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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

" ..Σ το ΰ  Μαχρυγυάννη μεσ’ά π ’τά γκρε'μυα
ζκαυ' το φράχτυ

'Η ΕΛΛΑΔΑ άνασταυνεταυ σαν Φουνυκας
£ιου Βγαυ'νευ άπο τη σ τά χ τη .. "

Ου έπυ'καυρου αύτου' στυ'χου,που άνη' 
^  χουν σε' γνωστό πουημα τ ο ϋ ’Αντ/^χου 

Χωρ/κής κ .Ν . Καραμουζη,είναυ ΐ,χανου να 
αποδώσουν την βαθύτερη σημασυατής θρυ- 
λυ χ ή ς’Εποπουυας τοΰ Συντάγματος Χωρο
φυλακής Μ ακρυγιάννη.

,^ /Η τ α ν  χαυ' το'τε Δεκε'μβρυος όταν το' 
^  αΰματοβαμμένο τε'ρας τοΰ ’Ερυθροϋ 

όλοκληρωτυσμοϋ σαρώνοντας τά πάντα 
στη'ν έξουθενωμε'νη άπο' τη'ν ’Αξονυκη' Κα
τοχή' ’Αθη'να, δοκίμασε νά περάσΐ} χαυ' 
άπο' το' Φρου'ρυο τών "έλευθε'ρων Πολυορ- 
χουμε'νων "τοΰ Μαχρυγυάννη,όπου ευχαν 
κατασταλάξει, ου τε λ ε υ τα ίε ς  ελπυ'δες τοΰ 

"Εθνους.

Καυ' δε'ν περασε . Νυχημε' νο άναδυ-
πλώθηχε χαυ σύρθηκε σφαδάζοντας 

με'χρυ το σκοτευνό του άντρο, γυά νά 
βγαυ'νη άργοτερα άπο έχεϋ με' δυαφορετυ- 
χο' κάθε φορά προσωπεΰο.

Τυμη' χαυ' δόξα στους ΰπερασπυστάς 
^  τοΰ Μαχρυγυάννη χαυ' σε' δλους εκ ε ί

νους που' άπε'χρουσαν με' τά στη'θη τους 
τη'ν Δεκεμβρυανη' έχευ'νη θεομηνυ'α. Το' 

"Εθνος θά του'ς εύγνωμονή γυά πάντα.

.JL- ' Η "ΕΠ.Χ."με' το' άνά χεϋραςτεΰχος 
^  της προσφερευ εΰς τους άναγνώστας 

ένα άκομη άναμνηστυκό έκτος χευμε'νου 
"Π όστερ",που θυμυζευ τη'ν θρυλυχη' έπο- 
πουυα τοΰ Μαχρυγυάννη. "Ας τό χρατη'σω- 
με όλου μας κευμήλυο παντοτευνό............

'Η " ’Επυθεώρησυς Χωροφυλακής"

Ε Τ Η Σ Ι Α Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι
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Πρό 29 άκριβώς ετών, δτε ή λατρευτή Πατρίς μας 
βαρύτατα πληγωμένη από τήν λαίλαπα τού πολέμου 
καί τής κατοχής, άντίκρυζε τό λυκαυγές τής ’Ελευθε
ρίας.Ό Σλαυοκίνητος κομμουνισμός άπέβαλε τό παρα
πλανητικόν του προσωπεΐον καίάπεδύθη άκάθεκτος εις 
τό έθνοκτόνον κίνημα τής προδοσίας καί τοΰ εγκλή
ματος, μέ τό όποιον ήμαύρωσε τάς σελίδας τή<? συγ
χρόνου 'Ιστορίας μας.

Ή  τότε Κυβέρνησις, βαλλομένη υπό των κομμου
νιστών έσωθεν καί έξωθεν, δέν ήδύνατο νά αντιμε
τώπιση άποτελεσματικώς τήν κατάστασιν, διότι αί 
διατιθέμενοι δυνάμεις, ήσαν έξαιρετικώς ασθενείς. 
Διά τούτον άκριβώς τόν λόγον, οί κομμουνισταί 
έγένοντο προκλητικοί καί επιθετικοί καί τήν 3ην 
Δ]βρίου 1944 εξαπέλυσαν τήν άπό μακροϋ άναμενο- 
μένην έπίθεσιν.

Αί κομμουνιστικοί όρδαί, κατέκλυσαν ολόκληρον 
τήν χώραν καί όμίχλη δέους καί τρόμου συνεπίεζε 
τά στήθη καί άπέκοπτε τήν άναπνοήν τών Ελλήνων. 
Καθεστώς βίας καί αίματος ήπλώθη παντού. 'Η Ε λ
λάς έσφάδαζε ύπό τό πέλμα τής άδυσωπήτου καί 
άνοικτίρμονος έρυθρας βίας.

Μετά τό εγκληματικόν δργιον τής υπαίθρου, άνε- 
μπόδιστος πλέον ή ερυθρά θύελλα, έφθασε μέχρι τής 
Ελληνικής Πρωτευούσης καί τήν ένηγκαλίσθη θα- 
νασίμως.

Καί ενώ τά πάντα εύρίσκοντο ύπό τό πέλμα καί τό 
κνοΰτον τών έξωνημένων τοΰ Σλαυισμοΰ καί ή έλευ. 
θέρα Ελληνική πατρίς όροθετεΐτο μεταξύ τής πλα
τείας Όμονοίας καί τής τοιαύτης τοΰ Συντάγματος, 
ζώναι Εθνικής άντιστάσεως, άλλ’ εν τ’ αύτώ καί 
έξάρσεως άνεδείχθησαν αί έστίαι, είς άς περιεχαρα- 
κώθησαν αί όλίγιστοι καθημαγμέναι δυνάμεις τοΰ 
Δαφνοστεφούς Σώματος τής Ελληνικής Χωρ]κής. 
Νέαι, λοιπόν, Θερμοπΰλαι καί Σούλια καί Μεσολόγ- 
για δημιουργοΰνται είς τήν Μητρόπολιν τής Ελλά
δος μέ τήν θρυλικήν άντίστασιν τών ήρωϊκών μαχη
τών τοΰ ’Αρχηγείου, τής Σχολής Χωρ]κής, τής Διοι- 
κήσεως Μεταγωγών, τών Φρουρών τών Φυλακών 
Βουλιαγμένης, Συγγροΰ, Χατζηκώστα, μέ προεξάρ- 
χον εις τήν δράκα τών θυλάκων άντιστάσεως, τό 
ήρωϊκόν Σύνταγμα Χωρ]κής Μακρυγιάννη.

Μέσα είς αυτό τό Νέον Χάνι τής Γραβιάς, τοΰ 
Δ]βρίου 1944, οί γενναίοι ύπερασπισταί του έμπνευ- 
σθέντες άπό τό άφθαστον πνεΰμα πατριωτισμού, άπε- 
φάσισαν τήν άνευ συμβιβασμών καί ύποχωρήσεως 
αύτοθυσίαν, ήτις είχεν ώς άποτέλεσμα νά κερδιθή ή 
μάχη τών ’Αθηνών καί νά άποτύχη ή έπαναστατική 
άπόπειρα τών κομμουνιστών, ή όποια άπέβλεπεν είς 
τήν ύποδούλωσιν τής Ελλάδος.

Ή  Δεκεμβριανή έποποιΐα, ύψοΰται είς τό στερέωμα 
ώς φάρος όδηγητικός τών σκέψεων καί τών πράξεων

Ο Ι  Η Ρ Λ € *  
Τ Ο  V

ΜΑΚΜΊΊΑΚΚΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ
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των ελευθέρων άνθρώπων, όρόσημον ανυπέρβλητον 
ψυχικής αντοχής, άφοσιώσεως καί Πίστεως πρός τήν 
Πατρίδα καί ακένωτος Εθνική παρακαταθήκη.

Οί 529 άτρόμητοι ανδρες τοϋ Συντάγματος Χωρ]κής 
Μακρυγιάννη, αποφασισμένοι νά μιμηθοϋν τό παρά
δειγμα των 300 τοϋ Λεωνίδα, αντιμετώπισαν έπί 15 
ήμέρας τήν έρυθράν πλημμυρίδα καί τέλος, εις μίαν 
επικήν έξόρμησίν των άνέτρεψαν τούς αιμοσταγείς 
μισθοφόρους τοΰ ξενοκινήτου Κ.Κ.Ε. καί τούς πα
ρέδωσαν εις τήν αίωνίαν καταισχύνην τοΰ Έθνους.

'Υπό τήν σκιάν τής Άκροπόλεως, παγκοσμίου 
συμβόλου τοΰ πνεύματος, εις τούς στρατώνας τοΰ 
Μακρυγιάννη, τό Σώμα τής Χωρ]κής έγραψε λαμπράς 
σελίδας δόξης εις τήν νεωτέραν 'Ιστορίαν τοΰ Έθνους.

Εις τούς προμαχώνας τοΰ θρυλικοΰ Μακρυγιάννη, 
όπου καθ’ όλην τήν 15νθήμερον μάχην έστρέφοντο 
αί εύχαί καί αί ελπίδες όλων τών Ελλήνων, έγράφη- 
σαν σελίδες άφθάστου ήρωϊσμοΰ, μεγαλείου καί 
αύταπαρνήσεως.

Εύλαβεΐς προσκυνηταί εις τόν 'Ιερόν χώρον τοΰ 
Μακρυγιάννη, τόν όποιον οί ήρωϊκοί νεκροί μας 
διά τοΰ αίματός των καθηγίασαν ΐνα παραμείνη άλώ- 
βητος ή βαρεία κληρονομιά τών προγόνων καί έλευ- 
θέρα ή αίωνίμ Ελλάς, διαβεβαιοΰμεν τούτους ότι 
πιστοί εις τόν όρκον μας, άκολουθοΰμεν τήν οδόν 
τήν οποίαν ούτοι έχάραξαν.

Ζ Η Τ Ω  ΤΟ Ε Θ Ν Ο Σ

Τό άπέριττον κενοτάφιον τών πεσόντων ηρώων κατά τό Δεκεμβριανόν κίνημα τού 1944, εις τόν ίερόν χώρον τοϋ 
Συντάγματος Χωροφυλακής «Μακρυγιάννη».
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Η Π Α Τ Ρ ΙΣ  Τ Ι Μ Α  
ΤΟΥΣ ΗΡΟΑΣ  

ΤΟΥ “ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ,,

Εις τόν περίβολον τού Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυ- 
γιάννη καί είς άτμόσφαιραν κατανύξεως καί ’Εθνικής έξάρσεως 
έτελέσθη τήν 8ην Δεκεμβρίου ’Επιμνημόσυνος Δέησις Επί τή 
29η έπετείω τής ιστορικής μάχης τού Εθνικού καί άπαραμίλλου 
αύτοΰ προμαχώνος τής Χωροφυλακής.

Έκ τοϋ ίεροϋ τούτου χώρου άναδύονται καθημερινώς, άλλά 
κατ’ Ετος Ιδιαιτέρως, ρίγη πατριωτικής ύπερηφανείας καί συγ- 
κινήσεως, διά τό έπιδειχθέν πνεύμα αυτοθυσίας καί ήρωϊσμοϋ 
μιας δράκος γενναίων άνδρών, οί όποιοι προέταξαν τά στήθη 
των είς τήν λαίλαπα τών έξωνημένων Έαμο-ελασιτών, συντρί- 
ψαντες τάς άτάκτους όρδάς των.

Ή  άπότισις τοϋ έπιβαλλομένου φόρου τιμής καί εύγνωμοσύ- 
νης πρός τάς σεπτάς σκιάς τών ήρωϊκών τέκνων, άπεδόθη μέ 
ιδιαιτέραν συγκίνησιν.

Κατά τήν έπακολουθήσασαν σεμνήν τελετήν άπεδείχθη πε
ρίτρανος, ότι ή έθνική συνείδησις δονεϊται άπό τάς Ιεράς φρι- 
κιάσεις άνωτέρων καί ίερωτέρων συναισθημάτων θαυμασμού 
καί ευγνωμοσύνης, πρός τάς ίεράς σκιάς τών όλιγίστων άνδρών 
τοϋ ήρωϊκοΰ καί δαφνοστεφούς Σώματος τής Χωροφυλακής, 
οί όποιοι άνεδείχθησαν θεμελιωταί τής άμαράντου δόξης καί 
τοϋ μεγαλείου τής πατρίδος, όπου διά τήν άκτινοβολίαν τής 
αίωνίας ιδέας κατέθεσαν είς τόν βωμόν της ίεράν σπονδήν 
τό τίμιον αίμα των.

Ή  Επιμνημόσυνος δέησις έτελέσθη τήν 10.30' ώραν, χορο- 
στατοϋντος τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου ’Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νι
κολάου, συνεπικουρουμένου ύπό τοϋ Πανοσιολ. Άρχιμ. κ 
Λενή. Κατ’ αυτήν παρέστησαν ό Πρωθυπουργός κ. ’Αδαμάν
τιος Άνδρουτσόπουλος, οί Υπουργοί: Δημοσίας Τάξεως κ. 
Τσουμάνης, Βιομηχανίας κ. Κυπραϊος, καί Δημ. "Εργων κ. 
Τριανταφυλλάκος, ο ί’Υφυπουργοί: Συντονισμού καί Προγραμ
ματισμού κ. ’Ελευθερίου, Οικονομικών κ. Δημακόπουλος, ’Εσω
τερικών κ. Τσαρμακλής, Παιδείας κ. Βλάχος, Περ. Δ]τής ’Ατ
τικής καί Νήσων κ. ’Ανανιάδης, ό ’Αρχηγός ’Ενόπλων Δυνά
μεων κ. Μπονάνος, οί ’Αρχηγοί Ναυτικού Άντιν]ρχος κ. Άρα- 
πάκης, ’Αεροπορίας Άντιπτέραρχος κ. Παπανικολάου, ό Διοι
κητής ΑΣΔΕΝ ’Αντιστράτηγος κ. Ρεγγούσης οί ’Αρχηγοί Χω
ροφυλακής Άντ]γος κ. Καραμπάτσος, ’Αστυνομίας κ. Μιχελής 
καί Πυροσβεστικού κ. Δήμας, οί Νομάρχαι ’Αθηνών καί Πει
ραιώς, ό Δήμαρχος ’Αθηναίων μετ’ Εκπροσώπων τής τοπ. Αύτο- 
διοικήσεως τής Τ. Δ]σεως Πρωτ]σης, Άντιπροσωπεΐαι Πνευ
ματικών Ιδρυμάτων, Δικαστικών, Έφεδροπολεμιστικών ’Ορ
γανώσεων, Συλλόγων καί Σωματείων, Παραγωγικών—Στρα
τιωτικών καί ’Αστυνομικών Σχολών, έπιζώντες μαχηταί τής 
‘Εποποιίας τού Συντάγματος Μακρυγιάννη καί πλήθος Κόσμου.

Μετά τό πέρας τής δεήσεως ό κ. Πρωθυπουργός κατέθεσε στέ
φανον έκ δάφνης είς τό κενοτάφιον τών ήρώων, έν συνεχεία 
έτηρήθη Ενός λεπτού σιγή καί άκολούθως άνεκρούσθη ό ’Εθνι
κός "Υμνος.
Τόν πανηγυρικόν έξεφώνησεν ό κ. Υπουργός Δημοσίας Τά
ξεως.
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Η Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΟΥ κ.  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Μέ έθνικήν υπερηφάνειαν, καϊ βαθεϊαν συγκίνησιν, παρι- 
στάμεθα σήμερον εις τόν ιερόν τοΟτον χώρον, ϊνα, έκπληροΰν- 
τες χρέος έθνικόν, άποτίσωμεν φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης 
πρός τούς ήρωϊκούς μαχητάς τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Τούς μαχητάς έκείνους, οι όποιοι, κατά τό έθνοκτόνον Δε
κεμβριανόν κίνημα τοΰ 1944, άντέστησαν σθεναρώς έναντίον 
τών επιδρομέων κομμουνιστών καί προσέφερον έαυτούς θυσίαν 
διά τήν σωτηρίαν τής Πατρίδος.

’Ανήκει εις τούς Ιστορικούς τοΰ έθνους ή εύθύνη τής σχο- 
λιάσεως καί τής κριτικής τών γεγονότων τής έποχής έκείνης.

Εις ήμάς άνήκει ή ύποχρέωσις καί μας περιποιεί τιμήν νά 
άναμνησθώμεν τής εύψυχίας καί τής αύτοθυσίας τών όπερα- 
σπιστών τής έθνικής γής καί νά έκτιμήσωμεν τό μεγαλεϊον τής 
θυσίας των.

Όφείλομεν νά στρέψωμεν εύγνώμονα τήν σκέψιν μας πρός 
τούς άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, οί όποιοι, μόνοι σχε
δόν, είχον ν’ άντιπαλαίσουν πρός ένα ϋπουλον, καλώς έξωπλι- 
σμένον καί φανατισμένον ξενοκίνητον έχθρόν.

Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1944 ή Ελλάς δέν είχεν άκόμη συνέλθει 
άπό τήν σκληράν δοκιμασίαν ένός παγκοσμίου πολέμου καί 
μιας τριπλής ξενικής κατοχής.

Αί υπέροχοι νϊκαι τών 'Ελληνικών όπλων εις τήν Βόρειον 
Ήπειρον καί τήν Μακεδονίαν, ή μάχη τής Κρήτης, ή λαμπρά 
έθνική ’Αντίστασις καί αί ένδοξοι έπιχειρήσεις τών Ενόπλων 
μας Δυνάμεων εις τήν Μέσην ’Ανατολήν, άπετέλουν καί άπο- 
τελοΰν περγαμηνάς διά τό έθνος καί δικαίως ύπερηφανεύετο ό 
Ελληνικός λαός διά τήν συμβολήν του εις τήν Νίκην τοΰ έλευ- 
θέρου κόσμου.

Δικαία έπίσης καί εύλογος ήτο ή προσδοκία τοΰ Ελληνικού 
λαοϋ, όπως χαρή τήν έλευθερίαν του, πανηγυρίση τήν έθνικήν 
του ανεξαρτησίαν καί άφεθή άπερίσπαστος εις τήν άνασυγκρό- 
τησιν τών δυνάμεών του, διά τήν δημιουργίαν μιας καλλιτέρας 
αΰριον.

’Ενώ, όμως, δέν είχον κατασιγάσει οί θριαμβευτικοί πανηγυ
ρισμοί, ένώ δέν είχε κοπάσει ό έθνικός ένθουσιασμός, αί δυ
νάμεις τοΰ σκότους καί τής βίας, καπηλευόμενοι τήν έθνικήν 
Αντίστασιν, έθεσαν εις έφαρμογήν τό σχέδιόν των πρός κατά- 

ληψιν τής έξουσίας.
'Ολόκληρος ή Ελλάς, ή τρισχιλιετής ιστορία της, ή δόξα 

καί τό μεγαλεϊον της είχον περιορισθή εις τόν πέριξ τοΰ Τεροΰ 
Βράχου τής Άκροπόλεως καί τής πλατείας Συντάγματος χώ
ρον, εις τόν ιστορικόν χώρον τοΰ Γουδί καί εις έν τμήμα τής 
’Ηπείρου. "Ολαι αί έλπίδες τών Πανελλήνων είχον έναποτεθή 
εις τούς ήρωϊκούς ύπερασπιστάς τών χώρων τούτων, οί όποιοι 
πιστοί εις τάς έπιταγάς τής Πατρίδος, προέταξαν τά στήθη των 
διά μίαν άκόμη φοράν, προκειμένου νά ύπερασπισθοΰν τά ιερά 
καί τά όσια τής φυλής μας.

Τό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, τό Μηχανοκί
νητον Τμήμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, αί Σχολαί Χωροφυλα

κής καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τά ’Αστυνομικά Τμήματα 
τής Πρωτευούσης, τό ’Αρχηγεϊον Πυροσβεστικού Σώματος 
καί αί λοιπαί Ύπηρεσίαι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ύπήρξαν 
έστίαι άντιστάσεως καί τόποι αύτοθυσίας καί ήρωϊσμοΰ. Οί 
ήρωϊκοί ύπερασπισταί τών ’Αθηνών, έμπνεόμενοι άπό τήν ρή- 
σιν τών Προγόνων μας «Είς οιωνός αριστος άμύνεσθαι περί 
Πάτρης» ύψωσαν φρούριον άπόρθητον τούς έαυτούς των 
καί έσωσαν τήν Πατρίδα.

Οί νέοι τής Ελλάδος, όσοι δέν έγνώρισαν τήν φρίκην τοΰ 
πολέμου καί τής ξενικής κατοχής, όσοι δέν έχουν τήν πικράν 
εμπειρίαν τών φρικαλεοτήτων, αί όποΐαι διεπράχθησαν τότε 
Οπό τοΰ ξενοκινήτου κομμουνισμοΰ, καλοΰνται σήμερον νά 
άντλήσουν τά άναγκαϊα διδάγματα, τά όποια θά αποτελόσουν 
ασφαλή δι’ αύτούς όδηγόν, είς τήν μελλοντικήν των πορείαν 
ώς υπευθύνων Ελλήνων πολιτών.

Ή νίκη τών έθνικών Δυνάμεων, δέν έθεσε τέρμα είς τάς άπω- 
τέρας έπιδιώξεις τοΰ Κ.Κ. Άπόδειξις τούτου ύπήρξεν ή όργά- 
νωσις τοΰ συμμοριτοπολέμου, ό όποιος τόσα δεινά έπεσώρευ- 
σεν είς τήν Χώραν, ώς καί ή μετέπειτα τακτική του. Αλλά ό 
κομμουνισμός δέν θά περάση, πάντοτε θά ήτταται διότι οί φύ
λακες άγρυπνοΰν.

Ήδη τά Σώματα ’Ασφαλείας συμπορεύονται μετά τών ’Ενό
πλων μας Δυνάμεων είς τήν άναδημιουργικήν προσπάθειαν τής 
Έπαναστάσεως καί έγγυώνται τήν γαλήνην, τήν τάξιν καί τήν 
άσφάλειαν τοΰ Ελληνικού λαοΰ.

Ά ς ύπόσχεθώμεν είς τούς νεκρούς τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
ότι θά άναλώσωμεν όλας μας τάς δυνάμεις διά τήν ήσυχίαν καί 
τήν άναγέννησιν τής Πατρίδος.

"Ας διαβεβαιώσωμεν τούς έπιζώντας μαχητάς, ότι θά δια- 
τηρήσωμεν άλώβητον τό ’Εθνικόν Μεγαλεϊον, τό όποιον έκεί- 
νοι καί τόσοι άλλοι έκληροδότησαν είς τό "Εθνος.

"Ας εύχηθώμεν, τέλος, όπως ή μνήμη τών ήρωϊκώς πεσόν- 
των άγωνιστών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας είναι αίωνία.



’Από τό Πάνθεο των ιερών και 
των οσίων τοΰ Έθνους, άπό τό 
σκευοφυλάκιο τών παρακαταθη
κών τής φυλής, άπό τούς αίματο- 
ποτισμένους χώρους πού συνθέτουν 
μαζί μέ θρύλους, παιάνες καί δόξα 
τήν άξια έλληνική πατρίδα, ή μνή
μη άνασύρει σήμερα καί κατανυ- 
κτικά προσκυνά τό Σύνταγμα Χω
ροφυλακής Μακρυγιάννη.

ΤΗταν εδώ, πίσω άπ’ αύτές τις 
πόρτες, πίσω απ’ αύτούς τούς τοί
χους καί τά παράθυρα πού έδωσε τή 
μάχη της ή Ελλάδα, ύπερασπιζύ- 
μενη τό δικαίωμά της νά ζή ελεύ
θερη. Μέ 500 άνδρες, πού πρόταξαν 
τά στήθεια τους στήν κομμουνιστι
κή λαίλαπα καί τά στίφη της καί 
φώναξαν : Δέν θά περάσουν. "Οταν 
όλα φαίνονταν χαμένα κι ό κόκκι
νος ήλιος τοΰ μίσους καί τής κατα
στροφής έβαφε αίμάτινη άπ’ άκρη 
σ’ άκρη δλη τή χώρα.

Δώδεκα μέρες. Πού έκριναν άν 
θά ζήση ή θά πεθάνη ή Ελλάδα. 
Τά μάτια όλου τοΰ κόσμου ήταν 
στραμμένα έδώ. Σ’ αύτό τό χώρο 
πού σήμερα είναι Ναός, 'Ιερό καί 
Βωμός Ελευθερίας. Καθαγιασμέ
νος μέ τό αίμα ήρώων.

Τό ήξεραν πώς ήταν καταδικα
σμένοι νά πεθάνουν όλοι αυτοί πού 
ιερά φαντάσματα πλανιοΰνται σή
μερα άνάμεσά μας στεφανωμένοι μέ 
δόξα. Κι αύτό κάνει τή θυσία τους 
άκόμη πιό μεγάλη, γιατί ήταν θυ
σία εύσυνείδητη. Γιά τήν επιβίωση 
τής φυλής.

Στήν γενική αποδιοργάνωση, τό 
χάος καί τήν σύγχυση πού συνώ- 
δευσαν τις ταραγμένες πρώτες μέ
ρες τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1944 μόνο 
τό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μα- 
κρυγιάννη βρέθηκε πανέτοιμο νά 
αντιμετώπιση τήν ύπουλα προετοι- 
μαζομένη κομμουνιστική έξέγερση. 
’Από τό αιματηρό συλλαλητήριο 
τής 3ης Δεκεμβρίου είχε γίνη πιά 
φανερό ότι ό κόκκινος φασισμός 
δέν θ’ άργοΰσε νά δείξη τά σουβλε- 
ρά δόντια του. ’Αλλά κι άπό νωρί
τερα άκόμη, τό Σύνταγμα, διαβλέ
ποντας τήν κομμουνιστική απειλή 
είχε καταστρώση πλήρες σχέδιο 
άμύνης καί αγρυπνούσε. Μοναδικό 
σχεδόν οχυρό τής Αθήνας, όπου 
κτυποΰσε ή καρδιά όλης τής πα
τρίδας. Μοναδικό οχυρό τής ελευ
θερίας όπου κτυποΰσε ή καρδιά ό
λης τής Εύρώπης. Καί σ’ αύτό ξέ
σπασε άγρια, άχαλίνωτη, απάνθρω
πη, ή δολοφονική μανία τών κομ
μουνιστών.

-
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Ή  συνολική δύναμις τοϋ Συν
τάγματος, τήν 5ην Δεκεμβρίου, πα
ραμονή τοΰ έπους Μακρυγιάννη, 
άριθμοΰσε 100 αξιωματικούς και 
άνθυπασπιστάς καί 429 όπλΐτας. 
Σ’ αυτούς συγκαταλέγονταν 15 α
ξιωματικοί, ύπαξιωματικοΐ καί ό- 
πλίτες τοΰ στρατού καί ό άντισυν- 
ταγματάρχης Πεζικού Κωστόπου- 
λος Κωνσταντίνος, στόν όποιο ό 
Διοικητής τοΰ Συντάγματος Χω
ροφυλακής συνταγματάρχης Σα
μουήλ ανέθεσε τήν διοίκηση τής 
άμύνης τοΰ όχυροΰ.

«Στήν πραγματικότητα είμαστε 
μελλοθάνατοι, είπε ό Κωστόπου- 
λος, αλλά δέν υπάρχει γλυκώτερο 
πράγμα άπό τό νά σκοτώνεσαι γιά 
τόν τόπο σου, γιά τήν πατρίδα, γιά 
τήν Ελλάδα........»

Σ’ όσους έζησαν τις δοξασμένες 
εκείνες μέρες θά μείνη γιά πάντα 
χαραγμένη στή μνήμη τους ή άρχή 
τοΰ έπους, στις 5,45' ακριβώς τό 
πρωί τής 6ης Δεκεμβρίου. "Εξη πυ
ροβολισμοί άπό περίστροφο ήταν 
τό σύνθημα τής έξορμήσεως των 
κομμουνιστικών στιφών, πού τούς 
ακολούθησαν ριπές, κωδωνοκρου
σίες, σαλπίσματα και άλλαλαγμοί. 
Κι άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη ή 
θύελλα ξέσπασε.

’Απτόητοι οί άνδρες τοΰ Συντά
γματος, αδιάφοροι στά δολοφονικά 
πυρά, έμειναν στις θέσεις τους. Τά 
όπλα τους πυρακτώθηκαν μαζί μέ 
τις ψυχές τους. Ό  ήλιος πού έβγαι
νε θά φώτιζε σέ λίγο τήν πιό λαμ
πρή άπό τις λαμπρές σελίδες πού 
έγραψε σ’ όλους τούς άγώνες τού
του τοΰ τόπου γιά τή λευτεριά καί 
τήν άξιοπρέπειά του τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής.

Ήταν τά έξωτερικά φυλάκια 
πού δέχτηκαν πρώτα τήν δολοφο
νική μανία τών κομμουνιστών, τά 
φυλάκια τοΰ θανάτου όπως ώνομά- 
σθησαν καί θά μείνουν γιά πάντα 
στήν ιστορία. Πραγματικά Χάνια 
τής Γραβιάς όπου έσερνε τό χορό 
ή ανδρεία, ή έλληνοπρέπεια, ή βα- 
θειά προσήλωση στήν τιμή καί 
στό χρέος. Οί άνδρες πού τά κρα
τούσαν, άπ’ τόν πρώτο ώς τόν τε
λευταίο, πολέμησαν μέχρι τή τε
λευταία τους σφαίρα, μέχρι τήν τε
λευταία ρανίδα τοΰ αίματός τους 
καί τά έγκατέλειψαν μόνο νεκροί ή 
όταν ή άμυνά τους είχε έκπληρώση 
πιά τό σκοπό της κι ήταν περισσό
τερο χρήσιμοι στό κύριο όχυρό. 
’Αλλά καί τότε, όχι μέ φυγή. Μέ ή- 
ρωϊκή έξοδο, άνάμεσα στις όρδές

Τό Σώμα τής Χωρ]κής τιμών τήν μνήμην τών άνδρών του, οί όποιοι έθυσίασαν 
τήν ζωήν των διά τήν σωτηρίαν τής πατρίδος, άνήγειρεν εις τό προαύλιον τών Σχο
λών Χωρ]κής καλλιμάρμαρον μνημείον. Ή  Σχολή Χωρ]κής ήμύνθη γενναίως κατά 
τό Δεκεμβριανόν κίνημα τοΰ 1944 καί δέν έπεσεν εις χεΐρας τών έρυθρών έπιδρο- 
μέων παρά τάς λυσσώδεις έναντίον της έπιθεσεις. Εις τό τέλος οί έρυθροί προδότες 
άπεσύρθησαν κατησχυμένοι μέ έκατοντάδας νεκρών.
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των άνθελλήνων, σαν άλλα παλλη- 
ληκάρια τοϋ Άνδρούτσου.

Ά π’ δλα τό πιό μαρτυρικό στά
θηκε τό 7ο Φυλάκιο. "Υστερ’ άπό 
4ωρη μάχη τά περισσότερα άπό τά 
όπλα των άνδρών άχρηστεύθησαν, 
τά πυρομαχικά εξαντλήθηκαν, πολ
λοί άπό τούς υπερασπιστές κείτον- 
ταν νεκροί καί τραυματισμένοι. 
Καί οί έπιθέσεις διαδέχονταν ή 
μιά τήν άλλη. Κι άκόμα οί άντρες 
κρατούσαν. Μέ τά δόντια. Μέ τά 
νύχια. Μέ τήν καρδιά τους καί τά 
στήθεια τους γεμάτα 'Ελλάδα. Κι 
άν έπεσαν, δέν τούς νίκησαν οί 
κομμουνισταί. Τούς νίκησε ό κά
ματος, ή έξάντληση στήν τελευταία 
μάχη πού έδωσαν σώμα μέ σώμα, 
ένας ενάντια σέ πέντε καί σέ δέκα 
άπό τούς άπογόνους τοϋ Κάλιμπαν 
τών στεππών. "Ομως ό θάνατος πού 
τούς περίμενε στήν κορυφή τοϋ 
Γολγοθά τής αιχμαλωσίας τους, 
υστέρα άπό άνομολόγητα βασα
νιστήρια, τούς βρήκε όρθιους. Κι’ 
αυτό ήταν νίκη.

'Η μάχη συνεχιζόταν. ’Οχτώ 
ώρες τώρα, άπ’ τή στιγμή πού άρ
χισε ή έπίθεση τά όρειβατικά πυ
ροβόλα τών κομμουνιστών, άπ’ τόν 
Άρδηττό, τό Μνημείο τοϋ Φιλοπ- 
πάππου καί τόνΛυκαβηττό σκορπού
σαν φωτιά, άτσάλι καί θάνατο στούς 
υπερασπιστές τοϋ Μακρυγιάννη 
πού, όχι τά δπλα τους, άλλά ή ά- 
πόρθητη καρδιά τους τό είχε μετα
τρέψει σέ φρούριο.

Τώρα ήταν περισσότεροι άπό 
6.000 οί άναρχικοί πού τό πολιορ
κούσαν. "Ομως τί μπορεί νά ση
μαίνουν οί άριθμοί μπροστά στήν 
εύψυχία πού τήν έμπνέει τό ίδιο τό 
δραμα τής πατρίδας. Ποτέ δέν σή- 
μαιναν τίποτα γιά τούς "Ελληνες. 
Ούτε στις Πλαταιές, ούτε στις Θερ
μοπύλες, οΰτε στή Σαλαμίνα, ούτε 
στά Δερβενάκια, στήν ’Αλαμάνα, 
στό Μεσολόγγι, στό Μπιζάνι, στό 
Σκρά καί στήν ’Αλβανία. Ή  άπόφα- 
ση ήταν πάντα ή ίδια μεσ’ άπό τούς 
αιώνες : Δέν θά περάσουν. Καί κεΐ 
πάνω συντρίβονταν τά στίφη τών 
βαρβάρων.

Καί δέν πέρασαν τήν πρώτη μέ
ρα. Καί δέν πέρασαν τή δεύτερη, 
τήν τρίτη, τήν τετάρτη.... 'Ως τό 
τέλος.

Σ’ αυτό τό 12ήμερο τό πιό κρίσι
μο τής μάχης τοϋ Μακρυγιάννη, 
ό ιστορικός πού θά σκύψη μιά μέ
ρα στις περγαμηνές τής φυλής, θά 
σταθή μέ κατάνυξη. Γιατί στις μέ
ρες, στις νύχτες, στις ώρες καί τις 
στιγμές πού τό συνθέτουν, θά βρή

συμπυκνωμένους δλους τούς θρύλ- 
λους, τις παραδόσεις καί τά νάματα 
πού συγκροτούν τό έλληνικό κλέος. 
'Η κάθε μέρα τής μάχης τού Μα- 
κρυγιάννη άντιπροσωπεύει καί ένα 
ορόσημο στήν ιστορία τού έθνους, 
ένα σταθμό στούς άγώνες του γιά 
τά μεγάλα καί τά ώραϊα πού κλείνει 
ή έννοια «έλευθερία». Πού σ’ αύτό 
τόν τόπο δέν είναι έννοια άφηρη- 
μένη. Άλλά «ουσία ζώσα» μέ σάρ
κα καί όστά, ζυμωμένη μέ τή σάρκα 
καί τά οστά τών γενναίων πού έπε
σαν γι’ αυτήν.

Τά ονόματα καί τά πρόσωπά τους 
συγχέονται μεταξύ τους μέσα στούς 
αιώνες. Τόσο πού, δέν μπορείς νά 
ξεχωρίσης, στήν άχλύ τού θρύλ- 
λου, άν είναι ό Μοίραρχος Παπα- 
δόδημας πού πολεμάει στις Θερμο
πύλες τούς Πέρσες ή ό Λεωνίδας 
πού γαζώνεται άπό τις ριπές τών 
κομμουνιστών στήν ταράτσα τού 
Μακρυγιάννη.

Συγχέονται οί μορφές καί τά πε
δία τών μαχών, σ’ αυτή τήν δοξα
σμένη γή : είναι άξιωματικοί κι οί 
χωροφύλακες τού 7ου Φυλακίου 
αύτοί πού σφάζονται άπό τούς κομ
μουνιστές ή οί ύπερασπιστές τού 
Βυζαντίου πού πέφτουν γύρω άπ’

τόν μαρμαρωμένο Αύτοκράτορα ; 
Κι είναι τό Σύνταγμα Χωροφυλα
κής Μακρυγιάννη αύτό πού προ
βάλει μεσ’ άπ’ τούς καπνούς τής μά
χης ή τά τείχη τού Μεσολογγιοΰ 
πού πάνω τους σπάζουν οί ορδές 
τού Ίμπραήμ καί τού Κιουταχή ; 
Είναι δλα μαζί. Κι άπό πάνω τους 
φτερουγίζει ή ίδια δόξα.

Ό  θρΰλλος εϊν’ ένας γέρος μ’ 
άσπρα μαλλιά πού τριγυρίζει άστα- 
μάτητα σέ τούτη δώ τή γή καί θυ
μάται. Δέν ξεχωρίζει πιά τόπους, 
ούτε όνόματα.

Καί ξημέρωσε ή 10η Δεκεμβρίου, 
ή μέρα πού δσο περνούν τά χρόνια 
ύψώνεται ολοένα καί πιό ψηλά σάν 
άκατάλυτο σύμβολο γιά τούς λαούς 
καί τά έθνη δλου τού κόσμου. Στι
γμή πρός στιγμή τή δίνει σ’ δλη τήν 
ένταση καί τό μεγαλείο της ό Διοι
κητής τού Συντάγματος Σαμουήλ 
στό ήμερολόγιό του πού είναι γραμ
μένο μέ φωτιά καί μέ αίμα.
«'Ο έχθρός βάλλει σφοδρώς κατά 

τού Συντάγματος δι’ αύτομάτων 
δπλων καί δλμων τών 81 χιλιοστών. 
’Ιδιαιτέρως βαλλόμεθα έκ τής νο
τιάς καί δυτικής πλευράς διά πυρών 
πεζικού. Έζητήσαμεν ένίσχυσιν 
άρμάτων άτινα δέν μάς άπεστάλησαν

Άνδρες τοϋ Συντάγματος Χωρ]κής Μακρυγιάννη μαχόμενοι μέ πίστιν καί 
φανατισμόν άπό της στέγης τών Στρατώνων κατά τό Δεκεμβριανόν κίνημα.
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Το Σύνταγμα Χωρ]κής Μακρυγιάννη αμέσως μετά τό Δεκεμβριανόν κίνημα. 
Ή  λαϊλαψ εχει κοπάσει καί τό άπόρθητον φρούριον τής έλευθερίας ϊσταται ύπε- 
ρήφανον, παρ’ όλα τά φοβερά τραύματά του, κάτω άπό τήν σκιάν τοϋ ιερού βράχου 
τής Άκροπόλεως.

Έκ τής βολής κατεστράφη τό πα
ρατηρητή ριον τοϋ Συντάγματος, 
εύρισκόμενον είς τήν νοτίαν πλευ
ράν τοϋ άνω ορόφου, φονευθέντων 
ή τραυματισθέντων έκ των όλμων 
όλων των άνδρών των εύρισκομέ- 
νων εις τό παρατηρητήριον τοϋτο.

"Ωρα 7,30' πρωινή. Ό  άγων γίνε
ται σφοδρότερος. Τό πεπαλαιωμέ- 
νον άρμα τοϋ Συντάγματος δέν λει
τουργεί. Ζητοϋμεν επειγόντως άπο- 
στολήν άρμάτων πρός άπόκρουσιν 
τοϋ έχθροϋ, έχοντος άπόλυτον ύπε- 
ροχήν. Τό εχθρικόν πυροβολικόν 
κατέστρεψε τόν άνω όροφον τοϋ 
κτιρίου μας φονευθέντων ή τραυ- 
ματισθέντων πολλών άξιωματικών 
καί οπλιτών.
"Ωρα 8η. Βαλλόμεθα υπό όλμίσκου 

τεταγμένου είς θέσιν 150 μέτρων 
νοτιοανατολικώς τοϋ Συντάγματος. 
'Ωσαύτως τό πυροβολικόν βάλλει 
συνεχώς κατά τοϋ ύπ’ άριθ. 3 φυ
λακίου κατέχοντος πολυκατοικίαν 
αμέσως βορειοδυτικώς τοϋ Συντά
γματος,τής όποιας κατεστράφη σχε
δόν ή νοτία καί ανατολική πρόσο- 
ψις. Ζητοϋμεν επειγόντως ένισχύ- 
σεις, αί όποϊαι δέν μάς άπεστάλη-

σαν καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
ήμέρας. Πρός άνύψωσιν τοϋ ήθικοϋ 
τών άνδρών άνακοινοΰμεν ότι ’Αγ
γλικά άρματα καί άεροπορία διε- 
τάχθησαν καί ένεργοΰν πρός έκκα- 
θάρισιν τής περιοχής τοϋ Συντάγ
ματος άπό τά στίφη τών έλασιτών.

"Ωρα 9η. Ή  πίεσις τοϋ έχθροϋ 
αυξάνει. Βαλλόμεθα συνεχώς έξ ό
λων τών κατευθύνσεων. Ζητοϋμεν 
πυρομαχικά καί ιδίως χειροβομβί
δας. Όμοίως ζητοϋμεν άρματα καί 
αεροπορίαν λόγω μεγάλης πιέσεως.

"Ωρα 9,30'. "Εχομεν νεκρούς καί 
τραυματίας. Ζητοϋμεν επειγόντως 
έπιδεσμικόν υλικόν.

"Ωρα 10η. Βαλλόμεθα διά πυρο
βολικού έκ κατευθύνσεως φυλακών 
Βουλιαγμένης. Ζητοϋμεν αποστο
λήν πυρομαχικών.

"Ωρα 11η. Ή  πίεσις τοϋ έχθροϋ 
ήλαττώθη, προσπάθεια αύτοϋ 
έκάμφθη. 'Υπέστη τεράστιας απώ
λειας προερχομένας άπό τά αυτό
ματα όπλα μας καί ιδία άπό τό πυ
ροβολικόν μας τών 37. Άντελήφθη 
ότι ή κατάληψις τών στρατώνων 
είναι άδύνατος.

"Ωρα 12.30'. ’Επαναλαμβάνεται 
σφοδρά έπίθεσις τοϋ έχθροϋ διά πυ
ρών άπό νότου, άλλά πρό τών συν- 
δεδυασμένων καί έπιτυχών πυρών 
μας δέν δύναται αύτός νά προχωρή- 
ση.

"Ωρα 13.15'. Ό  έχθρός έξακολου- 
Οεϊ νά βάλη σφοδρώς. 'Η πίεσις κα
τά τοϋ Συντάγματος είναι άφάντα- 
στος έξ όλων τών πλευρών. Ό  έχ
θρός χρησιμοποιεί νάρκας πρός ά- 
νατίναξιν τοϋ μανδροτοίχου καί 
τών κτιρίων.

"Ωρα 15η. Τρία ’Αγγλικά άρμα
τα άποσταλέντα πρός ένίσχυσιν έ- 
κινήθησαν είς περιοχήν κατεχομέ- 
νην ύπό έχθροϋ, αλλά μετά τήν ά- 
νάχώρησιν τών άρμάτων πολυάρι
θμοι έχθρικαί ομάδες ήρχισανέκ νέ
ου νά βάλουν κατά τοϋ Συντάγμα
τος.

"Ωρα 15.20'. Ήνοίχθη πλέον εύ- 
ρύ ρήγμα είς μανδρότοιχον τής νο
τιάς πλευράς άπό νάρκας. Ζητοϋ
μεν χειροβομβίδας καί πυρομαχικά 
διά τήν εγγύς άμυναν κατά τόν νυ
κτερινόν άγώνα.

"Ωρα 17.30'. 'Η έπίθεσις τοϋ έχ
θροϋ άνεχαιτίσθη πλήρως καί έ- 
ξεδώσαμεν διαταγήν πρός λήψιν 
μέτρων άσφαλείας διά τήν νύκτα».

Κι’ αύτοί πού σκοτώθηκαν, κι’ 
αύτοί πού έζησαν γιά νά άνιστορή- 
σουν τό έπος, κράτησαν τήν υπό
σχεσή τους. Τά στίφη τών βαρβά
ρων δέν πέρασαν. Τό φρούριο τοϋ 
Μακρυγιάννη έμεινε άπόρθητο πί
σω άπό τήν έκατόμβη τών άνδρών 
πού έπεσαν, κάνοντας τά κορμιά 
τους μετερίζι γιά νά ζήση ή Ελλά
δα.

Δεκαεπτά άξιωματικοί καί άνθυ- 
πασπιστές καί 103 ύπαξιωματικοί 
καί οπλίτες έδωσαν τή ζωή τους 
γιά νά γραφή τό έπος πού θά συγ
κλονίζει τις καρδιές τών έπερχο- 
μένων. Ήταν μιά θυσία άπ’ τις πιό 
γόνιμες καί καρποφόρες στήν ίστο- 
τοΰ "Εθνους. Γιατί πάνω άπ’ τά ν.ε- 
κρά κορμιά τους, θρεμμένο μέ τό 
αίμα τους, πέταξε τό πρώτο άγγελ
μα τής νίκης, πού στάθηκε ό προάγ 
γελος τής άλλης, τό ίδιο μεγάλης 
καί πιό πρόσφατης πού κέρδισε κά
τω άπ’ τήν ίδια σημαία τό έθνος 
στό Γράμμο καί στό Βίτσι.

Τό 12ήμερο τής μάχης τοϋ Μα- 
κρυγιάννη είναι τό όρόσημο στό 
χρόνο πού σημειώνει τήν μεγάλη 
στιγμή, άπό τις κρισιμώτερες στήν 
ιστορία τή δική μας καί τοϋ κόσμου 
πού κρίθηκε ή τύχη τοϋ έλληνικοϋ 
έθνους.
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▲ ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Σ Α Μ Ο Υ Η Λ  
Ά ν τ ι σ τ ρ α τ ή γ ο υ  

Ά ρχηγοΟ  Χ ω ροφυλακής

2

Έκ τοϋ βιβλίου τού συγγραφέως τού παρόν

τος «Η ΕΠΟΠΟΙΊ Α ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ», Δ)τοϋ 

τοϋ Συντάγματος κατά τόν χρόνον τής Θρυ

λικής άντιστόσεως.

’Από τοϋ άπογεύματος τής 5ης Δεκεμ
βρίου, δλα ήσαν έτοιμα καί δι’ όλα είχε 
ληφθή μέριμνα. Τό κομμουνιστικόν συλ- 
λαλητήριον τής 3ης Δεκεμβρίου καί αί 
έπακολουθήσασαι έπιθέσεις έναντίον των 
ποινικών φυλακών καί λοιπών Κρατικών 
ύπηρεσιών κατά τάς 4 καί 5 Δεκεμβρίου 
μάς έδωσαν τήν ευκαιρίαν νά διαπιστώ- 
σωμεν ώρισμένα γεγονότα καί νά έξαγά- 
γωμεν άσφαλή συμπεράσματα πού άπέβη- 
σαν έπωφελή διά τήν άμυνα τών στρατώ
νων. Κατά τάς ήμέρας έκείνας στίφη γυ
ναικοπαιδών καί έκατοντάδες χωνιά έτέ- 
θησαν είς ένέργειαν. Όμάδες ένόπλων 
έλασιτών διήρχοντο άπό τάς όδούς Μα- 
κρυγιάννη, Μητσαίων καί τάς παρόδους 
των καί ώρύοντο άπειλοϋσαι τό παν. Οΐ 
άνδρες μου έχαμογελοϋσαν περιφρονητι
κούς μέ τά άηδή καί στερεότυπα συνθήμα
τα τών «διαφωτιστών» πού μάς έκάλουν 
νά ....πάμε μέ τό λαό διότι άντιθέτως θά 
μάς έπνιγαν είς τό αίμα. Κατόπιν τούτων 
ήμην βέβαιος ότι οί έλασϊται ταχέως θά 
ένήργουν έπίθεσιν κατά τοϋ Συντάγματος, 
αί δέ πληροφορίαι μου έξ έμπιστευτικής 
πηγής Ιφερον τήν μελετωμένην έπίθεσιν 
ώς μέλλουσαν νά πραγματοποιηθή περί 
τά ξημερώματα τής 6ης Δεκεμβρίου.

’Εγνώριζον καλώς τό ύπέροχον ήθικόν 
καί τόν φλογερόν πατριωτισμόν τών 
άξιωματικών καί όπλιτών τοϋ Συντάγμα
τος καί δέν άνησύχουν. Έν τοσούτω 
τήν μεσημβρίαν τής ίδιας ήμέρας συνε- 
κέντρωσα τούς άξιωματικούς είς τό Γρα- 
φεΐον τοϋ Ύποδιοικητοΰ καί τούς ώμί- 
λησα μέ τήν απλήν καί ζεστήν γλώσσαν 
τής καρδίας.

«Παιδιά μου, τούς είπα, σήμερον ή 
αύριον θά άντιμετωπίσωμεν πολυάριθμον, 
έπικίνδυνον καί καλά έξωπλισμένον 
έχθρόν, φανατικόν είς τήν έγκληματικήν 
του ιδεολογίαν.

Πρέπει νά άγωνισθώμεν όλοι μας μέ 
τήν ίδιαν άποφασιστικότητα καί τήν 
ίδιαν πίστιν πού έπέδειξε τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής, άπό τά παληά χρόνια 
μέχρι σήμερον. Πιθανόν νά ύποχρεωθοϋ- 
με νά άμυνθώμεν μέχρις έσχάτων, καί

πιθανόν νά χρησιμοποιήσωμεν καί τήν 
λόγχην άκόμη καί νά έλθωμεν σώμα 
πρός σώμα μέ τούς κομμουνιστάς. Ή  θυ
σία διά τήν Πατρίδα πρέπει νά μάς 
έμπνέη καί τό ύπέρτατον χρέος πρός τήν 
τιμήν τών όπλων μας πρέπει νά μάς 
οίστρηλατή. Καμμιά άνθρωπίνη δύναμις 
είς τόν κόσμον δέν είναι δυνατόν νά μάς 
λυγίση καί νά μάς ύποτάξη, όταν έχωμεν 
μπροστά στά μάτια μας τό παράδειγμα 
τών Σουλιωτών, καί τών πολιορκημένων 
τοϋ Μεσολογγίου, πού ήναγκάσθησαν νά 
τρέφωνται καί μέ φύλλα δένδρων άκόμη, 
διά νά μήν παραδοθοϋν. Ή  Ελληνική 
ιστορία είναι γεμάτη άπό δάκρυα καί αίμα, 
ήρωϊσμούς καί θυσίας. Γι’ αυτό συνεχί
ζει τόν ένδοξον δρόμον της ή άθάνατη 
αΰτή φυλή πού έλάτρευσε τήν άνδρείαν 
καί έθεοποίησε τήν παλληκαριά. Δέν θά 
λογαριάσωμεν τόν άριθμόν τών άντιπά- 
λων μας. Τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1940 τό 
ίδιο έπράξαμε. Ή  άνδρειωμένη ψυχή τής 
φυλής μας δέν έλογάριασε τά έκατομμύ- 
ρια τών λογχών τοϋ έχθροϋ, γιατί ή παλ- 
ληκαριά δέν μετριέται μέ τόν πήχυν, οΰτε 
ζυγίζεται. Δημιουργεί, έξυψώνει καί έπι- 
τυγχάνει θαύματα. Ό  έχθρός δέν πρέπει 
νά καταλάβη τό όχυρόν μας. «ΔΕΝ ΘΑ 
ΠΕΡΑΣΟΥΝ». Αύτές οί τρεις λέξεις 
πρέπει νά σάς έμπνέουν καί νά σάς 
καθοδηγούν».

Μία βροντώδης κραυγή «ΔΕΝ ΘΑ ΠΕ
ΡΑΣΟΥΝ» ύπήρξε ή εύγλωτος άπάντησις 
όλων τών άξιωματικών μου είς τά λόγια 
μου «ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ» Συντ]ρχα, 
έφώναξαν έκ νέου μέ παλλομένην άπό

ένθουσιασμόν καί συγκίνησιν φωνήν. 
Τούς έκύτταξα όλους. Τά μάτια τους ήσαν 
φλογισμένα άπό πυρετόν ένθουσιασμοϋ 
καί άνυπομονοΰσαν νά αποδείξουν είς τήν 
φανατικήν όρδήν τών προδοτών ότι ή 
«Πατρίδα τών ήρώωνκαίτών Μαρτύρων» 
είχεν έμπιστευθή τήν ύπεράσπισίν της 
εις άνδρας άξιους νά φέρουν τό Ελληνι
κόν όνομα, άνδρας διαπνεομένους άπό 
τό ιδανικόν νά πέσουν μέχρις ένός, παρά 
νά ύποταχθοϋν είς τόν στυγερόν Μολώχ 
τής έαμοσλαβικής βαρβαρότητος.

Εύθύς άμέσως όλο τό συγκρότημα τής 
άμύνης έτέθη έν συναγερμώ. Μετά πα- 
ρέλευσιν όλίγης ώρας συνοδευόμενος άπό 
τόν Διοικητήν έσωτερικής άμύνης Ταγμ] 
ρχην Μπατσαλιάν ένήργησα έπιθεώρησιν 
τών φυλακείων καί έβεβαιώθην ότι όλοι 
οί άνδρες άξιωματικοί καί όπλΐται εύρί- 
σκοντο είς τάς θέσεις ων.

Ό  Διοικητής Άμύνης, Άντ]ρχης κ. 
Κωστόπουλος, κατά τάς άπογευματινάς 
ώρας, συνοδευόμενος άπό τόν Διοικητήν 
τής έξωτερικής Άμύνης Ταγμ]ρχην 
Συμινελάκην Ν., έπεθεώρησε καί ούτος 
μέ τήν σειράν του τά έξωτερικά καί 
έσωτερικά φυλάκια. Ή  μέριμνα αύτή 
ήτο έπιβεβλημένη διά νά είμεθα ένήμε- 
ροι όχι μόνον τών κινήσεων τοϋ έχθροϋ, 
άλλά καί τής όργανώσεως έν τή έφαρμο- 
γή τής άμύνης τοϋ Συντάγματος.

Τό Σύνταγμα είς τούς στρατώνας Μα- 
κρυγιάννη άγρυπνοϋσε καί περίμενε άπό 
στιγμής είς στιγμήν νά έκσπάση ή θύελλα. 
Μιά βαρειά συννεφιά έσκέπαζε τόν ουρα
νόν. Άπό τών πρώτων νυκτερινών ώρών
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οί δρόμοι έρημοΰντο. Οί ’Αθηναίοι πανι
κόβλητοι έκλείνοντο εις τά σπίτια των. 
Τό κρύο ήτο δριμύ καί ή αγωνία έπίεζε 
τά στήθη των κατοίκων. ’Αργά καί πού 
έφθανεν ό αντίλαλος ορυμαγδού όπλων 
καί κροταλισμού .πολυβόλων. 'Η μάχη 
τού Δεκεμβρίου είχε βεβαίως ήδη αρχίσει 
εις τάς απομακρυσμένας συνοικίας καί 
έστρέφετο κυρίως έναντίον των ’Αστυνο
μικήν Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής. Ή  τραγωδία τού άναρχικοΰ 
κινήματος έγραφε τόν πρόλογόν της, κατά 
τόν τραγικόν αυτόν μήνα τού αίματος καί 
τής σφαγής.

Ή  ημέρα τής 5ης Δεκεμβρίου παρήλθε 
μέ τήν ιδίαν έκνευριστικήν άναμονήν 
καί αγωνίαν. ’Αραιοί διαβάτες, ύποπτοι 
τύποι, πού έπεσκόπουν τά γειτονικά 
σπίτια, καί μερικοί όπλοφόροι έλασϊται 
έκυκλοφόρουν εις τούς δρόμους. Μόλις 
όμως ένύκτωσε καί τό παγερό σκοτάδι 
είχε καλύψει τά πάντα, ήρχισαν νά 
άκούωνται διάφοροι θόρυβοι. ’Από μα- 
κρυά ή ήχώ μας έφερε συγκεχυμένος κι
νήσεις τροχοφόρων καί βαδίσματα πολυα
ρίθμων άνδρών.

Οί χωροφύλακες τυλιγμένοι εις τούς 
μανδύας των έπερίμεναν, μέ τό όπλον άνά 
χεΐρας.

Ή  μοιραία ώρα διαρκώς έπλησίαζεν. 
Είμεθα βέβαιοι πλέον ότι εις τάς παρόδους 
τών όδών Μακρυγιάννη καί Μητσαίων 
συνεκεντροϋντο έλασϊται.

Τήν 5ην πρωινήν τής 6ης Δεκεμβρίου 
ό Ταγματάρχης κ. Συμινελάκης (Διοικη

τής τής έξωτερικής άμύνης) συνοδευόμε- 
νος άπό τόν Μοίραρχον κ. Κρέτσαν καί 
μέ άνάλογον δύναμιν άνδρών έξήλθε πρός 
έπιθεώρησιν τών έξωτερικών φυλακίων 
του, πρός τούς Διοικητάς τών οποίων έδω
σε τάς τελευταίας οδηγίας. Διά τήν δια
δρομήν αυτήν ό Ταγ]ρχης έχρειάσθη 3]4 
τής ώρας. Μόλις έτελείωσε τήν έπιθεώ- 
ρησίν του καί έπλησίαζε πρός τήν κάτω 
πύλην διά νά είσέλθη εις τό Σύνταγμα, 
τήν 5.45' ακριβώς, αφού έρρίφθησαν 6 
πυροβολισμοί διά περιστρόφου άπό τής 
έπί τής παρακειμένης όδοΰ οικίας, πού ά- 
πετέλουν προφανώς τό σύνθημα έφορμή- 
σεως—ήκούσθησαν άθρόοι πυροβολισμοί 
κωδωνοκρουσίας σαλπίσματα καί άλλα- 
λαγμοί. Ή  στιγμή αύτή μού παραμένει 
αλησμόνητος. Είναι βαθειά χαραγμένη 
εις τήν μνήμην μου.

’Απ’ όλας τάς συνοικίας είχον έκκινή- 
σει πλέον, χιλιάδες οπλοφόρων κομμου
νιστών καί αί άκουόμεναι γύρω άπό τόν 
Στρατώνα κραυγαί τού μαινομένου έρυ- 
θρού πλήθους μάς ειδοποιούσαν περί τής 
παρουσίας του. Καί άμέσως φώναξα εις 
τούς γύρω μου αξιωματικούς καί όπλίτας :

"Ετοιμοι. "Ολοι εις τάς θέσεις σάς. Ό
έχθρός έπιτίθεται ! .............
’Αρχίσατε πΰρ.

Καί πράγματι έντός έλαχίστων λεπτών, 
κάτω άπό τόν συννεφιασμένον ουρανόν 
τού χειμερινού όρθρου, έξέσπασε πρωτο
φανής άγρια καί άπερίγραπτος ή έπίθεσις 
τών έλασιτών. Άπό τής μιας στιγμής εις 
τήν άλλην ή άτμόσφαιρα έπληρώθη άπό

βοήν, καπνόν, έκτυφλωτικάς άστραπάς 
καί δαιμονιώδη θόρυβον. Στίφη έξαγριω- 
μένων έλασιτών έφώρμουν κατά κύματα 
κατά τών ήρωίκών προμάχων τού κτιρίου. 
Δύο πλήρη πολεμικά ερυθρά συντάγμα
τα, άχαλίνωτα καί φανατικά βοηθούμενα 
άπό τόν έφεδρικόν Έλάς τού Παγκρατίου, 
Βύρωνος, Καισαριανής, Γούβας, Κατσι- 
ποδίου, Καλλιθέας, Δουργουτίου, Νέου 
Κόσμου, Πετραλώνων κλπ. άρτίως έξω- 
πλισμένα έξαπέλυαν φωτιά καί σίδηρον 
κατά τού οικήματος τού Συντάγματος καί 
τών έξωτερικών φυλακίων του.

"Ενοπλα στίφη κατέκλυζον τάς παρό
δους. Τά έπιθετικά κύματα τού εχθρού δη
μιουργούσαν κόλασιν πυρός καί όλέθρου. 
Ή  συνεχής βροντή τών όπλων, ό έκκω- 
φαντικός πάταγος τών χειροβομβίδων, ό 
κροταλισμός τών πολυβόλων, ό μυκηθμός 
τού πυροβολικού, πού ήρχισε νά βάλλη ά
πό τούς λόφους τού Άρδηττοΰ καί τού μνη
μείου τού Φιλοπάππου, καί αί συνεχείς 
έκρήξεις βαρέων καί έλαφρών όλμων συ- 
νέθετον τό προΐμιον τής φρικτής συμφω
νίας τού αίματος καί τού θανάτου διά τούς 
έλασίτας, καί τό έμβατήριον τού θριάμβου 
διά τό Σύνταγμα.......

Χιλιάδες σφαίρες καί βλήματα πολυ
βόλων έγάζωναν κυριολεκτικώς τούς τοί
χους τού Διοικητηρίου, ένώ άλλα έπιπτον 
εις τάς στέγας τού κτιρίου, εις τά παράθυ
ρα καί τάς θύρας.

Ό  έχθρός είχε καταληφθή άπό πραγμα
τικήν λύσσαν. Οί καπετανέοι ώρύοντο, 
οί «διαφωτισταί» έμαίνοντο καί παρώτρυ- 
ναν συνεχώς τάς όρδάς πρός δράσιν. Αί 
κραυγαί των ήκούοντο εύκρινώς εις τά έ- 
λάχιστα διαλείμματα μεταξύ δύο ριπών 
πολυβόλου, συγκεχυμένοι, άκατανόητοι,

Τό κτίριον τού Συντάγματος Χωρ]κής «Μακρυγιάννη» όπως είναι σήμερα 
διά νά θυμίζη εις τούς "Ελληνας τό χρέος των πρός τούς όλίγους έκείνους, οί 
όποιοι προέταξαν τά στήθη των καί οί περισσότεροι έθυσίασαν τήν ζωήν των διά 
τήν σωτηρίαν τής πατρίδος άπό τόν έρυθρό όλοκληρωτισμό.



Μαχητής τοϋ Συντάγματος μέ τό δάκτυλον εις τήν σκανδάλην τοΟ όπλοπο- 
λυβόλου, έτοιμος νά αντιμετώπιση καί νά συντρίψη τούς έπιδρομεΐς.

καννιβαλικαί. ’Ακριβώς όπως οί μάγοι 
τής Ζούγκλας οίστρηλατοϋν τούς άγριους 
ιθαγενείς τής Νεγκρίς ή τοϋ Κογκό δι’ έ- 
πίθεσιν έναντίον άλλης άγριας φυλής.
— Επάνω τους καί μήν τούς λογαριάζετε !
Θά παραδοθοϋν μέχρι τό μεσημέρι τά πά
λη όσκυλα ! .......

Αί σάλπιγγες ήχοϋσαν διαρκώς «προ
χωρείτε».
— Φωτιά, τσεκούρι καί θάνατος έκραύγα- 
ζαν άδιακόπως.

Καί έν συνεχείμ πολυάριθμα χωνιά συν
τόνιζαν τήν φωνήν των διά νά καταστή ευ
κρινέστερα, καί ίσως περισσότερον.... 
πειστική καί έπιβλητική.
— Χωροφυλάκοι, πετάξτε τά όπλα καί πα-
ραδοθήτε ! Μή μάς κτυπάτε γιατί θά τό 
πληρώσετε ! Σκοτώστε τούς άξιωματι- 
κούς σας κι’ έλάτε μαζύ μας ! .......

Άλλ’ οί χωροφύλακες μόλις έδέχθησαν 
τήν πρώτην θύελλα τής αιφνιδιαστικής 
έπιθέσεως, συνήλθον άμέσως καί άπήντη- 
σαν καταλλήλως. Εις τάς έλασιτικάς ό- 
μοβροντίας έδιδαν τήν άπάντησιν μέ πυ- 
κνότερον καί άποτελεσματικώτερον πϋρ. 
Τά πολυβόλα εις τήν ταράτσαν τοϋ κτι
ρίου έδούλευαν συνεχώς k u i  ένέσπειρον 
τόν όλεθρον. Οί έλασϊται άπέσυραν άπό 
τό πεδίον τής μάχης δεκάδας πτωμάτων. 
Οί βαρέως τραυματισμένοι των βογγοΰ- 
σαν, Οβριζαν χυδαίως καί έμέμφοντο τούς 
καπεταναίους των πού τούς ώδηγοϋσαν 
εις βέβαιον θάνατον.

Συγχρόνως έλασϊται άπό καταληφθέν- 
τα πέριξ τοϋ Συντάγματος οικήματα καί 
πολυκατοικίας έβαλον άδιακόπως διά κα

ταιγιστικού πυράς, τυφεκίων, αυτομάτων, 
πολυβόλων, όλμων καί χειροβομβίδων. 
Είς πολλάς χειροβομβίδας προσέδεναν 
φιαλίδια βενζίνης διά νά έπιτύχουν άνά- 
φλεξιν τών στεγών, τών έντός τοϋ περιβό

λου τοϋ Συντάγματος παραπηγμάτων καί 
άποθηκών.

’Ισχυρότατοι έπίσης έκρήξεις, πού συν- 
εκλόνιζαν έκ θεμελίων τά γύρω οικήμα
τα έπρόδιδαν τήν χρησιμοποίησιν ναρκών

Τό έν έκ τών δύο πυροβόλων, τά όποια διέθετε τό Σύνταγμα διά τήν άμυνάν του, βάλλει έναντίον τών έπιδρομέων.



καί φυσιγγίων δυναμίτιδος. Ήθελον, έάν 
ήχο δυνατόν, νά ανατινάξουν τά πάντα καί 
μέ τόν έκκωφαντικόν έκεϊνον κρότον καί 
τό άπερίγραπτον πανδαιμόνιον των έκπυρ- 
σοκροτήσεων νά έπιδράσουν άμέσως έπί 
τοϋ ήθικοϋ των άμυνομένων χωροφυλά
κων. ’Αλλά οί άπτόητοι άνδρες μου έμει
ναν άνεπηρέαστοι. Κατά τάς δραματικάς 
αότάς στιγμάς πού ήνοίγετο μπροστά των 
ή φρικτή κόλασις είχον διαρκώς εις τόν 
νοΰν τήν ύπόσχεσιν πού μοϋ έδωσαν πρό 
διημέρου «ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ».

Καί αύτήν έπανελάμβανον διαρκώς 
όσάκις μέ έβλεπον πλησίον τους.
— Μπράβο παιδιά μου, τούς έλεγα έτσι 
σκέπτονται καί έτσι μιλούν οί "Ελληνες 
άπό έδώ καί τρεις χιλιάδες χρόνια.

Παντού, εις όλας τάς θέσεις τής έσωτε- 
ρικής άμύνης οί άνδρες μου ήγωνίζοντο 
μέ πυρετόν έθνικής άνατάσεως, άκατα- 
παύστως καί χωρίς άνάπαυλαν. Τά όπλα 
των είχον πυρακτωθή, όπως καί αί ψυχαί 
των. Τά δάκτυλά των όμως ήσαν σταθερά 
έπί τής σκανδάλης, καί ή έπιμονή των 
χαλύβδινη.

Οί ώρες προχωρούσαν μέ τόν ίδιον έκ
κωφαντικόν πάταγον καί τήν ίδια πυκνό
τητα πυρός. ’Αλλεπάλληλα τά κύματα τού 
άφρίζοντος έκ λύσσης έχθροΰ έξέσπων 
έπί τού μανδροτοίχου τού άκλονήτου 
φρουρίου μας καί έπνίγοντο εις τό αίμα.

Όταν έξημέρωσε καλά καί ό ήλιος άπό 
τόν Υμηττόν άρχισε νά ρίχνη τις άκτϊνες 
του μέσα άπό τά σύννεφα γιά νά φωτίση 
τό πεδίον τής μάχης, θυμήθηκα ότι ή ήμέ- 
ρα έκείνη ήταν άφιερωμένη εις τήν μνή
μην τού 'Αγίου Νικολάου. Χωρίς νά χά
σω στιγμήν ώδήγησα τά βήματά μου μέ 
πολλές προφυλάξεις πρός τό γραφικό έκ- 
κλησάκι τού Συντάγματος, τό όποιον έδέ- 
χετο μαζί μέ τά λοιπά κτίρια τών στρα
τώνων τά δολοφονικά πλήγματα τών άπι
στων. Ή  πόρτα του ήτο μισοανοικτή καί 
έμπρός στόν έσταυρωμένον έκαιε άκόμη 
τό άσημένιο καντήλι πού μόλις έφώτιζε 
τόν ναόν.

Άναψα ένα κερί, έκαμα τό σταυρό μου, 
καί άσπάστηκα τήν εικόνα τού Αγίου 
Νικολάου.

"Υστερα γονάτισα καί προσευχήθηκα :
«Σύ πού προστατεύεις, έψιθύρισα, τούς 

ναυτικούς άπό τήν μανίαν τών άγριων κυ
μάτων τών ώκεανών, άπό τάς θυέλλας καί 
τάς καταιγίδας προστάτευσε καί μας τούς 
πιστούς σου πού σήμερα άγωνιζόμεθα 
διά τήν Θρησκείαν, τήν Πατρίδα, τήν Οι
κογένειαν, διά τό Δίκαιον καί τήν 
’Ελευθερίαν».......

Δέν είχον άκόμη τελείωση τήν προ
σευχήν μου, όταν ένας ξηρός κρότος ά- 
κούστηκε πλήσίον μου. Μία σφαίρα, πού 
είχε είσέλθει άπό τό παράθυρον τής δυτι
κής πλευράς, ένεσφηνώθη εις τόν τοίχον 
τής έκκλησίας, χωρίς όμως νά προξενή- 
ση ούδεμίαν ζημίαν.

Μετά ταΰτα έκαμα πάλι τό σημείον τού 
Σταυρού, ηύχαρίστησα τόν Θεόν καί έ- 
ξήλθον τού ναού μέ νέας δυνάμεις καί τήν 
ψυχήν πλημμυρισμένην άπό άκλόνητον 
πίστιν εις τόν άγώνα.

Όταν σέ λίγο βρέθηκα πάλι στις γραμ
μές τών μαχομένων άνδρών μου τούς είπα:
— Κουράγιο παιδιά, ό Άγιος Νικόλαος 
είναι μαζί μας.

Καί ή μάχη συνεχίζετο μέ αύξάνουσαν 
διαρκώς σφοδρότητα εις όλους τούς το
μείς καί τά φυλάκια τής έσωτερικής άμύ
νης τού Συντάγματος.

661



Κατά τήν άνεπανάληπτον καί 
συγκλονιστικήν εποχήν τής επί 
γης επιφάνειας τοϋ Κυρίου, μετα
ξύ των ύπερφυσικών γεγονότων, 
τά οποία τότε συνέβησαν, ήτο καί 
ή έμφάνισις τοϋ Άστέρος τής Ανα
τολής. Άστήρ ασυνήθης, περί τοϋ 
όποιου πλεϊσται όσαι μέχρι σήμε
ρον έχουν διατυπωθή επιστημονι
κοί θεωρίαι, οστις ωδήγησε τούς 
έξ 'Ανατολής σοφούς μάγους εις 
προσκύνησιν τοϋ έναθρωπήσαντος 
Θεοΰ. «Καί ιδού ό Άστήρ δν είδον 
έν τή 'Ανατολή προήγεν αυτούς, 
έως έλθών έστη έπάνω ού ήν τό 
παιδίον» (Ματθ. β' 9).

Καί τότε μέν ό Άστήρ έγένετο 
χειραγωγός των μάγων πρός συνάν- 
τησιν τοϋ Θεοΰ καί ώδήγησεν αυ
τούς έως τής φάτνης τής Βηθλεέμ. 
"Εκτοτε δέ, αν καί έξηφανίσθη ως 
ύπερφυσικόν γεγονός, παραμένει 
ως πνευματικόν γεγονός, χειρα
γωγούν πρός τήν ιδίαν Φάτνην 
ολόκληρον τήν ανθρωπότητα.

Οί μάγοι ήσαν εκπρόσωποι τοϋ 
τότε κόσμου, ό όποιος «έκάθητο έν 
χώρα καί σκιά θανάτου», μέχρις 
ότου άνέτειλεν εις αύτούς τό φως 
τής Βηθλεέμ. «Φώς άνέτειλεν αύ- 
τοΐς» (Ματθ. δ' 16). Διψούσαν τήν 
πλήρη άλήθεια καί τήν εύρον εις 
τήν φάτνην. Έπόθουν τόν άληθή 
Θεόν καί Τόν έγνώρισαν έντός 
τοΰ Σπηλαίου. Έζήτουν «τό φώς 
τό άληθινόν, δ φωτίζει πάντα άν
θρωπον ερχόμενον εις τόν κόσμον» 
(Ίωαν. α' 9) καί τούς τό έφανέρω- 
σεν ό Άστήρ.

Αλλά δυστυχώς, άν καί παρήλ- 
θον έκτοτε 2000 χρόνια, ένα μεγά
λο μέρος τής άνθρωπότητος κάθη- 
ται πάλιν εις τό σκότος. Αγνοεί 
έξ ίσου μέ τούς άνθρώπους τής τό
τε εποχής τόν άληθινόν Θεόν. Ανα
ζητεί τήν αλήθειαν. Νοσταλγεί τόν 
ορθόν προσανατολισμόν.

Διότι, ποιος θά τό άρνηθή. Εις 
τήν εποχήν μας τών διαστημικών 
πτήσεων, τής τεράστιας άναπτύ- 
ξεως τής διανοίας, τής άποκορυ- 
φώσεως τής έπιστημονικής έρεύ- 
νης, τής παντοκρατορίας τοΰ τεχνι- 
κοΰ πολιτισμού, τής κατακτήσεως 
τής σελήνης, ύπάρχει σκότος πνευ
ματικόν, παραμόρφωσις τής άλη- 
θείας, άγνοια τοΰ σκοπού τής ζωής. 
Ρεύματα άντιθρησκευτικά καί υλι
στικά πνέουν ίσχυρώς. Τά πάθη 
κυριαρχούν. Αί οίκογένειαι κλο
νίζονται. Ή  νεότης είναι ώργι- 
σμένη. Τό γήρας παρουσιάζεται
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άσύνετον. Τό ώμον συμφέρον έπι- 
κρατεΐ. Ήρωοποιοΰνται έγκλημα- 
τικαί φυσιογνωμίαι, διότι κατόρ
θωσαν νά σπάσουν τό ρεκόρ τοΰ 
έγκλήματος. Μεσουρανούν ώς ιν
δάλματα τών νέων, κάποτε καί τών 
μεγαλυτέρων, άνθρωπάρια κατω- 
τάτης ήθικής ποιότητος, μέ μα- 
κράς φαβορίτας καί έξαλλον έν- 
δυμασίαν. ’Εκθέσεις μέ ακατονό
μαστα έκθέματα χειροκροτούνται 
καί νομοθετήματα, προκαλοΰντα 
τόν αποτροπιασμόν, λαμβάνουν 
σάρκα καί οστά εις ξένας χώρας, 
διεκδικούσας τό ρεκόρ τοΰ άχαλι- 
νώτου πολιτισμοΰ. ’Επίσης πλεΐ- 
σται όσαι άλλαι εκδηλώσεις έξα- 
χρειώσεως τής σημερινής ανθρώ
πινης ζωής κυριαρχούν, καθιστώ- 
σαι τόν πνευματικόν ορίζοντα έπι- 
κινδύνως ζοφερόν. Είναι δέ έκδή- 
λως φανερόν, δτι, ένω έχομεν άνά- 
πτυξιν τής διανοίας, παρουσιάζο- 
μεν σκότος ψυχικόν. Έντεΰθεν 
καί ό παραπαίων σύγχρονος κόσμος 
έχει έπιτακτικήν άνάγκην τοΰ κα- 
θοδηγητικοΰ έκείνου φωτός τοΰ 
Άστέρος τής Βηθλεέμ, τοΰ όποιου 
ό παραμερισμός έπέφερε τόν σημε
ρινόν σκοταδισμόν.

’Ιδού, λοιπόν, δτι άνατέλλει καί 
πάλιν τό Άστρον τής Βηθλεέμ. 
Ή  ταπεινή έκείνη Φάτνη, έντός 
τής όποιας διεδραματίσθη τό μεγα- 
λύτερον γεγονός τής παγκοσμίου 
ιστορίας, προβάλλεται καί πάλιν 
αύτάς τάς ήμέρας έναργέστερον 
ενώπιον μας. Ό  ένανθρωπήσας 
Λυτρωτής μάς καλεΐ. Τό Άστρον 
τής Βηθλεέμ μάς Τόν ύποδεικνύει. 
Αύτός μόνον είναι τό «Φώς», ή 
«Όδός» καί ή «Ζωή». 'Η άνθρω- 
πότης Τόν ήγνόησε καί τά αποτε
λέσματα τά βλέπομεν καί τά ζώ- 
μεν. Έάν συνετισθώμεν ώς άτομα 
καί ώς άνθρώπιναι κοινωνίαι καί 
άκολουθήσωμεν τό καθοδηγητικόν 
φώς τοΰ Άστέρος τής Βηθλεέμ, θά 
έλλαφθώμεν ύπό Θείου φωτός καί 
θά χαρώμεν, καθώς οί μάγοι, οΐτι- 
νες «ίδόντες τόν Αστέρα, έχάρη- 
σαν χαράν μεγάλην σφόδρα» 
(Ματθ β' 10).

ΣΤ Ρ Ο Ν 
ΤΗΣ

ΒΗΘΛΕΕΜ
Παν. Α ρχιμανδρίτου  

Κ Α Λ Λ Ι Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Υ  
‘ Ι ε ρ ο κ ή ρ υ κ ο ς
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1- 12-1822 :  Π αράδοσις ύπό τω ν Τούρκων τοϋ Ν αυπλίου είς τόν Θεόδωρον Κ ο-
λοκοτρώνην.

2- 12-1946 : Ά π όκ ρ ουσ ις  ύπό όλιγαρίθμω ν δυνάμεων Χ ωροφυλακής ύπερτέρων
κα ί βαρέως ώπλισμένω ν δυνάμεων κομμουνιστοσυμμοριτών ένεργη- 
σάντων έπ ιθέσεις είς Ροδοχώριον—Βοΐου, Μ ακρυνίτσαν— Βόλου καί 
περ ιοχήν Λ αρίσης.

3- 12-1912: Η  Ιστορική ναυμαχία  τή ς "Ελλης.

4- 12-1611:

5- 12-1944:

6- 12-1944:

7- 12-1940:

8- 12-1865:
9- 12-1912:

10- 12-1944:

11- 12-1825:

12- 12-1452:

Μ αρτυρική θανάτωσις ύπό τω ν Τούρκων τού 'Ε π ισ κ όπ ου  Τ ρίκκης 
Δ ιονυσίου.

"Εναρξις τή ς ’Ε π οπο ιία ς  τοΰ Σ υντά γμα τος Χ ωροφυλακής Μ ακρυ- 
γιάννη, οΐ ύπερασπισταί τοϋ όποίου (494 συνολικώς) άγωνιζόμενοι 
ήρω ϊκώ ς, αποκρούουν τά ς έναντίον τω ν έπ ιθέσεις 5 .000  βαρέως ώ - 
πλισ μένω ν Έ λα σ ιτώ ν .

Κ λιμάκω σις τω ν κομμουνιστικώ ν έπιθέσεων είς τό Κέντρον τής πρω - 
τευούσης καί έγκατάλειψ ις έπ ΐ σκοπώ  συσπειρώσεως τω ν ’Εθνικώ ν 
δυνάμεων πολλών ’Α στυνομικών Τ μ ημ ά τω ν, τοϋ ’Α ρχηγείου Χ ωρο
φυλακής, τή ς Γενικής ’Α σφαλείας κα ί τή ς Σ χολής Εύελπίδω ν, ένώ 
ή Φρουρά τοϋ Σ υντά γμα τος Χ ωροφυλακής Μ ακρυγιάννη αμύνεται 
ή ρω ϊκώ ς.

’ Α πελευθέρωσις ύπό τοϋ ’Ελληνικού Σ τρατοϋ τοϋ Δελβίνου—Βορείου 
’Η πείρου.

"Ιδρυσις τής ύφ ισταμένης κα ί σήμερον « Ε τ α ιρ ία ς  Φ ίλω ν τοϋ Λαοϋ».

Ή  πρώ τη  είς τήν παγκόσμιον ναυτικήν Ιστορίαν έπ ιχείρησ ις δ ι’ ύπο- 
βρυχίου S. Τ ό  ύποβρύχιον «Δελφίν» έπ ιτ ίθετα ι διά τορπιλλώ ν κατά 
τοϋ Τουρκικού θωρηκτοϋ «Μ ετζητιέ» .

Σ υγκέντρω σις τοϋ κυρίου όγκου τώ ν κομμουνιστικώ ν έπιθέσεω ν έ
ναντίον τοϋ Σ υντάγματος Χ ωροφυλακής Μ ακρυγιάννη. οι ύπερασπι- 
σταί τοϋ όποίου προβάλλουν σθεναράν άντίστασιν.

Ά φ ιξ ις  τοϋ Ίμ β ρ α ή μ  είς τό Μ εσολόγγιον μέ 10.000 Α ιγυπ τίου ς  
προς ένίσχυσιν τοΰ Κ ιουταχή.

Δ ιακήρυξις είς τόν ναόν τής ΙΑ γία ς Σ οφ ίας περ ί τοΰ σ χίσ ματος τώ ν 
δύο έκκλησιών.

13- 12-1943: Ε κτέλεσ ις ύπό τώ ν Γερμανών 1720 κατοίκω ν είς τά  Κ αλάβρυτα καί
τήν πέριξ περιοχήν.

14- 12-1943 : Λ εηλασία κ α ί έν συνεχεία πυρπόλησις τή ς Ί ε ρ ά ς  Μονής τοϋ Μ εγά
λου Σπηλα ίου ύπό τώ ν Γερμανών.

15- 12-1944: Ανάληψις έπ ιθετική ς πρω τοβουλίας κα τόπιν  ήρω ϊκής έξορμήσεως
τώ ν ύπερασπιστώ ν τοϋ Σ υντά γμα τος Χ ωροφυλακής Μ ακρυγιάννη 
έκκαθαρισάντων τήν περιοχήν άπό Ά κρ οπ όλεω ς έως Γαργαρέττας 
κα ί Κουκακίου.

16- 12-1803: Ο λοκαύτωμα είς τό Κ οϋγκι.

17- 12-1827: Κ ατάληψις τή ς παρά τό Μ εσολόγγιον νησίδος Β ασιλάδι ύπό τοϋ
’Ά σ τ ιγ γ ο ς .

18- 12-1803: Ο χορός τοΰ Ζαλόγγου.

19- 12-1797: Σύλληψις ύπό τώ ν Α ύστριακώ ν ’Α ρχώ ν κα τόπιν  προδοσίας τοϋ Ρ ή γα
Φεραίου καί τώ ν συνεργατών του.

20- 12-1914: Σ ύστασ ις τοϋ ’Α ριστείου Γ ρα μμ ά τω ν καί Τ εχνώ ν (σημερινού ’Α ρι
στείου ’Ε π ισ τη μ ώ ν Γρα μμ ά τω ν καί Τ εχνώ ν).

21- 12-1951: , Ε κλογή  τής 'Ε λλάδος ώς μέλους τοϋ Συμβουλίου ’Α σφαλείας τοΰ

22-12-1940: Α πελευθέρωσις ύπό τοϋ 'Ελληνικού Σ τρατοϋ τής Χ ειμάρρας μετά
σφοδρόν άγώνα.

23:12-563:

24- 12-1823:
25- 12-858:
26- 12-1861:
27- 12-1912:
28- 12-1667:

29- 12-1877:
30- 12-1944:
31- 12-1790:

Τέλεσις έγκαινίω ν τοΰ άναστηλωθέντος κα ί συμπληρωθέντος ναοϋ 
τή ς Α γ ία ς  Σ οφ ίας μετά  τήν κατάρρευσιν τοΰ τρούλλου συνεπείφ 
σεισμού (5 5 7 ).

’Ά φ ιξ ις  τοϋ λόρδου Βύρωνος είς τό Μ εσολόγγιον.

Ά νο δο ς  τοϋ Φ ω τίου είς τόν Π ατρ ιαρχικόν θρόνον τής Κ ω νσ τα ντι
νουπόλεως.

Κ α ταστρεπτικοί σεισμοί είς Α ιγ ιον  καί Γαλαξείδιον.

Κ ήρυξις τοϋ Ε λληνοτουρκικού Π ολέμου (Α ' Βαλκανικός Π όλεμος)

Μ αταίωσις Τουρκικής άποβάσεως είς τά  παράλια  τής Μ άνης χά ρ ις  
είς τήν εύψυχίαν τώ ν έντοπίω ν οι όποιο ι έτρεψαν είς άτακτον φυγήν 
τόν έχθρικόν στόλον.

Θ άνατος τοϋ Δημητρίου Βούλγαρη.

Κ αταστολή τοϋ Δεκεμβριανού Κ ινήματος ύπό τώ ν ’Εθνικώ ν Δυνά
μεων.

Κυκλοφορία είς Βιέννην μέ έκδότας τούς άδελφούς Πουλίου τής π ρ ώ 
της 'Ε λληνικής έφημερίδος ύπό τόν τίτλον « Έ φ η μ ερ ίς» .

Σ Υ Ν Ε Β Η Σ Α Ν  

Τ Ο Ν  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Ν

Τό Μεσολόγγι καί όλόκληρος ή 'Ελλάς ύπε- 
δέχθη μέ ένθουσιασμόν (24 Δεκεμβρίου 1823) 
τόν Βύρωνα. Ό  κλήρος, ό λαός καί οί άγωνισταί 
προσήλθον σύσσωμοι διά νά προϋπαντήσουν 
τόν μεγάλο φιλέλληνα είς τήν μαρτυρικήν πόλι. 
(’Ελαιογραφία Θ. Βρυίάκη, έκ τής πινακοθήκης 
τοΰ Δήμου Μεσολογγίου).
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ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΗΜΟΙΙΑΣ ΤΑΞΕΩΧ

Έπΐ τή άναλήψεν τών καθηκόντων μου ώς 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως απευθύνω πρός 
άπαντας ύμάς θερμόν Επαναστατικόν χαιρετισμόν καί τάς καλλιτέρας μου εόχάς.

Αί συνθήκαι, ύπό τάς όποιας αί Ένοπλοι Δυνάμεις τής Χώρας άνέλαβον τήν πρωτοβουλίαν 
άποκαταστάσεως τής ήρεμίας καί τής γαλήνης μεταξύ τού λαού, σας είναι γνωσταί.

'Η κρισιμότης έξ άλλου τής καταστάσεως, ή όποια προηγήθη καί ή άνάγκη άμέσου και 
αποφασιστικής άντιμετωπίσεως τών έκ ταύτης δημιουργηθέντων προβλημάτων, δίδει τό μέτρον 
τής ευθύνης τήν όποιαν έπωμίζομαι είς τον ιδιαιτέρως λεπτόν καί εύαίσθητον τομέα τής Δημοσίας 
Τάξεως.

’Από σας ζητώ νά παραμείνετε είς τάς έπάλξεις, δραστηριοποιούμενοι έτι περαιτέρω πρός 
έξασφάλισιν τών άπαραιτήτων διά τήν ευημερίαν καί τήν πρόοδον τού Έθνους προϋποθέσεων, 
τουτέστιν τής Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας.

Είς πάσαν περίπτωσιν, βοηθήσατε τόν Έλληνα πολίτην νά άντιληφθή τήν έθνικήν καί 
κοινωνικήν άποστολήν σας καί νά συμπαρασταθή εις τό εργον σας.

Καταδείξατε διά τής άψογου συμπεριφοράς σας, δτι διάκεισθε φιλικώς πρός τούς πολίτας 
καί δτι είσθε τεταγμένοι νά τούς ύπηρετήτε καί νά τούς προστατεύητε.

Συνεργασθήτε έν άγαστή συμπνοίςι είς δλα τά κλιμάκια τής ιεραρχίας, μέ τήν πεποίθησιν, 
δτι μόνον διά τής πλήρους καί συνεχούς συνεργασίας θά έπιτύχητε τά προσδοκώμενα ύπό τής πολι
τείας άποτελέσματα.

Τάς έκδηλώσεις καί ένεργείας σας νά διακρίνη, πέραν τής εύγενείας καί τής καλωσύνης, 
ή σύνεσις, ή σεμνότης, ή ψυχραιμία, ή άμεροληψία, ή δικαιοσύνη, άλλά καί ή σταθερότης καί 
άποφασιστικότης.

Διατηρήσατε τήν πίστιν σας είς τάς άρχάς τής Εθνικής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 
1967, τήν έφαρμογήν τών όποιων αί Ένοπλοι Δυνάμεις άνέλαβον νά έξασφαλίσουν χάριν τής 
Εθνικής ένότητος καί τής προόδου.

Είς πάσαν πρωτοβουλίαν σας, τείνουσαν είς βελτίωσιν τών προσφερομένων πρός τό κοινόν 
υπηρεσιών σας, θά μέ εϋρητε ένθερμον ύποστηρικτήν καί συμπαραστάτην.

*0 ‘Υ π ο υ ρ γ ό ς  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
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> ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ

κ. Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

, , Αναλαβών, τη έντολή των Ενόπλων Δυνάμεων, την ’Αρχηγίαν τοΰ Σώματος, εις έξαιρετικώς 
ευαισθητον άλλ’ έν ταυτώ καί άποφασιστικήν διά τό Μέλλον τοΰ Ελληνικού Λαού στιγμήν, σας 
καλώ όπως, αιρόμενοι εις τό ύψος των περιστάσεων, άφοσιωθήτε όλοψύχως εις τήν έκτέλεσιν των 
καθηκόντων σας, τάσσοντες ώς γνώμονα τό ’Εθνικόν συμφέρον καί τήν έξυπηρέτησιν τοΰ Κοινω
νικού Συνόλου.

Διακατέχομαι υπό πλήρους συναισθήσεως των βαρυτάτων ευθυνών αί όποΐαι απορρέουν 
έκ τών νέων μου καθηκόντων. Παρέχω τήν διαβεβαίωσιν, έμπνεόμενος άπό τά ’Ιδεώδη καί τάς Άρ- 
χάς τής Επαναστάσεως τής 21ης Απριλίου 1967, συνέχεια τής όποιας άποτελεϊ ή άναληφθεΐσα νέα, 
καί έθνικώς αναγκαία κριθεΐσα, διακυβέρνησις τής Χώρας υπό τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, ότι θά πα
ραμείνω πιστός πρός τάς παραδόσεις τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής καί καθ’ όλην τήν διάρκειαν 
τής παραμονής μου ώς ’Αρχηγού θά πράξω παν τό δυνατόν καί θά άφιερώσω όλας μου τάς δυνάμεις, 
μή φειδόμενος κόπων καί θυσιών, διά τήν άνοδον τοΰ Σώματος. Είμαι βέβαιος, ότι τή συμπαραστάσει 
όλων σας, θά φέρω τελεσφόρως εις πέρας τήν άποστολήν μου.

^  Σώμα τής Χωροφυλακής, εις κρίσιμους διά τό Έθνος στιγμάς, ήρθη πάντοτε εις τό 
ύψος τής Αποστολής του, συμπορευθέν με τάς Ενόπλους Δυνάμεις, μεθ’ ών τό συνδέουν κοινοί 
άγώνες καί θυσίαι.

Συμφώνως πρός τάς έπιταγάς τών παραδόσεών του, τό Σώμα, ήκολούθησε πάντοτε όρθή 
πορείαν καί κατέστη θεματοφύλαξ τών 'Ιερών παρακαταθηκών καί τών άπαραγράπτων δικαιωμάτων 
τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ.

Είμαι άπολύτως πεπεισμένος, ότι καί εις τήν παροΰσαν 'Ιστορικήν διά τήν Πατρίδα ώραν, 
θά έπιτελέσητε τό καθήκον σας, έν πνεύματι χρηστότητος καί δικαιοσύνης, μέ σύνεσιν, μεγαθυμίαν, 
μετριοπάθειαν καί γενναιοφροσύνην, συμπαριστάμενοι όλοψύχως εις τό δύσκολον άλλά καί έξόχως 
υψηλόν έργον τών ενδόξων ’Ενόπλων Δυνάμεων τής Χώρας.

Σας καλώ όπως, έπιδοθήτε άπερίσπαστοι εις τήν έκπλήρωσιν τής ’Εθνικής άποστολής σας, 
μέ Πατριωτικόν παλμόν, έπακμάζουσαν πάντοτε ζέσιν καί θερμουργόν πίστιν εις τόν σκοπόν πρός 
όν έτάχθητε, βέβαιοι όντες ότι, ιδίως κατά τήν παροΰσαν 'Ιστορικήν στιγμήν, έπιτελεΐτε ύπέρτατον 
’Εθνικόν Χρέος.

Εφαρμόσατε τόν Νόμον μέ δικαιοσύνην, άμεροληψίαν, άντικειμενικότητα, μετριοπάθειαν 
καί σύνεσιν, καί έστέ βέβαιοι ότι ή άσκησις τής ’Εξουσίας μέ άνθρωπιστικόν πνεΰμα, έδραιώνει 
τήν έμπιστοσύνην τοΰ Κοινοΰ πρός τούς εκπροσώπους τοΰ Νόμου καί τής Τάξεως καί δημιουργεί 
κλίμα σύμπνοιας καί άρμονίας εις τήν λειτουργίαν τής Πολιτείας.

’Αντιμετωπίσατε μέ θάρρος καί άποφασιστικότητα τούς έχθρούς τής εύνομίας, τής εύταξίας, 
τής Κοινωνικής γαλήνης καί ήσυχίας.

Περιφρουρήσατε τήν Ελληνικήν Νεολαίαν, τήν χρυσήν ταύτην ’Ελπίδα τοΰ Έθνους, 
άπό τάς φθοροποιούς έπιδράσεις τών έχθρών τής Φυλής μας, καί τών πάσης φύσεως κηρύκων τοΰ 
στείρου μηδενισμοΰ καί τοΰ χάους.

Δημιουργήσατε τάς καταλλήλους έκείνας προϋποθέσεις, αί όποΐαι θά παρεμποδίσουν 
άποφασιστικώς τήν έπικίνδυνον έξάπλωσιν τοΰ κύματος βίας, έγκληματικότητος, αναρχισμού καί 
γενικής ήθικής καταβαραθρώσεως.

Καλλιεργήσατε, διά τοΰ ύψηλοΰ ήθους σας καί τοΰ άξιομιμήτου παραδείγματος σας πνεΰμα 
σωφροσύνης καί ένδογενοΰς πειθαρχίας μεταξύ τών πολιτών, έπ’ ώφελείμ τής Πολιτείας.

Συμπεριφερθήτε πρός τούς Πολίτας μετά προσήνειας, εύπροσηγορίας καί εύγενείας, 
καί έξυπηρετεΐτε αύτούς προθύμως καί ταχέως.

’Επιθυμώ διακαώς όπως, οί ύπηρετοΰντες εις τό 'Ηρωικόν Σώμα τής Χωροφυλακής, διατη
ρήσουν εις τήν καρδίαν των άσβεστον τήν φλόγα τής άγάπης πρός τοΰτο καί πρός τήν Ιδέαν τής 
Πατρίδος.

Τέλος, αισθάνομαι τήν άνάγκην νά κλίνω εύλαβώς τό γόνυ καί νά άποτίσω φόρον τιμής 
καί εύγνωμοσύνης πρό τών καθηγιασμένων τάφων καί τών ιερών σκιών τών ένδοξων νεκρών μας, 
οί όποιοι πιστοί πρός τό καθήκον, τήν Πατρίδα, προμαχοΰντες πάντοτε, έν ειρήνη καί έν πολέμφ 
έπεσαν ήρωικώς έπί τών έπάλξεων τής τιμής καί τής ’Ελευθερίας.

Ζ Η Τ Ω  ΤΟ Ε Θ Ν Ο Σ  *0 ’Α ρ χ η γ ό ς
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ 

“Υ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο ς
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Τό πρόβλημα τής άνασχέσεως τής πρωίμου εγκλη
ματικότητας είναι είσέτι εν δυσεπίλυτον διεθνές 
πρόβλημα. Τοΰτο μεταπολεμικές τοποθετείται εις 
τήν πρώτην γραμμήν καί τοϋ κρατικού, αλλά καί τοΰ 
κοινωνικού ένδιαφέροντος εις όλας τάς προηγμένας 
καί μή χώρας. Πολλοί είναι οί παράγοντες οί όποιοι 
συντελούν εις τήν αΰξησιν τής εγκληματικότητας 
των παίδων καί έφήβων. Εις κυκλοφορήσασαν 
πραγματείαν μου ήρευνήθη τό θέμα τής άγωγής 
(οίκογ, ανατροφής) ώς παράγοντος προλήψεως τής 
έγκληματικότητος τών άνηλίκων. "Ηδη έρευναται 
τό ζήτημα. Ή  άστυνομία ώς πολιτική όργάνωσις 
συντείνει εις τήν πρόληψιν τής έγκληματικότητος 
τών νέων; Κατά τον ύπό τής επιστήμης διδόμενον 
ορισμόν Άστυνομία νοείται «ή πολιτειακή εκείνη 
ενέργεια, ήτις άποβλέπει εις τήν άποτροπήν παντός 
κινδύνου διαταράξεως τής δημοσίας τάξεως». Κατ’ 
άκολουθίαν ή άστυνομία άναπτύσσει δρασιν ού μό
νον κατασταλτικήν (Post Factum), άλλά καί προ
ληπτικήν (ande factum). Καί τόν μέν κατασταλτι
κόν έργον της έπιτελεΐται ύπό τήν μορφήν τής δικα
στικής Αστυνομίας, (ή άποστολή τής όποιας έγκει
ται εις τήν άνίχνευσιν καί διακρίβωσιν τών εγκλη
μάτων καί τών δραστών), τό δέ προληπτικόν τοιοϋτον 
πραγματοποιείται τόσον διά τής διοικητικής Αστυ
νομίας όσον καί διά τής άστυνομίας άσφαλείας σκο- 
πούσης «τήν προστασίαν τοϋ συνόλου καί τής έννό- 
μου τάξεως άπό παρανόμων πράξεων». (Κυριακό- 
πουλος Ελληνικόν Διοικ. Δίκαιον τ. F  Είδ. Μ. έκδ. 
δ'σελ. 481-483 Άριστοτελείου Πανεπιστημίου 1952 
6-14, Gabrieli Divitto de polizia K. Βουγιού- 
κας έν Έπιστ. Έπιτηρ. Σχ. Νομ. καί Οίκ. 
Επιστημών Τόμ. ΙΓ. σελ. 819 επ.).— Υπότά 
σημερινά δεδομένα ή Άστυνομία παρ’ ήμϊν 
καί εις άλλας προηγμένας χώρας (Η.Π.Α. Αγγλίαν, 
Γερμανίαν, Γαλλίαν κ.λ.π.) είναι συνώνυμος τοϋ 
προλαμβάνειν (βλ. Gabrieli op cit σ. 483) καί πλη
ροί τάς βασικάς προϋποθέσεις ΐνα άποβή σημαντι
κός παράγων δχι μόνον καταστολής άλλά καί προ
λήψεως τής έγκληματικότητος, ώς έκ τής άνόδου τοϋ 
μορφωτικοϋ έπιπέδου τών Αξιωματικών τών άστυν. 
υπαλλήλων καί όπλιτών. Ή  σύγχρονος άστυνομία 
έχει ένστερνισθή τήν ιδέαν ότι ή πρόληψις τοΰ 
έγκλ]τος είναι προτιμοτέρα τής καταστολής. Διά τόν 
λόγον τοϋτον έχει τάξει ώς στόχον της τήν παρεμπό- 
δισιν τελέσεως έγκλημάτων παρά παίδων καί έφή
βων καί ίδια μέριμνα διά τήν άναχαίτισιν τοϋ κύμα
τος τοΰ άναρχισμοϋ τό όποιον ταξιδεύει ύπό τάς 
πτέρυγας τών άεροωθουμένων άπό χώρας εις χώραν. 
(Οΰτω καί Βουγιούκας έ. ά. σελ. 818). Εϊς τών βασι
κών σκοπών τής Άστυνομίας είναι ή άποτροπή 
δημιουργίας κοινωνικώς άπροσαρμόστων νέων. Τοϋ- 
το έπιτυγχάνεται τό μέν δι’ έπι βλέψεως ώρισμένων 
δημοσίων χώρων διά περιπολίας κατά τάς νυκτερι
νός ιδία ώρας, δι’ έντοπίσεως καί έξουδετερώσεως 
τών έστιών τοϋ άναρχισμοϋ (γενική πρόληψις), τό 
δέ δι’ άναζητήσεως τών έν ήθικώ ή φυσικώ κινδύνφ 
ευρισκομένων, τών άσκόπως περιφερομένων καί άλη- 
τευόντων, τών έπαιτούντων ή παρασιτικώς άπασχο- 
λουμένων νέων καί νεανίδων, τών εις τά πρόθυρα 
τής πορνείας ή τής τοξικομανίας ευρισκομένων νεα
νίδων (Βουγιούκας έ. α.). Διά τήν άντιμετώπισιν τοϋ 
ζέοντος τούτου προβλήματος πολλαί γνώμαι ύποστη- 
ρίζονται. Παρ’ ήμΐν διακεκριμένοι έγκληματολόγοι,

Νομ ι κά  Θ έ μ α τ α

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ 

ΤΗΣ ΠΡΩΪΜΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Υ  
Προέδρου Πρωτοδικών
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παιδαγωγοί καί ψυχολόγοι ΐΓαρδίκας, Παπαζαχα- 
ρίου, Βουγιούκας, Παπαγεράκης. Στριγγάρης, Άσ- 
πιώτης κ.λ.π.) έχουν άπό μακροΰ ταχθή ύπέρ τής 
καθιερώσεως καί εις τήν χώραν μας τοϋ θεσμού τής 
αστυνομίας άνηλίκων. Υπέρ τής άπόψεως ταύτης 
διέλαβον, εις τήν κατ’ έτος 1972 κυκλοφορήσασαν 
μελέτην μου «Ή ποινική μεταχείρησις των άνη
λίκων, παρ’ ήμΐν καί έν Δ. Γερμανίμ», τούς λόγους 
οί όποιοι έπιβάλλουν τόν θεσμόν τούτον. 'Ο θεσμός 
οδτος υποστηρίζω ότι θά άποτελέση καί παρ’ ήμΐν 
άποφασιστικόν παράγοντα προλήψεως άντικοινω- 
νικών εκδηλώσεων των παίδων καί έφήβων. Ό  γερ- 
μανός καθηγητής Β. Simonsohn (Έγκληματολόγος 
—Παιδαγωγός) προειδοποίησε τό 1969 δτι, «εν 
φάσμα πλαναται εις τόν κόσμον τό φάσμα τής έγκλη- 
ματικότητος τών νέων». Ευτυχώς παρ’ ήμΐν ό 
δείκτης τής εγκληματικότητας δέν έσημείωσεν 
άνοδον. Τούτο όμως δέν πρέπει νά μας έφησυχάζη, 
διότι ό άναρχισμός πού φέρνουν μεθ’ έαυτών ρυπα
ροί τινές ξένοι έπισκέπται έγκυμονεΐ κινδύνους μο- 
λύνσεως καί τών ίδικών μας νέων, οί όποιοι όμολο- 
γουμένως (πλήν εξαιρέσεων) άποτελοΰν είσέτι άμό- 
λυντον πηγήν. Έχομεν καλούς νέους καί έχομεν 
χρέος ιερόν νά τούς διαφυλάξωμεν άπό τό κύμα 
τού άναρχισμοΰ. 'Η νεότης είναι τόσον ιερά οσον καί 
τά σύνορα τής Πατρίδος. Εις τήν Δ. Γερμανίαν ένθα 
άπεστάλην προς μετεκπαίδευσιν παρηκολούθησα 
τήν όργάνωσιν καί δικαστηριακήν πρακτικήν τών 
δικαστηρίων άνηλίκων τής άστυνομίας άνηλίκων 
καί τών άναμορφωτηρίων. Κατέληξα εις ώρισμένα 
συμπεράσματα άτινα έθεσα όπ’ δψιν τών άρμοδίων, 
διότι άλλως δέν είχε ούδέν νόημα ή έκεΐ άποστολή 
μου. ’Αναμορφωτήρια άνεγείρονται ήδη καί παρ’ 
ήμΐν σύγχρονα. ’Απομένει ή όργάνωσις αύτοτελοΰς 
σώματος δικαστών άνηλίκων, άστυνομίας άνηλίκων 
πρός δέ καί διά νόμου θέσις έν ίσχύϊ θεσμών ώς τού 
τής δοκιμασίας άπολύσεως πρός εύδοκίμησιν, άφέ- 
σεως τής ποινικής διώξεως κ.λ.π. οίτινες άπό 
ΙΟΟετίας (περίπου) ισχύουν εις προηγμένας χώρας 
καί δή εις Η.Π.Α., ’Αγγλίαν, Γερμανίαν.Ό Δικαστής 
άνηλίκων χρειάζεται βραχίονας ικανούς νά τόν βοη
θήσουν εις τό δυσχερές έργον τό όποιον έπιτελεϊ. 
Τό άστυν. δργανον δπερ θά έχη είδικάς γνώσεις, θά 
δημιουργήση εις τόν μικρόν πταίστην άτμόσφαιραν 
ήρεμον, στοργικήν, προστατευτικήν καί παιδαγωγού
σαν, καθιστώσαν (ώς τονίζεται εις έγκύκλιον τού 
'Υπουργείου Δικαιοσύνης), οίκτίρμονας τάς καρδίας 
καί θάλπουσαν τήν πρός σωτηρίαν τού άνηλίκου 
προσπάθειαν. Οΰτω ή άστυνομία θά άποβή έν ταυτώ 
καί παράγων κοινωνικής γαλήνης προόδου καί εύη- 
μερίας.

Δέν είναι νοητόν άστυνομικόν δργανον νά κατα- 
στρέφη έν μιςί στιγμή δ,τι μέ πολύν μόχθον έπέτυχε 
διά πολλών προσπαθειών ό δικαστής άνηλίκων. 
Αύτά τά θύματα τής θυέλλης καί τής διαφθοράς 
καλούνται νά διασώσουν Δικασταί, ’Αστυνομικοί, 
Έπιμεληταί, Κοινωνικοί λειτουργοί. Παρετηρήθη, 
λίαν προσφυώς, δτι, πρός έπαναφοράν τών έπιδει- 
ξάντων άντικοινωνικήν συμπεριφοράν νέων εις τόν 
όρθόν δρόμον, υπάρχουν άπλοι καί γλυκείς τρόποι 
οί όποιοι έπιδρώσι καί διατηρούνται περισσότερον 
τών παραγγελμάτων τών χαραγμένων καλλιτεχνικώς 
εις τό μάρμαρον.

Λ Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α  
Ζ Α Σ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Οί άνδρες τώ ν ‘Υπηρεσιών τής Ύ ποδιευθύν- 
σ εω ς Τροχαίας Χ ωροφυλακής Προαστίων Π ρω- 
τευσης έν δψει τώ ν έορτών τώ ν Χ ριστουγέννω ν  
καί τής Π ρω τοχρονιάς, σας απευθύνουν έγκάρ- 
διες ευχές καί τάς κατωτέρω παραινέσεις λόγω  
τής μεγάλης κυκλοφορίας πού θά ύπαρξη :

ΠρΙν ξεκινήσετε διά τό ταξίδι σας έλέγξατε 
μετά σχολαστικότητος τά έλαστικά ώς καί τό 
σύστημα όδηγήσεως καί τροχοπεδήσεως τοΰ αύτο- 
κινήτου σ α ς .

Μήν αναπτύσσετε ποτέ ταχύτητα άνωτέραν τής 
έπιτρεπομένης. Ρυθμίσατέ την πάντοτε άναλό- 
γω ς τώ ν ειδικών συνθηκών τοϋ δρόμου , τοΰ τύ
που τοΰ όχήματός σας, τής καταστάσεως τοΰ 
συστήματος τροχοπεδήσεως καί τώ ν υφ ισταμένω ν  
καιρικών συνθηκώ ν.

Νά είσθε κύριοι τοΰ αύτοκινήτου σας άνά πά
σαν σ τιγμ ή ν, διά νά δύνασθε νά άντιληφθήτε τόν 
κίνδυνον έγκαίρω ς. ‘Απροσεξία τής στιγμής δυ
νατόν νά έπιφέρη τραγικά αποτελέσματα.

Σεβασθήτε τούς σηματοδότας, τήν διαγράμ- 
μ ισ ιν , τίς πινακίδες καί Ιδιαίτερα τίς πινακίδες 
άνωτάτου όρίου τα χύ τη τος .

’Α ποφ εύγετε τίς άντικανονικές υπερβάσεις, 
κρατάτε πάντοτε τίις άπαραιτήτους άποστάσεις 
άσφαλείας άπό τά προπορευόμενα οχήματα καί μή 
κάνετε χρήσιν οινοπνευματωδών ποτώ ν όταν πρό
κειται νά όδηγήσετε . "Οταν όδηγήτε έπί τώ ν ’.Εθνι
κών όδών νά σταθμεύετε, έφ ’ δσον υπάρχει λό
γ ο ς , ΜΟΝΟΝ είς τούς ειδικούς χώρους διά Π Α Ρ- 
Κ ΙΝ Κ . Είς περίπτω σιν άναγκαστικής, λόγω  βλά
β η ς , άκινητοποιήσεως τοΰ όχήματός σας φροντί
σατε άμέσως διά τήν άπομάκρυνσίν του έκ τοΰ 
καταστρώματος τής όδ οΰ .

Χρησιμοποιείται όρθώς τά φ ώ τα τώ ν όχημά— 
των σας καί διευκολύνατε τούς άλλους όδηγούς .

’Ακολουθείτε πάντοτε τό ρεΰμα πορείας σ α ς .
Έ ά ν παρατηρηθή συμφόρησις κυκλοφορίας 

είς μερικά σημεία τώ ν όδώ ν, διατηρήσατε τήν 
ψ υχραιμίαν σας, έπιδείξατε ύπομονήν καί μή 
έπιχειρήσετε είσοδον είς τό άντίθετον ρεΰμα κυ
κλοφορίας . Οί Τροχονόμοι θά μεριμνοΰν διά τήν 
άπρόσκοπτον, κατά τό δυνατόν, συνέχισιν τής 
πορείας σας.

‘Ολόκληρον τό όδικόν δίκτυον θά έλέγχεται 
υπό Τ ροχονόμω ν, οί όποιοι άνά πάσαν στιγμήν  
θά είναι είς τήν διάθεσίν σας. Βοηθήσατέ τους καί 
έσεϊς είς τό δύσκολον έργον τω ν πού άποβλέπει 
είς τήν άποφ υγήν δυστυχημάτω ν καί τήν έξασφ ά-  
λισιν κυκλοφοριακής εύρυθμίας.

Οί Τροχονόμοι τής ‘Υ ποδ)νσεως Τροχαίας 
Προαστίων θά αισθανθούν ιδιαιτέραν ίκανοποίη- 
σ ιν , δταν σάς έπανείδουν έπιστρέφοντες χαρού
μενοι είς τάς οίκίας σ α ς .
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Μία αληθινά μνημειώδης έκδοσι είδεπρόσφατα τό φως τής 
δημοσιότητος. Πρόκειται γιά τόν πρώτο τόμο τής έκδοτικής 
σεοράς «Οί θησαυροί τού 'Αγίου 'Ορους—Εικονογραφημένα 
χειρόγραφα» ποΰ περιλαμβάνει ένα CORPUS με αποκλειστικά 
έγχρωμες εικόνες καί μικρογραφίες τών χειρογράφων καί άλλων 
άμυθήτου άξίας κειμηλίων τά όποια αιώνες τώρα φυλάσσονται 
στά θησαυροφυλάκια τών Ιερών Μονών τοϋ Άθω. Ή  ύψηλής 
καλλιτεχνικής καί έπιστημονικής στάθμης προσπάθεια έγινε 
άπό τήν «Εκδοτική ’Αθηνών» μέ συνεργασία τής Τέρας 
Κοινότητος τοϋ Άθω καί τοϋ Πατριαρχικού 'Ιδρύματος 
Πατερικών Μελετών πού λειτουργεί έδώ καί 6 χρόνια στην 
'Ιερά Μονή Βλατάδων Θεσσαλονίκης. Γιά τήν συγκέντρωσι 
καί ταξινόμησι τοϋ ύλικοΰ, έργάστηκε μεθοδικά στό Άγιο 
Όρος έπί τρία χρόνια μιά όμάδα ’Επιστημόνων μέ τήν βοήθεια 
ειδικών συνεργείων δημιουργώντας ένα πλούσιο άρχείο 
μέ 4.000 περίπου έγχρωμες φωτογραφίες χειρογράφων, εικό
νων μνημειακής ζωγραφικής μαζί μέ άλλες απλές, άνάγλυφες 
καί ψηφιδωτές, καθώς καί μιά ένδιαφέρουσα σειρά άπό έργα 
χρυσοχοΐας, σμάλτα καί ξυλόγλυπτα, χρυσόβουλα Βυζαντινών 
αύτοκρατόρων, καί πολλά άλλα πολύτιμα καί άγνωστα μέχρι 
σήμερα στό εύρύτερο κοινό δημιουργήματα τής Βυζαντινής 
Τέχνης. Τήν έπιστημονική μελέτη τοϋ ύλικοϋ αύτοϋ έχουν 
άναλάβη οί καθηγηταί Πανεπιστημίου κ.κ. Στυλιανός Πελεκα- 
νίδης καί Παναγιώτης Χρήστου καί οί Βυζαντινολόγοι κ.κ. 
Χρυσ. Τσούμη καί Σωτ. Καδας. Ό  πρώτος τόμος ό όποιος 
ήδη έκυκλοφόρησε μέ 495 σελίδες— θά έπακολουθήσουν καί 
άλλοι 3— περιέχει μικρογραφίες τών χειρογράφων τοϋ 
Πρωτάτου τών Άγιορείτικων Μονών Διονυσίου, Κουτλου- 
μουσίου, Ξηροποτάμου καί Γρηγορίου. ’Επίσης χρυσόβουλα 
αύτοκρατόρων τοϋ Βυζαντίου, εικόνες άπό τήν καθημερινή 
ζωή, θρησκευτικές παραστάσεις καθώς καί ώρισμένες άλλες 
πολεμικές. Σέ κάθε Μονή πρωτάσσεται σύντομη ιστορική εισα
γωγή καί άκολουθεί ή παρουσίασι τών εικόνων πού άποδίδον-

Αί μυροφόροι καί οί μαθηταί έμπρός εις τόν τάφον τοϋ 
Χριστού, άπό χειρόγραφον τής Μονής Διονυσίου.

Χρυσόβουλο Διάταγμα τοϋ Αλεξίου, Αύτοκράτορος Τρα- 
πεζοΰντος, μέ τό όποιον ίδρύθη ή Μονή Διονυσίου.

ται - μέ θαυμάσιες φωτογραφίες καί ένδιάμεσα κείμενα 
γραμμένα σέ άψογο ϋφος. Διευθυνταί συντάξεως είναι οί κ.κ. 
Α. Χριστόπουλος, Πρόεδρος τής «Έκδοτικής Αθηνών» καί 
’Ιωάννης Μπαστιας (γιος τοϋ άειμνήστου Κωστή Μπαστιά) 
ένώ ή καλλιτεχνική έπιμέλεια άνήκει στήν κ. Χρυσάνθη Δα- 
σκαλοπούλου. Όπως έδήλωσε πρός τή στήλη ό Πρόεδρος τής 
«’Εκδοτικής Αθηνών» κ. Χριστόπουλος, ή μνημειώδης αύτή 
έκδοσις, ή δεύτερη κατά σειράν μετά τήν δωδεκάτομη «Ιστο
ρία τοϋ Ελληνικού Έθνους», έκτος άπό τήν έπιστημονική 
της άξια γιά τούς μελετητάς τής τέχνης τής Βυζαντινής περιό
δου, έχει καί εύρύτερη άπήχησι. Γιατί τά σχέδια πού δημοσιεύον 
ται προσφέρουν μοναδική ευκαιρία σέ άρχιτέκτονες, ζωγρά
φους, ένδυματολόγους κ.λ.π. πού άναζητοΰν νέες πηγές έμ- 
πνεύσεως. Έδώ μπορούμε νά προσθέσωμε καί έμεϊς ότι ή 
έκδοτική αυτή προσπάθεια πού σύντομα βλέπει τό φώς τής 
δημοσιότητος στήν Αγγλική γλώσσα, έκτος άπό τήν προβο
λή τής ορθοδόξου Ελληνικής παραδόσεως καί γενικώτερα 
τήν συμβολή τής Βυζαντινής έποχής στήν Τέχνη, άποτελεΐ 
πραγματική προσφορά στήν Διεθνή βιβλιογραφία. Ή  τελευ
ταία αυτή διαπίστωσις έγινε έντυπωσιακά αισθητή στήν Διε
θνή Έκθεσι τή Φραγκφούρτης, όπου πριν άπό λίγο καιρό 
«Οί θησαυροί τοϋ Αγίου Όρους» άπέσπασαν τό ένδιαφέρον 
καί στήν συνέχεια τόν θαυμασμό τών ξένων έπιστημόνων.
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ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Εις τήν έφημερίδα τής Κυβερνήσεως έδημοσιεύθη τό Νομο

θετικό Διάταγμα «Περί συστάσεως ’Εθνικού Μουσείου 
Σολωμοΰ καί έπιφανών Ζακυνθίων» μέ έδρα τήν πόλι τής Ζα
κύνθου. Σκοπός τοΟ νέου αύτοΟ Μουσείου είναι ή πνευματική 
καλλιέργεια, καθώς καί ή διατήρησι, ένίσχυσι καί διάδοσι τού 
Εθνικού καί καλλιτεχνικού αισθήματος τού τοπικού πληθυ
σμού. Ο σκοπός αύτός θά ύλοποιηθή σέ διάφορες φάσεις. 
Δηλαδή τήν συγκέντρωση ταξινόμησι'καί έκθεσι διαφόρων 
έκθεμάτων, τήν κατάρτισι τού άρχείου Σολωμοΰ καί άλλων έπι 
φανών Ζακυνθίων, τήν ϊδρυσι ειδικής βιλιοθήκης, καί τέλος 
τήν πραγματοποίησι σειράς άπό διαλέξεις, έκθέσεις, καί άλλες 
πολιτιστικές έκδηλώσεις.

Κατόπιν άποφάσεως τού Νομάρχου Καβάλας έγινε πριν άπό 
καιρό συγκρότησι «’Επιτροπής Έπισημάνσεως Λαογραφικοΰ 
Υλικού» πού άποτελεΐται άπό τούς κ. κ. Στυλιανόν Νικολάου 
Διευθυντήν EOT, ’Αναστασίαν Καμπουρίδου Φιλόλογον 
Καθηγήτριαν, Εύτυχίαν Νικολαΐδου ’Αρχαιολόγον — Βυ- 
ζαντινολόγον, καί Κων]νον Χιόνην Φιλόλογον καθηγητήν. 
Η Επιτροπή αύτή άφοΰ έπραγματοποίησε διάφορες περιοδείες 

στήν περιοχή τού Νομού Καβάλας, κατώρθωσε νά περισυλλέ- 
ξη άξιόλογο υλικό πού σύντομα θά έκτεθή στό Λαογραφικό 
Μουσείο Καβάλας. Όπως μάς έπληροφόρησε ή καθηγήτρια 
κ. Καμπουρίδου, τό Μουσείο αυτό θά στεγασθή σ’ ένα παλαιό 
κλασσικής τεχνοτροπίας κτίριο τού Δήμου Καβάλας πού ήδη 
διαρρυθμίζεται γιά τόν σκοπό αΰτόν. ’Επίσης ότι ή όλη κίνησι 
είχε σάν αποτέλεσμα νά συγκεντρωθούν πολύτιμα έκθέματα, 
τά όποια όχι μόνον φανερώνουν τήν άπαράμιλλη στό είδος 
της Μακεδονική λαϊκή τέχνη, άλλα καί παρουσιάζουν άνά- 
γλυφη τήν ιστορία τού τόπου μαζί μέ τά ήθη, τά έθιμα, καί τις 
παραδόσεις τού τόπου άπό τήν μεταβυζαντινή έποχή μέχρι 
σήμερα. Ετσι μόλις τό Μουσείο αυτό άνοιξη τις πύλες του, 
ό έπισκέπτης μαζί μέ τά άλλα έκθέματα θά μπορή νά άποθαυμά- 
ση άξιόλογα έργα τού Θασίου γλύπτη Π. Βαγή,’τοπικές ένδυ- 
μασίες κοσμήματα, οικιακά σκεύη, γεωργικά έργαλεΐα καί 
άλλα άντικείμενα παρωχημένων έποχών, καθώς καί ένα πλήθος 
έγγραφα, πολλά άπό τά όποια χρονολογούνται μέχρι τό έτος 
1750 περίπου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»

Μέ τήν ευκαιρία τής συμπληρώσεως 100 έτών άπό τήν ϊδρυ- 
σιν των Νυκτερινών Σχολών τού «Παρνασσού», έγιναν τόν 
προηγούμενο μήνα διάφορες έκδηλώσεις μέ πρωτοβουλία τού 
ιστορικού αυτού Συλλόγου. Έτσι στις 4 Νοεμβρίου έτελέσθη 
’Αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ τών ιδρυτών καί εύεργετών τών 
Σχολών, καί στήν συνέχεια κατάθεσι στεφάνου εις τό Μνημεΐον 
τού ’Αγνώστου Στρατιώτου μέ ταύτόχρονη παρέλασι τών μαθη
τών πού φοιτούν σ’ αύτές. Έξ άλλου στις 6 Νοεμβρίου έγινε 
έπίσημη τελετή στήν μεγάλη αίθουσα τού Συλλόγου, όπου, 
ύστερα άπό είσήγησι τού Προέδρου του ’Ακαδημαϊκού—Κα- 
θηγητού κ. Ίωάννου Θεοδωρακοπούλου καί τού ’Εφόρου 
τών Σχολών κ. Δημ. Βρανοπούλου, ό έπίτιμος έκπαιδευτικός 
Σύμβουλος κ. Χρ. Θεοδωράτος ώμίλησεμέ θέμα «Χρονικόν τού 
’Εκπαιδευτικού έργου τού Παρνασσού», γιά νά κλείση αυτή ή 
ώραία έκδήλωσι μέ τήν άπονομή βραβείων σέ άριστούχους 
μαθητάς.

σχετικά μέ τήν Μακεδονία. Γιά τόν έμπλουτισμό τής βιβλιοθή
κης αυτής άπεφάσισε νά άγοράση συλλογές ή καί μεμονωμένα 
βιβλία σέ όποιαδήποτε γλώσσα πού άναφέρονται στή Μακε
δονία.
Ένδιαφέρεται έπίσης καί γιά παλαιές εικόνες, χάρτες, έργα τέχ
νης, καί άλλα παρόμοια έντυπα πού έχουν σχέσι μέ τήν Μακε
δονία καί τούς Μακεδόνες. Οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά 
πάρουν περισσότερες πληροφορίες καθημερινώς καί μεταξύ 
τών ώρών 10—12 π.μ. άπό τόν προϊστάμενο τής βιβλιοθήκης 
τής Εταιρίας στήν διεύθυνσι Β. Σοφίας 4—Τηλ. 273-878.

Α Τ Ρ Ι Κ Α

Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Εις τά Γραφεία τού ’Εθνικού Θεάτρου στις 14 Νοεμβρίου 
έδόθη συνέτευξις τύπου μέ τήν εύκαιρία τής συνεργασίας του 
μέ τόν Δήμο Πειραιώς καθώς καί τήν πρεμιέρα τής Σαιξπη
ρικής Κωμωδίας «Όπως σάς άρέσει» πού παίζεται ήδη μέ 
έπιτυχία στό έκεΐ Δημοτικό Θέατρο μέ σκηνικά—κοστούμια 
Γιώργου Πάτσα, χορογραφίες Έλεν Τσουκαλά, μουσική έπι- 
μέλεια Μπούλης Κυριακάκη καί τήν έρμηνεία βασικών στε
λεχών τού ’Εθνικού Θεάτρου. Στή συνέντευξη αύτή έκτός άπό 
τόν Γενικό Διευθυντή τού Εθνικού Θεάτρου κ. Βασ. Φράγκον 
καί τήν πάντα άκούραστη σέ κάθε θεατρική έκδήλωσι κ. Βάσω 
Βεργίνη τού Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων τού Ο.Κ.Θ.Ε. πα- 
ρευρέθησαν ό καλλιτεχνικός Διευθυντής τής παραστάσεως 
σκηνοθέτης κ. Άλέξης Σολωμός καί ή πρωταγωνίστρια 
κ. Άννα Συνοδινοΰ. Εισηγητής ήταν ό κ. Φράγκος ό όποιος 
άναφερόμενος στήν ώραία αύτή συνεργασία έξέφρασε τήν 
ίκανοποίησί του ύπογραμμίζοντας ότι ή θαυμαστή αυτή πρω
τοβουλία τής Δημοτικής ’Αρχής τού Πειραιώς είχε σάν άπο- 
τέλεσμα νά πλουτισθή ή πόλις μέ τρία θέατρα. Στήν συνέχεια 
άνεφέρθη στό περιεχόμενο τού έργου γιά νά καταλήξη μέ 
έγκωμιαστικές παρατηρήσεις άναφορικά μέ τήν συνεργασία 
τής διακεκριμένης πρωταγωνίστριας τού Ελληνικού Θεάτρου 
κ. Άννας Συνοδινοΰ καί τήν έξαίρετη σκηνοθετική προσφορά 
στό έργο άπό τόν κ. Άλέξη Σολωμό.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ 
Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν »

Ή Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών έπαναλαμβάνει τόν δια
γωνισμό πού είχε προκηρύξει πριν άπό δύο χρόνια μέ θέμα τήν 
συγγραφή ιστορικού έργου άναφερομένου στούς ’Εθνικούς 
άγώνες τών Μακεδόνων άγωνιστών τών περιοχών τής 
Δυτικής Μακεδονίας κατά τό διάστημα πού μεσολαβεί άπό 
τό 1830 έως τό 1908. Ό  διαγωνισμός προβλέπει χρηματικό 
έπαθλο άξίας 80.000 δραχμών. Γιά περισσότερες πληροφορίες 
οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά άπευθύνωνται στήν Γραμμα- 
τεία τής 'Εταιρίας όδός Β. Σοφίας 4—Θεσ]νίκη Τηλ. 70. 343.

Ή Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών σύντομα θά θέση στή 
διάθεσι τού κοινού βιβλιοθήκη ή όποια θά περιέχη βιβλία

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στήν Κεντρική Σκηνή τού Κ.Θ.Β.Ε. συνεχίζονται μέ έπι
τυχία οί παραστάσεις τού έργου «Κοριολανός» τού Σαίξπηρ. 
Τήν ίδια έπιτυχία γνωρίζει στή Νέα σκηνή τού Κ.Θ.Β.Ε. τό 
έργο τού Στανισλάβ Βίτκεβιτς «Ή μεταφυσική ένός μοσχα
ριού μέ δυό κεφάλια», ένώ παράλληλα συνεχίζονται οί πρό
βες γιά τό έπόμενο έργο πού θά είναι «Οί ένιά έρημικές φωνές» 
τού κ. Χρ. Σαμουηλίδη.

Άπό τό έργον τού ’Εθνικού Θεάτρου «όπως σάς άρέσει» 
μέ πολλούς έκλεκτούς ήθοποιούς.

Στις 7 Δεκεμβρίου στή Νέα Σκηνή τού ’Εθνικού Θεάτρου 
άνεβαίνει τό έργο τού Χάντκε «Κάσπαρ» σέ μετάφρασι Νίκης 
Άντενάουϊρ, σκηνοθεσία Σπύρου Εύαγγελάτου καί σκηνικά 
τής Ρένας Γεωργιάδου. Πρωταγωνισταί τού έργου είναι οί 
Νικήτας Τσακίρογλου, Άννα Μακράκη, Αγνή Μουζενίδη, 
Δημήτρης Γεννηματάς καί Κων]νος Άθανασόπουλος.
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Γ Ε Ν Ι Κ Α

Ή  έννοια τοΰ καθήκοντος είναι 
συνυφασμένη πρός τήν δημοσιοϋ
παλληλικήν ιδιότητα, ήν κταται 
ό δημόσιος ύπάλληλος διά τής 
άποδοχής τοΰ διορισμού, συνιστα 
δέ τήν ύψηλοτέραν έκδήλωσιν τού
του έν τή έκτελέσει τοΰ άνατεθέν- 
τος αύτώ δημοσίου λειτουργήματος.

'Η ίεραρχική ύποτέλεια καί ή 
πειθαρχική εύθύνη αποτελούν θε
μελιώδη έννοιολογικά γνωρίσματα 
τής δημοσιοϋπαλληλικής ίδιότη- 
τος, εκφράζεται δέ ή έννοια αυτών, 
διά τών όργάνων τής κρατικής 
διοικήσεως, είτε ταΰτα υπέχουν 
πειθαρχικήν ευθύνην, ώς οί δημό
σιοι υπάλληλοι, ότε είναι υποτελή 
εις έτερα διοικητικά όργανα, είτε 
δέν υπέχουν πειθαρχικήν ευθύνην, 
ώς οί υπουργοί, ότε είναι ίεραρχι- 
κώς προϊστάμενα έν σχέσει πρός 
έτερα όργανα.

Ή  ίεραρχική σχέσις, κατά γε
νικόν κανόνα τοΰ διοικητικού 
δικαίου, συνεπάγεται άρμοδιότητα 
τοΰ ίεραρχικώς προϊσταμένου, ό
πως άπευθύνη πρός τόν υφιστάμε
νον διαταγάς είτε είδικάς είτε γενι
κός, εντός τοΰ πλαισίου τής νομι- 
μότητος, ένίοτε δέ καί τής σκοπι- 
μότητος. Πρός τήν άρμοδιότητα 
διαταγής άντιστοιχεϊ υπηρεσιακή 
ΰποχρέωσις τοΰ υφισταμένου πρός 
ύπακοήν (1), περί τής έννοιας καί 
έκτάσεως ής διαλαμβάνει τό παρόν 
σύντομον άρθρον.

Ό  θεσμός τής ύπακοής διεμορ- 
φώθη έν Έλλάδι, πρωταρχικώς, 
έπί έποχής τής Άντιβασιλείας τοΰ 
Όθωνος, βάσει τοΰ άρθρου 12 τοΰ 
διατάγματος τής 10 ’Απριλίου 1833 
«περί σχηματισμοΰ Γραμματειών», 
τό όποιον καθιέρου τό σύστημα 
άπολύτου ύπακοής τών διοικητικών 
υπαλλήλων εις τάς διαταγάς τών 
προϊσταμένων άνευ δυνατότητος 
έλέγχου τής νομιμότητος τής δια
ταγής (2).

Τό άνωτέρω άρθρον ώριζεν ότι: 
«όλοι οί υπάλληλοι μιας Γραμμα
τείας, καθώς καί όλαι αί ύπαγό- 
μεναι εις αύτήν άρχαϊ καί ύπηρε- 
σίαι όφείλουν άκριβή ύπακοήν εις 
τόν γραμματέα τής έπικρατείας, 
έχουν μ’ όλον τοΰτο τό δικαίωμα 
καί τό χρέος νά κάμνουν τάς παρα
τηρήσεις των εις αυτόν, άν έκδο- 
θεϊσα τις διαταγή άντιβαίνη εις 
τούς υπάρχοντας νόμους καί τα

Η
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ΩΣ
ΚΑΘΗΚΟΝ

ΤΩΝ
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διατάγματα ή προσβάλλη τά δη
μόσια συμφέροντα. Εις κατεπει- 
γούσας δμως περιπτώσεις, δέν πρέ
πει νά άναβληθή έκ τούτου ή έκτέ- 
λεσις».

Τό διάταγμα τοϋτο κατηργήθη 
διά τοϋ Ο' ψηφίσματος τής 24 
’Οκτωβρίου 1863, τό όποιον καθώ- 
ριζε τόν όρκον τοΰ δημοσίου υπαλ
λήλου, δι’ ού, ούτος ύπεχρεοΰτο 
νά τηρή τούς νόμους τοΰ Κράτους 
καί κατά συνέπειαν νά μή υπάκουη 
εις άντικειμένας πρός αυτούς δια- 
ταγάς (3).

Τό θέμα έν τούτοις δέν έπελύθη 
όριστικώς διά τοΰ άνωτέρω ψηφί
σματος, οΰτε διά μετέπειτα θετικής 
τίνος διατάξεως. ’Από τής συστά- 
σεως δμως τοΰ Συμβουλίου τής 
’Επικράτειας διεπλάσθη νομολο- 
γιακόν καθεστώς, έπιτρέπον εις 
τόν δημόσιον υπάλληλον νά έξε- 
τάζη τήν συνταγματικότητα καί 
νομιμότητα των διαταγών τής προϊ- 
σταμένης αρχής καί ν’ άρνήται τήν 
ύπακοήν εις αύτάς, έφ’ όσον είναι 
αντισυνταγματικοί ή παράνομοι (4)

ΘΕΩΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ

Διερωταται δμως τις, έάν ό δημό
σιός υπάλληλος είναι δυνατόν νά 
διαθέτη τάς άναγκαιούσας δι’ έκά- 
στην περίπτωσιν νομικάς γνώσεις, 
ώστε νά προβαίνη έκάστοτε εις 
τήν έξέτασιν καί διαπίστωσιν τής 
συνταγματικότητος ή νομιμότητος 
μιας διαταγής, ή έκτέλεσις τής 
όποιας όφείλει νά πραγματοποιη- 
θή εντός ώρισμένου χρόνου.

"Ετερον έρώτημα δυνάμενον νά 
έγερθή είναι τό άφορών εις τήν 
θεωρίαν περί άπολύτου ύπακοής 
τοΰ δημοσίου υπαλλήλου είς τήν 
•άπευθυνθεϊσαν αύτώ ίεραρχική νδια- 
ταγήν καί τήν τοιαύτην περί άνα- 
γνωρίσεως εις αυτόν τοΰ δικαιώ
ματος έλέγχου τής νομιμότητος, 
άπό πάσης άπόψεως, τής έν λόγω 
διαταγής.

Φρονοΰμεν, δτι άμφότεραι αί 
περιπτώσεις δέν είναι άπηλλαγμέ- 
ναι μειονεκτημάτων, διότι ή πρώτη 
δημιουργεί κλίμα φοβίας καί ύπο- 
τελείας, άλλά καί άβουλίας τοΰ 
δημοσίου υπαλλήλου άσύμφορον 
διά τήν όρθολογικήν έννοιαν τής 
υπηρεσιακής τάξεως καί πειθαρ
χίας. Ή  δευτέρα δημιουργεί διοι

κητικήν αναρχίαν όδηγοΰσαν εις 
υπηρεσιακήν άποσύνθεσιν καί πα- 
ράλυσιν τής ίεραρχικής ύποτελείας 
μεθ’ δλων των δυσα ρέστων συνε
πειών είς βάρος τής ομαλής λει
τουργίας τοΰ κρατικοΰ μηχανισμοΰ 
καί τοΰ έθνικοΰ συμφέροντος.

’Εκ τών δύο τούτων ακραίων 
θεωριών προέκυψε, έπικρατήσασα 
έκτοτε, μέση τις έκδοχή, έν τη έπι- 
στήμη καί τη πράξει, σκοπούσα 
άφ’ ένός μέν είς τήν τήρησιν τής 
έννοιας τής νομιμότητος, ύφ’ ής 
δέον νά διέπωνται αί πράξεις τών 
διοικητικών όργάνων, άφ’ έτέρου 
δέ είς τήν προφύλαξιν τών δημο
σίων υπηρεσιών έκ τών συνεπειών, 
τάς οποίας θά συνεπήγετο τό δι
καίωμα ανυπακοής καί άρνήσεως 
έκτελέσεως τής ίεραρχικής δια
ταγής, υπό τοΰ δημοσίου υπαλ
λήλου (5).

Οΰτω, συμφώνως πρός τήν μέσην 
αύτήν λύσιν, ό δημόσιος υπάλλη
λος έχει δχι μόνον δικαίωμα, άλλά 
καί ύποχρέωσιν έλέγχου τής συν
ταγματικότητος καί νομιμότητος 
τής άπευθυνθείσης αύτώ διαταγής 
τοΰ προϊσταμένου, δυνάμενος συ
νεπώς ν’ άρνηθή ύπακοήν καί έκτέ- 
λεσιν ταύτης, έάν ή διαταγή α) 
είναι τύποις παράνομος, β) έξεδόθη 
υπό προϊσταμένου καθ’ ύλην καί 
τόπον άναρμοδίου, γ) άπευθύνεται 
πρός έκτέλεσιν είς δημόσιον υπάλ
ληλον καθ ϋλην καί τόπον άναρ- 
μόδιον καί δ) άντίκειται σαφώς είς 
τόν νόμον ή τό Σύνταγμα (6). Άντι- 
θέτως, έπί άμφισβητουμένων νομι
κών ζητημάτων τούτέστιν έπί περι
πτώσεων καθ’ ας αμφισβητείται 
άπλώς ή συνταγματικότης ή νομι- 
μότης τής διαταγής, ό δημόσιος 
υπάλληλος ύποχρεοΰται είς ύπα
κοήν καί έκτέλεσιν ταύτης, διότι, 
ούτος, πέραν τής «προδήλως» πα
ρανόμου διαταγής, δέν δύναται νά 
διερευνήση τήν νομιμότητα ή ού 
ταύτης, ώς μή διαθέτων τήν άναγ- 
καίαν εύρύτητα τής νομικής κρί- 
σεως, τής όποιας άπολαύουν μόνον 
οί δικασταί καί οί περί τήν νομι
κήν έπιστήμην ένδιατρίβοντες (7).

Συναφής έπί τοΰ προκειμένου 
είναι καί ή νομολογία τοΰ Συμβου
λίου τής ’Επικράτειας, καθ’ ήν, 
έάν ή παρανομία τής διαταγής 
έπιστηρίζεται είς διατάξεις άμφι- 
σβητουμένης έννοιας ή έπιδεικτι- 
κάς διαφόρου έρμηνείας, δέν ύφί- 
σταται δικαίωμα πρός άνυπακοήν 
τοΰ δημοσίου ύπαλλήλου (8).

Τέλος, δέον νά τονισθή, δτι ό

δημόσιος ύπάλληλος κρίνων περί 
τοΰ σαφοΰς ή μή μιας διατάξεως 
καί τοΰ προδήλου ή μή τής έννοιας 
αύτής, ένεγεΐ έπί ίδίφ κινδύνω καί, 
κατά συνέπειαν, φέρει τήν δυνα- 
μένην νά προκύψη άνάλογον εύθύ- 
νην, έάν ή ύπ’ αύτοΰ δοθησομένη 
λύσις, έκ τής έρμηνείας τής δια- 
τάξεως, έφ’ ής έρείδεται ή διαταγή, 
είναι άντίθετος πρός τήν κοινώς 
παραδεδεγμένην τοιαύτην (9).

Η ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩ
ΔΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τήν ώς άνω κρατοΰσαν άντί- 
ληψιν άκολουθεΐ καί ό Κώδιξ τών 
Δημοσίων Υπαλλήλων, δστις 
διά τοΰ άρθρου 45 (10) αύτοΰ προ
βλέπει, άλλά κατά τρόπον αύστη- 
ρότερον, τό καθήκον τής ύπακοής 
τών δημοσίων ύπαλλήλων.

Τό άρθρον 45 προβλέπει τρεις 
περιπτώσεις έλέγχου παρανομίας 
τοΰ προϊσταμένου. Ή  πρώτη είναι 
έκείνη καθ’ ήν ό δημόσιος ύπάλ
ληλος θεωρεί τήν άπευθυνθεϊσαν 
αύτώ διαταγήν παράνομον ή έχει 
άμφιβολίας περί τήν νομιμότητα 
ταύτης. Ή  δευτέρα είναι ή προδή
λως παράνομος διαταγή καί ή τρί
τη είναι ή καταργούσα τά δρια τής 
ύπακοής ήτις, διαταγή, διατυπώνει 
έπείγοντας λόγους γενικωτέρου συμ
φέροντος, διά τούς όποιους πρέ
πει νά καμφθή ή έννοια τής νομι
μότητος καί τοΰ δικαιοκρατουμέ- 
νου κράτους πρό τών έπιτακτικών 
άπόψεων άνωτέρας σκοπιμότητος, 
αΐτινες έπιβάλλουν τήν μή νόμιμον 
δρασιν τής δημοσίας έξουσίας (11).

Είς τήν πρώτην περίπτωσιν ό 
δημόσιος ύπάλληλος δέν έχει δι
καίωμα άνυπακοής καί άρνήσεως 
έκτελέσεως τής διαταγής, άλλά 
δικαιοΰται δπως, πρό τής έκτελέ
σεως ταύτης, νά διατυπώση προ- 
σηκόντως τήν διάφορον γνώμην 
του (12) είτε δι’ έγγράφου άναφορας 
(13) είτε δι’ έπισημειώσεως έπί τοΰ 
σώματος τής διαταγής, μονολε- 
κτικώς ή περιφραστικώς, είτα δέ 
«άμελλητΐ» έκτελέση ταύτην χωρίς 
ν’ άναμένη άπάντησιν έπί τής ύπο- 
βληθείσης έγγράφου διαφωνίας του. 
Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν ό 
δημόσιος ύπάλληλος δχι μόνον 
δέν ύποχρεοΰται, άλλά καί δέν
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δικαιούται νά έκτελέση τήν προ- 
δήλως παράνομον διαταγήν, δέον 
δέ ν’ άναφέρη περί τούτου εις τήν 
προϊσταμένην του 'Αρχήν. Είς 
τήν τρίτην περίπτωσιν ό δημόσιος 
ύπάλληλος ύποχρεοϋται νά έκτε- 
λέση τήν προδήλως παράνομον 
διαταγήν,' εάν καί έφ’ όσον ή έν 
λόγω διαταγή α) περιλαμβάνη τούς 
έπικαλουμένους ύπό τοϋ διατάσ- 
σοντος έπείγοντας λόγους γενικω- 
τέρου συμφέροντος καί β) ή έπί- 
κλησις αυτή είναι έγγραφος πρός 
κατοχύρωσιν τόσον τοΰ διατάσ- 
σοντος, όσον καί τοΰ διατασσο- 
μένου, ώστε ό δικαστής, όστις έν- 
δέχεται νά κληθή ν’ άποφανθή, να 
έχη άποδείξεις περί τοΰ εάν έλει- 
τούργησε νομίμως ό μηχανισμός 
τής ίεραρχικής έπιβολής (14). Ό  
διατασσόμενος έχει τό δικαίωμα, 
άλλά καί τήν υπηρεσιακήν ύπο- 
χρέωσιν ν’ άναφέρη άμέσως είς 
τήν προϊσταμένην τοΰ διατάξαντος 
’Αρχήν, ώστε αύτη νά ένημερωθή 
επί τής εξαιρετικής αύτής ένερ- 
γείας καί άναστείλη, εάν κρίνη 
σκόπιμον, τήν έκτέλεσιν ταύτης.

Είς τούς άνωτέρω κανόνας περί 
έκτάσεως τής πρός ύπακοήν ύπη- 
ρεσίας τής οφειλής δέν υπάγονται 
οί στρατιωτικοί, οΐτινες υπόκειν- 
ται είς αύστηροτέραν πειθαρχίαν 
προβλεπομένην ύπό των διατάξεων 
των στρατιωτικών κανονισμών καί 
τοΰ γενικοΰ κανόνος τοΰ άρθρου 
70 τοΰ στρατιωτικού ποινικοΰ κώ- 
δικος 2803 τοΰ 1941, καί οί δικα
στικοί, οΐτινες έν ασκήσει τοΰ 
δικαστικού αυτών λειτουργήματος, 
ούδεμίαν ύποχρέωσιν ύπακοής είς 
διαταγάς προϊσταμένων έχουν, όν- 
τες ανεξάρτητοι, τής ανεξαρτησίας 
των πηγαζούσης έξ αΰτοΰ τοΰ Συν
τάγματος, τό όποιον καθιεροΐ τήν 
γνωστήν αρχήν τοΰ Montesquie 
περί διακρίσεως των εξουσιών.

Έξαίρεσιν τέλος άποτελοΰν οί 
διπλωματικοί υπάλληλοι τοΰ 'Υ
πουργείου ’Εξωτερικών, οΐτινες δέν 
υπάγονται είς τάς διατάξεις τοΰ 
Κώδικος Δημοσίων 'Υπαλλήλων, 
άλλά είς τάς τοιαύτας τοΰ Κ.Δ. 
4952] 1931.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ό  δημόσιος ύπάλληλος άσκών 
δημόσιον λειτούργημα καί έξαρ- 
τών όχι μόνον τήν έξέλιξίν του, 
άλλά καί αυτήν ταύτην τήν υπαλ

ληλικήν ΰπαρξίν του εκ τής άφο- 
σιώσεως πρός τό καθήκον καί τών 
ικανοτήτων του, δέον νά γνωρίζη 
ότι πέραν τών άνωτέρω άρετών, 
έχει άνάγκηνκαίάναλόγου προσαρ
μογής πρός τό έκάστοτε υπηρε
σιακόν «κλίμα», ΐνα κατορθώση, 
άν όχι νά «προκόψη», τουλάχιστον 
νά έπιβιώση.

Δυστυχώς ό Έλλην δημόσιος 
ύπάλληλος σπανίως είχε τήν πρω
τοβουλίαν, πολλάκις όμως τήν 
«εύθυνοφοβίαν» κατά τήν διάρ
κειαν τής ύπαλληλικής του στα
διοδρομίας. .

Αύτό δέν σημαίνει ότι ό Έλλην 
δημόσιος ύπάλληλος συγκρινό- 
μενος πρός έτερον άλλοδαπόν συν
άδελφόν του ύστερεΐ έναντι τού
του είτε έξ άπόψεως εύσυνειδησίας 
είτε έξ άπόψεως ευφυΐας. Σημαίνει 
όμως ότι διαφέρει ή νοοτροπία του 
καί τό κλίμα τής ιεραρχίας, είς τό 
όποιον "Ελλην προϊστάμενος ενί
οτε προσδίδει διάφορον άτμόσφαι- 
ραν σπανίως έπιτρέπουσαν είς τόν 
ύφιστάμενον τήν άνάπτυξιν πρω
τοβουλίας, όταν μάλιστα αύτη εί
ναι άντίθετος πρός τό πνεύμα τοΰ 
ίεραρχικώς προϊσταμένου.

Δέν ύποστηρίζομεν διά τοΰ τρό
που αύτοΰ τής σκέψεως, ότι ό δη
μόσιος ύπάλληλος πρέπει ν’ άνα- 
πτύσση δραστηριότητα άντίθετον 
πρός τό γράμμα καί τό πνεΰμα τοΰ 
νομικού καθεστώτος, ύπό τοΰ ό
ποιου διέπεται. "Αλλωστε, οΰτω 
τυχόν ένεργών, ούτος θά ηυθύ- 
νετο έναντι τοΰ Δημοσίου ή καί 
έναντι τρίτων, άναλόγως τών παρα
πτωμάτων του, είτε άστικώς (15) 
είτε καί ποινικώς. Υποστηρίζομεν 
όμως τήν άποψιν καθ’ ήν ό δημό
σιος ύπάλληλος θά έδει νά έχη τό 
σθένος ν’ άναπτύσση τάς περί τήν 
ύπηρεσίαν άπόψεις του, έστω καί 
άν αύται είναι άντίθετοι πρός έ- 
κείνας τοΰ προϊσταμένου, άλλά 
πάντοτε σύννομοι, καί νά έπιβρα- 
βεύεται διά τούτο, άντί νά περιπί- 
πτη, ως συνήθως, είς τήν δυσμέ
νειαν τοΰ προϊσταμένου, μεθ’ ό
λων τών γνωστών συνεπειών είς 
βάρος τοΰ ύφισταμένου. Θά άνα- 
φέρωμεν έν μόνον παράδειγμα, ΐνα 
καταστώμεν περισσότερον σαφείς 
έπί τοΰ προκειμένου.

Έν έτει 1969, είς τινα 'Υπηρε
σίαν ό Προϊστάμενος διέταξε τόν 
ύφιστάμενον νά ένεργήση κατά 
τρόπον, όν ό τελευταίος έθεώ-

ρησε παράνομον. Όύφιστάμενος 
ύπέβαλε πρός τούτο άναφοράν, 
είς ήν έξέθετε τούς λόγους 
άδυναμίας νά ύπακούση είς τήν 
διαταγήν, ως είχε τό δικαίωμα 
νά πράξη τόσον κατά τάς δια
τάξεις τοΰ Ελληνικού Συντάγμα
τος, όσον καί τών διατάξεων τοΰ 
Κώδικος Δημοσίων 'Υπαλλήλων 
(16). Ό  προϊστάμενος άπηγόρευσε 
τήν πρωτοκόλλησιν τής άναφορας 
καί ήρνήθη τήν παραλαβήν ταύτης 
ίσχυρισθείς ότι δέν ύπήρχε δικαί
ωμα υποβολής γραπτής άναφορας. 
Ό  ύφιστάμενος τότε ήναγκάσθη 
ν’ άναφερθή είς τήν Κεντρικήν Ύ 
πηρεσίαν. Τό άπογοητευτικόν άπο- 
τέλεσμα ήτο νά ζητήση ό προϊστά
μενος τήν άμεσον άνάκλησιν τοΰ 
ύφισταμένου, ήν έξετέλεσεν άμέ
σως ή προϊσταμένη ’Αρχή, καί νά 
χαρακτηρίση είς τό φύλλον ποιό- 
τητος τόν ύφιστάμενον ως «άνε- 
παρκή», «αύθάδη: κ.λ.π., γεγονός 
δυνάμενον νά παρεμποδίση τήν 
περαιτέρω έξέλιξίν τοΰ έν λόγφ 
ύπαλλήλου, δοθέντος ότι είς τήν 
Ύπηρεσίαν ταύτην ό ύπάλληλος

δέν δικαιοΰται, κατ’ άντίθεσιν 
πρός άλλας Υπηρεσίας νά λάβη 
γνώσιν τοΰ ’Ατομικού του Φακέλ- 
λου (φύλλου ποιότητος κ. α.), ώστε 
νά δύναται νά προσφύγη είς τό 
Συμβούλιον τής Επικράτειας.

Προφανώς ύπό τοιαύτας συνθή- 
κας, αΐτινες δέν σπανίζουν, δέ\ 
είναι νοητόν ή καθ’ όν τρόπον έξε- 
θέσαμεν άνάπτυξις πρωτοβουλίας 
καί δραστηριοποίησις τοΰ δημο
σίου υπαλλήλου. Έν ταυτώ δέν 
είναι νοητή ή έπίτευξις βελτιώ- 
σεως τοΰ δημοσιοϋπαλληλικοΰ μη
χανισμού καί ό έκσυγχρονισμός 
τοΰ κρατικοΰ μηχανισμοΰ πρός τά 
διεθνή πρότυπα.

'Η άνάγκη, λοιπόν, άναπροσα- 
νατολισμοΰ έπαγγελματικής εύθυ- 
νοφοβίας τών δημοσίων ύπαλλή- 
λων καί συστοίχου άναδιαρθρώ- 
σεως εύθύνης καί πρωτοβουλίας 
ένεργειών μεταξύ προϊσταμένης καί 
ύφισταμένης ’Αρχής, είναι έπιτα- 
κτική καί σημαντική.
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γής, γεγονός όμως, όπερ δέον νά άποδείξη 
άρκούντως.

(14) Στασινοπούλου Μ., ένθ. άνωτ. σελ. 
359.

(15) Ό  Κώδιξ Δημοσίων 'Υπαλλήλων 
ποιείται μνείαν είς τά άρθρα 57, 58 καί 59 
τούτου περί τής άστικής εύθύνης τών 
δημοσίων ύπαλλήλων. Σημειωθήτω ότι 
αί διατάξεις τού άρθρου 57, 59 έπεξετά- 
θησαν καί είς τούς στρατιωτικούς έν γένει 
τών ένοπλων δυνάμεων, τούς άνδρας τών 
Σωμάτων Ασφαλείας καί τού Λιμενικού 
Σώματος βάσει τού Ν.Δ. 2998)1954.

(16.)Πλείονα περί τών Δημοσίων Ύπαλ
λήλων όρα: Άντωνοπούλου Νικολάου, 
Συνταγματικόν Δίκαιον, τόμος Β, τεύχος 
Γ. Θεσ]νίκη 1972, σελ. 89 κ" έπ.

<

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 

ΣΧΟΛΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

—Μέ θρησκευτικήν μεγαλοπρέπειαν έωρτάσθη τήν 8-11-73 είς τόν φερώ- 
νυμον Ιερόν Ναόν τών Σχολών Χωροφυλακής ή μνήμη τών Ταξιαρχών ΜΙ
ΧΑΗΛ καί ΓΑΒΡΙΗΛ.

—Τήν έσπέραν τής 7-11-73 έψάλη πανηγυρικός έσπερινός, χοροστα- 
τούντος τού Μητροπολίτου ’Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νικολάου καί κατόπιν 
έγινεν ή λιτάνευσις τής Ίεράς Είκόνος.

—Τόν έσπερινόν καί τήν λιτάνευσιν παρηκολούθησαν ή ήγεσία τού 
Σώματος οί Διοικηταί τών Σχολών, πολλοί άλλοι άνώτατοι καί άνώτεροι 
Αξιωματικοί τής Χωρ]κής, οί Δόκιμοι Αξιωματικοί καί Ύπαξιωματικοί 
τών Σχολών καί πλήθος χριστιανών.

673



Οί μέρες τών Χριστουγέννων φέρνουν μαζύ τους 
μιαν άτμόσφαιρα παραμυθιού. Έρχονται νά ξυπνή
σουν μέσα μας δλη τήν ποίηση τής καλοσύνης καί 
τής άγάπης, καί δλη μας τήν χαμένη παιδικότητα. 
Σέ κάνουν νά θυμάσαι έκεΐνα πού έζησες μικρός, 
έκεΐνα πού άκουσες κι* έκεΐνα πού διάβασες στά βι
βλία μέ τά γλυκά κείμενα καί τις άθώες εικόνες. 
Σέ κάνουν νά όνειρεύεσαι, καί γεμίζουν τήν ψυχή 
σου φώς, όπως οί ώρες τών παραμυθιών τής γιαγιάς 
γύρω στό παλιό, μεγάλο, χωριάτικο τζάκι. Σέ μετα
φέρουν πίσω στ’ άσπρα χωριουδάκια μέ τά πολλά 
χιόνια καί τά καλόηχα μικρά καμπαναριά. Τά θυμά
σαι όλ’ αυτά καί ή ψυχή σου ήσυχάζει μέ μιά λυπη
μένη γλυκύτητα. Ή  μνήμη σου πάει πίσω στις καλο
συνάτες σελίδες τού Παπαδιαμάντη, πού σοϋ τις 
διάβαζε ό δάσκαλος στό σχολειό ή ό πατέρας στό 
σπίτι, καί πού οί άνθρωποί του σοϋ ήτανε άνθρωποι 
γνώριμοι σάν τούς συγχωριανούς σου. Ξεκουράζε
σαι ν’ άναθυμάσαι αύτές τις σελίδες, πού μοσχοβο
λάνε από τ’ άρώματα τής υπαίθρου καί τήν άγαθό- 
τητα τής ψυχής. Νοιώθεις πώς είναι πάλι Χριστούγεν
να καί ξαναγίνεσαι γιά λίγο παιδί. Σκιές άπονήρευ- 
τες άρχίζουν νά σέ πλησιάζουν. Είναι ή γιαγιά καί ό 
παππούς μέ τά πολλά τους παραμύθια, ό πατέρας καί 
ή μητέρα, οί θείοι καί οί θείες καί ό καλός νονός, 
πού σοΰ κομίζουν τά δώρα τους, σταλμένοι άπό τόν 
χαρούμενο "Αγιο καί τό μικρούλη Χριστό:

"Ολα δμως είναι τόσο μακρυά καί σύ δέ χορταί
νεις νά τά θυμάσαι.

Παίρνεις τότε άπό τό ράφι κάποιο παλιό βιβλίο 
καί ξανανοίγεις, ΰστερ’ άπό καιρό, τις λησμονη
μένες σελίδες του. Κι ένώ άπό κάποιο μακρυνό έκ- 
κλησάκι φτάνει ώς τ’ αυτιά σου ή θερμή καί μαγευ
τική υπόκρουση τής Χριστουγεννιάτικης καμπάνας, 
εσύ διαβάζεις:

'Η καμπάνα Χριστούγεννα χτυπάει 
καί μοϋ φτερώνει τήν ψυχή 
κι άνοίγεται ή καρδιά μου καί σκορπάει 
θυμίαμα καί προσευχή.
"Αγιες άγάπες τρισευλογημένες, 
πού τις καρδιές υψώνατε παρθένες, 
τών πρώτων, τών άρχαίων χριστιανών, 
στ’ όνειρο τό τρανό τών ουρανών.
Ά γάπες, ώ! φανείτε πάλι έμπρός μου, 
αύγές τής πίστης, χρυσαυγές τού κόσμου, 
κι ας βλέπει μέ τό μάγο σας τό φώς 
τόν άνθρωπο κι ό πλούσιος κι ό φτωχός.

Ίδιο μέ τό θείο κήρυγμα τού Χριστού—κήρυγμα 
άγάπης καί καλωσύνης —είναι καί τό ποίημα αύτό 
τού Κωστή Παλαμά, πού γεμίζει ξαφνικά τήν ψυχή 
μέ τά πιό μοσχοβολά λουλούδια τού παραδείσου. Τήν 
άγνή άγάπη, τήν άνθρωπιά καί τή συμπόνια. Καί πο- 
νεΐ ό Παλαμάς καί υποφέρει, δταν μέσα σ’ αυτή τήν 
Ά για Νύχτα, πού γεννιέται ό Θεός τής ’Αγάπης καί 
τής Καλωσύνης κι δλα είναι γεμάτα φώς καί χαρά, 
βρίσκονται πλάι μας κι άνθρωποι πού υποφέρουν...

. . Ά λ λ ’ ένα βογγητό βγαίνει άπ’ τή θύρα 
φτωχού σπιτιού. . . Μέσ* στήν καρδιά 
μέ τρώει. . .  *0 βόγγος έρχεται άπ’ τή χήρα, 
τή χήρα μέ τά όκτώ παιδιά...
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'Ο πόνος τήν καρδιά μου σκάφτει, ή λύπη
μέ δάκρυα μέ πλημμυρεΐ,
καί πιά δέ φτάνουν ώς τ’ αύτιά μου οί χτύ-

[ποι
τών Χριστουγέννων γιορτεροί.

Γιά τά μεγάλα γεγονότα έρχονται οί μεγάλοι 
ποιηταί νά τά πλάσουν μέ τήν τέχνη τους, γιά νά τά 
κάμουν προσιτά σέ κάθε άνθρωπο. Ή  Γέννηση τού 
Χριστού, πούναι γέννηση τής Καλωσύνης καί τής 
’Αγάπης, δέν μπορούσε ν’ άφήσει άδιάφορο κα1’ τόν 
πιό μεγάλο μας ποιητή. Σάν αστέρι κι αυτός μάς 
όδηγεΐ μέ τό μαγικό τής τέχνης του φώς στον ίδιο 
δρόμο πού ώδήγησε καί τούς Μάγους τ’ άστέρι τών 
Χριστουγέννων στή φάτνη τού Θείου Βρέφους.

Τί φώς καί χρώμα κι όμορφιά νά σκόρπιζε
[τ’ άστέρι,

όπού στήν κούνια τού Χριστού τούς Μά
γου ς  έχει φέρει!



Ποιος ’Άγγελος τό διάλεξε για τέτοιο τα-
[χοδρόμο;

Τ’ άλλα τ’ αστέρια θάβλεπαν τό φωτεινό
[του δρόμο

κι’ άπό τή ζήλεια θάτρεμαν... ’Αστέρι, σέ
[ποια χώρα

τοΰ άπέραντοΰ σου τ’ ούρανοΰ νά λαμπυ
ρίζεις τώρα;

'Η παντοδύναμη φθορά μήν έσβησε τό φως
[σου

ή μήπως είσ’ αθάνατο κι έσύ , σαν τό Χρι
σ τό  σου;

Δέν κατεβαίνει ή λάμψη σου εδώ στα χώ-
[ματά μας;

Γιά δλα τ’ άστρα, αλλοίμονο! δέν είναι ή
[ματιά μας...

Καί μόνον δταν τά λαμπρά Χριστούγεννά
[μας θάμπουν, 

θαρρώ πώς κ’ οί ακτίνες σου μέσ’ στην 
[ψυχή μου λάμπουν. . .

Μ’ αότό τό θεϊκό καί γλυκό αστέρι πού φωτίζει 
τή γή καί τις ψυχές των άνθρώπων τήν "Αγια Νύχτα 
τή χριστουγεννιάτικη οδηγημένοι τώρα κι έμεΐς 
πλησιάζουμε Εκείνον! Ή  λαχτάρα τής επιστροφής 
στήν μόνη καί αληθινή πηγή τής ζωής, στό μόνο 
καί αληθινό φως πού έλαμψε στή Βηθλεέμ, μας κά
νουν νά πούμε κι έμεΐς, όπως ό Παλαμάς:

Νάμουν τοΰ σταύλου εν άχυρο, ένα φτωχό
[κομμάτι,

τήν ώρα π’ άνοιξε ό Χριστός στον ήλιο του
[τό μάτι!

Νά εδώ τήν πρώτη του ματιά καί τό χαμό
γελ ό  του ,

τό στέμμα τών άκτίνων του γύρω στό μέ
τω πό του ,

νά λάμψω άπό τή λάμψη του κι έγώ σαν
[διαμαντάκι

κι άπό τή θεία του πνοή νά γίνω λουλουδάκι

Ά λλ’ άλλοίμονο!.. Τούτη ή παναθρώπινη λαχτάρα 
νά ξαναγίνουμε Μάγοι καί Ποιμένες ήρθαν καιροί 
πικροί, πού δέν μπορούσε νά πραγματοποιηθεί. Οΰτ’ 
ένα άπλό προσκύνημα στή Φάτνη δέν μπορούσαν νά 
κάμουν οί Χριστιανοί. . . Οί ταπεινοί καί πράοι ποι
μένες τού Παπαδιαμάντη δέν έκαναν εκείνες τις σκλη
ρές μέρες Χριστούγεννα. Τά παιδιά στούς δρόμους 
τής ’Αθήνας δέν βγήκαν νά χτυπήσουν τά σιδερένια 
τρίγωνά τους καί νά πουν, «Καλήν Εσπέραν, άρχον
τες, άν είναι όρισμός σας, Χριστού τήν θεία Γέννη- 
σιν νά πω στ’ άρχοντικό σας». . . Ό χι, ή ποίησις 
τής Καλωσύνης καί τής ’Αγάπης είχε χαθεί. . .Χρι
στούγεννα τοΰ 1944.

Κι ένώ ένας νέος κατακλυσμός άπό αίμα καί δά
κρυα κατάκλυζε τήν ’Αθήνα, ένας άλλος ποιητής— 
αύτός πού υπογράφει τούτο τό κομμάτι—αφήνει μιά 
έκ βαθέων προσευχή στό Θεό τής Ειρήνης:

- 
*



Πώς θά κατέβεις απόψε, Κύριε, 
μέ τόσο κρύο στή φάτνη σου, 
με τόσο αίμα στούς δρόμους σου, 
μέ τόσα δάκρυα στα μάτια των νηπίων;
Πώς θά κατέβεις άπόψε, Κύριε, 
χωρίς ν’ άκούσεις τί φωνοΰλες τών παι

διώ ν
έξω απ’ τίς πόρτες τής γειτονιάς 
πού δέν είναι πιά
παρά γιά νά περνά & άνεμος καί νά στενάζει. 
’Απομάκρυνε άπό τή μνήμη μας 
τοϋ Κάϊν τό τρομερό πρόσωπο 
κι άνοιξε τά φτερά στά λευκά περιστέρια 
νά ρθοϋνε πάλι στήν παλιά στέγη μας 
καί μέσα άπό τούς πράσινους ελαιώνες 
ν’ άνεβαίνει ό καπνός στον ούρανό 
μαζί μέ τά τραγούδια τών παιδιών μας.

Και ό Θεός τής ’Αγάπης ακούσε γιά μιά ακόμα 
φορά τό τραγούδι τών αθώων!.. Ή  Ειρήνη ξαναγύ- 
ρισε στή γη καί τ’ άστέρι τής Βηθλεέμ μας ώδηγοΰσε 
πάλι στά φωτεινά τοπία τών Χριστουγέννων, όπως τά 
είχε δει κάποτε στήν παιδική του φαντασία ό καθένας 
μας καί στήν άγαπημένη του Ήπειρο ό Κώστας 
Κρυστάλλης:

Ξημέρωσαν Χριστούγεννα. Οί έκκλησιές
[σημαίνουν,

κουνιούνται τά καμπαναριά, καί οί φωνές
[πού βγαίνουν 

άπ’ τό βαθύ καί διάπλατο κάθε καμπάνας
[στόμα,



μοιάζουν Χερουβικούς ψαλμούς, σαν άπό
[ούράνιο δώμα

χιλιάδες τά Χριστούγεννα νά τραγουδούν
[άγγέλοι. . .

Λάμπουνε τ’ άσυννέφιαστα τά ουράνια σαν
[ζαφείρια.

σάν μάτια π’ άγρυπνήσανε φέγγουν τά πα
ραθύρια,

χαρούμενες καί σεγαλές μιλιές σμίγουνε
[γύρα,

και άπό τήν κάθε θύρα,
πού άνοίγεται, βγαίνουν μορφές γελούμε-

[νες,
λουσμένες. γλυκές, καλοντυμένες. 
Κρατούν στά χέρια τους κηριά , λαμπάδες. 
Στή ματιά τους λάμπει ή χαρά πού νοιώθου-

[νε βαθειά
μέσ’ στήν καρδιά τους.
Ξημέρωσαν Χριστούγεννα....

Αυτά τά χωριάτικα έλληνικά Χριστούγεννα είναι 
τά πιό νοσταλγημένα, τά πιό άγαπημένα καί τραγου- 
δισμένα άπ όλους μας. Έκεΐ, στό κάτασπρο μικρό 
χωριό, ή Χριστουγεννιάτικη νύχτα άπλώνεται πιό 
φωτεινή, πιό λαμπροφορεμένη καί μαγική, όπως 
τήν είχε δει ό Σολωμός:

Νύχτα γεμάτη θάματα, νύχτα σπαρμένη μά-

[ γ ΐα  ! · · ’Ολη ή λευκή ειρήνη τοΰ Θεού άπλώνεται στή 
γη! "Ολοι του οί λευκοφορεμένοι άγγελοι «μετά 
ποιμένων δοξολογοΰσι». Καί μονάχα έκεΐ μπορεί, 
άλήθεια, νά νοιώσει άκόμα ό άνθρωπος όλο τό μεγα
λείο καί τήν ποίηση πού έχουν οί στίχοι τοΰ ύμνω- 
δοϋ των Χριστουγέννων: «Μυστήριον ξένον όρώ 
καί παράδοξον! Ουρανόν τό σπήλαιον, Θρόνω 
χερουβικω τή Παρθένφ! Τή φάτνη χωρίον, έν φ 
άνεκλίθη ό αχώρητος Χριστός». Σ’ άύτό τό βιβλικό, 
άλλά καί γνήσια ελληνικό χριστουγεννιάτικο τοπίο, 
μάς όδηγεΐ μέ τούς στίχους του καί ό άλησμόνητος 
ποιητής Πέτρος Βασιλικός:

Μέσ’ στήν άχνόφεγγη βραδυά 
πέφτει ψιλό, ψιλό τό χιόνι, 
γύρω στήν άσπρη λαγκαδιά 
στρώνοντας κάτασπρο σεντόνι.

Ούτε πουλιού γροικάς λαλιά, 
οΰτ’ ένα βέλασμα προβάτου, 
λές κι άπλωμένη σιγαλιά 
elv’ έκεΐ όλόγυρα θανάτου.

Μά ξάφνου πέρ’ άπ’ τό βουνό 
γλυκός σημάντρου άχός γροικιέται, 
ωσάν βαθειά άπ’ τόν ούρανό 
μέσα στήν νύχτα νά σκορπιέται.

Κι άντιλαλεΐ τερπνά, τερπνά 
γύρω στήν άφωνη τήν πλάση 
καί τό χωριό γλυκοξυπνα 
τήν άγια μέρα νά γιορτάσει.

Δέν κατάλαβες πόσες ώρες πέρασαν κι’ άκόμα 
διαβάζεις. . . ΤΗταν μιά γόνιμη συγκέντρωση τό σκύ
ψιμό σου αυτό πάνω σέ τέτοια κείμενα. . . Σέ φέρανε

σέ μιά καρποφόρα άναπόληση, γιατί άλλοιώς δέν μπο
ρείς πιά νά ζήσεις τά Χριστούγεννα,

μικρό, όπως τά χαιρόσουνα, παιδάκι μιά
[φορά

κι ως έτσι, μόνο ή Χάρη Τους, στό νοΰ σου 
πιά έχει μείνει. . .
Ξημέρωσαν Χριστούγεννα. . .
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Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Ν

ΔΕΣΜΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν  Π Ε Ρ Ι Σ Κ Ο Π Ι Ο Ν

Ή  γνωστή λαϊκή σέ τρίτο πρόσωπο φράσι «είναι γιά δέσιμο», 
έννοεϊ τούς ανθρώπους πού έχουν άμεση ή μελλοντική άνάγκη 
—  «ζουρλομανδύα». Ά ν έπομένως ή,μόδα έπιβάλη (καί δυ
στυχώς έπιβάλλει ώρισμένες φορές) τήν περιβολή ένδυμασίας 
τοϋ Ιδιου ή παρεμφερούς σχήματος, είναι έπόμενο νά δημιουρ- 
γηθούν μοιραίες συγχύσεις Οπότε.. . .δπερ έδει δεϊξαι καί φυ
σικά.. ..κλάψε καί προκειμένου γιά τήν έδώ στήλη γράφε : 
(Μή χειρότερα....).

Όπως είναι γνωστό, ή μόδα — κατ’ άλλους σύγχρονη Κίρ
κη— έχει έπικρατήσει νά λέγεται καί «συρμός». Δηλαδή ένδυ- 
ματολογικές έφευρέσεις πού έρχονται καί παρέρχονται μέ στό
χο τις περισσότερες φορές τήν ματαιοδοξία καί πάντα τό πορ
τοφόλι τών μυημένων καί μή στά μυστικά της άν ληφθή ύπ’ 
δψιν δτι πολλοί, όπως παραδείγματος χάριν οί σύζυγοι φιλά
ρεσκων συζύγων, έκόντες άκοντες άποτελούν μόνιμη πελατεία 
τών «μπουτίκ» καί άλλων «σαλόν» δπου προσφέρονται μεγά
λες «εύκαιρίες» άντί τετραψηφίων συνήθως λογαριασμών. Πώς 
νά τό κάνωμε. Συρμός είναι αύτός καί τά πολυτελέστατα «βα
γόνια» του θέλουν συντήρησι.... Καί μιά παρένθεσι : Ή  στή
λη δέν τρέφει άσχημες προκαταλήψεις γιά τήν μόδα, έννοεΐ- 
ται τήν όχι έκκεντρική μέ τις παραλλαγές τού παρδαλού καί 
άστείου καί άντιστρόφως. Όπως έπί παραδείγματι μέ τις τε
λευταίες άνακοινώσεις διαφόρων «μαιτρ», οί όποιοι άπεφάν- 
θησαν όριστικά καί άμετάκλητα δτι έφέτος θά είναι πολύ τής 
μόδας οί «ριγέ» σέ στύλ καταδίκου άμφιέσεις, χωρίς ώστόσο 
νά διευκρινίσουν έάν μέ αύτόν τόν τρόπο ήθελαν νά συγκινή- 
σουν τούς άρσενικού γένους στενάζοντας ύπό τά συζυγικά δε- 
σμά.... Μιά τέτοια έκδοχή θά μπορούσε κανείς νά διατύπωση 
διαβάζοντας τήν εϊδησι πού ήρθε πρόσφατα άπό τό Σάν Ματέο 
τής Καλλιφορνίας. Εκεί, σύμφωνα μέ άνακοίνωσι τής ’Αστυ
νομίας, συνελήφθη ένας άνδρας μέ στολή καταδίκου, άπό τήν 
όποια μάλιστα δέν έλλειπε ούτε ή άλυσσίδα μέ τήν μεταλλική 
σφαίρα άσχετα άν αυτή είναι «ντεμοντέ» γιά τίς σημερινές φυ
λακές. Ό  άνδρας αύτός στήν άρχή δέν μπορούσε νά δώση έξη- 
γήσεις γιά τήν παράξενη αύτή άμφίεσί του, γιατί βρισκόταν σέ 
κατάστασι μέθης. Σύντομα όμως οί ’Αστυνομικοί έξακρίβωσαν 
δτι πρόκειται περί έκκεντρικοϋ «γλεντζέ» σέ έκδοσι έπισήμου 
— μασκαρά, ό όποϊος δεσμευόμενος άπό τά κελεύσματα τής 
μόδας καί τού κοσμοπολίτικου.. ..«άλμανάκ», ντύθηκε έτσι 
όπως άπαιτοΰσε ένας έκτός Άποκρηάς χορός μεταμφιεσμένων. 
Καί έάν μέν ήταν έργένης έκανε άπλώς τό κέφι του. "Αν όμως 
ήταν έγγαμος θέλοντας μέ αύτόν τόν τρόπο νά διακωμωδήση 
τά δεινά τού συζύγου, τότε δέν έκανε τό κέφι του άλλά τόν βίο 
του κατά τι περισσότερο άβίωτο. Κατά τά άλλα ή μόδα ή συρ
μός (κάποτε καί δια-.. ..συρμός) έκτός τοϋ δτι ντύνει, στολίζει 
καί νοικοκυρεύει (άμφιβάλλομε καί γιά τά τρία καί ιδίως τό 
πρώτο προκειμένου περί ώρισμένων γυναικών) δέν δημιουργεί 
μονάχα ένθερμους θιασώτες άλλά καί δεσμώτες. (Σημείωσις :

«Έφφικάτσια φαλσιτά», δηλαδή όπως θά λέγαμε έμεϊς 
«’Αποτελεσματική πλαστότης», θά μπορούσε νά είναι ό τίτλος 
τής «έπιχειρήσεως» πού είχε όργανώσει μιά σπείρα άπό Ιτα
λούς «άητονύχηδες» πρώτου μεγέθους. Σύμφωνα μέ̂  άνακοί
νωσι τής ’Αστυνομίας τού Μιλάνου, τόν τελευταίο καιρό 
είχε κάνει τήν έμφάνισί του ένα «γκοΰστο περφέττο» προϊόν, 
πού προσφερόταν σέ πολυτελέστατη συσκευασία καί περιέργως 
χαμηλή τιμή. Δέν έπρόκειτο βέβαια γιά κανένα καινούργιο τύ
πο «σπαγγέτι», άλλά γιά τσιγάρα πολυτελείας πού όσοι τά έκά- 
πνιζαν αισθάνονταν άτέλειωτο βήχα καί στήν συνέχεια ισχυρό 
«μάλε ντί τέστα», δηλαδή πονοκέφαλο. Τό σπουδαιότερο γιά 
τήν περίπτωσι είναι δτι τά τσιγάρα αύτά δέν περιείχαν ίχνος 
νικοτίνης, γιατί άπλούστατα είχον παρασκευασθή μέ χαρμάνι 
άπό.. ..άγριόχορτα καί πλαστικό. Βέβαια έτσι καί άλλοιώς, οί 
άπανταχοϋ θεριακλήδες καί τών δύο φύλων καπνίζουν .. .. κου
τόχορτο, μιά καί σ’ όλους είναι γνωστά τά έπιβλαβή γιά τήν 
υγεία άποτελέσματα άπό τό κάπνισμα τοϋ κλασσικού τσιγά
ρου, τών πούρων καί τών «σιγαρίλος». Στήν περίπτωσι όμως 
τών ’Ιταλών άπατεώνων τό πράγμα είχε καί συνέχεια. Οπως 
προέκυψε άπό τίς σχετικές άνακρίσεις πού έγιναν, οί διάφοροι 
πλασσιέ τοϋ έμπορεύματος, έδιναν στούς άνύποπτους πελάτες 
γιά ρέστα πλαστά χαρτονομίσματα. Μέ άλλα λόγια δηλαδή 
άπό δλη αύτή τήν Ιστορία τό μόνο πού δέν ήταν πλαστό ήταν 
τό.. ..πλαστικό. Ό λα τά είχαν ΰπολογίσει μέ μαεστρία οί κα
κοποιοί έκτός άπό ένα : Δηλαδή δτι πολλοί λογαριασμοί γί
νονται χωρίς τόν ξενοδόχο, πού στήν προκειμένη περίπτωχι 
ήταν ή ’Αστυνομία τού Μιλάνου.
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Καί πάλι τό περισκόπιό τής στήλης βρίσκεται μεταξύ 
μικρής καί μεγάλης περιοχής τών ποδοσφαιρικών γηπέδων.
Αύτή τή φορά πρωταγωνισταί τής ιστορίας μας είναι μία.......
άρκούδα καί ένας διαιτητής. ’Αλλά καλύτερα άς πάρωμε τά 
πράγματα μέ τήν σειρά. Στήν μικρή Γαλλική πόλι Κορνιγιόν, 
άναφέρει ή σχετική είδησι, δινόταν ένα άποφασιστικής 
σημασίας μάτς μεταξύ δύο τοπικών όμάδων. Ό λα πήγαιναν 
καλά μέχρι τήν στιγμή πού ώρμησε μέσα στόν άγωνιστικό 
χώρο μία άρκούδα. Ή  θέα τού ζώου έτρεψε σέ άτακτη φυγή 

>■ ποδοσφαιριστάς καί διαιτητάς, ένώ στήν έξέδρα οί φίλαθλοι
έμειναν άναυδοι. Τελικά άφού οί άρμόδιοι συνήλθαν άπό τήν 
πρώτη έκπληξι, ό άπρόσκλητος αύτός έπισκέπτης άπομα- 
κρύνθηκε καί τό μάτς συνεχίσθηκε. Elvat άληθινά περίεργο 
γιά τό πού βρέθηκε καί κυρίως πώς ή άρκούδα είσώρμησε 
ξαφνικά καί ανενόχλητα στόν άγωνιστικό χώρο, άφού όλοι 
ξέρομε ότι οί πύλες ένός γηπέδου κατά τήν διάρκεια τής διε
ξαγωγής ένός μάτς, είναι πάντα κλειστές. Ή  σχετική είδησι 
άναφέρει ότι κατέβηκε άπό ένα γειτονικό δάσος, χωρίς όμως 
νά διευκρινίζη γιατί ή διαδρομή της μέχρι τόν περίβολο τού 
γηπέδου πέρασε άπαρατήρητη, καθώς καί κάτι άλλο πιό 
σημαντικό. Δηλαδή έάν τήν στιγμή πού φάνηκε άπειλητική 
στό άγωνιστικό τερραίν, γίνονταν σέ μία άπό τις δύο έστίες 
τών όμάδων κρίσιμες φάσεις μέ ένδεχόμενο τήν έπιτυχία ένός 
γκόλ. Γιατί άν πράγματι συνέβαινε κάτι τέτοιο, εύκολα μπορεί 
νά καταλήξη κανείς στό συμπέρασμα ότι ή άρκούδα έξαπολύ- 
θηκε σκόπιμα τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά άποσοβήση 
«φυσιολογικά» τόν κίνδυνο. Πάλι καλά πού δέν ώρμησε στό 
γήπεδο κανένας ταύρος, όπότε θά ήταν έξαιρετικά δύσκολη 
ή θέσι τών παικτών—άν μάλιστα φορούσαν κόκκινες φανέλ- 
λες—καί τών «λάϊσμεν» καθώς θά κρατούσαν τήν όμοιόχρωμη 
σημαία τους. Όπως όμως έχει άποδειχθή, τό χρώμα αύτό 

r δέν έρεθίζει μονάχα τούς ταύρους, άλλά καί ώρισμένους έξ
ίσου μαχητικούς παίκτες πού μεταβάλλουν τό γήπεδο σέ 
άρένα, όταν ό διαιτητής τούς δείξη κόκκινη κάρτα, σημείο 
δηλαδή ότι άποβάλλονται. Σέ αύτές τις περιπτώσεις τήν 
πληρώνει κατά τό κοινώς λεγόμενον ό διαιτητής, είτε γιατί 
άποδοκιμάζεται άγρίως άπό τήν έξέδρα, είτε γιατί κινδυνεύει 
ή σωματική του άκεραιότης άπό τήν όργή καί πιό συγκεκρι
μένα άπό τά άνω καί κάτω άκρα τού ταραξία ποδοσφαιριστή 
πού δέν έννοεϊ νά έγκαταλείψη τόν άγωνιστικό χώρο. Κάτι 
τέτοιο άλλά μέ έντελώς άπροσδόκητες έξελίξεις, συνέβη 
πρόσφατα στήν πόλι Νεκουέν τής Νοτίου ’Αργεντινής, σ’ ένα 
άγώνα μεταξύ έρασιτεχνικών όμάδων. Σέ μιά στιγμή, ό διαι
τητής όνόματι Χερνάντο Πατσέκο, άπεφάσισε νά άποβάλη 
άπό τόν άγώνα κάποιον παίκτη ύστερα άπό μιά άντιαθλητική του 
ένέργεια. Άμ’ έπος καί άμ’ έργον λοιπόν έβγαλε άπό τήν τσέπη 
του κόκκινη κάρτα καί τήν έδειξε στόν παίκτη, γιά νά τού 
φανερώση μέ αύτόν τόν τρόπο ότι άποβάλλεται. Αύτό ήταν.

’Εκείνος δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο νά έγκαταλείψη τό γήπεδο, 
καί άπό τήν όλη συμπεριφορά του φαινόταν ότι είχε κακές 
διαθέσεις γιά τόν διαιτητή. Ό  τελευταίος τότε μέ ταχύτητα 
«πιστολέρο» τού Φάρ—Ούέστ, τράβηξε άπό τήν τσέπη τό 
περίστροφό του καί πυροβόλησε, τραυματίζοντας τόν παίκτη 
έλαφρά στό πόδι. "Ως φαίνεται ό δυναμικός αύτός «ρέφερυ» 
έκανε παρερμηνεία τής γνωστής ποδοσφαιρικής φράσεως, 
ή όποια θέλοντας νά έξάρη τήν έπιμελημένη προετοιμασία 
τών όμάδων πριν άπό κάθε άγώνα, άναφέρει πάντα ότι «οί άντί- 
παλοι κατέρχονται πάνοπλοι στό γήπεδο... . . .  ’Εκτός πιά
έάν είχε ύποστή κανένα άγριο ξυλοδαρμό άπό προηγούμενά 
άγώνα, όπότε κατέβηκε στό γήπεδο άποφασισμένος νά έπι- 
βάλη «διά πυρός καί σιδήρου» τις άποφάσεις του.......

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΕΚΤΙΜΗΣΙΣ

’Από τό Λός Άντζελες έρχεται μιά είδησι ή όποια άσφαλώς 
καί θά έθορύβησε πολλές άπό τις «σουψραζέττες» ή άλλως φε
μινίστριες όλου τού κόσμου. Σύμφωνα μέ τήν είδησι αύτή, σέ 
διαγωνισμό πού έγινε πρόσφατα άπό τήν τοπική Αστυνομία 
γιά τήν δημιουργία ένός μικτού Αστυνομικού Σώματος άπό 
άνδρες καί γυναίκες, οί τελευταίες άπέτυχαν νά πείσουν τήν 
άρμοδία ’Επιτροπή ότι διέθεταν ίκανά «προσόντα» έννοεϊται 
διαφορετικά άπό έκεϊνα πού θά χρειάζονταν γιά νά σταδιοδρο
μήσουν σάν μαννεκέν, φωτομοντέλα, στάρ «καλλιστειακής» 
προελεύσεως κ.λ.π. Άπό 178 υποψηφίους — προσθέτει ή είδη- 
σι— οί 35 ήσαν γυναίκες, άπό τις όποιες μονάχα 2 κατώρθωσαν 
νά περάσουν τις σχετικές δοκιμασίες. Αντίθετα, άπό τούς 143 
άνδρες πέρασαν οί 139. Τό γεγονός αύτό ήταν έπόμενο νά δη- 
μιουργήση άντιδράσεις εις τούς μαχητικούς κύκλους τού «άσθε 
νοΰς» φύλου. Πρώτη ή Αστυνομικός Φάντσον Μπλαίηκ, ή 
όποια είναι μέλος τού κινήματος άπελευθερώσεως τών γυναι
κών, έσπευσε νά δηλώση ότι ή δοκιμασία έγινε έπίτηδες μέ 
κριτήρια καθαρώς άνδρικά, όπότε έπόμενο ήταν νά άποκλει- 
σθούν οί γυναίκες. Έφ’ ώ καί Αθηναίος δημοσιογράφος προ
σέθεσε μέ χιούμορ ότι πράγματι τά κριτήρια προσλήψεως ήσαν 
αΰστηρά παρά τό γεγονός ότι οί γυναίκες ειδικεύονται στις συλ- 
λήψεις.Άλλά οί αιτιάσεις τής όπως υποθέτομε κυρίας Μπλαίηκ 
δέν βρίσκουν έρεισμα. Γιατί άπλούστατα έάν σ’ ένα διαγωνισμό 
ένιαΐο μέ υποψήφιους άνδρες καί γυναίκες τά κριτήρια ταίρια
ζαν περισσότερο στά γυναικεία μέτρα, τότε, όπως θά έλεγαν 
καί οί Αρχαίοι, «ούαί τοίς άνδράσιν». ’Εκτός έάν ή πρόσληψι 
γινόταν μέ ξεχωριστά γιά κάθε κατηγορία κριτήρια, όπότε δέν 
θά ύπήρχαν παράπονα άπό τήν πλευρά τού άσθενοΰς φύλου, 
πού στήν προκειμένη τοΰλάχιστον περίπτωσι έδειξε πράγματι 
άνίσχυρα προσόντα.
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'Η  άνάπτυξις τής χρήσεως τοϋ 
γραμματοσήμου καί ή δημιουργία 
τοϋ Φιλοτελισμού έχει λάβει σήμε
ρον τεραστίαν κυριολεκτικώς έκτα- 
σιν εις δλας τάς πολιτισμένας χώ 
ρας τοϋ κόσμου.

Πολλάκις εις τήν καθημερινήν 
μας ζωήν, άκοΰμε διά τό γραμμα- 
τόσημον. Γνωρίζομε δτι πάρα πολ
λοί άνθρωποι, "Ελληνες καί ξένοι, 
άσχολοΰνται μέ τήν συλλογήν γραμ
ματοσήμων. Μέ άλλα λόγια είναι 
φιλοτελισταί. Οί περισσότεροι ό
μως δεν δώσαμε σημασία καί άφή- 
σαμε τήν ώραιοτέραν άπασχόλησιν 
νά περάση άπαρατήρητος.

"Ας δοΰμε δμως σέ γενικές γραμ
μές τί είναι τό γραμματόσημον, πό
τε καί πώς έφευρέθη, πώς χάριν 
αύτοΰ άνεπτύχθη ό Φιλοτελισμός, 
πώς θά γίνουμε καί έμεϊς συλλέκται 
καί πώς θά μεταδώσουμε εις τον 
φίλον καί συνάδελφόν μας τον Φιλο
τελισμόν.

Τό γραμματόσημον, άπό τής έμ- 
φανίσεώς του μέχρι σήμερον είναι 
μικρόν ένσημον, κινητόν ή ένσωμα- 
τωμένον επί φακέλλου ή άλλου ταχυ- 
δρομικοΰ είδους, έκδοθέν πάντοτε 
ύπό Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας προς 
χρήση/ αύτής, εις ένδειξιν προπλη
ρωμής τοϋ ταχυδρομικοΰ τέλους. 
Είναι τό κυριώτερον μέσον άνταλ- 
λαγής ιδιωτικής άλληλογραφίας καί 
ιδιαιτέρως άπαραίτητον διά τάς κοι- 
νωνικάς καί έμπορικάς υποχρεώσεις 
τών λαών άνά τον κόσμον.

Το έτος 1837 ό Ράουλαντ Χίλλ 
προέτεινεν εις τό ’Αγγλικόν Κοινο- 
βούλιον τήν εισαγωγήν ενιαίου τέ
λους διά τήν έντός τής ’Αγγλίας 
διεξαγομένην άλληλογραφίαν.

Ή  πρότασις αυτή άπερρίφθη άρ- 
χικώς ύπό τοϋ Κοινοβουλίου, άλλά 
κατόπιν επιμόνων προσπαθειών τοϋ 
Χίλλ, έγένετο δεκτή καί τήν 1 Μαϊ- 
ου 1840 ένεφανίσθη τό πρώτον έν τώ 
κόσμω γραμματόσημον.

'Η  χρησιμοποίησις τοϋ περιφήμου 
τούτου γραμματοσήμου, χρώματος 
μαύρου, τής μιας πέννας μέ τήν ει
κόνα τής Βασιλίσσης Βικτωρίας 
έχων επιγραφήν «POSTAGE ΟΝΪ! 
PENNY», ήρχισε τήν 6 Μαίου τοϋ 
ίδιου έτους. Είναι άξιον νά σημει- 
ωθή δτι σήμερον τό γραμματόσημον 
τοΰτο κοστίζει άσφράγιστον πολλές 
δεκάδες χιλιάδες.

Ή  έφεύρεσις αΰτη τοϋ γραμμα
τοσήμου καί ή σημασία της εις τήν 
αύξησιν τής μεταξύ τοϋ κοινοϋ επι
κοινωνίας διά τήν ταχυτέραν διά- 
δοσιν τών ιδεών έλαβε παγκόσμιον 
έκτασιν. "Ολαι αί χώραι τοϋ κόσμου
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είσήγαγον την προπληρωμήν ταχυ
δρομικού τέλους διά καταβολής τής 
άξίας του, εις γραμματόσημου επ ι
κολλώ  μένου έπί τής ταχυδρομικής 
αλληλογραφίας.

Μετά τήν ’Αγγλίαν 1840, ή Ε λ 
βετία καί ή Βραζιλία 1843, ή Φι
λανδία 1845, αί Η.Π.Α. 1847, ή 
Ελλάς 1861 καί βραδύτερου αί υπό
λοιποι χώραι, είσήγαγον τον θεσμόν 
τοϋ γραμματοσήμου.

'Η  Ελλάς προ τοϋ 1861 καί 
συγκεκριμένα τον Μάϊον τοϋ 1831 
έξέδωκε έ'νσημον 40 λεπτών μαΰ- 

ρον έπί λευκοΰ χάρτου. Τό έ'νσημον 
αύτό έκδοθέν διά τοϋ ΰπ’ άριθ. 
3382J1831 Διατάγματος ύπογρα- 
φέντος υπό τοϋ Ίωάννου Καποδί- 
στρια σκοπόν είχε τήν έξεύρεσιν 
πόρων, ίνα βοηθηθοΰν οί προσφυ- 
γόντες έν Έλλάδι Κρήτες.

Δυνάμεθα λοιπόν άπό τοϋ έτους 
1831 νά χωρίσουμε τήν κίνησιν τοϋ 
γραμματοσήμου σέ τέσσαρες μεγά
λες περιόδους τις όποιες θά ονομά
σουμε:

Προγραμματοσημολογική 1831 
—1861, κλασσική 1861—1895, μέ
ση 1896—1940 καί νεωτέρα ή μετα
πολεμική 1945 μέχρι σήμερον.

’Ολίγα έτη μετά τήν έμφάνισιν 
τοϋ πρώτου γραμματοσήμου 1840 
έγεννήθη καί ό Φιλοτελισμός ό ό
ποιος έ'κτοτε έ'λαβεν τεραστίαν διά- 
δοσιν.

Έ ν Έλλάδι ό Φιλοτελισμός ένε- 
φανίσθη τό 1860 καί άνεπτύχθη 
κυρίως μετά τό 1896, δτε έτελέ- 
σθησαν οί πρώτοι ’Ολυμπιακοί ά- 
γώνες καί έξεδόθη ή πρώτη άνα- 
μνηστική σειρά γραμματοσήμων.

Τό 1925 ίδρύθη έν Άθήναις ή 
πρώτη Ελληνική Φιλοτελική Ε 
ταιρεία, καί τό 1930 έν Θεσσαλο
νίκη, , άπαριθμοΰσαι σήμερον πάρα 
πολλά μέλη, ένθα ταΰτα συγκεν- 
τροΰνται τακτικώς προς άγοραπω- 
λησίαν τών γραμματοσήμων διά 
πλειοδοτικών δημοπρασιών.

Βλέπομεν λοιπόν δτι τό γραμμα
τόσημου πλήν τής χρησιμοποιήσεώς 
του διά τήν πληρωμήν ταχυδρομικού 
τέλους άποτελεΐ άντικείμενον συλ
λογής έκ μέρους τών άπανταχοΰ 
Φιλοτελιστών. Τό γραμματόσημου 
φέρει πλησίον τοϋ συλλέκτου τήν 
Παγκόσμιον 'Ιστορίαν καί Γεωγρα
φίαν, συνδέει τοΰτον μέ τον κόσμον 
τοϋ πνεύματος καί τής τέχνης, τον 
ένημερώνει έπί τών έπιστημονικών 
καί λοιπών έπιτευγμάτων, έπί τής
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έξελίξεως τοϋ πολιτισμού καί τής 
έν γένει δραστηριότητος τής συγ
χρόνου κοινωνίας καί ταΰτοχρόνως 
ψυχαγωγεί, μορφώνει καί διδάσκει.

’Ιδιαιτέρως εύεργετική είναι ή 
έπίδρασις τοϋ Φιλοτελισμού διά 
τούς νέους. Έκτος τών γνοθσεων, 
τούς άπομακρύνει άπό έπιβλαβεΐς 
καί έπικινδύνους άπασχολήσεις καί 
συνήθειας, τούς έθίζει εις τήν τάξιν 
καί τήν όργάνωσιν καί τούς καλ
λιεργεί τήν αίσθησιν τοϋ ωραίου καί 
τήν ιδέαν τής άποταμιεύσεως.

Μία συλλογή γραμματοσήμων, 
μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου, δύναται 
νά άποκτήση μεγαλην άξίαν, είναι 
δέ γνωστόν δτι πολλαί συλλογαί 
γραμματοσήμων άντιπροσωπεύουν 
ολόκληρον περιουσίαν.

Συνεπώς ό Φιλοτελισμός πέραν 
τοϋ δτι μορφώνει, τέρπει καί διαπαι- 
δαγωγεΐ, αποτελεί ταύτοχρόνως μορ
φήν έπωφελοΰς άποταμιεύσεως καί 
έπικερδοΰς έπενδύσεως.

Δέον νά σημειωθή οτι ή χώρα 
μας περιλαμβάνεται εις τά κράτη τά 
άσκοΰντα συντηρητικήν φιλοτελικήν 
πολιτικήν, προβαίυουσα μετά φει- 
δοΰς εις τήν έκδοσιν άυαμνηστικών 
σειρών, διά τον λόγον δέ τοΰτον τά 
Ελληνικά γραμματόσημα λίαν έκτι- 
μώνται άνά τον κόσμον.

Είναι δυνατόν λοιπόν άγαπητέ 
συνάδελφε καί φίλε άναγυώστα νά 
γίνης καί έσύ Φιλοτελιστής. Είναι 
δυνατόν νά άνταλλάσσης γραμματό
σημα μέ δλους τούς άνθρώπους 'Έ λ
ληνας καί ξένους. Μπορείς πλέον 
δταν λαμβάνη μίαν έπιοτολήν νά 
μή πετάξης τό έπ’ αύτής γραμμα
τόσημου άλλά νά τό φυλάξης διά τήν 
συλλογήν σου. Δύνασαι νά έγηραφής 
συνδρομητής είς τά Ελληνικά Ταχυ
δρομεία τά όποια θά σοΰ αποστέλ
λουν άυελλειπώς κάθε νέαν έκδοσιν 
εις τήν διεύθυνσίν σου.

Μέ τήν συμμετοχήν σου αύτήν 
αυξάνεις τό ποσοστού τών Ελλήνων 
Φιλοτελιστών καί γίνεσαι συλλέ
κτης τοϋ ώραιοτέρου γραμματο
σήμου τοϋ κόσμου, τοϋ γραμμα
τοσήμου πού μέ τάς έκδόσεις τών 
πρώτων ’Ολυμπιακών ’Αγώνων τοϋ 
1896, τών Τοπίων, Μνημείων καί 
Ενδυμασιών, τής Ναυμαχίας τοϋ 
Ναυαρίνου, τών 'Ηρώων τής Έ πα- 
ναστάσεως τοϋ 1821, τοϋ Άρκαδίου 
καί τής Εξόδου τοϋ Μεσολογγίου, 
τοϋ ’Αποστόλου Παύλου καί τοϋ 
Πυθαγορείου Συνεδρίου, τής Μινωΐ- 
κής Τέχνης καί τοϋ ’Αρχαίου Ε λλη
νικού Θεάτρου, έδίδαξε τον Ελληνι
κόν Πολιτισμόν είς τήν ύδρόγειον 
σφαίραν.
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ΚΕΡΜΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΑΘΗΜΑΤΑ

Οί κερματοσυλλέκτες δέν είναι τίποτε άλλο παρά ώρισμένες 
συσκευές οί όποιες άφοϋ δεχθούν ένα προκαθορισμένο νόμι
σμα, στήν συνέχεια προσφέρουν αυτόματα τις υπηρεσίες τους. 
Όπως παραδείγματος χάριν τά παρκόμετρα, οί αυτόματοι πω- 
ληταί αναψυκτικών, τά κοινά τηλέφωνα, οί αυτόματες ζυγα
ριές κ.λ.π. Άνθρωποι κερματοσυλλέκτες καί βεβαίως είναι δυ
νατόν νά ύπάρξουν όταν πέρα άπό τις καθημερινές συναλλα
γές, άπό «χόμπυ» δημιουργούν συλλογές άπό παλαιά νομίσμα
τα, ή άπό άνάγκη τοποθετούν τις λιγοστές οικονομίες τους σέ 
κουμπαράδες. Στήν περίπτωσι όμως τού Δ.Μ. τά πράγματα ήταν 
διαφορετικά. Γιατί άπλούστατα ήταν ένας ολιγαρκής διαρρή
κτης, ό όποιος άντί νά έργάζεται τίμια, προτιμούσε νά ζή άπό 
τις οικονομίες των άλλων. Στήν άρχή έργαζόταν ώς όξυγονο- 
κολλητής, άλλά γρήγορα του .. ..κόλλησε ή ιδέα ότι θά μπο
ρούμε νά γίνη αΰτοδίδακτος διαρρήκτης. 'Αφού έξοικονόμησε 
τά έξοδα κινήσεως μέ ώρισμένες μικροκλοπές, ξεκίνησε γιά 
τήν Θεσσαλονίκη όπου σύμφωνα μέ τούς έπίσημους.... βιο
γράφους του, δηλαδή τούς Αξιωματικούς τής ’Ασφαλείας, 
«δούλεψε» σκληρά. 'Αρκεί νά σημειωθή ότι τόν περασμένο 
Αύγουστο, σέ μιά νύχτα ξεσήκωσε άπό έκκλησιά τής συμπρω- 
τευούσης διάφορα κέρματα βάρους 45 κιλών (!). Ή  όχι εύκα- 
ταφρόνητη αύτή λεία του τού έδωσε τήν εύκαιρία νά κάνη γιά 
λίγο διάστημα «παΰσι έργασίας», γιά νά έπανέλθη άργότερα 
δριμύτερος μέ καινούργιες διαρρηκτικές έπιδιώξεις. Αύτή τήν 
φορά όμως ή Γενική ’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης ίσως γιατί διαι
σθανόταν ότι αύτή ή ξαφνική διακοπή έσήμαινε άνανέωσι δυ
νάμεων, τόν άνέμενε μετά βαΐων καί κλάδων. "Ωσπου κάποια 
νύχτα, τήν ώρα πού έτοιμαζόταν νά διαρρήξη μία έκκλησία, 
έπεσε στήν ένέδρα ένός Χωροφύλακος. ’Επακολούθησε συμ
πλοκή μέ τό όργανο τής τάξεως, άλλά τελικά κατώρθωσε νά 
διαφύγη. Στάθηκε όμως άτυχος. Γιατί στόν χώρο τής «δου
λειάς» έγκατέλειψε τό σακκάκι καί μαζί μέ αύτό τήν ταυτότη
τά του, ή όποια καί τού έξασφάλισε ένα εισιτήριο γιά τήν φυ
λακή, όπου θά τού δοθή ή εύκαιρία νά σκεφθή τό πράγμα μέ 
τήν ήσυχία του. Δηλαδή έάν είναι σωστό νά γίνη νυκτόβιος 
Φαντομάς ή τίμιος έργαζόμενος. Τό ίδιο «άτυχος» στάθηκε καί 
ό Α.Α. κάτοικος Λαγκαδά, ό όποιος μετά άπό κάποια άποτε- 
λεσματική «έπιχείρησι», πήγε νά έξοφλήση μέ κέρματα ένα 
παλαιό λογαριασμό πού είχε άφήσει σ’ ένα καφφενεΐο άξίας 
1000 δραχμών. Αύτός ό περίεργος τρόπος καταβολής χρημά
των μέ πενηντάλεπτα, δραχμές, δίδραχμα κ.λ.π. κίνησε τήν ύ- 
ποψία ένός Χωροφύλακος μέ πολιτική περιβολή πού έτυχε νά 
βρίσκεται έκεΐ. "Ετσι χρειάστηκε νά έπέμβη. ’Αφού είδε ότι ό

Α.α . έδινε άντιφατικές άπαντήσεις σέ ώρισμένες έρωτήσεις 
πού τού έκανε, τόν συνέλαβε, γιά νά πρόκυψη άργότερα ότι 
άπό τόν Α.Α. έλλειπε ένα άκόμη «Α» γιά νά πάρη τόν τίτλο τού 
«σπέσιαλ» διαρρήκτη. Προέκυψε δηλαδή ότι τά κέρματα μέ τά 
όποια έξωφλούσε τόν λογαριασμό προέρχονταν άπό τήν δω- 
δεκάτη κατά σειράν διάρρηξι πού είχε κάνει μαζί μέ τις άλλες 
σέ ξένες περιοχές, ώστε νά έχη πάντα άλλοθι .

ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ

«Άσθμαίνων καί πνευστιών», όπως θά έγραφε άσφαλώς ό 
άστυνομικός συντάκτης έφημερίδος πριν άπό έκατό χρόνια, ό 
Μ. Α. παρουσιάσθηκε στό Παράρτημα ’Ασφαλείας Χωροφυ
λακής Νέου Ηρακλείου ’Αττικής, όπου καί κατήγγειλε ότι έ
πεσε θύμα θρασύτατης ληστείας. Συγκεκριμένα άνέφερε ότι σ’ 
ένα κεντρικό δρόμο, άκινητοποιήθηκε άπό τρεις άγνώστους 
νεαρούς, οί όποιοι τού άπέσπασαν μέ τήν βία 300 δραχμές. 
Στήν άνάκρισι όμως πού έπακολούθησε, άπεδείχθη ότι ή κα
ταγγελία ήταν φανταστική. Ό  Μ. Α. ώμολόγησε μέ ψυχική 
συντριβή τήν ένοχή του, προσθέτοντας ότι έδημιούργησε ό-
λόκληρο αύτό τό ........ σήριαλ έλπίζοντας ότι έτσι θά
μπορούσε νά συγκινήση μιά νέα μέ τήν όποια ήταν έρωτευμέ- 
νος. ’Ασυνήθιστο τρόπο διάλεξε ό σύγχρονος αύτός Ρωμαίος 
γιά νά έκφράση τά τρυφερά αίσθήματά του. Καί νά σκεφθή κα
νείς ότι έσπευσε νά καταγγείλη ότι τόν λήστεψαν γιά 300 δρα
χμές, ποσόν πού όπωσδήποτε δέν θά μπορούσε νά συγκινήση 
τήν έκλεκτή τής καρδιάς του. Εκτός πιά έάν μέ αύτόν τόν τρό
πο ήθελε νά δείξη ότι είναι «φτωχός μά τίμιος» όπως άναφέρει 
σχετική «κλαυθμηρίζουσα» λαϊκή μουσική έκδοσι. Τό τελευ
ταίο αύτό μάς θυμίζει τό τέχνασμα πού χρησιμοποιούσε πρό
σφατα ό Ε.Τ. κάτοικος Χαλκίδος, γιά νά έξασφαλίζη τόν έπιού- 
σιο χωρίς νά έργάζεται. Μέ τό πρόσχημα ότι ζητούσε δουλειά, 
πήγαινε σέ διάφορες οίκοδομές, άπό όπου έβγαζε γερό μερο
κάματο γιατί άπλούστατα «ξάφριζε» τις τσέπες άπό τά κρεμα- 
μασμένα ρούχα τών έργατών. Ώσπου κάποτε έπεσε στήν πα
γίδα. Συνελήφθη τήν ώρα πού άνίχνευε τις τσέπες ένός παντα
λονιού στήν πρόχειρη γκαρνταρόμπα τών έργατών κάτω άπό 
ένα γιαπί. Έτσι ό διαρκώς άνεργος Ε.Τ. άλλά κατά τά λοιπά 
άεικίνητος «ποντικός» τών οικοδομών, πιάστηκε στήν φάκα 
γιατί πίστευε ότι θά μπορούσε έπ’ άόριστον νά «δουλεύη» μέ 
«κομπίνες» έκείνους πού έργάζονταν τίμια γιά τό ψωμί τους.
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Ό  πετροπόλεμος, γιά τις μεγαλύτερες τούλάχιστον ηλικίες 
σήμερα, θυμίζει ένα συνηθισμένο τόν παληό καιρό παιδικό 
παιχνίδι έπιπέδου γειτονιάς ή καί συνοικίας καμμιά φορά. Γιά 
νά μή καταναλώνωμε όμως πολύτιμο χώρο μέ τό νά περιγρά- 
φωμε μέ λεπτομέρειες τίς ένδιάμεσες 'Ομηρικές φάσεις του, 
άρκούμεθα νά δώσωμε τόν επίλογο κάθε πετροπολέμου πού 
είχε τό άκόλουθο περίπου σκηνικό : Άτακτη φυγή τών «έμπο- 
λέμων» στήν θέα κάποιου μεγαλύτερου (συνήθως Χωροφύλα- 
κος ή δασκάλου), σπασμένα κεφάλια, θρυμματισμένα τζάμια, 
γυναικοκαυγάδες στήν προσπάθεια νά κατηγορήση ή μιά τόν 
κανακάρη τής άλλης γιά «ήθική αυτουργία», έπειδεικτικοί ξυ
λοδαρμοί (ορισμένων δραστών στις αυλές μέ φωνές καί άναθε- 
ματισμούς γιά νά ίκανοποιηθή «τό κοινόν αίσθημα», παραμονή 
τών «σκληροπυρηνικών» στις γωνιές μέχρι νά βραδυάση ώστε 
νά ξεθυμάνη ή πατρική ή μητρική όργή κ.λ.π. κ.λ.π. Ό  συστη
ματικός πετροπόλεμος είναι - ευτυχώς - άγνωστος γιά τά ση
μερινά παιδιά. Μέ αύτό βέβαια δέν σημαίνει ότι οί γειτονιές 
δέν μένουν όλες τίς ώρες ήσυχες άπό τήν ποδοσφαιρική μπάλ- 
λα πού άνατρέπει γλάστρες ή σπάζει τζάμια, καθώς καί τήν 
άναταραχή άπό τήν θορυβώδη λειτουργία διαφόρων παιχνι- 
διών πού συνήθως είναι «άγχέμαχα» ή «βαλλιστικά» όπλα στις 
φυσιολογικές τους σχεδόν διαστάσεις έλέω πλαστικού ή «πρεσ- 
σαρισμένης» λαμαρίνας.... Παρ’ όλα αύτά, ώρισμένες φορές 
ή άναβίωσι τού πετροπολέμου έστω καί σέ περιωρισμένη κλί
μακα, γίνεται άπό τούς μεγάλους. "Οχι βέβαια άπό ψυχαγωγι
κή, αλλά δυστυχώς άπό έχθρική διάθεσι. Αλλά πάνω σ’ αύτό 
ας δώσωμε καλύτερα τόν λόγο σέ δύο πρόσφατες έγγραφές τού 
Βιβλίου Συμβάντων. Στήν περιοχή τού Πύργου ’Ηλείας, άνα- 
φέρει ή πρώτη, ό Σ. Δ. έργαζόταν μαζί μέ τόν συγχωριανό του 
I. Σ. Σέ κάποια στιγμή έπειδή είδε ότι ό σύντροφός του δέν 
έργαζόταν αποτελεσματικά, τού συνέστησε νά δραστηριοποιη- 
θή. ’Επειδή—όπως ισχυρίζεται πάντα ό Σ. Δ. —έκεΐνος εξακο
λουθούσε νά τόν «δουλεύη» αντί νά έργάζέται φιλότιμα, θέλησε 
νά τόν έπαναφέρη στήν τάξι. Στό τέλος όμως είδε καί έπαθε νά 
τόν έπαναφέρη στήν.. .ζωή γιατί έπάνω στή λογομαχία τού 
πέταξε μιά πέτρα πού τόν έτραυμάτισε σοβαρά στόν δεξιό κρό
ταφ ο... Καί ό έπικίνδυνος πετροπόλεμο; συνεχίζεται.......
Στήν περιοχή Βόλου, συνεχίζει ή δεύτερη έγγραφή τού Βιβλίου 
ό Π. Μ. ύστερα άπό φιλονεικία μέ τόν αδελφά του Α.Μ. τού 
πέταξε μιά πέτρα ή οποία πέρασε σφυρίζοντας λίγα εκατοστά 
δίπλα άπό τό κεφάλι του. Ώργισμένος τότε έκεΐνος, άρπαξε ένα 
δίκαννο καί αντί νά γίνη σύγχρονος —  Κάίν, έπροτίμησε - κα
τά τόν ισχυρισμό του νά πυροβολήση δυό φορές στόν άέρα γιά 
έκφοβισμό.... Ά ς  έλπίσωμε ότι τά προαναφερόμενα περιστα

τικά δέν θά βρουν άλλους μιμητάς. Γεγονός πάντως είναι ότι 
ή κακή αυτή συνήθεια δέν μπορεί νά θεωρηθή ώς «Άγνωστος 
πετροπόλεμος», γιατί όπως προαναφέρεται γιά τούς Νεοέλλη
νες μιας κάποιας ήλικίας, θυμίζει ενα άπό τά συνηθισμένα παι
δικά τους παιχνίδια. Πρέπει όμως οί παιδαριώδεις αύτές συνή
θειες νά παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στις διαφορές τών μεγάλων ; 
Καί κάτι άκόμη : Δέν νομίζομε, ότι είμαστε ύπερβολικά όσο 
καί άδικαιολόγητα τίς περισσότερες φορές ευέξαπτοι ι ’Ιδού 
όχι μιά αλλά περισσότερες άπορίες....

ΚΥΝΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

Καθυστερημένο άλλά άπαραίτητο γιά νά σχηματίση κανείς 
μιά γνώμη γιά τό πού οδηγεί καμμιά φορά ό έξεζητημένος συ
ναισθηματισμός γιά τόν όποιον όπως θά ΐδοϋμε στήν συνέχεια 
δέν έχομε λόγους νά άμφιβάλωμε. Πριν άπό δύο περίπου μή
νες, σ’ ένα Αθηναϊκό προάστιο, χάθηκε ένας σκύλος πού ό κά
τοχός του είχε βαφτίσει «Μπούλη», ίσως λόγοι διχασμού τής 
προσωπικότητος ή «κοσμικοσαλονιακής» σκοπιμότητος. Ά ς 
μή ξεχνάμε ότι καί ό Αλκιβιάδης άκόμη, γιά νά τονίση τήν 
παρουσία του στούς αρχαίους Αθηναϊκούς δρόμους, δέν έδί- 
στασε νά κόψη τήν ούρά τού σκύλου του τόν όποιον αν η 
«Μπούλη» μπορεί νά άποκαλούσε κάπως άλλοιώς, έπί παρα- 
δείγματι «Μειράκιον». Μετά τήν έξαφάνισι τού θυμίζοντος 
τήν νηπιακή άνθρώπινη ήλικία σκύλου - πολυτελείας, ό κά
τοχός του δέν άρκέσθηκε στήν καταγγελία πού φυσικά καί θά 
έκανε στό πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή τήν Άμεσο 
Έπέμβασι τού Αμαρουσίου. Έφ’ φ καί έσπευσε νά τυπώση 
ένα δελτίο άναζητήσεως μέ δύο πρόσφατες φωτογραφίες τού 
σκύλου. Πάλι καλά πού τίς έβαλε καί αυτές, γιατί ό άναγνώ- 
στης τού άγγελτηρίου ίσως νά ένόμιζε ότι χάθηκε κάποιο μι
κρό παιδί μέ τό χαϊδευτικό όνομα «Μπούλης». 'Εγραφε λοιπόν 
τό σπαραξικάρδιου περιεχομένου χαρτί τής άναζητήσεως : 
«.. ..SOS.. ..(αύτό θά μπορούσε νά γραφή μόνο στήν περί- 
πτωσι πού χανόταν καραβόσκυλο). ’Ονομάζομαι Μπούλης, 
γεννήθηκα τήν άλφα ήμερομηνία, έχω ύψος 60 πόντους, ήμουν 
κάτοικος τάδε (άκριβής όδός καί άριθμός).. ..Τήν δείνα ήμε
ρομηνία κάποιος μέ έκλεψε άπό τό σπίτι μου.... (Σημείωσις : 
Ευτυχείς πού είσθε ώ σκύλοι Αθηναίοι....). Θέλω νά έπιστρέ- 
ψω στό σπίτι μου. Παρακαλώ βοηθήστε με. Τηλέφωνον άλφα 
αμοιβή βήτα. Σάς εύχαριστώ (μάλλον γάβ - γάβ θά έπρεπε νά 
γράφη) - Μπούλης....». Αυτές ήταν οί κυνικές έξομολογήσεις 
ένός έξαφανισθέντος. Έρωτάται όμως : Ποιός θά μπορούσε νά 
γνωρίζη τήν σκυλίσια διάλεκτο ώστε νά συνενοηθή μέ τό τη
λέφωνο πού είχε ύποδείξει στήν άγγελία του ύποτίθεται ό τε- 
τράποδος «Μπούλης» ; ’Εκτός έάν (όπως καί συνέβαινε άλλω
στε) τήν συσκευή χειριζόταν ό ιδιοκτήτης του όπότε θά έπρε
πε νά βρεθή κάποιος νά τού άναγγείλη τηλεφωνικώς ότι είναι 
γιά __δέσιμο. Αναμφισβήτητα ή άγάπη γιά τά ζώα είναι χα
ρακτηριστικό γνώρισμα κάθε πολιτισμένου άνθρώπου. Άπό 
τήν στιγμή όμως πού ή άγάπη αύτή παίρνει τίς προαναφερόμε- 
νες διαστάσεις τερατολογίας, γίνεται κάτι χειρότερο άπό κω
μωδία κακής ποιότητος.
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ 
ΒΟΛΛΕΫ - ΜΠΩλ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Ζ.Ι.Ζ.Μ.

Μέ τήν άρτια διοργάνωσι του Γ' Σώματος Στρατού καί υπό 
τήν αιγίδα τού ΑΣΑΕΔ, διεξήχθη στό Παλαί—ντέ σπόρ 
Θεσσαλονίκης άπό 21 έως 28 ’Οκτωβρίου τό 6ο Πρωτάθλημα 
βόλλεϋ μπώλλ μεταξύ τών όμάδων 7 χωρών—μελών τού 
ΣΙΣΜ. Συγκεκριμένα έλαβαν μέρος οί όμάδες του Βελγίου, 
’Ιράν, Δυτ. Γερμανίας, ’Ιταλίας, 'Ολλανδίας, Γαλλίας καί 
'Ελλάδος. Τό αξιοσημείωτο είναι ότι ή άναβίωσι τού πρω
ταθλήματος αύτοΟ, πού είχε νά διεξαχθή έδώ καί 5 χρόνια, 
οφείλεται σέ προηγούμενη είσήγησι τού Χωροφύλακος 
κ. Παν. Άργυροπούλου προπονητοϋ τής όμάδος βόλλεϋ 
τής Χωροφυλακής καί διεθνούς διαιτητού τής FIVA. Ό  τε
λευταίος υπήρξε έκλέκτωρ καί προπονητής τής ’Εθνικής 
’Ενόπλων, καί όπως πάντα, μεθοδικά καί αθόρυβα, κατώρθωσε 
νά «μοντάρη» μιά πανίσχυρη άγωνιστική έξάδα πού άποτε- 
λούσαν οί Χωροφύλακες Γεωργαντής, Δερμάτης, Κολλιόπου- 
λος, Πολύζος, Κουρμπέτης (’Αρχηγός όμάδος) καί ό Στρατιώ
της Άντωνιάδης. Μέ αύτό όμως δέν σημαίνει ότι ό άνερχόμε- 
νος αυτός τεχνικός συνάντησε προβλήματα μέχρι νά κατα- 
λήξη στό τελικό σχήμα τής όμάδος, καί τούτο έπειδή στήν 
διάθεσί του είχε καί άλλους παίκτες έγνωσμένης άξίας. 
Όπως τούς Στρατιώτες Κατσώνη καί Κοντιδάκη, τόν Ναύτη 
Παπαγεωργίου καί τούς Λιμενοφύλακες Κουμπλή καί Ήλιό- 
πουλο. Έξ άλλου καί ό ίδιος σέ συνέντευξι τύπου πού έδωσε 
πριν άπό τούς αγώνες στό Ξενοδοχείο «Καψής» τής συμπρω- 
τευούσης, έδήλωσε πρός τούς δημοσιογράφους ότι είχε έλπί- 
δες άν όχι γιά τήν πρώτη τουλάχιστον γιά τήν δεύτερη θέσι, 
άφού οί παίκτες πού θά χρησιμοποιούσε αποτελούν βασικά 
στελέχη τής ’Εθνικής ’Ανδρών. Τελικά ή όμαδα μας ύστερα
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άπό μία έκπληκτική όμολογουμένως έμφάνισι πού χειροκρο
τήθηκε μέ ένθουσιασμό άπό τούς Θεσσαλονικείς φιλάθλους, 
κατώρθωσε νά τερματίση άήττητη τούς άγώνες κερδίζοντας 
έτσι πανηγυρικά τόν τίτλο τής πρωταθλητρίας. ’Εντυπωσιακά 
υπήρξαν τά άποτελέσματα πού έφερε ή όμάδα μας καί μάλιστα 
μέ ώρισμένους άντιπάλους στις χώρες τών όποιων τό βόλλεϋ 
καλλιεργείται σέ βάθος. Στήν πρώτη της συνάντησι ένίκησε 
τό πανίσχυρο συγκρότημα τής ’Ιταλίας μέ 3—1 σέτ (13—15, 
15—5, 15—3 καί 15—5) γιά νά όλοκληρώση τόν θρίαμβο 
νικώντας διαδοχικά τις όμάδες τού Βελγίου μέ 3—Ο (15—3, 
15 — 7, 15—7, τού ’Ιράν μέ 3—Ο (15—11, 15—10, 15—13), 
τής 'Ολλανδίας μέ 3 — 0 (16-14, 15 — 4) Γαλλίας 3 — 0, 
(15—8, 15—9 καί 15—13) καί τού Βελγίου (τελικός) μέ 3—0 
(15—7, 15—10, 15—5). Είς τήν Ελληνική όμάδα άπενεμή- 
θησαν χρυσά μετάλλια τού ΣΙΣΜ, τού ’Αρχηγείου ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καθώς καί βαρύτιμο κύπελλο πού άπό τό 1961 
άθλοθετή σέ κάθε διοργάνωσι ό Σάχης τής Περσίας. Έπαθλα 
έπίσης άπενεμήθησαν στήν δεύτερη καί τρίτη όμάδα, ένώ 
σέ όλες γενικά άναμνηστικά διπλώματα. Τούς άγώνες διαι- 
τήτευσαν μέ έπιτυχία οί Έλληνες κ.κ. Χρυσαφίδης, Δούκας 
καί Βασιλειάδης καί οί Βάν Βέλντεν (Βέλγος), Κιππολένε 
(’Ιταλός), Μπέκερ ('Ολλανδός) καί Γκέϊσμαρ (Δυτικογερμα- 
νός). 'Ολόκληρος ό τύπος τής συμπρωτευούσης άφιέρωσε 
κολακευτικά σχόλια γιά'τήν συμβολή τών άθλητών τής Χωρο
φυλακής στήν κατάκτησι τού σπουδαίου αύτοΰ πρωταθλή
ματος πού άναμφισβήτητα προβάλλει τήν Χώρα μας στους 
Διεθνείς άθλητικούς κύκλους. Έπ’ αύτοΰ χαρακτηριστική 
υπήρξε ή δήλωσι τού έκπροσώπου τού ΣΙΣΜ Βέλγου Συντα
γματάρχου κ. Φράνσις, ό όποιος κατά τήν δεξίωσι πού έγινε 
μετά τήν λήξι τών άγώνων στήν Λέσχη ’Αξιωματικών Φρου
ράς Θεσσαλονίκης, έδήλωσε μέ άνυπόκριτο ένθουσιασμό 
ότι «Οί Έλληνες μάς έδίδαξαν πώς παίζεται τό σωστό βόλλεϋ». 
Ή  άναγνώρισι αυτή τιμά ιδιαίτερα τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
άφού οί πέντε άπό τούς έξη παίκτες τής ’Εθνικής όμάδος 
ήσαν Χωροφύλακες. Τέλος πρέπει νά ύπογραμμισθή καί ή 
συμβολή στήν μεγάλη αύτή Διεθνή Ελληνική έπιτυχία τού 
προπονητοϋ Χωροφύλακος κ. Παν. Άργυροπούλου οί «μετο
χές» τού όποιου έχουν ήδη άνεβή σημαντικά στόν χώρο τών 
Ελλήνων τεχνικών τού βόλλεϋ».

Οί πέντε άπό τούς έξη πρωταγωνιστάς τού Ελληνικού θριάμ
βου σέ μιά άναμνηστική φωτογραφία μέ τόν προπονητή καί 
συνάδελφό τους κ. Παναγ. ’Αργυρόπουλον. Διακρίνονται 
έξ άριστερών πρός τά δεξιά οί Χωροφύλακες Δερμάτης, 
Κουρμπέτης, Πολύζος, Κολλιόπουλος καί Γεωργαντής.



ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ -  A . Π . Ο. ΧΙΟΥ 6-0

Ή  ποδοσφαιρική όμάδα τοΰ Σώματος εις τά πλαίσια τών 
φιλικών της συναντήσεων μέ σκοπό τήν τόνωσι τοΟ Έπαρχια- 

ι κού Ποδοσφαίρου, τήν 7-11-73, εις τό ’Εθνικόν Γυμναστήριον
Χίου, έδωσε άγώνα μέ τόν τοπικό Σύλλογο Α.Π.Ο. Χίου. 
Τήν συνάντηση ή όποια έγινε μέσα σέ καθαρή αθλητική 
άτμόσφαιρα, παρηκολούθησαν ’Αξιωματικοί, Ύπαξιωμα- 
τικοί καί Χωροφύλακες τής Δ.Χ. Χίου καί πλήθος φιλάθλων. 
Εις τό ήμίχρονο προηγήθη ή όμάδα τής Χωροφυλακής μέ 
τέσσερα τέρματα πού έσημείωσαν οί Χωροφύλακες Χιώτης 
(6 ) μέ σούτ πλασσέ ύστερα άπό έπιτυχημένο 1—2 μέ τόν 
Ρεμοΰνδο, ό ίδιος παίκτης (12 ) ύστερα άπό σέντρα άκριβείας 
τού Σπυροπούλου, καί Ρεμοΰνδος (30 ) καί (43 ) μέ άπ’ ευθείας 
σούτ. Εις τήν έπανάληψι, ή όμάδα τού Σώματος έσημείωσε 
άλλα δύο τέρματα μέ τόν Χιώτη (78 ) ύστερα άπό σέντρα 
άκριβείας τοΰ Σπυρόπουλου καί (80 ) μέ άπ’ ευθείας σούτ. 
’Από τήν όμάδα τοΰ Σώματος δέν ύπήρξαν ύστερήσαντες. 
Τό ίδιο καί άπό τήν τοπική όμάδα οί παίκτες τής όποιας 
παρά τό εις βάρος τους σκόρ έδειξαν έξαίρετο άθλητικό 
ήθος καί μέχρι τό τελευταίο λεπτό τοΰ άγώνος ανέπτυξαν 
αξιόλογο παιχνίδι δίνοντας σέ γενικές γραμμές τήν εικόνα 
ένός γυμνασμένου συγκροτήματος μέ τεχνικές άρετές καί 
προοπτικές άνοδικής έξελίξεως. Τό τελευταίο αυτό υπόσχεται 
καί ή καθ’ όλα ικανή Διοίκησις τοΰ Σωματείου ή όποια 
μαζί μέ τούς φιλάθλους έπεφύλαξε έγκάρδια υποδοχή στήν 
όμάδα μας καί μέ έπιστολή της εις τό Άρχηγεΐον διεβίβασε 
γι’ αύτήν τά αισθήματα άγάπης καί θαυμασμού τών ποδοσφαι
ρικών παραγόντων καί τών χιλιάδων φιλάθλων τής Χίου. 
Μέ τήν όμάδα τοΰ Σώματος άγωνίσθηκαν οί Τουρκομένης, 
Ροπόκης, Σπυρόπουλος, Κυριαζής, Ρίζος, Σταματόπουλος, 
Χιώτης, Οεοδωρόπουλος (60' Σαταράκης), Σταθόπουλος, 
Ρεμοΰνδος (60' Μωύσιδης) καί Κάχρης.

ΑΙΕΘΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Η Δ . Ο . Ε .  ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Σοβαρές, καί γιά ώρισμένους αθλητικούς κύκλους όχι 
άπόλυτα σωστές αποφάσεις, έλαβε ή Διεθνής 'Ολυμπιακή 
’Επιτροπή κατά τήν τελευταία συνεδρίασί της στήν Βάρνα 
τής Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα ή ’Επιτροπή, έν όψει τής 
’Ολυμπιάδος τοΰ Μόντρεαλ, άπεφάσισε τήν περικοπή άπό τό 
πρόγραμμα τών αγώνων 10 συνολικά άγνωνισμάτων, καθώς 
καί τήν μείωσι τοΰ άριθμοΰ τών όμάδων ή τών άθλητών σέ 
ώρισμένα άλλα. Τά άγωνίσματα αυτά είναι τά ακόλουθα: 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΙΣ Καταργοΰνται τά άγωνίσματα τών 200 μ. 
μικτής ατομικής άνδρών καί γυναικών, καί τά 4X100 έλευθέ- 
ρας άνδρών. Ό  άριθμός τής όμάδος τών άνδρών έμειώθη άπό 
38 σέ 33 άτομα, καί τών γυναικών άπό 35 σέ 30. ’Εδώ πρέπει 
νά σημειωθή ότι πρόθεσι τής ’Επιτροπής ήταν νά περικοποΰν 
8 συνολικά άγωνίσματα. Τήν τελευταία όμως στιγμή βρέθηκε 
στήν άνάγκη νά ΰπαναχωρήση, ύστερα άπό δυναμική παρέμ- 
βασι τής Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Κολυμβήσεως ή όποια 
μάλιστα άπείλησε άποχή άπό τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες. 
Μέ αύτόν τόν τρόπο όπως θά έλεγε κανείς έπέτυχε περικοπή 
τής περικοπής διαφόρων σπουδαίων όπως ύπεστήριξε άγω- 
νισμάτων τοΰ ύγροΰ στίβου.
ΣΤΙΒΟΣ: Καταργεΐται τό αγώνισμα τών 50.000 μέτρων 

? βάδην. Παράλληλα έπεκράτησε πρός στιγμήν ή άποψι νά
μετέχη κάθε Χώρα μέ ένα αθλητή σέ κάθε άγώνισμα. ’Επί τοΰ 
σημείου αύτοΰ ή όριστική άπόφασι θά ληφθή στήν άμέσως 
έπομένη συνεδρίασί τής Δ.Ο.Ε.
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: Καταργεΐται τό άγώνισμα σκοπεύσεως
άπό άπόστασι 300 μέτρων.
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ: Παραμένουν τά ίδια άγωνίσματα μέ μόνη 
τήν διαφορά ότι κάθε Χώρα ύποχρεοΰται νά συμμετέχη μέ 
ένα άθλητή σέ κάθε άγώνισμα άντί τών μέχρι σήμερα δύο. 
ΚΑΝΟΕ: Καταργοΰνται τέσσαρα άγωνίσματα τοΰ σλάλομ.
ΞΙΦΟΜΑΧΙΑ: Οί όμάδες μειώνονται άπό 20 σέ 18.
ΧΟΚΕ Υ' Εις τούς τελικούς θά συμμετέχουν 12 όμάδες 

.» άνή τών μέχρι σήμερα 16.
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ: Κάθε Χώρα θά έκπροσωπήται άπό 2 άθλητάς 
σέ κάθε άγώνισμα άντί τών μέχρι σήμερα τριών. 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Άπεφασίσθη ή μείωσι τοΰ άριθμοΰ τών 
συναγωνιζομένων άθλητών καθώς καί τών μεταλλίων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 10ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Μέ άφετηρία τόν Δεκέμβριο, έξη μήνες καί 13 ήμερες 
άπομένουν μέχρι τήν έπίσημη «πρώτη» τοΰ 10ου Παγκοσμίου 
Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, πού θά άρχίση τό άπόγευμα τής 
13ης ’Ιουνίου 1974 στό άπέραντο «Βάλντ Στάντιουμ» τής 
Φραγκφούρτης. Όπως είναι φυσικό, τό ένδιαφέρον τών φι
λάθλων ήμέρα μέ τήν ήμέρα έχει άρχίσει νά κορυφώνεται 
σέ παγκόσμια κλίμακα. Ή  σχετική έπιβεβαίωσι προκύπτει 
άπό τόν ρυθμό διαθέσεως τών εισιτηρίων καί γιά τά 38 μάτς 
τής συναντήσεως πού θά γίνουν άπό 13 ’Ιουνίου έως 7 ’Ιουλίου 
1974. Συγκεκριμένα άπό 2 ’Απριλίου 1973 καί μέχρι πριν λίγες 
ήμέρες, έπί συνόλου 2.129.000 έκδοθέντων εισιτηρίων, είχαν 
διατεθή σέ 208 Γραφεία τής Γερμανίας 1.720.000 ένώ τά ύπό- 
λοιπα έχουν σταλή σέ διάφορες χώρες τοΰ ’Εξωτερικού. 
’Εν τφ μεταξύ τά προγνωστικά έχουν άρχίσει νά παίρνουν 
διαφορετική μορφή ύστερα άπό τόν άναπάντεχο άποκλεισμό 
τής ’Εθνικής ’Αγγλίας. Έτσι τό ένδιαφέρον γιά τό ποιος θά 
κρατήση τά σκήπτρα τοΰ παγκοσμίου ποδοσφαίρου γιά τήν 
έπομένη 4ετία, περιορίζεται μεταξύ τών ποδοσφαιρικών 
ύπερδυνάμεων δύο διαφορετικών ήμισφαιρίων. Δηλαδή τής 
Δυτ. Γερμανίας καί τής Βραζιλίας, ένώ ή ’Ιταλία έπί τοΰ πα
ρόντος τούλάχιστον ύστερα μάλιστα άπό τις γνωστές περιπέ- 
τειές της γιά νά πάρη τό εισιτήριο τής προκρίσεως, έξακο- 
λουθεϊ νά είναι ή έπικεφαλής τών «Άουτσάϊντερς». Επειδή 
όμως στό ποσδόσφαιρο όλα είναι δυνατά νά συμβοΰν, τόν 
λόγο θά δώσουν τά άποτελέσματα έπί τάπητος ή μάλλον 
τοΰ χορτοτάπητος τών γηπέδων, τό όποία ώς γνωστόν «με
τράνε» πάντα άνεξάρτητα μέ τήν προϊστορία καί τήν πραγμα
τική δυναμικότητα μιας όμάδος. Εκείνο πάντως πού έχει 
ιδιαίτερη σημασία καί άπό σήμερα ήλεκτρίζει τούς φιλάθλους 
τών δύο αύτών χωρών, είναι τό γεγονός ότι σύμφωνα μέ τό 
πρόγραμμα, οί όμάδες τους δέν θά δώσουν άγώνα μεταξύ τους 
παρά μόνο στήν περίπτωσι πού θά κατορθώσουν νά φθάσουν 
μέχρι τόν τελικό πού θά γίνη στις 7 ’Ιουλίου στό ’Ολυμπιακό 
Στάδιο τοΰ Μονάχου. 'Η Βραζιλία θά άνήκη στόν πρώτο, 
ένώ ή Δυτ. Γερμανία στόν τέταρτο όμιλο. Μέ τήν εύκαιρία

Πανοραμική άποψι τοΰ Όλυμπιακοΰ Σταδίου τοΰ Μονάχου 
όπου θά γίνη ό μεγάλος τελικός τοΰ Κυπέλλου.

αύτή σημειώνεται ότι οί ύπόλοιπες 16 όμάδες θά χωριστούν 
σέ τέσσερις όμίλους. Οί άγώνες τοΰ πρώτου θά διεξάγωνται 
στό ’Ολυμπιακό στάδιο τοΰ Δυτ. Βερολίνου (77.000 θέσεων) 
καί τό «Βόλκς—Πάρκ» (62.000) τοΰ ’Αμβούργου, τοΰ δευτέ
ρου στό «Βάλντ Στάντιουμ» (65.000) τής Φραγκφούρτης 
«Γουεστφάλεν» (54.000) τοΰ Ντόρτμουντ καί «Πάρκ» (70.000) 
τοΰ Γκελσενκίρχεν, τοΰ τρίτου στό «Ρέϊν» (70.000) τοΰ Ντύ- 
σελντορφ, «Νιεντερσάσχεν» (62.000) τοΰ Άννοβέρου καί 
«Γουεστφάλεν» (54.000)τού Ντόρτμουντ καί τέλος τοΰ τετάρ
του όμίλου στό ’Ολυμπιακό Στάδιο τοΰ Μονάχου (76.000) 
καί «Νέκαρ» (66.000) τής Στουτγάρδης.
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Α Ν Α Γ Κ Η

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΤρίνάπό λίγες ήμέρες στά «ψιλά» των έφημερίδων δημοσιεύ- 
θηκε μία είδησι ή όποια ασφαλώς καί είναι φυσιολογικό νά 
έχει ήδη περάσει στό περιθώριο τής μνήμης όλων έκείνων πού 
τήν διάβασαν. ’Αλλά καί αν συνέβαινε νά δημοσιευόταν μέ 
πεντάστηλο τίτλο στήν πρώτη σελίδα, δέν θά έπαυε όπως θά 
έλεγε κανείς νά είναι «ήμερόβιος», άφοϋ όπως είναι ιστορικά 
γνωστό οί άρχαϊκές μονάχα «έφημερίδες» δηλαδή οί πίνακες 
όπου γινόταν ή καταχώρησι σημαντικών ιστορικών γεγονότων, 
βρίσκονταν πάντα άπό πλευράς περιεχομένου στήν πρώτη 
γραμμή τού ένδιαφέροντος. Σήμερα τά γεγονότα τής καθημε
ρινής ζωής δέν δημιουργούν τήν άνάγκη έκλεκτικής δημοσιεύ- 
σεώς τους άφοϋ υπάρχει ή ευχέρεια νά γίνουν στό σύνολό τους 
προσιτά στήν κοινή άντίληψι άπό μηχανοποιημένα μέσα.Έτσι 
άναπόφευκτα οί πληροφορίες γιά τόν σημερινό άνθρωπο- 
μπήκαν καί αυτές στόν μηχανισμό τής τυποποιήσεως καί έγιναν 
ειδήσεις πρωινές, μεσημεριανές, άπογευματινές, έσπερινές ή 
μεταμεσονύκτιες καί άνάλογα μέ τό μέσο μεταδόσεώς τους 
δημοσιογραφικές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, άκόμη καί δια
στημικές στήν περίπτωσι πού άναμεταδίδονται άπό τόν 
έξωγήϊνο χώρο στιγμιότυπα άπό τις έκτοξεύσεις τών έλπίδων 
τού άνθρώπου στήν μυστηριακή σιωπή τού άπειρου.Ό φυσιολο
γικός αυτός είδησεογραφικός βομβαρδισμός είναι έπόμενο νά 
προκαλή κάθε φορά διέγερσι τού ένδιαφέροντος άλλα στήν 
συνέχεια καί μιά κάποια χαλάρωσι στήν μνήμη. Γιατί τό 
άγχος, όπως συνηθίζεται νά λέγεται σήμερα τό ψυχοπαθολο- 
γικό αυτό σύνδρομο έξουθένώσεως άπό τόν έπιταχυνόμενο κά
θε ήμέρα ρυθμό τής ζωής, καθώς καί οί αντιφατικές καταστά
σεις πού είτε έκούσια είτε άκούσια δημιουργούν έκεϊνοι πού 
πλαστογραφούν τό άληθινό της νόημα, είναι δύο άκόμη βασικά 
στοιχεία τά όποια δημιουργούν «κατά συνθήκην» ανασταλ
τικές συνέπειες στήν θεώρησι τών διαφόρων γεγονότων τής 
καθημερινής ζωής. Οί ’Αρχαίοι όπωσδήποτε περισσότερο 
πρακτικοί άπό έμας είχαν συμπτύξει τήν κοινωνική πραγματι
κότητα στά περίφημα ρητά τους, φροντίζοντας παράλληλα νά 
έκλαϊκεύουν τήν φιλοσοφία μέ τήν μυθολογία. Σήμερα πού 
όλοι οί δρόμοι τής σκέψεως οδηγούν παντού καί σχεδόν που
θενά, στόν ψυχικό κόσμο τού άνθρώπου συσσωρεύονται πολ
λές καί ποικίλες «έμπειρίες» όπως συνηθίζονται νά λέγονται 
άόριστα, οί όποιες όμως μέ τήν ταχύτητα πού διαδέχεται ή μιά 
τήν άλλη γίνονται μέσα σέ σχετικώς έλάχιστο χρόνο υποσυνεί
δητες, καί άναβιοΰν τότε μόνο όταν μεσολαβήση κάποιος 
ισχυρός έρεθισμός. "Αν έπομένως ή παραπάνω δημοσιογραφική 
είδησι πέρασε μέ ευκολία στό περιθώριο τής μνήμης τής συν
τριπτικής πλειοψηφίας τών άναγνωστών, αυτό έγινε γιατί ή 
έφημερίδαδιαβάστηκε άπλώς χωρίς νά μελετηθή. Θά ήταν έξω- 
φρενικό άν ύπεστήριζε κανείς άβασάνιστα ότι οί ειδήσεις καί 
στήν προκειμένη περίπτωσι οί δημοσιογραφικές δέν δημιουρ
γούν χρήσιμες έμπειρίες. ’Εκείνο όμως πού προέχει είναι άν ή 
άνάγνωσι μιας έφημερίδος προβληματίζει τόν άνθρωπο ή 
άπλώς ικανοποιεί τήν περιέργειά του. Μέ άλλα λόγια 
δηλαδή άν σέ τρεις διαφορετικές ειδήσεις πού άναφέρονται 
έπί παραδείγματι σ’ ένα καλλιτεχνικό σκάνδαλο, μιά έρευνα 
γιά τρ αίτια τών τροχαίων άτυχημάτων ή όποιοδήποτε άλλο 
κείμενο μικρό σέ έκτασι άλλά μεγάλο σέ σημασία, ό άναγνώ- 
στης «καταβροχθίση» τό κείμενο τής πρώτης, περιεργασθή 
άπλώς τούς τίτλους ή τις φωτογραφίες τής δεύτερης, καί σταθή 
μ’ ένα φευγαλέο βλέμμα στήν τρίτη. «Μόλις βγήκε άπό τήν 
φυλακή διέρρηξε δύο σχολεία καί μία έκκλησία» έγραφε ό 
τίτλος στό προαναφερόμενο «είδησάριον» πού υπήρξε άφορ- 
μή νά γραφή αυτό τό σχόλιο. Ποιος όμως άπό έμάς στάθηκε 
γιά λίγο σκεφτικός γιά νά συνειδητοποιήση τό δράμα τού 
1 δχρονου Ν.Π. τής Θεσσαλονίκης; Καί γιατί όχι νά προκα- 
λέση άνάλογη συζήτησι μέ τήν οίκογένειά του ή τόν κύκλο 
πού συναναστρέφεται; Θά μοΰ πή κανείς ότι κάτι τέτοιο είναι 
ύπερβολή γιατί είναι άδύνατο νά κάνωμε θέμα συζητήσεως 
καί τήν παραμικρή είδησι πού διαβάζομε στις έφημερίδες. 
Καί όμως μιά μικρή είδησι έπί παραδείγματι άπό τά παραλει
πόμενα τού άθλητικοΰ ρεπορτάζ θά μπορούσε νά δημιουργήση 
συζητήσεις έπί συζητήσεων άκόμη καί στόν χώρο τής έργα- 
σίας. Ή  περίπτωσι τού Ν.Π. γράφτηκε στις έφημερίδες καί 
μάλιστα όπως καί έδώ μέ άρχικά γράμματα άντί γιά όνοματε- 
πώνυμο, όχι γιά κατανάλωσι άλλά γιά νά προκαλέση κάποιον 
έρεθισμό στόν ψυχικό κόσμο τού άναγνώστη. Γιά νά τού 
ύπενθυμίση έμμεσα ότι κάτι τέτοιο μπορεί νά συμβή καί

σ’ ένα άπό τά δικά του τά παιδιά ή ένός άπό έκείνους πού δια
τηρεί σύνδεσμο φιλικό ή καί άπλή γνωριμία. ’Αλλά άς ίδοΰμε 
τί άνάφέρει στήν συνέχεια ή είδησι. Ό  Ν.Π., στά πρώτα 
χρόνια τής έφηβείας του βρέθηκε στήν φυλακή γιά διάφορες 
κλοπές πού είχε κάνει. Τήν έπομένη ήμέρα μετά τήν άποφυ- 
λάκισί του διέρρηξε δύο Σχολεία, μιά έκκλησία καί δύο σπί
τια άπό όπου άπέσπασε χρήματα, κοσμήματα καί κλινοσκε
πάσματα. Τό σπουδαίο είναι ότι ένα άπό τά δύο σπίτια άνήκε 
στόν παππού του. Τό τελευταίο αυτό σέ συνδυασμό μέ τό γε
γονός ότι δέν έδίστασε νά παραβιάση καί τόν ίερό χώρο τής 
θείας λατρείας, εύλογα όδηγεΐ στό συμπέρασμα ότι δέν πρέ
πει νά είχε ήθικές άναστολές. Αυτό όμως δέν είναι ύποχρεω- 
τικά άπόλυτο γιατί κάθε νεανική ένέργεια είτε καλή είτε κακή 
έκτος τού ότι είναι θέμα οικογενειακής άγωγής, πάντα περιέχει 
σπέρματα άπερισκεψίας, πού άνάλογα μέ τις περιστάσεις 
δημιουργούν διαφορετικής μορφής άποτελέσματα. Φυσιολο
γικά ό Ν.Π. τήν πρώτη ήμέρα μετά τήν άποφυλάκισί του 
θά έπρεπε νά τήν περάση μαζί μέ τούς δικούς του. Μέ τό 
νά φθάση όμως στό σημείο νά κλέψη μέχρι καί κλινοσκεπά- 
σπατα, αύτό σημαίνει ότι άπό καιρό κυριαρχούσαν στόν ψυ
χικό του κόσμο φυγόκεντρες τάσεις άπό τήν οικογενειακή 
έστία. Ποιος όμως μπορεί νά άποκλείση τήν έκδοχή, ότι 
μπορεί καί νά μήν έγινε δεκτός άπό τήν οίκογένειά του; Γιατί 
δυστυχώς ώρισμένοι γονείς στήν άδυναμία τους νά χαλινα
γωγήσουν τά ζωηρά παιδιά τους αύτοσυμβιβάζονται μέ τήν 
σκέψι ότι μόλις ένηλικιωθοϋν θά τά έγκαταλείψουν στήν 
τύχη τους μιά καί τότε «δέν θά τούς πιάνει ό Νόμος». Μά 
αύτό είναι ψυχρός υπολογισμός. Καθαρό έγκλημα μέ μακρο
χρόνια προμελέτη. Ή  περίπτωσι τού Ν.Π. είναι συγκλονι
στική. Πρώτα διέρρηξε κάθε δεσμό μέ τήν οίκογένειά του 
καί ύστερα τις πόρτες τών Σχολείων καί τής έκκλησίας. Είναι 
όμως άμεσα υπεύθυνος γι’ αυτό; "Οχι βέβαια γιατί σέ κάθε 
(οργανωμένη κοινωνία δέν άνήκουν τά παιδιά στούς γονείς 
άλλά οί γονείς στά παιδιά. Ά ν ό άτυχος αύτό έφηβος άπό τήν 
παιδική ήλικία διέκοψε τόν έκκλησιασμό καί τις σπουδές του 
μέ τό άχαρο όσο καί πρόχειρο αίτιολογικό ότι «δέν τά παίρ
νει τά γράμματα», αύτό έγινε μέ τήν έγκληματική συγκατά- 
βασι τών γονέων του. "Ας έπαιρνε τουλάχιστον τόν σωστό 
δρόμο τής ζωής καί αυτό θά ήταν άρκετό νά γίνη σήμερα ένας 
τίμιος έργάτης πού θά μπορούσε νά έπανορθώση κάθε σφάλμα 
τής νεανικής ζωής του μ’ ένα άπλούστατο τρόπο: Τόν σχημα
τισμό μιάς χαρούμενης οικογένειας μέ άπογόνους προικισμέ
νους μέ ό,τι έκείνος έσπατάλησε ή άφησε νά περάση άναξιο- 
ποίητο. 'Ο Ν.Π.—προσθέτει ή είδησι—έσπευσε νά έκποιήση 
τά κοσμήματα πού έκλεψε στόν άσυνείδητο χρυσοχόο Θ.Π. 
Καί όπως γίνεται σέ παρόμοιες περιπτώσεις «άντί πινακίου 
φακής» πού θά μπορούσε όμως νά έξοικονομήση μέ τόν τίμιο 
Ιδρώτα του. Αύτές είναι σέ γενικές γραμμές οί προεκτάσεις 
μιάς «δεύτερης» δημοσιογραφικής είδήσεως πού έδιάβασαν 
πολλοί καί έμελέτησαν ίσως έλάχιστοι. Μά αύτό θά έλεγε 
κανείς είναι «σταγών έν τώ ώκεανφ» γιατί ύπάρχουν τόσα 
άλλα κοινωνικά προβλήματα πού άπαιτοΰν μελέτη συλλογική 
καί άτομική. Άνθρωποι πάντως είναι οί συντελέσταί κάθε
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κοινωνικού προβλήματος. Όσα μέτρα καί αν λάβη ή Πολι
τεία δέν μπορεί νά έπιτύχη «άπάλειψι άντικοινωνικών συντε
λεστών» τήν στιγμή μάλιστα πού οί άρμοδιότητές της φθάνουν 
μέχρι έκεϊ όπου άρχίζουν τά στενά οίκογενειακά πλαίσια.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 
ΜΕ ΕΛΠΙΔΕΣ

Είς τό τεύχος Μαίου, ή στήλη είχε άσχοληθή μέ μία πρω
τοποριακή γιά τά έλληνικά δεδομένα μέθοδο έλέγχου τής 
κυκλοφορίας πού έφαρμόζει ήδη ή Τροχαία Προαστίων είς 
τά πλαίσια τής ειρηνικής μάχης της γιά τήν μείωσι τών τρο
χαίων άτυχημάτων. Συγκεκριμένα είχαμε γράψει τότε ότι ή 
Υπηρεσία αύτή διαθέτει μία τελευταίου τύπου εύαίσθητη 
συσκευή ραντάρ, ίκανή νά έπισημαίνη καί νά φωτογραφίζη 
αύτόματα διάφορα άνορθόδοξα κυκλοφοριακά περιστατικά. 
Τά άποτελέσματα άπό τήν χρήσι τής συσκευής αύτής ύπήρξαν 
άμεσα. Γι’ αύτό καί ή 'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Προαστίων 
στήν προσπάθειά της νά έξοπλίση μέ σύγχρονα μέσα τις 
'Υπηρεσίες της πού έλέγχουν τήν κυκλοφορία σ’ ένα άπέ- 
ραντο αστικό καί ΰπεραστικό όδικό δίκτυο, άπεφάσισε νά 
στείλη στό έξωτερικό ένα άπό τά στελέχη της προκειμένου 
νά ένημερωθή μέ τήν χρήσι καί έκτίμησι τής άποτελεσματι- 
κότητος διαφόρων φωτογραφικών μηχανών τελευταίου τύπου 
οί όποιες χρησιμοποιούνται ή πρόκειται νά χρησιμοποιηθούν 
άπό διάφορες εύρωπαϊκές 'Υπηρεσίες Τροχαίας. Συγκεκρι
μένα έστάλη ό Υπομοίραρχος κ. ’Ιωάννης Βανικιώτης ό 
όποιος έπεσκέφθη τις έγκαταστάσεις τού οίκου TRAFFIPAX 
τού Ντύσσελντορφ γιά νά παρακολουθήση μιά έπίδειξι δια
φόρων μοντέλλων σέ συνεργασία μέ τεχνικούς τού έργοστα- 
σίου καθώς καί ’Αξιωματικούς τής τοπικής ’Αστυνομίας. 
Συναντήσαμε πριν άπό ήμέρες τόν συνάδελφο στό Γραφείο 
του καί στήν κυριολεξία «κρεμαστήκαμε» άπό τά χείλη του 
καθώς μέ τήν βοήθεια διαφόρων «προσπέκτο,ις» μας περιέγραψε

τις τεχνικές λεπτομέρειες καί τήν άποτελεσματικότητα διαφό
ρων φωτογραφικών μηχανών έπισημάνσεως τροχονομικών πα
ραβάσεων, πού μπορούν νά προσαρμοσθοΰν άκόμα καί σ’ ένα 
δίκυκλο τής Τροχαίας. Συνολικά μάς περιέγραψε πέντε τύπους 
μηχανών. ’Από τήν άπλούστερη μέχρι τήν πιό πολύπλοκη 
πού είναι συνδυασμός μηχανής λήψεως, σύστημα μετρητού 
ταχύτητος, ραντάρ, πλήκτρων κ.λ.π. ’Αλλά έκεϊνο πού μάς 
έντυπωσίασε, ήταν τό σημείο έκεϊνο τής άφηγήσεως τού συνα
δέλφου ό όποιος μάς διαβεβαίωσε ότι έδοκίμασε υπερηφά
νεια όταν άκουσε ώρισμένους άπό τούς Γερμανούς ’Αξιωμα
τικούς τής Τροχαίας οί όποίοι μίλησαν κολακευτικά γιά τήν 
Χώρα μας καί τήν εύγένεια τών Τροχονόμων τής Χωροφυλα
κής διευκρινίζοντας ότι ήταν ένήμεροϊ γι’ αύτό άπό άφηγή- 
σεις διαφόρων συμπατριωτών τους πού ήρθαν κατά καιρούς 
ώς τουρίστες στήν 'Ελλάδα. Τό τελευταίο αύτό μάς δίνει τό 
δικαίωμα νά έπαινέσωμε άπό αύτήν τήν στήλην όλους τούς 
Ανωνύμους Τροχονόμους οί όποιοι μέ τήν άψογη έκτέλεσι 
τών καθηκόντων τους, γιά μιά άκόμη φορά διαπιστώνεται 
ότι συμβάλλουν στήν διεθνή προβολή τού Σώματος.

Αύτές τις ήμέρες, όλόκληρος ό μηχανισμός τών 'Υπηρε
σιών Τροχαίας Χωροφυλακής βρίσκεται σέ κατάστασι έντα- 
τικής προετοιμασίας έν όψει τών έορτών. ’Εφέτος, όπως 
άλλωστε συμβαίνει κάθε χρόνο σέ σύγκρισι μέ τόν άμέσως 
προηγούμενο, προβλέπεται μεγαλύτερη έξοδος τροχοφόρων 
άπό τήν περιοχή ’Αθηνών μέ προορισμό τήν ’Επαρχία. Άπό 
πληροφορίες πού έφθασαν τελευταία στά Γραφεία μας, προ
κύπτει ότι οί Κεντρ.κές 'Υπηρεσίες Τροχαίας καταρτίζουν 
ένα γενικό ή κάθε μία σχέδιο άντιμετωπίσεως τής καταστά- 
σεως μέ άντικειμενικό σκοπό τήν πρόληψι τών άτυχημάτων 
καί ταΰτόχρονα τήν διευκόλυνσι τής κινήσεως τών όχημάτων. 
Μία άληθινά συγκινητική άμιλλα έχει δημιουργηθή μεταξύ 
τών Τροχονόμων Χωροφυλακής, κάθε ένας άπό τούς όποιους, 
φιλοδοξεί νά μή βαφή μέ αίμα ή περιοχή έκείνη τής άσφάλτου 
πού έλέγχει είτε μεμονωμένα είτε ώς πλήρωμα περιπολικών 
ή όδηγός δικύκλου. Πρό ήμερών βρεθήκαμε μέ ύπηρεσιακή 
αποστολή έκτός Αθηνών. Έτσι μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά 
συνομιλήσωμε μέ αρκετούς Τροχονόμους πού συναντήσαμε 
καθ’ όδόν. Ό λοι τους βασιζόμενοι στήν πείρα καί τήν ικανό
τητά τους πιστεύουν ότι κατά τό διάστημα τών έορτών μέ 
λίγη κατανόησι καί προσοχή άπό τήν πλευρά τών όδηγών 
είναι δυνατόν νά περιορισθοΰν οί άπώλειες σέ ανθρώπινα 
θύματα καί ύλικές ζημίες. Τις ίδιες διαβεβαιώσεις είχαμε 
καί άπό τήν τηλεφωνική μας έπικοινωνία μέ διάφορες 'Υπη
ρεσίες διαφόρων διαμερισμάτων τής Χώρας. Έν τφ μεταξύ 
χίλιες δυό πρωτοτυπίες σχεδιάζονται άπό τούς Τροχονόμους 
στήν προσπάθειά τους νά δημιουργήσουν έορταστική άτμό- 
σφαιρα στήν έπίπονη άπασχόλησι πού τούς περιμένει. "Ετσι 
καθώς πληροφορούμεθα, έτοιμάζονται εύχετήριες κάρτες, 
καλαίσθητα ήμερολόγια, γιορταστικά πολύχρωμα μπαλλόνια 
κ.λ.π. γιά νά τά μοιράσουν στούς όδηγούς μαζί μέ τήν άγάπη 
καί τό χαμόγελό τους. Ά ς  έλπίσωμε ότι όλα θά πάνε καλά 
ώστε τις έφετεινές γιορτές νά μείνουν άναίμακτοι οί Ελληνι
κοί δρόμοι. Οί όδηγοΐ πρέπει νά προσέξουν πολύ. Ό  γενικός 
£λεγχος τού αΰτοκινήτου τους λίγο πριν ξεκινήσουν, είναι 
άπαραίτητος. Επίσης ή σχολαστική τήρησις τών κανόνων 
κυκλοφορίας μέ τό πνεύμα τού «σπεύδε βραδέως» καί εϊδικώ- 
τερα: ή ρύθμισι τής ταχύτητος άνάλογα μέ τις ιδιομορφίες 
τού δρόμου καί τής κυκλοφορίας ή καιρικές συνθήκες καθώς 
καί ή προσεκτική ύπέρβασι, ή καλή χρήσι τών φώτων, ή τή- 
ρησι τής άποστάσεως άσφαλείας καί ή παροχή τής προτε- 
ραιότητος, είναι τά βασικά έκεϊνα στοιχεία πού έξασφαλίζουν 
ένα άνετο ταξίδι χωρίς κίνδυνο έμπλοκής σέ άτύχημα. Άπό 
μία πρόχειρη στατιστική διαπιστώσαμε ότι πέρισυ στό 
20ήμερο πού μεσολάβησε μεταξύ 20 Δεκεμβρίου καί 10 ’Ια
νουάριου, στήν περιοχή πού άστυνομεύεται άπό τήν Χωρο
φυλακή έγιναν 127 τροχαία άτυχήματα μέ θλιβερό άπολογισμό 
51 νεκρούς, 98 βαρειά τραυματίες καί 145 έλαφρότερα. Δηλα
δή κατά μέσον όρον περισσότεροι άπό 2 νεκροί καί 12 περίπου 
τραυματίες κάθε μέρα. Τά περισσότερα άπό τά άτυχήματα 
αύτά έγιναν τις παραμονές καί τις ήμέρες τών Χριστουγέννων 
καί τής Πρωτοχρονιάς. Ό λα γενικώς ώφείλονταν στήν μή 
τήρησι τών βασικών κανόνων κυκλοφορίας πού προαναφέ- 
ρονται καί κυρίως στήν ύπερβολική ταχύτητα, τήν άντικα- 
νονική ύπέρβασι καί τήν όλισθηρότητα τού όδοστρώματος 
λόγφ καιρικών συνθηκών. Περιττόν νά τονισθή ότι οί ίδιοι 
κίνδυνοι δημιουργοΰνται καί έφέτος άν δέν άντιμετωπισθοΰν 
σωστά. Γι’ αυτό μεταξύ όλων τών όδηγών καί πεζών άς γίνη 
γενικό σύνθημα ότι όλοι οί δρόμοι τις γιορτές όδηγοΰν κοντά 
στά άγαπημένα τους πρόσωπα καί όχι στις κλινικές καί στά 
Νοσοκομεία.
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—Ή  'Ιστορία τοϋ διεθνούς αύ- 
τοϋ άστυνομικοϋ οργανισμού ξε
κίνα άπό τό έτος 1923. Πενήντα 
έτών βίο έχει, δηλαδή, ή Ίντερπόλ. 
Ή  ίδρυσί της άπεφασίσθη στο 
Διεθνές ’Αστυνομικέ Συνέδριο, που 
συνήλθε τότε στην Βιέννη. Σέ αυτό 
άντιπροσωπεύθηκαν είκοσι δυο 
χώρες. (Μεταξύ των χωρών αυτών 
ήταν καί ή Ελλάς. Είναι, δηλαδή, 
ή χώρα μας άπό τα ιδρυτικά μέλη 
τής Ίντερπόλ). Οί σύνεδροι άπε- 
φάσισαν τότε την σύστασι μιας 
έπιτροπής, τής οποίας έργο θά ήταν 
ή καταδίωξις έγκληματιών, γιά τούς 
οποίους ή άστυνομία τής χώρας τους 
θά είχε στοιχεία δτι κατέφυγαν στο 
εξωτερικό. Στην επιτροπή αυτή 
δόθηκε ή ονομασία INTERN ATI
ONAL KRIMINAL PO LIZEIH  
KOMMISION
(Διεθνής Επιτροπή Διώξεως τοϋ 
’Εγκλήματος).

—Μετά τήν ίδρυσί της, ή διε
θνής αύτή άστυνομία ένέγραψε στο 
ενεργητικό της πολλές έπιτυχίες. 
Έ παψε όμως, ούσιαστικά, νά λει- 
τουργή μετά τό 1937, όταν ή 
ναζιστική Γερμανία προσάρτησε τήν 
Αυστρία καί μετέφερε στο Βερο
λίνο τήν έδρα καί τά άρχεϊα τής 
’Επιτροπής τά όποια σχεδόν κα- 
τεστράφησαν. Μιά νέα ώθησις δό
θηκε μετά τον πόλεμο, τό 1945, μέ 
τήν ύποκίνησι μερικών παλαιών 
μελών της, καί ιδιαιτέρως τών 
Βέλγων. Στήν δεκαετία 1946—1956 
σημείωσε, προοδευτικά,συνεχή πρόο
δο καί βελτίωσι. Κατά τό έτος 
αυτό, τό 1956, πραγματοποιήθηκε 
στήν Βιέννη ή 25η σύνοδος τής 
Γενικής Συνελεύσεως τής όργανώ- 
σεως, ή οποία έψήφισε νέον κανο
νισμό καί νέο καταστατικό. ’Αργό
τερα, στις γενικές συνελεύσεις τής 
Μαδρίτης (1962), τοϋ Καράκας 
(1964) καί τοϋ Κιότο (1967), 
τροποποιήθηκαν ώρισμένα άρθρα τοϋ 
κανονισμοϋ καί τοϋ καταστατικού, 
ώστε νά άνταποκρίνωνται πλήρως 
στήν άποτελεσματική δίωξι τοϋ 
εγκλήματος έπί διεθνούς έπιπέδου. 
’Εν τώ μεταξύ, ή προπολεμική 
«τηλεγραφική διεύθυνσις» (συντο- 
μογραφία) τής όργανώσεως έγινε 
επίσημη, διεθνώς, ονομασία της : 
Ίντερπόλ. Μέ τό όνομα αύτό άλ
λωστε καθιερώθηκε σάν σύμβολο 
τής άστυνομικής δράσεως άνωτάτου 
έπιπέδου, πού εκτείνεται σέ ολό
κληρο τον πλανήτη μας καί επι
σφραγίζεται άπό θεαματικές καί 
έπίκαιρες έπιτυχίες.

—'Η  Ίντερπόλ άποτελεϊται σή-

690



μέρα άπό πεντακοσίους υπαλλή
λους, στήν πλειοψηφία τους Γάλ
λους, γιατί ή έδρα της είναι τώρα 
στο Παρίσι. Τα γραφεία της βρί
σκονται στο Σαίν Κλού, κοντά στις 
όχθες του Σηκουάνα μέσα σ’ ένα υπέ
ροχο έξοχικό τοπίο γεμάτο πρασινά
δες καί άνθη, πού άγκαλιάζει την 
γαλλική πρωτεύουσα πέρα άπό τήν 
Μονμάτρη καί άπλώνεται ώς τήν 
Μπώς.

—’Ανώτατο δργανο της Ίντερ- 
πόλ είναι ή Γενική Συνέλευσις, ή 
οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
σέ μια άπό τις χώρες —μέλη καί 
συγκεντρώνει τούς έκπροσώπους ό
λων των κρατών —μελών μέ ίσο 
δικαίωμα ψήφου στύν προσδιο
ρισμό τών άρχών δράσεως, στήν 
ένδεχομένη τροποποίησι γενικών κα
νόνων, στήν λύσι ειδικών προβλη
μάτων, στήν έγκρισι του προϋπο
λογισμού καί στήν έκλογή, για 
τριετή θητεία, της Εκτελεστικής 
Επιτροπής. 'Η  τελευταία αυτή άπο- 
τελεϊται σήμερα άπό τον πρόεδρο, 
άπό τρεις άντιπροέδρους καί άπό 
έννέα μέλη, τα όποια εκλέγονται 
μέ βάσι ένα δίκαιο γεωγραφικό 
καταμερισμό. Σήμερα πρόεδρος τής 
Ίντερπόλ είναι ό Βέλγος Φιρμέν 
Φρανσέν. ’Αντιπρόεδροι είναι ό Λι- 
βανέζος Χάννα Ά μ π ί—Τσάκρα, ό 
Καναδός Μάκλομ Φράνσις Α. 
Λίντσαιη καί ό Αιγύπτιος Χόσνι 
Τάχα Ναγκίμπ.

—Γιά τήν λειτουργία καί τήν 
έφαρμογή τών άποφάσεων τής ’Εκ
τελεστικής ’Επιτροπής, ή Γενική 
Συνέλευσις έκλέγει επίσης ένα γε
νικό γραμματέα, κατά προτίμησι 
άπό τήν χώρα πού φιλοξενεί τήν 
μόνιμη γραμματεία. 'Ο  άνώτατος 
αύτός άξιωματοΰχος τής όργανώ- 
σεως (σήμερα είναι ό Γάλλος Ζάν 
Νεπότ) έκλέγεται γιά πέντε χρόνια, 
καί μπορεί νάπαραταθή ή θητεία του.

—Τό καταστατικό τής Ίντερπόλ 
ορίζει τις δικαιοδοσίες τής όργα- 
νώσεως. Σύμφωνα μέ τό άρθρο 2, 
ή όρ’γάνωσις έχει τις έξής άρμοδιό- 
τητες:

1. ’Εξασφαλίζει καί άναπτύσσει 
τήν άμοιβαία βοήθεια όλων τών 
άστυνομικών άρχών διώξεως τού έγ- 
κλήματος μέσα στο πλαίσιο τής ύφι- 
σταμένης νομοθεσίας στις διά
φορες χώρες καί στο πνεύμα τής 
παγκόσμιας Διακηρύξεως τών Δι
καιωμάτων τού ’Ανθρώπου.

2. Εδραιώνει καί άναπτύσσει 
όλα τά ιδρύματα πού είναι ικανά νά 
συμβάλουν άποτελεσματικά στήν πρό-

ληψι καί καταστολή τών παραβά
σεων τού κοινού δικαίου.

Τό άρθρο 3 έξ άλλου ορίζει ότι 
«Κάθε δράσις ή έπέμβασις σέ θέ
ματα ή ύποθέσεις, πού παρουσιά
ζουν πολιτικό, στρατιωτικό, ή θρη
σκευτικό ή φυλετικό χαρακτήρα, 
άπαγορεύεται αύστηρώς στήν όργά- 
νωσι». Έξαίρεσις μπορεί νά γίνη 
σέ περίπτωσι δολοφονίας άρχηγοΰ 

κράτους.
Γ ιά νά καταλάβη κανείς πώς 

λειτουργεί ή Ίντερπόλ, πρέπει νά 
δούμε τά όργανα πού διαθέτει ή 
Γενική Γραμματεία.

Στο Σαίν Κλού δύο όροφοι είναι 
κατειλημμένοι άπό καρτελλοθή- 
κες. Κυλιόμενα καθίσματα έπάνω 
σέ ράγες έπιτρέπουν στούς υπαλ
λήλους νά μετακινούνται άνετα καί 
γρήγορα κατά μήκος τών μεταλ
λικών θηκών, σέ οριζόντια ή κά
θετο κατεύθυνσι, καί νά έπιμελοΰν- 
ται τις καρτέλλες πού άφοροΰν πε
ρισσότερους άπό ένα έκατομμύριο 
διεθνείς εγκληματίες.

Κάθε καρτέλλα άποτελεΐ πλήρες 
δελτίο άπογραφής ένός έγκληματι- 
κού άτόμου, μέ πολλές συμπληρω
ματικές πληροφορίες σέ περίπτωσι 
πού τό έν λόγω άτομο συνηθίζει 
ν’ άλλάζη συχνά ταυτότητα καί 
έμφάνισι. Τό ένα όμως αύτό έκατομ
μύριο καρτελλών είναι ταξινομημέ
νο σέ πολλά άντίτυπα. 'Υπάρχει 
ταξινόμησις άλφαβητική, άωνητική, 
έγκληματολογική. (Δηλαδή, είναι 
ταξινομένα χωριστά τά ναρκωτικά, 
οί άπάτες, οί κλοπές, ή παραχάραξις 
νομισμάτων, οί άπαγωγές, ή προα

γωγή κ.λ.π.). 'Ένα φωτογραφικό 
άρχεΐο συμπληρώνει τις καρτέλλες, 
καθώς καί ένα πρωτότυπο σύστημα 
διάτρητων δελτίων πού έπιτρέπει, 
μέσα σ’ ένα λεπτό, νά άνευρεθούν 
τά ίχνη ένός έγκληματίου ή νά 
συγκεντρωθούν γ ι’ αύτόν πληροφο
ρίες πού τον καθιστούν ευάλωτο 
στήν δράσι τής άστυνομίας.

Ειδικές υπηρεσίες βοηθούν τούς 
υπεύθυνους τών δύο βασικών τμημά
των διώξεως τής Ίντερπόλ: πρό
κειται διά τό τμήμα διώξεως τών 
ναρκωτικών καί τής παραχαρά- 
ξεως. "Ενας χάρτης, μιά τεράστια 
πλανίσφαιρα, δείχνει τά διεθνή ση
μεία συγκομιδής ινδικής καννάβεως, 
οπίου, πεγιότλ, καθώς καί τής χη
μικής έπεξεργασίας τους καί τής 
διοχετεύσεώς τους άπό τήν ’Ά πω  
’Ανατολή, τήν Νότιο ’Αμερική καί, 
σέ μικρότερο βαθμό, τήν ’Αφρική, 
προς τήν τελική μεγάλη άγορά τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών.

Στήν υπηρεσία αότή τών ναρκω
τικών ύπάγονται έργαστήρια χημι
κών έρευνών καί άναλύσεων, ειδικές 
καρτέλλες μέ στοιχεία γιά τά χαρα
κτηριστικά μέσα μεταφοράς τών 
ναρκωτικών (καμουφλάρισμα μέσα 
σέ αύτοκίνητα πού μεταφέρουν ήλεκ- 
τρονικές συσκευές προς έξαγωγήν 
κ.λ.π.), ένα δειγματολόγιο άπό διά
φορες χημικές έπεξεργασίες ναρκω
τικών καί, άκόμη, ένα μικρό μου
σείο.

Ή  ύπηρεσία παραχαράξεως εί
ναι έξ ίσου έξωπλισμένη μέ έναέργα- 
στήριο έρευνών καί άναλύσεων, μέ 
ειδικές καρτέλλες καί μέ δειγματο-

Άστυνομικός τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ έξετάζει Αναλυτικήν καρτέλλαν σεσημα
σμένου άτόμου. Τό άρχεΐον τούτο άριθμεϊ πολλάς χιλιάδας τοιούτων καρτών.
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λόγιο των μεθόδων πού χρησιμο
ποιούν γενικά οί παραχαράκτες. 'Η  
υπηρεσία αυτή διατηρεί δυο βιβλία, 
τά όποια κάθε χρόνο ένημερώνονται. 
Στο ένα κάνει άπογραφή όλων των 
νομισμάτων, πού έκδίδονται νομί- 
μως άπό όλα τά έκδοτικά ιδρύματα 
τοϋ κόσμου, καί στο άλλο ταξινομεί 
τά κίβδηλα νομίσματα πάσης «ρύ
σεως καί μορφής. Κάθε βιβλίο περι
έχει, σέ σχέσι μέ κάθε γνήσιο ή κί
βδηλο νόμισμα, πλήρη άναλυτικά 
στοιχεία: βάρους, διαστάσεων, φυ
σικών καί χημικών ιδιοτήτων τοϋ

χάρτου ή τών μετάλλων του, τής 
μελάνης καί τών διακοσμητικών 
σχεδίων καί χαράξεώς του.

'Η  υπηρεσία παραχαράξεως τής 
Ίντερπόλ είναι ή μόνη στον κόσμο 
πού έκτελεϊ αύτή τήν εργασία. 
Συγκεντρώνει δέ κανονικά πληρο
φορίες καί άντίτυπα νομισμάτων 
άπό όλα τά έκδοτικά ιδρύματα τοϋ 
κόσμου, άκόμη καί χωρών μή μελών 
τής Όργανώσεως.

'Η  Ίντερπόλ άντιπροσωπεύεται 
σέ όλες τις χώρες—μέλη μ’ ένα 
«Κεντρικό Εθνικό Γραφείο», πού

έκτελεϊ χρέη συνδέσμου άνάμεσα σέ 
όλα τά έθνικά όργανα άστυνομίας 
καί στην Γενική Γραμματεία, στο 
Σαίλ Κλού. 'Ωρισμένα Κεντρικά 
Έθνικά Γραφεία διαθέτουν δικό 
τους έξοπλισμό συσκευών άσυρμά- 
του γιά τήν σύνδεσί τους μέ τήν 
κεντρική Ίντερπόλ καί μέ τά άλλα 
διεθνή κέντρα της. "Αλλα έπικοι- 
νωνοΰν μέ κώδικα μέσω τών κοινών 
δικτύων.

"Οσο γιά τήν Γενική Γραμμα
τεία διαθέτει ενα άξιοσημείωτο σύ
στημα έπικοινωνιών, πού λειτουρ-

ΓΙΔ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΙ ΚΛΟΠΗΣ 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟΛ  

ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠΤΑ ΧΩΡΕΣ

—'Ωρισμένες άπό τις υποθέσεις πού άνέλαβε καί έφερε σέ 
πέρας ή Ίντερπόλ έχουν όνομασθή «κλασικές». ’Ήταν τέτοια 
ή περιπλοκή τους καί, κατά συνέπεια, τόσο δύσκολη ή επιτυχία, 
ώστε ό τερματισμός τους άπό τήν όργάνωσιν να έντυπωσιάση 
καί νά καταπλήξη.

—Μία άπό αύτές είναι καί ή έξης, άρκετά χαρακτηριστική 
τής στρατηγικής καί τακτικής πού άκολουθεΐ ή Ίντερπόλ.

—"Ενας Βέλγος βιομήχανος, ό Μαρσέλ Μπονετάρ, κατέθεσε 
μήνυσι έναντίον άγνώστου γιά κλοπή 203.0Θ0 δολλαρίων σέ 
βάρος του. Ό  άγνωστος είχε άπευθύνει μια πλαστή εντολή

μεταφοράς στήν τράπεζα «Ντισκάουντ Μπάνκ ’Όβερσήζ Λί- 
μιτεντό» τής Γενεύης, δπου ό Μπονετάρ είχε καταθέσεις. Ή  
ύπογραφή του Μπονετάρ είχε πλαστογραφηθή επιδέξια άπό 
κάποιον Έμμερύ Μπερνάρ, ό όποιος είσέπραξε τις 203.000 
δολλάρια, στις 28 Μαΐου τού 1965 άπό τήν τράπεζαν «Κρεντί 
Σουΐς» τής Βασιλείας. 'Ο Έμμαρύ Μπερνάρ ήταν υπάλληλος 
τού Μπονετάρ. Είχε γεννηθή στις 18 Μαρτίου τού 1940 ήταν 
έθνικότητος βελγικής καί κάτοικος τού Ρόττερνταμ.

—Τέσσερις ήμέρες ένωρίτερα, στις 24 Μαΐου τοϋ 1965, ό 
Έμμερύ είχε άνοίξει ένα λογαριασμό σ’ αύτή τήν τράπεζα μέ 
κατάθεσι 200 φράγκων. Είχε πραγματοποιήσει καί άλλες μετα
φορές μέ πλαστογραφημένες έντολές γιά 40.875 δολλάρια καί 
18.000 στερλίνες. ’Ακολούθως είχε δώσει έντολή γιά τήν τηλε
γραφική μεταφορά τών ποσών αύτών στήν «Τράπεζα τής Ινδο
κίνας», στο Τόκιο. Συνένοχός του ήταν ό θείος του, ό Φιλιπ 
Βάν Ντέρ Κάρ. Στις 5 Ιουνίου τού 1965 έξεδόθη ένταλμα συλ- 
λήψεως άπό τις έλβετικές άρχές έναντίον τοϋ Έμμερύ καί τοϋ 
Βάν Ντέρ Κάρ γιά κλοπή καί πλαστογραφία. Καί ζητήθηκε ή 
έκδοσίς του.

—Ιδού τώρα ή χρονολογική σειρά τών ενεργειών τής Ίντερ
πόλ στήν περίπτωσι αύτή.

2 Ιουνίου 1965: Τό Εθνικό Κεντρικό Γραφείο Βέρνης ύπο- 
δεικνύει στήν Γενική Γραμματεία τής Ίντερπόλ δτι οί κατα-
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Ή  ΙΝΤΕΡΠΟΛ διαθέτει εις τό είς : 
της τελειότατον χημικόν έργαστήριον. ] 
νομικοί κατά τήν έξέτασιν δακτυλικών 
σμάτων.

γεΐ μονίμως ολόκληρο τό εικοσι
τετράωρο καί εξυπηρετείται άπό 
ειδικευμένους άσυρματιστάς. Στην 
μεγάλη ταράτσα τοΰ κτιρίου υψώ
νονται τεράστιες κεραίες πού εξα
σφαλίζουν τήν συνεχή έπικοινωνία 
μέ τούς σταθμούς άσυρμάτου τής 
όργανώσεως σέ ολόκληρο τον κόσμο.

Κάθε φορά πού διαπράττεται ενα 
έγκλημα σέ έ'να άπό τα κράτη—μέλη

-ΑΙΝ—ΚΛΟΥ τών Παρισίων Άρχηγεΐον 
:ίς τάς φωτογραφίας διακρίνονται Άστυ- 
άποτυπωμάτων καί πλαστών χαρτονομι-

ή τοπική άστυνομία ενεργεί έρευνες 
καί συγκεντρώνει τά στοιχεία σέ 
ενα φάκελλο. Κατόπιν, μετά άπό 
ώρισμένο χρονικό διάστημα, πού 
γιά τήν καλή έκβασι τής ύποθέσεως 
πρέπει νά είναι όσο τό δυνατό συντο- 
μώτερο, μπορεί νά άπευθυνθή στήν 
Ίντερπόλ ύποβάλλοντας τά στοι
χεία πού διαθέτει γύρω άπό τήν 
ζωή καί τήν δράσι τοΰ άτόμου πού

καταζητείται, ή σημειώνοντας τά 
χαρακτηριστικά τοΰ έγκλήματος ή 
τών κλαπέντων άντικειμένων.

Ή  Ίντερπόλ έρευνα τότε τά 
αρχεία της, γιά νά διαπιστώση αν 
τό καταζητούμενο άτομο βρίσκεται 
ήδη στις καρτέλλες της. Έ ν συνε
χεία έπιβεβαιώνει τά δακτυλικά 
άποτυπώματα, φωτογραφίες κλπ. 
γιά νά έξακριβώση μήπως, τυχόν, 
κάποιο άλλο άτομο κρύβεται κάτω 
μιά δανεική ταυτότητα. Επίσης, 
συγκρίνει τά ειδικά στοιχεία τοΰ

ζητούμενοι πιθανόν νά κατέφευγον στήν ’Ιαπωνία. Ή  Ίντερπόλ 
ειδοποιεί αύθημερόν τό Εθνικό Κεντρικό Γραφείο τοΰ Τόκιο.

15 ’Ιουνίου: Τό ’Εθνικό Κεντρικό Γραφείο Βέρνης αναφέρει 
στήν Ίντερπόλ οτι, σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τών Ελβετών 
άστυνομικών, οί δύο καταζητούμενοι βρίσκονται στο Τόκιο.

16 Ιουνίου: Οί ιαπωνικές αρχές άπαντοϋν στήν Ίντερπόλ οτι 
ό Έμμερύ καί ό συνένοχός του έφυγαν γιά τήν Μανίλλα, στις 
Φιλιππίνες. Ή  Ίντερπόλ, αύθημερόν, θέτει ύπ’ δψει τών αστυ
νομικών Ελβετίας καί Βελγίου τήν πληροφορία αυτή.

17 Ιουνίου: Τό Ε.Κ.Γ. Μανίλλας αναφέρει στο Σαίν Κλού 
(έδρα της Ίντερπόλ) τήν σύλληψι τοΰ Έμμερύ. Ό  Βάν Ντέρ 
Κάρ είχε άναχωρήσει στις 15 Ιουνίου γιά τήν Ιαπωνία.

18 Ιουνίου: Ή  Γενική Γραμματεία τής Ίντερπόλ ζήτα άπό 
τό Ε.Κ.Γ. Μανίλλας νά πληροφορηθή τήν ήμερομηνία «άποστο- 
λής»τοΰ Έμμερύ.Λαμβάνει όμως τήν άπάντησι ότι δέν υπάρχουν 
συμφωνίες γιά τήν έκδοσι εγκληματιών μεταξύ τών Φιλιππινών 
καί άλλων χωρών. Επίσης, ότι 6 καταζητούμενος δέν παραδέ
χεται τήν ένοχή του, καί συνεπώς πρόκειται νά άφεθή ελεύθερος, 
έπειδή ή άστυνομία τής Μανίλλας δέν μπορεί νά διαπιστώση τήν 
διάπραξιν κανενός έγκλήματος έκ μέρους του.

21 Ιουνίου: Τό Ε.Κ.Γ. Ελβετίας παρακαλεϊ τήν Γενική 
Γραμματεία νά ύποβάλη στο Ε.Κ.Γ. Μανίλλας αϊτησι παρατά- 
σεως τής προσωρινής κρατήσεως τοΰ Έμμερύ καί τον προσδιο
ρισμό τών έξαιρετικών όρων τής έκδόσεώς του έν όψει άπουσίας 
σχετικής συμφωνίας. Ή  Ίντερπόλ ένεργεΐ αύθημερόν.

22 Ιουνίου : Τό Ε.Κ.Γ. τοΰ Τόκιο ειδοποιεί τό Σαίν Κλού 
ότι ό Βάν Ντέρ Κάρ άνεχώρησε άεροπορικώς γιά τό Παρίσι, 
μέσω Κοπεγχάγης. Οί Ιάπωνες άστυνομικοί δέν τον συνέλαβαν 
στο άεροδρόμιο, γιατί δέν είχαν λάβει εγκαίρως τήν αϊτησι 
έκδόσεώς. Ή  Ίντερπόλ μετέδωσε τότε σέ όλες τις ζώνες έλέγχου 
της μιά «κόκκινη» εντολή άμέσου συλλήψεως καί έκδόσεώς τοΰ 
Βάν Ντέρ Κάε, ό όποιος τελικά συνελήφθη στήν Κοπεγχάγη 
τό πρωί τής 23ης Ιουνίου, καί έτέθη ύπό προσωρινή κράτησι 
τεσσάρων έβδομάδων.

30 Ιουνίου: Ή  Μανίλλα δέχεται όχι νά έκδώση τον Έμμερύ 
άλλά νά τον άπελάση καί νά τόν στείλη ύπό συνοδεία στήν χώρα 
τής εθνικότητάς του: στό Βέλγιο.

4 Ιουλίου: Κατα την διέλευσι του (μέ συνοδεία άστυνομικών 
τών Φιλιππινών) άπό τό Παρίσι, ό Έμμέρν συλλαμβάνεται 
άπό τήν γαλλικήν άστυνομία άφοΰ προηγουμένως είχε δοθή 
γενική «κόκκινη» εντολή σέ όλες τις χώρες μέλη τής όργανώσεως 
γιά τήν σύλληψί του.

—Έ τσι, μέσα σέ διάστημα μικρότερο τοΰ ενός μηνός, ό 
Έμμερύ είχε άναγνωρισθή ώς ένοχος, παρ’ όλες τις προσπά- 
θειές του νά καλύψη τήν ταύτότητά του, τά ίχνη του είχαν έπι- 
σημανθή σέ όλες τις περιηγήσεις του καί, τελικά, είχε συλληφθή 
καί άπελαθή στήν Ελβετία.

—Ή  ευτυχής καί σύντομη έκβασις αύτής τής ύποθέσεως, πού 
διαδραματίσθηκε σέ έπτά χώρες κατανεμημένες σέ δύο ήπείρους 
θά ήταν άδύνατη χωρίς τήν ύπαρξι τής Ίντερπόλ.
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εγκλήματος, τοϋ οποίου έλαβε γνώ- 
σιν, μέ άλλα, τά όποια ήδη γνω
ρίζει. Συχνά ή διαδικασία αυτή την 
θέτει στα ίχνη των ένοχων. ’Απαι
τούνται, φυσικά, στην περίπτωσι 
αύτή, μεγάλες ικανότητες ψυχολο
γίας, λεπτό άνθρώπινο και κοινω
νικό αισθητήριο καί τεράστια μνή
μη.

'Η  Γενική Γραμματεία εξαπο
λύει τότε έντολές έρεύνης σέ δλα τά 
κεντρικά έθνικά γραφεία. Μπορεί 
νά πρόκειται γιά άπλά στοιχεία 
διαφορετικών χρωματικών χαρα
κτηριστικών: αιτήσεις πληροφοριών 
γιά τον τάδε ή δείνα υπόδικο, ή 
διεθνής εντολή συλλήψεως.

Σέ συνάρτησι μέ τά στοιχεία πού 
συγκεντρώθηκαν στήν διάρκεια τής 
προκαταρκτικής έργασίας στά άρ- 
χεΐα, μπορεί έπίσης νά πρόκειται 
γιά μιά έντοπισμένη εντολή που 
άφορά κεντρικά έθνικά γραφεία μό
νο τής Μέσης ’Ανατολής, τής Λατι
νικής ’Αμερικής ή τής Δυτικής 
Εύρούπης. Στήν περίπτωσι όμως 
αύτή άναφέρεται ιδιαιτέρως ένα γε
γονός ή ένα στοιχείο πού νά δικαι- 
ολογή αύτήν τήν έντόπισι.

'Η  χώρα πού δέχεται τήν έντολή 
είναι έλεύθερη νά άναλάβη ή οχι τήν

Ή  ΙΝΤΕΡΠΟΛ άσχολεϊται συστημα
τικές μέ τήν δίωξιν των λαθρεμπόρων 
τοδ θανάτου. ΕΙς τήν φωτογραφίαν συλ- 
ληφθέντες έμποροι ναρκωτικών, οί ό
ποιοι άπέκρυπτον τά ναρκωτικά εις τούς 
πόδας των.

έργασία πού τής άνατίθεται. Γενικά 
όμως, ή Ίντερπόλ ειδοποιείται γιά 
κάθε καταζητούμενο πρόσωπο που 
άνακαλύπτεται καί, μέ τήν σειρά 
της, ειδοποιεί τις άρχές τής ένδια- 
φερομένης χώρας, ή όποια θέτει σέ 
ένέργεια τήν διαδικασία τής έκδό- 
σεως, γιά νά θέση ύπό τήν κατοχή 
της τό καταζητούμενο πρόσωπο.

'Οπωσδήποτε, ή Ίντερπόλ έπι- 
θυμεΐ πάντοτε (χωρίς αύτό νά είναι 
ύποχρεωτικό) νά τηρήται ένήμερη 
τών δικαστικών έξελίξεων, ώστε 
νά κλείνουν φυσιολογικά οί φάκελλοι 
πού άνοίχθηκαν γιά έναν εγκλημα
τία.

'Η  δράσις όμως τής Διεθνούς .’Ε
πιτροπής Διώξεως τοϋ έγκλήματος 
δέν περιορίζεται στο έργο τής έρεύ
νης καί τής μεταδόσεως πληροφο
ριών. 'Η  Ίντερπόλ έκτελεΐ έπίσης 
καθήκοντα προλήψεως τού έγκλή
ματος. Μελετά συστηματικά τήν 
έξέλιξι τών ήθών, ιδιαιτέρως τής 
νεολαίας, άναζητώντας τον προσδι
ορισμό τών παραγόντων πού θά 
οδηγήσουν ένα άτομο στήν παρά- 
βασι τών νόμων. Τά άποτελέσματα 
αύτών τών μελετών δημοσιεύει σέ 
φυλλάδια πού συντάσσονται στις 
τρεις έπίσημες γλώσσες τής όργα- 
νώσεως (γαλλική, άγγλική καί ισπα
νική) καί διανέμονται σέ όλες τις 
χώρες—μέλη. 'Η  Ίντερπόλ άσχο- 
λείται έπίσης μέ τήν συγκέντρωσι, 
γιά λογαριασμό όλων τών άστυνο- 
μιών τοϋ κόσμου, καί γιά λογαρια
σμό άκόμη τών ειδικών έκείνων 
(γιατρών, μηχανικών, καθηγητών, 
δικαστικών), πού συνεργάζονται μέ 
τήν άστυνομία διώξεως τοϋ έγκλή
ματος, τών ειδικών έντύπων πού 
κυκλοφορούν στά διάφορα κράτη— 
μέλη έπί διαφόρων θεμάτων τής 
άρμοδιότητος τής όργανώσεως. Πολ
λές αίθουσες τοϋ κεντρικού κτιρίου 
τής Ίντερπόλ έχουν, γιά τον σκοπό 
αύτό, μετατραπή σέ βιβλιοθήκες, 
όπου διάφορα έντυπα, σέ όλες τις 
γλώσσες τοϋ κόσμου, ταξινομούνται 
καί καταγράφονται έπιμελώς.

Συνήθως τελούνται σεμινάρια, ή 
μικρές συνελεύσεις, σέ μιά θαυμά
σια αίθουσα συσκέψεων, παράρτημα 
τού κυρίως κτιρίου, μέ έξοπλισμό 
γιά τήν ταυτόχρονη μετάφρασι σέ 
τέσσερις γλώσσες, τήν προβολή ει
κόνων καί τις πιο άπόρρητες έπα- 
φές. Εμπειρογνώμονες άπό ολο τον 
κόσμο συζητούν έδώ τις διάφορες 
μεθόδους πού χρησιμοποιούνται γιά 
τήν άναγνώρισι τών έγκληματιών, 
όπως είναι τά δακτυλικά άποτυπώ-
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Ό  Διεθνής ’Αστυνομικός ’Οργανι
σμός τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ έκδίδει καί μηνι- 
αίον περιοδικόν τό «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 
ΚΡΙΜΙΝΑΛ ΠΟΛΙΣ ΡΕΒΙΟΥ» εις τήν 
’Αγγλικήν καί Γαλλικήν γλώσσαν.

ματα, τά παλαμικά αποτυπώματα, 
τά άποτυπώματα δοντιών, άκόμη 
καί τά άποτυπώματα τών πελμά
των.

Λίγα λόγια άκόμη, γιά νά τελει- 
ώσωμε, γιά ένα έρώτημα, πού μόνο 
του άσφαλώς προβάλλει: Πώς άντι- 
μετωπίζει ή όργάνωσις αύτή τις δα
πάνες της;

'Ο προϋπολογισμός τής Ίντερπόλ 
τροφοδοτείται κατά κύριον λόγον, 
άπό τις οικονομικές εισφορές τών 
κρατών—μελών. Καί, κατά δεύτερον 
σέ περίπτωσι άνάγκης, άπό συμπλη
ρωματικές εισφορές. Οί κανονικές 
έτήσιες οικονομικές εισφορές έχουν 
τήν μορφή ομοιομόρφων προϋπολο- 
γιστικών μονάδων. ’Από τήν 1 Ι α 
νουάριου τού 1966 μιά μονάς άντι- 
στοιχεΐ προς 2.730 ελβετικά φράγ
κα. Κάθε χρόνο διαλέγει σέ ποιά 
άπό τις 10 «λογιστικές» ομάδες 
έπιθυμεΐ νά άνήκη. Τό δέκατο αύτό 
συνεπάγεται τήν καταβολή μόνο 
μιας μονάδος. Τό πρώτο, τήν κατα
βολή 45 μονάδων. 'Η  εκλογή είναι 
έλεύθερη καί δίκαιη.

"Ετσι σέ συνάρτησι μέ τις άνάγ- 
κες του άπέναντι στήν Όργάνωσι, 
κάθε μέλος ύπολογίζει άρκετά σω
στά τήν άντιστοιχία του σέ δαπάνες 
καί οικονομικές ευθύνες.

694



ο
Υ

κ
A
Ε
Ψ
Η
Σ

Ν Ο Μ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΚΟΛΑΚΗ  
Δ ι κ η γ ό ρ ο υ

Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου

14. Ή  πρόγνωσις περί τοΰ βελ
τιώσιμου καί τοΰ μέλλοντος τοΰ 
νεαροΰ ατόμου είναι μάλλον ευ
οίωνος.

Ή  διαφθορά είναι γενική εις ό- 
λας τάς χώρας. Ή  πρόωρος χειρα- 
φεσία τοϋ ανηλίκου είχε ώς συνέ
πειαν τήν ανευ προηγουμένου διά 
τάς έλληνικάς συνθήκας χαλάρω- 
σιν ήθών καί εθίμων.

Συνέπεια τής τοιαύτης φθορο
ποιού έπιδράσεως είναι τά πρωτο
φανή εις τήν έγκληματικήν ιστο
ρίαν τής Ελλάδος εγκλήματα βιαι- 
ότητος καί ήθικής πωρώσεως ώς 
προ έτους εν Λαρίση ό Β. Δ. φο
νεύει τόν ΙΟχρονον νεαρόν Γεώρ
γιον Συνάπαλον, ΐνα τοϋ άφαιρέση 
εν χιλιόδραχμον καθώς καί έν Θεσ
σαλονίκη προ διετίας ό Τ ε μ π ε-

ρ ε κ ί δ η ς φονεύει τόν έμπορον 
Ί ω α ν ν ί δ η ν  άφοϋ τόν έλή- 
στευσε.

Ή  FRAUSOISE LIEVOIS (61) 
ύπογραμμίζει: «Ή κατάπτωσις τής 
ήθικής έχει απελπιστικός συνέ
πειας έπϊ των άνηλίκων. Τά παρα
δείγματα τής μαύρης άγορας, τής 
ληστείας καί τής γενετησίου άνηθι- 
κότητος δέν είναι πλέον σπάνια. 
Είς μαθητής πωλεΐ τόν καφέ πρός 
2.300 φράγκα, είς έτερος 13 ετών 
προσκαλεΐ τόν σύντροφόν του νά 
χρησιμοποιήσωσι τά 10 φράγκα 
πού διαθέτουσι διά μίαν ROULE 
(γυνή ελευθερίων ήθών)».

Ή  έγκληματικότης τών άνηλίκων 
έν γένει, ού μόνον διά, τό έγκλημα 
τής κλοπής παρουσιάζει γενικήν 
αϋξησιν. Είς τινας χώρας έτριπλα-

σιάσθη κατά τήν διάρκειαν τής 
κατοχής, τήν πολεμικήν καί μετα
πολεμικήν περίοδον (62). Αυξησιν 
γενικώς παρουσιάζει ή έγκληματι
κότης τών άνηλίκων καί εις αύτήν 
τήν Αμερικήν (63).

Πάντως έν είναι βέβαιον δτι οί 
άνήλικοι οδτοι είναι εΰπλαστοι ώς 
τό «δενδρί». ’Ανάγκη δθεν πριν 
άκόμη «δέση» νά γίνη ή έπέμβα- 
σις. ’Αποτελεί δέ ϋψιστ^ν καθήκον 
ού μόνον τών γονέων άλλά καί τών 
ώριμοτέρων έξ ήμών τών περί τά 
κοινά ιδίως άσχολουμένων καί τής 
πολιτείας νά διδάξωμεν είς αυτούς 
ώς ό Σωκράτης (64).

Πάντα ταΰτα βεβαίως άφοϋ ή 
πρόγνωσις περί τοϋ βελτιώσιμου 
καί τοϋ μέλλοντος τοϋ νεαροΰ άτό- 
μου είναι μάλλον ευοίωνος.
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15. Ή  διά τής στατιστικής 8ie- 
ρεύνησις τοΰ θέμα τος.

'Η αΰξησις τής έγκληματικότη- 
τος των ανηλίκων είναι γεγονός 
σοβαρώτατον καί ώς τοιοΰτον δέον 
νά προκαλέση τήν προσοχήν των 
αρμοδίων (65).

Ή  κατά τήν διάρκειαν τής όκτα- 
ετίας (1920 - 1933) συνολική έγκλη- 
ματικότης των άνηλίκων κατ’ αδί
κημα κατ’ άμφότερα τά φΰλα ήλι- 
κίας 11-21 έτών άνέρχεται εις 
102.493. 'Ο Πίναξ ΙΥ παρουσιάζει 
δι’ έκαστον άδίκημα κεχωρισμέ- 
νως τήν κατά φΰλον συνολικήν

εγκληματικότητα έπΐ έκάστου των 
έτών, τήν κατά φΰλον συνολικήν 
εγκληματικότητα τής όκταετίας καί 
τήν άμφοτέρων των φύλων συνολι
κήν εγκληματικότητα, τόσον τήν 
άπόλυτον, όσον καί τήν σχετικήν 
έπί 100 καταδικών.

'Ως παρατηρεΐται, τήν πρώτην θέ- 
σιν κατέχει παρ’ αύτοΐς τό άδίκημα 
τής κλοπής. Συμποσοΰται εις τό, 
τρίτον περίπου (30, 55 ο]ο ) τοΰ 
συνόλου τής έγκληματικότητος. 
Θά ήδύνατο νά εϊπη τις, ότι ή νεα
ρά ήλικία εγκληματούσα κατέχε- 
ται οπωσδήποτε ύπό τής επιθυμίας 
τής διαπράξεως κλοπής.

Ν. Κ Ο Κ Ο Λ Α Κ Η

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ  
ΤΗΣ  ΚΛΟΠΗΣ  

ΚΑ Ι
01 ΑΝΗΛ Ι ΚΟ Ι

Ε Ρ Γ Λ Ζ Ι Λ Ι  Τ ΟΥ  Ι Λ Ι Ο Υ
Ι.'Η δακτυλοσκοπική εν τή άναλύσει της διά μέσου 

τών αιώνων έν Τ ε γ ο π ο ύ λ φ  Άρχείφ Ποινικών 
’Επιστημών 1940, Τόμ. Δ' σελ. 129 καί έπ.

II. 'Η έγκληματικότης έν τή Βορείφ Έλλάδι κατά 
τήν πενταετίαν 1940—1944, έν Γιώτη, Κοινωνική 
Δικαιοσύνη 1846, Τομ. Β' σελ. 47 καί έπ.

III. Όρφανία καί έγκληματικότης, έν Τ σ ή τ σ ο υ- 
ρ α, Έγκληματολογική 1955 Τόμ. Α' σελ. 186 καί έπ.

ΙΥ. Ή  άπαγόρευσις τής Refornatis in peius 
έν τή ποινική διαδικασία έν Ποινικοΐς Χρονικοϊς 
1955 Τόμ. Στ' σελ. 334 καί έπ.

Υ. Ή  μεταπολεμική έμφάνισις τοΰ έγκλήματος έν 
Άρμενοπούλφ 1956, Τόμ. I' σελ. 347 καί έπ. (άνά- 
τυπον).

ΥΙ. Ή  μεταπολεμική έμφάνισις τής έγκληματικό
τητος τών άνηλίκων, έν Άρχείφ Νομολογίας 1957 
Τόμ. Η' σελ. 68 καί έπ. καί σελ. 243 καί έπ. (άνά- 
τυπον).

ΥΙΙ. 'Η άόριστος καταδίκη έν τώ Ποινικώ Κώδικι, 
έν Άρμενοπούλφ 1957 Τόμ. ΙΑ' σελ. 337 καί έπ. 
(άνάτυπον).

ΥΙΙΙ. Ή  άληθής έννοια τών συνδεδυασμένων δια
τάξεων τών άρθρων 120 Ποιν. Κωδικός καί 52 Κώδ. 
Ποιν. Δικονομίας, έν Νομ. Βήματι 1957, Τόμ. Ε' 
σελ. 707 καί έπ.

IX. Τά διακριτικά όρια τής δικηγορικής έχεμυθίας, 
έν Άρχείφ Νομολογίας 1957, Τόμ. Η' σελ. 661 καί 
έπ.

X. Ό  γάμος καί ή έγκληματικότης, έν Άρχείφ 
νομολογίας 1958, Τόμ. Θ' τεΰχ. α' σελ. 3 καί έπ.

XI. Ή  διά τής ευγονίας καταστολή τής έγκληματι
κότητος, έν Άρχείφ Νομολογίας 1958 Τόμ. Θ' 476 
καί έπ.

XII. Τό έπιτρεπτόν τής λογοκρισίας εις τήν συζυ
γικήν άλληλογραφίαν, έν Άρχείφ Νομολογίας 1959 
Τόμ. I' σελ. 23 καί έπ.

XIII. Τό έγκλημα τοΰ Κολωνοΰ έν Άρμενοπούλφ 
1960, Τόμ. ΙΔ' σελ. 337 καί έπ.

ΧΙΥ. Ή  διακρίβωσις τής δικαστικής ταύτότητος 
τοΰ έγκληματίου έν Ελληνική Δικαιοσύνη. 1969 
Τόμ. 10ος σελ. 424 καί έπ.

ΧΥ. Ή  Θεοκρισία παρ’ άρχαίους Έλλησιν έν 
Άρχείφ Νομολογίας 1970 Τόμ. ΚΑ' σελ. 421 καί έπ.

ΧΥΙ. Ή  ποινική ADMETALLA έν Ποινική 
’Επιθεωρήσει 1970 τομ. Α'. σελ. 531 καί έπ.

ΧΥΙΙ. Ή  δεισιδαιμονία ώς αιτία έγκλημάτων έν 
Δικαιοσύνη 1970 σελ. 433 καί έπ.

ΧΥΙΙΙ. Αί νέαι τάσεις τής Ποινικής ’Επιστήμης 
(ή θυματολογία) έν Ποινική ’Επιθεωρήσει 1970 Τόμ. 
Α' σελ. 718 καί έπ.

ΙΧΧ. Αί ίδιορρυθμίαι εις τήν έγκληματικότητα τής 
γυναικός έν Δικαιοσύνη 1970 Τόμ. Α' σελ. 549 καί 
έπ.

XX. Ή  άπρόσφορος άπόπειρα έν τώ ποινικώ 
Κώδικι έν Άρχείφ Νομολογίας 1970 Τόμ. ΚΑ' σελ. 
785 καί έπ.

XXI Τό τέλειον έγκλημα έν Ποινική ’Επιθεωρήσει 
1970 Τόμ. Α' σελ. 876 καί έπ. (άνάτυπον).

XXII. Τό δημιουργούμενα προβλήματα έκ τής 
μεταμοσχεύσεως έμβρύου έντός τής μήτρας άγονου 
γυναικός έν Δικαιοσύνη 1971 Τόμ. Β’ σελ. 97 καί 
έπ. (άνάτυπον).

XXIII. Τό οινόπνευμα ώς αιτία έγκλημάτων έν 
ποινική ’Επιθεωρήσει 1971 Τόμ. Β' (άνάτυπον).

ΧΧΙΥ. Οί ψυχικώς άνώμαλοι έγκληματίαι έν Δικαι
οσύνη 1971 Τόμ. Β' σελ. 496 καί έπ. (άνάτυπον).

ΧΧΥ. Τά αίτια τοΰ έγκλήματος έν Ποινική Επι
θεωρήσει 1971 Τόμ. Β' σελ. 370 καί έπ.

ΧΧΥΙ. Αί ναρκωτικαί ούσίαι, τάσις τών νέων πρός 
αύτάς καί σχέσις πρός τήν έγκληματικότητα έν 
Δικαιοσύνη 1972 Τόμ. Γ' σελ. 129 (άνάτυπον).

ΧΧΥΙΙ. Ή  ψυχολογία τοΰ φονέως έν Άρχείφ 
Νομολογίας 1973 Τόμ. ΚΓ' σελ. 713 καί έπ.

ΧΧΥΙΙΙ. Συντελεσταί εις τήν έγκληματικότητα 
τών άνηλίκων έν Δικαιοσύνη 1972 Τόμ. Γ' σελ. 578 
καί έπ. (άνάτυπον).

XXIX. Ή  γενετήσιος ζωή ώς αιτία έγκλημάτων έν 
Άρχείφ Νομολογίας 1973 Τόμ. ΚΔ' σελ. 187 καί 
έπ. (άνάτυπον).

XXX. Μορφαί ύφ’ ας έμφανίζεται σήμερον τό 
έγκλημα έν Δικαιοσύνη 1973 Τόμ. Δ' σελ. 229 καί 
έπ. (άνάτυπον).

XXXI. Ή  Βεντέττα έν Έλλάδι έν Επιστημονική 
Έπετηρίδι Σχολής Νομικών Οικονομικών ’Επιστη
μών Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ]νίκης 1971 
Τόμ. ΙΣΤ' σελ. 67 καί έπ. (άνάτυπον).
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\ i  J .
Έκ τοϋ συνόλου τών έγκληματη- 

σάντων άνηλίκων τά 93,03 ο]ο άπο- 
τελοΰσιν οί αρρενες καί τά 6,97 ο]ο 
τά θήλεα. Τοϋτο σημαίνει ότι ή 
έγκληματικότης των θηλέων άπο- 
τελεί τό εν δέκατον τρίτον τής εγ
κληματικότητας των άρρένων. Φυ
σικόν είναι νά ύφίσταται διαφορά 
μεταξύ τής έγκληματικότητος των 
δύο φύλων διότι ύφίσταται διαιροοά

καί είς τόν καθόλου τρόπον τής 
ασχολίας αυτών (66).

Έν Έλλάδι τό συχνότερον έγ
κλημα των παίδων καί έφήβων άμ- 
φοτέρων τών φύλων είναι ή κλοπή. 
Κατά τό έτος 1933 επί 100 καταδι- 
καζομένων άρρένων ήλικίας 10 - 14 
ετών οί 61,1 έκ δέ τών θηλέων 67,6% 
κατεδικάσθησαν έπί κλοπή, έκ δέ 
τών ήλικίας 15-18 έτών 32,2 ο]ο 
τών κατ’ άρρένων, 30,6 ο]ο τών 
κατά θηλέων καταδικών είναι έπί 
κλοπή (Πίναξ Υ).

Πάντα ταΰτα ως προκύπτει καί 
έκ τοϋ πίνακος Υ άφοροΰν την περί
οδον 1926- 1933.

Άντιθέτως σήμερον έν Έλλάδι 
δέν φαίνεται νά ύφίσταται ιδιαιτέρα 
αϋξησις τής έγκληματικότητος τών 
άτόμων νεαράς ήλικίας. Αϋξησις 
παρατηρεΐται κυρίως είς τά άτομα 
τά άγοντα ήλικίαν 35 - 44 έτών 
(18,8 ο]ο τών καταδικασθέντων κα
τά τό έτος 1960 άνήκουν είς τήν 
κατηγορίαν ταύτην, έν φ κατά τό 
έτος 1970 τό ποσοστόν ηύξήθη είς 
27,6 ο]ο), ως καί είς τά άτομα τά 
άγονταήλικίαν 45—49έτών(19,5ο]ο) 
τών καταδικασθέντων κατά τό έτος 
1960 άνήκουν είς τήν κατηγορίαν 
ταύτην, έν φ κατά τό έτος 1970 τό 
ποσοστόν ηύξήθη είς 22,3 ο]ο (Πί
ναξ ΥΙ).

Έξ άλλου ή αϋξησις τοϋ ποσο- 
στοϋ τόσον τών άνηλίκων, οί όποι
οι ύπεβλήθησαν είς άναμορφωτικά 
καί θεραπευτικά μέτρα (2,3 ο]ο 
κατά τό έτος 1960 καί 2,9 ο]ο κατά

τό έτος 1970) όσον καί τών άνηλί
κων μεταξύ 13—17 έτών, οί όποιοι 
κατεδικάσθησαν, είναι άνεπαίσθη- 
τος. Έκ τής συγκρίσεως προκύ
πτει γενικώς ότι ή πλέον έπιρρε- 
πής πρός τό έγκλημα περίοδος τής 
ζωής παραμένει ή τής ήλικίας 30— 
34 έτών (67).

Έν Γερμανίςι κατά τήν προπολε
μικήν περίοδον 66 ο]ο τών κατ’ 
άρρένων 12—15 έτών καταδικών 
είναι έπί κλοπή (68), τώ δέ 1930 αί 
50,7 ο]ο τών κατά νεαρών 14—18 
έτών καταδικών έγένοντο έπί κλο
πή (Πίναξ II).

Καί έν Άγγλίμ, ώς δείκνυται καί 
έκ τοϋ πίνακος II, ή έγκληματικό
της τών άνηλίκων όλονέν όγκοϋται 
καί έπαυξάνει. "Υψιστον λοιπόν 
έργον άμα καί καθήκον, κατά τά 
τά άνω, τών γονέων, άλλά καί τών 
ώριμωτέρων έξ ήμών, τών περί τά 
κοινά άσχολουμένων, άλλά καί τής 
πολιτείας νά είναι άναχαιτήσωμεν 
τόν παρεκτραπέντα τοΰτον άνήλι- 
κον άπό τόν σκολιόν δρόμον όν λαμ
βάνει αΰριον, θά είναι άργά άφοΰ 
άλλωστε, λόγω τής εύπλαστότητός 
του, νϋν είναι κατορθωτόν τοϋτο 
συμφώνως πρός τά προαναφερθέντα.

Τ Ε Λ Ο Σ

(61) FRANCOISE LIEVOIS : LA 
DELIN QUANCE JUVENILE 
1946 σελ. 61 καί έπ.

(62) FR. EXNER: GRIEG UND
' /KRIMINALITAT IN OSTER-

x REICH 1927 σελ 
Μ. LIEPMANN: GRIEG UND 
KRIMINALITAT IN DEUT
SCHLAND 1930. E. Κοκολάκη: 
Ή  έγκληματικότης έν Β. 'Ελλάδι 
κατά τήν πενταετίαν 1940—1944 
έν Γιώτη Κοινωνική Δικαιοσύνη 
1946 Τόμ. Β’ σελ. 47 καί έπ.

(63) ABRAHAMSEN: CRIME AND 
THE HUMAN MIND 1944 
σελ. 127 καί έπ.

(64) «τί ευσεβές, τις άσεβές, τί καλόν, 
τΐ αισχρόν, τι δίκαιον, τί άδικον, τί 
σωφροσύνη, τί μανία, τί άνδρεία, τί 
δειλία, τί πόλις, τί πολιτικός, τί 
αρχή ανθρώπων καί περί τών άλλων 
(Ξενοφώντος ’Απομνημονεύματα 1, 
1, 16).

(65) Μ.LIEPMAN: DIE KRIMINA
LITAT DER JUDENDLI- 
CHEN UND IH R E BEKAM- 
PFUNG TUBINGEN 1909 σελ. 
3 καί έπ. NELER: DIE BEHAN- 
DLUNG DER STRAFFALI- 
GEN JUGEND MUNCHEN 1958 
σελ. 4 καί έπ. F R .L IE = IIS  
LA DELIN UANCE JUVE
NILE PARIS 1946 σελ. 5 καί έπ.

(66) H.CRAICHEN: DIE KRIMI
NALITAT DES JUGENDLI- 
CHEN IN BEZIRK DES 
AMTSGERICHTS POSSNECK 
1923-1935 JENA 1937 σελ. 
20. Δ. Καρανίκα: Οί απατεώνες
1939 σελ. 19. Ε. Κοκολάκη : 
At ίδιορρυ'θμίαι είς τήν έγκλημα- 
τικότητα της γυναικός έν Δικαιο
σύνη 1970 Τόμ. Α' σελ. 549 καί 
έπ.

(67) Κ. Γαρδίκα: Εγκληματολογία Τόμ. 
1, 1966 σελ. 640 καί 644.

(68) CALLE έν ZGSTVV. Τόμ. XXXV 
1914 σελ. 201.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1. Κακοποιών χαρακτηρισμός —Κλασσικός χορός.
2. Άπό διαφωνοΰντες αναπτύσσεται.
3. "Υπάρχει καί διπλωματική —’Αρχικά όργανώσεως νέων— 

Δέν είναι τά μικρόβια.
4. "Υπονοεί καί τήν ποικιλία ζώων —Έπονται τού βαθμού 

ώρισμένων στρατιωτικών —Μορφή δανείου —’Αγγλική 
διάζευξις.

5. Όμοια σύμφωνα —Ύποκαθιστοΰν τήν σφραγίδα είς τά 
άντίγραφα.

6. Μεγάλη κινηματογραφική διάκρισις —Είναι οί πτήσεις 
στό διάστημα.

7. Γένος μικροβίων έκ τών στρεπτοκοκκοειδών (γεν. πληθ.)— 
Γάλλος φίλος.

8. Αύτά έχουν παραδοσιακή μορφή —Χαμόγελο. . . .σκύλου.
9. Πάντα άποστηθίζεται (γεν.) —Μεγάλη Γαλλική άθλη- 

τική έπιθεώρησις.
10. ’Επίμονος γνώμη, διαβεβαίωσις άλλά καί πρόφασις — 

Διπλασιαζόμενο κάνει τά μωρά νά κλαίνε.
11. 'Υπήρξε συνεργός σέ μιά ίστορική δολοφονία —’Αρχικά 

υπηρεσιακού κλιμακίου τής Χωρ]κής —"Η μητέρα τού 
Πηλέως.

12. Τσακάλι (άρχ.) —’Εξωτικό νησί —Ό  ένας άπό τούς δια
δόχους τού Μ. Θεοδοσίου.

13. Προφερόμενα μαζί δημιουργούν μιά πρόκλησι —Ξενική 
κατάφασις —Χωριάτικο κλινοσκέπασμα —Μέτρο καί 
νόμισμα τής Κίνας.

14. Βιβλικό πρόσωπο —. . . . Πετάτσι ή μέχρι τόν θάνατο 
σύντροφος τού Μουσολίνι —Χαρακτηρισμός τής ’Αθήνας.

15. Στάμνες τών ’Αρχαίων —Κάτοικοι ’Ασιατικού Κράτους.
16. ’Αποτέλεσμα ένεργείας φαρμάκου —Άξιωματοΰχος τής 

«Μαφίας» —Συγκοινωνιακά άρχικά.
17. Διακρίνει τούς . . . .διακριτικούς (ξεν.) —Ταλαίπωρος, 

δυστυχής (άρχ.) —Σύμφωνα άκριβολογίας.

Κ Α θ  Ε Τ Ω Σ

1. ’Αστέρας ό λαμπρότερος άπό τούς απλανείς μέ φαινομε
νικό μέγεθος —Τό πρώτο μέρος ’Αμερικανικής συγκατα- 
βάσεως —Γένος.

2. Πρόθεσις πρό ψιλουμένου φωνήεντος —'Υπονοεί καί τόν 
πρωταγωνιστή τής όθόνης —Είναι καί οί «Βάτραχοι» 
τού Άριστοτέλους.

3. Έλ. . . . Μεγάλη κινηματογραφική έπιτυχία —Ηλικία 
στρατευσίμου —Φιλολογικό ψευδώνυμο τού "Ιωνος Δρα- 
γούμη —Τό δοκιμάζουν οί πρωτοεμφανιζόμενοι στό κοινό 
καλλιτέχνες.

4. Μαζί μέ τό φώς δημιουργεί ένα φαντασμαγορικό θέαμα— 
'Αμαρτιών κατάληξις —Ένας Λουδοβίκος.

5. Είναι πάντα οί διατάξεις οί όποιες καινοτομοΰν.
6. Μυθική Χώρα —Αθηναϊκό Προάστιο —Μεγάλος μου

σουργός.
7. Ένας. . . . άφωνος "Αγγλος κύριος —Είδος σκέψεων.
8. Ή  κοινή όνομασία ένό δικύκλου —Γυναίκα πάσχουσα.
9. Κτητικόν (πληθ.) —Ανήκει είς τά τυχηρά παίγνια —Τό 

κύριο όνομα τού μεγάλου μαέστρου Χατσατουρτιάν.
10. Ένα άπό τά έργα τού Έμίλ Ζολδ. —Φυλλοβόλο δένδρο—

Τοπικό έπίρημα.
11. ’Αντίστροφο άρθρο —’Ανήκει είς τά συμβατικά πολεμικά 

μέσα —Μουσείου χαρακτηρισμός.
12. Τό «έγώ» σέ ξένη γλώσσα —Ό  Όμηρος τήν όνομάζει

«Κροκόπεπλον» —Προσδιορίζουν γενικώς τήν ώρα — «
Σημείον τού όρίζοντος.

13. Πόλις τής Νοτίου Ελβετίας άξιόλογο τουριστικό κέν
τρο —Είναι καί αύτοί Μουσουλμάνοι.

14. Τροφή ζώου —Μία τών Κυκλάδων.
15. Ένας άπό τούς Χάν —Κάλυμμα τής κεφαλής τών Παπών—

Έρωτά — Επίρρημα άπό γνωστό άπόφθεγμα.
16. 'Υπονοεί καί τόν άπέριττο — Εκφράζει δισταγμό— Τό 

συνεχίζουν όσοι έπιμένουν κατά τήν γνωστή λαϊκή έκ- 
φρασι.

17. Γαιανθρακοφόρος περιοχή τής Εύρώπης —Νότα —Γυ
ναικεία μορφή τής Βυζαντινής ιστορίας.

"Ενα  λεπτό μπορεί νά χρησιμοποιη- 
θή μέ πολλούς τρόπους. "Ενας πιανί
στας μπορεί νά πετύχη 3.500 κτυπή
ματα πλήκτρων μέ τά 10 δάκτυλά 
του, πού είναι άρκετή μουσική. Μιά 
άρίστη στενογράφος μπορεί νά γρά- 
ψη 300 λέξεις, άπό τίς όποιες οί 
99,6% είναι άπολύτως σωστές. Στό 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γραφομη
χανής, μιά Γερμανίδα κέρδισε μέ 582 
χαρακτήρες τό λεπτό.
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Τ 3 Τ

Μ α θ α ί  v o v r a s

ΟΔΗΓΕΙΤΕ Σ Ω Σ Τ Α ;

1. Τό παρά ΐήν νησίδα Ιππήλατον δχημα 
φράσσει τήν διέλευσιν. 
α) Δύναται τό έπιβατηγόν δχημα νά 
άντιπαρέλθη άριστερά τήν νησίδα; 
β) ’Οφείλει τό έπιβατηγόν ν’ άκολουθή- 
ση τό ιππήλατον;

2. Ποιον έκ τών δύο, όχημάτων έχει προ
τεραιότητα είς τήν στροφήν; 
α) Τό έπιβατηγόν 
β) Τό κλειστόν φορτηγόν 
γ) Άμφότερα

3. Ποίον δχημα έχει προτεραιότητα; 
α) Τό έπιβατηγόν 
β) Ή  μοτοσυκλέττα

Σέ κάθε λεπτό καταγράφονται πάνω 
άπό 200 γεννήσεις καί σχεδόν 100 
θάνατοι, μιά καθαρή αϋξησι 125 άν- 
θρώπων κάθε 60 δευτερόλεπτα. 
Πράγμα πού σημαίνει δτι άν συνεχι- 
σθή αύτός ό ρυθμός ό πληθυσμός 

τής γής θά φθάση τό έτος 2000 
τά 7 δισεκατομμύρια, δηλαδή 

τό διπλάσιο του σημερινού

α ν ι ζ α υ π π
ΣΤΑΔΙΟΥ 4 8  (Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ )  ΤΗΑ. 3 2 1 8 - 2 3 9  
ΣΤΑΔΙΟΥ 3 9  ( Σ Τ Ο Α  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ί
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 ( Σ Τ Ο Α  ΑΘΗΝΩΝ 1 ΤΗΑ. 3 2 1 0 - 3 5 7  

Α Θ Η Ν Α  I
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Κατά τό Β' έξάμηνον1973 προήχθησαν:
—Είς Άντ]ρχας οί Ταγ]ρχαι:ΜΑΝΤΖΑ- 

ΡΗΣ Βασίλειοςκαί ΠΟΥΛΟΥΔΗΣ Ήλίας
—Είς Ταγμ]ρχας οί Μοίραρχοι: ΓΟΥ- 

ΡΙΔΗΣ Γρηγόριος, ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ Ανα
στάσιος καί ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Ευ
στάθιος.

— Είς Μοιράρχους οί Ύπομ]ρχοι: 
ΝΤΖΙΟΚΑΣ Δημοσθένης, ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ 
Ναπολέων καί ΝΙΚΟΛΗΣ Χάράλαμπος.

— Είς Άνθ]ρχον ό Άνθ]στής (Ν. Δ. 
649)1970 ΚΑΡΜΗΣ Βασίλειος.

Π ΡΟ Α Γ Ω Γ Α ΙΙΑ Τ ΡΩ Ν

—Είς ’Επιάτρους (Ταγμ)ρχας) οί Μοί
ραρχοι—Ιατροί: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
’Αναστάσιος, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ’Αλέξαν
δρος, ΔΑΑΑΜΑΓΚΑΣ Γεώργιος καί 
ΣΟΥΡΕΤΗΣ Βασίλειος (Β.Δ. 3-11-73).

—Είς 'Υπίατρον (Ύπομ)ρχον) ό ’Ανθυ
πίατρος ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 
(Π.Δ. 15-9-73).

Ώνομάσθη ’Ανθυπίατρος (Άνθ)ρχος) 
ό έσχάτως άποφοιτήσας τής Σ.Σ.Α.Σ. 
ΒΟΥΖΑΣ Δημήτριος (Π.Δ. 15-9-73).

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

Κατά τό έτος 1973 έπραγματοποιήθη- 
σαν αί κάτωθι, κατά βαθμούς, προαγωγα- 
Όπλιτών:

—Είς τόν βαθμόν τού Άνθ]στοϋ (150), 
Ένωμ]ρχαι Γ.Υ. έξ ών (1) τεχνικός.

—Είς τόν βαθμόν τού Ένωμ]ρχου, (334), 
Ύπενωμοτάρχαι, έξ ών (4) τεχνικοί.

—Είς τόν βαθμόν τού Ύπεν]ρχου (764) 
Χωροφύλακες έξ ών (20) τεχνικοί.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

—Ταγμίρχης (1) είς θέματα Προγραμ. 
Προύπολ.—Σχεδιασμού (άπό 23)10)73).

—Ταγμ]ρχης (1) είς σύστημα λήψεως 
άποφάσεων διά Η.Υ. (12)11-7)12)73).

—’Αξιωματικοί (2) είς θέματα Ρ.Β.Χ. 
Πολέμου (5-30)11)73)

—’Αξιωματικοί κατ. (2) εις θέματα Δη- 
μοσιολογίας (5)11)73-30)6)74)

—’Αξιωματικοί κατ. (10) είς θέματα 
’Αεροπειρατείας (1-15)11)73).

—Μοίραρχοι (40) είς Κέντρον Μετεκ- 
παιδεύσεως Α]Χ-Α]Π (5-11-73)8-4-74).

—Ύπαξιωματικοί (2) είς Γαλλίαν διά 
τεχνικά θέματα (15-11-73)15-12-73)

—ΌπλΙται (147) είς ξένας γλώσσας 
(’Αθήνας—Θεσ]νίκην—Λάρισαν—Πάτρας 
(5)11)73-5)4)74)

—Χωρ]κες (40) είς θέματα Τουρισμού 
(26-) 11-15)12)73).

—Χωρ]κες (35) είς θέματα Τροχαίας 
(19)11-8)12)73).

—Όπλΐται (150) είς θέματα ’Αγορανο
μίας είς έδρας περιφερειακών Διοικήσεων 
(1)20-10-73).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ
ΑΠΟΧΩΡΗΖΛΝΤΟΖ ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡ)ΚΗΣ

Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί, ‘Υπαξιωματικοί, Χω
ροφύλακες και Πολιτικοί ‘Υπάλληλοι.

‘Απερχόμενος σήμερον έκ τού Σώματος τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής, 
εϊς·τό όποΐον ύπηρέτησα έπί 37 συναπτά έτη, διακατέχομαι ύπό βαθυτάτης 
συγκινήσεως. Κατά τήν μακράν ταύτην περίοδον, άκολουθών τά πεπρωμένα 
τού Ηρωικού μας Σώματος, έζησα άλας τάς σκληράς δοκιμασίας καί μετέ- 
σχον ένεργώς είς τήν ύπεράνθρωπον προσπάθειαν αύτοΰ, ίνα, όμού μετά τών 
λοιπών ‘Ενόπλων Δυνάμεων τής Χώρας, έπιβάλη καί παγιώση τήν τάξιν καί 
τήν άσφάλειαν είς τόν Ελληνικόν χώρον.

Ύπηρετήσας, εύόρκως, καί μέ συνέπειαν τήν Πατρίδα καί τόν θαυμάσιον 
λαόν μας, έχω τήν συνείδησιν ήσυχον ότι έπετέλεσα είς τό άκέραιον τό κα
θήκον μου, άναλώσας τάς δυνάμεις μου είς τήν διακονίαν ταύτης.

Όταν πρό δύο περίπου έτών ύπό τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 
1967, μοί άνετέθη τό υψηλόν άξίωμα τής 'Ηγεσίας τού Σώματος, άνέλαβον 
ταύτην, έν πλήρει έπιγνώσει τής βαρυτάτης αύτής ευθύνης.

Καθ’ όλην τήν διάρκεια·· τής ’Αρχηγίας μου ήκολούθησα πιστώς καί 
άπαρεγκλίτως, τήν ύπό τής ’έπαναστάσεως χαραχθείσαν γραμμήν διά τήν 
ευημερίαν καί τήν πρόοδον τού Ελληνικού λαού καί τήν διασφάλισιν τής 
ήσυχίας καί τής τάξεως αύτοΰ.

Κατά τήν Διοίκησίν μου έπέδειξα μετριοπάθειαν καί περιέβαλον πάντας 
μέ άπεριόριστον άγάπην καί τήν προσήκουσαν έκτίμησιν. ’Επιδίωξίς μου 
ύπήρξε πάντοτε, ή καλλιέργεια πνεύματος ένότητος καί σύμπνοιας όλων τών 
άνδρών τού Σώματος, τόσον είς τήν βάσιν, όσον καί είς τήν κορυφήν τής πυ- 
ραμίδος αύτοΰ καί πιστεύω ότι έπέτυχον,-είς μέγιστον βαθμόν, είς τήν τοιαύ- 
την προσπάθειάν μου.

Συμπαρεστάθην πάντοτε μέ πατρικήν άγάπην καί ένδιαφέρον πρός πάν
τας τούς δνδρας τού Σώματος καί συνεμερίσθην τάς άνάγκας αύτών, τήν ίκα- 
νοποίησιν τών όποιων έντός τού μέτρου τού δυνατού έπεδίωξα.

Κατέβαλον προσπάθειας έπεκτάσεως τών σχέσεων μετά τού κοινού καί 
προβολής τού έργου τού Σώματος τής τελευταίας τριακονταετίας πρός πάσαν 
κατεύθυνσιν καί έπεδίωξα τήν έξύψωσιν τού γοήτρου τών άνδρών αύτοΰ, διά 
τής έξάρσεως τών διαρκών άγώνων των ύπέρ τού Έθνους.

Αισθάνομαι σήμερον ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν, διότι αί Ένοπλοι Δυνά
μεις τής Χώρας, έπέλεξαν ώς διάδοχόν μου, τόν Ταξίαρχον κ. ΚΑΡΑΜΠΑ- 
ΤΣΟΝ Κων]νον, άνδρα καθ’ όλα ίκανόν καί έγκρατή τών προβλημάτων τού 
Σώματος.

Ή  μακρά του άστυνομική πείρα είς όλους τούς τομείς δραστηριότητος 
τού Σώματος, ή μεγαλοψυχία του, ή καρτερικότης, ή άκαμπτος έμμονή είς τήν 
έκτέλεσιν τού καθήκοντος καί ή έκτίμησις καί άγάπη τών ύφισταμένων του 
πρός τό πρόσωπόν του, είναι άρεταί καί προϋποθέσεις αί όποΐαι έγγυώνται 
τήν έπιτυχίαν είς τό έργον του.

’Εκφράζω τάς ευχαριστίας μου πρός πάντας τούς συνεργάτας μου, οί 
όποιοι μέ πίστιν καί άφοσίωσιν μέ έβοήθησαν είς τήν έπιτέλεσιν τού έργου 
μου καί όλους τούς άνδρας οί όποίοι άπεδείχθησαν άντάξιοι τών παραδόσεων 
τού Σώματος καί έπετέλεσαν είς τό άκέραιον τό καθήκον των.

Καλώ δέ πάντας όπως καί είς τήν δύσκολον ταύτην καμπήν τής Ιστορίας 
τού Έθνους, συσπειρωμένοι περί τήν Ηγεσίαν σας, συμπορευθήτε έν άγαστή 
συνεργασίμ μετά τών Ενόπλων Δυνάμεων τής Χώρας πρός πραγμάτωσιν τών 
σκοπών τής 21ης ’Απριλίου 1967.
Ζήτω τό Έ θνος  
Ζήτω ή Χ ωροφυλακή

Ό  'Α ρχηγός  
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ  

’Α ντιστράτηγος
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ΕΠΕΤΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΡΑΧΩ Ν ΓΟΡΤΥ- 
ΝΙΑΣ ΑΡΚ ΑΔΙΑΣ

Μέ ιδιαιτέραν έπισημότητα έωρτάσθη 
τήν 11-11-73 εις Ράχες ’Αρκαδίας ή 26η 
έπέτειος τής όμωνύμου μάχης τοΰ άπο- 
σπάσματος ΖΑΡΑ κατά των Κ]Σ παρουσία 
έκπροσώπων τών αρχών, πλήθους κόσμου 
τής περιοχής καί έπιζησάντων μαχητών.

Κατ’ αυτήν έτελέσθη έπιμνημόσυνος 
δέησις, κατετέθησαν στέφανοι καί έξε- 
φωνήθη έμπνευσμένος πανηγυρικός ύπό 
τοΰ διδασκάλου κ. Γεωργίου Καραχάλιου, 
όστις άνεφέρθη εις τό ιστορικόν καί τάς 
συνέπειας τής μάχης. Τήν περιώνυμον 
αύτήν νίκην τής 6-11-1947 κατήγαγε τό 
θρυλικόν άπόσπασμα «ΖΑΡΑ» πού κα- 
τηυθύνθη έξ ’Ηλείας όλοταχώς εις ’Αρκα
δίαν καί κατέλαβεν εις τό δάσος τών βο
ρείων υψωμάτων τών Ραχών πλεονεκτι
κήν έναντι τοΰ έχθροϋ θέσιν. Ή  πολύνε
κρος αυτή, μάχ_η καθ’ ήν συνετρίβησαν 
πλεΐστοι τών υπερεξακοσίων Κ]Σ τών 
Κονταλώνη, Πέρδικα κ. ά. (νεκροί 120 
καί 80 περίπου τραυματίαι) έσχεν ευμενείς 
συνέπειας κατά τήν κρίσιμον έκείνην πε
ρίοδον τοΰ Κ]Συμμοριτοπολέμου, διότι ά- 
νεπτέρωσε τό ήθικόν μαχητών καί κατοί
κων τής Ν. Δ. Πελοποννήσου. Καί πρά
γματι ήτο έπίτευγμα άσύνηθες τό στρατή
γημα τοΰ νεαρού άποσπασματάρχου-'Υπα- 
ξιωματικοΰ Χωρικής (νϋν’Αντ]ρχου) όστις 
δραστηριοποιηθείς μέ τούς (80) έθελοντάς 
ήρωας άγωνιστάς του έπροβληματίσθη 
έπιτυχώς, έκινήθή άστραπιαίως καί ήγω- 
νίσθη αγώνα δνισον, άπωλέσας (2) μόνον 
άνδρας. "Ας είναι αίωνία ή μνήμη τών 
πεσόντων—ήρώων τής μάχης τών Ραχών 
καί άς άποτελή φωτεινόν εις τούς 
έπιγενομένους παράδειγμα, μιμήσεως 
άξιον.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ

. Μ
I

Ή  Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου έπραγματοποίησεν 
εις τήν έδραν της 20ήμερον σεμινάριον 
έπί θεμάτων ’Αγορανομίας (1-20]10]73) 
τό όποιον παρηκολούθησαν (25) είκοσι 
πέντε όπλϊται προερχόμενοι έκ διαφόρων 
υπηρεσιών τών Διοικήσεων Χωρ]κής άρ- 
μοδιότητος της, κατ’ έφαρμογήν τοΰ ύπό 
τοΰ ’Αρχηγείου έφαρμοζομένου ήδη 
έπιτυχώς προγράμματος μετεκπαιδεύσεως 
καί έπιμορφώσεως τών άνδρών τοΰ 
Σώματος.

Εις τήν φωτογραφίαν είκονίζεται ό 
’Ανώτερος Διοικητής Χωρ]κής ’Ηπείρου 
Συντ]ρχης κ. Ευάγγελος Πετσαλας καθ’ 
ήν στιγμήν όμιλεϊ πρός τούς μετεκπαι- 
δευομένους.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Ν

Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Η Σ Ε Ω Σ  Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Ω Ν

—Τό Ύπουργεϊον Δημοσίας Τάξεως έν τή γενικωτέρα του προσπαθείς 
έπιμορφώσεως τών ’Αστυνομικών όργάνων πρός καταπολέμησιν τής μάστι
γος τών ναρκωτικών, ώργάνωσεν έν συνεργασία μετά τής έν Άθήναις Πρε
σβείας τών Η.Π.Α., έκπαιδευτικόν σεμινάριον διάρκειας δύο έβδομάδων 
έπί τοΰ ζέοντος τούτου θέματος.

—Κατά τήν έναρξιν τοΰ Σεμιναρίου τήν 8-10-73 ώμίλησεν ό Προϊστά
μενος τοΰ Μικτού ’Επιτελείου τοΰ Υ.Δ. Τάξεως ’Αντιστράτηγος κ. Σταΰρος 
Βαρνάβας, ό όποιος, μεταξύ άλλων, έτόνισε:
«Τά ναρκωτικά, ύπό τάς διαφόρους όνομασίας των, ήσαν άνέκαθεν γνωστά 
καί άπησχόλουν τήν κοινωνίαν καί τό Κράτος. Σήμερον, όμως, έχουν κατα- 
στή όξύτατον πρόβλημα μέ προεκτάσεις, αί όποΐαι ποικίλλουν κατά χώρας, 
αί Κυβερνήσεις τών όποιων πρέπει νά λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα, 
όπως ή μείωσις τοΰ έφοδιασμοΰ, τής παρανόμου κυκλοφορίας τών ναρκω
τικών, ό περιορισμός τών πηγών έφοδιασμοΰ καί ή πρόληψις τής τοξικο
μανίας διά τής έκπαιδεύσεως.
Διά τοΰ έγκαινιαζομένου σήμερον προγράμματος σκοπεΐται ή πρακτική 
ιδία έκπαίδευσις τώ ν  άσχολουμένων μέ τήν δίωξιν ναρκωτικών όργάνων καί 
ύπαλλήλων.
Παρόμοια έκπαιδευτικά προγράμματα έχουν έκτελεσθή καί εις άλλας χώρας 
μέ έκπληκτικά αποτελέσματα.
Δέν άμφιβάλλομεν καί τό εύχόμεθα όλοψύχως ότι καί τό ίδικόν μας πρό
γραμμα θά στεφθή ύπό έπιτυχίας καί θά έχη ευεργετικά άποτελέσματα διά 
τήν κοινωνίαν, διότι σήμερον δλαι αί χώραι, ανεξαρτήτως κοινωνικών συ
στημάτων, συμφωνοΰν ότι πράγματι ό έκ τών ναρκωτικών κίνδυνος είναι 
διεθνής μέ καταστροφικός έπιπτώσεις.
Οί έκπαιδευταί είναι ειδήμονες μέ δράσιν καί ειδικός γνώσεις.
Είναι δέ οϊ κ.κ. Χάλεϋ, Ντιουράντ, Λάβερτυ, Μπάκλεΰ καί Σχουίν. 
Έκφράζομεν λοιπόν τάς θερμός ευχαριστίας μας πρός τούς έκπροσώπους 
τής ειδικής Όμάδος τών Η.Π.Α., διότι ήλθον άρωγοί εις τήν άναληφθείσαν 
ύπό τοΰ Κράτους μας προσπάθειαν τής έκπαιδεύσεως έπί θεμάτων ναρκω
τικών τών ειδικών όργάνων, τά όποια άσχολοΰνται μέ τήν δίωξιν τούτων».

—Τό Σεμινάριον έλαβε χώραν εις αίθουσαν τοΰ Υπουργείου Οικονο
μικών παρηκολούθησαν δέ τούτο 45 ’Αξιωματικοί, Ύπαξιωματικοί τής 
Χωρ]κής καί ’Αστυνομίας Πόλεων ώς καί αρμόδιοι ύπάλληλοι τών Υπουρ
γείων Οικονομικών καί Κοινωνικών Υπηρεσιών. Αί διαλέξεις έγένοντο ύπό 
ειδημόνων έπί τοΰ θέματος Αμερικανών, μετά δέ τήν λήξιν τούτων έγένετο 
κριτική συζήτησις καί άπενεμήθησαν πιστοποιητικά εις τούς παρακολου- 
θήσαντας τοΰτο.

—Κατά τήν λήξιν τοΰ Σεμιναρίου τήν 23-10-73 ό Προϊστάμενος τοΰ 
Μικτοΰ ’Επιτελείου τοΰ Υ.Δ. Τάξεως Άντ]γος κ. Βαρνάβας εις άποχαιρετι- 
στήριον όμιλίαν του ηύχαρίστησεν τούς συμβαλόντας εις τήν όργάνωσιν 
τούτου, τούς όμιλητάς διά τήν καταβληθεϊσαν προσπάθειαν πρός πλήρη ένη- 
μέρωσιν τών ακροατών έπί τής μάστιγος τών ναρκωτικών, ώς καί τούς παρα- 
κολουθήσαντας τό σεμινάριον διά τό άδιάπτωτον ένδιαφέρον μέ τό όποιον 
παρηκολούθησαν τάς διαλέξεις, έτόνισε δέ χαρακτηριστικώς ότι όσα εις 
τό Σεμινάριον έδιδάχθησαν θά συντελέσουν ώστε ή δίωξις τών ναρκωτικών 
νά άποβή πλέον τελεσφόρος.
Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν όμιλίαν τοΰ κ. Προϊσταμένου 
τοΰ Μικτοΰ ’Επιτελείου τοΰ Υ.Δ. Τάξεως έπί τή ένάρξει τών μαθημάτων τοΰ 
Σεμιναρίου.
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Μ Ι Κ Ρ Α

Α Λ Λ Α  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

—Ό  Γερμανός υπήκοος WALTER ORMAN, διά τόν Διοι
κητήν τοΟ A. Τ. Στρανονίκης Χαλκιδικής διά παρασχεθεΐσαν 
συνδρομήν κατά τό έπισυμβάν αύτφ έσχάτως έκεΐσε όδικόν 
άτύχημα.

—Ό  Γιουγκοσλάβος μηχανικός κ. Πέταρ Κώστιτς διά 
τήν άμεμπτον στάσιν των όργάνων τοΟ Σ. X. Άγ. Κων]νου 
Λαμίας πρός έπίλυσιν άνακύψαντος κατά τό έπισυμβάν έκεΐσε 
έσχάτως τροχαΐον άτύχημα καθ’ ό, πεζός νέος, έπέπεσεν έπϊ 
του αυτοκινήτου του, ούτινος έπέβαινε.

W
—Ή  κα Εΰλαμπία Πατρικάκη, κάτοικος ’Αθηνών, συνέ

χαρη τό πλήρωμα περιπολικού αΰτοκινήτου τής Δ. X. Άρτης 
δι’ άνεύρεσιν βαλίτσας αυτής παραληφθείσης έκ λάθους ύπό 
λεωφορείου έτέρας γραμμής εις ’Ιωάννινα.

W
—Ό  κ. Κων]νος Πασχαλίδης Χωρορύλαξ, κάτοικος Θεσ

σαλονίκης, πρός τόν Διοικητήν Διοικήσεως, τούς Διοικητάς 
τών Τμημάτων ’Ασφαλείας καί Τροχαίας Σερρών, τούς άνδρας 
τής 'Υποδ]νσεως Άερολιμένος Θεσσαλονίκης καί άπαντας 
τούς συμπαραστάντας εις τόν έπισυμβάντα τήν 23-9-73 εις 
τροχαΐον άτύχημα θανατηφόρον τραυματισμόν τοΟ τέκνου του 
καί τόν σοβαρόν τοιοΟτον τής συζύγου του, διασωθείσης έκ 
βεβαίου θανάτου.

—Ό  έβδομαδιαΐος τύπος Δήμων καί Κοινοτήτων Άνατ. 
’Αττικής εις έκτενές δημοσίευμά του, (10-10-73), έξέφρασε 
λίαν αξιόλογα σχόλια διά τήν συνδρομήν, τήν αύταπάρνησιν 
καί τόν άλτρουϊσμόν τών άνδρών τής Ύποδ]νσεως Άστυν. 
Αγίας Παρασκευής εις τήν κατάσβεσιν τών έκραγεισών έσχά
τως μεγάλων πυρκαϊών εις Παλλήνην, Κορωπί καί Σούρμενα 
’Αττικής.

—Ό  κ. Γεώργιος Κελάφης, όδοντίατρος, κάτοικος Βύρω
νος ’Αθηνών, διά τήν εύγενή συμπεριφοράν καί συνδρομήν 
τοΟ τροχονόμου Χωρ]κος κ. Γεωργίου Σταματέα, πρός αύτόν 
τε καί τήν οίκογένειάν του κατά τό έπισυμβάν αύτφ έσχάτως 
τροχαΐον άτύχημα έπί τής Ε.Ο. ’Αθηνών—Ώρωποΰ ’Αττικής.

W
—Ό  Δήμος Ν. ’Ιωνίας ’Αττικής διά τήν συμμετοχήν δι

μοιρίας όπλιτών τής Σ. Ο. X. ’Αθηνών εις τόν έν τή περιοχή 
του έφετεινόν έορτασμόν τής έπετείου τής 28ης ’Οκτωβρίου.

W
—Τό ένταΰθα Σωματεϊον Φίλων Παλαιού Αύτοκινήτου 

(ΦΙΛΠΑ) διά τό Σώμα καί δή τούς άνδρας τών Ύποδ]νσεων 
Τροχαίας Προαστίων καί ’Αστυνομίας Γλυφάδας ώς καί τούς 
τών Δ. X. Άργολίδος καί Κορινθίας οΐτινες συνέβαλον εις 
τήν έπιτυχίαν τοβ έσχάτως διεξαχθέντος ένταΰθα Β' διεθνούς 
ράλλυ ΦΙΛΠΑ.

W
—Ό  κ. ’Αθανασίου Χρήστος, κάτοικος Μουζακίου Καρδί- 

τσης, τέως Χωροφύλαξ, διά τόν Άνώτερον Δ]τήν καί τούς 
άνδρας τής Α. Δ. X. Θεσσαλίας, οΐτινες διά τής εύγενοΰς προσ
φοράς ποσού (13.267) δραχμών συνετέλεσαν εις τήν οικονο
μικήν άνακούφισιν καί ένίσχυσιν αύτοΰ.

TO N E O N  Ο Ι Κ Η Μ Α  

Τ Ο Υ Α . Τ .  Κ Α Ρ Α  Α Μ Υ Λ Ω Ν  -  Χ Ι Ο Υ

Τήν 30-9-73 έτελέσθη μέ ιδιαιτέραν 
έπισημότητα εις Καρδάμυλα Χίου ή τελε
τή έγκαινίων ένός νέου άστυνομικού κα
ταστήματος, τό όποιον άνηγέρθη δαπά- 
ναις τοΰ έφοπλιστοΟ κ. Ίωάννου ΓΑΛΑ- 
ΚΗ καί τής συζύγου του ’Αγγελικής.

—Εις τήν τελετήν παρέστησαν ό χορο- 
στατήσας Μητροπολίτης Χίου κ. Χρυ
σόστομος, ό Νομάρχης Χίου κ. Κανελ- 
λόπουλος, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Συντ]ρχης κ. Καπέλλος, ό 
’Αναπληρωτής Δ]τού Δ.Χ.Χίου Ταγμ]ρχης 
Καζαμίας, ό Δ]τής Υ.Χ. Καρδαμύλων 
Ύπομ]ρχος κ. Χονδρός, έκπρόσωποι τών 
τοπικών άρχών καί πλήθος κόσμου.

Μετά τήν τέλεσιν τοΟ αγιασμού εις τόν 
πρό τής κεντρικής πύλης τού κτιρίου 
χώρον, ό χοροστατήσας Μητροπολίτης 
κ. Χρυσόστομος έξήρε διά βραχέων τό 
έργον τής Χωρ]κής. Ό  όμιλητής τής ήμέ- 
ρας Ταγ]ρχης κ. Καζαμίας άνεφέρθη, σύν 
τοϊς άλλοις, εις τήν άξιολόγησιν τής εύγε- 
νούς τών δωρητών χειρονομίας, ήτις άπο- 
τελεΐ ταύτοχρόνως καί άναγνώρισιν τών 
άγώνων καί θυσιών τού Σώματος υπέρ τής 
έλευθερίας, τής εύνομίας καί άσφαλείας 
τής χώρας μας, ώς έπίσης εις τήν βιο
γραφίαν καί τήν δραστηριότητα (ναυτι
λιακήν, κοινωνικήν κ.λ.π.) αύτών. Έξέ- 
φρασε δέ ούτος έκ μέρους τού κ. ’Αρχηγού 
■Χωρ]κής τά θερμά συγχαρητήρια αύτοΰ 
καί τάς εύχαριστίας τοΰ Σώματος πρός 
τούς δωρητάς.

Τέλος έλαβε τόν λόγον ό δωρητής 
όστις χαιρετίσας τούς παραστάντας εις

τήν τελετήν, ηύχαρίστησε τόν Ύψιστον 
διότι ήξιώθη νά προσφέρη τόν χώρον τής 
πατρικής του οικίας διά τόν ώς είρηται 
σκοπόν. Άνταποδόσας δέ εις τήν προσφώ- 
νησιν τού όμιλητού Ταγμ]ρχου κ. Καζα
μία, είπε χαρακτηριστικούς τά έξής: 
«Αισθάνομαι βαθυτάτην ψυχικήν ίκανο- 
ποίησιν διότι εύρίσκομαι σήμερον εις τήν 
εύχάριστον θέσιν νά έκφράσω διά τής 
παρούσης δωρεάς τόν θαυμασμόν καί τήν 
βαθυτάτην έκτίμησίν μου πρός τό ένδοξον 
καί ήρωϊκόν Σώμα τής Χωρ]κής τό όποιον 
κέκτηται βαθεϊαν καί πολύτιμον υπηρε
σιακήν κληρονομιάν, ένδοξον ιστορίαν, 
λίαν ένδοξον πρόσφατον παρελθόν, μοχθή 
συνεχώς διά τό παρόν καί έγγυάται διά 
τό μέλλον, συνέχισιν τών ύπέρ τού Έθνους 
προσφορών του».

*  *  ·

Βιογραφικόν δωρητου : Έγεννήθη εις 
Καρδάμυλα—Χίου τό 1893. Έπεράτωσε 
τάς γυμνασιακάς του σπουδάς εις Χίον 
καί τάς άνωτέρας τοιαύτας εις Σμύρνην 
καί Βηρυττόν. Άκολουθήσας τήν οικο
γενειακήν του ναυτικήν παράδοσιν, άνέ- 
πτυξε έξαίρετον δραστηριότητα, άνα- 
δειχθείς πλοιοκτήτης άτμοπλοίων καί 
Λίμπερτυ. Λίαν γνωστός διά τε τό 
ήθος, τήν εύρυμάθειαν καί τά άνθρω- 
πιστικά του αισθήματα. Χαίρει μεγάλης 
έκτιμήσεως παρά πάντων ένταύθα καί 
έν τή άλλοδαπή ένθα έπαξίως τιμά τό 
έλληνικόν όνομα.
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Π Ε Ν Θ Η  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΗΣ
Συνταγματάρχης· Χ ω ρ)κής Π .Δ .

Τήν 31ην ’Οκτωβρίου μπεβίωσε συνέ
πεια καρδιακού νοσήματος άποτόκου 
παλαιού πολεμικού τραύματος, ό Συντα
γματάρχης Π.Δ. Ιωάννης Σπαής. Ό  έκ- 
λιπών έγεννήθη τό έτος 1912 εις Χάβαρι 
’Ηλείας όπου καί έζησε τά παιδικά καί 
μαθητικά του χρόνια. Εις τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής κατετάγη τό έτος 1937. 
Συντόμως χάρις εις τήν πνευματικήν του 
έγκράτειαν καί τήν άγάπην του πρός τό 
Σώμα, προήχθη εις Ύπενωμοτάρχην(1938) 
’Ενωμοτάρχην (1940) καί ’Ανθυπομοί
ραρχον (1943). Ή  έκρηξις τού ’Εθνοκτό

νου ύπό τών ξενοκινήτων κομμουνιστών 
Δεκεμβριανού στασιαστικού κινήματος, 
εύρε τούτον ύπηρετούντα μέ τόν βαθμόν 
τού ’Ανθυπομοιράρχου εις τό 4ον ’Ανε
ξάρτητον Τάγμα Χωρ]κής ’Αθηνών. 
Κατά τάς κρίσιμους διά τήν πατρίδα αύ- 
τάς στιγμάς, ό άείμνηστος Σπαής ώς 
καί έκατοντάδες άλλοι ’Αξιωματικοί, 
Ύπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες, προέ- 
ταξε τό στήθος του πρός περιφρούρησιν 
τών όσιων καί ιερών τού Έθνους. Ήτο ή 
πρωία τής 5ης Δεκεμβρίου 1944 ότε ένο
πλον τμήμα τών αιμοσταγών μισθοφόρων 
τού έρυθρού όλοκληρωτισμοΰ, έπετέθη 
κατά τής Φρουράς Χωροφυλακής τών 
Φυλακών Χατζηκώστα έπί σκοπώ δολο
φονίας τών όργάνων τής έννόμου τάξεως 
καί έν ταύτφ πυκνώσεως τών ορδών των 
διά τής άπελευθερώσεως διαφόρων έγκλη- 
ματιών τού κοινού ποινικού δικαίου οί 
όποιοι κατά φυσικήν συνέπειαν θά άπε- 
τέλουν τά πλέον άξιόμαχα έκτελεστικά 
όργανα εις τό όργιον τού αίματος καί τών 
καταστροφών. 'Ο άείμνηστος Σπαής ήγού- 
μενος διμοιρίας Χωροφυλάκων, δι’ έπι- 
κής έξορμήσεως καί έν μέσα) χαλάζης 
σφαιρών, κατώρθωσε νά διασπάση τόν 
πέριξ τών φυλακών άσφυκτικόν κλοιόν. 
Καθ’ ήν όμως στιγμήν ένήργει τήν τελευ- 
ταίαν έξόρμησιν διά νά είσέλθη εις τό

κτίριον τών Φυλακών, έτραυματίσθη βα
ρύτατα εις τόν θώρακα ύπό έχθρικής 
σφαίρας γενόμενος άπό τής στιγμής αυ
τής διά βίου ανάπηρος σοβαράς μορφής. 
'Η Πολιτεία άναγνωρίσασα τάς πολυτί
μους ύπηρεσίας του άφ’ ένός μέν προήγα- 
γεν αυτόν έπ’ άνδραγανθία εις τόν βαθμόν 
τού 'Υπομοιράρχου, άφ’ έτέρου δέ τού 
άπένειμε πολεμικόν Σταυρόν Γ". τάξεως. 
Εκτοτε λόγιρ τού σοβαρού κλονισμού 

τής υγείας του έτέθη εις τήν κατάστασιν 
τής πολεμικής διαθεσιμότητος, έξελιχθείς 
μέχρι τού βαθμού τού Συνταγματάρχου. 
Μέχρι τής τελευταίας πνοής του διετήρει 
στενούς δεσμούς μετά τού Σώματος τήν 
ραγδαίαν έξέλιξιν τού όποιου παρηκολού- 
θει μετά συγκινητικού ένδιαφέροντος. 
Ανάλογος ύπήρξε καί ή χειρονομία τού 

κ· Αρχηγού Χωρ]κής, ό όποιος ευθύς 
ώς έπληροφορήθη τόν θάνατον ένός άκό- 
μη φίλου καί συμμαχητοΰ εις ’Εθνικούς 
άγώνας, διά τηλεγραφημάτων του πρός 
τούς οικείους του καί τόν Πρόεδρον Κοι- 
νότητος τής γενετείρας του έξέφρασε τά 
ειλικρινή συλληπητήρια τού ίδιου καί 
όλοκλήρου τού Σώματος, ύπογραμμίσας 
μεταξύ τών άλλων, τάς ύψίστας υπηρε
σίας τού μεταστάντος εις δύσκολους 
διά τήν πατρίδα στιγμάς, μή φέισθέντος 
θυσιών χάριν τής σωτηρίας αύτής. Ή  
ευθανασία, τό προνόμιον τούτο τών 
ολίγων, υπήρξε τό ύστατον τίμημα 
διά τόν Συνταγματάρχην Σπαήν, ικανόν 
νά προσδίδη έκάστοτε παρηγοριάν καί 
υπερηφάνειαν εις τούς οικείους του. "Ας 
είναι αίωνία ή μνήμη του.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
’Α ντιστράτηγος Χ ω ρ)κής έ ,α .

Τήν 20-11-73 έκηδεύθη είς τό Νεκρο- 
ταφεΐον Ζωγράφου ’Αθηνών, δημοσίμ δα
πάνη, ό άποβιώσας τήν προτεραίαν 
Σταύρος Πετρόπουλος, ’Αντιστράτηγος 
Χωρ]κής έ. ά. Είς τήν νεκρώσιμον άκο- 
λουθίαν παρέστη ή ήγεσία τού Σώματος 
μετ’ άντιπροσωπείας ’Ανωτάτων καί ’Ανω- 
τέρων ’Αξιωματικών Χωρ]κής, οικείοι, 
φίλοι, συνάδελφοι καί συμπολεμισταί 
τού μεταστάντος καί πλήθος κόσμου. 
Τάς κεκανονισμένας τιμάς απέδωσε 
Τμήμα Δοκίμων Ύπαξιωματικών Χωρ]κής 
μετά τής Μουσικής τού Σώματος.

Άποτίων φορον τιμής άπεχαιρέτισε 
τόν νεκρόν έκ μέρους τού Σώματος, ό 
Β' Ύπαρχηγός Χωρ]κής 'Υποστράτηγος 
κ. Ζενοφών ΤζαΒάρας διά τών έξής:

«Αείμνηστε Στρατηγέ, Μεγάλη δι’ έμέ 
ή τιμή άλλά καί ή όδύνη, νά σοΰ άπευ- 
θύνω έκ μέρους τού Σώματος τής Χωρ]κής 
τόν τελευταϊον χαιρετισμόν, ό όποιος 
είχον τήν ευτυχίαν νά ύπηρετήσω ύπό

τάς διαταγάς σας νεαρός ’Αξιωματικός 
είς τήν Θεσ]νίκην, ότε τό 1955, ώς Υπο
στράτηγος, διετελέσατε ’Επιθεωρητής 
Χωροφυλακής Βορ. Ελλάδος. Τότε μοί 
έδόθη ή έξαιρετική εύκαιρία νά γνωρίσω 
είς τό πρόσωπόν σας, τόν σεμνόν στρα
τιώτην καί νά μείνουν χαραγμένα είς τήν 
μνήμην μου, τό ήθος, ή άξιοπρέπειά σας, 
ή δικαιοσύνη, ή απροσωποληψία καί τό 
στοργικόν ένδιαφέρον διά τούς υφισταμέ
νους σας γενικώς καί ή συμπαράστασίς 
σας πρός όλους μας. Μέ διακατέχουν 
ακόμη αί προτροπαί σας διά τήν άρτίαν 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων μας καί νά 
είσθε βέβαιος, ότι διατηρώ ταύτας καί 
τάς μεταδίδω είς τούς έπιγενομένους...».

’Ακολούθως άνεφέρθη διά βραχέων 
είς τήν προσωπικότητα, τό ήθος, τόν χα
ρακτήρα, τήν μόρφωσιν, τάς ικανότητας, 
τήν δραστηριότητα καί τάς ύπέρ τού Σώ
ματος 'Υπηρεσίας τού νεκρού.

Ό  μεταστάς έγεννήθη είς Μαυρομάτι 
Μεσσηνίας τό έτος 1899. Έπεράτωσεν 
είς τήν γενέτειράν του τάς γυμνασιακός 
του σπουδάς. Κατετάγη είς τήν Χωρο
φυλακήν ώς Δόκ. Ύπεν]ρχης τό 1918 
καί ώνομάσθη Ένωμ]ρχης τό 1919. Είσή- 
χθη είς τήν Σ.Α.Χ. τό 1920 καί ώνομάσθη 
’Ανθ]ρχος τό 1922. Άνήλθε διαδοχικώς 
όλας τάς βαθμίδας τής ιεραρχίας τού 
Σώματος. Προήχθη είς Ταξίαρχον τό 1953 
καί είς Ύποστρ]γον τό 1954. Άπεστρα- 
τεύθη τό 1960 μέ τόν βαθμόν τού Άντι- 
στρατήγου. Ύπηρέτησεν εύδοκίμως είς 
διαφόρους ύπηρεσίας τού Σώματος. Διε- 
τέλεσεν ’Ανώτερος Διοικητής ώς Συντ] 
ρχης, ’Επιτελάρχης ’Αρχηγείου ώς Τα- 
ξίαρχος, ’Επιθεωρητής Χωρ]κής ώς ύπο- 
στράτηγος. ’Επίσης διετέλεσεν Ύπαρχη- 
γός Χωρ]κής άπό τού 1958 μέχρι τής άπο- 
στρατείας του (1960).

Δ Υ Σ Ε Ι Σ

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;

1. Τό έπιβατηγόν όφείλει νά άκολουθή- 
ση τό ζωήλατον.

2. Τό έπιβατηγόν.

3. Ή  μοτοσυκλέττα.

ΣΤΑΥΡΟΛΑΞΟΝ ΑΡ. 48
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ΔΙΤΣ

ΕΙΔΙΚΟ·
ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΙΙΧΕΙΟΝ

ενα λαχείο μια φορά 
τόν χρόνο μέ κέρδη 
για δλαοας τά χρόνια!

ΚΕΡΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
Α' λαχνός 
Β' λαχνός 
Γ' λαχνός 
Δ' λαχνός 
Ε' λαχνός 

ΣΤ' λαχνός 
Ζ' λαχνός 
Η' λαχνός

6.000.000
1.500 .000
1 . 0 0 0 . 0 0 0

500 .000
300 .000
200.000  
1 50 .000  
1 0 0 . 0 0 0

Έπί πλέον χιλιάδες άλλοι λαχνοί μέ 
διάφορα ποοά.

ΤΙΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥΔΡΧ. 50 
ΚΛΗΡΩΣΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Άπαντα τά γραμμάτια άνεξαρτήτως 
σειράς, μετέχουν τής Γενικής κλη- 
ρώσεως.


