ.Α.Χ. 
τό έτος 1943.

Ή  ώργανωθεϊσα αϋτη συνάντησις είχε ιδιαίτερον νόημα καί χρώμα 
διότι οΐ προσελθόντες εις αυτήν ώριμοι πλέον ήγέται τού Σώματος, έμπλεοι 
πείρας πολυτίμου, ευθυτενείς καί λεβεντόκορμοι, υποδείγματα καλών οικο
γενειαρχών συνηντήθησαν διά πρώτην φοράν—μετά πάροδον μιάς όλοκλήρου 
30ετίας—όπό τής έξόδου των έκ τής Σ.Α.Χ.

Ευκαιρία έξόχως ευχάριστος δι’ άναμνήσεις καί όνειρα, δι’ αναδρομήν 
εις τό προσφιλές παρελθόν, δι’ έπανασύνδεσιν καί καλλιέργειαν σχέσεων 
αλλά καί αιτία πρός άνάπτυξιν τοϋ ένδιαφέροντος διά παρομοίου χρώματος 
καί ποιότητος έκδηλώσεις εις τό μέλλον. Ή  όλη άτμόσφαιρα τής βραδυάς 
έκείνης—χωρίς υπερβολήν—ήτο γεμάτη άπό καλωσύνην, άνθρωπιάν, ευγέ
νειαν καί χάριν περισσήν πού άντανακλοΰσαν καί έζωγραφίζοντο εις τό πρό- 
σωπον τών συνδαιτημόνων.

’Ανάμεσα εις τούς (80) περίπου συμμετασχόντας εις τήν συνεστίασιν 
διεκρίνοντο: ό ’Αρχηγός Χωρ]κής, Άντ]γος κ. Χρίστος Καραβίτης, ό Α' 
Ύπαρχηγός Χωρ]κής, Ύποσ]γος κ. ’Ιωάννης Ζαφειρόπουλος κ. ά. διαδραμα- 
τίσαντες ηγετικούς ρόλους εις τήν άνέλιξιν τής προσφάτου Ιστορίας τοϋ 
Σώματος. Συγχαίροντες είλικρινώς διά τήν πολύτιμον αυτήν έκδήλωσιν εύ- 
χόμεθα όπως αϋτη άποτελέση αιτίαν μιμήσεως ώστε καί άλλαι σειραί τών 
’Αξιωματικών μας νά οργανώσουν άναλόγους πολιτιστικός έκδηλώσεις πρός 
καλλιέργειαν τών συναδελφικών των δεσμών καί σχέσεων.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

'Υπό τών συνελθόντων προσφάτως οι
κείων υπηρεσιακών συμβουλίων δυνάμει 
τοϋ άρθρου 59 τοϋ Ν. Δ. 139)1969, άπεφα- 
σίσθησαν αί άκόλουθοι μετακινήσεις 
Ταξιάρχων καί Συνταγματαρχών:

Τ Α Ξ ΙΑ Ρ Χ Ο Ι: Καραμπάτσος Κων]νος 
άπό Δ. Α. Π. Π. εις Σ.Ο.Χ., Μαρούσης 
Παναγιώτης άπό Άρχηγείον εις Γενικήν 
Οικονομικήν Έπιθεώρησιν, Παπανικο- 
λάου ’Ιωάννης άπό Α. Δ. X. Άνατ. Μα
κεδονίας εις Δ]νσιν ’Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης καί Σταματόπουλος Δημήτριος 
άπό Α. Δ. X. Θεσσαλίας εις Δ. Α. Π. Πρω- 
τευούσης (Διευθυντής).

ΣΥΝΤΑΓΜ ΑΤΑΡΧΑΙ: Θεοδωρόπου- 
λος Πλάτων άπό Α. Δ. X. Πειραιώς καί 
Νήσων εις Άρχηγείον Χωρ]κής, Καρα- 
μπάγιας ’Ιωάννης άπό Α. Δ. X. Πελοπο- 
ποννήσου εις Άρχηγείον Χωρ]κής, Κόκ
κινος Εύάγγελος άπό Γ. Δ. Ε. Α. εις Α. 
Δ. X. Δωδεκανήσου, Κωνσταντουδάκης 
Αγησίλαος άπό Άρχηγείον Χωρ]κής 
εις Α. Δ. X. Πειραιώς καί Νήσων, Λαγ- 
καδινός Γεώργιος άπό Α. Δ. X. Νήσων 
Αιγαίου εις Γ ενικήν Αποθήκην Χωρ]κής, 
Λαγοπάτης Αντώνιος άπό Α. Δ. X. Η
πείρου εις Άρχηγείον Χωρ]κής, Δινάρ- 
δος Νικόλαος άπό Ύποδ]νσιν Έγκλ. Υ 
πηρεσιών Βορ. Ελλάδος εις Α. Δ. X. 
Άνατολ. Μακεδονίας, Μητρόπουλος ’Α
ναστάσιος, άπό Άρχηγείον Χωρ]κής εις 
Έλεγκτήριον Δαπανών, Παπαγεωργίου 
Γεώργιος άπό Α. Δ. X. Δυτ. Ελλάδος εις 
Άρχηγείον Χωρ]κής, Παπαδάκης ’Εμμα
νουήλ άπό Α. Δ. X. Θράκης εις ΓΕΔΠΑ] 
Χώρας, Παπαδημητρίου Αναστάσιος ά
πό Α. Δ. X. Δυτ. Μακεδονίας εις Ά ρχη
γείον Χωρ]κής, Παπαναστασίου Α να
στάσιος άπό Άρχηγείον Χωρ]κής εις 
Α. Δ. X. Δυτ. Ελλάδος, Πετσαλάς Εύάγ
γελος άπό Δ]νσιν Άστυν. Θεσ]νίκης εις 
Α. Δ. X. ’Ηπείρου, Πίτσιος Δημήτριος 
άπό Άρχηγείον Χωρ]κής εις Α. Δ. X. 
Στερεάς Ελλάδος, Πλεμμένος Νικόλαος 
άπό Α. Δ. X. Στερ. Ελλάδος εις Δ. Α. 
Π. Π. (Α' Υποδιευθυντής), Πορικός 
Νικόλαος άπό Α. Δ. X. Δωδεκανήσου εις 
Άρχηγείον Χωρ]κής, Ρέππας ’Ιωάννης 
άπό Δ. Α. Π. Π. εις Άρχηγείον Χωρ]κής, 
Βούκας Εύάγγελος άπό Α. Δ. X. Πελοπον- 
νήσου εις Δ. Α. Π. Π. (Β' Υποδιευθυν
τής), Σπυρόπουλος Άγγελος άπό Α. Δ. 
X. Θεσσαλίας εις Α. Δ. X. Δυτ. Μακε
δονίας, Τσικούρης Παναγιώτης άπό Άρ- 
χηγεΐον Χωρ]κής εις Α. Δ. X. Θεσσαλίας 
καί Ψάρρης Παναγιώτης άπό Γ. Δ. Ε. Α. 
είς Α. Δ. X. Πελοποννήσου.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ  
21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τήν 20-4-73 έπί τή 6η έπετείω τής 21ης 
Απριλίου 1967, τό Άρχηγείον Χωρο
φυλακής, ώργάνωσεν ειδικήν έορταστι- 
κήν έκδήλωσιν είς τάς Σχολάς Χωρ]κής.

Παρέστησαν ό Αρχηγός Χωρ]κής 
Αντιστράτηγος κ. Χρίστος ΚΑΡΑΒΙ- 
ΤΗΣ καί οί Ύπαρχηγοί τοϋ Σώματος, 
'Υποστράτηγοι κ. κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
καί ΤΖΑΒΑΡΑΣ, άνδρες τών 'Υπηρεσιών 
Χωρ]κής Λεκανοπεδίου Αττικής καί πο
λιτικοί υπάλληλοι Χωρ]κής.

Είς τόν χαιρετισμόν του ό κ. Αρχηγός 
άνεφέρθη είς τήν πρό τής Έπαναστάσεως 
κατάστασιν τής Χώρας, τούς λόγους πού 
έπέβαλον τήν Έπανάστασιν καί τά έπι- 
τεύγματα τής 6ετοϋς διακυβερνήσεως 
τής Χώρας ύπ’ αΰτής. Έκάλεσεν δέ τούς 
άνδρας νά καταβάλουν κάθε δυνατήν 
προσπάθειαν έν τώ κύκλω τής άρμοδιό- 
τητός των, πρός πραγματοποίησιν τών 
στόχων τής Έπαναστάσεως.

Ακολούθως ώμίλησεν ό Άντ]ρχης κ. 
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Βασίλειος όστις άναφερ- 
θείς είς τό ιστορικόν τής ήμέρας, εϊπεν 
μεταξύ άλλων τά έξής: «Έορτάζομεν καί 
τιμώμεν σήμερον τήν 6ην έπέτειον τής 
Έπαναστάσεως τής 21-4-1967, ή όποια 
άποτελεΐ καί θ’ άποτελή μέγα φωτεινόν 
μετέωρον είς τό έλληνικόν στερέωμα. 
Πάντες οί ύγιώς σκεπτόμενοι Έλληνες, 
πρό τής Έπαναστάσεως, διέβλεπον, καί 
ήσαν βέβαιοι διά τόν θανάσιμον κίνδυ

νον, τήν ήθικήν σήψιν καί τήν πολιτικήν 
φαυλότητα. Πρό τής καταστάσεως αύ- 
τής αί "Ενοπλοι Δυνάμεις, πειθαρχοϋσαι 
είς ύψίστην Εθνικήν έπιταγήν, τήν πρωί
αν τής 21ης Απριλίου 1967 παρενέβησαν 
καί άπέτρεψαν άναιμάκτως τόν έθνικόν 
αύτόν κίνδυνον. Οί άνδρες τής Χωρ]κής 
πού τόσον έδοκιμάσθησαν κατά τήν προ
επαναστατικήν περίοδον, πρωτοπόροι είς 
πάσαν Εθνικήν έκδήλωσιν, έτέθησαν άπό 
τής πρώτης στιγμής παρά τό πλευράν τής 
Έπαναστάσεως καί διά τής έξασφαλί- 
σεως τής τάξεως καί άσφαλείας συμβάλ
λουν ήδη θετικώς είς τό δημιουργικόν 
έργον αυτής.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

—Παρηκολούθησαν μηνιαίον σεμινά- 
ριον είς ΕΛΚΕΠΑ (7)5-7)6)73) δύο (2) 
Αξιωματικοί έπί θεμάτων μελέτης έργα- 
σίας,μεθόδων καί χρόνου STU DT WO RK

—Μετέσχον 20ημέρου σεμιναρίου είς 
Σ.Ο.Χ. (50) πεντήκοντα Ύπαξιωματικοί 
(11-30)6)73) έπί θεμάτων άλλοδαπών, προ
στασίας Εθνικού νομίσματος, ναρκωτι
κών, λαθρεμπορίου, άρχαιοκαπηλείας καί 
παιγνίων.

—Έβδομήκοντα τέσσαρες (74) Ύπα- 
ξιωματικοί παρηκολούθησαν κατά τό Α' 
15νθήμερον ’Ιουνίου έ. έ. θέματα μετεκ- 
παιδεύσεως Ύπαξιωματικών έκπαιδευ- 
τών είς (3) τμήματα (Σ .Ο .Χ . 22, Π .Σ . 
Ο.Χ. Ρόδου 36 καί Π. Σ. Ο. X. Κρήτης 
16).
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

Επ’ εύκαιρίμ τοϋ έορτασμοΰ τής μνήμης 
τής προστάτιδος τοϋ Σώματος Αγίας 
Ειρήνης άπεστάλησαν εις τό Άρχηγεΐον 
Χωροφυλακής πλήθος συγχαρητηρίων 
έπιστολών καί τηλεγραφημάτων έκ μέρους 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων, αλλά 
καί απλών πολιτών τά όποια μαρτυροϋν 
τό μέγεθος τής έκτιμήσεως τήν όποιαν 
τρέφει ό 'Ελληνικός λαός διά τό έπίμοχθον 
πλήν όμως πολύτιμον έργον τών άνδρών 
τής Χωροφυλακής. Μία Επιστολή χαρα
κτηριστική τών αισθημάτων πρός τό Σώ- 
μας τής Χωροφυλακής είναι καί έκείνη 
τήν όποιαν άπέσετειλεν ή Δ]νίς "Αννα 
Καραβίτη πρός τόν πατέρα της ’Αρχηγόν 
Χωροφυλακής Άντ]γον κ. Χρίστον Κα- 
ριβίτην, δημοσιεύομενην έν φωτοτυπία 
άνευ περαιτέρω σχολίων.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΔ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Κατά τήν τελευταίαν Συνέλευσιν του 
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Οικοδομι
κού Συναιτερισμοΰ Όπλιτών καί Πολιτι
κών Υπαλλήλων Χωρ]κής τής 10-5-73 
ήτις συνήλθεν εις τήν Σ. Ο. X. ’Αθηνών, 
ένεκρίθη ή έγγραφή εις τόν Συναιτερι- 
σμόν (80) νέων μελών τά όποια ανέρχονται 
ήδη έν όλω εις (530), καί έλήφθησαν απο
φάσεις έπί θεμάτων ήμερησίας διατά- 
ξεως.

Μέ δλως ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν πα- 
ρακολουθοϋμεν τήν πρόοδον τού έργου 
καί τήν πολλαπλήν τού Συναιτερισμοΰ 
δραστηριότητα πρός έξεύρεσιν λύσεων 
άποτελεσματικών έπί ζωτικών αύτοΰ θε
μάτων. Τόν σκοπόν δέ τούτον έξεπλή- 
ρωσαν αί εις Σ. Ο. X. ’Αθηνών συνελθοϋ- 
σαι κατ’ ’Απρίλιον έ. έ. δύο Συνελεύσεις 
είς άς, πλήν τών ένδιαφερομένων μελών 
τού Συναιτερισμοΰ, παρέστη ό ’Αρχη
γός Χωρ]κής μετά κλιμακίου τής ήγε- 
σίας τού Σώματος. Ό  κ. ’Αρχηγός άπευ- 
θύνας έγκάρδιον χαιρετισμόν πρός τά 
μέλη τής Συνελεύσεως έξέφρασεν τήν 
χαράν του διά τήν πρώτην αύτήν Έκθε- 
σιν Πεπραγμένων (απολογισμόν) τού Συν- 
αιτερισμοΰ.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Τήν 9ην καί 11ην Απριλίου 1973 έληξεν ή όμηνος έκπαίδευσις τών είς τό 
Τμήμα Ξένων Γλωσσών έκπαιδευθέντων ’Αξιωματικών καί 'Οπλιτών Χωρ]κής.

Επ ευκαιρία τής λήξεως τών μαθημάτων έλαβε χώραν μία όμορφη έκδήλωσις 
πρός τιμήν τών άποφοιτησάντων γλωσσομαθών καθ’ ήν έπεδόθησαν τά πτυχεϊα 
είς αύτούς.

Εις τήν τελετήν παρέστησαν of Α καί Β' Ύπαρχηγοί 'Υποστράτηγοι κ.κ. 
Ζαφειρόπουλος καί Τζαβάρας, οί Διοικηταί τών Σχολών, οί Καθηγηταί καί άλλοι 
έπίσημοι. 'Ομίλησαν διά βραχέων ό Διοικητής τής Σ.Α.Χ. Ταξίαρχος κ. Άλεξόπου- 
λος καί ό Α Υπαρχηγός Χωρ]κής Υποσϊγος κ. Ζαφειρόπουλος τονίσαντες κυρίως 
τήν σημασίαν τής έκμαθήσεως ξένων γλωσσών παρά τών άνδρών Χωρ]κής πρός 
άντιμετώπισιν τών πολλαπλών άστυνομικών καθηκόντων των καί δή κατά τήν Επι
κοινωνίαν των μετ’ αλλοδαπών καί τουριστιών οΐτινες έπισκέπτονται συχνά τήν 
χώραν μας.

Εκπρόσωποι τών άποφοιτησάντων ανταπέδωσαν, εύχαριστήσαντες τήν ήνε- 
σίαν τού Σώματος διά τήν μέριμναν καί τό ένδιαφέρον της πρός βελτίωσιν τού μορ
φωτικού έπιπέδου τών βαθμοφόρων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Ή  έκδήλωσις έληξε 
μέ μικράν δεξίωσιν. Στιγμιότυπα άπό τάς έκδηλώσεις είκονίζονται είς τάς 
φωτογραφίας.

ΣΧΟΔΕΙΟΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τήν 16-4-73 άπεφοίτησεν ή Α' σειρά 
μετεκπαιδεύσεως ’Εκπαιδευτών ’Αξιωμα
τικών Χωροφυλακής. Είς τήν τελετήν λή
ξεως τών μαθημάτων παρέστησαν ό Άρ- 
χηγός Χωρ]κής ’Αντιστράτηγος κ. Χρί
στος ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ καί ό Α' Υπαρχηγός, 
Υποστράτηγος κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Προσφωνών τόν κ. ’Αρχηγόν καί τούς 
σπουδαστάς, ό Διοικητής τής Σχολής, 
Ταξίαρχος κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΔΟΣ, έτόνι- 
σεν, ότι ό όρθός τρόπος έκπαιδεύσεως

τών ’Αξιωματικών Χωρ]κής, βάσει τών 
μεθόδων τής συγχρόνου τεχνικής τής 
έκπαιδεύσεως, τής χρήσεως έφηρμοσμέ- 
νων έκπαιδευτικών συστημάτων καί όπτι- 
κο-ακουστικών μέσων, άποτελεϊ μίαν έκ 
ιών σπουδαιότερων φροντίδων τής Η γε
σίας, ή όποια άποδίδει ιδιαιτέραν σημα
σίαν είς τήν πλήρη καί άρτίαν κατάρτι- 
σιν τών στελεχών τού Σώματος.

’Εκπρόσωπος τής τάξεως τών έκπαιδευ- 
θέντων άνταποδίδων, ηύχαρίστησε τό 
Άρχηγεΐον καί τήν Σχολήν διά τό έκφρα- 
σθέν ειλικρινές ένδιαφέρον τής ήγεσίας 
τού Σώματος πρός έπιτυχίαν τού έρ/ου 
τής μετεκπαιδεύσεώς των.
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Μ Ι Κ Ρ Α

ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εγγράφους εύχαριστίας έξέφρασαν :

Εκπρόσωπος της BRITISH BROADCASTING CORPO
RATION διά την συνδρομήν καί έπιτυχή συνεργασίαν συνεργείου 
της μετά της Δ.Χ. Λασηθίου κατά την λήψιν της ταινίας 
«Οί λωτοφάγοι».

* * *

Ό  ’Αρχηγός ’Αεροπορίας Άντιπτέραρχος κ. Μήτσανας διά 
την παρά τοϋ ’Αρχηγείου Χωρ]κής διάθεσιν κινηματογραφικής 
ταινίας τοϋ ιστορικού της «Μάχης τοϋ Συντάγματος Χωρ]κής 
Μακρυγιάννη».

* * *
'Ο ’Αρχηγός τής έν Έλλάδι ’Αμερικανικής στρατιωτικής 

αποστολής Ύποσ]τηγος κ. CHARLES RTDEX διά τήν έξαί- 
ρετον συνδρομήν των οργάνων τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας Κηφι
σίας κατά τήν πρόσφατον ένταΰθα άφιξιν και διακίνησιν τοϋ 
Άμερικανικοΰ 'Τπουργοΰ Στρατιωτικών κ. ROBERT 
FROEHLKE.

* * *

Ό  έ. ά. Ύποσ]γος Χωρ]κής κ. Παναγιώτης Τσελέκης διά 
τούς άνδρας τής 'Τποδ]νσεως Τροχαίας Προαστείων Πρωτευού- 
σης καί Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου 8ι’ εϋγενή συμπεριφοράν 
καί έπιτυχή άντιμετόπισιν των τροχονομικών προβλημάτιον 
παρά τήν πρωτοφανή διακίνησιν τοϋ κοινοΰ κατά τον εορτασμόν 
τοϋ Πάσχα.

* * *
Ή  έν Πάτραις Διεύθυνσις Δ.Ε.Η. διά τήν συνδρομήν των 

άνδρών τής Δ.Χ. Κεφαλληνίας κατά τήν έκ θεομηνίας—έπισυμ- 
βάσαν έκτεταμένην εναέριον καί υποβρύχιον βλάβην τοϋ ήλεκτρι- 
κοΰ δικτύου τής περιοχής.

*  *  *

*0 ’Άγγλος Ναύαρχος κ. PETER HILL-NORTON δια την 
συμβολήν καί μέριμναν των άνδρών ’Ασφαλείας Χωρ]κής προς 
άσφαλή καί άνετον διακίνησιν του κατά τήν πρόσφατον εις 'Ελλά
δα έπίσκεψιν αύτοΰ.

*  *  *

Ή  έν Άργοστολίω Διεύθυνσις Μέσης Έκπαιδεύσεως διά τήν 
γενομένην τήν 10-4-73 ομιλίαν «Περί ναρκωτικών» τοϋ Διοικη- 
τοΰ τής Δ.Χ. Κεφαλληνίας Άντ]ρχου κ. Θρασ. Μακαρίτη προς 
τούς γυμνασιόπαιδας ’Αργοστολιού.

* * *
*Η έκ Φραγκφούρτης Γερμανίς τουρίστρια EVELTNE 

GUTMAN διά τήν προς αυτήν συνδρομήν τοϋ Χωρ]κος τής 
Τουριστικής ’Αστυνομίας Δελφών κ. Λάμπρου Μπάρτζα κατά 
τόν είς Δελφούς πρόσφατον τραυματισμόν της.

* * *
Ό  Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Ρίτσος διά τήν συνδρομήν καί εύ- 

γένειαν τών άνδρών Χωρ]κής κατά τήν έν Άθήναις πρόσφατον 
άφιξιν τοϋ Δημάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. FA H RI ΑΤΑ- 
ΒΕΤ καί τοϋ Προέδρου τοϋ Δημοτικοϋ Συμβουλίου τής μείζονος 
περιφέρειας Λονδίνου κ. ABBOTT.

* * *
Ό  Καθηγητής χειρουργικής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. 

Γεώργιος Καμπάσης διά τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν άσυνει- 
δήτου όδηγοϋ αυτοκινήτου έπιπεσόντος έπί τοϋ είς Γλυφάδα 
έσταθμευμένου όχήματός του καί έξαφανισθεντος, μεριμνη 
δύο ’Αξιωματικών καί ’Ενωμοτάρχου τοϋ Τμήματος Τροχαίας 
Γλυφάδας.

* * *
*0 Γενικός Γραμματεύς τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 

ΣΕΓΑΣ διά τήν ούσιώδη συμβολήν τών άνδρών τής Δ.Α.Π.Π. 
κατά τήν διεξαγωγήν τοϋ X κλασσικού Μαραθωνίου Δρομου τής 
6-4-73.

*  *  *

'Ομάς έκδρομέων διά τήν συνδρομήν τοϋ Διοικητού τοϋ Α.Τ. 
Μετσόβου προς διάσωσίν των λόγω αποκλεισμού των εκ χιονο- 
πτώσεως καί άσφαλή μεταφοράν των είς Μέτσοβον.

Ευμενή σχόλια αφιέρωσαν :
Ή  Έφημρίς «Εβδομαδιαίος Τύπος» όστις παρουσιάζει καί άξιο- 
λογεϊ τάς πολλαπλας δυσχερείας τοϋ έργου καί τής αποστολής 
τής Τροχαίας. ’Εξαιρεί δεόντως τήν άφοσίωσιν είς τό καθήκον, 
τόν ζήλον τήν ευμενή συμπεριφοράν καί τήν άγάπην προς τούς 
οδηγούς καί τό κοινόν έν γένει τών οργάνων τοϋ Τμήματος 
Τροχαίας 'Αγίας Παρασκευής Αττικής' τονίζει δέ τούς κινδύ
νους πού καθ’ έκάστην διατρέχουν, τάς προσπάθειας καί τόν 
διηνεκή άγώνα των πρός διάσωσίν άνθρωπίνων υπάρξεων κα ι 
τήν εύρυθμον κυκλοφορίαν τής περιοχής.

*  *  *

Ή  Έφημερίς «Πατρίς» διά τούς άνδρας τοϋ Τμήματος Τρο
χαίας καί τής Δ.Χ. Ηρακλείου Κρήτης διά τήν λήψιν άποτελε- 
σματικών μέτρων ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας, τήν άνετος καί 
άνευ δυστυχημάτων διακίνησιν τοϋ κοινού και την επιδειχθεΐσαν 
είς τό έργον των άφοσίωσιν κατά τόν εορτασμόν τοϋ Πάσχα και 
τής Πρωτομαγιάς.

* * *
Ή  «’Εθνική Φωνή» Χανιών διά τούς άνδρας τοϋ Τμήματος 

Τροχαίας Χανίων διά τήν λήψιν τελεσφόρων άποτελεσματικών 
μέτρων πρός άνετον καί άσφαλή διακίνησιν τοϋ κοινοΰ κατα τας 
έορτάς τοϋ Πάσχα καί τήν Πρωτομαγιάν.

* * *

Αί ’Εφημερίδες «Δημοκράτης» «Στέμμα» καί «Πολιτικά» 
διά τούς άνδρας τής Δ.Χ. Λέσβου διά τήν έπιτυχή διακόσμησιν 
σημείων τής Μυτιλήνης, τήν λήψιν άποτελεσματικών μέτρων κυ
κλοφορίας καί τήν εύγενή συμπεριφοράν πρός τό κοινόν.

*  *  *

Αί ’Εφημερίδες «Πατρίς» καί «Μεσόγειος» έδημοσίευσαν λίαν 
ένθερμον έπιστολήν τοϋ Προέδρου τής ’Αγωνιστικής^ Λέσχης 
Αυτοκινήτων ’Αθηνών κ. ’Ικάρου Κανελλοπούλου* δι’ αυτής εξε- 
φράσθησαν εύχαριστίαι θερμόταται τής Λέσχης προς τους άν
δρας τής Δ]σεως Χωρ]κής καί τοϋ Τμήματος Τροχαίας ^Ηρα
κλείου Κρήτης διά τήν πλήρη άστυνόμευσιν τής διαδρομής τοϋ 
έσχάτως διεξαχθέντος έκεϊσε άγώνος τοϋ Β' Ράλλυ «Κνωσσός» 
καί τήν θετικήν συμβολήν των είς τήν έπιτυχίαν τοϋ άγώνος.

*  *  *

Αί Εφημερίδες Λαρίσης «’Ελευθερία» καί «'Ημερήσιος Κη- 
ρυξ», ό «Ταχυδρόμος» καί ή «Θεσσαλία» Βόλου, ό «Νέο Άγων 
καί ή «Θεσσαλική ’Ηχώ» Καρδίτσης, ή «’Έρευνα» καί τά 
«Τρικαλινά Νέα», διά τό κινητόν Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον 
Χωρ ]κής τό όποιον περιώδευσεν έσχάτως είς πόλεις καί κωμο- 
πόλεις τής Θεσσαλίας καί προέβαλεν έξαιρετικάς ταινίας μορφω
τικού καί ψυχαγωγικού περιεχομένου αί όποϊαι άνεφέροντο είς 
τήν όλην δραστηριότητα, τά έτιτεύγματα καί τήν 'Ιστορίαν τοϋ 
Σώματος.

ΜΙΑ Ω Ρ Α Ι Α  Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ

Τήν 8-4-73 ό Δ]τής τής Δ]σεως Κεφαλληνίας Άντ]ρχης κ. 
Θ. Μακαρίτης είς τήν έν Άργοστολίω αίθουσαν τής Κοργια- 
λενείου Βιβλιοθήκης καί ένώπιον πυκνότατου άκροατηρίου 
έδωσε διάλεξιν μέ θέμα: «Τά ναρκωτικά, ή ύπ’ άριθ. 1 κοι
νωνική μάστιξ». Τήν διάλεξιν, ή όποια έσημείωσε λαμπραν 
έπιτυχίαν καί έσχολιάσθη ευμενέστατα ύπό τών κατοίκων 
τής νήσου, παρηκολούθησαν άπασαι αί τοπικαί άρχαί καί 
πολυπληθές άκροατήριον Στιγμιότυπον άπό τήν έκδήλωσιν 
είκονίζεται είς τήν φωτογραφίαν.



Τήν 3-5-73 ύπό των 'Ομίλων Φίλων 
Χωροφυλακής Βορείων Προαστίων Πρω- 
τευούσης έπραγματοποιήθη παιδική έορ- 
τή, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας διενε- 
μήθησαν δώρα εις τά συμμετασχόντα 
παιδιά άνδρών τοϋ Σώματος ύπηρετούν- 
των εις περιοχήν ’Αττικής.

’Επί τή ευκαιρία έβραβεύθησαν τρεις 
από τούς καλυτέρους μαθητάς έξ οικο
γενειών τών άνδρών τής Χωροφυλακής, 
οί όποιοι διακρίνονται διά τό ήθος, τήν 
επιμέλειαν και τήν πρόοδον εις τά μαθή- 
ματά των.

Εις τήν έορτήν παρέστησαν πλήν 
τοϋ ’Αρχηγού Χωροφυλακής καί τής 
κυρίας Καραβίτη, οί 'Υπαρχηγοί τοϋ 
Σώματος κ. κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ καί 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ μετά τών συζύγων των καί 
πολλοί προσκεκλημένοι.

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
Άντ]ρχης Χωρ]κής

Τήν 11-5-73 άπεβίωσεν ό Άντ]ρχης 
Σταμάτιος Μπογιατζής, Διοικητής τής 
Δ. X. Κιλκίς. Ό  έκδημήσας έφονεύθη, 
έκτελών υπηρεσίαν συνοδευτικής ασφα
λείας κατά τήν έκ Θεσ]νίκης πρός Κιλκίς 
περιοδείαν τής A. Ε. τοϋ 'Υπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Ίωάννου Λα
δά. Τό άτύχημα συνέβη παρά τό 23ον 
χιλιόμετρον τής Ε. Ο. Θεσσαλονίκης — 
Κιλκίς έξ ανατροπής—λόγω βλάβης — 
τοϋ ού έπέβαινεν οΰτος περιπολικού τής

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΑΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ
’ Α φ ώ ν Κουρκουντη Ο . Ε .
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Ώ ς  προερχόμενος έκ τώ ν Σ ω μάτω ν ’Α σφ α λεία ς, θέτω είς τήν 
διάθεσιν τώ ν κ .  κ . ’Α ξιω ματικώ ν καί ’Ο πλιτώ ν της 'Ελληνικής 
Χ ω ροφ υλακής, άπαντα τά κάτωθι είδη καταστήματός μας :

α) ’Ανδρικά κουστούμια, σακκάκια, πανταλόνια, 
γραβάτες, υποκάμισα, υποδήματα κ. λ. π.  ώς καί κασμή- 
ρια καί ειδικό τμήμα διά παραγγελίας (Έμπορορραφεϊον).

β) Γυναικεία φορέματα, ταγιέρ , μαγιώ, κουστούμια, 
πανταλόνια, φούστες, μπλούζες, κ . λ . π. ,  ώς καί είδη 
προικός.

γ) Παιδικά κουστουμάκια, φορεματάκια, υποδή
ματα κ .λ .π .

"Απαντα τά άνωτέρω είδη μ α ς, παρέχονται μέ ευκολίας πλη
ρωμής έπί μικρά προκαταβολή έκπτω σιν 10 ο)ο έπί τώ ν άναγραφ ο- 
μένω ν χαμ η λώ ν τιμώ ν μας καί έξόφ λησιν τοΰ υπολοίπου είς 10 μη
νιαίας δόσεις .

Έ π ί τώ ν άγοραζομένω ν τοίς μετρητοϊς έμπορευμάτων ή παρε- 
χομένη έκπτωσις άνέρχεται είς είκοσι τοϊς έκατόν (20 ο ) ο ) .

Μ ε τ ά  τ ι μ ή ς  
Νικόλαος Κουρκουντής

άμεσου δράσεως τής Διοικήσεώς του, 
δπερ προεπορεύετο τού υπουργικού όχή- 
ματος.

Βιογραφικόν: Έγεννήθη είς Θεσ]νίκην 
τό 1924, καταταγείς είς τήν Χωρ]κήν τό 
1945. Έξεπαιδεύθη είς τό II Τμήμα τής 
Σ. Ο. X. (1946- 1947) καί προήχθη είς 
Ένωμ]ρχην έπ’ ανδραγαθία (1947). Είσα- 
χθεϊς είς τήν Σ. A. X. τό 1949, ώνομάσθη 
Άνθυπ]ρχος τό 1951. Είς Ταγμ]ρχην προ
ήχθη τό 1966 καί είς Άντ]ρχην τό 1970.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

’Ιστορικές έρωτήσεις
1) Ρωσία, Πρωσία καί Αυστρία' Αρ

γότερα υπέγραψαν καί άλλα κράτη, έκ
τος άπό τήν ’Αγγλία 2) Στην Τήνο, 
στίς 15 Αύγουστου τοΰ 1940, άπό ιτα
λικό υποβρύχιο 3) *0 δεύτερος άπό 
τούς εννέα άρχοντες τής ’Αθήνας, πού 
είχε τήν ευθύνη γιά τά πολεμικά πρά
γματα τής πόλεως 4) Διάσημος Πολω
νός Αστρονόμος, γνωστός ώς θεμελιω
τής τής νεωτέρας Αστρονομίας 5) Στήν 
Σ αλαμίνα.
Εγκυκλοπαιδικές έρωτήσεις

ΐ Γ Τ ό  Γκρήνουϊτς, στήν ’Αγγλία 2) 
Βεβαίως, 2 - 3  μήνες, εκτός άπό τήν 
πολική άρκτο πού δεν πέφτει καθόλου 
σε χειμερία νάρκη

’Ερωτήσεις ζωολογίας
1) Πανίς 2) Τών Ανθρωποειδών 3) 

Δύο, ενώ τής Ινδίας ένα 4) Μικρός 
πάνθηρας 5) Ή  Αγελάδα.
Θρησκευτικές έρωτήσεις

1) Στίς 15 Αύγούστου 2) Τό μικρό 
μαχαιράκι με τό όποιο κόβεται τό πρόσ
φορο 3) Περικοπές άπό τά τέσσερα ευ
αγγέλια τών Ματθαίου, Μάρκου, Λου
κά κοά Ίωάννου 4) Τοϋ ’Ιωσήφ 5) Τήν 
1η Νοεμβρίου.

Γρήγορο κουΐζ
1) Ό  Θεόδωρος Ροΰσβελτ 2) Δαΰ- 

κος 3) Δεκαέξ.

Ο Δ Η Γ Ε Ι Τ Ε  Σ Ω Σ Τ Α

1) Δύναται τό έπιβατηγόν νά προσ- 
περάση τό ρυμουλκόν καί νά 
πατήση έπί τής διπλής γραμ-
μής-

2) Τό ποδήλατου.
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Airtci to Λεφΐά 
ποιός θά Τά πάρη;

ΚΕΡΔΗ
"Ενας λαχνός
2 .000.000

•
"Επτά λαχνοί

1.000.000 έκαστος
καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί 

μέ σημαντικά ποσά

λ ώ ρ ο ν  5.000.000
ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ


