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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Α Ο Ν

Ταπεινοί προσκυνη
τές μπροστά στό με
γάλο θαύμα τής εν- 
σαρκώσεως τοΰ Θεόν 
για τήν σωτηρία τών 
ανθρώπων ή καρδιά 
μας αναφωνεί τόν 
ύμνον τών αγγέλων 
«Δόξα έν ύψίστοις 
Θεώ και έπί γής 
ειρήνη».

r
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

Γιά μιά ακόμη φορά ή Πολιτεία 
_τίμησε, στις 3 Δεκεμβρίου,τούς 

ήρωϊκούς νεκρούς των Σωμάτων ’Ασφα
λείας κατά τό Δεκεμβριανό κίνημα 
τοΰ 1944-, άποτίοντας έτσι τήν όφει- 
λόμενη ευγνωμοσύνη σ ’ έκείνους πού 
πρόταξαν τά στήθη τους καί θυσίασαν 
τήν ζωή τους γιά^νά ζή σήμερα ή Ε λ 
λάδα έλεύθερη καί δημοκρατική.

‘Εκεί στόν ιερό χώρο τοΰ Συντά
γματος ̂ Χωροφυλακής"ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ" πού καθαγιάσθηκε άπό τό αίμα τών η

ρώων τςς Χωροφυλακής,εύλαβικοί προ
σκυνητές ,’Αρχές καί Λαός τίμησαν α
πλά,λιτά καί απέριττα^ όπως ταιριά
ζει στούς ήρωες καί ανανέωσαν τήν 
σταθερή υπόσχεση ότι θά κρατήσουν 
ψηλά τό>δαυλό της ελευθερίας πού έ- 
κεΓνοι άναψαν με τό πύρωμα τής έλ- 
ληνικής λεβεντιάς τους.

* Τ0 έπος τοΰ Μακρυγιάννη δέν ύ- 
π̂?)ρξε ένα απλό ιστορικό γεγονός 

αλλά ανεπανάληπτο αστραποβόλημα έ- 
θελοθυσίας πού θά μείνη γιά πάντα 
στήν ιστορία σάν'1ή μάχη τών ολίγων" 
όπως προσφυέστατα τήν χαρακτήρισε ο 
θρυλικός διοικητής τής Ταξιαρχίας 
Ρίμινι , Στρατηγός Θ. Τσακαλώτος.

Καί ήσαν πράγματι λίγοι.απελπι
στικά λίγοι,οί γενναίοι εκείνοι 

άνδρες,μέσα στην λαίλαπα τής κατα
στροφής καί τοΰ χάους. Δέν έκάμφθη- 
σαν όμως ούτε μια στιγμή καί δέν έ- 
δείλιασαν μπροστά στά μιλιούνια τών 
έπιδρομέων. Μέ καίύδιά^ άτσάλινς καί 
στήθη πυργωμένα άπό άγάπη για τήν 
'Ελευθερία καί τά ιδανικά τής Φυλής 
έδωσαν τήν μάχη καί τήν κέρδισαν 
γιά νά βγοΰν άληθινά γιά άλλη μιά 
φορά τά λόγια τοΰ ποιητή οτι ή άν- 
τρειωσύνη δέν μετριέται με τό στρέμ
μα,μέ τής καρδιάς τό πύρωμα μετριέ
ται καί μέ τό αίμα»

Η "ΗΙΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 

’Αξιωματικοί - 'Ανθυπααπιοται Δρχ 150 

Υπαξιωματικοι-Χωραψύλακες " 130

ΠοΑιτ. Υπάλληλοι-ΊΒιώται ■· 150

Σύλλογοι - Σωματεία-Οργανισμοί " 250

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 13
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c Γ Ρ

κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Εις τόν * Ιερόν χώρον τοΰ Συντάγματος Χωροφυλακής Μ ακρυγιάννη, ύπό τήν σκιάν τοϋ αιωνίου συμβόλου 
τής αρμονίας καί τής πανανθρώπινης έλευθερίας, τοΰ Παρθενώνος, τό Έ θνος όλόκληρον στρέφει σήμερον εύγνω - 
μόνως τήν σκέψιν του καί άποτίει τόν όφειλόμενον φόρον τιμής εις τούς εύκλεώς πεσόντας κατά τό Δεκεμβριανόν 
κίνημα άνδρας τώ ν Σω μάτω ν ’Ασφαλείας .

Πριν τριάκοντα δύο έτη , δταν τό καταστρεπτικόν οργιον ξενοκινήτων όρδών κατέπνιγεν εις τό αίμα πάσαν 
’Εθνικήν έν ύπαίθρω άντίστασιν καί ώς σίδηρους κλοιός περιέσφιγγε τήν Πρωτεύουσαν καί δέν ύπελείπετο παρά 
προέλασις όλίγων έκατοντάδων μέτρων διά νά φθάσουν εις τήν πλατείαν Συντάγματος καί νά καταλύσουν τό έπ ί- 
σημον Κράτος , είς τόν ίδιον έκεΐνον χώρον , τό Σύνταγμα Χωροφυλακής «Μακρυγιάννη», ήτο καθηλωμένον ένα- 
γω νίω ς τό βλέμμα όλων τώ ν Ε λλ ή νω ν  .

’Ε κεί, είς τούς άσήμους στρατώνας τής Χωροφυλακής, έλαμπεν άκόμη άμυδρόν τό φ ώ ς τής έλπίδος, έπαλλεν 
ή καρδία τής 'Ε λλάδος. ’Εκεί έφυλάσσοντο τά ιερά καί τά δσια τής Φ υλή ς.

Αί στιγμαί ήσαν έξαιρετικώς κρίσιμοι, διότι διεκυβεύετο τό μέλλον τής 'Ελλάδος . Καί οί γενναίοι ύπερασπισταί 
τοΰ Μακρυγιάννη είχον πλήρη συνείδησιν τής 'Ιστορικής εύθύνης τω ν . Καί άπεφάσισαν αύτοβούλως νά άμυνθοΰν 
καί νά νικήσουν ή νά άποθάνουν ένδόξω ς. Ή το  έν τραγικόν δίλημμα είς τό όποιον πολλάκις εύρέθησαν οί 
"Ελληνες κατά τό διάστημα τής τρισχιλιετούς ιστορίας τω ν . Καί πάντοτε άπέδειξαν διά τώ ν άποφάσεών τω ν , δτι 
ύπεράνω τής ζωής τω ν θέτουν τάς αιωνίους ήθικάς άξίας .

Έ π ικ α ί μάχαι συνήφθησαν τότε έπί πολλάς ημέρας. Οί 517 άνδρες τής Χωροφυλακής καί οί προστρέξαντες 
ολίγοι συνάδελφοί τω ν τοΰ Στρατεύματος , μέ έλάχιστον όπλισμόν καί στερούμενοι έπί ημέρας ϋδατος καί τροφής, 
ήγωνίζοντο μέ άπαράμιλλον ηρωισμόν καί αύταπάρνησιν . Καί τελικώς δχ ι μόνον δέν έλύγισαν πρό τώ ν άριθμητικώς 
άσυγκρίτως ύπερτέρων καί άρτίως έξωπλισμένων έθνοπροδοτών, άλλά είς μίαν μεγαλειώδη έξόρμηοίν τω ν τούς 
άνέτρεψαν καί τούς παρέδωσαν είς τήν αίωνίαν κατα ισχύνην.

Έ κτοτε , τό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη , μετεβλήθη , διά τοΰ αίματος τώ ν υπερασπιστών του , είς 
Ναόν καί Βωμόν τής ’Ελευθερίας , είς άνυπέρβλητον όρόσημον ήρωϊσμοΰ, είς άπόρθητον έπαλξιν τής Δημοκρατικής 
μας ζωής καί είς ένα νέον «Χάνι τής Γραβιάς» .

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής σύσσωμον κλίνει σήμερον εύλαβώς τό γόνυ πρό τώ ν ιερών σκιών τώ ν άθανάτων 
νεκρών τοΰ Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη καί διαβεβαιοΐ τούς έν ζωή μαχητάς , δτι θά ΐσταται πάντοτε 
είς τάς έπάλξεις τοΰ καθήκοντος , άγρυπνος φρουρός τώ ν έλευθεριών τού λαού μας .

Ζ ή τ ω  τ ό  ’Έ θ ν ο ς  

Ζ ή τ ω  ή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή

Ό  ’Αρχηγός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ

’ Αντιστράτηγος





τΗταν καί τότε Δεκέμβριος, 
Δεκέμβριος τοΰ 1944. Ή 'Ελ
λάς καθημαγμένη άπό τήν ξε
νική κατοχή προσπαθούσε νά 
έπουλώση τίς πληγές τού πο
λέμου, όταν νέος έχθρός, πιό 
ύπουλος άπό τούς άλλους, θέ
λησε νά ύποτάξη τήν χώρα 
αύτή, πού χιλιετηρίδες τώρα 
κρατά τά σκήπτρα τής έλευθε- 
ρίας, στον ζυγό τού ερυθρού 
ολοκληρωτισμού. Καί ένώ τά 
πάντα σχεδόν φαίνονταν χα
μένα, μέσα στήν άποδιοργά- 
νωσι και τήν σύγχυσι τών 
ήμερών, σάν φωτεινό μετέω
ρο έλαμψε τό Σύνταγμα Χω
ροφυλακής «Μακρυγιάννη». 
Έκεϊ, κάτω άπό τήν σκιά τού 
Παρθενώνος, μερικές μόνον 
εκατοντάδες μέτρα άπό τον 
ιερό βράχο τής Άκροπόλεως, 
παγκόσμιο σύμβολο τής έλευ- 
θερίας και τοΰ πολιτισμού 
στούς αιώνες, λίγοι άλλά γεν
ναίοι άνδρες τής Χωροφυλα
κής ώρθωσαν τό άνάστημά 
τους στον ιταμό έπιδρομέα. 
Στίς ήμερες τοΰ έπικοΰ άγώ- 
να πού κράτησε άπό τις 5 έως 
τίς 12 Δεκεμβρίου τοΰ 1944 
οί ύπερασπιστές τοΰ «Μακρυ- 
γιάννη» ξαναζωντάνεψαν στήν 
μνήμη τών ‘Ελλήνων τίς επο
ποιίες τού Μαραθώνος, τών 
Θερμοπυλών καί τής Σαλαμΐ- 
νος καί άπέδειξαν σ’ ολόκλη
ρη τήν άνθρωπότητα δτι είναι 
άξιοι άπόγονοι γενναίων προ
γόνων. Ό  Παρθενώνας, πού 
οί μαχητές τον άντίκρυζαν πο
λεμώντας, τούς έμψύχωνε σάν 
σύμβολο καί σάν άξια πού γι 
αύτήν άξιζε νά άγωνισθοΰν 
γιά νά νικήσουν — ή άν τό 
χρέος έπέβαλε — άκόμη καί νά 
πεθάνουν. Άλλά μ’ αυτή τήν 
πίστι καί γ ι’ αυτά τά ιδανικά 
άγωνιζόμενοι δέν ήταν δυνα
τόν παρά νά νικήσουν, δπως 
καί ένίκησαν καί νά παραδώ
σουν τόνίερό βράχοτής’Ακρο- 
πόλεως άμόλυντο στίς νεώ- 
τερες γενηές τών ‘Ελλήνων.

Ε . Γ ε ω ρ γ ί ο υ ,  Μ ο ί ρ α ρ χ ο ς



Δεκέμβριος 1944. Ή  μάχη τοϋ Συν
τάγματος Χωροφυλακής «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝ- 
ΝΗ» μαίνεται. Γενναίοι ανδρες άψη- 
φοΰντες τήν λογική τών άριθμών καί 
τόν συσχετισμό τών δυνάμεων προτάσ
σουν τά στήθη τους στόν επιδρομέα 
άποφασισμένοι ή νά νικήσουν ή νά πε- 
θάνουν μέχρι καί τοϋ τελευταίου. Μέ
σα σ ’ αυτόν τόν ορυμαγδό τού πολέ
μου, μέσα στούς καπνούς τής μάχης, 
υπήρξαν λίγοι, ελάχιστοι, οί όποιοι 
κρατώντας δχι μόνον τά δπλο αλλά 
καί τήν φωτογραφική μηχανή στο χέρι 
άποθανάτισαν μερικές, μοναδικές ίσως, 
σκηνές τής έποποιΐας εκείνης. Οί φω
τογραφίες αυτές δέν διεκδικοΰν βρα
βεία σέ κανέναν διαγωνισμό φωτογρα
φικής τέχνης. ”Αν δμως ληφθή ύπ' 
δψιν ό τόπος καί ό χρόνος δπου έλή- 
φθησαν, είναι πράγματι πολύτιμες για
τί φείχνουν κατά τρόπο άπαράμιλλο 
τό θάρρος καί τήν γενναιότητα έκείνων 
πού θυσιάστηκαν, γιά νά ζή σήμερα ή 
Ελλάδα ελεύθερη. Ό  πίνακας πού δη
μοσιεύεται είναι σύγχρονου ζωγράφου, 
έγινε μέ περιγραφές μαχητών τοϋ 
Συντάγματος καί δείχνει, μέ τρόπο 
παραστατικό, τήν ήρωϊκή ψυχή τών 
ύπερασπιστών του.

Λ
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ΚΑΙ Φ ΥΛΑΓΟΥΝ 

Θ β Ρ > Μ θ ΓΥ Λ€ * .

Ρ ε π ο ρ τ ά ζ :
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

Μ ο ί ρ α ρ χ ο ς

«Ή  άπότισις φόρου τιμής αποτελεί 
ιστορικόν αίτημα. "Οσοι Λαοί, λησμονούν, 
έν όνόματι οίασδήποτε σκοπιμότητος, 
την ιστορίαν των, διαπράττουν άσυνχώ- 
ρητον σφάλμα τό όποιον όδηγεΐ εις την 
άπώλειαν τοϋ Έθνικοΰ φρονήματος, τής 
’Εθνικής συνειδήσεώς των». Αύτά έτό- 
νισε, μεταξύ πολλών άλλων, εις την ομιλίαν 
του ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Γεώργιος Σταμάτης καί εις τό κέλευ- 
σμα αυτής τής επιταγής τήν 3ην Δεκεμ
βρίου ή Ελλάς έτίμησε εις τον ιερόν 
Χώρον τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής 
«ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ» τήν επέτειον τών 
μαχών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας τον 
Δεκέμβριον τοϋ 1944. Έ κεΐ εις τον ίδιον 
Χώρον οπού πρίν άπό τριάντα δύο έτη γεν
ναίοι μαχηταί έδωσαν τόν υπέρ πάντων άγώ- 
να διά τήν σωτηρίαν τής πατρίδος άπό τόν 
έρυθρόν ολοκληρωτισμόν καί τόν κέρδισαν 
θυσιάζοντας πολλοί, πάρα πολλοί, τήν 
ζωήν τους, τήν υγείαν τους, τήν σωματι
κήν τους άκεραιότητα. Άρχαί καί Λαός 
άπέτισαν σεμνά, λιτά καί άπέριττα τόν 
όφειλόμενον φόρον τιμής καί εύγνωμο- 
σύνης είς τούς άθάνατους νεκρούς καί 
τούς άλλους ήρωας μαχητάς τοϋ έπους 
έκείνου, χάρις είς τό όποιον ή Ελλάς ζή 
σήμερον έλευθέρα καί δημοκρατική.

Είς τόν εορτασμόν παρέστησαν, ό 
Μακαρ. ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί 
Πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, οί 'Υπουρ
γοί ’Εθνικής Άμύνης κ. Άβέρωφ, Δη
μοσίας Τάξεως κ. Σταμάτης, Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών κ. Στεφανόπουλος, ’Εμπο
ρικής Ναυτιλίας κ. Παπαδόγκωνας, οί 
'Υφυπουργοί ’Εθνικής Άμύνης κ. Δα- 
βάκης, Εσωτερικών κ. Γκελεστάθης, 
Συντονισμού κ. Καλαντζάκος, Παιδείας 
κυρία Κουτ ) φαρη, Βιομηχανίας κ. Κα- 
τσαούνης, Συγκοινωνιών κ. Τσαλδάρης, 
ό Β’ ’Αντιπρόεδρος τής Βουλής κ. Άλιμ- 
πράντης, οί πρώην Πρωθυπουργοί κ.κ. Νό
βας καί Παρασκευόπουλος, ό Γενικός 
Γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου Δημ. Τά
ξεως κ. Μπάλκος, έτεροι Γενικοί Γραμ
ματείς Υπουργείων, καί πολλοί Βου- 
λευταί τής συμπολιτεύσεως καί άντι- 
πολιτεύσεως.

Ό  ’Αρχηγός τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων Στρατηγός κ. Ντάβος, οί Αρχηγοί 
Στρατού ’Αντιστράτηγος κ. Γκράτσιος, 
Ναυτικού ’Αντιναύαρχος κ. Κονοφάγος, 
’Αεροπορίας Άντιπτέραρχος κ. Οίκο 
νόμου, ό Διοικητής τής ΑΣΔΕΝ ’Αντι
στράτηγος κ. Μαρκόπουλος, οί ’Αρχηγοί 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Κου- 
τσιανδς, Λιμενικού Σώματος 'Υποναύαρ
χος κ. Σκιαδδς, 'Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Τζήμας, Πυροσβεστικού Σώματος 
κ. Γκίκας, ό Πρόεδρος τοϋ ’Αναθεωρη
τικού ’Αντιστράτηγος κ. Κριτσέλης, οί 
Ύπαρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
καί άλλοι άνώτατοι ’Αξιωματικοί τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας.

Ό  Νομάρχης ’Αττικής κ. Μπότσης, 
οί άναπληρωταί Νομάρχαι Πειραιώς καί 
’Ανατολικής ’Αττικής, Πρυτάνεις τώ\ 
Άνωτάτων Σχολών καί Πρόεδροι ’Ορ
γανισμών κοινής ώφελείας, Δήμαρχοι 
καί Κοινοτάρχαι τού Νομού ’Αττικής, 
’Εκπρόσωποι τών Πολιτικών καί Δικα
στικών ’Αρχών, άντιπροσωπεΐαι Έφεδρο- 
πολεμιστικών ’Οργανώσεων, έπιζώντες 
μαχηταί τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής, 
άντιπροσωπεΐαι τών παραγωγικών Σχο
λών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμά
των ’Ασφαλείας, πολλοί άλλοι προσκε
κλημένοι καί πλήθος κόσμου. Τάς κεκα- 
νονισμένας τιμάς άπέδιδε μικτόν τμήμα 
άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Μετά τήν προσέλευσιν τών έπισήμων 
έτελέσθη ύπό τού Σεβ. Μητροπολίτου 
Ταλαντίου κ. ’Αμβροσίου έπιμνημόσυνος 
δέησις προ τού κενοταφίου τών πεσόντων 
καί άνεπέμφθη ύπ’ αύτοΰ ή άκόλουθος 
δέησις:

«Κύριε ό Θεός ήμών, ό Θεός τών Δυνά
μεων, ό συντριβών πολ,έμους έν ύψηλώ 
βραχίονι, ά διά τής άρρήτου ένανθρω- 
πήσεως καί τού έκουσίου Πάθους τού 
μονογενούς σου Υιού καί Σωτήρος ήμών 
’Ιησού Χριστού προτυπώσας καί δείξας 
ήμΐν, δτι άεί τή θυσία έπεται ή νίκη καί 
τω σταυρώ άκολουθεΐ ή άνάστασις, 
έπάκουσον ήμών δεομένων τής σής ισχύος 
καί τής σής φιλανθρωπίας” ισχύος μέν, 
ΐνα τό Έθνος ήμών διαφυλάττων, άπό 
νίκης είς νίκην όδηγής καί άπό δόξης είς 
δόξαν άνάγης” φιλανθρωπίας δέ, ΐνα τάς 
ψυχάς τών ύπέρ τής Πίστεως καί τής 
Πατρίδος ήμών εύκλ.εώς άγωνισαμένων 
καί ήρωϊκώς πεσόντων ’Αξιωματικών, 
Ύπαξιωματικών, 'Οπλιτών καί 'Υπαλ
λήλων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας τού 
Έθνους ήμών έν τή χορεία τών έκλεκτών 
σου κατατάξης. Τούτων γάρ τά πνεύματα 
ώς νέφος ήμΐν ώδε περίκεινται καί τών 
όστέων αυτών οί τύμβοι τά όρια τής πα
τρίδος γής φυλάττουσι, τά δέ αυτών τίμια 
αίματα τής έλευθερίας ήμών τό δένδρον 
άρδεύουσιν. "Ωσπερ έν τή γή τήν φάλαγγα 
τών έπιλέκτων άπετέλεσαν, οΰτω καί έν 
τώ ούρανώ στρατιάν άγιων μαρτύρων 
συγκροτήτωσαν καί ώσπερ παρ’ άνθρώ- 
ποις τίμιοι γεγόνασιν, οΰτω παρά σοί τω 
Θεφ άγιοι έστωσαν, τόν γάρ άγώνα τόν 
καλ.όν ήγωνίσαντο καί τόν δρόμον οί γεν
ναίοι άθληταί νικηφόρως έτέλεσαν, άποδος 
ούν αύτοϊς, ό δίκαιος Κριτής, τόν τής 
δικαιοσύνης στέφανον. Ή μΐν δέ, τοΐς 
τω έκείνων Οανάτιο έλευθέροις νΰν ζώσι, 
παράσχου, ό Θεός, άεί μνημονεύειν τής 
ύπερόχου αύτώ·; θυσίας, καί άναθεωροΰν- 
τας τήν έκβασιν αυτών τής άναστροφής, 
μιμεΐσθαι αυτών τήν άνδρείαν. Έπίβλεψον, 
Κύριε, άπ’ ουρανού καί άπό θρόνου δόξης 
τής βασιλείας σου, καί τοΐς Άρχουσιν 
ήμών τήν ευλογίαν σου κατάπεμψον, τού 
ένδοξου στρατού καί τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας τής Πατρίδος ήμών πρόστηθι, τούς 
γενναίους αύτοΰ ήγήτορας ένίσχυε, καί 
πάντας ήμάς διά τής ύπερμάχου Στρατη-
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γοΰ εις τήν νίκην όδήγει. Σύ γάρ εί ό 
Θεός των σωτηρίων ήμών καί σοί τήν 
δόξαν άναπέμπομεν τω Πατρί καί τω 
Υίώ καί τω Ά γίω  Πνεύματι, νυν καί αεί 
καί εις τούς αιώνας των αιώνων. ’Αμήν».

Έ ν συνεχεία ό ‘Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Γεώργιος Σταμάτης έξεφώ- 
νησε τον πανηγυρικόν της ήμέρας λόγον,

είπών τα έξης:
«Σταθμοί πολλοί, μικροί καί μεγάλοι, 

υπάρχουν εις τήν Ελληνικήν ‘Ιστορίαν, 
οί όποιοι προσδιώοισαν τήν πορείαν τού 
’Έθνους μας. Καί μέ τήν άδιάσπαστον 
άλληλοδιαδοχήν των, υποδεικνύουν σέ 
μάς καί τούς μετέπειτα, τό Χρέος.

Τό μεγάλο Χρέος, προς 6,τι ωραίον 
μάς έκληροδότησαν οί αιώνες. Μάς φρο
νηματίζουν μέ τήν θυσίαν πού περικλείουν 
καί μάς διδάσκουν τήν προσήλωσιν εις 
τό καθήκον.

Σταθμόν καί όρόσημον άποτελει ή 3η 
Δεκεμβρίου 1944.

Οί έκλεκτοί τού χθές, μερικές έκατον- 
τάδες Όπλιτών της Χωροφυλακής καί 
μερικές δεκάδες ’Αξιωματικών καί ένας 
άλλος άριθμός ’Αξιωματικών καί κατω
τέρων τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τού 
Πυροσβεστικού Σώματος, οίστρηλατού- 
μενοι άπό τάς ύψηλάς ιδέας, αί όποΐαι 
ύφαναν τα μεγαλεία τού Μαραθώνος καί 
τών Θερμοπυλών, εις ένα μεγαλειώδη 
συναγερμόν, στάθηκαν ή σιδηρά, απτόη
τη καί άήττητη φρουρά καί μέ τήν θυσίαν 
των καί τό άγιον αίμα των ύπερήσπισαν 
εις τον ιερόν αύτόν Χώρον, τον όποιον 
κατέστησαν Βωμόν, τό μεγαλεΐον τής 
Ελλάδος, τήν Ελευθερίαν καί τήν Δημο
κρατίαν.

Έσωσαν καί έδοξάσθησαν.

‘Όταν Έλληνες, κινούμενοι άπό δόγμα
τα καί συνθήματα ξένα, παρασυρόμενοι 
άπό μανίαν καταστροφής, εις τήν δίνην 
τής άνταρσίας καί τήν φρίκην τού Δεκεμ
βρίου έκείνου, έπεχείρουν να επιβάλουν 
διά πυρός καί σιδήρου τον κομμουνιστικόν 
ολοκληρωτισμόν εις τον τόπον αύτόν, 
κοιτίδα τών Δημοκρατικών άξιών, ή 
περιφρόνησις προς τον θάνατον καί ή 
πίστις ή άκαμπτος τών άνδρών τής Χω
ροφυλακής καί τών λοιπών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, άνεχαίτισαν τήν έπιδρομήν 
τήν συνέτριψαν καί τό κυριώτερον, έδω
σαν τό θάρρος καί τον χρόνον τής νίκης 
εις τούς ελευθέρους Έλληνας Πολιορ- 
κη μένους.

Εις τον χώρον αύτόν, όπου συγκεντρω- 
νόμεθα έκτοτε κάθε χρόνο, διά νά τιμή- 
σωμε τήν θυσία, συνεκ^ούσθησαν τήν 
εποχήν έκείνην ή φιλοσοφία τής Δημοκρα
τίας προς τήν βίαν* ό διάλογος προς τήν 
ώμήν αύθαιρεσίαν. Καί χάρις εις τήν 
εύψυχίαν καί τήν γενναιότητα τών ύπερα-

720

σπιστών τού Συντάγματος Χωροφυλακής 
έκερδήθη ή μάχη.

Όρθώς έλέχθη «ότι ό Χώρος αύτός, 
εις τον όποιον έχομεν συναχθή, διά νά 
άφιερώσωμεν κατανυκτικές στιγμές εις 
τήν μνήμην τών άθανάτων ήρώων τού 
Συντάγματος Χωροφυλακής, τών Άνδρών 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τού Πυρο
σβεστικού Σώματος, δέν είναι μονάχα 
Χώρος ιστορικός. Είναι προσκύνημα έθνι- 
κό, είναι κολυμβήθρα ιδεών. Καί αν θέλετε 
νά δήτε τούς φράκτες τού Μεσολογγιού, 
νά άκούσετε τά ’Ό χι τού Σουλίου, νά 
ζήσετε τό Χάνι τής Γρα'βιάς,έλάτε στό 
Σύνταγμα τής Χωροφυλακής Μακρυγιάν- 
νη».

Καθήκον ιερόν καί ’Εθνικόν έπιτελούμεν 
σήμερον, άποτίοντες φόρον τιμής πρός 
τούς τιμημένους νεκρούς, τό αίμα τών 
οποίων άνδρωσε τό δένδρον τής Ελευθε
ρίας καί έκράτησε τήν Ελλάδα άσειστη 
καί άνέπαφη άπό τά μανιακά σφυροκο
πή ματα τών θιασωτών τής βίας καί τού 
κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού, τούς 
οποίους οίστρηλάτει εις τήν έπίθεσιν, τό 
πάθος τής μισαλλοδοξίας καί ή άποστρο- 
φή πρός τήν Δημοκρατίαν.

Ή  άπότισις φόρου τιμής άποτελει 
καί ‘Ιστορικόν αίτημα.

Τό άντίθετον θά άπετέλει παράλειψιν 
‘Ιστορικού καθήκοντος, θά ήτο πλαστο
γράφησή τής ιστορικής άλήθειας ή μή 
άναγνώρισις ότι χάρις εις τήν θυσίαν 
έκείνων ή Ελλάς ζεΐ, θά ήτο διαστρέ- 
βλωσις τού δικαίου.

Ά ς  ένθυμούμεθα τά γεγονότα τού 
παρελθόντος, όσον θλιβερά καί αν είναι, 
διότι ή άνάμνηση καί ίστορικώς έπιβάλ- 
λεται καί διδακτική τών άξιών έκείνων, 
πού θά ισχύουν πάντοτε, είναι.

‘Όσοι Λαοί, λησμονούν, έν όνόματι 
οίασδήποτε σκοπιμότητος, τήν ‘Ιστο
ρίαν των, διαπράττουν άσυγχώρητον σφάλ
μα, τό όποιον οδηγεί εις τήν άπώλειαν 
τού Εθνικού φρονήματος, τής Εθνικής 
συνειδήσεώς των.

Αθάνατοι νεκροί, στεκόμεθα εύλαβείς 
προσκυνηταί καί αίσθανόμεθα τάς σκιάς 
σας πλησίον μας.

Κλίνομεν εύλαβώς τό γόνυ ένώπιόν σας.

Οί Βωμοί τούς οποίους έστήσατε θά 
παραμείνουν άσάλευτοι.

Α ι ώ ν ι α  σ α ς  ή μ ν ή μ η ! » .

Μετά τήν ομιλίαν του ό κ. ‘Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως, ως έκπρόσωπος τής 
Κυβερνήσεως, κατέθεσεν εις τό κενοτά- 
φιον τών πεσόντων στέφανον έκ δάφνης 
καί έτηρήθη ένός λεπτού σιγή, ενώ ή 
μικτή μπάντα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
άνέκρουε τον Εθνικόν "Υμνον.





Ό  πρώτος Κυβερ

νήτης τής Ε λλά

δος και ή Φέσις του 

έναντι τών πνευ

ματικών αξιών.

«Ούτε ό φόβος τών μηχανορραφιών καί 
τών ραδιούργων, οϋτε αί μακραί συκοφαν
τικοί στήλαι μερικών έφημερίδων δέν θέ
λουν μέ παρεκκλίνη ποτέ τής πορείας, τήν 
όποιαν έχάραξα εις τήν ζωήν μου. "Ας 
λέγουν καί ας γράφουν ό,τι θέλουν. Θά ^  
έλθη όμως κάποτε καιρός, ότε οί άνθρωποι 
κρίνονται όχι σύμφωνα μέ όσα είπον ή 
εγγραψαν περί τών πράξεων των, άλλά 
κατ’ αυτήν τήν μαρτυρίαν τών πράξεων 
των. Ύ π' αυτής τής πίστεως, ώς αξιώμα
τος, δυναμούμενος έζησα μέσα εις τόν 
κόσμον, μέ θεμέλιον αύτάς τάς πνευματι
κός άρχάς, μέχρι τώρα όπότε εύρίσκομαι 
περί τήν δύσιν τής ζωής μου καί ύπήρξα 
πάντοτε ευχαριστημένος διά τούτο. Μοϋ 
είναι άδύνατον πλέον ν’ αλλάξω τώρα. Θά 
συνεχίσω έκπλη ρών πάντοτε τό χρέος μου, 
ούδόλιος φροντίζων περί τού έαυτοΰ μου, 
καί ας γίνη ό,τι γίνη».

Όλίγας ήμέρας πριν πέση θύμα έπί τού 
βωμού τού χρέους, έγραφε τάς μνημειώ
δεις αύτάς φράσεις ό πρώτος Κυβερνήτης 
τής άπελευθερωθείσης Ελλάδος. Ό  
σύγχρονος μελετητής τής πολυκυμάντου 
ζωής καί τού πολύπλευρου έργου τού 
Ίωάννου Καποδίστρια πείθεται πλέον άπό 
τήν μαρτυρίαν τών πράξεών του καί τήν 
δοκιμασίαν τού χρόνου, ότι όλος ό βίος 
του, άπό τά παιδικά του χρόνια μέχρι τής 
τελευταίας του στιγμής, ότε αίμόφυρτος 
άφήκε τήν ύστάτην πνοήν εις τό κατώφλι 
τού ναού τού 'Αγίου Σπυρίδωνος, εις τό 
Ναύπλιον, υπήρξε μία πιστή έφαρμογή 
τών πνευματικών άξιών καί μέχρις αυτο
θυσίας έκπλήρωσις τών καθηκόντων του.

Γόνος μιας έκ τών πλέον εύ-,ενών οικο
γενειών τής Κερκύρας, ό ’Ιωάννης 
Καποδίστριας, έγεννήθη τό 1776 εις αύ- /  
τήν. Άνετράφη μέσα εις ένα καθαρώς 
πατριαρχικόν περιβάλλον, μαζύ μέ τούς 
όκτώ άλλους άδελφούς καί άδελφάς του, 
έμποτισθείς ύπό τών γονέων του μέ τά νά
ματα τής χριστιανικής πίστεως καί ζωής 
άπό τής βρεφικής του ήλικίας.
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Μέ σειρά έορταστικών έκδηλώσεων ή Ε λλ ά δ α  τίμησε τά 200 
χρόνια  άπό τήν γέννησι (1776—1976) τοΰ μεγάλου τέκνου της , τοϋ 
πρώτου κυβερνήτη τοϋ έλεΰθερου 'Ελληνικού Κράτους τοΰ ΙΩΑΝΝΗ  
Κ Α Π Ο ΔΙΣ Τ ΡΙΑ . τΗταν pi έορταστικές αυτές έκδηλώσεις ή απότιση 
ένός έλαχίστου φόρου τιμής στόν άνθρωπο πού διωργάνωσε καί 
έθεσε τά θεμέλια τοΰ ‘Ελληνικού Κράτους σέ μιά εποχή πού ή χώρα  
ε ίχ ε  άνάγκη άπό τίς πολύτιμες γνώ σεις τ ο υ , τήν τεράστια διοικητική 
του πείρα καθώς καί τόν σεβασμό πού ένέπνεε ή άκτινοβόλα πρόσω  
πικότητά του τόσο στό έσωτερικό όσο καί στό έξω τερικ ό . Ό  Καθη 
γητής τής νεωτέρας 'Ελληνικής 'Ιστορίας στό Π ανεπιστήμιο 'Αθηνών 
κ . 'Απόστολος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ σημειώνει έπιγραμματικά ότι «ή άνα 
γεννω μένη  έκ τής τέφρας Ε λ λ ά ς  οφ είλει ό χ ι μόνον τήν πολιτιστικήν, 
κ οινω νικήν, οικονομικήν καί τήν έν γένει κρατικήν έκ τοΰ μηδενός 
συγκρότησίν τ η ς , αλλά καί τήν θεμελίω σιν τής όλης 'Εθνικής της 
ύποστάσεω ς εις τόν Ί ω ά ννη ν Κ αποδίστριαν».

1776 ·  1976 

2 0 0  χ ρ ό ν ι α  
ά π ό  τ ή ν  

γ έ ν ν η σ ί  τ ο υ

Τό περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» συμμετέ
χοντας στόν έορτασμό, σάν έλάχιστο φόρο ευγνω μοσύνης στόν 
μεγάλο άνδρα, δημοσιεύει τό άρθρο αύτό τής Φ ιλολόγου Καθηγητρίας 
κ . 'Ε λένης Κ ούκου, πού έγραψε παλαιότερα γιά  τό περιοδικό « ’Ακτί
νες » καί πού σκιαγραφεί κατά τρόπο παραστατικό τήν μεγάλη πνευ
ματική καί πολιτική προσωπικότητα τοΰ μεγάλου τέκνου τής Κέρ 
κυρας άλλά καί όλοκλήρου τής νεωτέρας Ε λ λ ά δ ο ς .

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Τήν έξαίρετον χριστιανικήν αγωγήν, 
τήν όποιαν έλαβεν εντός τής οικογένειας 
του ό ’Ιωάννης Καποδίστριας, έκαλλιέρ- 
γησε καί ό ίδιος έλευθέρως εις τόν έαυτόν 
του καί έκαμε ίδικόν του κτήμα τάς πνευ
ματικός αξίας καθ’ όλην του τήν ζωήν.

"Οταν έτελείωσε τάς έγκυκλίους σπου- 
δάς εις τά σχολεία τής πατρίδος του άνε- 
χώρησεν εις ’Ιταλίαν, όπως συνέχιση 
τάς σπουδάς του εις τό περίφημον, κατά 
τήν εποχήν έκείνην Πανεπιστήμιον τής 
Πάδουας καί ακολούθως εις Βενετίαν, 
όπου έπεδόθη εις τήν σπουδήν των νομι
κών καί φιλοσοφικών μαθημάτων, κυρίως 
όμαις τής ’Ιατρικής.

Εις όλην τήν ’Ιταλίαν έπνεε τότε ό λίβας 
τών έπαναστατικών καί άνατρεπτικών 
ιδεών τής γαλλικής έπαναστάσεως. Ή  
σπουδάζουσα νεολαία τής χώρας αυτής 
ήκουεν άπλήστως καί ένθουσιωδώς τά 
κηρύγματα τοΰ υλισμού καί τής άπιστίας.

Μέσα εις τό πλήθος έξάλλων συσπουδα- 
στών του ό νεαρός Καποδίστριας έμεινε 
πιστός εις τοϋ πνεύματος τάς έπιταγάς, 
ακλόνητος εις τάς ήθικάς άρχάς του. όπως 
τονίζουν όλοι οί βιογράφοι του.

Μεταξύ τών συμφοιτητών του έχαιρε με
γάλης έκτιμήσεως καί σεβασμού. Οί κα- 
θηγηταί του δέ όχι άπλώς τόν ήγάπων ώς 
αριστον μαθητήν των, άλλά καί τόν συνα- 
ναστρέφοντο ώς φίλον, διατηρήσαντες 
τήν μετ’ αύτού φιλίαν καί μετά τό πέρας 
τών σπουδών του.

Τό 1797, εις ήλικίαν μόλις 21 έτών, έφω- 
διασμένος μέ τόν «στέφανον τής ιατρικής» 
καί μέ άλλας λαμπρός σπουδάς ό 'Ιωάν
νης Καποδίστριας έπέστρεψεν εις τήν 
Κέρκυραν, όπου αμέσως ήρχισε τήν άσκη- 
σιν τής ιατρικής.

Ό πως ό ίδιος ό Καποδίστριας διηγείτο, 
μολονότι ήσθάνετο έμφυτον, ζωηρόν κλί- 
σιν πρός τήν φιλολογίαν καί τό γράμματα, 
άπεφάσισε τελικώς νό σπουδάση ιατρικήν, 
διότι έπεθύμει διακαώς νά θέση τή ν έπιστή-

μην καί τόν έαυτόν του εις τήν ύπηρε- 
σίαν τών δυστυχούντων άδελφών του καί 
εις τήν άνακούφισιν τοΰ άνθρωπίνου πό
νου. Καί πραγματικώς άπό τάς πρώτας 
ήμέρας τής έπιστροφής του, ό λαός τής 
Κερκύρας-καί κυρίως οί πτωχοί καί οί 
δυστυχείς -ήσθόνθησαν τήν ευεργετικήν 
πνοήν τής άνιδιοτελοΰς άγάπης του. 
Αύτούς τούς τελευταίους όχι άπλώς έπε- 
σκέπτετο καί έθεράπευε δωρεάν άλλά τούς 
παρείχε καί τά άναγκαιοΰντα φάρμακα 
καί πολλάκις καί τήν κατάλληλον τροφήν. 
«Οί πάσχοντες πτωχοί τόν έκάλουν πα- 
ρήγορον ιατρόν, ευεργέτην, πατέρα», 
γράφει ό Σπ. Δε-Βιάζης.

Παραλλήλως μέ τήν Ιατρικήν ό Καπο- 
δίστριας έκαλλιέργει καί τά γράμματα, 
έκαμε ιατρικός καί φιλολογικός άνοικοι- 
νώσεις είς τόν «έθνικόν ιατρικόν σύλλο
γον» καί τήν φιλολογικήν «έταιρείαν τών 
φίλων», οί όποιοι «τή άόκνιρ έπιμελείμ 
καί πατρίω ζήλω τού Καποδιστρίου ίδρύ- 
θηοαν».

Τά σοβαρά όμως πολιτικά γεγονότα τής 
έποχής έκείνης καί αϊ διαπραγματεύσεις 
διά τήν τύχην τών Ίονίων Νήσων, ή πί- 
εσις, τήν όποιαν έδέχθη έκ μέρους τών 
πολιτικών παραγόντων καί τού λαού τής 
Κερκύρας, κυρίως όμως ή φωνή τοΰ πρός 
τήν πατρίδα καθήκοντος, ήνάγκασαν τόν 
Καποδίστριαν νά θέση είς δευτέραν μοί
ραν τό ιατρικόν καί νά τραπή πρός τό πο
λιτικόν στάδιον άποδεχθείς τήν ύπό τής 
Έπτανήσου Πολιτείας έκλογήν του είς 
τήν έπίσημον καί υπεύθυνον θέσιν τού 
Γραμματέως τής έπικρατείας. Καί δέν 
ήτο τότε, τό 1803, παρά μόλις 27 έτών.

ΤόΜάίον τού 1807 ή Γερουσία άνέθεσεν 
είς τόν Καποδίστριαν τήν δύσκολον άπσ- 
στολήν τής ύπερασπίσεως τής Λευκάδος 
έναντίον τής άπειλής τού Ά λή Πασσά 
τών Ίωαννίνων. Στηριχθείς είς τήν δύνα- 
μιν καί ένίσχυσιν τοΰ Θεού, όπως ό ίδιος 
έγραφεν. είς έφερεν ευτυχές πέρας καί τό

έξαιρετικώς δύσκολον αυτό έργον. Όταν 
έπέστρεψενείςΚέρκυραν τόνάνέμενεσκλη- 
ρά άπογοήτευσις. Ό  τσάρος ’Αλέξανδρος, 
διά τής ειρήνης τοΰ Τιλσίτ, παρεχώρησε 
τήν 'Επτάνησον είς τήν κυριαρχίαν τού 
Γάλλου αύτοκράτορος Ναπολέοντος.

Πικραμένος ό Καποδίστριας άπεσύρθη 
είς τήν ιδιωτικήν ζωήν, διότι δέν ήθελε 
νά ύπηρετήση τούς Γάλλους.

Απροσδόκητος όμως πρόσκλησις τοΰ 
Ρώσου καγκελλαρίου ROMANZOFF, πε
ρί τά τέλη τοΰ 1808, παρεκίνησε τόν Κα- 
ποδίστριαν νά δεχθή τήν είς αυτόν προτει- 
νομένην θέσιν είς τό Ύπουργείον τών 
Εξωτερικών τής Ρωσίας, μέ τήν έλπίδα 
ότι θά ήδύνατο νά βοηθήση θερτικώτερον 
τήν πατρίδα του έργαζόμενος πλησίον 
τοΰ φιλέλληνος αύτοκράτορος Αλεξάν
δρου.
Έφθασεν είς Πετρούπολιν τόν ’Ιανουάριον 
τοΰ 1809 καί μέχρι τοΰ 1811 παρέμεινεν 
άπομονωμένος, χωρίς ένεργόν ύπηρεσίαν, 
άνταξίαν τών ικανοτήτων του. Χαρακτήρ 
έκ φύσεως μονήρης άπέφευγε τάς κοσμι
κός συγκεντρώσεις καί έπιδείξεις-ι... ή 
άγάπη τής μονώσεως καί τής μελέτης δέν 
μοί έπέτρεπον νά έπιζητώ τάς κοσμικός 
έμφανίσεις... διηρχόμην τό πλείστον τοΰ 
χρόνου έν τφ δωματίω μου μεταξύ τών 
βιβλίων», γράφει ό ίδιος. Αί μελέται του 
αύταί ήσαν πολλαπλώς γόνιμοι. Κατά τά 
έτη αύτά ένετρύφησεν είς τήν συστημα
τικήν μελέτην τής 'Αγίας Γραφής καί 
ιδίως τών ’Επιστολών του Παύλου, τόν 
όποιον ιδιαιτέρως ήγάπα ό Καποδίστριας, 
έπιθυμών νά όλοκληρώση τήν προσωπι
κότητά του μέ τήν βαθυτέραν γνώσιν τοΰ 
νόμου τοΰ Θεού καί τής χριστιανικής άλη- 
θείας. Τό Κυριακοδρόμιον τοΰ συμπατριώ
του του Νικηφόρου Θεοτόκη άποτελεί 
άχώριστον σύντροφον τοΰ Καποδίστρια 
διά τήν βαθυτέραν κατανόησιν τής Καινής 
Διαθήκης. Είς τό Καποδιστριακόν Ά ρ- 
χείον Κερκύρας σώζεται όλόκληρον τε-
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τράδιον, τό όποιον περιέχει πολλάς Ιδιο
χείρους αντιγραφής του, διαφόρων έρμη- 
νευμένων χωρίων των ’Επιστολών τοϋ 
Παύλου καί των Ευαγγελίων, έκ τοΰ σπου
δαιότατου τούτου συγγράμματος.

Έάν όμως ή ρωσική κυβέρνησις δέν 
έχρησιμοποίησε τόν Καποδίστρια ώς 
ώφειλεν, άναλόγως πρός τήν άξίαν του, 
ό Καποδίστριας εΰρήκε τρόπους νά χρη
σιμοποίηση έπωφελώς τήν εις τήν Ρωσίαν 
διαμονήν του. Προσεπάθησε νά γνωρισθή 
μέ όλους τούς έκεΐ πλουσίους "Ελληνας, 
εις τούς όποιους ένέπνεε τήν άγάπην πρός 
τήν ύπόδουλον πατρίδα καί τήν έπιθυμίαν 
νά τήν βοηθήσουν έμπράκτως διά τού 
πλούτου των.

Τότε έγνωρίσθη καί μέ τόν Ίωάν. Δο- 
μπόλην, ό όποιος έμπνευσθείς άπό τόν 
Καποδίστρια, έλαβεν έκτοτε τήν άπόφασι ν 
όπως άφιερώση τήν μεγάλην περιου
σίαν του, διά τήν ΐδρυσιντοΟ Πανεπιστη
μίου εις τήν πρωτεύουσαν τής έλευθέρας 
Ελλάδος. Καί τήν άπόφασίν του τήν κα- 
τωχύρωσεν διά τής διαθήκης του.

’Εξέφραζε δέ τήν ρητήν έπιθυμίαν τό 
Πανεπιστήμιον νά όνομασθή Καποδιστρι- 
ακόν, θέλων νά τιμήση τήν ίεράν καί 
άλησμόνητον μνήμην τοϋ άπό 20ετίας ήδη 
νεκρού φίλου του.

Τόν Αύγουστον τοΰ 1811 διωρίσθη είς 
τήν ρωσικήν πρεσβείαν τής Βιέννης. 
Έκτοτε ή άνοδός του υπήρξε ραγδαία. Ή  
μία έπιτυχής διπλωματική άποστολή διε- 
δέχετο τήν άλλην, ή έκτίμησις δέ καί ή 
έμπιστοσύνη τών προϊσταμένων του ηΰ- 
ξανε συνεχώς.

Περί τά τέλη τοϋ 1813 ό αύτοκράτωρ 
’Αλέξανδρος, πληροφορηθείς άκριβέστε- 
ρον περί τής άξίας τοϋ Καποδίστρια έζή- 
τησε νά τόν γνωρίση καί τοΰ ένεπιστεύθη 
έξόχως υπεύθυνον καί άκανθώδη άποστο- 
λήν: τόν διακανονισμόν τών προβλημάτων 
τήν είρήνευσιν καί τήν ένσποίησιν τής 
Ελβετίας. Ή  δύσκολος αύτή άποστολή, 
χάρις είς τήν μεγάλην προσωπικότητα 
καί τήν σπανίαν ευφυΐαν τοΰ Καποδίστρια 
έπέτυχε πλήρως καί δικαίως κατέχει τήν 
αίωνίαν εύγνωμοσύνην τοϋ 'Ελβετικού 
Έθνους. Τρεις δέ πόλεις τής Ελβετίας, 
είς ενδειξιν εύγνωμοσύνης, άνεκήρυξαν 
τότε τόν Καποδίστρια έπίτιμον συμπολί
την, ή Λωζάνη, Γενεύη κ. ά.

Μετά τό πέρας τής άποστολής είς Ε λ 
βετίαν ό τσάρος ’Αλέξανδρος, βαθέως 
ικανοποιημένος έκ τής όλης πολιτείας 
τοϋ Καποδίστρια, τόν έκάλεσεν είς Βιέν
νην όπως συμμετάσχη μετ’ αύτοΰ ώς πλη
ρεξούσιος ύπουργός τής Ρωσίας είς τό 
έκεΐ συγκληθέν περιβόητον συνέδριον 
τής Βιέννης τοΰ 1815, άφ’ οΰ προηγουμέ
νως τόν έτίμησε μέ πολλάς τιμητικάς 
διακρίσεις καί παρασημοφορίας.

Αί έλπίδες όμως τοϋ φλογερού πατριώ
του έπρόκειτο νά διαψευσθοΰν οίκτρώς. 
Τό συνέδριον τής Βιέννης έπλήρωσε τήν 
ψυχήν τοΰ ήδη άλγοϋντος Καποδίστρια 
μέ όδυνηράς άπογοητεύσεις καί βαθύ πό
νον. Ό  τσάρος ’Αλέξανδρος φοβούμενος 
τήν άντίδρασιν τών άλλων κρατών, έδί- 
στασε νά άναλάβη έπισήμως τήν προστα
σίαν τής Ελλάδος. Καί μολονότι έδωσε 
πλήρη έλευθερίαν δράσεως είς τόν Καπο-

δίστριαν, όπως χειρισθή τά ζητήματα τών 
ύποδούλων Ελλήνων έν λευκώ, δέν κα- 
τώρθωσε νά έπιτύχη τίποτε, διότι συ/ή- 
ντησε τήν λυσσώδη άντίδρασιν τοϋ φ )ο- 
νεροϋ μισέλληνος Metternich, καγκελ .ο
ρίου καί άντιπροσώπου τής Αύστρίας.

Ό  Καποδίστριας όταν άπηλπίσθη, ότι 
θά ήδύνατο νά έπιτύχη κάτι θετικώτερον 
διά τήν πατρίδα του, ύπέβαλε τότε είς τόν 
Αύτοκράτορα τήν πρότασιν, όπως τοϋ χ·0 
έπιτρέψη καί διενεργήση φιλανθρωπικόν 
έρανον μεταξύ τών συνέδρων τοϋ συνεδρί
ου «διά νά παράσχουν βοήθειάν τινα είς 
τούς πτωχούς Έλληνας νέους τούς δι
ψώντας παιδείας», «Τοιαύτη είναι ή άρχή 
τής Εταιρείας τών φίλων τών Μουσών, 
τής έν Έλλάδι άποκληθείσης Φιλομού- 
σου Εταιρείας», γράφει ό ίδιος. Είς τόν 
κατάλογον τών συνδρομών πρώτος ένεγρά- 
φη ό Αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος καί ή 
Αύτοκράτειρα διά σεβαστής έτησίας συν
δρομής καί παρεκίνησαν ούτω διά τοΰ 
παραδείγματος των καί όλους τούς άλλους 
ήγεμόνας πρίγκηπας πολιτικούς καί μεγι
στάνας τοϋ πλούτου, οί όποιοι ήσαν τότε 
συγκεντρωμένοι είς τήν Βιέννην, λόγω 
τών έργασιών τοϋ συνεδρίου.

Τό πρώτον συλλεγέν ποσόν άπέστειλαν 
έξ ήμισείας είς τά σχολεία τών ’Αθηνών 
καί είς τούς έφορους τοϋ μέλλοντος διά 
νά ίδρυθή γυμνάοιον είς τό Πήλιον όρος.

Μέ τόν άπλοΰν αύτό τρόπον ό φλογερός 
πατριώτης ίδρυσε τήν Εταιρείαν αύτήν, 
ή όποια έπρόκειτο νά διαδραματίση τόσον 
σημαντικόν καί ειρηνικόν ρόλον είς τήν 
άποκατάστασιν τής έλευθέρας Ελλάδος.
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Ο Καποδίστριας έγινε ή ψυχή κιιί ή 
έμπνέουσα δύναμις της Φιλομούσου. «Ού- 
δεμία άλλη έποχή τής νεωτέρας ιστορίας 
γράφει χαρακτηριστικής ό Α. Παπαδό- 
πουλος-Βρεττός —ύπήρξε περισσότερον 
ευτυχής διά τήν έλληνικήν νεότητα, ή 
όποια έπεθύμει νά άποτινάξη τόν ζυγόν 
τήςάμαθείαςκαίάπαιδευσίας όσον αύτή».

Μελετών κανείς τήν πολύπλευρον προ
σωπικότητα τού Καποδίστρια, τήν πνευ
ματικήν προσωπικότητα, εύρίσκεται εις 
αμηχανίαν ποιας έξ όλων των πλευρών 
νά έξάρη, έφ’ όσον κάποτε θά πρέπη νά 
περιορίση τόν γραπτόν ή τόν προφο
ρικόν λόγον. Τήν μετριοπάθειαν καί ταπει
νοφροσύνην, ή τήν άνεξικακίαν καί τήν 
συγχωρητικότητα: Τήν άνιδιοτέλειαν καί 
«φιλοχρηματίαν ή τήν ευψυχίαν καί τήν 
καρτερίαν: Τήν δικαιοσύνην καί τήν γεν- 
ναιοψυχίαν ή τήν αύταπάρνησιν καί τήν 
μέχρι θανάτου αύτοθυσίαν. Πλείστα όσα 
περιστατικά τής πολυκυμάντου ζωής του 
μαρτυρούν περί τής ταπεινοφροσύνης τού 
άνδρός. Ή  ζωή τής πολυτελείας καί τού 
πλούτου, μέσα εις τήν όποιαν ήτο ύπο- 
χρεωμένος νά ζή, αί τιμαί ή δόξα καί τά 
έγκώμια καί τά παράσημα άφησαν εντελώς 
ξένον καί άνεπηρέαστον τόν κατά βάθος 
άσκητικόν χαρακτήρα του Καποδίστρια.

Ό ταν τήν άνοιξιν τού 1819 έπεσκέφθη 
διά πρώτην καί τελευταίαν φοράν, με
τά τήν άναχοιρησίν του, τήν γήν τής πα- 
τρίδος του, έπιθυμών νά λάβη τήν ευλο
γίαν τών γονέων του, «πριν ή έγκαταλεί- 
ψουν τήν πρόσκαιρον ταύτην ζωήν, κατά

τήν διάρκειαν μικρού περιπάτου εις τούς 
αγρούς τής διραίας Κερκύρας μέ τόν 
φίλον μου Λ. Αρλιώτην, έσκυψε κάποιαν 
στιγμήν, έκοψε ταπεινόν άγριολούλουδον 
τού κάμπου καί διακόψας τήν σιγήν είπε 
μέ μελαγχολικήν προαίσθησιν : βλέπεις 
φίλε μου, αυτό τό ταπεινόν άνθος τής γε- 
νεθλίου μου γής. ΛΓ εμέ έχει άσυγκρίτως 
άνωτέραν αξίαν άπό όλα τά μεγάλα παρά
σημα καί τάς τιμητικός διακρίσεις, τάς 
οποίας κατέχω. Ή  άπλότης, ή άγνότης 
τής ζωής είναι δΓ έμέ αί καλύτεροι παρα- 
σημοφορίαι καί αί άληθιναί τιμαί. Ή 
έξοχή είναι ή τροφός όλων αύτών τών 
άρετών. Αί πόλεις τάς άδυνατίζουν καί τό 
περιβάλλον τών άνακτορικών αυλών τάς 
έξαφανίζει. Εύτυχής εκείνος ό όποιος, 
όπως ό σοφός Όράτιος ήμπορεί νά καλλι- 
εργή τόν μικρόν του άγρόν, νά άναπαύε- 
ται εις τήν σκιάν τών δένδρων τού μικρού 
κήπου του, νά δροσίζεται εις τήν πηγήν, 
ή οποία άναβλύζει εις τόμικρόν βασίλειόν 
του. Ελπίζω, ότι τάς τελευταίας ήμέρας 
τής ζωής μου θά τάς ζήσω εις τήν πατρίδα 
μου καί ότι αύτή θά μέ Ιδη άποθνήσκοντα 
καί ότι έπάνω εις τά πράσινα φυλλώματα 
τών δένδρων, τά όποια έγώ θά έχω καλ
λιεργήσει, θά πέσουν καί θά σβύσουν τά 
τελευταία βλέμματα τής ζωής μου!» Αέν 
έπρόκειτο όμως νά πραγματοποιηθή ποτέ 
ή εύχή αύτή τής ταπεινής ψυχής του. Τά 
τελευταία βλέμματα τής ζωής του δέν 
έπρόκειτο νά άναπαυθούν εις τήν σκιάν 
τών δένδρων τής διραίας πατρίδος του, 
άλλ’ εις τήν μαρμαρίνην πύλην τού Οίκου 
τού Θεού.

Μετά τήν έκρηξιν τής έλληνικής έπα- 
ναστάσεως ή παραμονή τού Καποδίστρια 
εις τήν έξόχως έμπιστευτικήν θέσιν τού 
Υπουργού τών ’Εξωτερικών τής Ρωσίας 
κατέστη προβληματική. Ό  τσάρος Α λέ
ξανδρος, παρά τήν βαθυτέραν έπιθυμίαν 
του, πιεζόμενος άπό τήν φιλότουρκον 
Αυστρίαν, κυρίως, ήρνήθη νά υποστήριξή 
τόν άπεγνωσμένον αγώνα τών Ελλήνων.
Η θέσις τού Καποδίστρια, μέ τήν λεπτότη

τα τής ψυχής καί τήν εύσυνείδητον έπιτέ- 
λεσιν τών χρεών του, αί όποΐαι τόν έχα- 
ρακτήριζον, έγινεν αύτόχρημα τραγική. 
’ΕΙτο υποχρεωμένος νά παλαίη καθημερι
νώς μεταξύ τών πρός τήν πατρίδα καθηκόν
των καί τών ύποχρεώοεών του πρός τήν 
ύψηλήν θέσιν του. Ή, ψυχή τού άγνοΰ 
πατριώτου κυριολεκτικώς έξεσχίζετο άπό 
τόν πόνον.

Εις μάτην προσεπάθησε νά έξασκήση 
όλην τήν προσωπικήν του έπιρροήν έπί 
τού Αύτοκράτορος, έκμεταλλευόμενος, 
χάριν τής προσφιλούς πατρίδος του, τήν 
βαθεϊαν έκτίμησιν καί τήν αγάπην, μέ τήν 
όποιαν ό τελευταίος τόν περιέβαλλεν, όπως 
τόνμεταπείση καί άναλάβη τούς Έλληνας 
υπό τήν προστασίαν του. Ό ταν έχασε καί 
τήν τελευταίαν έλπίδα δέν έδίστασεν ούδ’ 
έπί στιγμήν νά ύποβάλη τήν πάραίτησίν 
του. έγκαταλείπων εύχαρίοτως τιμάς καί 
δόξαν καί πλούτον καί αύτοκρατορικάς 
αυλός. Μεταξύ τών δύο εις αύτόν προκει- 
μένων καθηκόντων έξέλεξε κατά συνεί
δηση τό άγιώτερον καί ίερώτερον. Τό 
πρός τήν φιλτάτην καί άγωνιζομένην 
πατρίδα.

Σεπτεμβρίου 1831. Ό  Ιωάννης Κα- 
ποδίστριας, ό μεγάλος Κυβερνήτης τών 
δύσκολων στιγμών τον 'Έθνους, δολ.οφο- 
νείται ατό Ναύπλιο τήν πρώτη πρωτεύ
ουσα τής Ελλάδος.

Ο τσάρος Αλέξανδρος δέν έδέχθη τήν 
παραίτησίν του, αλλά τού έδωοεν άπε- 
ριόριστον άδειαν, διότι δέν ήθελε νά 
άποχωρισθή τελείως τού αγαπητού υπουρ
γού καί συμβούλου του.

Τήν οδύνην τής ψυχής του, έκ τών τρα
γικών γεγονότων τής έποχής έκείνης 
περιγράφει μέ συγκινητικήν άπλότητα εις 
τήν στενήν συνεργάτιδά του κόμισσαν 
Ρωξ. Killing... κρίνατε περί τών δυσαρε
σκειών, αί όποΐαι δηλητηριάζουν όλας 
τάς οτιγμάς τού βίου μου, γράφει. Τόν 
υποφέρω μολαταύτα τόν βίον τούτον άγογ- 
γύστως καί θά τόν υποφέρω έφ’ όσον τού
το θά μοί είναι δυνατόν.

Τήν παραμονήν τής άναχωρήσεώς του, 
έκ Πετρουπόλεως γράφει πρός τήν ιδίαν 
τήν 6] 18 Αύγούστου 1822, καί τήν τελευ
ταίαν του έπιστολήν.

Εις αύτήν αντικατοπτρίζονται ή ψυχική 
γενναιότης τού μεγάλου τούτου Έλληνος 
τά γενναιόφορον συναισθήματα τής καρ
διάς του, ή ήθική άκεραιότης τού χαρα- 
κτήρος του, ή μετ’ αύταπαρνήσεως προ- 
σήλωσις εις τό καθήκον, ή πρός τόν θεόν 
ζώσα πίστις του, έκ τής όποιας ήντλει 
δυνάμεις καί ευψυχίαν κατά τήν άκανθώδη 
πορείαν τού βίου του. «Θά αναχωρήσω 
εις Έμς τήν 8ην, ήτοι μεθαύριον. Θά είμαι 
μόνος εις τό όχημά μου. Καί όμως ούδέ- 
ποτε ή μοναξιά μου είχε κάμει καλλιτέραν 
συντροφιάν. Όποια έφόδια γεγονότων καί 
παρατηρήσεων πρός μελέτην.. Πολλάκις 
είχον τήν εύκαιρίαν νά παρατηρώ τούς 
άνθρώπους... Τολμώ όμως νά σας βεβαιώ
σω ότι τήν φοράν ταύτην τούς ειδον έν 
όλη αυτών τή γνησιότητι. Καί τό μάθημα 
υπήρξε καλόν.

«Οίκτείρω τάς ευτελείς εύχάς καί τάς 
μετά χαμερπών παθών καρδίας. Αλλά 
δέν έχω τι έναντίον των...’Αν δέν ήδυνά- 
μην νά τούς φανώ άκόμη ωφέλιμος, προ- 
θύμως θά προσηρχόμην εις βοήθειαν 
αύτών, ώς έπραττον τούτο πρότερον.

«Ιδού ή γνώμη άνθρώπου ιδιώτου καί 
φίλου...Τοιαύτη είναι ή έπικρατσΰσα 
σκέψις τού πνεύματός μου καί τής καρδί 
ας μου, ή όποια δέν μέ έγκαταλείπει καί 
ή όποια θά μέ συνοδεύη εύχαρίστως κατά 
τό εις Έμς ταξείδιον. καθ’ όλον τόν χει
μώνα καί καθ’όλον τόν βίον μου...
«Αέν μοι μέλλει περί τού τί λέγουσι καί τί 
θά εϊπωσι περί έμοΰ.Μέ ένδιαφέρει μόνον 
νά εΰρίσκωμαι έν ειρήνη πρός τήν συνή- 
νειδησίν μου ,ώς καί εύρίσκομαι χάρις τώ 
Θεώ. Αί όλίγαι αύταί λέξεις σάς άποδει- 
κνύουσι τήν καρδίαν μου».

Έγκατεστάθη τελικώς εις τήν Γενεύην 
«ένθα έζησεν, όπως ό ίδιος γράφει, όλως 
άπομονωμένος. οϋδέν παραμελών, ϊνα 
τόν λησμονήση ό κόσμος».

Ματαίως όμως προσεπάθησε. Ό  κόσμος 
δέν έλησμόνησε καί δέν ήτο δυνατόν 
νά λησμονήση μίαν ήθικήν προσωπικό
τητα, ώς ό Καποδίστριας, μίανεύγενή καί 
ήρωϊκήν φυσιογνωμίαν, τόν αγνόν ίδεο- 
λόγον καί θερμόν συμπαραστάτην τών 
άδικουμένων καί καταδυναστευομένων, 
τόν γειναιον άγωνιστήν τών πνευματικών 
άξιών, τόν άνθρωπον ό όποιος ένεπνέετο 
ύπό τού Πνεύματος καί άντλοΰσε ευψυχίαν 
καί δύναμιν άπό τήν βαθεϊαν έμπιστοσύ- 
νην του πρός τόν Θεόν διά νά τέμνη 
νέας φωτεινός όδούς έν μέσω τών σκοτει
νών άντιδράσεων τών άνθρώπων τού μί
σους. Ό  Καποδίστριας δέν άνήκεν εις 
τούς άνθρώπους, οί όποιοι είναι δυνατόν 
νά λησμονηθούν. Ό  «έρημίτης τής Γε
νεύης» καί τό ταπεινόν έρημητήριόν του 
συντόμως μετεβλήθησαν εις αγωνιστικόν 
καί πνευματικόν κέντρον.

725



μ ι ά  πόλ ι ς  μέ
π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α

III111 ■ 111111111111111111111111111ΙΤΠΤΠΙΤIII11II111ΙΤΤΤ
i i i m m i i i m i i i i m m i i i i m i i i i m i i i i m m i m i i ..............
Ι!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙ......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ...................................................
"ΊΙΙΙΙΙΙΙ ιιιιιιι

Τόν περασμένο μήνα μέ έπίσημες έκδηλώσεις ή Καστοριά γιόρτασε τά 
64 χρόνια άπό τήν άπελευθέρωσή της καί τήν ένωση μέ τήν μητέρα 'Ελλάδα . 
'Η Καστοριά, άπό τΙς ωραιότερες καί παλαιότερες πολιτείες τής Χώρας μας, 
χτισμένη πάνω στά υψίπεδα τής Δυτικής Μακεδονίας καί τριγυρισμένη άπό 
τήν γραφική λίμνη της αιώνες τώρα στέκει βιγλάτορας τοΰ Ε λλη νικ ού  πο 
λιτισμού καί τώ ν παραδόσεων τής Φ υλή ς. Τά χρόνια τής σκλαβιάς κάτω  
άπό τούς ’Οθωμανούς δέν άλλαξαν ούτε κατά κεραία τόν άκραιφνή Ιλληνικό  
χαρακτήρα τής π ό λ εω ς . ’Ά ρχοντες πάντα οί κάτοικοί της έπιβλήθηκαν στόν 
κατακτητή καί έξακολούθησαν τήν πολύπλευρη ζωή τους πού κινόταν μέσα 
στά πλαίσια τής πατροπαράδοτης ευσέβειας, τής πηγαίας άρχοντιάς καί 
τού πλουτοφόρου έμπορίου . Καί ή δραστηριότητα αυτή τώ ν Καστοριανών 
έξακολούθησε καί μετά τήν άπελευθέρωσή γιά νά αύξηθή ή προκοπή τους 
άκόμα περισσότερο πού προκαλεΐ σήμερα τόν άληθινό θαυμασμό δ λ ω ν . 
Σ’ αυτή τήν πόλη καί σ’ αυτούς τούς κατοίκους της είναι άφιερωμένο τό 
άρθρο πού έγραψε ό Φ ιλόλογος Καθηγητής, Διευθυντής ’ Ιδιωτικού Λυκείου 
τής Καστοριάς , κ . Κωνσταντίνος Σημαιοφορίδης .

Γ ρ ά φ ε ι :
*0 φιλόλογος Καθηγητής 

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ άπό τις ϋκολες δουλιές τό 
νά άποτολμήσει κανείς νά συνοψίσει 
σέ λίγες σελίδες τήν ιστορία μιας πολι
τείας οάν τήν Καστοριά. "Οταν μάλιστα 
συμβαίνει νά έχει άσχοληθεί κανείς άκρι- 
βώς μ’ αύτό τό θέμα χρόνια καί χρόνια, 
ή δυσκολία θαρρώ γίνεται άκόμα μεγαλύ
τερη, γιατί άπό τό άφθονο ύλικό πού μέ 
πολύ μεγάλο κόπο συγκέντρωσε τοΰ είναι 
πρόβλημα ποιό νά χρησιμοποιήσει καί 
ποιό όχι. Έτσι ό γράφων κινημένος άπό 
περίσσια άγάπη γιά τήν ιδιαίτερη πατρίδα 
του, τήν Καστοριά, χρόνια τώρα διαθέ
τει όλάκερο τόν χρόνο πού τοΰ περισσεύ
ει άπό τις έπαγγελματικές του άσχολίες 
στήν έρευνα καί τή μελέτη τής ιστορίας 
τής Καστοριάς καί αίσιοδοξεί πώς σύντο
μα τό άποτέλεσμα τής πολύχρονης δου- 
λιάς του θά δει τό φως τής δημοσιότητας 
καί πιστεύει πώς έτσι θά προσφέρει άλλη 
μιά υπηρεσία στόν τόπο του.

'Ωστόσο παρόλους τούς δισταγμούς δέ-
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Καστοριά, μια πάλι που ξεχωρίζει για  

την ομορφιά της, την πνευματική και πο
λιτιστική παράδοση καθώς καί για την 
εργατικότητα και την προκοπή τών κα
τοίκων της.

χθηκε πρόθυμα νά προσφέρει τις γραμμές 
πού ακολουθούν στίε στήλες τού πεοιοδι- 
κοΰ«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» 
γιατί έκτιμα βαθύτατα τήν τεράστια συμ
βολή τού έξαίρετου αύτοϋ περιοδικού στήν 
δημιουργία μιας άμεσης έπαφής καί έπι- 
κοινωνίας ανάμεσα οτό Σώμα τής Χωρο
φυλακής καί τό κοινό.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Μιά πολιτεία πού χιλιετηρίδες λικνίζε
ται αυτάρεσκα πάνω στά νερά τής όμορ
φης λίμνης τής Όρεστιάδας καί μαζί μέ 
τό «βουνό» πάνω οτό όποιο καί είναι χτι
σμένη λούζεται καί καμαρώνει περήφανη 
γιά τό βαρύ παρελθόν της, τό ζωντανό 
παρόν της καί τό αισιόδοξο μέλλον της.

Ή  αρχή τού νήματος τής ιστορίας της 
χάνεται μέσα στό χάος τού μύθου καί τού 
θρύλου, πού κρατούν τά μυστικά τους 
ακόμα, καί ίσως, αν ποτέ φτάσει κι’ έδώ 
ή ύπεύθυνη αρχαιολογία καί μέ τήν σκα
πάνη της ρίξει κάποιες άκτίνές πού θά 
φωτίσουν τά σκοτάδια πού ζώνουν τήν 
παλιά της 'Ιστορία. Τά έλάχιστα στοιχεία 
πού έχομε ώς τώρα στήν διάθεσή μας 
ασφαλώς δέν είναι ικανά νά μάς βοηθήσουν 
νά συνθέσουμε όλοκληρωμένη εικόνα τής 
πόλεως καί τής περιοχής γιά τά πολύ 
παλιά χρόνια.

Ή  προσπάθεια γιά τήν παρακολούθηση 
τής ιστορικής της διαδρομής άνάμεοα 
στούς αιώνες μοιραία στηρίζεται σέ σκόρ
πιες γραπτές πηγές καί οέ λίγα τυχαία

ευρήματα μέ αρχαιολογική καί ιστορική 
σημασία.

Ό  ευρύτερος χώρος τής Δυτικής Μακε
δονίας, τής ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ τών 
άρχαίων, μέσα στον όποιο τοποτεθείται 
ή Καστοριά, είναι ή περιοχή μέ τό άρχαίο 
όνομα «ΟΡΕΣΤΙΣ».

'Η προέλευση τού ονόματος «ΟΡΕΣΤΙΣ» 
όφείλεται άσφαλώς στή λέξη «όρος» καί 
άνταποκρίνεται άπόλυτα στήν πραγματι
κότητα, μιά καί άληθινά πρόκειται γιά 
μιά περιοχή ιδιαίτερα ορεινή.

Η συσχέτιση τού ονόματος «ΟΡΕΣΤΙΣ» 
μέ τόν Όρέστη, τόν γιό τού Άγαμέμνονα, 
πού κυνηγημένος από τις Έρινύες έφτα
σε κι’ ώς έδώ, προφανώς είναι ένας έπί- 
πλάστος ύστερογενής μύθος πού σχηματί- 
σθηκε αργότερα λόγοι τής φαινομενικής 
όμοιότητος τών λέξεων ΟΡΕΣΤΙΣ ΌΡΕ- 
ΣΤΗΣ.

"Αλλωστε δέν είναι σπάνιο τό φαινόμενο 
τής μυθολογικής έρμηνείας γιά πράγματα 
όπου ό άνθρωπος άδυνατεϊ λογικά νά έξη- 
γήσει κάτι. Ό  μύθος καί ό θρύλος συχ\ά 
έβγαλε τόν άνθρωπο άπό τό άδιέξοδο τής 
άγνοιας. Οί άρχαϊοιΜακεδόνες πού τούς 
έλαχε ό κλήρος νά κατοικήσουν τόν τόπον 
τούτο μέ τό όνομα «ΟΡΕΣΤΙΣ» φέρουν 
τό ένιαΐο όνομα ΟΡΕΣΤΕΣ καί άποτε- 
λούσαν ένα άπό τά πιό ζωντανά καί δρα
στήρια Μακεδονικά φύλα καί ό ρόλος 
τους γενικά στήν όλη μακεδονική καί 
γενικότερα έλληνική Ιστορία καί ζωή 
είναι πολύ σημαντική.

"Οταν μέ τήν συνένωση τών μακεδονι
κών φύλων σέ ένιαΐο κράτος δημιουργή- 
θηκε τό μεγάλο κράτος τών Μακεδόνων 
μέ πρωτεύουσα τήν Πέλλα, οί Όρέστες 
ένώ άποτελοΰσαν κι’ αυτοί τμήμα ένιαίου 

Μακεδονικού κράτους, ωστόσο κρατούσαν 
καί μιά ιδιότυπη αυτοτέλεια, αφού κι’ αρ
γότερα βλέπουμε νά έχουν ακόμα δικό 
τους βασιλιά. Σέ τούτη τήν ιδιότυπη άνε- 
ξαρτησία τών Όρεστών ίσιος νά ουνετέ-

λεσε καί ή φυσική κατά κάποιο τρόπο απο
μόνωση τής περιοχής τής Όρεστιάδας 
άπό τήν υπόλοιπη Μακεδονία μέ τούς 
όγκους τών ’Οροσειρών τού Βαρνοΰντος 
καί τής Πίνδου.

Οί Όρέστες πάντως μέ ιδιαίτερο 
σώμα πολεμιστών μετέχουν ένεργά στήν 
έκστρατεία τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. 
’Ακόμα όχι λίγοι Όρέστες άναδει- 
κνύονται σέ σημαίνουσες στρατιωτικές 
προσωπικότητες στον στρατό τού Μ. 
’Αλεξάνδρου όπως λ.χ. ό Πτολεμαίος ό 
Λάγου, ό Πέρδικας, ό Όρόντου,ό ’Αλκέτας 
Όρόντου, ό Παυσανίας, ό Κεράστης, 
ό Κρατερός, ό ’Αλέξανδρος καί οί Όρέ- 
οτες Ιππείς είναι άπό τούς πιό έπίλεκτους. 
Τούς Όρέστες λοιπόν πού κατοικούν στον 
«άνω ροΰ τού Αλιάκμονα» καί γενικά 
οτό λεκανοπέδιο τού σημερινού νομού 
Καστοριάς, μερικοί άπό τούς αρχαίους 
συγγραφείς τούς θεωρούν ήπειρωτικό φύ
λο. Αύτό άσφαλώς δέν μάς ξαφνιάζει μιά 
καί ή χώρα τών Όρεστών βρίσκεται στό 
μεταίχμιο πού χωρίζει τήν Ήπειρο άπό 
τήν Μακεδονία καί έτσι άλλοτε τήν έντάσ- 
σουν στήν Μακεδονία κι’ άλλοτε πάλι 
στήν Ήπειρο.

Πάντως άπό τά χρόνια τού Φιλίππου 
τού Βζ πατέρα τού Μ. ’Αλεξάνδρου, οί 
Όρέστες συνενώνονται μέ τό ένιαΐο μα
κεδονικό κράτος καί φυσικά ή τύχη τους 
είναι παράλληλη μέ τήν τύχη τών άλλων 

Μακεδόνων.
Ή  περιοχή τών Όρεστών κατά τούς 

τελευταίους άγώνες ανάμεσα στήν Ρώμη 
καί τήν Μακεδονία συχνά, λόγω γεωγρα
φικής έπικαιρότητας, γίνεται θέατρο γιά 
πεισματικές μάχες. Τελικά νικητές άπό 
τή σύγκρουση αυτή θά βγοΰν οί Ρωμαίοι, 
πού ώς γνωστόν, λίγο άργότερα θά έπε- 
κτείνουν τήν κυριαρχία τους όχι μόνο σ’ 
όλο τόν Έλλαδικό χώρο μά πολύ περισ
σότερο καί στή Δύση καί στήν ’Ανατολή 
δημιουργώντας τό τεράστιο ρωμαϊκό
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κράτος. Οί Όρέστες δμως φαίνεται δτι 
άπέναντι στους Ρωμαίους έδειξαν στάοη 
κάπως φιλική καί σ’ ανταπόδοση οί Ρω
μαίοι τούς χάρισαν ένα είδος αυτονομίας 
«Μακεδόνων μέν"ούν τούς Όρέστας καλου- 
μένους, διά τό προσχωρήσαι σφίσι κατά 
τόν πόλεμον αύτονόμους άφεϊσαν» Πολύ
βιος ΧΥΙΙΙ, 117, 6. Κάτω άπό τήν Ρωμαϊκή 
κυριαρχία θά ζήση ή περιοχή ως τά χρό
νια τής δημιουργίας τής Βυζαντινής αυ
τοκρατορίας, όπότε φυσικά θά ένταχθή 
σ’ αυτήν καί μάλιστα θά έξελιχθή σέ μιά 
άπό τις όχυρές άκραϊες έπάλξεις της.

Οί πόλεις πού μάς άναφέρουν οί ως τώ
ρα πληροφορίες γιά τήν περιοχή τής 
Όρεστιάδας είναι ή Όρεστία, τό ’Άργος 
Όρεοτικό, τό Κέλετρο (ή Κήλητρο) ή 
Λάπινα (ή Βάτινα) ή Διοκλητιανούπολη 
καί τέλος άπό τά χρόνια τού ’Ιουστινιανού 
καί μετά ή Καστοριά.

Πάντως τό γεγονός είναι δτι ή περιοχή 
κατοικεϊται ήδη άπό τήν έποχή τού λίθου 
δπως άποδεικνύεται άπό τά έστω καί λίγα 
εύρήματα.

’Ακόμα άξίζει ιδιαίτερα νά μνημονευ- 
θή ό λιμναίος οικισμός τού Δισπηλιοΰ 
πού άλλωστε μελετήθηκε αρκετά άπό τούς 
ειδικούς, δμως δχι έξαντλητικά. Τά κα
τάλοιπα άπό τά τείχη στό «νησί» τού Δι- 
σπηλιού άνάγονται άπό τούς ειδικούς στήν 
έποχή τού ’Αρχελάου πού αποδεδειγμένα 
σύνδεσε τό όνομά του μέ πολλά καί άξιό- 
λογα τεχνικά καί όχυρωματικά έργα τής 
Μακεδονίας.

’Από τις πόλεις πού μνημονεύτηκαν 
στήν περιοχή τής Όρεστιάδος ?γιά άλ
λες, δπως γιά τήν Όρεστία, δέν ξέρομε 
τίποτε περισσότερο άπό τό όνομά της, 
γιά άλλες πάλι, δπως τό Ά ργος Όρεοτι- 
κό, οί γνώμες τών έρευνητών γιά τή θέση 
της διχάζονται.

Γιά τήν θέση δμως τής Διοκλητιανου- 
πόλεως, άν καί ύπήρξε καί γι’ αύτήν πα- 
λιότερα διχογνωμία, νομίζω σήμερα δέν 
πρέπει κανείς νά άμφιβάλη δτι πρέπει νά 
τοποθετηθή έκεϊ όπου τά έρείπια τού ’Αρ
μενοχωρίου, κοντά στό Ά ργος Όρεοτι- 
κό. Γιά τή θέση τής Διοκλητιανουπόλεως 
νομίζω δτι ή προσεκτική μελέτη τού σχε
τικού χωρίου τού 'Ιστορικού Προκοπίου 
πού ζεί στά χρόνια τού ’Ιουστινιανού δέν 
άφήνει περιθώρια γιά άμφιβολίες.

Ασφαλώς θά άξιζε ή παράθεση τού 
σχετικού αποσπάσματος άπό τό «περί 
κτισμάτων» έργο τού Προκοπίου, δημο
σιευμένο όπωσδήποτε μετά τό 558 μ.Χ, 
γιατί είναι τό κλειδί πού θά διαλύσει τήν 
σύγχυση γύρω άπό τά ονόματα πού συνδέ
θηκαν μέ τήν πόλη τής Καστοριάς. ’Επί 
λέξει λοιπόν ό Προκόπιος αναφέρει:

«Μόλις δέ ήν τις έπί Θεσσαλίας, Διο- 
νλητιανούπολις όνομα, εύδαίμων μέν τό 
παλαιόν γεγενημένη, προϊόντος δέ τού 
χρόνου βαρβάρων οί έπιπεσόντων κα- 
ταλυθείσα καί οίκητόρων έρημος γεγο- 
νυία έπί μακρότατον λίμνη δέ τις αύτή 
έν γειτόνων τυγχάνει ούσα, ή Καστόρια 
ώνόμασται. Καί νήσος κατά μέσον τής 
λίμνης τοϊς ύδασι περιβέβληται. Μία δέ 
είς αυτήν είσοδος άπό τής λίμνης έν στενώ 
λέλειπται, ού πλέον είς πεντεκαίδεκα διή- 
κουοαπόδας. Ό ροςτε τή νήσω έπανέστη- 
κενύψηλόν άγαν, ήμισυ μέν τήλίμνί] κα- 
λυπτόμενον, τώ δέ λειπομένω έγκείμενον. 
5ιό δή ό βασιλεύς (ένν. ό ’Ιουστινιανός) 
υύτος τόν Διοκλητιανουπόλεως ύπεριδών 
χώρον, άτε πού διαφανώς εύέφοδον δντα 
καί πεπονθότα πολλώ πρότερον άπερ έρ-
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ρήθη, πόλιν έν τή νήσω όχυρωτάτην. 
Έδείματο, καί τό όνομα, ώς τό είκός, 
άφήκε τή πόλει». (Προκοπίου, DE AEDI- 
FICIIS.

ΙΥ, 3, 1—5, έκδ. Λειψίας 1964).
Ά πό τά λεγάμενα λοιπόν τού Προκοπί

ου, ταύτιση τής Διοκλητιανουπόλεως μέ 
τήν Καστοριά άποκλείεται . Ακόμα θαρ
ρώ μέ βάση τά λεγάμενα τού Προκοπίου 
πρέπει νά άποκλεισθή καί τό δνομα Ίου- 
στινιανούπολη άπό τήν πόλη πού έχτισε πά 
νω στό νησί τής λίμνης τής Καστοριάς ό 
’Ιουστινιανός, μιά καί ρητά ό Προκόπιος 
λέει ότι «άφήκε τό δνομα τή πόλει», προ
φανώς τό όνομα τής λίμνης «Καστοριά».

Ή  μοναδική έξ άλλου πληροφορία γιά 
τήν πόλη Κέλετρο ή Κήλητρο προέρχε
ται άπό τόν Ρωμαίο 'Ιστορικό Λίβιο 
(XXXI, 40) πού ζεί άπό τό 59 π.Χ. μέχρι 
τό 17 μ.Χ. Τά περιγραφικά όμως στοιχεία 
του Κελέτρου πού μάς δίνει ό Αίβιος είναι 
σαφέστατα καί συμπίπτουν απόλυτα μέ 
τή θέση τής πόλεως Καστοριάς καί έτσι 
δέν μπορεί παρά νά ταυτισθεΐ απόλυτα ή 
θέση τού Κελέτρου μέ τή θέση τής Καστο
ριάς.

Πάντως άπό τά χρόνια τού ’Ιουστινιανού 
(527—565 μ.Χ.) μέχρι σήμερα έπικράτησε 
τό δνομα Καστοριά.

Ά πό τήν έποχή τού ’Ιουστινιανού καί 
μετά, πολύ λίγες είναι οί πληροφορίες μας 
γι’ αύτήν ώς τά χρόνια τού Βασιλείου 
Βουλγαροκτόνου πού τήν άπελευθερώνει 
άπό τούς Βουλγάρους καί τήν ξαναοχυ- 
ρώνει (1018 μ.Χ) καί τού Αλεξίου Κο- 
μνηνού πού τήν άπελευθερώνει άπό τούς 
Νορμανδούς (1083) καί ή Ά ννα ή Κομνη- 
νή έξιστορώντας τά σχετικά γεγονότα 
βρίσκει τήν ευκαιρία νά τήν περιγράφει 
καί αύτή έξαίροντας ιδιαίτερα τήν οχυρό
τητα τής θέσεώς της. rv

Μετά τήν κατάλυση τού Βυζαντινού 
κράτους άπό τούς Φράγκους τό 1204 θά 
προσαρτηθή στό Δεσποτάτο τής ’Ηπείρου 
μέχρι τό 1259 όπότε στήν περιοχή τής 
Καστοριάς καί γιά τήν άκρίβεια «στον 
Λόγγο τού Βορίλα» θά γίνει μάχη κρίσιμη 
άνάμεσα στις δυνάμεις τού Δεσποτάτου 
τής ’Ηπείρου καί τού Βασιλείου τής Νί
καιας μέ άποτέλεσμα ή Καστοριά νά 
προσαρτηθή στό κράτος τής Νίκαιας.

Αργότερα κατά τά μέσα τού 14ου μ.Χ. 
αιώνα θά υποταχθεί στό σέρβικο κράτος 
τού Στεφάνου Δουοάν καί τέλος θά κατα
ληφθεί άπό τούς Τούρκους τό 1385 
γιά νά μείνη τουρκοκρατημένη μέχρι τό 
1912 όπότε καί στις 11 Νοεμβρίου (γιά 
τήν άκρίβεια στις 14 Νοεμβρίου) θά άνα- 
πνεύση καί πάλι τόν άέρα τής έλληνικής 
έλευθερίας.

Στούς άτέλειωτους αιώνες τής τουρκι
κής σκλαβιάς ή Καστοριά θά δείξει μιά 
σπάνια οικονομική δραστηριότητα καί 
πνευματική άκμή. Τό έμπορικό δαιμόνιο 
τού Καστοριανοΰ σφαιρωμένο γύρω άπό 
τήν αποδοτική έπεξεργασία τών γνωστών 
γουναρικών θά τόν όδηγήσει σέ όλα τά 
γνωστά έμπορικά κέντρα καί έτσι στήν 
πράξη θά άναδειχθή καί θά μείνει μέχρι 
σήμερα σχεδόν στήν κυριολεξία μοναδικός 
στόν χώρο τής έπεξεργασίας τών γουνα
ρικών μαζί μέ τούς γείτονες Σιατιστινούς.

Συνάρτηση τής οικονομικής της ακμής 
ύπήρξαν άσφαλώς άπό τόν 16οάκόμα 
αί. μ.Χ. τά σχολεία της άπό τά όποια πέ
ρασαν μεγάλες πνευματικές προσωπικό
τητες τών δίσεχτων έκείνων χρόνων.

Τά σχολεία αύτά ιδρυμένα μέ δωρεές 
φιλογενών Καστοριανών (Μανωλάκη -
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Κυρίτση) καθώς καί τά έξαίρετα αρχοντι
κά της πού καί σήμερα πολύ έντυπωσιά- 
ζουν είναι απτά τεκμήρια καί τού πλούτου, 
άλλα καί τής ιδιαίτερης άγάπης πού ένιω
θε καί νιώθει ό Καστοριανός γιά τήν ιδιαί
τερη πατρίδα του.

Σήμερα ή Καστοριά πέρα άπό τις Ομορ
φιές πού άπλόχερα της χάρισε ή φύση 
θεωρείται καί ή κιβωτός τής Βυζαντινής 
Χριστιανικής Τέχνης, τής όποιας μπορεί 
κανείς νά δει τήν άδιάλειπτη συνέχεια 
στις άφθονες έκκλησίες της πού χρονολο
γούνται άπό τόν 11ον αί. μέχρι τήν έπο- 
χή μας καί οί τοιχογραφίες τους άποτε- 
λοϋν τό ζωντανό βιβλίο τής 'Ιστορίας 
μιας χιλιετηρίδας (11 αί.—20 αΐ.μ.Χ.)

"Ετσι δικαιολογημένα ή Καοτοριά μέ 
τό βαρύ παρελθόν καί τό πολύ ζωντανό 
παρόν της καί καμαρώνει καί αΐσιοδοξεϊ 
γιά ένα ισάξιο μέλλον.

Στήν σύντομη τούτη περιπλάνησή μας 
στήν Ιστορία τής Καστοριάς προσπαθή
σαμε νά δώσουμε μερικά άδρά χαρακτη
ριστικά της γιά νά μπορεί κανείς νά έχη 
απλώς μιά έστω γενική εικόνα άπό τήν 
πολύχρονη καί πολυκύμαντη ιστορική 
της παρουσία άνά τούς αιώνες.Ωστόσο 
θά πρέπει ιδιαίτερα νά ύπογραμμισθή ό 
ένεργός ρόλος πού ή πόλη θά διαδραμα
τίσει στήν έλληνική 'Ιστορία προπαντός 
στά νεώτερα χρόνια.

"Εντονος ήταν ό άναβρασμός τής περιο
χής στά χρόνια τής Έπαναστάσεως τού 
1821 χωρίς όμως θετικές προεκτάσεις καί 
σταθεροποιήσεις γιά τούς λόγους πού 
καί στήν υπόλοιπη Μακεδονία δέν ήταν 
έφικτό νά εύοδωθή τότε ό ’Αγώνας τών 
Ελλήνων στήν Μακεδονία.

Γιά τήν έπανάσταση τού 1878 στή Δυ
τική Μακεδονία ή περιοχή τής Καστοριάς 
θά γίνει κυρίως τό θέατρό της. έστω καί 
αν τελικά αύτή θά άποτύχει. "Ομως όπως 
γράφει ό I. Στρατηγόπουλος, ’Αναμνήσεις 
έκ τής έν Μακεδονία Έπαναστάσεως τού 
1878 6.21 «όσον άτυχές καί άδιοργάνωτον 
καί άτελές άν υπήρξε τό έπαναοτατικόν 
έν Μακεδονία κίνημα τού 1878 σπουδαίως 
έξυπηρέτησε τούτο τήν Εθνικήν ’Ιδέαν 
έν Μακεδονία καί προλείανε τό διπλωμα
τικόν έδαφος, έφ’ ου έπελήφθη τής τύχης 
τού υποδούλου Ελληνισμού τό έν Βερο- 
λίνιρ Συνέδριον».

Στό διάστημα πού μεσολαβεί άπό τό 
1878-1912 ή περιοχή τής Καστοριάς θά 
ζήσει δραματικές στιγμές.

Ή  βουλιμία τού Πανσλαβισμού έδώ 
προπαντός θά έκδηλωθεΐ καί θά χρησιμο
ποιήσει κάθε λογής μέσα γιά νά άλλοιώσει 
βίαια μέ τήν άνοχή πάντα τών κυριάρχων 
Τούρκων τό άμετακίνητο φρόνημα τού 
Ελληνισμού, άλλά οί σειρήνες του θά 
«ήχήσουν εις ώτα μή άκουόντων», όσο 
κι’ άν οί προσφορές καί τά μέσα είναι πολ
λά καί άλλοτε φοβερά κε ί άλλοτε πάλι 
έπικίνδυνα δελεαστικά.

Στά χρόνια τού Μακεδονικού ’Αγώνα 
ή Καστοριά μέ τόν Καραβαγγέλη καί ή 
περιοχή της θά γίνουν φραγμός στις δο- 
λιότητες τών έχθρών τού Ελληνισμού 
τήςΜακεδονίας

Τόν ίδιο ρόλο θά παίξει ή περιοχή τής 
Καστοριάς καί μερικές δεκαετίες αργό
τερα τό 1940 μέ τόν ήρωϊκό Δαβάκη καί 
λίγο άργότερα μέ τά κλέη στόν Γράμμο 
καί στό Βίτσι άνάμεσα στά όποια χτισμέ
νη ή Καστοριά χιλιάδες άλλωστε χρόνια 
τώρα παίζει τόν ρόλο τού ’Ακρίτα όδεύ- 
οντας άταλάντευτη τόν γνώριμο δρόμο 
τού Ελληνικού μεγαλείου.

Ε Ι Σ  Α Γ Ο Γ Η

Εις τάς άνθρωπίνας κοινωνίας, αί 
όποϊαι έκδηλοΰνται κατά ποικίλους κύ
κλους καί μορφάς, (ώς οικογενειακούς, 
συγγενικούς, φιλικούς, γειτονικούς, έπαγ- 
γελματικούς, έθνικούς), άναγκαίως δη- 
μιουργούνται πλείσται άντιθέσεις καί 
διαφοραί μεταξύ τών άτόμων, αί όποϊαι 
πρέπει νά έπιλυθοΰν καί νά παραμερι- 
σθοΰν ώστε νά έξασφαλισθή ή αρμονική 
καί ειρηνική συμβίωσίς των.

Καθ’ όμοιον τρόπον ποικιλία σχέσεων 
άναφύονται καί μεταξύ πολιτειών αί 
όποϊαι καί αύταί πρέπει νά διακανονι- 
σθοΰν καί μάλιστα διά μέσων καί τρό
πων ειρηνικών, ώστε νά άποφευχθή 
ή ρήξις καί ή προσφυγή εις τήν βίαν 
καί νά διασφαλισθή ή Διεθνής ειρήνη 
καί άσφάλεια.

Καί τούς μέν κανόνας διά τών όποιων 
ρυθμίζονται αί σχέσεις μεταξύ τών 
άνθρώπων, τών συμβιούντων εις τήν πε
ριοχήν έκάστης πολιτείας, θέτει αύτή 
αΰτη ή πολιτεία ώς ύπερτάτη έξουσία.Άλ- 
λη δύναμις, άνωτέρα αύτής, ύπερπολι- 
τειακή, συγκετρώνουσα έξουσίας καί 
διαθέτουσα όργανα’, διά τών όποιων νά 
θέτη κανόνας ρυθμιστικούς τών μεταξύ 
πολιτειών σχέσεων, νά ύποχρεώνη ταύ- 
τας εις τήν τήρησιν αύτών καί νά έπιλύη 
τάς μεταξύ των διαφοράς, δέν ύφίσταται.

Ρόλον πρωταρχικόν εις τάς περιπτώσεις 
ταύτας παίζει τό Διεθνές Δίκαιον τό 
όποιον είναι άτυπον, ώς μή τιθέμενον 
δίκαιον, άλλ’ έκπηγάζει άπό τά διεθνή 
έθιμα, τά έπικρατήσαντα λόγω τής 
πολυχρονίου καί όμοιομόρφου τηρήσεως 
ύπό τών λαών, καί τών κοινών συνεννοή-

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Ρ Ο Υ Μ Π Α  
Τ αγματάρχου Χωροφυλακής

σεων ήτοι τών διμερών ή πολυμερών 
συμβάσεων -συνθηκών—συμφωνιών.

Τό Δημόσιον Διεθνές Δίκαιον, ύπό τήν 
σημερινήν του μορφήν καί τήν σύγχρο
νον άντίληψιν τής ίσότητος μεταξύ τών 
πολιτειών καί τής δημιουργίας σχέσεων 
καί άμοιβαίων ύποχρεώσεων χάριν τής 
ιδίας αυτών ύποστάσεως, δέν έχει μα
κράν βίον. Έ ν τούτοις εις τάς νομοθεσίας 
τών άρχαίων λαών, 'Ινδών, 'Εβραίων 
καί Αιγυπτίων, εύρίσκονται έγκατε- 
σπαρμέναι διατάξεις άφορώσαι εις τόν 
σεβασμόν τής ζωής τών αιχμαλώτων, 
άνάλογοι μέ τάς σημερινός Διεθνείς 
συνθήκας.

Εις τήν άρχαίαν Ελλάδα αί διάφοροι 
πόλεις, αί όποϊαι ήσαν έν σμικρογραφίμ 
τά σημερινά Κράτη, παρά τήν άνεξαρ- 
τησίαν των καί τήν κοινήν θρησκείαν 
καί ήθικήν, είχον πολλάκις διαφορές με
ταξύ των, αί όποϊαι έπρεπε νά ρυθμισθοΰν. 
Ίδρυσαν πρός τούτο τά άμφικτυονικά 
συνέδρια, εις τά όποια προσήρχοντο 
άντιπρόσωποι τών πόλεων, διά κοινήν 
σύσκεψιν καί λήψιν άποφάσεων ύπέρ 
τών κοινών συμφερόντων. Ούτως αί 
άρχαϊαι άμφικτυονίαι ρίπτουν τόν σπό
ρον τού ύπό τήν σύγχρονον μορφήν Δη
μοσίου Διεθνούς Δικαίου καί άποτελοϋν 
τήν πρώτην έμφάνισιν τής άντιλήψεως, 
καθ’ ήν τά Έθνη έχουν κοινάς ύποχρεώ- 
σεις καί δικαιώματα, ύπεράνω δέ αύτών 
πρέπει νά ύπάρχη άνωτέρα τις άρχή, ή 
όποια νά διέπη καί νά καθορίζη τήν 
έκταοιν τών ύποχρεώσεων καί τών δι
καιωμάτων τούτων. Ύπ’ αύτήν τήν έν
νοιαν θεωρούνται ό πρόδρομος τής πρό

Σ υνέχεια  τοΰ κειμένου είς τήν 
έπομένην σελίδα.
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Ό  ν ό μ ο ς

εις τήν έπίλυσιν

τών διεθνών

διάφορων.

toO Β'. Παγκοσμίου Πολέμου Κοινωνίας 
τών ’Εθνών καί τοϋ σημερινού Ο.Η.Ε.

Πατήρ τής συγχρόνου έπιστήμης τοϋ 
Διεθνοϋς Δικαίου θεωρείται ό ’Ολλαν
δός νομομαθής HUGO GROTIUS (1583- 
1645), αφετηρία δέ τούτου (Δ. Δικαίου) 
άπετέλεσαν αί συνθήκαι τής Βεστφαλίας 
(1548) αί όποίαι έθεσαν τάς έξής βασικός 
άρχάς.

α) Τήν ανεξαρτησίαν καί Ισότητα τών 
Κρατών.

β) Τήν δημιουργίαν κοινωνίας Κρατών 
θεμελιουμένης έπί τής πολιτικής ισορ
ροπίας.

γ. Τήν έμφάνισιν συνειδήσεως ειρη
νικών διεθνών σχέσεων παρά τάς θρη
σκευτικός διαφοράς.

Περαιτέρω τό Συνέδριον ^ής Βιέννης 
(1815), κατά τήν διάρκειαν τοϋ όποιου 
ό ευφυής καί δαιμόνιος Γάλλος διπλω
μάτης Ταλλεϋράντος θέτει τό πρώτον 
τήν Ιδέαν κανόνων Διεθνοϋς Δικαίου καί 
έπικαλεΐται τούτους πρός μεγάλην κατά- 
πληξιν τών συνέδρων, άποτελεΐ νέον 
σταθμόν μεγάλης σημασίας διά τήν 
έξέλιξιν τοϋ Διεθνοϋς Δικαίου καί τών 
διεθνών σχέσεων.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΝ Ε0ΝΠΝ

Πρό τοϋ πρώτου παγκοσμίου πολέμου 
δέν ύπήρχεν ώρισμένη διαδικασία πρός 
έπίλυσιν τών διεθνών διαφορών, ούδέ 
τοιαύτη προβλέπουσα τήν ειρηνικήν 
διευθέτησιν αύτών. Ό  πόλεμος δέν 
άπηγορεύετο άπό κανόνες διεθνοϋς δί
καιον',

’Αμέσως μετά τό τέλος τοϋ Α' παγκο
σμίου πολέμου τά Κράτη, έπηρεασμένα 
άπό τά δεινά τά όποια έπεσώρευσεν ό 
πόλεμος καί τό έπικρατήσαν κλίμα τής 
τελειοτέρας όργανώσεως τής διεθνοϋς 
κοινωνίας, ήρχισαν νά δράστηριοποιοϋν- 
ται διά τήν ΐδρυσιν διεθνών οργανισμών 
πρός διασφάλισιν τής ειρήνης. Οΰτω 
διά τών συνθηκών ειρήνης τοϋ Α' παγκο
σμίου πολέμου καί κατ’ έφαρμογήν αύτών 
ίδρύθησαν πλήν τών άλλων: Ή  Κοινω
νία τών ’Εθνών καί τό ύπό τοϋ άρθρ. 14 
τοϋ καταστατικού αυτής προβλεπόμενον 
Διαρκές Δικαστή ριον τής Διεθνοϋς Δι
καιοσύνης (1919-— 1920).

Σκοποί τής Κοινωνίας τών ’Εθνών 
ήσαν :

α) Ή  διατήρησις τής ειρήνης.
β) Ή  τόνωσις τής διεθνοϋς συνεργασίας

γ) Ή  εΙρηνική έπίλυσις τών άναφυομέ- 
νων μεταξύ τών Κρατών διαφορών.

Ό  πόλεμος δέν έπετρέπετο κατ’ άρ- 
χήν, άλλ’ ούτε καί άπηγορεύετο όταν 
αί προσπάθειαι Κράτους—Μέλους πρός 
ειρηνικήν έπίλυσιν τής διαφοράς μετά 
τοϋ άλλου Κράτους άπέβαινον άκαρποι 
καί μάταιοι.

Ή  άπαγόρευσις τοϋ πολέμου ήτο 
ύποχρεωτική μόνον έν περιπτώσει όμο- 
φώνου άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου.

Πρός έπιτυχή έπιβολήν τοϋ ειρηνικού 
διακανονισμού τών διεθνών διαφορών 
καί άποτροπήν τοϋ πολέμου, ό χάρτης 
τής Κ.τ.Ε. καθιέρωνε καί ώρισμένα 
κυρωτικά μέτρα, οικονομικά καί στρα
τιωτικά (άρθρ. 16).

Τά οικονομικά συνιστάμενα εις τήν 
διακοπήν έμπορικών ή δημοσιονομικών 
σχέσεων, κατά τήν άποψιν πολλών 
Μελών—Κρατών έθεωροΰντο ούχί δε
σμευτικά, τά δέ στρατιωτικά ούχί υπο
χρεωτικά. Εις τό γεγονός αυτό πρέπει 
νά άποδοθή καί ή άπροΒυμία εν τινι 
μέτρω τών Κρατών—Μελών νά λάβουν 
στρατιωτικά ή άλλα δραστικά μέτρα 
κατά τάς πρώτας συρράξεις, αί όποίαι 
βαθμηδόν έξησθένισαν καί τελικώς κα
τέλυσαν τήν Κ.τ.Ε. Οΰτω π.χ. ή έπίθεσις 
τής ’Ιαπωνίας κατά τής Μανζουρίας 
(1931), καί τής ’Ιταλίας κατά τής Αιθιο
πίας (1935) καί ή άδυναμία τής Κ.τ.Ε. 
νά παρεμποδίση ή νά τιμωρήση ταύτας 
άπέβησαν μοιραίοι διά τήν κατάρ- 
ρευσιν τοϋ τότε έλπιδοφόρου οικοδομή
ματος τής Κ.τ.Ε. τό όποιον είχεν άνε- 
γερθή άπό τά έρείπια καί τούς καπνούς 
τοϋ Α' παγκοσμίου πολέμου πρός τόν 
σκοπόν διαφυλάξεως τής ειρήνης καί 
άποτροπής ένός δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου.

Ή  Κοινωνία τών ’Εθνών διαλυθεΐσα 
έπισήμως τήν 18-4-1946 παρά τάς άδυ- 
ναμίας της συνέβαλε κατά πολύ εις τήν 
ειρηνικήν διευθέτησιν πολλών διεθνών 
διαφορών καί εις τινας περιπτώσεις άπε- 
σόβησε τόν πόλεμον ή έθεσε τέρμα εις 
τάς έχθροπραξίας.

Τό Διαρκές Δικαστήριον Διεθνοϋς 
Δ ικαιοσύνης.

Ίδρύθη ύπό τήν αιγίδα τής Κοινωνίας τών 
’Εθνών τήν 16 Δεκ. 1920 μέ έδραν τήν 
Χάγην. Ή  πρώτη πανηγυρική δημοσία 
συνεδρίασις τούτου έλαβε χώραν τήν 
15-2-1922, όπότε οί δικασταί προέβησαν 
εις τήν διαβεβαίωσιν άμερολήπτου καί 
εύσυνειδήτου έκπληρώσεως τών καθη
κόντων των.

Ή  τελευταία δημοσία συνεδρίασις τοϋ 
Δικαστηρίου έγένετο τήν 4 Δεκ. 1939 
(ήτοι μετά τήν έναρξιν τοϋ Β'. Παγκο
σμίου πολέμου) ότε έξεδίκασεν αΐτησιν 
περί λήψεως προσωρινών μέτρων εις 
ύπόθεσιν διαφοράς μεταξύ τής ’Ηλεκτρι
κής Εταιρίας Σόφιας καί Βουλγαρίας. 
Άργότερον, τό θέρος τοϋ 1940, συνεπεία 
τών πολεμικών γεγονότων, μετέφερε τήν 
έδραν του εις Γενεύην ένθα παρέμεινεν 
άργοϋν μέχρι τής διαλύσεώς του τήν 
31-1-1946.

Τό Διαρκές Δικαστήριον Διεθνοϋς 
Δικαιοσύνης έλειτούργησε μεθ’ όσης 
ήτο δυνατής έκ τών πραγμάτων έπι- 
τυχίας. Ή  έπιτυχία του δέ έγκειται 
όχι μόνον είς τό ότι έλυσεν ώρισμένας 
διεθνείς διαφοράς, έκδόσαν 31 άποφά-

φάσεις καί 27 γνωμοδοτήσεις ή είς τό 
ότι συνέβαλεν είς τήν έξέλιξιν τοϋ διε
θνοϋς δικαίου, άλλά καί είς τό ότι έπο- 
λιτεύθη κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε κα
τέστη πλ ον κοινή συνείδηοις ότι ή 
ΰπαρξις μονίμου διεθνοϋς δικαστικοΰ ορ
γάνου είναι καί δυνατή καί σκόπιμος.

Ή  Ελλάς έπικυρώσασα τό πρωτόκολ" 
λον τήν 3-10-1921 έπανειλημμένώς προ" 
σέφυγε είς τό Διεθνές Δικαστήριον πρός 
έπίλυσιν διαφορών της μετ’ άλλων Κρα
τών.

Παραλλήλως, έξ άφορμής τής δολο
φονίας τοϋ Βασιλέως τής Γ ιουγκο- 
σλαβίας (έν Μασσαλία τήν 9-10-1934) 
καί τοϋ Γάλλου Ύπουργοϋ ’Εξωτερικών, 
ύπεβλήθησαν είς τήν Κοινωνίαν τών 
’Εθνών δύο σχέδια διεθνών συμβάσεων 
τά όποια άφεώρουν τό μέν ένα είς τήν πρό- 
ληψιν καί τιμωρίαν τών πράξεων τρο
μοκρατίας τό δ’ έτερον είς τήν ΐδρυσιν 
Διεθνοϋς Ποινικού Δικαστηρίου διά τήν 
έπιβολήν ποινών κατά τών δραστών 
τρομοκρατικών πράξεων.

Λόγω άσυμφωνίας τών Κρατών -Με
λών δέν ύπεγράφησαν αί έν λόγω συμβά
σεις καί ώς έκ τούτου ούδέποτε ϊσχυσαν.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΣ 

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΟΝΩΝ

Ή  διεθνής κοινωνία βαρέως πληγεΐσα 
άπό τά δεινά τοϋ Βλ Παγκοσμίου Πολέ
μου, έπεζήτει συνεχώς τήν καθίδρυοιν 
Διεθνοϋς ’Οργανισμού, ίκανοϋ νά έπιβά- 
λη καί έξασφαλίση τήν ειρήνην καί 
νά διαδεχθή τήν άποτυχοϋσαν Κοινω
νίαν τών ’Εθνών.

’Αλλεπάλληλοι συσκέψεις κατά τήν 
διάρκειαν είσέτι τοϋ πολέμου κατέ
ληξαν εις τήν ΐδρυσιν τοϋ ’Οργανισμού 
Ηνωμένων ’Εθνών καί τήν ύπογραφήν 
τοϋέξ 111 άρθρων Καταστατικού αύτοΰ 
Χάρτου, τήν 26-6-1945, είς "Αγιον Φραγ
κίσκον Η.Π.Α.

Κατά τό άρθρ. 2 τοϋ καταστατικού τοϋ 
Ο.Η.Ε. έν άντιθέσει πρός τόν κατα
στατικόν χάρτην τής Κοινωνίας τών 
’Εθνών, άπαγορεύεται ρητώς καί κα- 
τηγορηματικώς ή προσφυγή είς τόν 
πόλεμον διά τήν έπίλυσιν τών διεθνών 
διαφορών.

Αύτη πρέπει νά έπιδιώκεται διά δια
πραγματεύσεων, έρεύνης, μεσολαβήσεως, 
συνδιαλλαγής, δικαστικού διακανονισμού 
ή προσφυγής είς περιφερειακός οργα
νώσεις ή συμφωνίας ή άλλα ειρηνικά 
μέσα τής έκλογής τών Κρατών.

Βασικός καί υπέρτατος σκοπός τοϋ 
Ο.Η.Ε. είναι ή έπίτευξις τής διεθνοϋς 
ειρήνης καί άσφαλείας διά τής διευθετή- 
σεως τών διαφορών, τών δυναμένων νά 
προκαλέσουν τήν διατάραξιν τής ειρήνης, 
διά μέσων ειρηνικών καί συμφώνως 
πρός τάς άρχάς τής δικαιοσύνης καί 
τοϋ διεθνοϋς δικαίου (άρθρ. 1).

Είναι γνωστόν ότι αί διεθνείς διαφοραί 
λύονται διά μέσων βίαιων ή ειρηνικών. 
Μεταξύ τών ειρηνικών μέσων λύσεως 
τών διεθνών διαφορών σπουδαίαν θέσιν 
κατέχει ό δικαστικός διακανονισμός 
(άρθρ. 33 τοϋ χάρτου Ο.Η.Ε.).
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Ό  δικαστικός διακανονισμός έπιδιώ- 
κεται όχι μόνον ΰπό τό Διεθνές Δικαστή- 
ριον του Ο.Η.Ε. εις δ τά διάδικα Κρά
τη οφείλουν νά προσφύγουν, αλλά καί 
άπό έτερον δικαστικόν δργανον δυνά- 
μενον νά ίδρυθή άναλόγως των έκάστοτε 
περιστάσεων καί αναγκών καί τής βου- 
λήσεως δύο τουλάχιστον Κρατών, 
έντός τών πλαισίων τοϋ Ο.Η.Ε.

Οΰτω ή έπίλυσις τών διαφορών δυ
νατόν νά έπιτευχθή ΰπό :

(α) Τοϋ Διεθνούς Δικαστηρίου.
(β) Τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ ΟΗΕ.
(γ) Τοϋ Συμβουλίου ’Ασφαλείας.
(δ) 'Ετέρων περιφερειακών οργανώ

σεων.

Ό  ’Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς  Η ν ω μ έ 
ν ω ν  ’Ε θ ν ώ ν  διαθέτει ισχυρότερα 
καί δραστικώτερα μέτρα άπό τήν Κοι
νωνίαν τών ’Εθνών πρός ειρηνικήν 
έπίλυσιν τών διεθνών διαφορών καί δια- 
φύλαξιν τής διεθνούς ειρήνης εις περι
πτώσεις διαταράξεως αύτής. Τά μέτρα 
ταϋτα κατατείνοντα πάντα εις τήν δια- 
σφάλισιν τής διεθνούς ειρήνης, δια- 
κρίνονται εις προσωρινά καί έξαναγκα- 
στικά. Τά προσωρινά συνίστανται εις 
συστάσεις παρά τοϋ Συμβουλίου ’Ασφα
λείας πρός τά διίστάμενα Κράτη έπί 
σκοπώ διατηρήσεως ή άποκαταστάσεως 
τής διεθνούς ειρήνης καί άσφαλείας 
(άρθρ. 39 καί 40). Τά έξαναγκαστικά 
συνεπάγονται κατ’ άρχήν τήν πλήρη ή 
μερικήν διακοπήν ιών οικονομικών 
καί διπλωματικών σχέσεων ή τών σιδη
ροδρομικών, θαλασσίων, έναερίων καί 
λοιπών μέσων συγκοινωνίας καί έπικοι- 
νωνίας (άρθρ. 41). Εις ήν περίπτωσιν 
τά μέτρα ταϋτα ήθελον άποβή άτελε- 
σφόρα τό Συμβούλιον ’Ασφαλείας άποφα- 
σίζει τήν λήψιν δραστικωτέρων μέτρων, 
άπό τού οικονομικού ή στρατιωτικού 
άποκλεισμοΰ μέχρις τής δυναμικής στρα
τιωτικής έπεμβάσεως (άρθρ. 42) διά 
νά έπιτύχη τήν διατήρησιν ή άποκατά- 
στασιν τής διεθνούς ειρήνης καί άσφα
λείας.

Τ ά  Η ν ω μ έ ν α  Έ θ ν η ,  κατά τό 
διάστημα τών 30 έτών τής ύπάρξεώς των 
έκλήθησαν πολλάκις νά προλάβουν επι
κινδύνους καταστάσεις άπό τό νά κλι
μακωθούν μέχρι πολέμου. Διά τήν πρό- 
ληψιν ή τόν τερματισμόν τών συγκρού
σεων έχρησιμοποίησαν διαφόρους μεθό
δους δι’ ειρηνευτικών δυνάμεων ή άπο- 
στολών παρατηρητών ή μέ άποστολάς 
έπιτροπών διά τήν έπί τόπου διερεύνησιν 
γεγονότων ή μέ μεσολαβητάς καί ειδι
κούς έκπροσώπους. Εις άλλας περιπτώ
σεις προσέφεραν τό βήμα διά συζητήσεις 
καί διαπραγματεύσεις καί έχρησίμευσαν 
ώς άγωγός άνεπισήμου διπλωματίας. 
Εις σπανίας περιπτώσεις έχρησιμοποίη- 
σαν στρατιωτικής φύσεως μέτρα (ώς εις 
τόν πόλεμον τής Κορέας), οικονομικόν 
άποκλεισμόν (έναντίον τής Ν. Ροδεσίας) 
καί άπαγόρευσιν άποστολής όπλων (εις 
τήν Νοτιοαφρικανικήν Δημοκρατίαν).

Ό  Ο.Η.Ε. έκρινε τάς άπαιτήσεις 
όλων τών άποικιακών λαών δι’ άνεξαρτη- 
σίαν (’Ινδονησίας, Τυνησίας, Κύπρου, 
Μαρόκου, ’Αλγερίας κ.λ.π.) καί έπελήφθη 
πολλών διεθνών διαφορών καί καταστά
σεων διά τήν διαφύλαξιν τής διεθνούς 
ειρήνης καί άσφαλείας.

Τό διεθνές διχαστήριον τοϋ Ο.Η.Ε.

Διεδέχθη τό διαλυθέν Διαρκές Δικα- 
στήριον τής Διεθνούς Δικαιοσύνης τής 
Κοινωνίας τών ’Εθνών. Συνήλθε άνε- 
πισήμως άρχικώς εις Λονδίνον τήν 
6-2-1946 καί τήν 3-4-1946 εις Χάγην 
—ένθα καί ή όριστική του έδρα, ότε 
ήσχολήθη μέ τά πρώτα διοικητικά καί 
οργανωτικά ζητήματα.

Ή  καθ’ ύλην διαδικασία τοϋ Διεθνούς 
Δικαστηρίου είναι εύρυτάτη καί ποι
κίλη έπεκτεινομένη έπί οίασδήποτε φύ
σεως διαφορών, άρκεϊ αΰται νά ύποβάλ- 
λωνται ύπό τών Κρατών—Μελών κα
τόπιν κοινής συναινέσεως (συνυπο
σχετικού). Ή  διαφορά δυνατόν νά είναι 
γεγενημένη ή νά είναι γενική, δυνα- 
μένη νά προκύψη εις τό μέλλον καί νά 
έπιφέρη διατάραξιν εις τήν διεθνή 
ειρήνην, ώς ή περίπτωσις διεκδικου- 
μένης ΰπό τής Τουρκίας ύφαλοκρηπϊδος 
τού Αιγαίου, δι’ ήν αιτίαν ή Ελληνική 
Κυβέρνησις προσέφυγε εις τό Διεθνές 
Δικαστήριον.

Αί άποφάσεις τού Διεθνούς Δικαστη
ρίου είναι ύποχρεωτικαί διά τά μέρη 
ώς προκύπτει έκ τού συνδυασμού τών 
διατάξεων τών άρθρων 59, 62 καί 63 
παρ. 2 τοϋ χάρτου: «Θά ήτο άσυμβίβαστον 
πρός τό καταστατικόν καί τήν θέσιν 
αυτού ώς δικαστηρίου νά έκδίδη άπο- 
φάσεις, τό κύρος τών όποιων θά έξηρ- 
τάτο έκ τής μεταγενεστέρας άποδοχής 
αύτών ύπό τών διαδίκων».

Ή  έκτέλεσις τών άποφάσεων έπαφίεται 
εις τήν καλήν πίστιν τών διϊσταμένων 
μερών καί τόν όφειλόμενον σεβασμόν 
πρός τούς κανόνας τού διεθνούς δικαίου, 
δεδομένου ότι δέν ΰπάρχει ΰπερπολιτεια- 
κόν όργανον νά έπιβάλη τήν έκτέλεσιν, 
ώς συμβαίνει μέ τό έσωτερικόν τής Πο
λιτείας δίκαιον.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Έκ τών προεκτεθέντων άποδεικνύεται 
ότι τό Διεθνές πεδίον διαυλακώνεται 
άπό πλείστας όσας σχέσεις μεταξύ Κρα
τών, συνεχώς αύξανομένας καί καλυπτού- 
σας ποικίλας δραστηριότητας, οικονο
μικής, κοινωνικής καί πολιτικής φύσεως 
καί άνευ τής ύπάρξεώς τών κανόνων τού 
Διεθνούς Δικαίου, ικανών πρός ειρηνικόν 
διακανονισμόν τών έκ τών σχέσεων άνα- 
φυομένων διαφορών, ή άνθρωπότης θά 
κατεδικάζετο εις συνεχή άλληλοεξόντω- 
σιν, βάσει τού δικαίου τού ίσχυροτέρου. 
Τό Ελληνικόν Σύνταγμα 1975 ύπό 
τό φώς αύτής τής πραγματικότητος 
περιέλαβ3 διατάξεις άφορώσας εις τό 
διεθνές δίκαιον. «"Αρθρ. 2 παρ. 2. 
Ή  Ελλάς άκολουθοΰσα τούς γενικής 
άναγνωρίσεως κανόνας τοϋ διεθνούς δι
καίου έπιδιώκει τήν έμπέδωσιν τής 
ειρήνης, τής δικαιοσύνης, ώς καί τήν 
άνάπτυξιν τών φιλικών σχέσεων μεταξύ 
τών λαών καί τών Κρατών». «Άρθρ. 
28 παρ. 1. Οί γενικώς παραδεδεγμένοι 
κανόνες τού διεθνούς δικαίου, ώς καί αί 
διεθνείς συμβάσεις άπό τής έπικυρώ- 
σεως αύτών διά νόμου καί τής κατά τούς 
όρους έκάστης τούτων θέσεως αύτών έν 
ίσχύϊ άποτελοΰν άναπόσπαστον μέρος 
τού έσωτερικοΰ Ελληνικού δικαίου, ύπε- 
ρισχύουν δέ πάσης άντιθέτου διατά- 
τάξεως νόμου».

Οί κανόνες τού διεθνούς δικαίου έπη- 
ρεάζουν όλους τούς λαούς τής γής 
σήμερον καί έχει καταστή συνείδησις ή 
άναγκαιότης τής καλόπιστου καί αύστη- 
ράς έφαρμογής τούτων. Τυχόν παράβα- 
σις δέχεται τάς έπικρίσεις καί άποδοκι- 
μασίας όλου τού κόσμου, τής παγκοσμίου 
κοινής γνώμης.

Ούδέν Κράτος δύναται μετ’ έπιφάσεως 
καί εύθέως νά ίσχυρισθή ότι παρέβη 
τόν «άλφα» ή «βήτα» κανόνα. Δ.Δ. 
«έτσιθελικώς» άλλ’ όταν δι’ ίδιους λόγους 
πράξη τούτο, προσπαθεί νά δικαιολο
γηθώ καί νά έπιστηρίξη τήν παράνομον 
ένέργειάν του ΰπό τήν έννοιαν τής παρα- 
βάσεως κανόνος, εις έτερον κανόνα Δ.Δ. 
Παράδειγμα ή κατά τό θέρος 1974 στρα
τιωτική έπέμβασις τής Τουρκίας εις 
Κύπρον. Δέν έτόλμησε νά ίσχυρισθή ότι 
ένήργησε διά κατακτητικούς σκοπούς 
άλλ’ ότι έπενέβη ώς έγγυήτρια δύναμις 
βάσει τών συμβάσεων τής Ζυρίχης, διά 
νά έξασφαλίση τήν έλευθερίαν τών 
Τουρκοκυπρίων. Άδιάφορον άν ό ισχυ
ρισμός αΰτός δέν εύσταθεί.

Ή  πρόσφατος έν Άθήναις Διαβαλκα- 
νική Διάσκεψις έπιβεβαιώνει τήν βού- 
λησιν τών Λαών όπως έπιλύσουν δι’ 
ειρηνικών μέσων τάς μεταξύ των δια
φοράς όσονδήποτε καί άν έχουν αύται 
δοκιμασθή κατά τό παρελθόν διά μέσου 
τών αιώνων, κατά τήν δήλωσιν 
τοϋ Έλληνος Πρωθυπουργού, προ- 
σθέσαντος μετά τό πέρας τών έργα- 
σιών «Παράδειγμα ειρηνικής καί δη
μιουργικής συνεργασίας, ήμπορεϊ νά 
καταστή ή Διαβαλκανική Συνάντηοις 
μέσα σ’ ένα κόσμο πού κινδυνεύει νά κα- 
τακλυσθή άπό τήν βίαν καί τήν άναρχίαν»

Σήμερον αί πλεΐσται τών διεθνών δια
φορών διέπονται ύπό τών κανόνων τού 
χάρτου τοϋ Ο.Η.Ε., καθ’ όσον πάντα σχε
δόν τά Κράτη είναι μέλη τούτου.

Ή  άδυναμία όμως, εις ένίας περιπτώ
σεις έπιβολής τών λαμβανομένων άπο
φάσεων τού Ο.Η.Ε. (ώς ή Τουρκία έν 
Κύπρω) πρέπει νά διδάξη τά Κράτη— 
μέλη ότι όφείλουν σεβασμόν εις τούς 
κανόνας τού Διεθνούς Δικαίου, διότι 
άλλως ή ειρήνη καί ή άσφάλεια θά είναι 
πάντοτε εύθραυστοι.

Ό  Νόμος, ύπό τήν εύρεΐαν μορφήν τού 
κανόνος Δ.Δ. πρέπει νά καταστή ό μο
ναδικός γνώμων ειρηνικής έπιλύσεως 
τών διεθνών διαφορών διότι κατά τό 
άπόφθεγμα τού Προέδρου τών Η.Π.Α. 
Ούίλσωνος « . . .  Μόνον έκεΐνοι, οΐτι- 
νες είναι άγνωστικισταί τού κόσμου 
δύνανται νά πιστεύουν, ότι τό έθνος 
έστω καί τόσον μέγα όσον αί Η.Π.Α. 
δύναται νά σταθή μόνον του καί νά δια- 
δραματίση μοναδικόν ρόλον εις τήν 
ιστορίαν τού άνθρωπίνου γένους . . . 
Ό λα  τά προβλήματα κρατικών διαφο
ρών πρέπει νά ρυθμίζωνται βάσει τής 
αρχής τής ίσότητος καί τής έλευθερίας 
παραδοχής τού λαού, ό όποιος κατοικεί 
έπί τού έδάφους τού Κράτους».

Ό  νόμος όθεν, άποτελεί τήν χρυσή 
γέφυραν τής μεταβιβάσεως τοϋ άνθρώπου 
άπό τόν πρωτογονισμόν εις τόν πολιτι
σμόν, είναι στοιχείον προόδου άντιστρα- 
τευόμενος τήν βίαν καί τήν άναρχίαν, 
είναι ό νοΰς καί τό πνεύμα τά όποια 
πρέπει νά καθοδηγούν τήν άνθρωπότητα 
εις τήν ΰψηλήν άποστολήν της, είναι 
ό φάρος πού φωτίζει τήν ψυχήν τού άν
θρώπου καί τόν άπομακρύνει άπό τήν 
ένστικτώδη διαβίωσιν συνεπαγομένην 
συγκρούσεις καί κινδύνους.
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Πρόσφατο κρούσμα επαγ

γελματικής άσυνειδησίας 

αστυνομικού οργάνου τής 

Χωροφυλακής, τό όποι

ον έξεδιώχΦη αμέσως τοΰ 

Σώματος, έπεβεβαίωσε 

διά μίαν ακόμη φοράν 

τον κανόνα ότι οί άνδρες 

τής Χωροφυλακής, εις 

τό σύνολόν των, έκτε- 

λοΰν με πίστιν καί αύ- 

ταπάρνησιν τό υψηλόν 

κοινωνικόν των λειτούρ- 

γημα.

Π ΡΙΝ άπό ένα χρόνο ανήκε και εκείνος στην κατη
γορία των νέων τής μ ετεφηβικής ηλικίας πού ετοιμά
ζονται να πάρουν μια υπεύθυνη θέση μέσα στην κοινω
νία. "Ωσπου πήρε την απόφαση και ήρθε στην Χωρο
φυλακή. Δεν γνωρίζουμε αν προηγουμένως άναλογί- 
αθηκε τό βάρος των ευθυνών πού σήκωνε στους ώμους 
του. "Αν λάβωμε ύπ όψιν την μετεγενέστερη συμπερι
φορά του μέσα στους κόλπους τοΰ Σώματος, μαλλ.ον 
άποκλ.είεται να έκανε κάτι τέτοιο. 'Εν πόση περιπτώ- 
σει ό νέος τής ιστορίας μας κατετάγη στην Χωροφυ
λακή τον περασμένο 'Απρίλιο. Στη Σχολή ακούσε 
τόσα, όσα ακριβώς θά μπορούσαν νά κάνουν άνθρωπο 
τον Θεού ακόμη και ένα υπότροπο εγκληματία. Οι 
συνάδελφοι πού διαβάζουν αυτές τις γραμμές είναι σέ 
θέση νά γνωρίζουν πόσα και ποια εφόδια δίνουν στούς 
Δοκίμους οι Σχολές Χωροφυλακής, καθώς και πόσες 
καί ποιές εμπειρίες τής μετέπειτα υπηρεσιακής ζωής 
περιχαρακώνουν τά εφόδια αυτά. Μέ άλλ.α λόγια δη
λαδή τά πρώτα χρόνια πού ακολουθούν μετά τήν έξοδο 
άπό τις Σχολές Χωροφυλακής, είναι γιά τούς «νεοσ
σούς» τοΰ Σώματος ένα καμίνι δοκιμασίας πού μετα
τρέπει τά ρευστά συναισθήματα ενθουσιασμού σέ αλύ
γιστη απόφαση γιά μόνιμη θητεία, στο συναρπαστικό 
αστυνομικό επάγγελμα. "Οποιος άντέξη στή δοκιμα
σία αυτή,· μέχρι νά σννταξιοδοτηθή, μάχεται όρθιος 
στις όμορφες κοινωνικές επάλξεις μέ τά πρασινόφαια 
χρώματα. "Οποιος πάλι καταλάβη—πολλές φορές πολύ 
άργά καί όχι πάντα ανώδυνα γι' αυτόν—ότι πήρε λάθος 
δρόμο στή ζωή του, υπερφαλαγγίζεται άπό ικανούς 
συναδέλφους του οπότε: "Η φεύγει μέ αξιοπρέπεια μό
λις λήξη ή δοκιμαστική θητεία του, ή τον διώχνουν 
γιά άναξιοπρέπεια, οποτεδήποτε συντρέχουν οι προ- 
βλεπόμενες προϋποθέσεις τοΰ Νόμου. Γιά τον νέο τής 
ιστορίας μας, οί προϋποθέσεις αυτές «συνέτρεξαν» σέ 
χρόνο—ρεκόρ: Μόλις ένα περίπου μήνα μετά τήν έξο
δό του άπό τήν Σχολή! Τόσο λίγο άντεξε ό δυστυχής, 
όταν ήρθε πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τήν ζωή. Στο 
προαναφερόμενο χρονικό διάστημά οι «αθλοι» του 
ξεπέρασαν καί τή φαντασία τοΰ ποιο εμπνευσμένου 
μυθ ιστοριογράφου. Ούτε λίγο, ο ντε πολύ βοηθησε να 
άποδράσουν τρεις επικίνδυνοι κακοποιοί άπό τις φυ
λακές, στις όποιες ή Πολιτεία τοΰ είχε δώσει τήν 
τιμητική θέση τοΰ φρουρού. " Υστερα άρχισε ένας ατε
λείωτος κατήφορος πού τον απογύμνωσε ηθικά άλλά 
καί σωματικά. Οί δραπέτες τής φυλακής τοΰ πήραν 
τό περίστροφο, τή στολή, τήν άξιοπρέπειά το ν .... 
καί εκείνος άληθινό κουρέλι τοΰ εαυτού τον, τούς άκο- 
λονθοΰσε νπακούοντας άναγκαστικα στους εκβιασμούς 
τους. Καί τί είσέπραξε γιά τις άνεκδιήγητες αυτές 
«υπηρεσίες» τον. 'Αστεία πράγματα...Τί είδους άμοι- 
βή μπορεί νά έχη εκείνος πού άγεται σαν θλιβερός 
βαστάζος μέσα στις κατακόμβες τοΰ υποκόσμου; 'Εκεί 
δυστυχώς ξέπεαε ό μέχρι χθές ανυψωμένος στο τιμη
τικό επίπεδο τοΰ φρουρού τών Νόμιον τής Πολιτείας. 
Γιά τήν άκρίβεια έκανε χρέη κομπάρσου στις στημένες 
ολονύχτιες διασκεδάσεις, στά λεγάμενα «σκυλ.άδικα» 
τών «σκληρών» μέ τις υποτακτικές τους, θεραπαινίδες,
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κατά τά άλλ.α, θλιβερές καί ανασφάλιστες εργάτριες 
τον αγοραίου έρωτα..."Ωσπου τον σννέλαβαν οι συνά- 
δελφοι της 'Ασφαλείας Χωροφυλακής Προαστίων Πρω- 
τενούσης καί τον οδήγησαν, δχι φυσικά στο άναπαντι- 
κό υπηρεσιακό τον κρεββάτι, άλ.λά εκεί όπου καταλήγει 
γρήγορα ή αργά κάθε κακοποιός: Τό κρατητήριο... 
"Οταν κατάλαβε σε πιά κατάντια τον έφερε ή αδικαιο
λόγητη νεανική απερισκεψία τον ήταν πιά αργά. Τά 
δάκρυα ήταν γιά αυτόν κάποια ανακούφιση. Καί ομο
λόγησε με ψυχική συντριβή δλες τις παράνομες δοσο
ληψίες που είχε με τούς τρεις δραπέτες οι όποιοι ήδη 
«φιλοξενούνται» καί πάλι στά κελλιά τους. Ή  Ασφά
λεια Χωροφυλακής Προαστίων έδωσε στή δημοσιότητα 
ατόφια δλα τά σημεία τής ομολογίας τον. Πολύ σωστά. 
Γιατί στις σημερινές ώρες τών μεγάλων έθιικοκοινω- 
νικών προσανατολισμών κάθε Αψυχολόγητη σκοπιμό
τητα είναι τουλάχιστον απαράδεκτη. Οι κοινωνίες τών 
αληθινά ελευθέρων ανθρώπων πρέπει σέ κάθε στιγμή 
νά είναι ενήμερες γιά τούς πάντες καί τά πάντα. Τό 
φώς τής ξεκάθαρης καί ανώδυνης γιά τά πραγματικά 
κοινωνικά συμφέροντα δημοσιότητος δέν πρέπει νά τό 
φοβάται κανείς. Πολύ περισσότερο ή Χωροφυλακή 
μέ τις αναρίθμητες περγαμηνές από τούς παλαιούς 
καί πρόσφατους ωραίους αγώνες της. "Υστερα ή θλι
βερή αυτή ιστορία δέν είναι μόνο Αστυνομικό αλλά καί 
κοινωνικό θέμα. "Οταν ένας νέος στά πρώτα υποτίθε
ται προσεκτικά υπηρεσιακά του βήματα γίνεται έρμαιο 
στά χέρια τών κακοποιών καί μάλιστα χωρίς αξιόλογα 

ρ »  ανταλλάγματα, αυτό σημαίνει δτι: 'Η  ό σημερινός
εγκληματίας έχει «μυθοποιηθή» από τά αγουρα 
ακόμη νειάτα ή επιδιώκεται νά γίνη καί εδώ εκείνο πού 
παρατηρείται σέ ώρισμένες ξένες χώρες·' Δηλαδή ή 
εξαγορά συνειδήσεων μέ απατηλά ή εκβιαστικά μέτρα 
μέσα στήν ’Αστυνομία ή άλλους Κρατικούς 'Οργανι
σμούς. Τό τελευταίο αυτό δέν τό υιοθετούμε. Απλώς  
το υποθέτουμε με τήν ευχή νά μήν είναι αλήθεια— 
Τήν ώρα πού γράφονται αυτές οι γραμμές, κυκλοφορεί 
μια πληροφορία, σύμφωνα μέ τήν όποια ή επαίσχυντη 
δραστηριότητα τού Χωροφύλακος αυτού τών 30 40 
ήμερων, στάθηκε αφορμή νά άποκαλυφθή ή συμμετοχή 
και ενός άλλου νεαρού έπίσης συναδέλφου τον σε πα~ 
ρομοιες «επιχειρήσεις». *Αν αυτό είναι Αλήθεια> ε̂ν 
εχομε παρα να έκφράσωμε τήν Ανυπόκριτη Ικανοποί
ηση μας γιατί έτσι δόθηκε ή ευκαιρία νά Αφαιρετή °πο 
τον υγιέστατο κορμο τού Σώματος ένα παράσιτ0· ^ εν 
έχουν θέση στην Χωροφυλακή οί ίσορροπισταί 7ιαν(» 
στο τεντωμένο σχοινί τής παρανομίας... Καί φυσικα 
δεν μειώνεται τό κύρος τού Σώματος όταν μερικοί και- 
ροσκοποι καταφέρνουν νά περάσουν στις τάξεις του· 
Βλεπετε λίγοι Ανάξιοι, είναι εύκολο νά κρυφτούν άνα~ 
μέσα σέ χιλιάδες άξιους. Γρήγορα δμως ή Αργά έρχεται 
το φοβερό καί Αμείλικτο τέλος. Καί ή Χωροφυλακή σν~ 
νεΧιζει Αγέρωχη τήν ιστορική πορεία της. Μιά πορεια, 
πού ξεκίνησε εδώ καί 143 χρόνια ή γενιά τού'21 και 

^  συνεχίζεις £’σύ μέ υπερηφάνεια καί Αποφασιστικότητα 
συνάδελφε Αναγνώστη.'..

'Υψηλό φρόνημα, άριστη έπαγγελματική κατάρτιση πί 
στη καί αφοσίωση στό καθήκον γιά τήν προστασία τών έννό- 
μων συμφερόντων τών πολιτών, χαρακτηρίζουν τούς άνδρες 
τής Χωροφυλακής στό σύνολό τους.



ύποδέσεις 

κατασκοπείας 

πού άλλαζαν

τον ροΰν 

τής ιστορίας

Στις 15 'Οκτωβρίου 1917 ή Μαργαρίτα Τσέλλε, γνωστή 
μέ τό καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μάτα Χάρι, πού ήταν πρά- 
κτωρ τής γερμανικής κατασκοπείας μέ τά στοιχεία Η 21, 
έπεσε άπό τις σφαίρες τοΰ εκτελεστικού άποσπάσματος. 
Ά πό τήν ήμερα έκείνη τό δνομά της πέρασε στήν περιοχή 
τοΰ θρύλου. Ποια δμως ήταν στήν πραγματικότητα αυτή 
ή γυναίκα; Μάς τό αποκαλύπτει ό δημοσιογράφος PIERO 
ANGELA πού έκανε στήν Γαλλία καί στήν 'Ολλανδία μια 
έπισταμένη έρευνα, πληρέστερη άπό κάθε άλλη προηγούμε
νη. Στο κείμενο πού δημοσιεύεται έδώ, πλαισιωμένο άπό 
πολλές άγνωστες φωτογραφίες, προβάλλεται ή άληθινή Μά
τα Χάρι, μιά γυναίκα έλευθερίων ήθών, πού ή άνάγκη τού 
χρήματος καί μόνο τήν ώθησε νά γίνη κατάσκοπος.

ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ
«ΦΤΩΧΗ μου Μαργαρίτα! Φτωχή μου 

Μαργαρίτα!», ψιθύρισε κλαίγοντας ό γέ
ρος δικηγόρος Κλυνέ, θερμός ύποστηρικτής 
τής Μάτα Χάρι, ένω τό εκτελεστικό 
άπόσπασμα ήταν έτοιμο νά τήν τουφεκίση.

Σήμερα πενήντα χρόνια μετά τον θάνατό 
της, τήν φέρνομε στήν μνήμη μας καί μας 
έρχεται ή επιθυμία νάέπαναλάβωμε: «Φτω
χή μου Μάτα Χάρι!». Αύτή τήν φορά ή 
καταδίκη της είναι βαρύτερη: κατηγορεΐται 
δτι δέν υπήρξε ποτέ καλή χορεύτρια ούτε 
καλή κατάσκοπος! "Οποιος έχει έργασθή 
καί έχει συντελέσει, όπως έγώ, στήν 
«έπανεκτίμησι» της Μάτα Χάρι, κατέ- 
χεται άπό ένα συναίσθημα εύθύνης καί 
κυριεύεται άπό λύπη. Είναι πάντοτε δυ
σάρεστο νά βλέπη κανείς τούς μύθους νά 
καταρρέουν. Έζησα ένάμισυ χρόνο μέ τήν 
Μάτα Χάρι (τόσο κράτησε ή έρευνά μου 
γι’ αυτήν) καί τήν θεωρούσα σάν ένα οικείο 
πρόσωπο, σάν μιά φίλη εξοργιστική καί 
παράφορη, άπροκατάληπτη καί άφελή, εύέ- 
ξαπτη καί συναισθηματική. Μιά γυναίκα 
γεμάτη άπό έλαττώματα, άλλά καί προ
τερήματα. Μιά έκρηκτική ιδιοσυγκρασία.

Έ να πράγμα μοϋ έκανε έντύπωσι άπό 
τήν άρχή. Έ νας μεγάλος άριθμός βι
βλίων έχει γραφή γιά τήν Μάτα Χάρι, άλλά 
τό πραγματικό της πρόσωπο έξακολουθοϋ- 
σε πάντα νά είναι σκεπασμένο άπό έναν 
πέπλο μυστηρίου. Έ να πράγμα μόνο φαι
νόταν βέβαιο: δτι ή ιστορία θά είχε βγάλει 
τό συμπέρασμά της, έάν υστέρα άπό πενήν
τα έτη μυστικότητος είχαν φέρει στο φως 
τόν «Φάκελλο Μάτα Χάρι», πού φυλάσ
σεται στά ’Αρχεία τής γαλλικής στρατιω
τικής δικαιοσύνης.

Στο τραπέζι τοΰ διευθυντοϋ των ’Αρχεί
ων έχουν συγκεντρωθή τά τελευταία χρόνια 
άπειρες αιτήσεις. Συγγραφείς, ιστορικοί, 
κινηματογραφικές εταιρίες, έκδοτες, δη
μοσιογράφοι, δλοι επιθυμούν νά ίδοϋν τόν 
φάκελλο καί νά «μάθουν» έπιτέλους....

"Οταν άρχισα τήν έρευνα, ένόμισα δτι 
ήταν πιά πολύ άργά. 'Ωστόσο κατόρθωσα 
μέ ύπομονή νά βρω πολλά άτομα (σαράντα 
περίπου), πού τήν είχαν γνωρίσει καί τήν

Ή Θ ρ υ λ ι κ ή  κ α τ ά σ κ ο π ο ς  
τού Α' παγκοσμίου πολέμου
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είχαν συναναστροφή. "Οταν έρευνοϋσα τό 
θέμα, έπεσαν στά χέρια μου, κοντά στις 
έπιστολές καί στις φωτογραφίες, καί άντί- 
γραφα μερικών έγγράφων τοΰ φακέλλου.

Ή  Μαργαρίτα Γερτρούδη Τσέλλε γεν
νήθηκε στο Λόυβαρντεν (Βόρειος 'Ολλαν
δία), στίς 6 Αύγούστου 1876. Μέχρι τα 
δεκαοκτώ χρόνια της ή ζωή της είναι 
μια ζωή κοπέλλας της επαρχίας, μιας έπαρ-, 
χίας αυστηρής καί τυποποιημένης, όπου, 
κατά τήν έκφρασι τοΰ ποιητοΰ Φόντελ 
«πρέπει νά άποψιλώνης τούς θάμνους καί 
νά κόβης τά κλαδιά πού προεξέχουν».

Ή  Γκρέτα είναι ένα άπό αύτά τά κλαδιά 
πού προεξέχουν. Δέν χωρεϊ στήν μικρή 
άστική κοινωνία πού τήν περιβάλλει. Δέν 
έχει φίλες. «"Ηταν διαφορετική άπύ μας, 
το καταλαβαίναμε», μοϋ είπαν οί παλιές 
συμμαθήτριές της.

Τύ οικογενειακό της περιβάλλον δέν 
κατορθώνει νά τήν άλλάξη. «Έάν είχα 
μιά μητέρα σάν τήν δική σου, θά ήμουν τε
λείως διαφορετική», θά πή άργότερα σέ μιά 
φίλη της στήν ’Ιάβα. Στήν πραγματικότη
τα ή μητέρα τής Γκρέτας ήταν μιά καλή 
γυναίκα. ’Αλλά δέν μπορούσε νά δαμάση 
τον χαρακτήρα καί τις ιδιοτροπίες τής 
κόρης της, γιά τήν οποία οί γείτονες έλεγαν: 
«Δέν πρόκειται νά βγή καλή».

Ή  μητέρα της πέθανε, όταν ή Γκρέτα 
ήταν άκόμη άνήλικη. *0 πατέρας της, 
Άδάμ Τσέλλε ήταν ένας έκκεντρικός τύπος 
καί κάθε άλλο παρά ιδανικός καί άξιο- 
σέβαστος πατέρας. "Εχει ένα μικρό καπελ
λάδικο, άλλά παριστάνει τον άρχοντα. Πε
ριφέρεται έφιππος καί ζή μιά ζωή πού 
ύπερβαίνει τίς δυνατότητές του. *0 κόσμος 
σχολιάζει τήν ανάρμοστη συμπεριφορά του. 
Ή  μικρή του έπιχείρησις πτωχεύει καί τά 
παιδιά του τά παίρνουν οί συγγενείς. Ή  
Γκρέτα μεγαλώνει χωρίς κανείς νά τήν 
κατευθύνη καί νά τήν καθοδηγή.

Σέ ήλικία 16 έτών φοιτά στό κολλέγιο, 
στήν Αέυδα. ’Εκεί τήν έρωτεύεται ένας

καθηγητής της. Ή  ομορφιά της είναι 
προκλητική καί ή Γκρέτα δέν κάνει καμ- 
μιά προσπάθεια νά άποθαρρύνη τά βλέμμα
τα πού πέφτουν επάνω της . Ή  φαντασία 
της είναι άχαλίνωτη.

Στήν Αία, όπου περνά τίς διακοπές της 
σέ μιά θεία της, άρχίζει νά βλέπη άμυδρά 
έναν νέο κόσμο, πού ονειρευόταν άπό μικρή: 
τόν κόσμο τής μεγάλης κοσμοπολίτικης 
ζωής. Οί άξιωματικοί μέ μεγάλη στολή 
δείχνουν ταραχή όταν συναντούν τό βλέμ
μα της. Τήν εποχή έκείνη άκριβώς έγραψε 
στίς συμμαθήτριές της, στό Λόυβαρντεν: 
«Δέν μέ φωνάζουν πιά Μαργαρίτα, άλλά 
Μάτα Χάρι».

Μάτα Χάρι σημαίνει στήν ιαπωνική 
γλώσσα «Μάτι τού πρωινού», δηλαδή 'Ή 
λιος. Ποιος τής έδωσε αύτό τό όνομα; "Οχι 
άσφαλώς ή καλή της θεία Τακόνις άπό τήν 
Αία. ’Ίσως κάποιος Άνθυπολοχαγός, πού 
μόλις είχε επιστρέφει άπό τίς ’Ινδίες. Ή  
Γκρέτα (τό όνομα Μάτα Χάρι θά κάνη τήν 
έμφάνισί του μόνο ύστερα άπό μιά δεκαετία 
στό Παρίσι) άφήνει τίς σπουδές της καί 
μαθαίνει ραπτική. ’Ονειρεύεται νά συναν- 
τήση κάποτε έναν Γαλάζιο Πρίγκιπα, πού 
θά τήν πάρη μακριά άπό τήν ραπτομηχανή 
καί άπό τό μελαγχολικό περιβάλλον πού 
ζή. Κάποιον πού θά τήν μεταφέρη σ’ έναν 
νέο κόσμο: έναν πραγματικό άνδρα, έναν 
ωραίο άξιωματικό. «Μόνο οί άξιωματικοί 
είναι γιά μένα άνδρες», είπε άργότερα, 
στήν δίκη της.

Ό  Γαλάζιος Πρΐγκιψ παίρνει μιά μέρα, 
τελείως άνέλπιστα, σάρκα καί οστά σέ μιά 
άγγελία συνοικεσίων: «Λοχαγός τοΰ άποι- 
κιακοΰ στρατού τών ΐνδών, διερχόμενος 
έξ 'Ολλανδίας, επιδιώκει γνωριμίαν μέ 
σκοπόν τόν γάμον...» Ή  Γκρέτα στέλνει 
άμέσως μιά επιστολή καί μιά φωτογραφία.

Ή  άγγελία είναι στήν πραγματικότητα 
μιά φάρσα πού έκαναν στόν λοχαγό 
Ροδόλφο Μάκ Λέοντ. ’Αλλά όταν παίρνη 
τήν φωτογραφία, άποφασίζει νά συνά
ντηση τήν Γκρέτα. Τήν έρωτεύθηκε άμέ
σως. *0 άνθρωπος αύτός είναι 40 έτών 
μάλλον άσχημος καί μονοκόμματος. Πέ
ρασε μιά σκληρή ζωή στόν άποικιακό 
στρατό καί τώρα βρίσκει άπρόοπτα μιά 
κοπέλλα όμορφη, μέ δροσερό πρόσωπο καί 
γλυκό χαμόγελο άποφασισμένη νά φύγη 
μαζί του.

Γιά τήν Γκρέτα, πού δέν είναι άκόμη 19 
έτών, ό Ροδόλφος Μάκ Λέοντ είναι ό 
σκληρός καί δυνατός άρχοντας, πού γνω
ρίζει τόν κόσμο καί ανήκει στήν ξεχωριστή 
έκείνη τάξι τών άνδρών μέ τήν στρατιω
τική στολή.

"Τστερα άπό τρεις μήνες φαίνεται καθα
ρά ότι ό γάμος τους άπέτυχε. Μεγάλη 
διαφορά χαρακτήρων, ήλικίας καί ιδιο
συγκρασίας. Ή  διαμονή τους στήν ’Ιάβα 
χειροτερεύει τά πράγματα. Ή  ζωή στήν 
άποικία δέν είναι όπως τήν περίμενε ή 
Γκρέτα. Ό  Λοχαγός καταλαβαίνει ότι 
έκανε μεγάλο σφάλμα. Άλλά είναι πιά 
άργά. Αρχίζουν οί φιλονικίες, οί άμοιβαΐες 
κατηγορίες, οί βίαιες σκηνές. Ή  ζωή τους 
γίνεται άνυπόφορη.

"Ενα τρομερό δράμα έρχεται νά προστε- 
θή στίς προστριβές. Τά δύο παιδιά 
πού συγκρατοΰσαν κάπως τόν γάμο τους, 
ό Νόρμαν καί ή Λουΐζα, δηλητηριάζονται 
άπό μιά ιθαγενή ύπηρέτρια. Είναι ή έκδί- 
κησις κάποιου στρατιώτη πού είχε τιμω
ρήσει ό Μάκ Λέοντ. Ή  Λουΐζα σώζεται, 
άλλά ό μικρός Νόρμαν, παρά τίς ιατρικές 
φροντίδες, πεθαίνει. Στά 1902, ύστερα 
άπό πέντε χρόνια διαμονής στήν ’Ιάβα, 
τό άταίριαστο ζευγάρι έπιστρέφει στήν

'Ολλανδία. Είναι καί τελείως άπένταροι. 
Γιά νά πληρώσουν τό ταξίδι τής έπιστρο- 
φής, άναγκάζονται νά ζητήσουν οικονομική 
βοήθεια άπό τούς γονείς τους.

Στό ’Άμστερνταμ τό ζεύγος Μάκ Λέοντ 
μένει σέ ένα φτωχικό σπίτι λαϊκής συνοι
κίας. Μιά ζωή κάθε άλλο παρά άνετη. Ή  
Γκρέτα είναι 27 χρονών καί έχει ένα σύζυ
γο χωρίς μέλλον (είναι κιόλας συνταξιού
χος), σκυθρωπό καί γερασμένο...Τελικά 
χωρίζουν. Ή  κόρη μένει μέ τόν πατέρα της 
καί άποσύρονται στό μικρό έξοχικό του 
σπίτι στό Βέλπ. 'Η  Γκρέτα βρίσκεται πάλι 
στό σημείο άπό τό όποιον ξεκίνησε. Στήν 
Αία.

’Εδώ άρχίζουν οί πρώτες κοσμικές της 
έμφανίσεις. Άλλά ή κυρία Μάκ Λέοντ 
καταλαβαίνει άμέσως ότι ή 'Ολλανδία δέν 
είναι γ ι’ αύτήν . Αποφασίζει νά ξαναφτιά- 
ξη τήν ζωή της καί νά άδιαφορήση γιά τό 
παρελθόν. Διετήρησε μόνο μέχρι τέλους 
τήν νοσταλγία γιά τήν κόρη της, πού δέν θά 
ξαναδή. Μέ δάκρυα στά μάτια παίρνει τό 
τραίνο γιά τό Παρίσι. Ξέρει ότι μιά πόλις 
σάν τό Παρίσι είναι άσφαλώς στά μέτρα 
της. Τά πρώτα βήματα είναι άπογοη- 
τευτικά: Κάποια θέσις μοντέλλου, προ
σπάθειες νά γίνη άμαζόνα σ’ ένα τσίρκο, 
πολλοί περαστικοί «φίλοι». Μιά μέρα θυ
μάται τήν συμβουλή πού τής είχε δώσει 
στό τραίνο ένα συνεπιβάτης της. Αποφασί
ζει νά δοκιμάση κάτι πρωτότυπο: νά γίνη 
χορεύτρια άνατολικών χορών!

Οί κοσμικοί κύκλοι, στούς οποίους άρέ- 
σουν οί καινοτομίες άρχίζουν νά προσκολ- 
λοΰν σ’ αύτό τό «πικάντικο νούμερο». 'Η  
Μάτα Χάρι τελειοποιείται, ενημερώνεται 
καλύτερα, γίνεται ή ειδική χορεύτρια τών 
άνατολικών χορών καί καταλήγει νά πι- 
στεύη καί ή ίδια στό ταλέντο της. Αύτό 
φαίνεται καθαρά στίς έπιστολές της προς 
τόν άρχηγό τών ιθαγενών μουσικών πού 
έχει προσλάβει. Ή  καλλιτεχνική της επι
τυχία σομβαδίζει μέ τήν κοσμική. Παίρνει 
τό όνομα «Λαίδη» Μάκ Λέοντ.

Χάρις στίς ύψηλές γνωριμίες της, πού 
γίνονται όλο καί περισσότερες καταφέρνει 
νά χορέψη στό Μουσείο Γκιμέ. Είναι τό 
Μουσείο ’ Ανατολικών Τεχνών στό Παρί
σι. Στίς 13 Μαρτίου 1905 μπροστά σέ 
ένα εκλεκτό κοινό προσφέρει τό φιδίσιο 
σώμα της, τυλιγμένο μέ ένα κολάν πού 
έχει τό χρώμα τής σάρκας, στόν θεό Σίβα. 
Ή  παράστασις σημειώνει καταπληκτική 
έπιτυχία. Μόνον ίσως μερικοί σοφοί μελε- 
τηταί τής Ανατολής θά χάϊδευαν τά γένεια 
τους μέ άμηχανία. Άλλά τήν άλλη μέρα 
οί εφημερίδες περιγράφουν μέ εγκωμια
στικά άρθρα τό θαύμα! Ά πό δώ καί πέρα 
όλες οί πόρτες άνοίγονται στήν Μάτα Χάρι 
οί Φολί Μπερζέρ, τό Τροκαντερό. Τό προ
κλητικό αύτό νούμερό της τό προσαρμόζει 
κάθε φορά άνάλογα μέ τό κοινόν πού έχει 
μπροστά της. Μερικές φορές τό παρεμβάλ
λει σέ αποσπάσματα άπό όπερες, όπως 
π.χ. τής «Λακμέ» τού Ντελίμπ. Τελικά 
καταφέρνει νά φθάση μέχρι τήν Σκάλα τού 
Μιλάνου.

Ή  θεατρική της σταδιοδρομία κράτησε 
ώς τίς παραμονές τού Πρώτου Παγκοσμί
ου Πολέμου, άλλά μέ μεγάλες διακοπές. 
Τά κενά αύτά έκάλυπταν πλούσιοι τρα
πεζίτες καί εύγενεΐς.

Ή ταν όμως ή Μάτα Χάρι πράγματι 
ωραία; "Εχω δή έκατοντάδες φωτογραφίες 
της καί άκόμη, ομολογώ, δέν έχω βγάλει 
συμπέρασμα. Σέ κάθε φωτογραφία φαί
νεται διαφορετική. “Εχω ρωτήσει πολλά 
πρόσωπα, πού τήν γνώριζαν, νά μού πούν 
τήν γνώμη τους καί πήρα τίς πιο άντιφατ-ι
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κές απαντήσεις. Για μερικούς ήταν πολύ 
ωραία. Γιά άλλους καθόλου. "Ολοι δμως 
συμφωνούν σ’ ένα σημείο, δτι είχε μεγάλη 
γοητεία. Είχε ύψηλό άνάστημα (μιά μονα
χή μοϋ είπε δτι έπρεπε νά σκύψη τό κεφά
λι για νά μπή στό κελλί), ήταν γεροδεμένη 
καί ή φωνή της ήταν βαθειά (δπως λέει 
ή κοπέλλα πού τήν έχτένιζε). Είχε ύπέροχα 
μαύρα μαλλιά. *0 κομμωτής της μέχρι 
σήμερα διατηρεί τήν άνάμνησί τους. Τά 
μάτια της έμοιαζαν μέ μαύρο κεχριμπάρι. 
Τά δόντια της δμως ήταν μεγάλα καί άραιά, 
καί γι’ αύτό άπέφευγε νά γελά.

Ή  ιδιοσυγκρασία της, δπως καί ή όμορ- 
φιάτης, είχε μιά προκλητικότητα. Ήταν 
μιά γυναίκα πού δέν έγνώριζε ήμίμετρα. 
Κάποτε χαστούκησε ενα συνεπιβάτη της, 
πού καυχήθηκε δτι τήν είχε έπισκεφθή 
στήν καμπίνα της. "Εναν πιστωτή της, 
πού πήγε νά της ζητήση χρήματα, τόν 
άπείλησε άπό τό παράθυρο με ενα δοχείο 
της νυκτός. Καί στον ίδιο τόν λοχαγό πού 
τήν άνέκρινε πέταξε ένα ποτήοι νερό κατά
μουτρα. Ή  ίδια έχει πή: «“Εχω έναν χα
ρακτήρα πολύ απότομο καί αύθόρμητο». 
Ακόμη καί στον έρωτα ήταν αύθόρμητη. 
"Οταν ένας άνδρας τής άρεσε, τούτο έδειχνε 
άμέσως. ’Έκανε αυτή τό πρώτο βήμα.

Πού ώφειλε δμως τήν μεγάλη γοητεία 
της αύτή ή γυναίκα; Τό μυστικό τής γοη
τείας τής Μάτα Χάρι, πού τό θεωρούσαν 
μυστηριώδες καί ανεξήγητο, ήταν στήν 
πραγματικότητα άπλό. Πρέπει κανείς νά 
άνατρέξη στήν εποχή πού έζησε ή Μάτα 
Χάρι. Στήν καλή κοινωνία τής εποχής 
εκείνης οί δεσποινίδες έβγαιναν πάντοτε 
μέ συνοδεία καί οί κυρίες ήταν συγκρατη
μένες ή τούλάχιστον συνετές καί προσεχτι
κές. 'Υπήρχαν βέβαια καί οί «κοκόττες» 
πολυτελείας, αλλά τό μόνο πού συνήθως 
ήξεραν ήταν τά ερωτικά καμώματα. Ή  
Μάτα Χάρι δμως ήταν έξυπνη γυναίκα, 
πού ήξερε κοντά στά άλλα καί νά συζητήση. 
Μιά άνεξάρτητη καί πολύ χειραφετημένη 
γυναίκα. Μιλούσε πολλές γλώσσες καί 
είχε ζήσει τό κόσμο. Τήν εποχή εκείνη μιά 
διάσημη ερωμένη ήταν περιζήτητη. "Ολες 
τις διάσημες γυναίκες τής έποχής τις 
τριγύριζε ένα πλήλος άπό άνδρες. Ή  Μά
τα Χάρι ήταν μιά γυναίκα, πού ένας άνδρας 
μέ ύψηλή κοινωνική θέσι μπορούσε νά πα- 
ρουσιάση καί νά επίδειξη.

Τήν κατασκοπευτική της δραστηριότητα 
τήν άρχισε δταν πιά βρισκόταν στό τέλος 
τής χορευτικής της καρριέρας. Τότε δέν 
χόρευε σχεδόν καθόλου. Πλησίαζε τά 40 
καί δμως φαινόταν άρκετά νεώτερη. Τί 
αποκαλύπτει δμως ό περίφημος σχετικός 
φάκελλος τής Μάτα Χάρι; Τό περιεχόμενο 
τού φακέλλου τό πληροφορήθηκα χάρις 
στον Γάλλο δημοσιογράφο Άλαίν Πρέλ, 
τόν μόνο πού μπορούσε νά φθάση μέχρι 
τά ’Αρχείο καί νά άντιγράψη τά βασικώ- 
τερα έγγραφα. Σήμερα γνωρίζομε περίπου 
τήν αλήθεια, ωστόσο πολλά σημεία μένουν 
σκοτεινά καί άμφίβολα. Καί πιθανώτατα 
δέν θά έλθουν ποτέ στό φώς. 'Οπωσδήποτε 
ένα πράγμα είναι βέβαιο: ή Μάτα Χάρι 
βρέθηκε ένοχος κατασκοπείας «έν καιρώ 
πολέμου» καί οί αποδείξεις ήταν τέτοιες, 
πού δέν μπορούσε νά άποφύγη τό έκτε- 
λεστικά άπόσπασμα.
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Ή  κατασκοπεία άπέδιδε μεγάλα ποσά, 
χωρίς νά άπαιτήται μεγάλος κόπος, 
Γιατί λοιπόν νά μήν έπωφεληθή; Δέν ήταν 
άλλωστε άπαραίτητο νά έπιχειρήση τολμη
ρές καί ριψοκίνδυνες ενέργειες. Ή ταν άρκε- 
τό νά συζητή καί νά άναφέρη. Στήν ούσία 
ήταν μιά κοσμική άπασχόλησις σαλονιού 
καί κουτσομπολιού. Αύτός, πιστεύω, ήταν 
ό συλλογισμός τής Μάτα Χάρι, ή όποια δέν 
διακρινόταν γιά ιδεολογικούς φανατισμούς. 
"Ηταν άκόμη ένα νέο συναρπαστικό παι
γνίδι, πού τής έπέτρεπε νά ταξιδεύη, νά 
άγοράζη καινούργια φορέματα καί νά 
αισθάνεται πάλι «σπουδαία».

"Οταν άρχισαν οί έχθροπραξίες, γύρισε 
στήν 'Ολλανδία καί τό 1915 μέ τήν νέα 
ιδιότητα κάνει τό πρώτο της ταξίδι στό 
Παρίσι. Φαίνεται δτι άπό τότε ήταν στήν 
ύπηρεσία τής Γερμανίας. Στήν Αία άργό- 
τερα ήρθε σέ έπαφή μέ τόν Γερμανό πρό
ξενο Κράμερ καί τού έδωσε πληροφορίες 
γιά τήν κατάσταση.

Τόν ’Ιούνιο τού 1916 ταξιδεύει πάλι στό 
Παρίσι. ΙΙρίν φύγη άπό εκεί, ό Κράμερ 
τήν εφοδιάζει μέ συμπαθητική μελάνη, 
20.000 φράγκα καί τόν αριθμό μητρώου 
της: Η 21. Στον άνακριτή θά πή δτι κρά
τησε τά χρήματα, δτι πέταξε τό μελάνι 
καί δτι δέν μετέδωσε πληροφορίες. Πραγμα
τικά ή Γερμανική κατασκοπεία σ’ ένα 
τηλεγράφημα ζητά άπό τόν πράκτορα 
Η 21 νά χρησιμοποιή συμπαθητική μελάνη.

Στό Παρίσι ή Μάτα Χάρι παρακολουθεΐ- 
ται, δπως καί πολλοί άλλοι. ’Ασφαλώς 
μιά ξένη πού συναναστρέφεται τόσους πολ
λούς άξιωματικούς, προκαλεί γρήγορα 
ύποψίες. ’Αργότερα «έπισημαίνεται» άπό 
τήν Ίντέλλιτζενς Σέρβις στήν Ισπανία 
(τά ταξίδια μεταξύ 'Ολλανδίας καί Παρι- 
σίων γίνονται λόγω τών έχθροπραξιών 
μέσω Μαδρίτης). ’Αλλά ή γυναίκα αύτή 
ένδιαφέρεται περισσότερο γιά τις τουαλέτ- 
τες της καί τούς έραστάς της, παρά γιά τήν 
κατασκοπεία. Μετά τόν 'Ολλανδό άξιω- 
ματικό τού πλοίου «Ζηλανδία» ερωτεύεται 
τώρα έναν άλλον άξιωματικό. *0 νέος 
αύτός έρωτάς της είναι ό Ρώσος λοχαγός 
Βαντίμ ντέ Μασώφ. Ό  Βαντίμ άρρω- 
σταίνει στό Βιττέλ καί ή Μάτα Χάρι άπο- 
φασίζει νά πάη νά τόν βρή. Αλλά γιά νά 
πάη στό Βιττέλ χρειάζεται άδεια. Καί δταν 
τήν ζητά, τήν καλούν νά παρουσιασθή στό 
Δεύτερο Γραφείο, στον λοχαγό Λαντού.

Ή  συνάντησές της μέ τόν Λαντού άπο- 
τελεϊ σταθμό στή ζωή της. Ό  λοχαγός 
τής δηλώνει χωρίς ύπονοούμενα δτι οί 
υπηρεσίες άντικατασκοπείας τήν υποπτεύ
ονται. Ή  Μάτα Χάρι δείχνει οτι άγανακτεΐ 
και διακηρύσσει τήν άγάττη της γιά τήν 
Γαλλία. *0 λοχαγός Λαντού της προτείνει 
τότε νά τό αποδείξει. Πώς; Νά έργασθη 
έπί παραδείγματι γιά τό Δεύτερο Γραφείο..

Ή  Μάτα Χάρι εκπλήσσεται μέ τήν 
προτασι, αλλα δεχεται. Είναι γιά αύτή 
μιά καλή εύκαιρία νά άπομακρύνη τις ύπο
ψίες καί κυρίως νά άρχίση μιά νέα επικερ
δή συνεργασία.

"Οταν γύρισε άπό τό Βιττέλ (ένα άθώο 
ταξίδι, δπως διαβεβαιώνουν οί άστυνομικοί 
πού τήν παρακολούθησαν), δηλώνει στόν 
Λοχαγό Λαντού δτι είναι έτοιμη νά άνα- 
λάβη άποστολή. Τού λέει: «Μέ τις γνωρι
μίες μου θά έχω έκπληκτικά άποτελέσματα. 
’Αλλά θά πρέπει νά άμειφθώ γενναιόδωρα. 
Θέλω ένα έκατομμύριο φράγκα μετά τό 
πέρας τής άποστολής». Αύτό τό έκατομμύ
ριο τριγυρίζει στό μυαλό της. Δέν ξέρει 
άκόμη τί πρέπει νά κάνη γιά νά τό είσπρά- 
ξη, αλλά πιστεύει δτι μέ τις γνωριμίες 
πού έχει, άκόμη καί στούς κύκλους τής

Γερμανικής κατασκοπείας, θά μπορούσε 
νά πετύχη κάτι σπουδαίο. Τά χρήματα 
αύτά (τώρα πού ό χορός έχει πιά σταματή
σει καί τά χρόνια της περνούν τά 40) θά 
τής εξασφαλίσουν ένα μέλλον άνετο καί 
ίσως έναν εύτυχισμένο γάμο μέ τόν Βαντίμ.

Γ ιά τόν Λαντού τί σήμαινε ή συνεργασία 
μέ μιά ύποπτη γυναίκα; Θά πή άργότερα 
δτι ήταν ένας τρόπος νά παρακολουθήση 
καί νά παγιδεύση τήν Μάτα Χάρι. Ό πωσ- *** 
δήποτε ένας τρόπος άπομακρύνσεώς της 
άπό τήν Γαλλία. “Ισως νά έκανε καί έναν 
άλλο συλλογισμό: Ή  Μάτα Χάρι μπορεί 
νά φανή πολύ χρήσιμη. Γνωρίζει πραγμα
τικά πολύν κόσμο καί έχει ούσιαστικούς 
λόγους νά έπιστρέψη στήν 'Ολλανδία καί 
στό Βέλγιο. ’Αλλά καί τά χρήματα μπορεί 
νά είναι ένα ισχυρό κίνητρο γιά μιά γυναί
κα σάν αύτή.

Ή  Μάτα Χάρι άφήνει τό Παρίσι καί 
τούς άξιωματικούς της. Ό  άνακριτής 
Μπουσαρντόν θά κάνη τόν άπολογισμό: 
έκτος άπό τόν περίφημο Ρώσο άξιωματι
κό, ένας άξιωματικός άπό τό Μαυροβούνιο, 
δύο ’Ιρλανδοί, τρεις ή τέσσερις “Αγγλοι 
καί πέντε Γ άλλοι. ’Ανάμεσα στούς τελευ
ταίους καί ένας στρατηγός. ’Αναφέρθηκαν 
επίσης, ό Γενικός Γραμματεύς τού Καί 
ντ’ Όρσαί καί ένας πρώην ύπουργός τών 
Στρατιωτικών). Στις άρχές τού Νοεμβρίου 
άναχωρεΐ γιά τό Βέλγιο (πάντοτε μέσω 
Ισπανίας καί ’Αγγλίας j μέ άποστολή άρκε
τά θολή. "Ενας πράκτωρ θά τήν συναντήση 
έκεϊ. Ή  Ίντέλλιτζενς Σέρβις τήν σταματά 
στό λιμάνι τού Φάλμουθ καί ελέγχει τις 
άποσκευές της. "Υστερα άπό μιά άνάκρισι 
στό Λονδίνο τήν στέλνουν πάλι στήν 'Ισπα
νία. Ή  άποστολή της έληξε πριν νά άρχίση.
Ή  Μάτα Χάρι έχει τώρα άνάγκη άπό 
χοήματα. ’Αποφασίζει νά παραμείνη στήν 
'Ισπανία, κέντρο τής διεθνούς κατασκοπείας.
Γράφει στόν Λαντού χωρίς νά πάρη άπά- 
ντησι. Έρχεται σέ έπαφή μέ τόν στρατιω
τικό άκόλουθο τής γαλλικής πρεσβείας, 
τόν συνταγματάρχη Ντανβίνιε, πού τής 
φέρεται μέ έξαιρετική εύγένεια.

Οί μέρες κυλούν κι’ άπό τό Παρίσι δέν 
έρχεται καμμιά άπάντησις. Ή  Μάτα 
Χάρι άποφασίζει πιά νά κινηθή. Επισκέ
πτεται έναν ύπό τούς άρχηγούς τής 
γερμανικής κατασκοπείας στήν Μαδρίτη, 
τόν στρατιωτικό άκόλουθο τής γερμανι
κής πρεσβείας, ταγματάρχη “Λρνολντ Κάλ- 
λε. ’Από κεΐ καί πέρα παίζει πλέον τό 
διπλό παιγνίδι της. Δέν άντιλαμβάνεται 
δμως δτι τό παιγνίδι αύτό είναι δύσκολο 
καί έπικίνδυνο. ’Αλλά έννοεΐ νά τό συνέχι
ση. ’Αποκαλύπτει στόν Κάλλε τά πάντα.
’Αλλά γιά κακή της τύχη ό Γερμανός άξιω
ματικός χρησιμοποιεί γιά τήν άποστολή 
τών ραδιοτηλεγραφημάτων του στό Βερο
λίνο έναν κώδικα γνωστό στούς Γάλλους.
"Ολα τά σήματα ύποκλέπτονται άπό τό 
άκουστικό κέντρο τού Πύργου τού “Αιφφελ.
Στις 13 Δεκεμβρίου ό λοχαγός Λαντού 
διαβάζει μέ ικανοποίηση τό πρώτο άπό τά 
σήματα αύτά. Τό περιεχόμενό του δέν άφή- 
νει άμφιβολίες: «Ή  πράκτωρ Η 21, τού 
κέντρου τής Κολωνίας, έφθασε στήν Μα
δρίτη. Εστάλη γιά δευτέρα φορά στήν 
Γαλλία τό 1916. Προσποιήθηκε δτι δέχε
ται νά έργασθή γιά τις γαλλικές ύπηρε- 
σίες καί ξεκίνησε γιά τό Βέλγιο.
Στήν πραγματικότητα είχε σκοπό νά έλθη ^  
σέ έπαφή μέ τό κέντρο τής Κολωνίας. Μας 
έδωσε πλήρεις καί λεπτομερείς αναφορές 
γιά ύποθέσεις πού σάς άναφέρω μέ έπι- 
στολές καί σήματα. Στις άρχές Νοεμβρίου 
έλαβε 5.000 φράγκα. Τώρα ζητά 10.000 
άκόμη».
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Οί λίγες αυτές γραμμές ήταν άρκετές 
για νά τήν στείλουν στο εκτελεστικό 
άπόσπασμα. Πραγματικά μόλις ή Μάτα 
Χάρι πάτησε πόδι της στο Παρίσι συλ- 
λαμβάνεται. Καί πώς υπερασπίζεται τον 
έαυτόν της; Στην άρχή διαμαρτύρεται καί 
λέει ότι είναι αθώα. Κατόπιν, όταν ό λοχα
γός Μπουσαρντόν της παρουσιάζει τό 
τηλεγράφημα, άποφασίζει νά μιλήση. Πα
ραδέχεται ότι είχε λάβει στην Αία, τον 
Μάρτιο τοϋ 1916, τον άριθμό μητρώου Η 
21, συμπαθητική μελάνη καί 20.000φράγκα 
άλλά δηλώνει ότι πέταξε τήν μελάνη κι’ 
ότι δέν έστειλε πληροφορίες στους Γερ
μανούς. «Θεωρούσα αύτό τό ποσόν σάν 
άποζημίωσι γιά τίς γούνες μου πού έχασα 
στό Βερολίνο». Βεβαιώνει ότι στην Μαδρί
τη, όπου πήγε ώς άπεσταλμένη τού γαλλι
κού Δευτέρου Γραφείου, ήλθε σέ επαφή 
μέ τόν Κάλλε γιά νά κερδίση τήν εμπιστο
σύνη του καί νά πάρη χρήσιμες πλη
ροφορίες γιά τούς Γάλλους. Προσθέτει 
(καί είναι άλήθεια) ότι είχε ενημερώ
σει τόν συνταγματάρχη Ντανβίνιε γι’ 
αύτές τίς έπαφές πού είχε, καί είχε 
μάλιστα νά τού δώση μιά σειρά πληροφο
ρίες, γιά νά τίς διαβιβάση στό Παρίσι. 
*0 συνταγματάρχης Ντανβίνιε, όταν έφθα- 
σε χωρίς νά γνωρίζη τά διατρέξαντα, στό 
Παρίσι μέ τίς πληροφορίες στό φάκελλό 
του καί έμαθε γιά τήν ύπόθεσι των σημά
των, δέν τόλμησε νά μιλήση, γιά νά μή 
θεωρηθή άφελής καί άνόητος.

Ή  Μάτα Χάρι λέει άκόμη οτι έδωσε 
στό Κάλλε μερικές άσήμαντες πληροφο
ρίες, γιά νά κερδίση τήν εμπιστοσύνη του 
καί νά πάρη μερικά χρήματα πού τά 
χρειαζόταν. "Αλλωστε τά χρήματα πού 
πήρε άπό τόν Κάλλε ήταν κυρίως άμοιβή 
ερωτικών ύπηρεσιών. Οί Γάλλοι στρατο
δίκες δέν τήν πίστεψαν σ’ αύτό τό σημείο, 
άλλά ή Μάρτ Ρισάρ, πού βρέθηκε στήν 
ίδια περίπτωσι μέ τόν Γερμανό ναυτικό 
άκόλουθο φόν Κρόν, μοΰ είπε ότι αύτό 
ήταν κάτι συνηθισμένο: πρόσθεταν δηλαδή 
στά έξοδα κατασκοπείας καί τά έξοδα 
φιλοφρονήσεων.

Γιά τά 5.000 φράγκα πού πήρε τόν 
Νοέμβριο στό Παρίσι (άσθενές σημείο 
στήν άπολογία της) ύποστήριξε ότι τά πή
ρε άπό τόν 'Ολλανδό προστάτη της τόν 
βαρώνο βάν Καπέλλεν. Γιά τήν άπολογία 
της 6 άνακριτής Μπουσαρντόν γράφει στήν 
άναφορά του: «Οί άντιφάσεις είναι τόσες 
πολλές πού δέν ξέρει κανείς άπό πού νά 
άρχίση:

1) Οί πληροφορίες πού δόθηκαν στον 
Κάλλε άπό τήν Μάτα Χάρι είχαν κάποια 
στρατιωτική σημασία. Μεταξύ άλλων ή 
Μάτα Χάρι άνάφερε στούς Γερμανούς ότι 
τό γαλλικό Δεύτερο Γραφείο γνώριζε τό 
μυστικό τής συμπαθητικής μελάνης πού 
χρησιμοποιούσαν οί Γερμανοί κατάσκοποι.

2) Οί πληροφορίες άντιθέτως, πού έδω
σε στούς Γάλλους όχι μόνο δέν είχαν καμ- 
μιά άξια, άλλά ήταν φανερά κατασκευα
σμένες άπό τόν "Αρνολντ Κάλλε γιά τήν 
παραπλάνηση τών ύπηρεσιών τής γαλλι
κής άντικατασκοπείας.

3) Τά σήματα μιλούν γιά μιά πρώτη 
άποστολή στήν Γαλλία, πού πραγματοποιή
θηκε τό 1915.

Ή  Μαργαρίτα Τσέλε έγινε πια ή διάση
μη χορεύτρια «Μ ΑΤΑ ΧΑΡ Ι» πού μέ τις 
εμφανίσεις της στά διάφορα κέντρα τής 
Ευρώπης ξεσήκωνε θύελλα ενθουσιασμού 
και χειροκροτημάτων.
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4 ) To 1916 ή Μάτα Χάρι πήρε σέ οκτώ 

μήνες τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά 
(34.000 φράγκα), πού κατά την γνώμη των 

ειδικών, μόνον σ’ έναν πράκτορα πού έδινε 
σημαντικές πληροφορίες ήταν δυνατόν 
νά δοθούν.

5) "Αν ή Μάτα Χάρι είχε έξαπατήσει, 
όπως ισχυρίζεται, τις γερμανικές ύπη- 
ρεσίες είσπράττοντας τίς πρώτες προκατα
βολές, άφοϋ δέν έλαβε εντολές άπό το Πα
ρίσι, δέν έπρεπε νά είχε ξαναπάρει χρή
ματα. 'Ωστόσο στις 5 Νοεμβρίου 1916, 
πριν δηλαδή άναχωρήση γιά τήν Μαδρίτη, 
είσέπραξε στο Παρίσι 5.000 φράγκα, οχι 
άπό τύν 'Ολλανδό μαικήνα, τον βαρώνο 
βάν Καπέλλεν, άλλά άπό τήν γερμανική 
κατασκοπεία, δπως βγαίνει καθαρά άπό 
τά γερμανικά σήματα. Τά ποσά πού της 
πλήρωσε ό Κάλλε είχαν έγκριθή μέ σήμα 
κατ’ εύθεϊαν άπό τό Βερολίνο. Αύτό σημαί
νει δτι ή Μάτα Χάρι ήταν χωρίς διακοπή 
στήν ύπηρεσία τής Γερμανίας.

6) Ή  Μάτα Χάρι έκρυψε άπό τούς Γάλ
λους τίς σχέσεις της μέ τήν γερμανική 
κατασκοπεία. Άντιθέτως στούς Γερμανούς 
δήλωσε αμέσως δτι οί Γάλλοι τής είχαν 
προτείνει συνεργασία καί δτι είχε προσποι- 
ηθή δτι τήν δέχεται.

7) ’Ενημέρωσε τόν συνταγματάρχη 
Ντανβίνιε γιά τίς επαφές της μέ τόν Κάλ
λε γιά λόγους τακτικής. Πώς θά μπορούσε 
νά συγκαλύψη τίς κινήσεις της σέ μιά 
πόλι πού ήταν γεμάτη άπό κατασκόπους;».

'Η  άναφορά τελειώνει μέ μιά έλάχιστα 
κολακευτική περιγραφή τής Μάτα Χάρι 
καί μέ σαφείς ύπαινιγμούς γιά τίς φιλικές 
σχέσεις μέ Γερμανούς άξιωματικούς καί 
άλλους άξιωματούχους. ’Ανάμεσα σ’ αύ- 
τούς είναι ό άρχηγός τής ’Αστυνομίας 
τού Βερολίνου Γκρήμπελ.

Οί Γερμανοί, πού είχαν γεμάτα τά τα
μεία τους καί πλήρωναν καλύτερα άπό

τούς Γάλλους, θεώρησαν λογικό νά τήν 
βοηθήσουν νά δημιουργηθή. Πλήρωσαν 
μεγάλα χρηματικά ποσά άναμένοντας μελ
λοντικές προσφορές. Μέ άλλα λόγια τήν 
«δημιουργούσαν», καί γιά τήν ώρα τούς 
έφθαναν οί άσήμαντες πληροφορίες πού 
τούς έδινε. (Ή  Κεντρική Υπηρεσία Πλη
ροφοριών τού Βερολίνου τηλεγραφούσε 
στον Κάλλε: «’Αναμένομε περισσότερα
άπό τήν Η 21, οπωσδήποτε δμως πλη
ρώσατε» ).

"Οπως καί νά έχουν τά πράγματα, ή 
Μάτα Χάρι ήταν, σύμφωνα μέ τόν στρατιω
τικό κώδικα, κατάσκοπος. "Αν οί πληρο
φορίες πού μετέδωσε ήταν σημαντικές ή 
οχι, άν ήταν καλή ή κακή κατάσκοπος, 
αύτά δέν μπορούσαν νά μεταβάλουν τό 
κατηγορητήριο.

Οί Γάλλοι στρατοδίκες δέν είχαν τήν 
έντύπωσι δτι ή κατασκοπεία της ήταν 
έπικίνδυνη γιά τήν Γαλλία («Μεταξύ μας: 
ή ύπόθεσις δέν ήταν τόσο σημαντική», θά 
όμολογήση ύστερα άπό τριάντα χρόνια ό 
είσαγγελεύς Μορνέ, πού ζήτησε τήν θανα
τική καταδίκη της). Ή  ένοχή της δμως 
είχε άποδειχθή. Καί σέ περίοδο πολέμου 
αύτό σήμαινε εκτελεστικό άπόσπασμα. Τί
ποτα δέν μπορούσε νά τήν σώση, εφόσον 
μάλιστα είχαν τουφεκισθή καί άλλοι. 
Βρισκόμαστε στά 1917. Τά πράγματα στο 
μέτωπο δέν είναι εύχάριστα. ’Εκδηλώνον
ται άπειθαρχίες καί τουφεκίζονται στρα
τιώτες. Υπάρχει τό άγχος τών κατασκό
πων. ’Ακόμη καί μερικοί 'Υπουργοί θεω
ρούνται ύποπτοι γιά συνεργασία μέ τόν 
εχθρό. Δέν πρόκειται λοιπόν γιά μιά μεμο
νωμένη περίπτωσι. Είναι οί συνθήκες πού 
δημιουργούν τήν οξύτητα.

'Η  Μάτα Χάρι δέν άντιλαμβάνεται σέ 
πόσο σοβαρή θέσι βρίσκεται. Πιστεύει 
δτι έχουν, στήν περίπτωσι της, τραγικο- 
ποιήσει πολύ τά πράγματα. Στό στρατο
δικείο άκόμη προσπαθεί νά έπηρεάση μέ 
τήν γοητεία της, ρίχνοντας ματιές στούς 
δικαστάς καί εκπλήσσεται άπό τό μένος 
τού είσαγγελέως Μορνέ. ’Ανησυχεί, άλλά 
δέν πιστεύει δτι είναι δυνατόν νά καταδι- 
κασθή σέ θάνατο μιά γυναίκα μέ τόσο ισχυ
ρές γνωριμίες.

Ό  γενικός γραμματεύς τού Καί ντ’ Ό ρ-

σαί καταθέτει γι’ αύτήν ώς μάρτυς ύπερα- 
σπίσεως: «Ήμπορώνά διαβεβαιώσω δτι 
ή Μάτα Χάρι δέν μοΰ ζήτησε ποτέ πλη
ροφορίες στις βραδυνές μας συζητήσεις». 
Ρωτά ό είσαγγελεύς: «Μά δλοι μιλούσαν 
γιά τόν πόλεμο. Σείς τί λέγετε; Ά πά- 
ντησις: «Περί άνατολικής τέχνης...».

Ό  γηραιός δικηγόρος της Κλυνέ προσφέ
ρει στήν πελάτισσά του ζαχαρωτά καί τίς 
ψιθυρίζει: «Έν τάξει...».

'Π καταδίκη ήταν γι’ αύτήν άπρόοπτο 
καί βαρύ κτύπημα.

'Π μοναχή πού πήγαινε έπί τρεις μή
νες στό κελλί της μοΰ διηγήθηκε δτι ή 
Μάτα Χάρι περίμενε νά τής δοθή χάρις. 
«Ναί, τής έξομολογήθηκε, έκαμα κατα
σκοπεία, άλλά δχι σέ έκτασι ώστε νά 
έκτελεσθώ».

Ή  αϊτησις χάριτος δέν γίνεται δεκτή. 
Μάταια ό δικηγόρος Κλυνέ έκλιπα- 
ρεϊ τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας. Καί 
τήν αυγή τής 15ης ’Οκτωβρίου 1917 οδη
γείται στό πάρκο τής Βενσέν, στά περί
χωρα τού Παρισιού. Τρεις στρατιώτες τής 
διμοιρίας επιδείξεων (ή παράδοσις προβλέ
πει νά άποδίδωνται στρατιωτικές τιμές, 
προ τής έκτελέσεως, άκόμη καί στούς κα
τασκόπους) μοΰ διηγήθηκαν μέ συγκίνησι 
δτι ή Μάτα Χάρι έδειξε άξιοπρέπεια καί 
θάρρος. Επιθεώρησε τό εκτελεστικό άπό
σπασμα σάν νά βρισκόταν σέ παρέλασι, 
δέν δέχθηκε νά τής δέσουν τά μάτια καί 
κοίταξε κατάματα ώς τό τέλος τούς 12 
στρατιώτες.

Μόνο λίγοι άπό τούς άνδρες τόλμησαν 
νά τήν πυροβολήσουν. ’Από τίς έντεκα 
σφαίρες (ένα άπό τά δπλα είναι γεμισμέ- 
νον έν λευκώ) μόνον οί τρεις τήν χτύπησαν. 
Μιά τήν βρήκε στήν καρδιά.

«Διεκδικεΐ κανείς τό πτώμα»; ρώτησε 
ένας ύπαξιωματικός. Δέν ύπήρχε κανείς 
νά τό ζητήση. 'Ο στρατιώτης πού μετέ
φερε τήν νεκρά διηγείται δτι τύλιξαν τό 
πτώμα σέ έναν στρατιωτικό χιτώνα, τό 
έβαλαν μέσα σέ ένα φέρετρο καί τό μετέ
φεραν στό γειτονικό νεκροταφείο. "Υστερα, 
δπως συνέβαινε σέ παρόμοιες περιπτώσεις, 
τό πτώμα παρεδόθη στό ’Ινστιτούτο ’Ια
τροδικαστικής γιά άνατομικούς σκοπούς. 
Καί εκεί κατακόπηκε καί σκορπίσθηκε.

J

Ή  θλιβερή κατάληξη 
μιας πολυκύμαντης 
κα'ι ταραχώδους ζω
ής: Ή  Μάτα Χάρι 
αντιμετωπίζει τήν 
15 η’ Οκτωβρίου 1917, 
στό πάρκο τού Βεν
σέν εξω άπό τό Πα
ρίσι, τό εκτελεστικά 
απόσπασμα. Σάν νά 
βρισκόταν σέ παρέ
λαση, ψύχραιμη και 
άνέκφραστη δέν δέχ
τηκε νά τής δέσουν 
τά μάτια και κοίταζε 
κατάματα ώς τό τέ
λος τούς στρατιώτες.

*
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Τό γέρικο ζευγάρι

Δύσκολη υπόθεση τά γηρατειά, Ή  μηχα
νή— ό δργανισμός—δούλεψε τόσα χρόνια 
καί, όσο νάναι κάτι παρουσιάζει: μείωση 
στην όραση καί τήν άκοή, εγκατάλειψη 
άπό τά χέρια καί τά πόδια καί πονάκια, 
πολλά πονάκια, πότε έδώ καί πότε έκεϊ, 
λές καί τ ’ άφιλότιμα είναι τουρίστες πού 
μετακινούνται άπό τόπο σέ τόπο.

Κι’ οί συγγενείς τους ακόμα πολλές 
φορές, βαρυοϋνται τούς γερόντους καί δέν 
τούς φροντίζουν. Κι’ όμως έχουν τόση 
άνάγκη για βοήθεια, όση καί τά παιδιά.

Μόνο κι’ άβοήθητο είχε μείνει καί τό 
γέρικο ζευγάρι της ιστορίας μας. Ζοϋσε 
σ’ ένα τσιμεντένιο κλουβί—διαμέρισμα — 
κάποιου προαστίου. Μεσάνυχτα καί κάτι 
ήταν, όταν ή γερόντισσα κάλεσε τήν ’Άμεσο 
’Επέμβαση.
—Ή  Χωροφυλακή είστε;
—Μάλιστα. Σάς άκοϋμε.
—’Επιτέλους, παιδί μου, σάς πέτυχα. Τρεις 
φορές πήρα, άλλά ήταν λάθος. Τά μάτια 
μου, βλέπετε...
—Τί νά κάνουμε, γιαγιά. ’Έτσι είναι ή ζωή. 
Πέστε μας τί σάς συμβαίνει;
—Κορακιάσαμε, παιδί μου, άπό τή δίψα. 
—Γιατί δέν πίνετε λίγο νεράκι;
—Πού νά βρεθή, γιέ μου.
—Δέν έχετε;
—Κόπηκε.
—Μήπως δέν πληρώσατε τό λογαριασμό; 
—Ξέρω κι’ έγώ. Μπορεί νά παράπεσε τό 
χαρτί. Μπορεί νάναι καί βλάβη.
—Πού μένετε;
—Στον "Αγιο Σπυρίδωνα—βοήθειά μας. 
—Διεύθυνση;
—Γιά νά θυμηθώ. "Αχ, ή μνήμη μου δέ μέ 
βοηθάη.. Χαράλαμπε τί διεύθυνση έχουμε 
έδώ. "Α, ναί. Καραϊσκάκη άριθμός 2.
—’Εντάξει, έρχόμαστε.
—Νάχετε τήν ευχή τού Θεού, παιδί μου.
"Αν δέν είσαστε κι’ έσεΐς, τί θά γινόμασταν, 
οί έρημοι...

Σέ λίγο τό πλήρωμα τού περιπολικού 
βρισκόταν στο διαμέρισμα τού γέρικου

ζευγαριού. 'Ο έπικεφαλής κρατούσε καί 
δύο μπουκάλες εμφιαλωμένο νερό, μέ τό 
όποιο τελικά κατασβέστηκε ή άνυπόφορη 
δίψα τών γερόντων.

"Τστερα ό ’Ενωμοτάρχης έτηλεφώνησε 
στήν Εταιρία Ύδάτων γιά τήν άποκατά- 
σταση τής βλάβης τού δικτύου—γιά βλάβη 
έπρόκειτο. Καί τό περιπολικό συνέχισε τήν 
περιπολία του, συνοδευόμενο άπό τις 
άσταμάτητες ευχές τού ζευγαριού.

"Οσοι, λοιπόν, πεινάτε ή διψάτε, μή δι
στάζετε νά κάνετε ένα τηλέφωνο στήν "Αμε
σο ’Επέμβαση. Κάτι θά βρεθή νά θερα- 
πεύση τις άνάγκες σας...

Τό αύγό τοϋ Κολόμβου

Μπροστά σ’ ένα σοβαρό πρόβλημα βρέ
θηκε τό πλήρωμα τού περιπολικού. Κάτι 
άνάλογο δηλαδή μέ τό αύγό τού Κολόμβου. 
Γιά νά σάς κατατοπίσουμε μεταφέρουμε 
έδώ τό διάλογο τών δύο άντιδίκων, πού 
είναι άρκετά διαφωτιστικός.
—Δηλαδή δέχεστε ότι ό σκύλος σας έπνιξε 
τό κλιοσσόπουλό μου;
—'Οπωσδήποτε, ναί.
—Τότε δέν υπάρχει πρόβλημα.. Μοΰ δίνετε 
διακόσιες δραχμές καί είμαστε εντάξει.
—Καί γιατί διακόσιες;
—Τόσο εκτιμώ τή ζημιά 
—Μπορώ ν’ ακούσω πού στηρίζεται 
αύτή ή εκτίμησή σας;
—Τό κλωσσόπουλο θά γινόταν κόττα. 
"Ετσι δέν είναι;
—Αύτή είναι φυσιολογική έξέλιξη. ’Εκτός 
άν στήν περίπτωσή μας άλλάξουν οί φυσι
κοί Νόμοι.
—'Ωραία. ’Αφού θά γινόταν κόττα, θάγε- 
νούσε αυγά. "Ετσι δέν είναι;
—Φυσικά. Τί θέλετε νά γεννούσε κροκόδει
λο!
—Σύμφωνοι. "Εχετε άντίρρηση 0Tt αύτά 
τά αυγά θά μπορούσαν νά γίνουν κλωσσό- 
πουλα καί έν συνεχεία κόττες;
—"Α, πολύ τό τραβάτε, άγαπητέ μου! πολύ 
τό τραβάτε!
—Δέν τό τραβώ καθόλου. Αυτό δέν λέγει 
ή λογική;

—Ή  δική σας λογική.
—"Ωρες είναι νά μέ πήτε παράλογο.
—’Εγώ , τέτοιο πράγμα. Κάθε άλλο, άγα
πητέ μου. (Έδώ ό κάτοχος τού σκύλου γέ
λασε) .

Καί, ίσως, νά γελάσετε κι’ εσείς, άγαπη- 
τοί άναγνώστες, μέ τήν ιστορία μας. Μιά 
ιστορία πού άνήκει στο λεγόμενο «λογικό», 
άλλά καί παράλογο κόσμο μας.

Καί λέμε λογικό, άλλά καί παράλογο, για
τί έχει άποδειχθή ότι καί ή πιο αύστηρή λο
γική έχει κάποιο παραλογισμό, όπως καί ό 

παοαλογισμός κρύβει κάποια λογική. 
Θέλετε τώρα τή λύση τού προβλήματος: 
ό κάτοχος τού σκυλιού έδωσε τελικά στόν 
άντιδικό του ένα... κλωσσόπουλο, τό όποιο 
φυσικά θά γίνη κόττα, ή κόττα θά γεννήση 
αύγά καί οΰτω καθ’ εξής.

Συζυγικές διαφορές

Οί ειδικοί στά θέματα του έγγάμου βίου- 
συζυγολόγους θά μπορούσαμε ίσως νά τούς 
ονομάσουμε—λένε δτι δλα τά άνδρόγυνα 
έχουν κάποιες διαφορές, άλλοτε σημαντικές 
καί άλλοτε ασήμαντες, καί δτι οί διαφορές 
αύτές δημιουργούν τή συζυγική αρμονία. 
Πολλές άπό τις διαφωνίες αύτές τελειώνουν 
μ ενα καυγαδάκι, αφού φυσικά χρησιμο
ποιηθούν τό τζούντο καράτε ή κάποια οικια
κά σκεύη.

Η διαφωνία της ιστορίας μας τέλειωσε 
μ’ ένα τηλεφώνημα στήν ’Άμεσο Επέμβα
ση.

Στήν ούσία βέβαια δέν έπρόκειτο γιά 
συζυγικές διαφορές, άλλά γιά ...τηλεοπτι
κές.

Συγκεκριμένα ό σύζυγος ήθελε νά πα- 
ρακολουθήση μιά σπουδαία ποδοσφαιρική 
τιτανομαχία άπό τό κανάλι της ΕΡΤ.

'Η σύζυγος προτιμούσε τό περιπετειώδες 
σήριαλ της ΥΕΝΕΔ.
"Οπως βλέπετε ή διάσταση τών άπόψεων 
ήταν πλήρης.

Καί ό καθένας άπό τούς συζύγους εΤχε 
τά δικά του άτράνταχτα επιχειρήματα γιά 
νά υποστήριξή τήν προτίμησή του.

Σέ πολύ δύσκολη θέση βρέθηκε λοιπόν 
ό Ένωμ]ρχης πού άνέλαβε τή διευθέτηση 
της...τηλεοπτικής διενέξεως. Ποιόν άπό 
τούς συζύγους έπρεπε νά δικαιώση;

Τελικά έπρότεινε νά κλείσουν τήν τηλεό
ραση καί νά άκούσουν καί οί δυο μαζί... 
ραδιόφωνο. Πράγμα πού τό δέχτηκαν μέ 
μεγάλη εύχαρίστηση. "Ισως γιατί τελικά 
δέν ..ύποχώρησε κανένας άπό τις άπόψεις 
του.



ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΣ, h a  από 
τά σοβαρώτερα προβλήματα, τα 
όποια Απασχολούν κάθε νέον άνθρω
πον, είναι τό πρόβλημα τον επαγ
γελματικού προσανατολισμού. Και 
τούτο, διότι με τον ορθόν επαγγελμα
τικόν προσανατολισμόν τό ελληνό
πουλο, όχι μόνον θά λύση έπιτνχώς 
τό πρόβλημα τής ζωής τον, άλλα θά 
κατορθιόση και την οϊκογένειάν τον 
νά ικανοποίηση ηθικώς άκόμη και 
ύλικώς και εις την κοινωνίαν νά φα- 
νή χρήσιμον.

Είναι δε επαγγελματικός προσα
νατολισμός ή ίκανότης τού άνθριόπον 
νά έκλέξη τό επάγγελμά τον. Κάθε 
τύπος ή χαρακτήρ άνθρωπον, οφείλει 
νά έκλέξη τό επάγγελμα, τό όποιον 
Αρμόζει εις την ψνχοσύνθεσιν, τάς 
ικανότητάς τον, τον ζήλον ή την κλί- 
σιν του. Τό άξιο»μα «ό κατάλληλος 
Άνθρωπος εις την κατάλληλον θέοιν», 
κατέστη σήμερον άναγκαιότης.

'Εκ των σημερινών νέων, οι όποιοι 
ενρίσκονται εις την κρίσιμον ηλι
κίαν τής έκλ.ογής τού επαγγέλματος 
των καί σταθμίζουν τάς άντικειμενι- 
κάς συνθήκας τού επαγγέλματος 
( οίκονομικαί προοπτικοί, κορεσμός 
επαγγέλματος κ.λ.π.), άλλά καί τάς 
υποκειμενικός ώς προαναφέραμε 
(ψνχοσύνθεσις, ιδιοσυγκρασία, κλί- 
σις κ.λ.π.), εν ώρισμένον ποσοστόν 
άποφασίζει νά άκολουθήση τό άιστυ- 
νομικόν' επάγγελμα.

Ποιοι παράγοντες επιδρούν ώστε 
σταθμίζων ό υποψήφιος εφαρμοστής 
τού Νόμον τά υπέρ καί τά κατά νά 
καταλήξη εις την άπόφασιν νά περι- 
βλ,ηθή την στολ.ήν τού Αστυνομικού 
καί νά καταστή ό φύλαξ—Άγγελος 
τού καλού πολίτου καί ό Αμείλικτος 
διώκτης τού κακού;

Κατ' άρχήν Αποφασιστικήν επί
δραση· εις τήν λήψιν τής κρίσιμου 
άποφάσεως άακεϊ άναμφιβόλως ή 
άγάπη προς τό επάγγελμα. 'Επίσης 
ή γοητεία καί ή συναρπαστικότης 
πού προσφέρει εις τούς Αστυνομικούς 
ή Άσκησις τών καθηκόντων των. 
Τέλος, ή γνώσις καί ή πίστις ότι, 
νπηρετούντες εις τά Σώματα 'Ασφα
λείας, άποτελ.ούν τήν ισχυρόν Ασπί
δα προασπίσεως τού κοινωνικού 
συνόλου έκ τών ποικίλων κινδύνων 
πού τό άπειλ.οϋν.

Οι Αξιωματικοί καί όπλΐται τής 
Χωροφυλακής, προ τής τοποθετή- 
σεώς των εις «μαχίμους» Υπηρε
σίας, δηλ.αδή Αστυνομικά τμήματα, 
τμήματα-τροχαίας, άσφαλείας, Αγο
ρανομίας καί τουρισμού, παρακολου
θούν μίαν άρτίαν εκπαίδευσα· εις τάς 
Σχολάς Χωροφυλακή; τών 'Αθηνών

ή τά Παραρτήματα τής Σχολής 
'Οπλιτών τής Ρόδου καί τής Κρήτης.

Κατά τήν διάρκειαν τής έκπαι- 
δεύσεώς των λαμβάνουν όλα τά επαγ
γελματικά εφόδια, θεωρητικήν καί 
πρακτικήν κατάρτισιν, ώστε νά κα
ταστούν άξιοι Αστυνομικοί καρριέ- 
ρας, ικανοί νά άνταποκριθοϋν εις τάς 
προσδοκίας τής κοινωνίας διά τήν 
προστασίαν της άπό τά νοσηρά 
συμπτυψατα τής εγκληματικότητας. 
'Η  έκπαίδευσις δεν περιλαμβάνει 
μόνον επαγγελματικά μαθήματα καί 
σφυρηλάτησιν χαρακτήρων, άλλά 
συμπληροϋται διά τής διδασκαλίας 
ξένων γλωσσών, όδηγήσεως αυτο
κινήτου καί μοτοσυκλέττας, μέσων 
τηλεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπο
λογιστών καί προγραμματιστών καί, 
λίαν προσεχώς, χειριστών ελικοπτέ
ρων.

Μετά τήν έξοδόν των έκ τής 
Σχολής οι άνδρες τής Χωροφυλακής 
θά έχουν τήν ευκαιρίαν νά γνωρίσουν 
όλη τήν 'Ελλάδα, άφοϋ παντού υπάρ
χουν 'Υπηρεσίαι τού Σώματος όπου 
είναι δυνατόν νά υπηρετήσουν. Έκτος 
τής άνετου διαμονής των εις τά 
συνεχώς βελτιούμενα οικήματα, ή 
πολιτεία φροντίζει διά τήν άξιο- 
πρεπή στολήν των καί τήν υγιεινήν 
διατροφήν των.

Αιά τούς νεοκατατασσομένους εις 
τήν Χωροφυλακήν προβλεπεται το 
στάδιον τής δοκιμασίας. 'Αναλαμ
βάνουν μίαν υποχρεωτικήν θητείαν 
κυμαινομένην άπό 2—5 έτη. Μετά 
τήν λήξιν ταύτης καί έφ' όσον διε- 
πίστωσαν ότι δεν ικανοποιούνται 
έκ τού έπαγγέλματος ή ότι δεν 
«έγεννήθησαν» δι αυτό, άπολύονται 
τή αιτήσει των, έχοντες έκπληρώσει 
ταυτοχρόνως καί τήν στρατιωτικήν 
θητείαν των.

Έ κ τών πλέον σοβαρών ζητημά
των τών νέων τής Χωροφυλακής, 
όπως καί κάθε έργαζομένου, είναι 
τό ζήτημα τής βαθμολογικής άνόδου 
καί έξελίξεως εις τήν ιεραρχίαν τού 
Σιύματος, τό όποιον σχετίζεται Αμέ
σως μέ τό επίσης σημαντικόν θέμα 
τής μισθολογικής έξελίξεως. 'Η  
βαθμολογική έξέλιξις είναι συνάρτη- 
σις τών τυπικιϋν καί ουσιαστικών 
προσόντων, μεταξύ τών όποιων πρω
ταρχικήν θέσιν κατέχουν τό έπίπεδον 
τών γραμματικών γνιώσεων ( κατω- 
τέρας, μέσης καί άνωτάτης έκπαι- 
δεύσεως), τά έτη υπηρεσίας, τό ήθος 
καί ή υπηρεσιακή άποδοτικότης.

Οι Απόφοιτοι Αημοτικοϋ Σχολείου 
εξελίσσονται μέχρι τού βαθμού τού 
Ενωμοτάρχου, απολυόμενοι μέ τον 
βαθμόν τού Άνθυπασπιστοϋ. Οί άπό-
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φοιτοι Γυμνασίου και οι πτυχιοϋχοι 
ανώτατων Σχολών εξελίσσονται εις 
Ύπαξιωματικούς και εν συνεχεία 
εις Αξιωματικούς μετά από φοίτη- 
σιν εις την Σχολήν ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής, ή οποία παρέχει μόρ- 
φωσιν και κατάρτισιν πανεπιστη
μιακού επιπέδου.

Ή  πολιτεία αναγνωρίζει τό υπό 
τών Σωμάτων Ασφαλείας προσφε- 
ρόμενον εργον εις τον τομέα τής κοι
νωνικής γαλήνης και τής έδραιώσεως 
τοϋ αισθήματος ασφαλείας τοϋ κοι
νού, ιδία τον τελευταίον καιρόν, κατά 
τον όποιον γίνεται μία απόπειρα 
μεταφυτεύσεως εις τήν χώραν μας 
τών συνηθειών και τής δραστηριό
τητας τοϋ ξένου υποκόσμου. Τοϋτο 
άποδεικννεται εύγλιήττως, εκτός τών 
άλλων, και έκ τής έκδηλουμένης 
διά τά Σώματα Ασφαλείας Κυ
βερνητικής στοργής. Επίσης άπο- 
δεικνύεται και έκ τής καθιερώσεως 
καταλλήλ.ων κινήτρων, υλικών και 
ήθικοιν, προς εξύψωσιν τοϋ Αστυ
νομικού επαγγέλματος. Ένδει- 
κτικώς σημειοϋται, ότι δ πρώτος 
μισθός τών νέων Χωροφυλάκων, 
οι όποιοι έχουν εκπληρώσει τάς 
στρατιωτικός των υποχρεώσεις, α
νέρχεται εις 8320 δραχμάς μη
ν ιαίως μετά τών σχετικών κρατή
σεων.

Σήμερον πού ή έγκληματικότης 
ασκείται από «έπαγγελματίας» τοϋ 
είδους, οι όποιοι διαθέτουν σύγχρονα 
μέσα διά τήν άσκησιν τοϋ «επαγ
γέλματος», σήμερον πού ή Χώρα 
μας είναι δυσχερές νά διατηρηθή 
στεγανή από τάς ξένας έπιδράσεις 
καί διεισδύσεις, ή Αστυνομία δεν 
δύναται νά άσκήται έμπειρικώς, 
άλλά χρειάζεται όλοέν καί περισσό
τερον τήν συνδρομήν τών έπιστη- 
μών, ιδία τών θετικών, διά νά 
άνταποκριθή δραστικώς εις τάς ηνξη- 
μένας υποχρεώσεις.

'Ο σημερινός αστυνομικός, περισ
σότερον βέβαια ό Αξιωματικός, διά 
νά καταστή άξιος τοϋ ονόματος του, 
έχει άντιληφθή ότι συνεχώς οφείλει 
νά καταρτίζεται έπιστημονικώς, νά 
τελειοποιήται καί νά εύρύνη τον 
ορίζοντα τών έπαγγελματικών καί 
έγκυκλοπαιδικών γνώσεών του.

Πόσον έγινε σαφής ή ανάγκη τής 
πνευματικής ταύτης ανόδου Αποδει- 
κνύεται πειστικώς έκ τών παρατι- 
θεμένων στοιχείων τών άφορώντων 
εις τό μορφωτικόν έπίπεδον τών 
αξιωματικών καί οπλιτών τής Χω
ροφυλακής: ’Επί τοϋ συνόλου τής 
δυνάμεως τοϋ Σώματος, τό ήμισυ 
περίπου είναι κάτοχοι άπολ.υτηρί-

ου Γυμνασίου, ένώ σημαντικός αρι
θμός τών αξιωματικών καί οπλι
τών τυγχάνουν πτνχιοϋχοι Ά νω - 
τάτων Σχολάνν ή φοιτηταί αυτών, 
ώς έπίσης και γλωσσομαθείς.

Οί σημερινοί αξιωματικοί διαπο- 
τισμένυι από τήν αγάπην προς τούς 
νέους βλαστούς τοϋ Σώματος, πα
ρέχουν κάθε δυνατήν διενκόλννσιν, 
ώστε οί φιλομαθείς νέοι νά παρακο
λουθούν μαθήματα τών Σχολ.ών τής 
προτιμήσεώς των. Ταϋτα έκτος τής 
έπιμορφώσεως ή όποια συντελεϊται 
μερίμνη τής "Υπηρεσίας εις ειδικά 
σεμινάρια.

Θά έπρόδιδεν άγνοιαν τής πρα
γματικότητας ό ισχυρισμός ότι τό 
αστυνομικόν έπάγγελμα ακολουθεί
ται μόνον από «πλεονεκτήματα».
'Όλα τά έπαγγέλματα συνοδεύονται 
εξ ίσου προς τά τυχόν «πλεονεκτή- 
ματά» των—καί από «μειονεκτή
ματα» δυσχερείας, κινδύνους Ασκή- 
σεως, συναίσθησιν ειδικής δι ένα 
έκαστον ευθύνης, ανάγκην καταβολής 
ίδιάζοντος μόχθου κ.λ.π. Είδικώ- 
τερον διά τό έπάγγελμα τοϋ αστυ
νομικού ώρισμένα «μειονεκτήματα» 
έμφανίζονται όξύτεραεις περιπτώσεις 
κοινωνικών περισπασμών πολιτικών 
αναταραχών καί αναστατώσεων.

Ποίαι δύνανται νά είναι αί φιλο- 
δοξίαι καί οί πόθοι τοϋ νέου Αστυνο
μικού όταν θά άποφασίση νά είσέλθη 
εις τήν μεγάλην κοινωνίαν τής Χω
ροφυλακής, δηλαδή εις ένα εύχά- 
ριστον, πολιτισμένου καί φιλικόν 
περιβάιλλ.ον, εις μίαν μεγάλην οικο
γένειαν με ιστορίαν 143 έτών;

Νά λύση κατά τρόπον αξιοπρεπή 
τό οικονομικόν του πρόβλημα, νά έξα
σφάλιση, άναλόγως τών διατιθεμέ- 
νων προσόντων, βαθμολογικήν καί 
οικονομικήν έξέλιξιν καί έπίσης ια
τροφαρμακευτικήν περίθαλ.ψιν καί 
σύνταξιν. Πρέπει νά όμολογηθή ότι 
κατά τά τελευταία έτη έγινε σοβαρά 
προσπάθεια προς τήν κατεύθυνσιν 
αυτήν, ώστε νά έξασφαλισθοϋν εις 
τούς αστυνομικούς τά απαραίτητα 
υλικά καί ηθικά μέσα διά τήν αξιο
πρεπή διαβίωσίν των.

Τό κράτος έχει συνειδητοποιήσει 
τήν έπιτακτικήν Ανάγκην ότι διά 
νά τονώση τήν έμπιατοαύνην προς 
τούς Αστυνομικούς τούς όποιους οί 
πολϊται προσβλέπουν ώς Αγρύπνους 
φρουρούς τής ζωής, τής τιμής, τής 
ησυχίας καί τής περιουσίας των καί 
διά νά Αντιμετώπιση Αποτελεσματικά 
νέας μορφάς έγκληματικότητος πού 
Απειλούν τήν ελληνικήν κοινωνίαν, 
οφείλει νά έξασφαλίση τά μέσα έκεί- 
να τά όποια θά καταστήσοιψ πλέον

ελκυστικόν τό λ.ειτούργημα καί τήν 
Αποστολήν τοϋ Αστυνομικού.

'Ο υποψήφιος Αστυνομικός κατα
λήγει εις τήν Απόφασιννά Ακολουθήση 
τήν ώραίαν λεωφόρον τοϋ φρουρού 
τής έννόμου τάξεως, διότι γνωρίζει 
ότι, έτσι, εξασφαλίζει μίαν Απασχό- 
λησιν γεμάτη συναρπαστικήν δράσιν 
H μονοτονία τής ρουτίνας θά είναι 

άγνωστη. Πράγματι θά έχη τήν 
ευκαιρίαν νά εισέλθη εις όλα τά κοι
νωνικά στρώματα, νά γνωρίση τήν 
ζωήν καί τούς Ανθρώπους. Έπίσης 
Αναλόγως τής προσωπικότητος καί 
τών ιδιαιτέρων ικανοτήτων, θά έπι- 
λέξη Από ένα πίνακα τήν είδικωτέραν 
' Υπηρεσίαν τήν όποιαν θά προσφέρη: 
Τάξις, τροχαία, Ασφάλεια, Αγορανο
μία, τουρισμός κ.λ.π.

Είναι αισιόδοξου διά τήν Χωρο
φυλακήν καί Αντικατοπτρίζει τήν 
βαθείαν έκτίμησιν τοϋ κοινού, καί 
ιδία τών νέων, προς τό Σώμα, ότι 
κατά τό έτος 1976 προσήλθον προς 
κατάταξιν νέοι εις Αριθμούς ίκανο- 
ποιητικώς Ανωτέρους τών Απαιτθυ
μένων διά τήν πλήρωσιν τών υφι
σταμένων κενών. Οί νέοι αυτοί δια- 
πνέονται Από τήν εύγενή φιλοδοξίαν 
νά σταδιοδρομήσουν καί νά δράσουν 
δημιουργικώς εις τό Σώμα, τό όποιον 
όπως Αποδεικνύη εις τήν καθημε
ρινήν πρακτικήν, δεν διασφαλίζει 
μόνον τά Αγαθά τοϋ πολίτου, Αλλ.ά 
συμπαρίσταται εις αυτόν ιός σύμβου
λος καί πιστός φίλος.

Οί οιωνοί είναι άριστοι διά τούς 
νέους, οί όποιοι θά ευτυχήσουν νά 
σταδιοδρομήσουν ώς Αστυνομικοί, 
διότι θά δικαιώσουν πλήρως τάς 
φιλοδοξίας τών ιδίων καί τών οικο
γενειών των. 'Ήδη με μεγάλα βή
ματα προχωρεί ή Χο'ιρα μας προς τήν 
ένταξίν της εις τήν Ευρωπαϊκήν Οι
κονομικήν Κοινότητα.

Ή  Χωροφυλακή ύπερακοντίζονσα 
τά Ευρωπαϊκά έπίπεδα όργανώσεως, 
Αποδόσεως καί παροχής ' Υπηρεσιών 
υπό τών Αστυνομιών τής γηραιός 
ηπείρου, έθεσεν ώς στόχον τήν μεγι- 
στοποίησιν τών προς τον "Ελληνα 
πολίτην, Αλλά καί τον Αλ.λοδαπόν 
έπισκέπτην, προσφερομένων ' Υπη
ρεσιών της.

'Η  Αντίδρασις τοϋ κράτους κατά 
τής μοντέρνας έγκλ.ηματικότητος μέ 
τήν βελτίωσιν, τον έκσυγχρονισμόν 
καί τήν ορθολογικήν όργάνωσιν το>ν 
Σωμάτων Ασφαλείας, πρέπει νά 
καταστή Αποφασιστική, Αφού, όπως 
εύστοχα είπε ό Πρωθυπουργός τον 
παρελθόντα ’Οκτώβριον, «ή Ελλάς 
δεν πρέπει νά γίνη ξέφραγο Αμπέλι».
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Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ πού επιμελείται 
τήν στήλη «Άπό δλο τον κόσμο» είχε γρά
ψει στο τεύχος τοϋ έφετεινοϋ Αύγούστου 
γιά τούς ύψηλής τεχνολογίας καί χρησιμό- 
τητος περιστρεφόμενους άνυψωτικούς 
φάρους πού χρησιμοποιούν τά περιπολικά 
τής Τροχαίας της Αΰστραλίας«....Μακάρι 
νά χρησιμοποιηθούν κάποτε καί στην Ε λ 
λάδα...» είχαμε πή τότε όλοι οί συντάκτες 
τοϋ περιοδικού μας. "Ωσπου πριν άπό λίγες 
μέρες μάθαμε ότι ή Τροχαία Προαστίων 
Πρωτευούσης έκανε καί πάλι τό ..θαύμα 
της. Δηλαδή τοποθέτησε κιόλας τον επα
ναστατικό αύτό φάρο σ’ ένα άπό τά περι
πολικά της. Καί φυσικά άπέδειξε γιά μιά 
ακόμη φορά ότι οί ’Αξιωματικοί της παρα
κολουθούν σχολαστικά τις τελευταϊεςτεχνο- 
λογικές εξελίξεις στά διάφορα μέσα πού 
προορίζονται γιά τήν άντιμετώπιση τού 
τροχαίου άτυχήματος. Γιά τήν 'Ιστορία 
θά πρέπει νά σημειώσουμε ότι ή Τροχαία

’Άνδρες τής Χωροφυλακής με αναμμέ
νο τον «φάρο» τοϋ περιπολικού αυτοκι
νήτου ασχολούνται μέ τήν έρευνα τών 
συνθηκών τοϋ τροχαίου άτυχήματος. *Αλ
λη μιά πρωτοπορία τής Χωροφυλακής 
στην καλλιτέρενση τής τροχαίας άστννο- 
μεύσεως.



Προαστίων βρισκόταν...έπί τά ίχνη της 
μοντέρνας αύτης ήλεκτρονι,κής συσκευής 
άπό τότε πού έκανε την πρώτη έπίσημη 
εμφάνισή της πάνω στα περιπολικά της 
Καναδικής Χωροφυλακής. Συγκεκριμένα 
άπό τον Μάρτιο τοϋ’74, όταν μέ την ύπ’ 
άριθμ. 538]7 ]21 αναφορά της προς τό 
’Αρχηγείο Χωροφυλακής, ανέλυε τά πλεο
νεκτήματα τοϋ νέου επαναστατικού φάρου 
καί ζητούσε τη ...μεταφύτευσή του στά 
περιπολικά τής Ελληνικής Χωροφυλακής. 
Καιρός όμως νά περιγράψωμε τήν συσκευή 
αυτή. Κατ’ αρχήν θά πρέπει νά πούμε ότι 
είναι εφεύρεση τής Καναδικής Τεχνολογίας 
καί δεν είναι τίποτε άλλο παρά μιά βελτι
ωμένη σέ άσύγκριτο βαθμό έκδοση τού 
συνηθισμένου φάρου των περιπολικών. Ό  
φάρος όμως αυτός έχει περιωρισμένες δυ
νατότητες όταν χρησιμοποιείται σάν σήμα 
έπειγούσης άνάγκης ή ασφαλείας των τρο
χονόμων τη στιγμή πού τό περιπολικό 
σπεύδει σέ τροχαίο ατύχημα, σταθμεύει 
στόν χώρο του καί γενικά όταν τό έπιβάλ- 
λουν διάφορες κυκλοφοριακές ή καιρικές 
συνθήκες. ’Αντίθετα ό νέος περιστρεφόμε
νος φάρος μέ τή βάση του προσαρμοσμένη 
στην οροφή τού περιπολικού έχει τήν δυ
νατότητα νά άνυψώνεται αύτόματα μέχρι 
καί 2, 5 μέτρα. Ή  άνύψωση γίνεται μέ 
ειδικό έλασμα πού περιτυλίγεται σέ ειδικό 
επίσης άξονα κατά τό πρότυπο τής κεραίας 
τών διαστημοπλοίων. Στήν κορυφή τής 
συσκευής ανάβει παλλόμενο φώς, ένώ χα
μηλότερα ειδικός καταυγαστήρας, πού έχει 
τήν δυνατότητα νά φωτίζη τό χώρο γύρω 
άπό τό περιπολικό σέ μεγάλη άκτίνα. ’Από 
πλευράς έμφανίσεως δέν διαφέρει άπό τον 
συνηθισμένο φάρο καί αύτό γιατί είναι 
πτυσσόμενη καί ένσωματωμένη ή κεραία 
μέ τήν βάση του. Τό άνυψωτικό της σύ
στημα συσπειρώνεται άπλα. Μέ τον ίδιο 
τρόπο—ένα άπλό καλώδιο—συνδέεται μέ 
τήν μπαταρία τού περιπολικού. Γενικά ή 
όλη συσκευή διακρίνεται γιά τήν πρωτο
τυπία καί τά ουσιαστικά της πλεονεκτή
ματα. Σέ περίπτωση τροχαίου άτυχήματος 
ή τροχονομικοΰ έλέγχου σέ σκοτεινούς 
δρόμους καθώς καί άλλα σημεία τους μέ 
κυρτή άλλαγή κλίσεων ή περιορισμένη 
ορατότητα, ή θέση τού περιπολικού γίνεται 
άντιληπτή άπό μεγάλη άπόσταση. Έ τσ ι 
παρέχεται άσφάλεια στο προσωπικό τής 
Τροχαίας άλλά καί στούς διερχομένους 
οδηγούς. ’Εδώ θά πρέπει νά σημειωθή ότι 
ένα άπό τά βασικά προβλήματα πού άντι 
μετωπίζει ή τροχαία Χωροφυλακής στούς 
μεγάλους Εθνικούς ή Επαρχιακούς δρό
μους, είναι ή άνώδυνη γιά τούς οδηγούς 
επιβράδυνση τής κυκλοφοριακής ροής σέ 
έκτακτες περιπτώσεις (τροχαία άτυχή- 
ματα, βλάβες οχημάτων στή μέση τού 
δρόμου, οδικές βλάβες, ολισθηρότητα άπό 
βροχή ή χιόνι κ.λ.π.) Μέ άλλα λόγια δηλα
δή ό σύγχρονος περιστρεφόμενος άνυψω- 
τικός φάρος, έχει τήν δυνατότητα νά 
λύση κυκλοφοριακά προβλήματα γιά τά 
όποια σέ άλλη περίπτωση θά χρειαζόταν 
πολυπρόσωπη καί έγκαιρη κινητοποίηση 
τροχονόμων. Καί άν λάβωμε ύπ’ δψιν ότι 
ή άγοραστική του άξια δέν διαφέρει άπό 
εκείνη πού έχουν οί συνηθισμένοι φάροι, 
κάθε άλλο παρά άσύμφορο θά είναι τό στα
διακό «ξήλωμα» τών τελευταίων. Ή  Τρο
χαία Προαστίων Πρωτευούσης, μέ τήν 
άξιέπαινη πρωτοβουλία της άναψε τό πρά
σινο ή γιά τήν άκρίβεια τό «σωτήριον έξ 
ΰψους 2,50 μέτρων διαχεόμενον φώς». Ά ς  
τήν άκολουθήσουν λοιπόν καί οί άλλες 
'Υπηρεσίες μας...

Ε Ν Ι Σ Χ Υ Ε Τ Α Ι  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Τ Ι Κ Α  

Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ο Δ Ι Κ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ε Υ Σ Η
Έ να σημαντικό γιά τήν οδική άσφά- 

λεια κενό ήρθε νά καλύψη τό II.Δ. 777] 
19-10-1976 «Περί συστάσεως εις τό 
Ύπουργεΐον Δημοσίων Έργων Διευθύν- 
σεως συντηρήσεως οδών καί γεφυρών». 
Ή  σπουδαιότητα τού νομοθετήματος αυ
τού τονίζεται άπό τό πρώτο άρθρο του. 
Συγκεκριμένα στο άρθρο αύτό άναφέρεται 
ότι ή νέα Διεύθυνση τού 'Υπουργείου Δη
μοσίων Έργων χειρίζεται θέματα «σχε- 
τιζόμενα μέ έπισκευάς, συντηρήσεις, βελ
τιώσεις, σηματοδοτήσεις, φωτισμόν, συν
τηρήσεις ήλεκτρομηχανικών έγκαταστά- 
σεων, συντηρήσεις καί επεκτάσεις πρασί
νου, τεχνικήν άστυνόμευσιν οδικού δικτύ
ου καί παρακολούθησιν διαθέσεως καί 
λειτουργίας τού διά τά έργα συντηρήσεως 
οδών τεχνολογικού εξοπλισμού». Περιττόν 
νά διευκρινισθή ότι τό νέο Προεδρικό Διά
ταγμα ένισχύει σημαντικά τό έργο τής 
Τροχαίας Χωροφυλακής. Μέχρι σήμερα

ίσχυε βέβαια ό θεσμός τής τεχνικής άστυ- 
νομεύσεως τών ’Εθνικών καί Επαρχιακών 
δρόμων. Μέ τήν διαφορά όμως ότι άπό τήν 
έπισήμανση μιας βλάβης ή όποιασδήποτε 
άνωμαλίας μέχρι τήν άρση της, μεσολα
βούσε κάποιος χρόνος, οπωσδήποτε 
κρίσιμος γιά τήν άσφάλεια εκατοντάδων 
οδηγών. Αιτία πάντοτε : Οί «κατά συν
θήκην» δημιουργούμενες καθυστερήσεις 
μέχρι νά ολοκληρωθούν οί διάφορες δια
δικασίες. Μέ τή ίδρυση λοιπόν τής ειδικής 
αύτής Διευθύνσεως στό Υπουργείο Δη
μοσίων ’Έργων, όχι μόνον άπλουστεύεται, 
άλλά καί έπεκτείνεται καί άποδίδει άμεσα 
ή οδική τεχνική άστυνόμευση. Έ τσ ι οί 
'Υπηρεσίες Τροχαίας τής Χωροφυλακής 
θά έχουν τήν ευχέρεια τής άπ’ εύθείας συν
εργασίας μέ τήν νέα Διεύθυνση τού Υπουρ
γείου, μέ άποτέλεσμα νά έπιλύωνται συν- 
τομώτατα διάφορα θέματα οδικής άσφα- 
λείας.

Ενδιαφέρουσες τροχονομικές ειδήσεις.

Ή  ‘Υποδιεύθυνση Τροχαίας Προαστίων 
Πρωτευούσης έφωδιάσθηκε μέ μία άκόμη 
συσκευή φορητού ραντάρ γιά τον έλεγχο 
της ταχύτητος. Μέ τήν νέα αύτή προμήθεια 
ενισχύεται σημαντικά ή προσπάθεια τής 
‘Υπηρεσίας αύτης γιά τήν οδική άσφάλεια, 
ό βασικώτερος εγγυητής τής οποίας είναι 
ώς γνωστόν ή κυκλοφορία τών οχημάτων 
μέσα στά επιτρεπόμενα γιά κάθε περί
πτωση όρια ταχύτητος.

Στά πλαίσια της άνανεούσεως τού τεχνι
κού εξοπλισμού τών 'Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής, παρελήφθησαν τά πρώτα περι
πολικά τύπου GALLANT—1850. ’Ήδη 
έξη άπό τά αύτοκίνητα τού τύπου αυτού 
χρησιμοποιούνται άπό τήν ‘Υποδιεύθυνση 
Τροχαίας Προαστίων Πρωτευούσης.

Εφοδιασμός τής Τροχαίας Προαστίων 
συνέχεια..."Οπως μάς έπληροφόρησε ό άρ- 
μόδιος ’Αξιωματικός τής *Ύ πηρεσίας αύ
τής, όλα τά περιπολικά της εφοδιάσθηκαν 
μέ ταχογράφους. Τό νέο αύτό μέτρο εξυ
πηρετεί σκοπούς υπηρεσιακής άλλά καί 
κυκλοφοριακής δεοντολογίαε. Μέ άλλα 
λόγια, δηλαδή ή Τροχαία Προαστίων αθό
ρυβα άλλά σαφέστατα υλοποιεί τήν άρχή 
«Ούδείς άνεξέλεγκτος».

Μέχρι τό τέλος ’Απριλίου 1976, στήν 
‘Ελλάδα κυκλοφορούσαν συνολικά 764.8Θ3 
αύτοκίνητα κάθε κατηγορίας. Ά πό αύτά 
τά μισά περίπου (380.014) κυκλοφο
ρούσαν στήν περιοχή Αττικής. Στις 31 
Δεκεμβρίου 1975 οί άντίστοιχοι αριθμοί 
ήταν 736.945 καί 367.862. Δηδαλή στο 
πρώτο κιόλας τετράμηνο τού 1976 μπήκαν 
στήν κυκλοφορία 27.858 νέα αύτοκίνητα, 
άπό τά όποια 12.152 έχουν έδρα τήν περιο
χή Αττικής καί 15.706 διάφορα σημεία 
τής υπόλοιπης χώρας. Συμπέρασμα: Οί 
‘Ελληνικοί δρόμοι όλο καί κατακλύζονται 
άπό νέα τεράστια κυκλοφοριακά κύματα. 
Καί τά διαπεραστικά έρωτήματα παραμέ
νουν: Πόσοι "Ελληνες οδηγοί συμμερίζον
ται είλικρινά τήν πραγματικότητα αύτή; 
Πόσοι άλλά καί πώς;

Άπό τις 6-10-1976 εχει κατατεθή στή 
Βουλή σχέδιο νόμου γιά τήν υποχρεωτική 
ασφάλιση τών αύτοκινήτων. Τό νομοθετικό 
αύτό μέτρο πηγάζει άπό λόγους κοινωνικού 
συμφέροντος άλλά καί τήν Εύρωπαϊκή Σύμ
βαση τού Στρασβούργου τής 20-4*1959 
«Περί υποχρεωτικής άσφαλίσεως έναντι 
άστικής εύθύνης άφορώσης εις αύτοκίνητα 
όχήμ,ατα». Στήν ‘Ελλάδα βέβαια ελάχιστα 
είναι τά άνασφάλιστα αύτοκίνητα. 'Ωστό
σο όμως ή ραγδαία τουριστική εξέλιξη 
τής χώρας μας καί η σύντομη ένταξή της 
στήν Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότατα, 
είναι οί λόγοι εκείνοι πού μάς επιβάλ
λουν νά είμαστε καί τυπικά «έν τάξει» 
άπέναντι στούς Εύρωπαίους γείτονες καί 
συνεργάτες μαε.

...Συγχαίρω, εύγνωμονώ καί λατρεύω 
τον Αστυνόμο τού Τμήματος Τροχαίας 
Δομοκού καί τούς τροχονόμους αύτού, καί 
ιδιαίτερα τον τροχονόμο οδηγό, 6 όποιος 
άψηφώντας τον θάνατο μετέφερε έσπευσμέ- 
νως τά δυο θύματα τού άτυχήματος εις τό 
Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομείον Λαμίας. 
Θά είναι πάντα οί σωτήρες μου, θά τούς 
συγχαίρω, θά τούς εύγνωμονώ καί θά τούς 
θαυμάζω...«‘Υπογραφή: Ιωάννης Χρή
στου Παπαδημητρίου—Τρίκαλα». Μ* αύτά 
τά λόγια κλείνει μιά άκόμη έπιστολή 
«φλάς—μπάκ» άπό τήν καθημερινή άνθρω- 
πιστική παρουσία τής Χωροφυλακής στήν 
άσφαλτο. Νά τήν σχολιάσομε: Είναι α
σφαλώς περιττό. Νά πούμε ότι αποτελεί μιά 
άκόμη συγκινητική αναγνώριση τού μεγά
λου κοινωνικού ρόλου τών Τροχονόμων μας; 
Αύτό νομίζομε πώς είναι άρκετό...

Ό  Τ ρ ο χ α ί ο ς



dm:

To «Σκληρό» 
αυτοκίνητο Σίγουρο φόβητρο τών τσαντοκλεφτών

Ή  σύγχρονη τεχνολογία έχει επηρεάσει 
όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας καί εχει 
έπιλύσει πολλά καί δυσχερή προβλήματα, 
πού μέχρι χθες έθεωροϋντο δυσεπίλυτα ή 
—ίσως άκόμη—καί αξεπέραστα. Τρανό 
καί κραυγαλέο δείγμα τής ευνοϊκής έπι- 
δράσεώς της άποτελεϊ τό θέμα τής φωτο
γραφίας μας, πού απεικονίζει «έρπυστριο- 
φόρο» όχημα, πρόσφατο άπόκτήμα τής 
Κυπριακής ’Αστυνομίας, τό όποιον μπορεί 
να κινείται μέ την μεγαλύτερη άνεση καί 
στις πιο απρόσιτες χιονισμένες βουνοκορ
φές. Τό σωστικό αυτό όχημα μπορεί επί
σης να άπαγκιστρώνη εγκλωβισμένους 
στά χιόνια ή να μεταφέρη τραυματίες ή 
άσθενεΐς άπό άποκλεισμένες, μέ χιόνια, πε
ριοχές καί τέλος να άσκή τέλεια άστυνό- 
μευση σέ άπομακρυσμένες καί κακοτρά
χαλες περιφέρειες, μέ όποιεσδήποτε καιρι
κές συνθήκες. Ή  ακριβής ονομασία τοϋ 
ιδιόρρυθμου αύτοκινήτου είναι «ΣΝΟΟΥ 
ΤΡΑΚ», πού σέ έλεύθερη άπόδοση μετα
φράζεται σαν «αύτοκίνητο τοϋ χιονιού».

<3>
Πραγματικό «σκιάχτρο» καί φό

βητρο για την...νεοφανή τάξη τών 
τσαντοκλεφτών είναι ή εφεύρεση 
της θαυματουργής συσκευής, πού 
τήν έπενόησε καί την κατασκεύασε 
μεγάλη Βρεττανική ήλεκτρονική 
έταιρία. Ή  συσκευή αύτή ή όποια 
είναι μεγέθους μικρού «τρανζίστορ», 
προσαρμόζεται στον καρπό τού γυ
ναικείου χεριού καί καταλήγει μέσα 
στήν τσάντα. Μόλις λοιπόν, ό 
κλέφτης έπιχειρήσει νά τήν «άρπά- 
ξη» ή συσκευή άρχιζει νά βγάζη 
ένα οξύ συρριστικό καί έκκωφαντι- 
κό ήχο. Ό  δράστης, φυσικά, φεύγει 
πανικόβλητος καί εγκαταλείπει τήν 
τσάντα όπου τύχει, γιατί δεν υπάρ
χει άλλος τρόπος νά σταματήση ό 
υστερικός καί έκνευριστικός συνά
μα ήχος τής ιδιότυπης αύτής σει
ρήνας.

Στήν φωτογραφία μας ή άξιόλογη 
συσκευή έπιδεικνύεται άπό’Αγγλίδα 
’Αστυνομικό.

’Ε π ι μ έ λ ε ι α :  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ Άνθ)στής Χωρ)κής
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Αγγλοι Αστυνομικοί μέ «τζόκεϋ»
Για μεγαλύτερη καί άσφαλέστερη προστασία, οί έφιπποι ’Άγγλοι συνάδελφοι 

που φορούσαν μέχρι τώρα μαλακά πηλήκια, τα άντικατέστησαν μέ σκληρά, τύ
που «τζόκεϋ», τα όποια είναι εσωτερικά ένισχυμένα μέ σκληρή επένδυση 
άπό ίνες «ύάλου». Τό μέτρο έκρίθη άναγκαΐο, γιατί τελευταία είχαν αύξηθή 
τά άτυχήματα άπό πτώσεις των αναβατών, μέ θλιβερά πολλές φορές καί έπώ- 
δυνα αποτελέσματα, τόσον γιά τούς ίδιους, οσον καί γιά την ‘Υπηρεσία γενι- 
κώτερα. Στην φωτογραφία μας δύο ’Άγγλοι της έφιππου Αστυνομίας, ένώ 
«ποζάρουν» μαζί μέ τούς εκπαιδευμένους λευκούς κέλητες, πού είναι οί καλύ
τεροι καί οί πιστότεροι συνεργάτες τους.

< Ό  σύγχρονος ’Αστυνομικός, μαζί μέ τά άλλα προσόντα πού πρέπει νά 
τον κοσμούν, είναι άναγκαΐο νά διαθέτη σκοπευτική ικανότητα καί άνεση 
στ1)ν /Ρήση των μεγάλων καί μικρών όπλων, γιά νά μπορή νά άντιμετωπίζη 
• ίς πολλαπλές αντιξοότητες, πού καθημερι νά παρουσιάζονται, κατά την άσκηση 
tOj λειτουργηματός του. Για τον σκοπό αύτό, όλα τά προηγμένα κράτη, δια
θέτουν μεγάλα κονδύλια, γιά νά καλύψουν τις δαπάνες της εντατικής έκπαιδεύ- 
σεως των άνδρών τους στήν χρήση των όπλων. ’Ιδιαίτερα ή 'Ομοσπονδιακή 
Αστυνομία της ’Αμερικής (F.B.I.) διαθέτει άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό 

στήν σκοποβολή καί στήν χρήση τών όπλων γενικώτερα, τό όποιον άσκεϊται 
καθημερινά, καί χωρίς διακοπή γιά τήν τελειοποίησή του.

Στήν φωτογραφία μας ’Αμερικανός άστυνομικός μετρά τόν βαθμόν τής ευ
στοχίας του, μετά τήν σκοποβολήν,πού πραγματοποίησε μέ τό περίστροφό του.

Η διάρρηξη τοΰ αίώνος
Η ΜΕΓΑΛΗ διάρρηξη πού έγινε πρόσφατα 

στό θησαυροφυλάκιο τού κεντρικού κτιρίου τής 
Τραπεζης «Σοσιετε νόενεραλ», στήν κοσμοπολίτι
κη πόλη τής Νίκαιας στήν Γαλλία, ήταν έργο 
«λεπτολόγων» κακοποιών, όπως άπεκαλύφθη άπό 
τήν μετέπειτα έξιχνίασή της καί τήν σύλληψη τών 
δραστών. Πολύ εύστοχα, λοιπόν, οί Γάλλοι τήν 
ώνόμασαν «Φρίκ Φράκ» τού αίώνος, δηλαδή 
«ληστεία» τού αίώνος, γιατί σέ τόλμη καί φαντα
σία ήταν μία άπό τις πιο «καλοστημένες» τραπε
ζικές διαρρήξεις πού έγιναν ποτέ. Ή  ’Αστυνομία 
είχε ύπολογίσει πολύ σωστά ότι ήταν πολυπρό- 
σωπη διάρρηξη καί ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν 
πέντε τόννους ̂  ύλικό εκσκαφής καί διαρρήξεως 
χρηματοκιβωτίων, γιά νά κλέψουν γύρω στά 10 
έκατομμ,ύρια δολλάρια σέ μετρητά καί κοσμήματα 
πού φυλάγονταν στά έννέα θησαυροφυλάκια καί 317 
άπό τά τέσσερις χιλιάδες κιβώτια καταθέσεων τής 
Τραπέζης. Οί Γάλλοι άστυνομικοί πού έφτασαν 
στόν τόπο τοΰ έγκλήματος, είπαν πώς ήταν ή με
γαλύτερη «ληστεία» Τραπέζης πού έγινε ποτέ 
καί ξεπερνούσε μέ εύκολία τό προηγούμενο ρεκόρ: 
4,3 έκατομμυρια δολλάρια πού έκλάπησαν άπό 
την Εταιρεία Ασφαλειών Πιουρολέιτορ στό 
Σικάγο τό 1974.

ν/ν ΐΑυ . Jνυ, k----- --- '  i - ~ . V» . W i k '/ «|Χλ
σιες τών ληστών είχαν κρατήσει δύο όλόκληρες 
έβδομάδες. ’Ανάμεσα στή λεία πού βρήκαν ήταν 
καί  ̂ όλες οί άποδείξεις παραλαβής τού Σαββα
τοκύριακού, από τά μεγαλύτερα καταστήματα 
τής Νίκαιας καί τά έτοιμα μετρητά τής Τρα
πέζης γιά τήν επόμενη εβδομάδα. Στά κι
βώτια καταθέσεων ανακάλυψαν τά άντικείαε- 
να, που θά μπορούσε κανείς νά περιμένει στή 
Γαλλική Ριβιέρα: χρυσό, ασήμι, κοσμήματα, ομο
λογίες, σπάνιά γραμματόσημα καί πίνακες.

Αυτό^πού τελικά τούς σταμάτησε ήταν ή άνο- 
δος, τού έπιπέδου τού νερού στό σύστημα τών 
υπονόμων, πού τήν προκάλεσαν δυνατές βροχές. 
Αλλοιώς θα είχαν διπλασιάση ή καί τριπλασιάση 

άκόμα τη λεία τους. Προσφυέστατα μάλιστα ένας 
αστυνομικός είπε: « Άν δέν είχε βρέξ/), Θεός ξέρει 
πόσα άκόμα θά είχαν πάρη».

Η συμμορία μετέφερε τά κλεμμένα άντικείμενα 
πάνω από τό νερό τών υπονόμων μέχρι τά σταθμευ- 
μένα καμιόνια, μέ μιά πλαστική βάρκα καί μιά 
σχεδία φτιαγμένη άπό σωλήνες. “Ενα σημείωμα 
πού άφησαν πίσω τους οί δραστήριοι διαρρήκτες 
υπογραμμένο μέ ένα άντεστραμμένο σύμβολο 
ειρήνης έλεγε απλά: «Χωρίς όπλα, χωρίς βία, 
χωρίς μίσος».

Οί διαρρήκτες, δμως, τής κλοπής τού αίώνος, 
δέν πρόλαβαν νά χαρούν τήν πλούσια λεία τους. 
Ή  Γαλλική Χωροφυλακή, σέ μιά συνδυασμένη 
έξόρμηση σέ πολλές γαλλικές πόλεις κατάφερε 
νά τούς έντοπίση καί νά συλλάβη τούς περισσό
τερους άπό αύτούς, καθώς καί τό μεγαλύτερο 
μέρος άπό τά κλοπιμαία. ’Έτσι έπαληθεύθηκε 
γιά άκόμη μιά φορά, ή παροιμία σύμφωνα μέ τήν 
οποία: «άγαπά ό Θεός τόν κλέφτη άλλά περισσό
τερο άγαπά τόν νοικοκύρη».
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Τ Α Σ  Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ ΙΝ Α Σ  ώρας τής 2ας τρέχοντος 
Π ολωνικόν άεροσκάφος τή ς γραμμής Βαρσοβίας—Βου- 
κουρεστίου—Σ όφιας —Θεσσαλονίκης—’Αθηνών, προ- 
σεγειώθη άναγκαστικώ ς εις άπόστασιν 5 χιλιομέτρων 
άπό τοϋ άεροδρομίου Τατοίου, μέ άποτέλεσμα τον 
θανάσιμον τραυματισμόν τοϋ πιλότου, τον σοβαρον 
τραυματισμόν τοϋ βοηθοϋ αύτοϋ καί τον έλαφρον τοϋ 
ενός έκ τω ν πέντε έπιβατώ ν. Τό άτύχημα οφείλεται εις 
πρόσκρουσιν (λόγω χαμηλής νεφ ώ σ εος) τοϋ άεροσκα- 
φους έπ ί υψώματος τής Πάρνηθος. Ε ις τον τόπον τοϋ 
ατυχήματος έσπευσαν κατόπιν τηλεφω νικής ειδοποιη- 
σεως τοϋ Ά στυνομ ικοΰ  Σταθμάρχου Μ αλακάσας ο 
’Α νώτερος Δ ιοικητής Χωροφυλακής Στερεας Ε λ λ ά 
δος καί εμπειρογνώμονες τοϋ 'Υπουργείου ’Αεροπορίας.

Σ Υ Ν Ε Λ Η Φ Θ Η  έξωθι τω ν Ίω αννίνω ν, κατόπιν συμ
πλοκής, ό δραπετεύσας προ τινων ήμερων εκ τοϋ A  . 
Σ τρατιω τικού  Νοσοκομείου ’Αθηνών Ίω άνννης Σ γο υ 
ρός—κατάδικος εις ισόβιον ειρκτήν διά ληστείαν μετά 
φόνου.

Η Ε Λ Λ Α Σ  έκύρωσε διά νόμου τήν ύπογραφεΐσαν 
παρ’ αύτής έν Γενεύη διεθνή σύμβασιν δια την κατα- 
πολέμησιν τή ς  Σ ω ματεμπορίας. 'Ω ς  γνωστόν η εν 
λόγω  σύμβασις καταρτισθεϊσα κατόπιν πρωτοβουλίας 
τοϋ άρμοδίου Τ μήματος τής «Κοινωνίας τών Εθνών», 
ύπεγράφη καί ύπό πολλών ’Αφρικανικών και Μεσανα
τολικώ ν χω ρώ ν, ένθα περιπλανώ νται συνήθως οί π λ ε ΐ-  
στοι τώ ν διεθνών σω ματέμπορων. Τό τελευταΐον τοϋτο 
άν μη τ ι  άλλο, τουλάχιστον άποτελεΐ εΰοίωνον σημεΐον 
διά τήν περιστολήν τοϋ ολέθριου τούτου κακού εν πνευ- 
ματι διεθνούς συνεργασίας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Χ Ω ΡΟ Φ Υ Λ Α Κ  Η Σ  ύπό τόν 'Υ π ε
νωμοτάρχην Μίσιον επέτυχε νά έξοντώση εις τήν π ε- 
ριοχήν Βραστών Χ αλκιδικής τόν ληστήν Ίω άννην Κ α- 
ρατζοβάλην μετά πολύωρον καταδίω ξιν καί άνταλλαγήν 
έκατέρωθεν πυκνών πυροβολισμών. 'Ο  έν λόγω  ληστής, 
διωκόμενος διά σωρείαν έγκληματικάς πράξεις, εΐχεν 
έπικηρυχθή παρά τή ς ’Ε π ιτροπής Δημοσίας ’Α σφαλείας 
Χ αλκιδικής.

Υ Π Ο  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν  τοϋ Σ ταθμού Χ ωροφυλακής Γλυ
φάδας συνελήφθησαν οί διαρρήκται Λ. Π αυλής, Α. 
Βαλσάμης, X. Ζουλούμης καί Σ . Βλάντης, ο'ίτινες 
άποτελοΰντες σπείραν εΐχον διαπράξει τόν τελευταΐον 
καιρόν άρκετάς κλοπάς εις βάρος καταστημάτω ν καί 
οικιών.

Σ Υ Ν Ε Λ Η Φ Θ Η  καί άπεστάλη άρμοδίως ό ψευδομονα- 
χός Ε ύάγγελος Καλκάνης. Ο ύτος έμφανιζόμενος ως 
άπεσταλμένος Τέρας Μονής τοϋ 'Α γ ίου  ’Ό ρους ενήργει 
εράνους δήθεν διά φιλανθρωπικούς σκοπούς μεταξύ τώ ν 
κατοίκων διαφόρων χω ρίω ν τής ’Α ττικ ή ς καί άλλων 
περιοχώ ν. Ό  ’ίδιος κατηγορεΐτα ι επ ίσης καί διά κλοπας 
εις βάρος ναών εις ους εύχερώς είσήρχετο λόγιο τοϋ 
μοναχικού οπερ έφερε σχήματος:

Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Ο Ν  τροχαΐον άτύχημα  έλαβε χώραν τάς 
άπογευματινάς ώρας τή ς 6ης τρέχοντος έπ ί όδοϋ άγού- 
σης προς ’Αθηναϊκόν νεκροταφείου. Συγκεκριμένω ς 
αύτοκίνητον μεταφέρον νεκρόν, παρέσυρε καί έτραυμά- 
τισε πεζοποροΰντα γέροντα. Τό συμβάν δεν θα είχε 
βεβαίω ς ΐδιάζοντα χαρακτήρα έάν τό ζημιογόνον αύτο
κίνητον δεν ήτο νεκροφόρα ή όποια οσάκις «φιλοξενεί» 
ματαστάντα ή μεταστάσαν έκ τοϋ πρόσκαιρου καί μά
ταιου τούτου κόσμου, πρέπει νά κ ινήτα ι βραδέως. 
Έ κ τ ο ς  πλέον έάν ώς προσφυέστατα παρατηρεί ’Α θη
ναϊκή έφημερίς—είς τήν προκειμένην περίπτω σιν ισχύει 
ό στίχος τή ς «Έ λεονώ ρας» τοϋ Μ πύργκερ «τα χείς  
βαδίζουν οί νεκροί» οπότε... ουαι εις τους επ ιζώ ντας...

Θ Η Ρ ΙΩ Δ Ε Σ Τ Α Τ Ο Ι  έγκλημα τ ιμ ή ς  έλαβε χώραν 
είς τό χωρίον Μ. Χ ώρα ’Αγρίνιου με θύματα τον Νικ. 
Π απαγεω ργίου καί τήν Βασιλικήν Τσαλαβαρα και 
δράστας τούς άδελφούς τής τελευταίας Σπυρίδω να και 
Θεοφάνην. Ουτοι φέροντες βαρέως τον αισθηματικόν 
δεσμόν τής Βασιλικής μετά τοϋ είρημένου Π α π α γεω ρ γ ί
ου, άπεφάσισαν νά δράσουν έγκληματικώ ς. Ο υτω  την 
πρω ίαν τής 29ης λήγοντος ό Σπυρίδω ν έφόνευσε διά 
μαχαίρας έξωθι τοϋ χωρίου του τόν Π απαγεω ργίου, 
ένώ ταυτοχρόνως, σχεδόν ό Θεοφάνης έντός τής ο ι
κ ίας του τήν άδελφήν του.

Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Σ Θ Ε ΙΣ Α  είς τόν ’Α στυνομικόν Σ τ α 
θμάρχην Ν εαπόλεως Λ ακωνίας ή 35έτις Χ ριστίνα χήρα 
Βασιλείου Μ παλαμπάνου—μήτηρ 5 άνηλίκων τέκνων— 
άνέφερε ότι έφόνευσε έντός τής οικίας της τον 19ετή 
Σπυρίδω να Ά νικολα ΐτην , πλήξασα τούτον δια πελεκεω ς 
είς τήν κεφαλήν καθ’ όν χρόνον έκοιμάτο. Ως προεκυψεν 
έκ τή ς σχετικής προανακρίσεως τό θύμα συνέζη παρα
νόμους μετά τή ς δράστιδος, ή τις αντιληφθεΐσα ότι προ- 
τίθετα ι νά τήν έγκαταλείψη όριστικώς, εύρέθη^ εν 
άπογνώσει καί ούτω έπέλεξε ους ένδεδειγμενην λυσιν 
τό έγκλημα.

Κ Α Τ Α  Τ Ρ Ο Π Ο Ν  τραγικώ ς πρω τότυπον έθεσεν 
τέρμα είς τήν ζωήν του ό Νικόλαός Στεγιουλης, ετουν 
70, κάτοικος έν ζω ή Βατσινιάς Τρικάλων. Ό  άτυχής
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γέρω ν, άφοΰ άρχικώ ς κατάφερε διά μαχαιριδίου πολ
λαπλά τραύματα εις την κοιλίαν του, έν συνεχεία έστά- 
θη έπί^ αυτοσχεδίου αγχόνης, ό μηχανισμός τη ς  όποιας 
έλειτούργησεν^ άφ’ ής σ τιγμ ή ς έπίεσε τήν σκανδάλην 
του όπλου, την κάννην τοΰ όποιου ε ίχε  τοποθετήσει 
κ ά τω θ ι τή ς  σιαγόνος του.

Ε ΙΣ  Α Σ Π Α Σ Μ Ο Σ  ολίγον δεΐν νά καταλήξη εις αν
θρω ποκτονίαν... Τό σχετικό έπεισόδιον συνέβη εις 
Χ αλκ ίδα  τάς πρω ϊνάς ώρας τής 23ης τρέχοντος ότε 
ό νεαρός εργάτης Ν. Λ αζαρής συναντήσαε καθ’ οδόν την 
έκλεκτήν τής καρδίας του ήσπάσθη ταύτην εις την π α 
ρειάν. Ε ις  την ιδίαν όμως παρειάν ήστραψε μετά πάρο
δον δευτερολέπτων ισχυρός κόλαφος προερχόμενος ύπό 
7°Ρ, παραμονεύοντος πατρός τής νεάνιδος. ’Α κολούθως 
ο εςαγριω μένος γονεύς έζήτησεν ίκανοποίησιν παρά τοΰ 
νεαρού έρω τιδέω ς δστις όμως έπροτίμησε νά τοΰ κ α - 
ταφέρη εις τό στήθος π λή γμ α  —ευτυχώ ς έλαφρόν—διά 
...«φαλτσέτας». Κ α τ’ αύτόν τον τρόπον άντιδροϋν εις 

ανεπιθ')μητους—έστω  καί π ατρ ικά ς—παρεμβάσεις 
οί ερωτευμένοι « ίππότα ι»  τής σήμερον...

Τ Η Ν  Ν Τ Κ Τ Α τώ ν  Χ ριστουγέννων πυρκα ϊάέξεδηλώ - 
θη εντός τοΰ έπ ί τή ς  όδοΰ Β ογατσικοΰ τή ς Θεσσαλονίκης 
κειμένου διαμερίσματος τοΰ άποστράτου ίλάρχου Σ τα υ -  
ρούδη. Τό πΰρ, προκληθέν μάλλον έκ κακής λειτουρ
γ ία ς  τω ν διακοσμητικών φώ τω ν έορταστικοΰ Χριστου
γεννιάτικου δένδρου, μετεδόθη τα χύτα τα  είς τά  άνηρ- 
τημενα επ  αυτοΰ δώρα. Τ ελικώ ς άπεφεύχθη ή γενίκευ- 
σις^τής πυρκα ϊάς χάρις εις τήν ψυχραιμίαν τοΰ οικοδε
σπότου, δστις άφοΰ περιετύλιξε τό δένδρον διά κλινο
σκεπάσματος έν συνεχεία έξεσφενδόνισε τοΰτο είς τό 
κατάστρω μα τή ς  όδοΰ.

Π Ρ Ω Τ Ο Φ Α Ν Η Σ  διά τά  Ε λλ η ν ικ ά  έγκληματολο- 
γ ικ ά  χρονικά χαρακτηρίζετα ι ό τρόπος διά τοΰ οποίου 
ή 2 2 έτ ις  Π αναγιώ τα  Ν ταλιάνη έξεδικήθη τον έγγαμον 
Π αναγιώ την Γεωργανάν, κάτοικον Θούριας—Καλαμών. 
Α υτή φερουσα βαρέως τήν πα ρ ’ αύτοΰ έγκατάλειψ ίν της, 
παρεσυρε τήν ήμέραν τω ν Χριστουγέννων είς έρημικήν 
τοποθεσίαν τήν έπταέτιδα  —καί έορτάζουσαν!—θυγα
τέρα του Γεωργανά, Χ ριστίνα, τήν οποίαν καί έτραυ- 
ματισε διά μαχαίρας είς τον κρόταφον καί τήν κοιλια
κήν χώραν. Τό άθώον θύμα έξέπνευσε καθ’ δν χρόνον 
μετεφερετο εις την κλινικήν, ενώ ή δράστις τραπεΐσα  
είς φυγήν συνελήφθη βραδύτερον καί έφυγαδεύθη 
εγκα ίρω ς διά νά μή λυντσαρισθή ύπό τοΰ εξαγρ ιω μέ
νου πλήθους.

Ε ςιΗ  ’Α θηναίοι κα ί Π ειραιεΐς μαθηταί έζησαν 
έφ ιαλτικάς ώρας κατά  τήν διάρκειαν έκδρομής τω ν είς 
τήν Πάρνηθα. Ο ύτοι καταληφθέντες κατά  τινα 
στιγμήν υπο χιονοθυέλλης άπώλεσαν τον προσανατο
λισμόν τω ν μέ άποτέλεσμα νά διασκορπισθοΰν είς τάς 
χιονοσκεπείς κλιτΰς τοΰ όρους. Ε ύτυχώ ς ε ις  έξ αύτών 
κατώ ρθω σε νά φθάση τάς π ρώ τας έσπερινάς ώρας τής 
28ηε λήγοντος είς Ά σπρόπυργον διά νά άναγγείλη τό 
συμβάν εις τον ομώνυμον Σταθμόν Χωροφυλακής. Ε ύ- 
θυς μετά ταΰτα  ομάδες Χωροφυλάκων καί πολιτώ ν 
ετραπησαν προς τήν Πάρνηθα ένθα μετά όλονύκτιον 
αναζήτησιν άνεΰρον άπαντας τούς άγνοουμένους ζώ ν- 
τας μεν αλλα εν καταστάσει εξαντλητικής κοπώσεως.

Ό  Π α λ α ι ό ς

εποχιακά

ΦΘΑΝΟΥΝ πάλι τώ ν γιορτών οί μέρες . Συγκλονιστικές 
στιγμές που έρχονται νά γεμίσουν τις καρδιές μας μέ τούς 
ιριδισμούς μιας άπειρης μυστηριακής γοητείας, νά ξυπνή
σουν μέσα στήν ταραγμένη μας ψ υχή δλη τήν ποίηση τής 
καλωσυνης καί τής αγάπης . Έ ρχονται νά μάς πάρουν στά 
διαπλατα φτερά τους καί νά μάς ταξιδέψ ουν, έστω καί 
για  λίγο , πάνω άπ’ τά γή ϊνα , στό μαγικό κόσμο τοΰ πα- 
ραμυθιοΰ , στήν γοητεία τ’ όνείρου .

Γιά μιά ακόμα φορά ή καρδιά μας θά γίνη -π ρ έ π ε ι  νά 
γίνη—τό λίκνο του νεογέννητου Χ ΡΙΣΤ Ο Υ . Γιά μιά έστω  
στιγμή θά νοιώσουμε κΓ έμείς τήν παναθρώπινη λαχτάρα  
να γίνουμε μάγοι καί ποιμένες καί νά υψώσουμε τά μά
τια μας στόν άπέραντο ουρανό τής ψ υχής μ α ς, γιά  ν ’ 
ατενίσουμε τό περίλαμπρο άστέρι, πού θά μάς φέρη στήν 
ήρεμη προσδοκία καί τήν λυτρωτική γαλήνη .

Μα σα πη κανείς, μπορεί στήν πεζή τήν έποχή μ α ς, ποΐ 
μέ?“ ,τ^ ,μέρα κόΡ€ι τού« δεσμούς μέ τήν παράδοση καί 
που ό υλιστικός άνεμος παρασέρνει κάθε παραδεγμέντ 
ά ξ ία ,ν  ανθίση στήν άγονη καί στείρα, σάν έρημο ψυχέ 
μας , τό λουλούδι τής νοσταλγίας καί ψυχικής άνάτασης 

Είναι δυνατόν σήμερα πού στά χείλη  μας πέτρωσε τέ 
χαμ,όγελο καί τό άγριο μίσος σκότωσε στίς καρδιές μα< 
τήν άνόθευτη συγκίνηση , νά νοιώσουμε έστω καί γιό 
μια στιγμ ή , τήν άπλή έκστατική χαρά τώ ν παιδικών μαι 
χρόνω ν ; Κι όμ ω ς, θαρρούμε, δτι ό ό μ ο ρ φ ο ς  παιδίκόί 
κόσμος μας δέν πέθανε άκόμα όριστικά, ζή κάπου βαθειά 
μ°!'ν i 1 ΜΡε? > πού οί αφορμές είναι έρεθιστικέι
κι ή ατμόσφαιρα κατάλληλη , φανερώνεται κάπου κάπου
δειλά. Ολοι μας γινόμαστε άθελά μας, έστω καί γιά λίγο, 
τ ανέμελα παιδόπουλα τώ ν άλλοτινώ ν καιρών, παίρνουμε 
στα χέρια μας τό «τρίγω νο» καί τριγυρνάμε στίς ρούγες 
μέ μόνη λαχτάρα κΓ άπαντοχή , τό φ ίλεμα τώ ν καλοκυ
ράδων .

Αλλωστε αυτό τό νόημα δέν έχει ή όμαδική άπ’ τίς 
πόλεις φ υ γ ή  μας αυτές τίς μέρες ; ΓΓ αυτό δέν άποζητάμε 
ολοι μας τήν ευφρόσυνη αυτή περίοδο, τό άμόλευτο πε
ριβάλλον του χω ριού , τή γλυκειά θαλπωρή πού δίνει τό 
τζακ ι, καθώς ή γιαγιά —αιώνιο σύμβολο τού παραμυθιού 
—άνασκαλεύει τή φω τιά καί τίς άναμνήσεις της ;

"Οσοι, λ ο ιπ όν, κυριευμένοι άπ* τή νοσταλγία , θά 
πάρετε τό δρόμο τού γυρισμού, αύτές τίς μέρες, στό χωριό, 
πού άκόμα κρατάει τά πατροπαράδοτα έθιμα σάν άτίμητη 
κληρονομιά , έκεί πού θ’ άποθαυμάζετε μέσα άπ* τό αύτο- 
κίνητό σας τό έξωραίσμένο άπό τήν άσπιλη τού χιονιού  
λευκότητα τοπίο , για μιά στιγμή μόνο, σκεφθήτε δτι κά- 
ποιος άνώνυμος φ ίλ ο , σας, ό Χ ω ροφύλακας, πού κι* 
αυτές ακόμα τίς μέρες ό παγω μένος άγέρας τοΰ ριπίζει τό 
πρόσω πο, είναι έτοιμος νά σάς δώση άνεπιφύλακτα τήν 
αγάπη καί τήν καλωσύνη τ ο υ .

όπως θά τόν δήτε νά βηματίζη στήν έρημιά γιά  νά 
,εσταθή , σταματήστε γιά λ ίγ ο , δώστε του έγκάρδια τό 
χέρι καί πέστε του « Χ ρ ό ν ι α  Π ο λ λ ά »  μέρες
π ο ύ ν α ι ...

X . -
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Έ κ φ υ λ ι β ΐ ΐ κ α ί

ά ρ θ ρ ο π ά θ ε ι α ι

Α Ι ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑΙ αρθροπά
θεια είναι χρόνιαι έκφυλιστικα'ι άλ- 
λοιώσεις των αρθρώσεων έμφανιζό- 
μεναι γύρω στην ηλικία των σαράντα 
ετών και έπιδεινούμεναι μέ το πέ
ρασμα τον χρόνου. Είναι παθήσεις 
πού σνναντώνται συχνά, και μάλιστα 
τα τελευταία χρόνια έχει παρατη- 
ρηθή μια σημαντική έξαρσις.

Α ί έκφυλιστικα'ι άρθροπάθειαι, πού 
είναι καί πολύ συχνότεροι διαφέ
ρουν από τις ρευματοειδείς αρθρί
τιδες, τόσον ώς προς τά αίτια πού τις 
προκαλοΰν, όσον καί προς τάς άλλοι- 
ώσεις καί τον τρόπον θεραπείας.

Αί έκφυλιστικα'ι άρθροπάθειαι, χα
ρακτηρίζονται έξ άλλοιώσεως των 
αρθρικών επιφανειών καί άπό παθο
λογικήν αϋξησιν τοϋ παρακειμένου 
οστίτου ιστόν, τά γνωστά μας «άλα
τα» καί «όστεόφντα».

Είναι δυνατόν να προσβληθή μια 
ή περισσότερες αρθρώσεις. Αυτές 
πού προσβάλλονται συχνότερα είναι, 
τής σπονδυλικής στήλης, τοϋ ισχίου, 
τοϋ γόνατος, τών δακτύλων, όπως 
τοϋ μεγάλου δακτύλου τοϋ ποδός τό 
γνωστό «κότσι». Ειδικά αί έκφυλι- 
στικαί άρθροπάθειαι τής σπονδυλι
κής στήλης λέγονται σπονδυλαρ- 
θροπάθειαι.

Τά αίτια πού τις προκαλοΰν είναι 
ποικί/.α, αν καί τό αίτιον τοϋ πρωίμου 
γήρατος τοϋ άρθρικοϋ χόνδρου δεν 
είναι άκριβώς γνωστό.

’Ενοχοποιούνται διάφοροι παρά
γοντες καί πρωταρχικά ό παράγων 
ιδιοσυστασία τοϋ όργανισμοϋ. Σέ 
πολλά άτομα ό άρθρικός χόνδρος 
προσβάλλεται ένωρίτερον καί ταχύ- 
τερον άπό ο,τι σέ άλλα.

’Ορμονικές διαταραχές καί δή 
κατά τήν κλιμακτήριον, έπιδεινώ-

Π Α Ν . ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ
'Επιάτρου Χωροφυλακής 

'Ορθοπεδικού -  Χειρουργού

Άοχομένη όστεοαρθρίτις τοϋ γόνατος, μέ 
εκδηλα σημεία φθοράς τούτον.

νουν τις άρθροπάθειες, όπως έπίσης 
τό βάρος τοϋ σώματος καί οί κύκλο- 
φοριακές διαταραχές. ’Αρθρώσεις 
πού δέχονται μεγαλυτέρας πιέσεις ή 
φορτίσεις όπως, τής σπονδυλικής 
στήλης, τοϋ ισχίου, τοϋ γόνατος, 
τών ποδιών, προσβάλλονται συχνό
τερο ν τών άλλων, όπως καί οί αρ
θρώσεις πού παρουσιάζουν μεγαλύ- 
τερον εύρος κινήσεων ή χρήσιν π.χ. 
οί αρθρώσεις άγκώνων, χειρών.

Κάκωσις ή τραυματισμός άοθρώ- 
σεως κατά τό παρελθόν, άκόμα καί

πριν πολλά χρόνια, πολύ συχνά εξε
λίσσεται σέ έκφνλιστική αρθροπά
θεια, στήν λεγομένη μετατραυματι- 
κή άρθρίτιδα.

Φλεγμονές αρθρώσεων ή δυσπλα
σίες, όπως όστεοχονδρίτιδες, ραιβό- 
της ή βλαισότης άρθρώσεως, προ- 
διαθέτουν σέ έκφυλιστικές αρθροπά
θειες.

ΓΙολύ συχνές είναι οί λεγάμενες 
έπαγγελματικές έκφυλιοτικές αρθρο
πάθειες, σννεπεία υπερβολικής χρή- 
σεως μιας ώρισμένης άρθρώσεως, 
όπως τών άγκώνων σέ έργάτες αε
ροσυμπιεστών ή ορυχείων, τών καρ
πών καί οί αρθρώσεις τών δακτύλων 
σέ γραφείς, τών γονάτων καί τών 
ποδοκνημικών σέ άθλητές, τών ώμων, 
τών δακτύλου, τών γονάτων σέ οικο
κυρές.

Οί άλλοιώσεις πού δημιουργοϋνται 
στήν άρθρωσιν άφοροΰν κυρίως τον 
άρθρικόν χόνδρον.

Ό  φυσιολογικός χόνδρος είναι 
ομαλός καί έλαστικός. Στήν έκ- 
φνλιστική άρθροπάθεια ο χόνδρος 
καθίσταται σιγά σιγά άνώμαλος, 
καταστρέφεται, αί προστριβόμεναι 
έπιφάνειαι τής άρθρώσεως σκληρύ- 
νονται καί δημιουργοϋνται οστεόφυτα 
καί όστικές κοιλότητες. Ό  άρθρικός 
θύλακος πού περιβάλλει τήν άρθρω- ^  
σιν έρεθίζεται, σκληρύνεται, δη- 
μιουργοϋνται αποτιτανώ σεις πού ή 
ουγκρατοϋνται διά μίσχου ή άπο- 
πίπτουν έλευθέρως εντός τής άρ
θρώσεως. Συνέπεια όλων αυτών τών 
ερεθισμών, καί ειδικά στήν άρθρωσιν 
τοϋ γόνατος αυξάνεται τό υγρόν τής 
άρθρώσεως δημιουργουμένου έτσι 
τοϋ ύδράρθου.

'Η  κλινική έμφάνισις τής νόσου 
έν άρχή είναι άβληχρά. Παρατη- 
ρεϊται μικροϋ βαθμοϋ δυσκαμψία 
καί πόνος στήν άρθρωσιν. Μέ σχετι
κήν άνάπαυσιν καί σαλνκιλικά ( α
σπιρίνη ) τά ένοχλήματα εντός ολί
γου υποχωρούν. Ή  πάθησις όμως 
ουνεχίζει σιγά σιγά τήν φθοράν τής 
άρθρώσεως καί άλλοτε μετά άπό 
κάποιο χρονικό διάστημα, εγκαθ ί
στανται αί άναφερθεϊσαι άλλοιώσεις 
καί τά ένοχλήματα έπανέρχονται 
πλέον έντονα καί δυσκόλως ύποχω- 
ροϋν.

Ό  πόνος καί οί μυϊκές συσπάσεις 
αυξάνονται κατά τήν κίνηοιν και 
έπιδεινοϋνται υπό τοϋ ψύχους καί ^
τήν πτώσιν τής βαρομετρικής πιέ- 
σεως ενώ άντιθέτως υποχωρούν ή 
έξαφανίζονται μέ τήν άνάπαυσιν, 
τά σαλυκιλικά (άσπιρίνη) καί τά 
θερμά επιθέματα.

748



Ή  δυσκαμψία τής άρθρώσεως 
είναι έκδηλος μετά την πρωινήν έγερ- 
σιν ή οίανδήποτε έγερσιν και μετ’ 
ολίγον με τάς ήπιας κινήσεις τής άρ- 
θρώσεως υποχωρεί, εν άντιθέσει με 
τον πόνον. Με τον περιορισμόν τής 
κινητικότητος τής άρθρώσεως παρα
τηρούνται άτονίαι και μυίκα'ι άτρο- 
φίαι των μυών πού κινούν τήν άρ- 
θρωσιν.

Τα ακτινολογικά ευρήματα εν 
αρχή είναι ασαφή ενίοτε δε και παρά 
τήν εντασιν των ενοχλημάτων. Ή  
διάγνωσις τότε, διά νά προληφθή 
ή έξέλιξις, πρέπει νά τεθή κλινι- 
κώς. Άργότερον, ή ακτινολογική 
είκών είναι τυπική με στένωσιν τού 
μεσαρθρίου διαστήματος, σκληρυν
τική καί άνώμαλ.ος όψις των επιφα
νειών καί άπεικόνισις των οστεοφύ
των.

Ή  θεραπεία τών έκφυλιστικών 
αρθροπαθείων είναι κυρίως συντη
ρητική, ή χειρουργική θεραπεία σπα- 
νίως χρησιμοποιούμενη, είναι τό 
έσχατον μέσον.

Ή  έμφάνισις τών ένοχλημάτιον 
θά πρέπει νά όδηγήση τον ασθενή εις 
τον ιατρόν του, ό όποιος άνάλογα 
με τήν έντασίν των καί τον βαθμόν 
φθοράς τής άρθρώσεως θά δώση τήν 
δέουσαν θεραπευτικήν άγωγήν.
”Ετσι θά προληφθή καί ή περαιτέρω 
φθορά τής άοθρώοεως.

Τά χρησιμοποιούμενα θεραπευ
τικά μέσα είναι, φαρμακευτική αγω
γή, άνάπαυσις, θερμοθεραπεία, προς 
ύποχώρησιν τών ενοχλημάτων καί 
ά ποκατάοτασιν τής κινητικότητος 
τής άρθρώσεως. Μετά επακολουθούν 
μέ άριστα αποτελέσματα, φυοικοθε- 
ραπεϊαι, διαθερμίαι, υπέρηχοι, κινη- 
σιοθεραπείαι.

Συχνά ένεργοϋνται εγχύσεις ύδρο- 
κορτιζόνης εις τήν άρθρωσιν ή πέ- 
ριξ αυτής. Τά αποτελέσματα αυτής 
τής μεθόδου είναι θεαματικά μέν, 
αλλά παροδικά, καί ή φθορά τής άρ
θρώσεως συνεχίζεται.

’Επί βαρυτέρων περιπτώσεων 
χρησιμοποιούνται άκτινοβολίαι, ορ
θοπεδικά μηχανήματα καί ζώι αι.

Τέλος θά πρέπει νά ύπενθυμισθή 
orι, ή πάθησις εξελίσσεται αν άφε- 
θή εις τήν τύχην της μέ άποτέλ,εσμα 
τήν φθοράν, τήν καταστροφήν καί 
τήν άγκνλωσιν τής προσβληθείσης 
άρθρώσεως.

’Ίσως, σε επόμενα σημειώματα 
μάς δοθή ευκαιρία νά άο χολ.ηθούμε 
μέ τήν προσβολήν κάθε μιας άρ
θρώσεως χωριστά καί τήν άκολου- 
θητέαν άγωγήν σέ κάθε μία άπ’ 
αυτές.

Τ Ο  Κ Ο Ι Ν Ο  

Κ Ρ Υ Ο Λ Ο Γ Η Μ Α

ΤΟ ΚΟΙΝΟ κρυολόγημα άποτελεΐ ένα 
άπό τά πιο μυστηριώδη νοσήματα, ένα 
άπ’ τά νοσήματα πού την προέλευσί τους 
καί τήν αιτία τους δέν τήν ξέρουμε.

Τό κρύο, αναντίρρητα, πρέπει νά παίζη 
κάποιο ρόλο. Ωστόσο ό ρόλος του αυτός 
περιορίζεται στο έλάχιστο. Γιατί, στην 
πραγματικότητα, τό κρύο καί τό «κρυολό
γημα» πού «άρπάζουμε» άπ’ αύτό, δέν 
δικαιολογούν μέ κανένα τρόπο τήν συμπτω
ματολογία καί τά ένοχλήματα πού προκα- 
λεϊ αύτή ή κλινική εικόνα, πού γιά ιστο
ρικούς μονάχα λόγους, εξακολουθεί νά 
άποκαλήται άκόμα καί σήμερα «κρυολό
γημα».

Ό  ρόλος τού κρύου, είναι ότι άπλώς 
μειώνει τίς άμυντικές δυνάμεις τού οργα
νισμού, κάνοντάς τον πιο εύάλωτο στά 
διάφορα νοσήματα, μέ τη μειωμένη άντί- 
στασί του.

Σήμερα πιο πολύ πιστεύεται ότι τό κοι
νό κρυολόγημα άποτελεΐ μιά μορφή άκα- 
θόριστης άλλεργίας, παρά ό,τι δήποτε άλλο.

'Ωστόσο, οί διάφορες έρευνες πού γίνον
ται έδώ καί άρκετές δεκαετίες, γιά τήν 
άνακάλυψι τού αιτίου τού κοινού κρυολο
γήματος, έχουν άποδείξει ότι στην κάθε 
περίπτωσι, ύπάρχει άπαραίτητα καί μιά 
ομάδα ίων. Ά λλ’ οί ομάδες αύτές διαφέ
ρουν κάθε φορά. Καί ύπάρχουν 30 
εΐδη...

“Ετσι, τίποτε τό θετικά γιά τό αίτιο 
πού προκαλεΐ τό κοινό κρυολόγημα δέν 
ξέρουμε ώς τήν στιγμή αύτή.

Τό κοινό κρυολόγημα εμφανίζεται συνή
θως μέ μιά σειρά ενοχλητικών συμπτωμά
των, πού συνήθως παρουσιάζονται άπό 
18—48 ώρες, άπό τή στιγμή τής προσβο
λή?·Τό πρώτο, συνήθως σύμπτωμα, είναι 
ένας ενοχλητικός έρεθισμός στή μύτη καί 
στο λαιμό, ένα αίσθημα πού μάς κάνει νά 
νοιώθουμε ότι ή μύτη κι’ ό λαιμός μας 
είναι σάν «γδαρμένοι», πού σύντομα εξε
λίσσεται σέ κατάρρουν.

Έ τσι, ή μύτη άρχίζει νά «στάζη», τά 
μάτια τσούζουν καί συχνά είναι κάπως 
κόκκινα, υπάρχει ένας ελαφρός ώς μέτρια 
πονοκέφαλος—ποτέ πολύ δυνατός, κάτι 
τέτοιο θά είναι σύμπτωμα άλλου νοσήματος

γενική κακουχία καί μερικές φορές— ειδικά 
στά παιδιά — κι’ ένας πυρετός πού κυμαί
νεται άνάμεσα στο 37,7 ώς τό 38.

Μερικές φορές, αύτός ό πυρετός παρου
σιάζεται μέ ρίγος. Τίς πιό πολλές όμως 
φορές, δ άρρωστος νοιώθει άντί γιά ρίγος 
ένα είδος άνατριχίλας, πού δέν φέρνει όμως 
πάντα πυρετό. Τό γνωστό όμως ρίγος— 
όπως τό ξέρουμε άπό άλλα νοσήματα—καί 
πού σ’ αύτά προηγείται άπό τόν πυρετό, 
δέν παρουσιάζεται, ή παρουσιάζεται πολύ 
σπάνια καί όχι έντονο.

Ό  άρρωστος νοιώθει μιά γενική κακου
χία, μερικές φορές, στήν άρχή τούλάχιστον 
παρουσιάζεται βήχας καί ταύτόχρονα ό 
άρρωστος παραπονιέται γιά μικροπονάκια 
σέ διάφορα σημεία— τήν πλάτη, τή μέση, 
τά πόδια κ.λ.π. Κι’ όσο περνά ό καιρός, τό
σο πιό πηχτά γίνονται τά εκκρίματα πού 
βγαίνουν άπό τή μύτη, άλλά τό πηχτό 
έκκριμα, μερικές φορές, έναλλάσσεται καί 
μέ πιό άραιό έκκριμα.

Στο μεταξύ, μειώνεται σημαντικά ή 
αίσθησι της όσφρήσεως καί της γεύσεως, 
ένώ ό έρεθισμός καί τό τσούξιμο στο λαιμό 
καί τή μύτη γίνονται πιό ένοχλητικά.

Μερικές φορές, ό κατάρρους είναι τόσο 
έντονος, ώστε νά προκαλή σκασίματα στά
χείλη·

“Αν κυττάξουμε στο βάθος τού λαιμού, 
θά δούμε ότι είναι κόκκινος κι’ ερεθισμένος 
κι’ αύτός. Καμμιά φορά προσβάλλονται 
ταυτόχρονα κι’ οί άμυγδαλές, οπότε μαζί 
μέ τ’ άλλα ένοχλήματα παρουσιάζεται καί 
πόνος όταν ό άρρωστος άποπειραθή νά 
καταπιή. ’Αλλά αύτό δέν είναι άπαραίτη- 
το.

'Η  διάγνωση άνάμεσα στο κοινό κρυολό
γημα κι’ ένα σωρό άλλα νοσήματα όπως 
ή γρίππη, ή κόρυζα, διάφορα έπίσης άνα- 
πνευστικά νοσήματα κ.λ.π. δέν είναι πάντα 
εύκολη.

Στις περιπτώσεις όμως πού πρόκειται 
γιά κοινό κρυολόγημα, όλα αύτά ύποχω- 
ρούν τό πολύ μέσα σέ τέσσερις μέρες— αν 
φυσικά δέν παρουσιασθοΰν έπιπλοκές πού 
κι’ αύτές δέν είναι κάτι τό σπάνιο.

Θεραπεία γιά τό κρυολόγημα δέν ύπάρ- 
χει. Δέν ύπάρχουν δηλαδή, φάρμακα, πού 
νά θεραπεύουν, έκτος φυσικά άπό έκεΐνα 
πού τά παίρνουμε γιά άνακούφισι—fta 
νά ξεβουλώση, δηλαδή, ή μύτη, νά πέση 
ό πυρετός, νά σταματήσουν οί πόνοι.

Κατά καιρούς, βέβαια, οί διάφορες φαρ
μακοβιομηχανίες έκαναν άφθονη διαφήμιση 
γιά διάφορα φάρμακα πού θεραπεύουν τό 
κοινό κρυολόγημα. 'Ωστόσο κανένα άπό 
τά φάρμακα αύτά δέν έχει άποδειχθή ότι 
έχει πραγματικά θ ε ρ α π ε υ τ ι κ έ ς  
ιδιότητες!

Τό τελευταίο πού συνιστούσαν ήταν ή 
Βιταμίνη C .’Αλλά καί γιά τίς θεραπευτικές 
ιδιότητες αύτης δέν ύπάρχει άκόμα καμμιά 
άπόδειξη.

Ή  Βιταμίνη C πάντως, ύποστηρίζεται 
ότι έχει άντιμικροβιακές ιδιότητες γιατί 
βοηθά στήν άμυνα τού οργανισμού.

“Ετσι, ή μόνη θεραπεία είναι ή...πα
τροπαράδοτη : ξάπλωμα στο κρεβάτι, ξε
κούραση, λίγα ζεστά (πού κι αυτα απλώς 
άνακουφίζουν, χωρίς νά θεραπεύουν) καί 
κάποια σχετική δίαιτα, πού γίνεται γιά νά 
μήν βαραίνη τό στομάχι, ώστε νά μην 
προστίθεται καί ή «βαρυστομαχιά» στήν 
άλλη ταλαιπωρία.

Καί κάτι άκόμα: Τό κοινό κρυολόγημα 
δέν άφίνει κανενός είδους άνοσία. “Ετσι, 
μπορεί τό ένα κρυολόγημα νά διαδέχεται 
τό άλλο...
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Το Ίκάριο δράμα καί πάλι συνεκλόνισε 
τον Ελληνικό χώρο στις 23 Νοεμβρίου. 
Αυτή 8μως τή φορά όχι άπό Ίκάριους 
ένθουσιασμούς άλλα άπό μιά τιτανική 
προσπάθεια τοϋ άνθρωπον νά δαμάση 
τις αντίξοες συνθήκες τής φύσεως και νά 
φθάση σέ μιά άλλη «’Ιθάκη».

Ή  ’Οδύσσεια δέν τέλειωσε όμως πο
τέ.

Ή  νοσταλγία τοϋ γυρισμού δέν αγκά
λιασε τήν πραγματοποίηση καί ό άγχώδης 
δρόμος τής άβουλης φυγής δέν είχε τέλος.

Ή  ανθρώπινη ζωή λύγισε σ’ ένα φρι- 
κιαστικό άγκάλιασμα θανάτου. Τό Ίκάριο 
δράμα καί πάλι στά μάτια μας.

Τό άτσαλένιο πουλί σωριάστηκε κι’ 
άπόμεινε συντρίμια. Κι άπ’ τά συντρίμια 
μιά κόλαση φωτιάς κι οσμής, όσμής και- 
γόμενης άνθρώπινης σάρκας στις αισθή
σεις μας.

Τό άτσάλινο πουλί έσυρε γιά μιά άκόμη 
φορά τό χορό των φερέτρων. ’Εκεί ψηλά 
στις χαράδρες τοϋ Σαραντάπορου κοντά 
στο χωριό Μεταξά στά βράχια πού χωρί
ζουν τήν γή τής Θεσσαλίας μέ τήν Μακε
δονική γή άρχισε ένα ταξίδι στό άπειρο, 
μ’ ένα συγκλονιστικό προσκλητήριο νε
κρών. Κι άποδείχτηκε γιά μιά άκόμη 
φορά, ή τραγική τ’ άνθρώπου μοίρα νά 
υποτάσσεται στή φύση.

Τήν άγωνία τους πού έμεινε στά μά
τια τους δέν θά μπορέσουμε ποτέ νά δούμε, 
όπως δέν βλέπουμε τό πρόσωπό μας σ’ 
ένα καθρέφτη μαυρισμένο άπ’ τή φωτιά. 
Γ ιατί ή φωτιά είναι αύτή ποϋχει τήν δύ
ναμη σάρκες καί σίδερα νά ένώνη.

Δυνατό τό χαστούκι τής μοίρας στό 
πρόσωπό μας. Οί πληγές πού άνοίχτηκαν 
ξανά θ’ άργήσουν νά κλείσουν. Σέ τούτες 
εδώ τις στιγμές δέν χωρά παρηγοριά. 
"Ενα βουβό κλάμα κι ένα αίτιατό δάκρυ 
συγκλονίζει τις ύπάρΕεις μας. ’’Αφωνοι 
άντικρύζουμε τή συντριβή αυτής τής προ
σπάθειας — τής πορείας άνάμεσα άπό 
σύννεφα καί βράχια, άνάμεσα άπ’ τή ζωή 
καί τό θάνατο.

Μιά προσευχή λοιπόν στά χείλη μας 
άπ’ τή ψυχή ν’ άνέβη : νάναι τό χώμα
έλαφρό στ’ άπομεινάρια αύτών πού χάθη
καν, άναπαυμένες οί ψυχές τους κάτω άπ’ 
τό βλέμμα τού Θεού κι ή μνήμη τους 
α ι ώ ν ι α .

Πρώτοι άπ’ τούς πρώτους έφθασαν 
στόν τόπο τής τραγωδίας οί άνδρες τής 
Χωροφυλακής. Πιστοί στό καθήκον τους 
έδωσαν γιά μιά άκόμη φορά κάτι άπό 
τήν ψυχή τους καί μέ πρόσωπα σφιγμένα 
άπό τή λ.ύπη άρχισαν τό μακάβριο έργο 
τής περισυλλογής αύτών πού άπόμειναν 
αύτών πού κάποτε ήταν άνθρωποι. Στό 
ύψωμα Προφήτης Ήλίας τού Μεταξά 
Κοζάνης οί άνδρες τής Χωροφυλακής 
έδωσαν γιά μιά άκόμη φορά μαθήματα 
καρτερικότητας, προσφοράς, καθήκοντος 
καί άπεριόριστης συμπόνιας προς τόν 
άνθρωπο. Στις φωτογραφίες, πού πάρθη- 
καν άπό τό φωτογραφικό Συνεργείο τής 
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 
πού μετέβη επί τόπου, ομάδες Χωροφυ
λάκων, άψηφώντας τό δριμύ κρύο καί τόν 
παγωμένο άέρα, επιδίδονται στό έργο τής 
περισυλλογής.

’Ά γγ ελο ς  Πετρουλάκης 
’Ενωμοτάρχης

23 νοεμβρίου

Πρώτοι άπό τούς πρώ τους, ο'ι άνδρες τής Χ ωροφυλακής σπεύδουν στόν τόπο 
τής άεροπορικής τραγωδίας καί αμέσως αρχίζουν τίς απεγνω σμένες έρευνες 
γιά  τήν διάσωση τω ν τυχόν έπ ιζώ ντ ω ν.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * ----------------- ------------------------------------- -

τό νέο ΐκάριο δράμα

Μέσα στό τσουχτερό  
κρΰο τής χειμωνιάτικης  
νύχτας οί άνδρες τής Χ ω 
ροφυλακής μέ άληθινή 
συντριβή ψ υ χή ς, άλλα  
καί μέ άλτρουϊστική αυ
ταπάρνηση , πού πάντα  
διακρίνει τήν κοινωνική 
προσφορά τους, έρευνοΰν 
μέ τήν κρυφή έλπίδα μή
πως βρουν κάποιον άπό 
τούς έπιβάτες τοϋ μοι
ραίου άεροπλάνου ζω ν
τανό . Μάταιος δμως κό
πος . Τό δρεπάνι τοϋ χ ά 
ρου θέρισε τίς ζω ές καί 
τώ ν 50 έπιβατώ ν χω ρίς  
καμμιά διάκριση.

J



Α Θ A Η Τ

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

Ό  Σπήλιος Ζαχαρόπουλος 

προπονεί τά αυριανά 

ταλέντα του Ελληνικού 

’Αθλητισμού.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ της δημιουργίας τοΰ 
Σχολικού αθλητισμού υστέρα άπό την 
γνωστή απόφαση τοΰ 'Υπουργείου Παι
δείας, ό πρωταθλητής στίβου στους δρό
μους ήμιαντοχής (800 μ. 1500 μ.) Σπήλιος 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ,μέ προσωπική πρω
τοβουλία καί μέ τήν συμπαράσταση τής 
Γ.Γ.Α. καί τοΰ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. άνέλαβε τήν 
έκγύμνασιν μικρών παιδιών, μέ σκοπό τήν 
πραγματοποίηση ένός παλιού ονείρου, τήν 
δημιουργία νέων αθλητών για τόν 'Ελλη
νικό Στίβο.

Έ τσ ι ένα «Γραφείο Τύπου» στο Πανα
θηναϊκό Στάδιο καί πολύ διάθεση για 
δουλειά ήτανε τά πρώτα βήματα, τής προσ
πάθειας αυτής. Λίγα τά νέα αυτά «βλα
στάρια» στήν άρχή έγιναν μιά δυναμική 
μάζα, λίγο αργότερα καί αύτή τήν στιγμή 
ό πρωταθλητής μας έχει στήν διάθεσή του 
γύρω στά 450 άγόρια καί κορίτσια, άπό 
9 έως 15 χρονών.

’Ά ς δοϋμε όμως ποιος είναι ό Σπήλιος 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ πού σ’ αύτόν οί 
γονείς τών μικρών αύτών αύριανών πρω
ταθλητών, έμπιστεύθηκαν τά πιαδιά τους.

Τό 1967 πραγματοποίησε τήν έναρξη 
τής άθλητικής του καοριέρας μέ τήν ομά
δα τοΰ Παναθηναϊκού. Τό 1968 είσήχθη 
στήν Γυμναστική ’Ακαδημία άπό όπου 
καί άπεφοίτησε τό 1971. ’Αμέσως διωρί- 
σθηκε Καθηγητής Σωματικής ’Αγωγής 
στο Γυμνάσιο Ίστιαίας καί συγχρόνως 
γύμναζε καί τούς φοιτητάς τής Άνωτάτης 
Βιομηχανικής Πειραιώς.

Στήν άθλητική του δραστηριότητα έχει 
λάβει μέρος 75 φορές σέ Εύρωπαϊκά 
«Μήτιγκ» καί σέ άγώνες μέ τήν ’Εθνική 
μας ομάδα 48 φορές. Σταθμός στήν 
άθλητική του καρριέρα ήταν ή δεύτερη 
θέση πού κατέκτησε στο πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα τό 1971 μέ χρόνο (3' 46") σέ 
άγώνες (κλειστού στίβου), μέ πρώτο τόν 
Γάλλο πρωταθλητή Μπόξ Μπέρς.

Τό 1968 ό Σπήλιος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
κατετάγη στήν Χωροφυλακή καί έμεινε 
στο Σώμα μέχρι τό 1971 όπου καί προ- 
σέφερε τίς άνεκτίμητες ύπηρεσίες του, 
στήν ομάδα τής Χωροφυλακής καί στήν 
’Εθνική ’Ενόπλων.

Συναντήσαμε τόν Σπήλιο ΖΑΧΑΡΟ- 
ΠΟΥΛΟ στό Παναθηναϊκό Στάδιο νά 
προπονή τούς «Λιλιπούτειους» άθλητές 
καί άθλήτριές του.

Νά τΐ μάς είπε ό Διεθνής ΖΑΧΑΡΟ
ΠΟΥΛΟΣ γιά τήν προσπάθεια αύτή καί

γιά τήν θητεία του στό Σώμα τής Ελλη
νικής Χωροφυλακής.

ΕΡ . Ποιός ήτανε ό σκοπός πού άπε
ιρα σίσθη ή δημιουργία τοΰ αθλητικού 
αΰτοΰ κέντρου;

«Γιά νά σταθή ό άθλητισμός σέ μιά 
χώρα καί πολύ περισσότερο στήν χώρα μας, 
ή οποία είναι καί ή άρχή κάθε άθλητικοΰ 
μεγαλείου, χρειαζόταν νά δοθή μεγάλο 
βάρος στήν δημιουργία νέων ταλέντων 
πού αργότερα θά δυναμώσουν καί θά πλαι
σιώσουν τίς ’Εθνικές μας ομάδες, καί σάς 
πληροφορώ ότι άνάμεσα στά παιδιά αύτά 
ύπάρχουν «ταλέντα)) πού υστέρα άπό μερι
κά χρόνια, θά είναι τό Α καί τό Ω τοΰ 
Έλληνικοΰ Στίβου.

Ε Ρ . Πώς Αντιμετώπισαν οί γονείς  
τώ ν παιδιών τήν προσπάθεια σας;

Ή  άγάπη καί ή κατανόηση πού έδειξαν 
μάς άφησε άναυδους. Οί ίδιοι παροτρύνουν 
τά παιδιά τους, νά γυμνάζονται καί άπό 
κοντά παρακολουθούν τήν έξέλιξή τους. 
Ή  προσφορά τών γονέων στήν προσπά- 
θειά μας αύτή έχει μεγάλη σημασία.

Ε Ρ . ’Από πλευράς έγκαταστάσεων 
πώ ς τά πάτε;

'•Υπάρχουν βέβαια τά Απαραίτητα, άλλά 
σύντομα θά έμπλουτισθοΰμε μέ τελειότερα 
όργανα Γυμναστικής.

Ή  κρίση τών μικρών αύτών είναι κάτι 
τό καταπληκτικό, μόνοι τους έρχονται καί 
γυμνάζονται τό θέλουν τόσο πολύ.

Θέλω επίσης καί κάτι άλλο νά προσθέ
σω. Ά ν  κάποτε...ορισμένα άπό τά παιδιά 
αύτά δέν θά γίνουν πρωταθλητές, θά γίνουν 
όμως σωστοί φίλαθλοι, καί θά Αγαπήσουν 
τόν Αθλητισμό σάν ένα «κομάτι» άπό τόν 
έαυτό τους.

Ε Ρ . 'Η  Χ ωροφυλακή σάς βοήθησε 
στήν καρριέρα σ α ς ;

Στήν Χωροφυλακή έμαθα πάρα πολλά, 
πού Αποτελεσματικά μέ βοήθησαν στήν 
μετέπειτα σταδιοδρομία μου. Στήν Χωρο
φυλακή σοΰ δίνεται ή εύκαιρία καί νά 
γυμνασθής άλλά καί νά δημιουργήσης. Γιά 
μένα προσωπικά ή Χωροφυλακή ήταν καί 
θά είναι γιά πάντα κάτι πολύ μεγάλο. ’Αγα
πώ τό Σώμα γιατί στάθηκε οχι μόνο σέ μέ
να, άλλά καί σέ όλους ό «Φύλακας—Ά γγε
λός» μας. Χρωστώ τόσα πολλά στήν Ελλη
νική Χωροφυλακή. Δέν μπορούσαμε όμως 
νά μείνουμε περισσότερο, έκεϊ στό «Καλ
λιμάρμαρο» Στάδιο τών ’Αθηνών, γιατί 
ό Σπήλιος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ καί οί 
αύριανοί πρωταθλητές μας ήτανε έτοιμοι 
νά Αρχίσουν τό πρόγραμμα τής προπονή- 
σεώς τους.

Εύχαριστήσαμε τόν Σπήλιο ΖΑΧΑΡΟ- 
ΠΟΥΛ0 καί τοΰ εύχηθήκαμε κάθε δυνατή 
έπιτυχία στό «ιερό» αύτά σκοπό πού χά
ραξε στήν ζωή του, γιά τήν άνοδο καί τήν 
προκοπή τοΰ Έλληνικοΰ ’Αθλητισμού.
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VIII ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ

Α Ρ Κ Α Δ ΙΑ  ’76 ε ν ό ρ γ α ν ο υ  γ υ μ ν α σ τ ικ ή ς

Ή  Νάντια Κομανέτσι εκλεψε και πάλι την παράσταση.

Εις τά πλαίσια τών εκδηλώσεων διά την 
σνμπλήρωσιν 110 ετών από τό ήρωϊκό 
ολοκαύτωμα τον ’Αρκαδίαν τον Νοέμβριο 
τον 1866 κατά την επικήν έπανάστασιν 
τών Κρητών προς άποτίναξιν τοϋ Τουρκι
κού ζυγού και την ένωσιν τής μεγαλο- 
νήσου μέ την μητέρα 'Ελλάδα, διεξήχθη- 
σαν εις τό Στάδιον τοϋ Ρέθυμνου άθλη- 
τικοί αγώνες εις τούς όποιους έλαβον μέ
ρος άθλητικά σωματεία από διάφορα μέρη 
τής 'Ελλάδος και αντιπροσωπευτική όμάς 
άθλητών τής ’Εθνικής Όμάδος τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων. Εις τους άγώνας ιδιαιτέ
ρως διεκρίθη δ αθλητής, Χωροφύλαξ 
Κούρτης Φώτιος, ό όποιος έπρώτευσε εις 
τον δρόμον τών 800 καί 1.500 μέτρων. 
Εις τήν φωτογραφίαν ό Χωροφύλαξ Κούρ- 
της, ό όποιος έλαβε μέρος εις τούς άγώνας 
μέ τήν ’Εθνική 'Ομάδα τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων παραλαμβάνει τό μετάλλων 
τοϋ πρώτου νικητοϋ.

ΒΟΛΛΕ Υ — ΜΠΩΛ

ΧΩΡΟΦΤΛΑΞ τιμά τήν 'Ελληνική Διαι
τησία στο ’Εξωτερικό.

Ό  πρωταθλητής τής περιόδου 1976 στο 
Βόλεϋ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» στα πλαίσια 
τοϋ κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων 
Εύοώπης έπαιξε μέ τήν ΣΠΑΡΤΑΚ— 
ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ.

Στό πρώτο παιχνίδι τής Βουδαπέστης 
είχε χάσει μέ (3—0) σέτ. Στήν «Ρεβάνς» 
δμως κέρδισε τήν Ουγγρική ομάδα μέ (3-2) 
σέτ, άλλα δέν προχώρησε στήν συνέχεια 
τής διοργανώσεως γιατί προκρίνονται οί 
Ούγγροι μέ διαφορά πόντων.

Αυτό πού έχει δμως ιδιαίτερη σημασία 
είναι ή εκπροσώπηση τής 'Ελληνικής διαι
τησίας άπό τόν Χωροφύλακα κ. Παν. 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ, ό όποιος μαζί μέ τόν 
Βούλγαρο Παντελέεφ, άρίστευσαν στό 
«Παιχνίδι» τών ’Αθηνών.

Ή  έμφάνιση αύτή τοϋ «Διεθνή ΡΕΦΕ- 
ΡΥ» Χωροφύλακα Παν. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ, αποτελεί ξεχωριστή τιμή για τό 

^  Σώμα τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής καί 
τής 'Ελληνικής Διαιτησίας γενικώτερα. 
'Ο Χωροφύλαξ Παν. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
έγινε «ΔΙΕΘΝΗΣ» τό 1970 καί άπό τότε 
μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος σέ 100 μάτς 
στήν Εύρώπη, υπηρετεί δέ στήν Χωροφυ
λακή έπί είκοσι έτη. ’Ε πιμ έλεια : ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΕΤΖΙΑΣ Π ο λ . 'Υπάλληλος Χωροφυλακής

Γιά πρώτη φορά έγιναν στήν χώρα μας 
άπό 4—7 Νοεμβρίου οί Υ ΐίΐ Βαλκανι
κοί ’Αγώνες Ένοργάνου Γυμναστικής 
στους οποίους έλαβαν μέρος άντιπροσω- 
πευτικές ομάδες άπό τήν Ελλάδα, τήν 
Ρουμανία, τήν Γιουγκοσλαβία καί τήν 
Βουλγαρία. Στό κατάμεστο «Παλαί ντέ 
Σπόρ» οί Θεσσαλονικεΐς «ΕΙΔΑΝ» άπό 
πολύ κοντά καί θαύμασαν, τήν ΝΑΝΤΙΑ 
ΚΟΜΑΝΕΤΣΙ, πού πριν 4 μήνες είχε 
άφήσει άφωνους τά εκατομμύρια τών τη
λεθεατών σέ δλο τόν κόσμο, μέ τήν «ΑΠΟ
ΛΥΤΗ» άπόδοσή της, στό «δίζυγο» στον 
«ίππο» στό «άλμα» καί στις «άσκήσεις 
έδάφους»

Οί φίλαθλοι τής Θεσσαλονίκης τήν 
χειροκρότησαν θερμά καί ή μικρόσωμη 
Νάντια τούς χάρισε, δλη τήν «μαγεία» τών 
πλαστικών κινήσεων καί τής απεριόριστης 
τεχνικής της.Παράλληλα μέ τήν κοσμοαγά- 
πητη Νάντια, καί τά άλλα παιδιά τών 
Βαλκανικών Χωρών πού έλαβαν μέροςστούς 
άγώνες έδωσαν τόν καλλίτερο έαυτό τους,

προσφέροντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα 
σέ αυτούς πού ασφυκτικά είχαν καλύψει τό 
«Άλεξάνδρειο—Μέλαθρο».

Στούς Βαλκανικούς άγώνες τής Θεσσα
λονίκης ή Νάντια Κομανέτσι άπέσπασε 
καί πάλι «7» χρυσά μετάλλια καί ένθου- 
σίασε μέ τήν άπόδοσή της.

Τά μέτρα άσφαλείας τής Διευθύνσεως 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης άπέσπασαν 
τά κολακευτικώτερα σχόλια τών θεατών 
τοϋ κατάμεστου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ 
ΜΕΛΑΘΡΟ Υ» καί τών ξένων άθλητών 
πού έλαβαν μέρος στούς άγώνες.

Ό  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μέ έγγραφό του προς 
τό 'Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως άπηύθυ- 
νε τις θερμότατες αύτοΰ εύχαριστίες γιά 
τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, τις ’Αστυ
νομικές Δ ]νσεις Προαστίων Πρωτευούσης- 
Θεσσαλονίκης, διά τις προσφερθείσες υπη
ρεσίες κατά τούς Βαλκανικούς ’Αγώνες 
Ένοργάνου Γυμναστικής στή Θεσσαλονί
κη καί τήν έπίδειξη Ελλάδος Ρουμανίας 
στή Γλυφάδα.
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[ N t n  τ ο υ  p n v d g » Ν έ ο  t d O μ η ν ά ;
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΝ Ε Λ Λ Α Δ Α

Εις τά πλαίσια των προσπαθειών διά τήν άνάπτυξιν εΰρυτέρων κοινωνικών σχέ- 
σεων μεταξύ τοϋ Σώματος της Χωροφυλακής καί τοϋ πολίτου καθώς καί την έναρ- 
μόνισιν τής συμπεριφοράς τών αστυνομικών οργάνων πρός το πνεύμα καί τάς διατά
ξεις τοϋ νέου Καταστατικού Χάρτου της Χώρας, διωργανώθη, εις τήν αίθουσαν δια
λέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκης, επιμορφωτικόν σεμινά- 
ριον ’Αξιωματικών τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής Βορείου 'Ελλάδος. Τό σεμινάριον, 
τό όποιον παρηκολούθησαν 120 ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής, διήρκη- 
σεν άπό 24-11-1976 μέχρι 4-11-1976. Τήν έναρξιν τού σεμιναρίου έκήρυξε ό Υπουρ
γός Βορείου Ελλάδος κ. Νικόλαος ΜΑΡΤΗΣ. Ό  ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγος κ. Νικόλαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ όμιλών, τήν πρώτην ήμέραν τού σεμιναρίου, 
πρός τούς ’Αξιωματικούς είπε μεταξύ άλλων τά εξής: «Είναι γνωστή ή μέχρις αύτα- 
παρνήσεως προσήλωσις τών οργάνων μας εις τό υπηρεσιακόν των καθήκον, ώς καί ή 
ίση, έναντι τοϋ Νόμου, μεταχείρισις τών πολιτών. Έ ξ  άλλου αί σχέσεις μετά τού κοι
νού είναι σήμερον άγαθόταται, στηρίζονται επί τής άμοιβαίας εμπιστοσύνης καί 
άγάπης καί εις τόν αύτόν σκοπόν αποβλέπουν. Εις τόν ζωτικόν τούτον χώρον τής 
Βόρειου Ελλάδος ιδιαιτέρως οί δεσμοί τού Σώματος τής Χωροφυλακής είναι πλέον 
στενοί. Καί τούτο διότι έδώ, εις έποχάί πολυταράχους διά τήν ζωήν τού ’Έθνους, 
τό Σώμα έδοκιμάσθη δεινότερον», παρά εις έτερα διαμερίσματα τής έπικρατείας καί 
ή προσφορά του ύπήοξε πολύτιμος. Κατά τήν διάρκειαν τού σεμιναρίου έδωκαν 
ενδιαφέρουσας διαλέξεις έπί θεμάτων κοινωνικών, πολιτικών, νομικών καί εκπολιτι
στικών προσωπικότητες τού Πολιτικού καί Πνευματικού κόσμου τής συμπρω- 
τευούσης.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Προήχθησαν προσφάτους ώς υπεράριθμοι 

πλήν τού πρώτου, οί κάτωθι δικαιωθέντες 
ύπό τών αρμοδίων συμβουλίων τού Σώ
ματος ’Αξιωματικοί: Εις Συνταγματάρ-
χα ς: οί ’Αντισυνταγματάρχαι 1) ΚΟΤΤΑ
ΒΑΣ Γεράσιμος, 2) ΔΡΕΜΠΕΛΑΣ ’Αλέ
ξιος, 3) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, 
4) ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ Γεώργιος, 5) ΓΕΩΡΓΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος, 6) ΜΠΑΡΙΑ- 
ΜΗΣ Δημήτριος, 7) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
’Αναστάσιος καί 8) ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ Ά ν- 
δρέας. Εις Άντισυνταγματάρχας οί Τα- 
γματάρχαι: 1) ΒΟΛΙΩΤΗΣ Κων]νος,
2) ΠΑΪΙΑΛΕΞΙΟΥ Μιλτιάδης καί 3) 
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Κων]νος. Πρός πλήρωσιν 
κενών οργανικών θέσεων προήχθησαν 
εις Μοιράρχους οι Υπομοίραρχοι: 1)
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ΜΗΤΣΟΥ Βασίλειος, 2) ΚΙΟΥΣΗΣ 
Διονύσιος καί 3) ΝΕΖΗΣ Άνδρέας.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Σύμφωνα μέ τά δοθέντα αναλυτικά στοι
χεία άπό τό αρμόδιον γραφεϊον τής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού τοϋ ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής κατά τό 12μηνον Ίανουαρίου 
Δεκεμβρίου λήγοντος έτους ένηργήθησαν 
αί κάτωθι κατά βαθμούς προαγωγαί: Εις 
τόν βαθμόν τού Άνθυπασπιστοΰ 141 Ένω- 
μοτάρχαι. Εις Ένωμοτάρχας 843 Ύπενου- 
μοτάρχαι. Κατά τό ίδιον χρονικόν διάστημα 
1083 Χωροφύλακες συμπλ.ηρώσαντες 22ετή 
πραγματικήν εις τό Σώμα υπηρεσίαν καί 
τά λοιπά, κατά νόμον προσόντα, προήχθη
σαν εις τόν βαθμόν τού Υπενωμοτάρχου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ «*“

Σύμφωνα μέ τά παρασχεθέντα στοιχεία 
ύπό τής Διευθύνσεως Έκπαιδεύσεως τού 
’Αρχηγείου, κατά τό 2μηνον Νοεμβρίου— 
Δεκεμβρίου 1976 έπραγματοποιήθησαν ή 
συνεχίζονται είσέτι αί κάτωθι, κατά βα
θμούς, μετεκπαιδεύσεις ή επιμορφωτικά 
σεμινάρια 444 άνδρών Χωροφυλακής: 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: 24 εις τήν έν Άθηναις 
Σχολήν Ξένων Γλωσσών τής Σ.Α.Χ. 
(’Αγγλικήν 15, Γαλλικήν 9), έπί 6μηνον.
Εις τήν έν Άθήναις Σχολήν ’Επιλογής 
Στρατιωτικού Προσωπικού 4 έπί 20ήμερον.
Είς τήν Σχολήν Π.Σ.Ε.Α. (’Αθήνας) 20 
διά θέματα Πολιτικής Άμύνης έπί 15νθή- 
μερον καί 22 είς τήν Σχολήν πληροφοριών 
έπί 40 ή μέρας. Είς EKEAJE Λάρισαν 1 
έπί 8ήμερον. Είς τήν έδραν τής INTER
POL (Παρίσι) διά τό Διεθνές Συμπόσιον 
Μεθόδων έξακριβώσεως ταυτότητος άτό- 
μων καί άνευρέσεως στοιχείων (1) έπί 
3ήμερον. Είς τήν είς Άσπρόπυργον ’Ατ
τικής Σχολήν ’Αλεξιπτωτιστών (2) έπί 
3μηνον. Διά θέματα αύτοαμύνης καί αε
ροπειρατείας 10 έπί 12ήμερον είς τήν 
Υ.Μ.Μ.Χ.Π.Π. τής Δ.Α.Π. Προυτευούσης 
καί είς Λαγονήσι ’Αττικής (Υ.Φ.Α.]Α. 
τής Σ.Ο.Χ.) καί 8 είς Κ.Ε.Μ.Κ., διά θέ
ματα Καταδρομών, έπί 14ήμερον.
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: Διά θέματα αερο
πειρατείας είς Υ.Μ.Μ.Χ.Π.Π. τής Δ.Α.Π. 
Πρωτευούσης καί αύτοαμύνης είς Λαγονή
σι ’Αττικής (Υ.Φ.Α.]Α τής Σ.Ο.Χ.) 15.
Είς τήν Σχολήν ’Αλεξιπτωτιστών Άσπρο- 
πύργου ’Αττικής 2. Είς τήν Σχολήν 
Ξένων Γλωσσών τής Διευθύνσεους ’Αστυ
νομίας Θεσ]νίκης (’Αγγλικήν 19 καί Γαλ
λικήν 8J2 7 έπί 6μηνον. Διά θέματα Δα
κτυλοσκοπίας εις Δ.Ε.Υ. (’Αθήνας) 8 έπί 
27 ήμέρας καί είς τήν Στρατιωτικήν 
Σχολήν Σωματικής ’Αγωγής ’Ενόπλων 
Δυνάμεων 2 έπί 8 εβδομάδας. 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΩΝ : Είς τό Κ.Ε.Μ. Καταδρομών, 
ώς έλεύθεροι σκοπευταί, 4 έπί 20ήμερον 
καί 114 τοιούτοι έπί 14 ήμερον. Διά τήν 
φωτογραφικήν τέχνην είς τό Τμήμα Δη
μοσίων Σχέσεων]A.X. 26 έπί 20ήμερον.
Διά θέματα Δημοσίας ’Ασφαλείας 30 ήτοι 
είς Υ.Α.Π. Πρωτευούσης 15 καί Υ.Γ.Α. 
Θεσσαλονίκης 15, έπί 20ήμερον καί διά 
θέματα αύτοαμύνης είς τό Λαγονήσι ’Ατ
τικής (Υ.Φ.Α.Α. τής Σ.Ο.Χ.)40 έπί 25νθή- 
μερον.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

’Ιδιαιτέρας σημασίας γεγονός είναι κάθε 
έξοδος νέων Χωροφυλάκων έκ τών σχο
λών. Τήν 21-10-1976 έξήλθον τού Παραρ- 
τήμτος Σ.Ο.Χ. Κρήτης 148 νέοι Χωροφύ
λακες. Ύπό τού Π.Σ.Ο.Χ. έδόθη άποχαι- a 
ρετιστήριος δεξίωσις, είς τήν όποιαν πα- 
ρέστησαν ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου κ. ΤΙΤΟΣ, 
ό Νομάρχης Ρεθύμνης κ. ’Αθανάσιος ΣΠ Υ- 
ΡΟΠΟΥΑΟΣ, ό Δ]τής τοϋ 10 Σ.Π. 
Ρεθύμνης Συνταγματάρχης Ευτύχιος
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ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ό 'Υποδιοικη
τής τής Α.Δ.Χ. Κρήτης Συνταγματάρχης 
κ. Ίωάνννης ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, έκπρό 
σωποι άρχών καί οργανώσεων ώς καί συγ
γενείς των νεοεξελθέντων Χωροφυλάκων.

Ό  Δ]τής τοϋ Π.Σ.Ο.Χ Κρήτης, Άντ] 
ρχης ΓΑΡΝΕΛΗΣ Νικόλαος προέπεμψε 
τούς νεοεξελθέντας Χωροφύλακας καί 
άπευθύνων άποχαιρετιστήριον μήνυμα προς 
τούτους έτόνισε τα έξης: «Εϊμεθα υπερή
φανοι για σας καί άπολύτως βέβαιοι δτι 
όπου καί άν βρεθήτε, δέν θά ξεχάσετε τον 
δρκον καί την ’Αποστολήν καί θά ύπη- 
ρετήσητε, τον ύπερήφανον Ελληνικόν Λαόν 
μέ συνείδησιν εύθύνης, θά προστατεύσετε 
δέ καί μέ θυσίαν τής ζωής σας, εάν χρεια- 
σθή, τήν ένδοξη πατρίδα μας, τήν Ελλάδα 
μας, άπό κάθε ύπουλον επιδρομέα. Γιατί 
-μή τό ξεχνάτε αύτό—τό 'Ιστορικόν Σώμα 
τής Χωροφυλακής, μετέσχε καί μετέχει 
καί τώρα σημαντικά στήν ’Εθνική άμυνα. 
Τό άποδεικνύουν οί εκατόμβες των νεκρών 
του, όπως ό υπέρ πάντων άγων τών 
συναδέλφων μας τοϋ 1941, έδώ στο φιλό
ξενο Ρέθυμνο, πού τά ιερά κόκκαλά τους 
άναπαύονται στο περικαλλές Μαυσωλείου 
τής Σχολής μας».

’Επίσης παραινέσεις προς τούς νέους 
Χωροφύλακες άπηύθυνε ό Μητροπολίτης 
Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου κ. ΤΙΤΟΣ καί 
ό έ.ά. Συντ]ρχης Χωρ]κής κ. Χριστόφο
ρος Σταυρουλάκης, Πρόεδρος τής 'Ιστορι
κής καί Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνου.

Τήν δεξίωσιν έκλισε ή έκτέλεσις χορευτι
κού προγράμματος τοϋ Κρητικού Συγκρο
τήματος Βρακοφόρων καί τών νεανίδων τοϋ 
Κέντρου’Εργαζομένου ΚοριτσιοΰΡεθύμνης.

ΝΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τήν 24-10-1976 εις τήν Μελίτην Φλω- 
ρίνης έτελέσθησαν τά εγκαίνια τοϋ νεο- 
ανεγερθέντος 'Ιεροΰ Ναοΰ τής 'Αγίας 
Ειρήνης, προστάτιδος τοϋ Σώματος χο- 
ροστατοΰντος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών καί Έορ- 
δαίας κ.κ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, παρουσία 
τοϋ Διοικητοΰ τής Δ.Χ. Φλωρίνης Ά ντι- 
συνταγματάρχου κ. - Νικολάου Άγγελο- 
πούλου, τών άρχών τοϋ χωρίου καί πλή
θους εύσεβών Χριστιανών. 'Ο έγκαινια- 
σθείς Ναός τής 'Αγίας Ειρήνης, άνηγέρθη 
ύπό τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης τή 
συνδρομή τοϋ Σώματος, διά τής προσφοράς 
σημαντικού ποσού, προϊόν έράνου μεταξύ 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής, έπί οικο
πέδου δωρηθέντος εις τήν Ίεράν Μητρόπο- 
λιν ύπό τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Φλωρίνης, παραχωρηθέντος εις αυτήν ύπό 
τής Κοινότητος Μελίτης. Ό  Σεβασμιώτα- 
τος Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών 
καί Έορδαίας κ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ κατά 
τόν έπακολουθήσαντα λόγον του άπηύθυνε 
έπαίνους διά τούς άνδρας τής Χωροφυλα
κής, τόσον διά τούς άγώνας αύτών προς 
έδραίωσιν τής Χριστιανικής Πίστεως, όσον 
καί διά τήν συμβολήν των εις τήν άνέγερ- 
σιν τού 'Ιερού Ναού τής Α γίας Ειρήνης, 
Προστάτιδος τού Σώματος, εις τό άκριτι- 
κόν χωρίον Μελίτη—Φλωρίνης.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ή  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Στρατολογίας τού 

’Αρχηγείου έκοινοποίησεν εις τάς άρμο- 
δίας 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής διαταγήν 
διά τήν κατάταξιν 150 ίδιω’τών ώς Χωρο
φυλάκων. Οί έπιλεγησόμενοι τελικώς άπό 
τά άρμόδια Συμβούλια Χωροφυλακής θά 
προσκληθούν προς κατάταξιν κατά τόν 
τρέχοντα μήνα καί ακολούθως θά ύποστοΰν 
τήν κατά νόμον προβλεπομένην έκπαίδευ- 
σιν τοϋ μονίμου Χωροφύλακος. Οί κατα- 
ταγησόμενοι νέοι Χωροφύλακες έχουν έκ- 
πληρώσει τάς στρατιωτικάς των ύποχρεώ- 
σεις καί άκολουθοϋν διαφόρους στρατολο
γικός κλάσεις.

—ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ άπεφάσισε τήν 
έπανακατάταξιν, κατά τό έτος 1977, τών 
έπιθυμούντων ιδιωτών οί όποιοι προϋπηρέ
τησαν ήδη εις τό Σώμα ώς Χωροφύλακες. 
Οί επιθυμούσες πρέπει νά έχουν άπολυθή 
έκ τού Σώματος μέ διαγωγήν τούλάχιστον 
καλήν, νά είναι ήλικίας μέχρι 30 ετών καί 
νά συγκεντρώνουν όλα έν γένει τά ύπό τού 
Κανονισμού Στρατολογίας 'Οπλιτών Χω
ροφυλακής προβλεπόμενα προσόντα. Ούτοι 
μέ τήν έπανακατάταξιν των άναλαμβάνουν 
2ετή έθελουσίαν ύποχρέιοσιν, άρχομένην 
άπό τής ήμερομηνίας τής όρκομωσίας των.

—ΔΙΑ ΤΗΝ παροχήν καταλλήλου επαγ
γελματικής καί έγκυκλοπαιδικής έπιμορ- 
φώσεως εις τούς Ύπαξιωματικούς καί 
Χωροφύλακας, τό Άρχηγεϊον καθώρισε 
τήν λειτουργίαν τοπικών Σχολείων Γενι
κής Έπιμορφώσεως εις τάς έδρας τών 
Διοικήσεων Χωροφυλακής, δίς τής έβδο- 
μάδος, άπό 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31ης 
Μαρτίου έκάστου έτους.

—ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ έκοινοποίησεν άρ- 
μοδίως Διαταγήν τού Υ.Δ.Τ. άναφερομέ- 
νην εις τήν μελέτην τών στατιστικών στοι
χείων Έγκληματικότητος έτους 1975. 
Ταυτόχρονα συνέστησεν εις τάς καθ’ ύλην 
αρμόδιας 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής τήν 
βαθυτέραν μελέτην τών κατά τόπους κρα- 
τουσών συνθηκών άναπτύξεως τής έγκλη
ματικότητος, τήν αυξησιν τής έπαγρυπνή- 
σεως, τήν έπινόησιν νέων μεθόδων δρά- 
σεως, τήν μεθόδευσιν ,τών έκάστοτε 
έπιβαλλομένων ενεργειών καί τήν λήψιν 
τών πλέον ένδεδειγμένων μέτρων διά τήν 
θετικήν καί άποτελεσματικήν άντιμετώπι- 
σιν τού προβλήματος αύτοΰ προληπτικώς 
καί κατασταλτικώς.

— ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΙΙΣΑΝ καί άπεστάλη- 
σαν εις τάς άρμοδίας 'Υπηρεσίας Χωρο
φυλακής αί ’Επετηρίδες Άνθυπασπιστών 
έτους 1976 πρός διανομήν εις τούς ένδια- 
φερομένους.

—Ή  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Προσωπικού τού 
’Αρχηγείου καθώρισεν ότι αί άσκοϋσαι 
Φρουραρχικά καθήκοντα Διοικήσεως ’Α
ξιωματικών Χωροφυλακής εις τάς έπαρχι- 
ακάς πόλεις, όφείλουν νά έπισκέπτωνται

καί νά παρακολουθούν τούς νοσηλευομέ- 
νους άνδρας των εις διάφορα Νοσηλευτικά 
'Ιδρύματα τής περιοχής των. Προσέτι δέ, 
νά έπιλαμβάνωνται καταλλήλως πρός ίκα- 
νοποίησιν τών τυχόν παραπόνων ή αιτημά
των των, σύμφωνα μέ τάς ύπό τού Κανο
νισμού 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής καθο- 
ριζομένας οδηγίας. Αί Ύπηρεσίαι Χωρο
φυλακής τής τέως Διοικήσεως Πρωτευού- 
σης όφείλουν νά ενημερώνουν τό Φρουραρ- 
χεΐον καί τό Πολυϊατρεΐον Χωροφυλακής 
’Αθηνών διά κάθε εισαγωγήν άνδρός τής 
δυνάμεώς των πρός νοσηλείαν εις νοση
λευτικόν "Ιδρυμα.

—ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ Χωροφυλακής κς£- 
θώρισε όπως μή είναι συνεχής ή άπασχό- 
λησις τών άνδρών τών περιφερειακών 
Έγκληματολογικών Υπηρεσιών καί τών 
προϊσταμένων τών Συνεργείων Σημάνσεως 
εις καθήκοντα πέραν τών τοιούτων τής 
είδικότητός των, έκ μέρους τών κατά 
τόπους 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής εις τήν 
περιφέρειαν τών όποιων λειτουργούν Έ γ- 
κληματολογικαί 'Υπηρεσίαι.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Τροχαίας τού ’Αρχη
γείου έδωσεν οδηγίας πρός συγκέντρωσιν 
στοιχείων άναφορικά μέ τάς όργανωθείσας 
κατά τό παρελθόν ’Εκθέσεις Τροχαίας άπό 
τάς άνά τήν χώραν άρμοδίας τού Σώματος 
'Υπηρεσίας. Τά αίτηθέντα στοιχεία άφο- 
ροΰν τόν χρόνον, τόν τρόπον, τήν ύλην, τά 
έντυπα, τά συνθήματα καί τά άλλα άνα- 
γκαία μέσα τής όργανώσεώς των. Σκο
πός τής συλλογής τών στοιχείων αύτών 
είναι ή παρά τού ’Αρχηγείου πληοεστέρα 
άξιοποίησις τής πείρας τού παρελθόντος 
διά τήν παρουσίασιν τοιούτων ’ Εκθέσεων 
εις τό κοινόν κατά πλέον άρτιον καί καλύ
τερον τρόπον εις τό μέλον.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Τό κατάστημα Νεωτερισμών Άφών 

ΚΟΥΡΚΟΥΝΤΗ, ’Εθνικής ’Αντιστάσεως 
καί Τσαμαδοΰ 16 Πειραιά, προσφέρει εις 
τούς άνδρας τού Σώματος ’Ανδρικά— 
Γυναικεία—Παιδικά είδη νεωτερισμού εις 
μεγάλας ποικιλίας μέ έκπτωσιν 20%  τοϊς 
μετρητοϊς ή 10% μέ μικράν προκαταβολήν 
καί έξόφλησιν τού ύπολοίπου ποσού εις 
δέκα μηνιαίας δόσεις.

Τό κατάστημα Χρυσοχοΐας — Ώρολο- 
γοποιΐας. ΑΝΤΖΟΥΛΙΙ, Σταδίου 48 
ΑΘΗΝΑΙ (έντός τής στοάς) προσφέρει 
άπαντα τά είδη του (ωρολόγια, είδη χρυσο
χοΐας καί άργυρά) μέ έκπτωσιν 25%.

'Υπό τού έ. ά. ’Ανθυπομοιράρχου ’Ιω
σήφ ΚΑΡΑΓΙΩΤΗ, Δημοσθένους 31 
ΠΕΡΙΣΣΟΣ τηλ. 256.993 προσφέρεται 
εις τούς άνδρας τού Σώματος Ευρωπαϊκή 
άντιηλεκτροπληξιακή συσκευή έλέγχουσα 
τήν ίσχύν τής οικιακής ήλεκτρικής ένερ- 
γείας, αντί τών δραχμών 3.250 συμπεριλαμ
βανομένων καί τών εξόδων τοποθετησεως 
ή δραχμάς 3.550 μέ έξάμηνον διακανονι
σμόν. Συνεργεΐον αυτού άναλαμβάνει τήν 
έξυπηρέτησιν τών άνδρών ολοκλήρου τής 
Ελλάδος.
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΔΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Την Δευτέραν 8ην Νοεμβρίου έορτάσθη- 
κε μέ ιδιαιτέραν λαμπρότητα καί εις 
άτμόσφαιρα Εθνικής έξάρσεως εις τήν 
Ίεράν Μονήν Άρκαδίου, ή 110 επέτειος 
τοϋ ολοκαυτώματος τοΰ Άρκαδίου—ολό
χρυσος σελίς ήρωϊσμοϋ καί αυτοθυσίας τοϋ 
Πανθέου των ’Εθνικών ’Αγώνων.

Είς τήν Δοξολογίαν καί εις τάς έορτα- 
στικάς εκδηλώσεις αί όποϊαι έπηκολούθη- 
σαν παρέστησαν: ό Υπουργός Κοινωνικών 
Υπηρεσιών κ. Στεφανόπουλος, ό 'Υφυ
πουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κ. Κεφα- 
λογιάννης, ό Πρόεδρος τοΰ Ε.Ο.Τ. κ. 
Δασκαλάκης, οί Νομάρχες Ρεθύμνης κ. 
Σπυρόπουλος, Χανίων κ. Τσάκωνας, Η ρα 
κλείου κ. Καραγκουνίδης, Λασιθίου κ. 
Λαμπρινάκος, ό Διοικητής της Υ Μεραρ
χίας 'Υποστράτηγος κ. ΜΠΟΥΡΛΟΣ ώς

εκπρόσωπος τοϋ ’Αρχηγείου ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, ό Δ]τής τοΰ Π.Β.Κ. 'Υποστρά
τηγος κ. Πολίτης, ό ’Αρχιπλοίαρχος κ. 
Δημητρόπουλος ώς έκπρόσωπος τοΰ ’Αρ
χηγείου Ναυτικοΰ, ό Α' Ύπαρχηγός της 
Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Ά γ . 
Κωνσταντουδάκης ώς έκπρόσωπος τοΰ 
Άρχηγοΰ τής Χωροφυλακής, ό ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωροφυλακής Κρήτης Συντα
γματάρχης κ. Κων. Σμαριανάκης, ό ’Ανώ
τερος Διοικητής Φρουράς Ρεθύμνης Συν
ταγματάρχης κ. Παπαγρηγοράκης, οί Δή
μαρχοι Ρεθύμνης κ. Καλαϊτζάκης, Χανίων 
κ. Μαρής, 'Ηρακλείου κ. Καρέλης, άλλοι 
έπίσημοι καί πλήθος κόσμου.

Μετά τήν Δοξολογίαν ό Νομάρχης Ρε
θύμνης κ. Σπυρόπουλος έξεφώνησε τον 
Πανηγυρικόν τής ήμέρας καί μεταξύ άλλων

είπε τα έξής: «οί λαοί, οί όποιοι γνωρίζουν 
να τιμοΰν τάς επετείους τών μεγάλων 
γεγονότων τής ιστορίας των, τιμοΰν 
έαυτούς καί γίνονται άφορμή μνημοσύ- 
νων δόξης καί προβολής παραδειγμάτων 
αιωνίων.

Συμπληρώνονται ήδη 110 χρόνια άπό 
έκείνη τήν ήμέρα πού τό Άρκάδι άπό 
Μοναστήρι έγινε Πυρσός, άπό άγνωστο 
όνομα έγινε δόξα τής Ελληνικής Πατρί- 
δος, καύχημα τής Κρήτης, παράδειγμα 
για τούς γενναίους, σύμβολο τοΰ Κρητικού 
ήρωϊσμοϋ, τής άγάπης προς τήν έλευθερία, 
τής τιμής, τής αύτοθυσίας, τής άξιοπρέ- 
πειας.

Εκατόν δέκα χρόνια τά υπερήφανα Κρη
τικά βουνά πού άγκαλιάζουν ολόγυρα τ’ 
Άρκάδι, είδαν νά βυθίζονται στή λήθη 
πρόσωπα, πλούτη, «μεγάλες» δυνάμεις, 
είδαν νά καταποντίζωνται αύτοκρατορίες, 
νά παρακμάζουν πολιτισμοί, νά άμαυρώ- 
νονται δόξες.

Αλλά άθάνατα αυτά, χιονισμένα ή χλο
ερά προσκυνοΰν τήν άκατάλυτη δόξα, τήν 
αιωνιότητα, τήν σεπτότητα τοΰ Άρκαδίου.

Τό ένδοξο μοναστήρι έδωσε δεύτερη 
μάχη, ίσης σφροδρότητος μέ τήν πρώτη. 
Πριν άπό 110 χρόνια άντιστάθηκε στούς 
Τουρκαλβανούς. Ά πό ενός καί πλέον αί- 
ώνος, άνθίσταται στήν φυσική ροή τοΰ 
χρόνου, στή λήθη, στή παλαίωση καί ΝΙ
ΚΑ!!!

"Οπως νικά έπί 2.500 χρόνια ή άθάνατη 
άπάντηση τοϋ Αεωνίδα καί τών ολίγων του: 
«’Ενθάδε κείμεθα» καί όπως θά νικά τό 
1940 μέ τον «αέρα» τών τσολιάδων του: 
Γιατί τό Άρκάδι είναι ό συνδετικός κρίκος 
μιας παράτολμης πορείας τοΰ 'Ελληνικού 
’Έθνους, έδώ καί τρεις χιλιάδες χρόνια.

Αί έορταστικαί έκδηλώσεις έκλεισαν μέ 
τήν τέλεσιν τών άθλητικών άγώνων «Άρ- 
κάδια» καί τήν απονομήν τών έπάλθων είς 
τούς άθλητάς.

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Προσφάτως άφίχθη είς τήν χώραν μας, ό Αμερικανός Γερου
σιαστής κ. Έντουαρτ Κέννεντυ, άδελφός τοΰ δολοφονηθέντος, 
αειμνήστου Προέδρου τών Η.Π.Α. Τζών Κέννεντυ, ένθερμος 
ΰποστηρικτής τών 'Ελληνικών Δικαίων είς τήν χώραν του.

Κατά τάς έν Έλλάδι έπισκέψεις του είς διαφόρους άρχαιο- 
λογικούς χώρους καί μνημεία τά μέτρα τάξεως καί ασφαλείας 
έλήφθησαν ύπό τών οικείων 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής καί 
υπήρξαν άριστα άπό πάσης πλευράς.

*0 Γερουσιαστής κ. Έντουαρτ Κέννεντυ έξέφράσθη εύμενώς 
υπέρ τής Χωροφυλακής ή όποια άόκνως καί προθύμως παρέσχε 
είς τοΰτον πάσαν δυνατήν συνδρομήν καί έξυπηρέτησιν.

Είς τήν φωτογραφίαν ό κ. "Εντουαρτ Κέννεντυ εισέρχεται είς 
τόν άρχαιολογικόν χώρον τής Κνωσσοΰ, συνοδευόμενος ύπό τοΰ 
Δ]τοΰ τής Άνωτέρας Δ]σεως Χωροφυλακής Κρήτης Συνταγμα
τάρχου κ. Σμαριανάκη Κων]νου.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ

Έ κ  τής μελέτης των περιελθόντων 
εις το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τοΰ 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής στοιχείων δρα- 
στηριότητος κμί παροχής έν γένει προσω
πικών υπηρεσιών έκ μέρους τών άνδρών τής 
’Αμέσου Έπεμβάσεως τής Δ.Α.Π. Πρω- 
τευούσης προς κατοίκους τής περιοχής των, 
άποδεικνύεται ότι ούτοι, κατά τό ΙΟμηνον 
’Ιανουάριου—’Οκτωβρίου 1976 έσημείω- 
σαν την άκόλουθον δραστηριότητα. Διευ
θέτησαν 9.193 οίκογενειακάς διαφοράς πο
λιτών τής περιοχής των. Άπηύθυναν έγκαί- 
ρως τάς κατά νόμον έπιβαλλομένας, κατ’ 
άντικείμενον, συστάσεις προς 11.427 πα- 
ραβάτας νόμων. Διεπίστωσαν κατόπιν νο
μοτύπων ένεργειών καί έβεβαίωσαν 60.710 
ποινικάς παραβάσεις ήτοι: 7 κακουργή
ματα, 17.011 Πλημ]ματα, καί 50.744 
Πταίσματα. Έπενέβησαν καί διευθέτησαν 
7.988 έπεισόδια ή διαφοράς πάσης μορ
φής. Συνέλαβον 526 καταδιωκόμενα πρό
σωπα. Άνεϋρον καί παρέδωσαν άρμοδίως 
367 κλαπέντα κατά διάφορα χρονικά δια
στήματα αύτοκίνητα καί 267 άπωλεσθέντα 
άντικείμενα πάσης φύσεως. Παρέσχον την 
έπιβαλλομένην έκ τών κρατουσών, κατά 
περίπτωσιν, ειδικών συνθηκών συνδρομήν 
προς κατάσβεσιν 304 έκοαγεισών πυρκαιών 
’Ανεϋρον μέ έμπεριστατωμένας άναζη- 
τήσεις ή αναγγελίας καί πρέδωσαν εις τούς 
οικείους των ή είς άρμοδίας άρχάς 302 
έξαφανισθέντα πρόσωπα έξ ών 167 ψυχο
παθείς. Έπενέβησαν είς 4.385 λαβούσας 
χώραν παντοειδείς συγκρούσεις οχημάτων. 
Ένήργησαν τά νόμιμα είς 3.695 περι
πτώσεις παραβάσεως τών διατάξεων τοΰ 
ίσχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού. Συνέ
λαβον κατόπιν νομοτύπων ένεργειών 425 
πρόσωπα διαπράξαντα αύτόφωρα άδική- 
ματα. ’Επέδωσαν, συμφώνως προς τάς 
ίσχυούσας διατάξεις τής Ποινικής Δικονο
μίας καί τών ειδικών τοΰ Σώματος σχε
τικών υπηρεσιακών διαταγών, 22.020 
Δικόγραφα. Προέβησαν είς τον κατά νόμον 
προβλεπόμενον έλεγχον τής ταύτότητος 
4.024 υπόπτων προσώπων καί ένήργησαν 
έλεγχον είς 4.350 ύποπτα κέντρα τής πε
ριοχής των. Έδέχθησαν 531.947 τηλεφω- 
νικάς κλήσεις έναντι 448.887 τοιούτων τοΰ 
άντιστοίχου χρονικού διαστήματος τοϋ 
λήξαντος έτους. Παρέσχον παντιοτρόπως 
τήν έπιβαλλομένην συνδρομήν των είς 1.519 
πρόσωπα διατρέξαντα κίνδυνον ζωής ή 
εύρεθέντα καθ’ οίονδήποτε τρόπον είς δυσ
μενή κατάστασιν χρήζουσαν παροχήν 
εκτάκτου βοήθειας ή συμπαραστάσεως.

Π Ε Ν Ο Η

ΤΡΙΑΝΤΑΦ ΥΛΛΙΔΗΣ Π Α Ν .
Υ ποστράτη γος έ . ά .

Τήν 14-11-1976 άπεβίωσεν είς Αμαρού
σιου ό Υποστράτηγος έ. ά. Τριανταφυλλί- 
δης Παναγιώτης—Πάρις. Ή  κηδεία του 
έτελέσθη είς τό νεκροταφείου Κηφισίας. 
Είς τήν κηδείαν του παρέστη άντιπροσω- 
πεία ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, τέως 
συνάδελφοι, συγγενείς καί φίλοι τοϋ μετα- 
στάντος καί κατετέθη στέφανος έκ μέρους 
τοϋ Σώματος.

Ό  μεταστάς έγεννήθη τό 1898 είς 
’Αθήνας. Κατετάγη είς τήν Χωροφυλακήν 
τό 1918. Είσήχθη είς τήν Σ.Α.Χ. τό 1920 
καί ώνομάσθη Άνθ]ρχος τό 1922. 
Προήχθη είς Ταγμ]ρχην τό 1940, είς 
’Αντ ]ρχην τό 1943 καί Συντ]ρχην τό 
1948. Άπεστρατεύθη τό 1953 μέ τον 
βαθμόν τοΰ Ταξιάρχου καί προήχθη έν 
άποστρατεία είς 'Υποστράτηγον τό 1960.

Ό  θάνατός του έθλιψε συγγενείς, τέως 
συνεργάτας καί φίλους του. Ά ς είναι ή 
μνήμη του αίωνία.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
‘Υπομοίραρχος

Τήν 30-10-1976 άπεβίωσεν αίφνιδίως 
είς τήν ένταΰθα οικίαν του ό Υπομοίραρ
χος Οικονόμου Παναγιώτης. Ή  κηδεία του 
έτελέσθη είς Παληοϋρι Καρδίτσης. Πα
ρέστη άντιπροσωπεία ’Αξιωματικών μέ 
έπικεφαλής τον Άντ]ρχην Μπλίκαν Σω
τήριον, ό όποΤος έξεφώνησε τόν έπικήδειον 
καί κατέθεσεν έπί τής σοροϋ του στέφανον 
έκ μέρους τοΰ Σώματος. 'Ο μεταστάς έγεν
νήθη τό 1931 είς ’Απιδιάν Καρδίτσης. 
Κατετάγη είς τήν Χωροφυλακήν τό 1951. 
Ώνομάσθη Άνθ]οχος τό 1971 καί προη- 
χθη είς 'Τπομ]ρχον τό 1974. 'Υπηρέτησεν 
είς διαφόρους υπηρεσίας τής Χωροφυλακής 
καί διεκρίθη διά τήν ικανότητά του περί 
τήν διοίκησιν καί έκτέλεσιν τής υπηρεσίας, 
τήν άμεροληψίαν, τό ήθος καί τήν πρός 
τούς άμέσως συνεργάτας του κατανόησιν 
καί συμπάθειαν. Διά τοϋτο έτιμηθη με 
μετάλλιον άξίας ύπό τής υπηρεσίας καί 
έμεινεν αξέχαστος είς τό προσωπικόν τοΰ 
Τ.Α.Ο.Χ. όπου τελευταίως ΰπηρέτει. 'Ο 
θάνατός του έλύπησε βαθειά συγγενείς 
καί φίλους διότι ήτο προοδευτικός, φιλό- 
φρων διετήρει άγαθάς σχέσεις πρός δλους 
καί έχαιρεν έπαγγελματικής καί κοινωνι
κής ΰπολήψεως. Ά ς  είναι ή μνήμη του 
αίωνία.

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
’Ενω μοτάρχης

Τήν 12-11-1976 άπεβίωσεν έκ τροχαίου 
άτυχήματος ό Ένωμίρχης Καλογερακος

Γεώργιος καί έκηδεύθη είς τό Γ \  Νεκρο
ταφείου Αιγάλεω ’Αθηνών. Είς τήν κη
δείαν του παρέστη άντιπροσωπεία άνδρών 
Χωροφυλακής μετά τιμητικού άποσπά- 
σματος τό όποιον άπέδωσε τάς κεκανονι- 
σμένας τιμάς καί κατετέθη στέφανος ύπό 
τής Υ.Α.Αίγάλεω. Τόν έπικήδειον έξεφώ
νησε έκ μέρους τοΰ Σώματος ό Ένωμ]ρχης 
Καρακαϊδός Παναγιώτης τής ΥΠ.Ε.Α. 
όπου ΰπηρέτει ό μεταστάς. Έγεννήθη τό 
έτος 1928 είς Σκαμνάκιον Λακωνίας. Κα
τετάγη είς τό Σώμα τό 1950. Προήχθη είς 
τόν βαθμόν τοΰ Ένωμ]ρχου τό 1975. 'Υπη
ρέτησεν είς διαφόρους υπηρεσίας τής Χω
ροφυλακής εύδοκίμως καί διεκρίθη διά τήν 
άφοσίωσίν του είς τό καθήκον. Ή το  ευ
συνείδητος, καλός οικογενειάρχης, διετή- 
ρει καλάς κοινωνικάς σχέσεις καί έχαιρεν 
ΰπολήψεως. 'Ο θάνατός του έπροξένησε 
λύπην είς συγγενείς, συναδέλφους καί φί- 
φίλους του. ’Άς είναι ή μνήμη του αίωνία.

ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
’Ενωμοτάρχης

Τήν 23-10-1976 άπεβίωσε καί έκηδεύθη 
είς τό Γ' νεκροταφείου Αιγάλεω ’Αθη
νών ό Ένωμ]ρχης Μπιρτάχας Γεώργιος. 
Είς τήν κηδείαν του παρέστη άντιπρο- 
σωπεία άνδρών μετ’ έπικηδείου άποσπά- 
σματος πρός άπόδοσιν τιμών καί κατετέθη 
στέφανος έκ μέρους τοΰ Σώματος ύπό τής 
Υ.Α.Αίγάλεω. Τόν έπικήδειον έξεφώ- 
νισεν ώς έκπρόσωπος τοΰ Σώματος, δ 
Ύπομ ]ρχος Μπακατσούλας Νικόλαος τοΰ 
Επιτελείου τής Δ.Α.Π.Π. όπου ΰπηρέτει 
ό έκλιπών. Έγεννήθη τό 1928 είς Παρα- 
πούγκι Μεσσηνίας. Κατετάγη είς τό Σώμα 
τό1950. Προήχθη είς Ένωμϊρχηντό 1975 
'Υπηρέτησεν εύδοκίαως είς διαφόρους ύπη- 
ρεσίας καί διεκρίθη διά τήν ευσυνειδησίαν 
καί τήν ύπηρεσιακήν του άπόδοσιν. Ή το 
καλός οικογενειάρχης, διετήρει άρίστας 
κοινωνικάς σχέσεις καί έχαιρεν ΰπολήψεως 
έκ μέρους όλων, διό καί ό θάνατός του 
έλύπησε συγγενείς, συναδέλφους καί φί
λους του. Ά ς είναι αίωνία ή μνήμη του.

ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χ ω ροφύλαξ

Τήν 20-10-1976 άπεβίωσεν έκ καρδιο- 
πνευμονικής άνεπαρκείας ό Χωροφυλαξ 
τοΰ Α.Τ. Κατερίνης Τουρναβίτης Δημή- 
τριος. Ή  κηδεία του έτελέσθη είς την 
γενέτειράν του όπου μετεφέρθη η σορός 
του, μερίμνη τοϋ Φ.Χ. ’Αθηνών. Εγεννήθη 
τό 1948 είς Περίβλεπτον Φθιώτιδος. 
Κατετάγη είς τήν Χωροφυλακήν τό 1970 
καί ύπηρέτησεν εύδοκίμως, διακριθείς διά 
τήν έργατικότητά του καί τήν άφοσίωσίν 
είς τό καθήκον. Ό  θάνατός του έπήλθε 
συνέπεια τραυματισμού του είς τροχαΐον 
άτύχημα, ενεκεν τοΰ οποίου ένοσηλεύθη 
έπί 7 μη νυν είς τό 401 Γ.Σ.Ν. ’Αθηνών. 
’Ά ς είναι αίωνία του ή μνήμη.
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Οί παράνομοι των

«Μερσεντές»

Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ είναι τό διεθνές σταυ
ροδρόμι προς τήν Μεσόγειο, άπ* όπου 
πραγματοποιείται τό διαμετακομιστικό 
έμπόριο και διέρχεται Ssa ολόκληρο μω
σαϊκό άνθρώπων, διαφορετικής νοοτρο
πίας, πολιτιστικής καταστάσεως καί ψυ
χολογικής υποδομής.

Μέσα, σ’ αύτό τό άνόμοιο καί παράταιρο 
πλήθος των επισκεπτών, υπάρχουν ή καί 
«παρεισφρύουν» οί άνθρο^ποι τής παρα
νομίας, πού άντικειμενικός τους σκοπός 
είναι ή πραγματοποίηση σκοτεινών σχε
δίων καί ή «μεθόδευση» άξιοποίνων πρά
ξεων. Πίστευαν, ή καί πιστεύουν άκόμη, 
μερικοί άφελεϊς, ότι ή χώρα μας προσφέ- 
ρεται για παρόμοιες δραστηριότητες. Βέ
βαια, σύντομα άποκαρδιώνονται, γιατί 
παρά τις προφυλάξεις τους, πέφτουν στά 
άόρατα «ραντάρ» τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής, πού δεν είναι τίποτε περισσό
τερο άπό τήν υπέρμετρη εύσυνειδησία 
τών άνδρών, πού τήν στελεχώνουν, οί 
όποιοι νυχθημερόν άγωνίζονται γιά τήν 
εμπέδωση καί διατήρηση τής δημοσίας 
τάξεως καί άσφαλείας σέ ολόκληρο τον 
ίλλαδικό χώρο. Τά διάφορα κρούσματα 
πού κατά καιρούς σημειώνονται στήν 
εκτεταμένη περιοχή εύθύνης της, εξιχνιά
ζονται στο συντομώτερο δυνατό χρονικό 
διάστημα, ενώ οί δράστες συλλαμβάνονται 
καί παραδίνονται στά χέρια τής δικαιοσύ
νης. Θά ήταν κοινοτοπία νά άπαριθμού- 
σαμε τις άλλεπάλληλες επιτυχίες τών 
'Υπηρεσιών μας, στο πρόσφατο καί άπώ- 
τερο παρελθόν, όπως λ.χ. τά διαβατήρια 
τής άνύπαρκτης ’Αντίγκουα,τις εκατοντά
δες πιστόλια πού άνεκάλυψε ή 'Υποδ]νσις 
’Ασφαλείας Προαστίιον Πρωτευούσης στο 
πλοίο «Ρεγγίνα» στον Πειραιά, τήν άμεί- 
λικτη καί άδυσώπητη καταδίωξη τών 
εμπόρων του «λευκού θανάτου» καί τόσες 
άλλες επιτυχίες, πού καθημερινά διαβά
ζομε στον ήμερήσιο καί περιοδικό τύπο.

’Αξίζει, όμως, τον κόπο νά παρουσιά
σω με, μιά άπό τις πολλές πρόσφατες επι
τυχίες τής Χωροφυλακής, ή οποία καί 
πρωτότυπη καί άντιπροσωπευτική τού 
συνδυασμένου σατανικού πνεύματος, ήμε- 
δαπών καί άλλοδαπών κακοποιών, είναι.

Μία παγερή νύκτα τού Νοεμβρίου, 
άγνωστοι έκλεψαν, άπό τό Παλαιό Φά
ληρο, τήν ύπ* άριθ. 875—Ζ—3609 ύπερ
αυτόματη Μερσεντές, τύπου 450 SL, πού 
άνήκε στον κ. ’Αντώνιο ΒΑΛΑΣΙΔΗ. 
Μόλις έλήφθη τό σχετικό σήμα άναζητή- 
σεων στο ’Αρχηγείο Χωροφυλακής καί 
στήν 'Υποδ]νση ’Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης, άπό τό άρμόδιο Παράρτημα 
’Ασφαλείας, έκινητοποιήθησαν όλες οί 
'Υπηρεσίες Χωροφυλακής, μέ άποτέλεσμα 
τό αύτοκίνητο νά έντοπισθή στά Έλληνο— 
Βουλγαρικά σύνορα άπό τό Τμήμα Έλέγ- 
γου Διαβατηρίων ΙΙρομαχώνος. Τό οδη
γούσε ή Δανέζα MADELEINE REU- 
LEVE, 24 χρόνων, καί είχε μαζί της 
συνοδό τον Μιχαήλ ΧΑΤΖΗ. Ό  γενναίος 
αύτός συνοδός μόλις άντελήφθη τον κλοιό 
τής Χωροφυλακής, έγκατέλειψε—συνοδό 
καί αύτοκίνητο—καί έφυγε τρέχοντας 
προς τήν περιοχή τού Άγγίστρου, γιά νά 
συλληφθή άργότερα καί ύστερα άπό συντο
νισμένες ενέργειες τών άνδρών τής Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Σερρών, υπό τήν 
προσωπική κατεύθυνση τού Διοικητοΰ 
καί τών συνεργατών του ’Αξιωματικών. 
’Από τήν έξονυχιστική προανάκριση πού 
έπακολούθησε, προέκυψαν τά έξής άπί- 
θανα, άλλά καί χαρακτηριστικά στοιχεία 
τής όλης ύποθέσεως. Ή  γοητευτική Δα
νέζα ήλθε μέ κανονική «βίζα» στήν χώρα 
μας, μέ τό αύτοκίνητο της Μερσεντές 250 
πού ήταν καταχωρημένο κανονικά στο 
διαβατήριό της. Μετά τήν γνωριμία της
μέ .........τον κοσμοπολίτη "Ελληνα άπε-
φάσισαν νά κλέβουν μεγά/α καί πολυτελή 
αύτοκίνητα, τά όποια θά καταχωρούσαν 
στά διαβατήριά τους καί στήν συνέχεια
θά τά «έξήγαγαν».........κανονικά στά
Εμιράτα τού Περσικού κόλπου, γιά νά 
πωληθούν στούς Σεΐχηδες σέ υψηλή τιμή 
Πετροδολλαρίων. Έδώ κρίνομε άναγκαία 
μιά διευκρίνιση: Τά πολυτελή καί άπαι- 
τητικά αύτοκίνητα έχουν μεγάλη «πέραση» 
έκεί καί γίνονται κυριολεκτικά άνάρπαστα, 
γιατί ή εκτέλεση τής παραγγελίας τους, 
στά μεγάλα εύρο^παικά έογοστάσια, άργο- 
πορεί καί πολλέ'ς φορές χρονίζει. Επειδή, 
λοιπόν, τά γνώριζε όλα αύτά τό «Έλληνο— 
Δανέζικο ντουέττο» έπώλησε τήν μεταχει
ρισμένη Μερσεντές 250 καί άμέσως έκλε
ψε τήν σούπερ—αύτόματη καί ύπερπολυ
τελή, τήν οποία καί κατεχώρησαν στο 
διαβατήριο τής «Μαντελέν», παραποιών
τας τό 250 σέ 450. Στή συνέχεια πήραν 
τον δρόμο γιά τις μεγάλες άγορές τών 
’Εμιράτων τού Περσικού, μέ τήν προσδο
κία νά τήν «μοσχοπουλήσουν» καί έπειτα 
νά έπανέλθουν, γιά νά συνεχίσουν τήν 
κακοποιό δράση τους. Δέν πρόλαβαν, 
όμκυς, γιατί οί συνδυασμένες ένέργειες 
τών 'Υπηρεσιών μας, μέ τήν κατεύθυνση 
καί τήν έποπτεία τής Διευθύνσεως Ασφα
λείας τού ’Αρχηγείου, άπεκάλυψαν ολό
κληρο τό σατανικό σχέδιο τών κακοποιών, 
συνέλαβαν τούς δράστες καί παρέδωσαν 
άθικτη τήν κλεμμένη Μερσεντές στον κά
τοχό της. Σέ άναγνώριση τών πολλαπλών 
αύτών ύπηρεσιών έγράφησαν εύμενέστα- 
τα σχόλια άπό τον άθηναικό καί έπαρχια- 
κό τύπο ύπέρ τής Χωροφυλακής καί ή 
’Ασφαλιστική 'Εταιρία «ΟΜΟΝΟΙΑ», 
πού είχε άσφαλίσει τό αύτοκίΤητο, άπέ- 
στειλε τό έξής εύχαριστήριο τηλεγράφη
μα προς τό ’Αρχηγείο.

«Θεωρούμεν ύποχρέωσιν νά εύχαρι- 
στήσο^μεν ύμάς καί νά συγχαρώμεν μέσω 
ύμών τάς 'Υπηρεσίας Άσφαλείας τής 
Χωροφυλακής διά τήν ταχυτάτην καί 
κεραυνοβόλον ένέργειά των, προς άνεύρε-

σιν τού κλαπέντος άπό Παλαιόν Φάλη- 
ρον αύτοκινήτου Μερσεντές 45Θ τού πε
λάτου μας ’Αντωνίου BA Α ΑΣ ΙΔΗ, όπερ 
ανευρέθη τάς άπογευματινάς ώρας εις 
περιοχήν Σερρών, συλληφθέντων πα- 
ραχρήμα τών κλεπτών».

Μιά μεγάλη επιτυχία τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής 

Χαλκιδικής

ΜΙΑ σημαντική έπιτυχία έσημείο^σαν, 
πρόσφατα, οί 'Υπηρεσίες τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Χαλκιδικής στον έξοντω- 
τικό καί άνελέητο άγώνα τής διώξεως τών 
έμπόρο^ν καί καλλιεργητών γενικώτερα 
τής ινδικής καννάβεως. Δέν «άνθεΐ» 
βέβαια καί δέν εύδοκιμεί στήν έκταση πού 
παρατηρείται σέ άλλες χώρες, άλλά δέν 
παύει ωστόσο νά άποτελεΐ έναν μελλον
τικό άπειλητικό κίνδυνο καί γιά τήν πα
τρίδα μας, αν οί Υπηρεσίες τής Χωροφυ
λακής, σέ ολόκληρο τήν Ελλάδα, δέν 
εύρίσκοντο καθημερινά σέ ύψηλό βαθμό 
έτοιμότητος, ώστε νά προλαμβάνουν καί 
νά καταστέλλουν κάθε έκδήλωση ή καί 
έμφάνιση τού ολέθριου φαινομένου τής 
καλλιέργειας, διαθέσεως καί διακινήσεως 
ναρκωτικών,

'Η  έπιτυχία, λοιπόν, τών 'Υπηρεσιών 
τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Χαλκι
δικής, ή όποια έπραγματοποιήθη μέ τήν 
ενεργό συμπαράσταση καί τήν δρα- 
στηριοοποίηση ολοκλήρου τού δυναμικού 
της, καί σύμφωνα μέ τις κατευθύνσεις 
καί τήν προσοοπική συμμετοχή τού Διοι- 
κητού καί τού 'Υποδιοικητού τής Διοι- 
κήσεως, έχαρακτηοίσθη άπό τον τύπο, 
άλλά καί άπό τό κοινόν τού νομού, σάν ή 
μεγαλύτερη καί πλέον χαρακτηριστική 
τής τελευταίας δεκαετίας. 'Η  ύπόθεση 
ξεκίνησε έπειτα άπό εντατική παρακολού
θηση τής όλης δράστηριότητος τών ύπο
πτων, ντόπιων καί ξένων, ναρκομανών 
τής περιφερείας, οί οποίοι είχαν κατα- 
στρώσει «μακρόπνοο» καλλιεργητικό πρό
γραμμα, μέ τήν φυτεία καί άνάπτυξη 
δενδρυλλίων ινδικής καννάβεως σέ πολ
λές άγροτικές καί δασικές τοποθεσίες τού 
νομού. Συγκεκριμένα στήν Γαλάτιστα— 
καί στήν άγροτική θέση «τρεις λεύκες»— 
άνεκαλύφθηκαν φυτευμένα εννέα δενδρύλ
λια καί σέ παρακείμενη άγροικία δέκα 
γραμμάρια σέ σκόνη, καθώς έπίσης κοςί 
δεκατέσσερα γραμμάρια σέ άποξηραμέ- 
νη «Φούντα». "Υστερα άπό συντονισμέ
νες καί άστραπιαίες ενέργειες τής Διοι- 
κήσεως Χαλκιδικής, συνελήφθησαν οίδύο 
χασισοπότες — καλλιεργητές, άπό τήν 
Θεσσαλονίκη, Γεώργιος ΓΙΑ ΜΟΥΡΟ
Γ ΑΟΥ καί Δημήτριος ΜΙΚΙΑΛΗΣ. 
Άλλά ή δραστηριότης τής 'Υπηρεσίας 
αύτής δέν έξαντλείται καί δέν σταματά 
έδώ, άντίθετα μάλιστα ή ίδια μεθοδεύει, 
προγραμματίζει καί έξορμά στις άκρο- 
πάτητες δασικές έκτάσεις τού έπιβλη- 
τικού Χολομώντα, όπου οί άνδρες τού 
Αστυνομικού Τμήματος Γαλατίστης, συ- 
νεπικουρούμενοί καί άπό άνάλογη δύναμη 
τού Αστυνομικού Τμήματος Άρναίας, 
καθώς καί άπό δασικά όργανα, «έκτέ- 
νισαν» κυριολεκτικά ολόκληρη τήν ύπο
πτη δασική περιοχή «ΝΤΟΥΡΙΤΖΑ». 
'Η  όλη συγκομιδή υπήρξε, όμολογουμέ- 
νως έντυπωσιακή, γιατί έντοπίσθηκαν 
τοείς φυτείες τού «λευκού θανάτου», 
ριζωμένες στις δυσπρόσιτες πλαγιές τού
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Χολομώντα, άπό τις όποιες ξεριζώθηκαν 
πενήντα δύο δενδρύλλια ινδικής καννά
βεως καί στήν συνέχεια άνευρέθηκαν 
καί κατασχέθηκαν μέσα σέ άγροικία, 
πού χρησιμοποιείτο σάν ξηραντήριο, πεν
τακόσια έξήντα πέντε αποξηραμένα φυτά 
«Φούντα» βάρους 8.200 γραμμαρίων, 
καθώς έπίσης καί 70,5 γραμμάρια σπόρου.

'Η  άνακάλυψη καί διαλεύκανση τής 
ύποθέσεως άρχισε μετά άπό τον εντοπι
σμό μιας φυτείας ινδικής καννάβεως, 
μέσα σέ μιά κακοτράχαλη καί άπρόσιτη 
περιοχή, πράγμα πού έδωσε άφορμη νά 
έρευνηθή ολόκληρη ή περιφέρεια. Πρώτος 
συνελήφθη ό Σταύρος ΧΑΡΙΣΤΟΣ απο 
τήν Άρναία καί στήν συνέχεια ήλθε ή 
σειρά τού ’Αποστόλου ΡΩΜΝΗΟΥ, συντο
πίτη τού πρώτου καί έξ ’ίσου σπουδαίου 
στην δουλιά. ’Από τήν προανάκριση προέ- 
κυψε ότι σπουδαίος «καλλιεργητικός πα
ράγων» ήταν καί ό Βασίλειος ΓΚΑΓΚΑ- 
ΝΑΣ, μέ τό ψευδώνυμο «Χαλκιδιώτης». 
Ή  άλυσίδα, όμως, των παρανόμων δεν 
σταματά έδώ, άλλά έρευνάται σέ βάθος 
καί έτσι αποκαλύπτεται ό άρχηγός τής 
σπείρας, πού δέν είναι άλλος άπό τον 
παλαιό, έμπειρο καί σεσημασμένο χασι
σέμπορο έμπνευστή καί προμηθευτή τού 
σπόρου ΚΤΡΑΤΣΟ ή ΓΕΩΡΓΑΛΑ Γεώρ
γιο,ό όποιος μαζύ μέ τον σπόρο καυτήν 
ευχή νά πλουτίσουν άνέλαβε καί τήν υπο
χρέωση νά έπισκέπτεται τον τόπο τής 

.καλλιέργειας κάί νά έπιβλέπη τήν άνάπτυ- 
ξη των φυτών καί άκόμη νά φροντίση, 
τον καιρό τής συγκομιδής, γιά τήν διάθεση 
τού παραγομένου προϊόντος. Δέν επρόλαβε, 
όμως, νά φέρη σέ «αίσιο πέρας» τήν κακο
ποιό δράση του, γιατί ή «τσιμπίδα» τής 
Χωροφυλακής τόν είχε στείλει κατάδικο 
στις Φυλακές Αίγίνης, γιά προηγούμενη 
παρόμοια δραστηριότητα κι’ έτσι_ οί 
«σοδειές» τής παραγωγής τού Χολομώντα 
παρέμειναν άδιάθετες καί κρυμμένες στήν 
άγροικία τοΰ ΧΑΡΙΣΤΟΤ. Δέν άργησε

όμως νά έλθη ό καιρός τής άποκαλύψεως 
τής παρανομίας άπό τήν Χωροφυλακή τής 
Χαλκιδικής, ή όποια καί κατέσχε τήν 
φθοροποιό καί ολέθρια παραγωγή καί 
έτσι στέρησε τήν χαρά, μαζύ καί τήν 
προσδοκία, τών άνάλγητων έμπορων 
νά πλουτίζουν, συμπαρασύροντες στή 
φρίκη τού λευκού θανάτου τά άγνά καί 
άδολα νειάτα τής χώρας μας.

« Φ ω τ ι ά »  

στον αργό θάνατο
Η ΘΛΙΒΕΡΗ συγκομιδή άπό διάφορα 

ναρκωτικά, πού κατασχέθηκαν κατά τήν 
σύλληψη τών παραγωγών, έμπορων καί 
ναρκομανών, ήταν τό άποτέλεσμα τής 
άγρυπνης καί εντατικής παρακολουθή- 
σεως τών άνθρώπων τής παρανομίας, 
άπό τις 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής τής 
χώρας.

Ή  μάχη πού έδωσαν καί καθημερινά 
δίνουν στον τομέα αυτό οί ’Αξιωματικοί 
καί 'Οπλίτες μας είναι όμολογουμένως 
σκληρή καί αδυσώπητη, άπολύτως, όμως, 
άναγκαία, γιατί αποβλέπει στήν άπαλλα- 
γή τής Ελληνικής Κοινωνίας άπό τήν 
παρασιτική καί μολυσματική αύτή «σα- 
πρία» τών υπανθρώπων, γενικά, τού 
είδους. Ό  άπολογισμός, λοιπόν τής όλης 
συγκομιδής, αν άποτιμηθή σέ χρήμα, 
δίνει άθροιστικά ένα γινόμενο δεκάδων 
εκατομμυρίων, πού καίγεται καί κατα- 
στρέφεται άπό τήν Χωροφυλακή, γιά νά 
σωθούν άνθρώπινες υπάρξεις άπό τό πα
ράλογο καί ολέθριο πάθος τής χρησιμο- 
ποιήσεως τών ναρκωτικών. Έ τσι, κατά 
διάφορα χρονικά διαστήματα, όργανα τής 
Χωροφυλακής, σέ ολόκληρη τήν 'Ελλάδα, 
προβαίνουν στήν καταστροφή τών κατα-

σχεθέντων ναρκωτικών, πού συγκεντρώ
νονται άπό τόν καθημερινό άγώνα πού 
διεξάγουν στον τομέα αύτό.

Χαρακτηριστικό είναι τό πρόσφατο 
γεγονός τής καταστροφής στούς κλιβά
νους τής «Χαλυβουργικής» 60 κιλών 
χασίς, πού έγινε άπό άνδρες τής 'Υποδιευ- 
θύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευ- 
ούσης καί πήρε σοβαρή έκταση δημοσιό- 
τητος άπό δλα τά μέσα τής μαζικής ένη- 
μερώσεως.Συγκεκριμένα έκαψαν 7.500.000 
δραχμές, όση δηλαδή είναι ή άξια τών 
έξήντα κιλών, πού μπήκαν στήν υψικά
μινο τής ’Ελευσίνας καί έλειωσαν κυριο
λεκτικά μέσα σέ 10' λεπτά τής ώρας. 
Ή  ποσότης αύτή τοΰ παράνομου προϊόν
τος είχε κατασχεθή τό τελευταίο χρονικό 
διάστημα άπό αύτή τήν Υπηρεσία, μέ 
τήν δίωξη καί έξιχνίαση διαφόρων υπο
θέσεων έμπορίας ναρκωτικών, κάηκε δέ 
έκεΐ, γιατί αν καιγόταν π.χ. στήν πλατεία 
Όμονοίας, τότε σέ άκτινα ένός χιλιομέ
τρου όλοι οί διαβάτες θά.........έζαλίζοντο
Ή  μεγαλύτερη ποσότητα ήταν άρίστης 
ποιότητος καί προερχόταν άπό τό έξωτε- 
ρικό, ένώ ή άλλη ήταν σέ «Φούντα» 
εγχώριας παραγωγής.

Αύτός είναι, λοιπόν, σέ άδρές γραμμές, 
ό σύντομος επίλογος μιας υπεράνθρωπης 
προσπάθειας, ένός ολοκλήρου χρόνου, πού 
άπαίτησε άγώνες, ξενύχτια, τρεχάματα 
καί έκθεση σέ άμεσο κίνδυνο τής ζωής 
τών άνδρών μας στόν άδυσώπητο άγώνα 
εναντίον τοΰ. πλέγματος, όλων εκείνων 
τών υπανθρώπων, πού Ασχολούνται μέ 
τά ναρκωτικά.

Στήν φωτογραφία μας στιγμιότυπο 
άπό τήν σκηνή τής καύσεως, όπου Ε νω 
μοτάρχης «εναποθέτει» στο.........κρεμα
τόριο πλακίδια συσκευασμένης καί έπε- 
ξεργασμένης ινδικής καννάβεως άρίστης 
ποιότητος.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ ,  Ά ν θ υ π α σ π ι σ τ ή ς



επικαιροτητες
Ειδήσεις καί σχόλια από τήν δραστηριότητα 

τ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
Εις τό Περιοδικόν λαμβάνονται πολλαΐ 

έπιστολαί διά τών οποίων έξαίρονται μέ τά 
πλέον συγκινητικά σχόλια αΐ θυσίαι τών 
άνδρών Χωροφυλακής καί ιδίως τών μα
χητών τοϋ Συντάγματος Μακρυγιάννη τόν 
Δεκέμβριον τοϋ 1944. Εις τό ιερόν αυτό 
Θυσιαστήριον τοϋ καθήκοντος καί τοϋ με
γαλείου της νεωτέρας Ελλάδος, τό αίμα 
τών άνδρών τοϋ Σώματος τής Χωροφυλα
κής πότισε τό δένδρο τής έλευθερίας. 
Χαρακτηριστικώς δημοσιεύομεν άπόσπα- 
σμα έπιστολής τοϋ έ. ά. Ταξιάρχου Χωρο
φυλακής κ. Παν. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ό 
όποιος άναφέρεται εις τήν σημασίαν τής 
θυσίας τών άνδρών τοϋ ήρωϊκοΰ Συντά
γματος διά τήν έλευθερίαν τής Ελλάδος 
καί σημειώνει μεταξύ άλλων καί τά εξής: 
«Πόσοι Τάφοι! Τάφοι πού ίσωσαν την ζω
ήν τοϋ Έθνους. Πόσα σπίτια έντύθηκαν 
στά μαΰρα ή καί άκόμη έκλεισαν, διότι έχα
σαν τούς προσφιλείς των, πού ήτο ώς έπί 
τό πλεΐστον καί οί μοναδικοί προστάται 
τους; Είναι πράγματι πολλαΐ αί χιλιάδες 
πού έλλειψαν άπό τήν Χωροφυλακήν καί 
ιδιαίτερα κατά τήν ΙΟετίαν 1940—1950. 
Χαρούμενα παιδιά μέ ορμή καί πίστι ξε
κίνησαν άπό κάθε γωνίαν τής Πατρίδος,

άπό βουνά, κάμπους καί ακρογιάλια 
διά νά τήν υπηρετήσουν, διά νά προστατεύ
σουν τήν ζωήν, τήν τιμήν καί τήν περιου
σίαν τών πολιτών καί τήν ϋπαρξιν τής 
Ελλάδος, πλήν όμως έχάθησαν άπό τήν 
φονικήν σφαίραν ή τήν ΰπουλον νάρκην ή 
τό άνηλεές μαχαίρι τών ξενοκινήτων ορδών 
τοϋ άναρχοκομμουνισμοΰ. Θά εύρεθή άραγε 
ποτέ ιστορικός νά έξιστορήση λεπτομερώς 
ή ποιητής νά ύμνήση έπαξίως τά έργα των; 
τά κλέη των; τάς θυσίας καί τάς ύπηρεσίας 
των; ’Ανεξαρτήτως τών άνωτέρω έπειδή

« 19η ’Οκτωβρίου 1976
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έζησα έκ τοϋ σύνεγγυς πολλάς τραγωδίας 
εις τήν πρώτην γραμμήν τοϋ πυρός άπό 
τό 1940—1950, έχασα δέ πολλούς φίλους 
καί συμμαχητάς κατά τήν εποχήν εκείνην 
λέγω εις τούς μετέπειτα καταταγέντας 
εις τό Σώμα, δτι οί συνάδελφοί των τής 
εποχής έκείνης δέν έπεσαν εις μάτην. 
"Επεσαν διά τήν Ελλάδα. Έπεσαν διά τήν 
έλευθερίαν άλλά καί διά τόν κόσμον ολό
κληρον».

Δέν είναι εις τάς προθέσεις τοϋ περιο
δικού, ή προβολή τών κολακευτικών σχο
λίων διά τήν έκδοσίν του, διότι άπό τής 
ένάρξεως τής κυκλοφορίας του σκοπόν 
έταξε τήν μέ πνεΰμα μετριοφροσύνης καί 
σεμνότητος προσφοράν.

Πολλοί "Ελληνες ποΰ ζοΰν μακρυά άπ’ 
τήν πατρίδα, έγιναν άπό τήν άρχήν τής 
έκδόσεώς του συνδρομηταί καί συνέδεσαν 
τήν έκδοσίν του μέ τήν κυκλοφορίαν 'Ελλη
νοφώνων εντύπων. Εις αυτά, άναδημο- 
σιεύουν εργασίας προσφέροντας εις τό 
άναγνωστικόν των κοινόν συνδέσμους επα
φής μέ τήν πατρίδα. Πολλαΐ έπίσης μελέ-

Λίγα λόγια γιά νά σάς εύχαριστήσω ξανά γιά τήν άποστολή τοϋ Περιοδικού 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.

Σέ πολλές περιπτώσεις άνατυπώσαμε συνεργασίες στό περιοδικό τών ΑΧΕΠΑΝΣ 
καί χρησιμοποιήσαμε πολλά κομμάτια τοϋ περιοδικού στήν ραδιοφωνική εκπομπή. 
Τά σχόλια τών άναγνωστών τοϋ περιοδικού μας καί τών άκροατών τής εκπομπής 
ύπήρξαν πολύ κολακευτικά.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα νά συγχαρώ τούς άσχολουμένους μέ τήν έκδοσίν 
τοϋ περιοδικού γιά τό θαυμάσιο έργο τό όποιο έπιτελοϋν.

Είλικρινά δικός σας 
Σπΰρος Σαββίδης

Εορτή τοΰ Ιερού Ναού 

τών Σχολών Χωροφυλακής

Τήν 8-11-1976 έωρτάσθη ή ιερά μνήμη τών Ταξιαρχών 
Μιχαήλ καί Γαβριήλ εις τόν ομώνυμον Ναόν τών Σχολών 
Χωροφυλακής ’Αθηνών.

Τήν έσπέραν τής προηγουμένης έτελέσθη μέγας 
Εσπερινός μετ’ άρτοκλασίας χοροστατήσαντος τοϋ Σε_ 

βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ταλαντίου κ. ’Αμβροσίου. 
Εις τόν Εσπερινόν παρέστησαν *0 Β'. Ύπαρχηγός Χω
ροφυλακής Υποστράτηγος κ. ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύ
σιος, έκπροσωπών τόν δι’ υπηρεσιακούς λόγους κωλυό- 
μενον κ. ’Αρχηγόν τοΰ Σώματος, Ό  Α'. ’Επιθεωρητής 
Υποστράτηγος κ. Έ Α ΡΡΗ Σ Παναγιώτης, ’Ανώτατοι, 

’Ανώτεροι καί Κατώτεροι ’Αξιωματικοί, οί Καθηγηταΐ 
τών Σχολών μετά τών έκπαιδευομένων Δοκίμων ώς κα'( 
πλήθος κόσμου. Μετά τό πέρας τοΰ Εσπερινού έπηκο- 
λούθησε λιτάνευσις τής Ίεράς είκόνος τών Αγίων εις τόν 
χώρον τών Σχολών.

Τήν έπομένην έτελέσθη ’Αρχιερατική Λειτουργία τήν 
όποιαν παρηκολούθησαν οί Διοικηταί τών Σχολών ’Αξιω
ματικών καί 'Οπλιτών Χωροφυλακής μετά τών ’Αξιω
ματικών καί τών έκπαιδευομένων Δοκίμων ώς καί πλήθος 
εύσεβών Χριστιανών. Είς τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα 
από τήν ακολουθία τοΰ μεγάλου έσπερινοΰ καί τήν περί, 
φοράν τής είκόνος είς τό προαύλιον τών Σχολών.
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ται διακεκριμένων συνεργατών τοϋ περιο
δικού έχουν προβληθή από ελληνοφώνους 
έκπομπάς των ραδιοφωνικών δυκτίων τόσον 
είς τήν ’Αμερικήν δσον καί εις τον Κανα- 
δάν. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα τών 
άνωτέρω είναι ή προσφάτως ληφθεϊσα 
έπιστολή άπό τήν Ούάσιγκτων της ’Αμε
ρικής τοϋ έκεϊ έγκατεστημένου ομογενούς 
κ. Σπυρίδωνος ΣΑΒΒίΔΗ τήν οποίαν 
δημοσιεύομεν έν μεταφράσει:

«”Αν καί γνωρίζομεν δτι θά προσκρού- 
σομεν είς τήν σεμνότητα τών ’Αξιωματι
κών τής Χωροφυλακής, έν τούτοις, ό ’Ια
τρικός Σύλλογος Χαλκιδικής, θεωρεί ύπο- 
χρέωσιν να έκφράση τα θερμά του συγχαρη
τήρια πρός τούς άνδρας τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Χαλκιδικής διά τήν τερα- 
στίαν έπιτυχίαν τής έξαρθρώσεως σπείρας 
καλλιέργειας τής φθοροποιού ίνδικής καν- 
νάβεως» Μ’ αύτάς τάς λέξεις ό άνωτέρω 
ιατρικός Σύλλογος άπέστειλεν εύχαριστή- 
ριον έγγραφον πρός τόν κ. ’Αρχηγόν τοϋ 
Σώματος, διά τήν έπιτυχίαν τών άνδρών 
τής Δ.Χ. Χαλκιδικής, οί όποιοι έςεστρά- 
τευσαν είς δύσβατον όρεινήν περιοχήν καί 
κατόπιν έξονυχιστικής έρεύνης άνεκάλυ- 
ψαν τόσον τούς καλλιεργητάς δσον καί τήν 
ΰπ’ αύτών καλλιεργουμένην ινδικήν κάν- 
ναβιν. Ή  έπιστολή καταλήγει «’Αξίζει 
νά εΐσθε υπερήφανος πού ήγεΐσθε τοιούτων 
όργάνων τάξεως καί άσφαλείας καί άποδί- 
δομεν τήν όφειλομένην άγάπην καί συμπα- 
ράστασιν είς τό δυσχερές έργον των, τό 
όποιον άποσκοπεΐ είς τό νά έξασφαλίση 
άνετον έργασίαν, ήσυχον διαβίωσιν καί 
άπομάκρυνσιν τών φθοροποιών έπιδράσεων 
έκ τής νεολαίας καί τής κοινωνίας γενικώ- 
τερον».

Ό  Δήμαρχος Τήνου κ. Σωκράτης ΚΑΡ- 
ΔΑΜΙΤΣΗΣ δι’ έγγράφου του πρός τό 
Άρχηγεΐον Χωροφυλακής, έξέφρασε τήν 
εύγνωμοσύνην καί τήν άκραν ίκανοποίησιν 
τών δημοτών πρός τούς άνδρας τοϋ Αστυ
νομικού Τμήματος τής πόλεως, οί όποιοι 
κατά πρόσφατον καί πρωτοφανή είς τά 
χρονικά ένσκήψασαν θεομηνίαν κατέβαλον 
ύπερανίρώπους προσπάθειας καί παρέσχον 
βοήθειαν είς τούς τελούντας έν άπογνώσει 
κατοίκους τής νήσου. Τοιαύτη δέ ήτο ή 
προσφορά τών άνδρών τοϋ άνωτέρω Τμή
ματος, ώστε άψηφοΰντες τά στοιχεία τής 
φύσεως, έπεδόθησαν είς έργα διασώσεως 
καί σωτηρίας είς τάς άπεγνωσμένας κλή
σεις τών θυμάτων τής θεομηνίας.

'Ο κ. Χρήστος ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΣ, ’Ακό
λουθος τοϋ έν Σμύρνη Ελληνικού Προξε
νείου, δι’ έπιστολής του συνεχάρη τόν 
Χωρ)λακα κ. Γεώργιον ΖΟΪΡΝΑΤΖΗΝ 
διά τήν παρασχεθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ βοήθειαν 
δτε εύρέθη καθ’ οδόν είς δύσκολον θέσιν 
λόγω μηχανικής βλάβης τοϋ αύτοκινήτου 
του.

'Υπό τοϋ Προέδρου τής Ελληνικής 
Εταιρείας Βιομηχανικών καί Μεταλ
λευτικών Επενδύσεων κ. Κων[νον ΓΟΥ- 
ΣΗ, άπεστάλη πρός τόν κ. ’Αρχηγόν τοϋ 
Σώματος έπιστολήν, διά τής όποιας έκφρά- 
ζεται ή βαθυτάτη εύγνωμοσύνη του πρός 
αύτόν καί τούς άνδρας τοϋ Σταθμού Τρο
χαίας Ήγουμενίτσης διά τήν ένθερμον 
συμπαράστασιν αύτών, ώς αναφέρει, κατά 
τό προσφάτως έπισυμβάν τροχαϊον άτύ- 
χημα. «Αισθάνομαι έπιτακτικήν τήν ήθι- 
κήν ύποχρέωσιν νά έξάρω δλως ιδιαιτέρως

τήν συμπεριφοράν καί τήν βοήθειαν τών 
άνδρών τοϋ άνωτέρω Σταθμού, διότι, έκτος 
τήν έκ τού καθήκοντος συνδρομήν, μέ πε- 
ριέβαλον μέ στοργήν καί έπέλυσαν τήν έκ 
τού άτυχήματος δημιουργηθεΐσαν κατά- 
στασιν» καταλήγει ό έπιστολογράφος.

«Οί άνδρες τής Χωροφυλακής, μή άρ- 
κούμενοι μόνον είς τήν εύσυνείδητον έκ- 
πλήρωσιν τού ύπηρέσιακοΰ των καθήκον
τος, προχωρούν περαιτέρω καί είς έργα 
πολιτισμού καί φιλαλληλίας, είς έργα θεά
ρεστα, άποδεικνύοντας δτι είναι πιστοί 
στρατιώτες τής Πατρίδος καί τού Χριστού» 
Είναι Τμήμα άπό τήν ληφθεϊσαν έπιστολήν 
τής ’Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής τού 
Ιερού Ναού 'Αγίου Ίωάννου Σεργούλας 
—Δωρίδος, διά τούς άνδρας τής Άνωτέρας 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Δυτ. Ελλάδος 
οί όποιοι προθύμως άνταπεκρίθησαν είς 
τήν αίτησιν τής άνωτέρω έπιτροπής καί 
συνεκέντρωσαν τό χρηματικόν ποσόν τών 
22.543 δραχμών τό όποιον άπέστειλαν 
πρός συνέχισιν τών έργασιών άποπερα- 
τώσεως τού 'Ιερού Ναού. Αί εύχαριστίαι 
τής έπιτροπής καί τών κατοίκων τού άνω
τέρω χωρίου πρός τούς άνδραςτής Α.Δ.Χ.Δ. 
Ελλάδος άκολουθοΰν τά έν προϊμίω άνα- 
φερόμενα λόγια τής έπιστολής.

Ό  κ. Άνδρ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ μέ έπιστο
λήν του πρός τά Γραφεία τού Περιοδικού 
άναφέρεται είς τήν άγωνιστικήν προσπά
θειαν τού Μοιράρχου κ. I. ΠΑΓΩΝΗ, 
Διοικητοΰ Τμήματος Τροχαίας ’Αγρίνιου, 
διά τήν διάσωσιν παγιδευθέντων άτόμων 
έκ τής κατακρημνήσεως φορτηγού αύτο- 
κινήτου. «'Ως αύτόπτης μάρτυς τού δντος

Εκστρατεία διά τήν 
άναδάσωσι τής ’Αττικής

Χρειάστηκε νά περάσουν χρόνια γιά τήν ύλοποίηση τών 
μυριάδων κατηχήσεων, διαλέξεων καί ψηφισμάτων γιά 
τήν άνάγκη άναδασώσεως τού περιβάλλοντος καί τήν 
σημασία τού πράσινου στή ζωή μας.

ΤΗρθε λοιπόν ή ώρα—ξεχωριστή κι’ εύλογημένη στιγμή 
πού τά λόγια καί τά όνειρα γίνονται άποφάσεις καί οί άπο- 
φάσεις πραγματικότητα.

Καί είδαμε τήν Κυριακή στις 7-11-1976 στον "Αγιο 
’Ιωάννη στόν Βύρωνα ’ Αττικής τόν Πρωθυπουργό κ. ΚΑ
ΡΑΜΑΝΛΗ έπικεφαλής πολλών μελών τού ' Υπουργικοΰ 
Συμβουλίου, άντιπροσώπων καί άντιπροσωπιών δλων τών 
’Αρχών ώς καί Φοιτητών, Σπουδαστών, Μαθητών Στοά, 
τιωτικών Σχολών, Σωμάτων ’Ασφαλείας κ.λ.π., Μα
θητών Γυμνασίων, Προσκόπων κ. ά., νά ξεκινά τήν έκ- 
στρατεία γιά τήν άναδάσωση—άναγέννηση τού περιβάλ
λοντος. Κι’ αύτά τά δενδρύλλια πού φυτεύθηκαν άπ’ τά 
χέρια τού κ. Πρωθυπουργού, τών άλλων έπισήμων, άπ> 
τά χέρια τής σπουδαζούσης καί μαθητιώσης νεολαίας, τά 
χέρια τών μαθητών τών Στρατιωτικών καί άλλων σχολών, 
συνοδεύτηκαν άπό Πανελλήνιες εύχές γιά τήν συνέχιση, 
αύτής τής προσπάθειας. . Δέν μένει πιά - άφοΰ τό πρόγραμ. 
μα άρχισε νά ύλοποιήται—νά δούμε δλοι μας μέ άγάπ- 
κα’ στοργή τό μεγάλωμα αύτών τών δένδρων, νά αύτοκαη 
τηχηθοΰμε γιά νά μήν τά χέρια μας στο μέλλον μεταμορ
φώσουν τά όμορφα δάση σέ στάχτες καί κάρβουνα. 
Είς τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν άναδάδωσι.
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τραγικού τροχαίου δυστυχήματος, έζησα 
τάς πλέον συγκινητικά; στιγμάς της ζωής 
μου καί έθαύμασα τάς άοκνους προσπά
θειας καί τήν άγωνιστικότητα τοϋ άνωτέ- 
ρω ’Αξιωματικού τής Χωροφυλακής διά 
τήν σωτηρίαν των θυμάτων. Τοιαϋται ένέρ- 
γειαι. οργάνων Χωροφυλακής, κοσμούν το 
Σώμα πού υπηρετούν καί άνεβάζουν τό 
πολιτιστικόν μας έπίπεδον πολύ υψηλά», 
άναφέρει μεταξύ των άλλων ό επιστο
λογράφος.

Ή  ’Οργανωτική έπιτροπή τοϋ προσφά- 
τως συνελθόντος έν Άθήναις 31ου Έλλη- 
νοαμερικανικοϋ Συνεδρίου ΡΟΥΜΕΛΙΩ
ΤΩΝ, δι’ εγγράφου του προς το Άρχηγεΐον 
Χωροφυλακής, έξέφρασε τάς ευχαριστίας 
του διά την συμπαράστασιν, συνδρομήν 
καί τάς έν γένει φιλοφρονήσεις των 'Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής κατά τήν άνά τήν 
Ρούμελην καί άλλαχοϋ περιοδείαν τών 
συνέδρων.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ 
ΤΗΣ Δ. Χ.  ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Τήν 27ην ’Οκτωβρίου έ. έ. εις τήν αί
θουσαν τελετών τού Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου Φλωρίνης ό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
έπί τώ έορτασμώ τής 35ετηρίδος άπό τής 
ίδρύσεώς του, ώργανώθη ειδική τελετή κα
τά τήν οποίαν άπενεμήθη ύπό τού ανωτέρω 
Συλλόγου, Χρυσοϋν Μετάλλιον μετά Δι
πλώματος εις τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής 
Φλωρίνης, διά τάς προσφερθείσας παρ’ 
αυτής ύπηρεσίας έν τώ Νομώ. 'Η  άναγνώ- 
ρισις τών υπηρεσιών τής Διοικήσεως Χω
ροφυλακής, ύπό ενός Συλλόγου, ό όποιος 
μέσα εις τά 35 χρόνια τής λειτουργίας του 
έχει έπιδοθή εις έργα ’Εθνικά καί έκπολι- 
τιστικά, είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική 
τόσον διά τήν ιδίαν τήν Διοίκησιν όσον καί 
διά τό Σώμα γενικώτερον, διότι άποδεικνύ- 
εται ότι ή Ελληνική κοινωνία γνωρίζει 
νά έκτιμα τον άγώνα καί νά έπιβραβεύη 
τό δύσκολον, πολύμοχθον άλλά ύψηλόν έρ- 
γον τών άνδρών τής Χωροφυλακής.

Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό 
τήν έπίδοσιν τοϋ μεταλλίου εις τον Διοι
κητήν αυτής Άντ]οχην κ. Νικ. ΑΓΓΕΛΟ- 
ΠΟΥΑΟΝ.

’Επιμέλεια : ΒΑΣ . ΤΖΑΒΑΡΑΣ
’Ανθυπασπιστής Χ ωροφυλακής

ΣΕΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς  
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  έ . ά.

Άπεβίωσε τήν ‘25-8-1976 καί έκηδεύθη 
εις τό νεκροταφεΐον Καλλιθέας ’Αττικής 
ό Συνταγματάρχης έ. ά. Σεψάς Παναγιώ
της. Εις τήν κηδείαν του παρέστη αντι
προσωπεία ’Αξιωματικών Χωροφυλακής 
μέ επικεφαλής τον Άντ]ρχην Μπλίκαν 
Σωτήριον ό όποιος έξεφώνησεν έπικήδειον 
καί κατέθεσεν, ώς έκπρόσωπος τοϋ Σώ
ματος στέφανον. Έ π ί τώ θανάτω τοϋ 
Συνταγματάρχου έ. ά. Σεψα Παναγιώτη, 
άπεστάλη εις τό περιοδικόν νεκρολογία 
τοϋ Ταγματάρχου έ. ά. καί ήδη Δικηγόρου 
παρ’ ’ Αρείω Πάγω Μιχαήλ Σαμπατακάκη 
φίλου καί συμμαθητοϋ τοϋ έκλιπόντος, 
έχουσα ώς εξής: «Ή  τιτανομαχία τής 
έπιστήμης καί τής νόσου εις τό πρόσωπον 
τοϋ Συνταγματάρχου Παναγ. Σεψα, έληξε 
τήν 25-8-1976 μέ ήτταν τής έπιστήμης. 
"Ενας βαρύτατος γδούπος ήκούσθη καί ή 
ψιλή δρύς κατέπεσεν. 'Ο Συνταγ]ρχης 
Παν. Σεψας, τό άγλάϊσμα αύτό πού έπί 
μίαν 35ετίαν ολόκληρον έσελάγησεν ώς 
φωτεινόν μετέωρον τον ορίζοντα τοϋ Σώ
ματος τής Χωροφυλακής, όπερ ύπηρέτησεν 
έπί μίαν ολόκληρον γενεάν ή φωτεινή διά
νοια, ή πληρότης τών σκέψεών του, ή μέ
χρι αύταπαρνήσεως έκτέλεσις τοϋ καθήκον
τος, έκλεισε τούς οφθαλμούς εις τήν οικίαν 
του ήρεμα, όπως ήρεμος καί άδιατάραχος 
υπήρξε ολόκληρος ή μανιατική ζωή του. 
Μακράν τών θορύβων καί άλλων κοσμικών 
ενασχολήσεων μέ τήν άληθώς καταπλήσ- 
σουσαν φιλέργιάν του, μέ τήν έπί στα
θερών βάσεων θεμελιωμένην άστυνομικήν 
παιδείαν, μέ τον άλάνθαστον ορθολογισμόν 
του, μέ τό πρωτόγονον θά έλεγε κανείς 
αίσθημα περί καθήκοντος καί δικαίου, 
ύπήρξεν ένας άπ’ τούς κυριωτέρους συντε- 
λεστάς τής έδραιώσεως παρά τή κοινωνία 
τής καλής φήμης τοϋ Σώματος τής Ε λ 
ληνικής ηρωικής Χωροφυλακής. ’Ισάδελφε 
παληέ μου συμμαθητά, φίλτατε συμπολίτα

Παναγιώτη, μεγάλην οδύνην έδοκίμασα 
καί άπέραντον θλίψιν διά τον πρόωρον θά
νατόν σου καί έρχημαι ώς άποχαιρετηστή- 
ριον νά σοΰ έκφράσω άπό τά μύχια τής 
ψυχής μου τόν πόνον μου καί τήν άπέραν
τον λύπην μου. Είχες ένστερνισμένην εις 
τήν ψυχήν σου τήν παλαιάν ρήσιν «Τό μέν 
γράμμα άποκτείνει, τό δέ πνεύμα ζωοποιεί» 
Δέν διεξεδίκησεν ποτέ μέ τήν διακρίνουσαν 
αυτόν μετριοφροσύνην οΰτε τήν έπιβλητι- 
κήν σαγήνην άνωτέρας προσωπικότητος, 
οΰτε τήν λάμψιν τής αστυνομικής σοφίας. 
Δέν έπεζήτησεν ήθικάς καί ύπηρεσιακάς 
δάφνας, μέ τήν δραστηριώδη καί έντιμον 
έργασίαν του καί τήν υπηρεσίακήν του άπό - 
δοσιν εις όλους τούς σοβαρούς τομείς, όπου 
έπί μίαν 35ετίαν ύπηρέτησεν. Είχε κατο
ρθώσει νά έμπνεύση εις πάντας τήν άπόλυ- 
τον έμπιστοσύνην εις τό πρόσωπόν του. 
Εις τούτο συνέβαλεν ή παροιμιώδης άπλό- 
της του, ή απέραντος αύτοκυριαρχία του, 
ή όποια δέν τόν έγκατέλειψεν μέχρι τής 
τελευταίας στιγμής τής ζωής του. ΤΗτο 
ήρεμος καί πράος παντού καί πάντοτε, μέ 
άγαθότητα καί τρόπους απλούς, έκφράζον- 
τας τήν άληθή καί έκ τής ψυχής του άνα- 
βλύζουσαν ευγένειαν. Μέ τήν γλυκύτητά 
του έθήρευε τήν άλήθειαν καί ή άλήθεια τήν 
όποιαν άνεύρισκε ήτο ή άλήθεια τοϋ Δι
καίου, ή άληθινή Δικαιοσύνη. Ή  ανιδιοτέ
λεια, ή τιμιότης, ή προσήνεια τοϋ χαρα- 
κτήρος του, ή ειλικρινής άλληλεγγύη καί 
ή άνθρωπιά πού τόν διέκρινε άπό τά πρώτα 
βήματά του μέχρι τοϋ θανάτου του. 
’Έχει άφήσει έποχήν εις όλους ήμάς τούς 
παλαιούς συμμαθητάς, φίλους καί συ
ναδέλφους του. Πολλά θά ήδύνατο νά 
γραφούν διά τήν άψογον πολιτείαν τοϋ άλη- 
σμόνητου, άδελφικοΰ φίλου, ολυμπίου 
άστυνομικοΰ Παν. Σεψα καί θά έχρειάζον- 
το πολλές ή μέρες γιά νά γραφή βιογρα- 
φικόν βιβλίον, τό όποιον νά έξυμνή τάς 
άρετάς του. Πολύκλαυστε φίλε μου Πάνο, 
μέ ψυχικό πόνο καί βαθεία θλίψι σέ άπο- 
χαιρετώ καί εύχομαι εις τήν οίκογένειάν 
σου, τήν οποίαν ηύτύχησες νά ίδής 
ύπερόχως εύτυχισμένην καί νά κλείσης 
τά μάτια σου μέ τήν ώραίαν καί αληθινήν 
ίκανοποίησιν τής έκπληρώσεως τοϋ ίεροΰ 
οικογενειακού σου καθήκοντος. Πρός όλα 
τά μέλη τής οικογένειας σου καί ιδιαιτέρως 
είς τήν έξαίρετον, εύγενικήν καί φιλό- 
στοργον άγαπητήν σύζυγον σου εύχομαι 
οίκογενειακώς, ή τά πάντα κυβερνώσα θε
ϊκή δύναμις, πλούσιον νά έκχύση τό βάλ- 
σαμον τής παρηγοριάς. Τό δέ χώμα τής 
’Αθηναϊκής γής πού τόσον φιλόξενα σέ 
έδέχθη. νά είναι ελαφρό».
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Λόξα έν ύι)ίθτοις Θεώ και έπι ^ης Ε ιρήνη

W

'Ολόκληρη ή Χριστιανοσύνη δέχεται μ’ αγάπη τόν Σωτήρα τής γης καί τό μυστήριο τής ημέρας.
”Ω Θεέ μ ου , είμαστε μικροί, σάν τά παιδιά , καί σάν τά μικρά παιδιά θέλουμε νά μεγαλώσουμε . . . Προ

σπαθούμε νά Σ ’ άρέσουμε, δίχω ς νά ξέρουμε π ώ ς. ’Ώ ! κάνε νά ζοΰμε στή γή , μ’ άγιότητα, σβήσε άπ’ τις καρδιές 
μας κάθε λύπη καί κάθε πάθος, κάθε στενοχώ ρια, κάθε λάθος καί κάθε σ φ ά λ μ α .

”Ω θ εέ  μου , αύτό πού κάνεις τό κάνεις μ' άγιότητα . Ή  έμπιστοσύνη μου είναι τέλεια , πιστεύω  σάν μικρό
π α ιδ ί.

&

Πιστεύω δτι ό ’Ιησούς Χριστός ήρθε στή γή γιά νά φέρη στους άνθρώπους τόν άγνό άέρα τού ούρανού τή  
σιγουριά δτι ό Θεός γιά  μάς θέλει νά είναι Πατέρας την έλπίδα ένός κόσμου , τήν έλπίδα μιας νέας ζω ή ς .

”Ω Θεέ μου! τά ξέρεις δλα , ξέρεις τί λ ε ίπ ε ι . Ρίξε στή γή μας τό ψ ω μί πού θρέφει τήν ψ υχή , τό φρούτο πού  
ξεδιψ ά , τήν τροφή τού σώ ματος. Δώ σε σέ κάθε καρδιά άνθρώπου λίγη εύ τυ χία , σέ κάθε μικρό π α ιδ ί, ένα πατέρα 
καί μιά μητέρα, σέ κάθε γέροντα, τό μπαστούνι καί τήν πολυθρόνα, καί γιά τόν έρημο, μιά δμορφη δύση, μιά 
τριανταφυλλιά γεμάτη τριαντάφ υλλα , έναν ούρανό γεμάτον άστέρια- γιά  νά είναι ή ζωή δμορφη γιά νά είναι 
όμορφος ό κόσμος . . .

”Αν οί άγγελοι έψ αλλαν τήν πρώτη νύ χτα  τώ ν Χ ριστουγέννω ν, ήταν γιά νά συνεταιριστούμε τήν άπέραντη  
χαρά τ’ ούρανού, δπου δλα φ ώ ναζαν : Χριστούγεννα! Χριστούγεννα! Γιορτή τού Δ ώ ρου, τής συμ φ ιλιώ σεω ς, τής 
σ υγνώ μ η ς.Ή μ εγά λη  γιορτή τού ρήματος «άγαπώ » ήταν γιά νά μάς διδάξη δτι μέσα στόν κόσμο τής γής δέν υπάρ
χε ι τίποτε άλλο νά κάνουμε παρά ν ’ άγαπούμ ε, ν ’ άγαπούμε καί πάντα ν ’ άγαπούμε- γιατί ό θεός είναι ’Α γάπη .

”Ω Θεέ μου , μείνε στίς κατοικίες μας , εύλόγησε τά σπίτια μας . Κατεύθυνε τίς κινήσεις καί τις πράξεις μ α ς, 
νά είναι ό καθένας πλασμένος μέ κ αλω σύνη . Βάλε στίς προσευχές μας όλόκληρο τόν δικό σου κόσμο : τή γή 
μέ τίς δυστυχίες τη ς, τούς άνθρώπους μέ τίς άμαρτίες τ ου ς, τόν ταπεινό πόθο τού φ τ ω χο ύ , τά δυνατά όνειρα τώ ν  
μ εγά λω ν, τά κλάματα καί τούς άναστεναγμούς ένός πολύ μικρού π αιδιού . Έ τσ ι μέ τά ένω μένα χέρια μ α ς , τά  
γονατισμένα σώματά μας , θά φέρουμε τό παράπονο δλης τής άνθρωπότητας στήν πόρτα σου —αύτόν τόν αιώνιο  
ούρανό—δπου ή Πατρική καρδιά Σου θά ξέρη νά τό μεταμορφώση σ’ ένα ύμνο χαράς καί γα λή νη ς .
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Γ ρ ά φ ε ι :
Ό  Σ ε β .  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς  

Τ α λ  χ ν τ ί ο υ  
κ .  Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Σ

Διανύομε ήδη την άρχή τοΰ τελευ
ταίου τετάρτου τοΰ 20οϋ μετά Χρι
στόν αίώνος . Καί πλησιάζομε για  μιά 
άκόμη φορά τήν 25η Δεκεμβρίου , τήν 
ήμερα κατά τήν όποια ή Χριστιανική 
άνθρωπότης θά άνακόψη γιά λίγο  
τόν άγχώ δη ρυθμό τής καθημερινής 
ζω ής τη ς, προκειμένου νά έορτάση 
τή Γέννησι τοΰ Θ εανθρώπου, τήν 
άνατολή τοΰ άδυτου "Αστρου τής 
Β ηθλεέμ , τά Χ ριστούγεννα.

Θά άκούσωμε γιά  μιά άκόμη φορά  
τόν άγγελικό ΰμ νο , μέ τόν όποιο ό 
ουράνιος κόσμος ύμνησε τήν παρουσία 
τού Μ εγάλου Ε πισκ έπ του  πάνω στή 
γή : «Δ όξα  έν ‘Υψίστοις Θεώ καί
έπί γής ειρήνη, έν άνθρώποις ευδο
κ ία !» . Θά ξαναθυμηθούμε τά λόγια  
τοΰ Προφήτου Ή σ α ΐα , μέ τά όποια 
προανήγγειλε τήν έλευσί Τ ου: «Π αι-
δίον έγεννήθη ή μ ϊν ___καί καλείται
τό δνομα αύτοΰ Μ ε γ ά λ η ς  
Β ο υ λ ή ς  " Α γ γ ε λ ο ς ,  θ α υ 
μ α σ τ ό ς  σ ύ μ β ο υ λ ο ς ,
Θ ε ό ς  ι σ χ υ ρ ό ς ,  έ ξ ο υ σ  ι -  
α σ τ ή ς ,  ά ρ χ ω ν ε ί ρ ή ν η ς ,  
π α τ ή ρ  τ ο ΰ  μ έ λ λ ο ν τ ο ς  
α ί ώ ν ο ς »  (Ή σαΐου  κ ε φ . θ' 6 ) .

Μ αγευμένοι άπό τήν υπερκόσμια 
καί θεϊκή άτμόσφαιρα τής ήμέρας 
τώ ν Χ ριστουγέννω ν θά άφήσωμε τήν 
καρδιά μας νά σιγοψάλη ή νά βροντο- 
φωνήση , άνάλογα μέ τό βαθμό συμ 
μετοχής μας σ’ αύτό τό άκατανόητο 
Μυστήριο τής ένσάρκου οικονομίας 
τοΰ Λόγου τοΰ Θ εού, αύτόν τόν μικρό 
καί τόσο λυρικό ΰμνο τής έορτής, 
πού κατώρθωσε νά συγκεφαλαίωση  
μέσα του δλο τό βάθος τοΰ έορταζο— 
μένου γεγονότος: « Ή  Γέννησίς σου 
Χριστέ ό Θεός ή μ ώ ν, άνέτειλε τώ  
κόσμω τό φ ω ς τό τής γνώσεως· έν 
αύτή γάρ οί τοϊς άστρο ις λατρεύοντες, 
ΰπό άστέρος έδιδάσκοντο Σέ προσκυ- 
νεΐν τόν "Ηλιον τής Δικαιοσύνης καί 
Σέ γιγνώ σκειν έξ ύψους άνατολήν, 
Κύριε δόξα σ ο ι» .

Σ ’ αύτό τό μεγάλο σταθμό τής 
πανανθρώπινης ζω ής ή ’Εκκλησία 
θά έπιχειρήση, χρησιμοποιώ ντας τά  
δικά της πνευματικά μέσα , νά  μάς 
όδηγήση σέ μιά πνευματική διείσδυσι 
μέσα στό Μυστήριο τής Έ νσάρκου  
οικονομίας τοΰ Λόγου τοΰ Θ εοΰ. 
Ή  πρόσκλησις τής ’Εκκλησίας είναι 
τόσο ά π λή , δσο άπροσπέλαστο είναι

1
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τό Μυστήριο τής Έ νσαρκώσεως τοΰ 
Χ ριστού. «Δ εύτε Ιδωμεν π ιστοί, 
πού έγεννήθη ό Χ ριστός, άκολουθή- 
σωμεν λ ο ιπ όν , ένθα όδεύει ό άστήρ» . 
Νά όμως πού σ' αυτή τήν ύψοποιό πνευ
ματική πορεία ό σημερινός άνθρωπος 
κινδυνεύει νά μή έχη τή δύναμι νά 
άκολουθήση. Στό σωστικό αυτό άνέ- 
βασμα ό λογισμός του έρχεται νά 
ύψωση όδοφ ράγματα. Ζούμε, βλέ
πετε , στόν εικοστό α ιώ να , καί αύτός 
γέρνει μάλιστα πρός τή δύσι του ή δη . 
Ζούμε σέ μιά έποχή ταραχώ δη, πού 
τήν χαρακτηρίζει ή σύγχυσις καί 
τήν σφ ραγίζει ό σκοταδισμός.

Ά κ ού μ ε τόσα καί τόσα γύρω άπό 
τό Χριστά καί τήν ’Εκκλησία Τ ου, 
πού έστω καί άθελα μας κλονιζόμεθα . 
Οί έχθροί τού Χριστού έκμεταλλευό- 
μενοι τήν αρχή τού Χ ριστού, έξα~ 
κοντίζουν τά βέλη τους έναντίον Του . 
Τώρα δέ τά βέλη αύτά δέν είναι 
όμοια μέ έκεΐνα πού έχρησιμοποίησαν 
οί Ν έρω νες, οί Διοκλητιανοί καί οί 
όμοιοι τους . Τά βέλη τών συγχρόνω ν  
πολεμίω ν τού Χριστού είναι ή αμφ ι
βολ ία , ή σ ύ γ χυ σ ις , ό κλονισμός τής 
πίστεω ς πρός έκεΐνον, πού αποτελεί 
τό α καί τό ω τής ύπάρξεώς μ α ς . 
’Εκμεταλλευόμενοι μιά κ άμ ψ ι, πού  
παρουσιάζει ό σύγχρονος κόσμος, 
όσον άφορά τά ένδιαφέροντά του άπ έ- 
ναντι στις ύπερβατικές ά ξιες, προσ
παθούν νά γκρεμίσουν τόν Θεόν άπ’ 
τόν θρόνο Του!

Νά μερικές τέτοιες σκέψεις αμ φ ι
βολίας . Νά τά όδοφράγματα πού 
προσπαθεί ό άκοσμος κόσμος νά ύψ ώ -  
ση μπροστά μας γιά  νά άνακόψη τήν 
ύψοποιό πρός τόν ούρανό πορεία 
μ α ς . ΤΙ κέρδισε ό κόσμος άπ’ τόν 
Χ ριστιανισμό; Ό  Χριστός ήλθε γιά  
νά φέρη τήν ειρήνη στήν ανθρωπότη
τα , κι όμως ό πόλεμος ποτέ δέν έπαυ
σε πάνω  σ’ αύτό τόν πλανήτη! *0 
Χριστός ήλθε γιά  νά φέρη τήν άγάπη  
άνάμεσα στούς άνθρώπους , κι’ όμως 
τό μίσος καί ή κακία δέν έξαφανίσθη- 
καν άπό προσώπου τής γή ς! *0 Χρι
στός ήλθε γιά  νά φέρη τήν άλήθεια 
πάνω στή γή κι όμως τό ψεύδος 
δέν έπαυσε νά κυβερνά τή ζωή τώ ν 
ανθρώπων! Ό  Χριστός έφερε τήν 
μοναδική γνώ σι καί τήν άπόλυτη αλή
θεια , κι όμως ή διδασκαλία Του δέν 
έξετόπισε τήν πλανεύτρα διδασκαλία 
τώ ν διαφόρων «σοφ ώ ν»  τού κόσμου 
τούτου!

Εύρισκόμεθα στό τελευταίο τέταρ
το τού εικοστού αίώνος μετά τή γ έν -  
νησι τού Χ ριστού. Κι όμως ό κό
σμος δέν ά λλα ξε, ή κακία δέν έφ υ γ ε , 
ό πόλεμος δέν έσταμάτησε , τό ψεύδος 
δέν ένικήθη , ή άγάπη δέν έβασίλευσε 
στίς καρδιές τώ ν άνθρώπων—ΤΙ έκέρ- 
δισε λοιπόν ό κόσμος άπό τήν έλευσι 
τού Χ ριστού; Μήπως ήλθε ή ώρα νά  
δύση κι αύτό τό "Αδυτο "Αστρο τής 
Β ηθλεέμ; Μήπως ή διδασκαλία τοΰ

Χριστού έξώ φλησε πλέον ; Μήπως 
ή ’Εκκλησία Του έγινε πιά τό άναλο 
ά λ ά τ ι;

Σκέψεις άπογνώ σεω ς καί άπ ελπ ι- 
σίας είναι αύτές οί σκέψ εις, άγαπητέ 
άναγνώ στα . Σκέψεις δαιμονικές , μέ 
τίς όποιες ό μισόκαλος έχθρός πο
λιορκεί τόν σύγχρονο άνθρω πο. Μή 
δώσωμε προσοχή σέ τέτοιες δόλιες 
ύπαγορεύσεις. "Αν ό Χριστός δέν 
είχε έλθει στή γή , τώρα δέν θά ύπήρχε 
άνθρω πότης. Ν αί, δέν θά ύπήρχον 
άνθρωποι γιά  νά σταυρώνουν τόν 
Εύεργέτη Τ ους. Γιατί καθώς είπε ό 
Σ ατω μπριάν, άναφερόμενος στήν κα~ 
τάστασι τού προχριστιανικοΰ κόσμου , 
άν ό Χριστός έρχόταν λίγο  άργότερα, 
θά εϋρισκε τό πτώμα τής άνθρωπό- 
τητος! Ή  προχριστιανική άνθρωπό
της ήταν μιά κοινωνία πού είχε χρ εω -  
κοπήσει πνευματικά καί ή θικά. 
Ό  Χριστός ήλθε καί τήν άνέπ λα σε. 
Τής έδωκε τόν τέλειο Νόμο καί τόν 
μοναδικό τρόπο ζω ή ς. Διεκήρυξε μέ 
άπαράμιλλη έμ φ α σ ι: «Δ εύτε πρός 
με πάντες οί κοπιώντες καί πεφ ορτι- 
σμ ένοι, κάγώ άναπαύσω ύ μ ά ς» . « ’Ε
γώ  είμί ή όδός καί ή άλήθεια καί ή 
ζ ω ή » .

"Αν λοιπόν ή άνθρωπότης μένει 
άκόμη μέσα στό τέλμ α , μέσα στό 
άγχος , μέσα στό κοπιαστικό στροβί
λισμα τώ ν παθών καί τής άμαρτίας , 
ποιός φ τα ίει; Ό  Χριστός ή έμείς οί 
άνθρω ποι; Ό  Χριστός δέν ήλθε γιά  
νά άστυνομεύση τή ζωή μας καί νά 
δεσμεύση τή συνείδησί μ α ς . Ή λθε  
σάν έλευθερωτής καί όχι σάν δυνά
στης . Προσκαλεϊ τούς άνθρώπους 
νά Τόν άκολουθήσουν , άλλά δέν έξα 
να γ κ ά ζει. Ή λθε γιά  νά δώση νέα ζωή 
στίς πεσμένες μπαταρίες τής ψ υχής  
μ α ς . ’Ά ν  έμείς έπιμένω με νά παρα- 
μένω με στήν ήθική μας παράλυσι 
καί τήν πνευματική μας έξάντλησι, 
γιατί φ ταίει ό Χριστός ;

Ό  Χριστός είναι πηγή ϋδατος 
ζώ ν τ ο ς . "Οποιος σκύβει σ’ αύτή τήν 
πηγή σβύνει τή δίψα του μιά γιά  
π ά ντ α . "Αν όμως έμείς έπιμένω με 
νά ζητάμε τό νερό σέ θολές πηγές  
καί μένω με έτσι πάντα διψασμένοι, 
γιατί φ ταίει ό Χ ριστός;

Ό  Χριστός έφερε τήν άγάπη άνά
μεσα στούς άνθρώπους γιά  νά κάμη 
πιό όμ ορφ η , πιό εύτυχισμένη τή 
ζωή μ α ς. Ά ν  όμως οί άνθρωποι θέ
λουν νά μένουν στόν έγωισμό τους 
καί στήν κακία, άν έπιμένουν νάάπο- 
δεικνύουν πόσο μοχθηρό θηρίο είναι 
ό άνθρω πος, άν δέν θέλουν τήν κοι
νω νία του κοινωνία άγγελοειδώ ν  
άνθρώ πω ν, άλλά άνθρωπομόρφων 
θηρίων , γιατί φ ταίει ό Χριστός

Ό  Χριστός ήλθε γεμάτος άπό εύλο- 
γίες καί δώρα πνευματικά . "Οποιος 
τόν έπλησίασε, έγεύθη τώ ν δώρων 
Τ ου, άνεκαινίσθη, έγινε νέος άν
θρωπος καινή κ τ ίσ ις . Ή  προσω

πική γνω ριμία , ή βίω σις καί ή μέθε- 
ξις τού ’Ιησού είναι προσωπική ύπ ό-  
θ εσ ις . Δέν έχει σχέσι μέ τήν όμαδική 
κατάστασι τού κόσμου. ‘Ο Χριστός 
δέν ήλθε γιά  νά  δημιουργήση άγέλες  
καλώ ν άνθρώ πω ν, άλλά πολίτες τής 
Βασιλείας Τ ο υ . Καί αύτό τό έπ ιτυ -  
γχά νει καθημερινώς . Δ ιότι «όσοι έλα- 
βον αύτόν, έδωκεν αύτοίς έξουσίαν 
τέκνα Θεού γενέσθαι (Ί ω ά ν . α’ 1 2 ) . 
"Οποιος θά έπιχειρήση νά μετρήση τό 
έργον τού Χριστού μέ άριθμούς, αύ
τός έχει άποτύχει πρίν άκόμη άρχίση  
τίς στατιστικές τ ο υ . Γιά τόν άπλού- 
στατο λ ό γο , ότι τό έργο τοΰ Χριστού 
καί ή παρουσία Του είναι έργο έσω - 
τερικό, ψ υ χικ ό , καί δέν έντάσσεται 
ώς έκ τούτου σέ στατιστικές. Ό  
Χριστός είναι «Μ εγάλης βουλής άγ
γελος , θαυμαστός σύμ βουλος, Θεός 
ισχυρός, έξουσιαστής, άρχω ν ειρή
νη ς» , καί χαρακτηρίζεται προσωπικά  
καί αποκαλύπτεται άτομικά σέ όσους 
τόν ζητούν καί τόν π ο θ ού ν.

’Α γαπητέ Ά να γ ν ώ σ τα ,
"Ερχονται καί πάλι Χ ριστούγεννα . 

"Ερχεται δ η λ . ό καιρός πού πρέπει 
νά διερωτηθοΰμε γιά  μιά άκόμη φορά  
πόσο δικός μας είναι ό Χ ριστός, πού  
ήλθε στή γή έδώ καί 2.000 χρόνια  
πρίν π ερ ίπ ου . Δ η λ . πόσο δικαίωμα 
τού έδώσαμε γιά νά γίνη δικός μας 
σύμβουλος καί έξουσιαστής τής καρ
διάς μ α ς . "Οσον άφορά στήν κατά- 
στασι τής άνθρωπότητος γνώ ριζε  
τούτο . Ή  ώρα τού Χριστού γιά  τήν 
άνθρωπότητα π λη σ ιά ζει. "Οσο ό άν
θρωπος βυθίζεται πιό πολύ στό τέλμα  
τής άμαρτίας , τόσο περισσότερο έρχε
ται στήν ανάγκη τού 'Ιη σού. "Οσο  
ό άνθρωπος άποζητά λύτρω σι καί 
σωτηρία σέ ύποκατάστατα άνθρώπινα  
καί είδωλα άνίσχυρα, τόσο πιό γρή
γορα θά όδηγηθή ένώ πιον τού Μόνου 
καί Μοναδικού Σωτήρος, διότι «ούκ  
έστι έν άλλω  ούδενί ή σω τη ρία» . "Ο
σο ή άνθρωπότης άποχρω ματίζεται 
θρησκευτικώς καί άποδυναμοΰται 
πνευματικώ ς, τόσο πιό γρήγορα θά 
τρέξη κουρασμένη κοντά στόν Χριστό . 
Ή  ώρα τοΰ Χριστού έρχετα ι. Ή  άν
θρωπότης καί πάλι θά τρέξη κοντά  
Του , σάν άλλος άσωτος υίός , γιά  νά  
εύρη λύτρω σι άπό τό άγχος καί τήν 
ά γω νία , πού τήν μαστίζει συνεχώ ς  
καί περισσότερο. Ό  Χριστός παρα
μένει ή πρώτη καί Μοναδική ’Ελπίδα  
γιά  τήν άνθρωπότητα. Ή  ώρα τού  
Χριστού έρ χετα ι. Ή  άνθρωπότης πο
λύ σύντομα θά έπιστρέψη σ’ Αύτόν 
πού τώρα περιφ ρονεί. ’Εμείς όμως 
άς μή περιμένωμε αύτή τήν ώρα τής 
όμαδικής έπ ιστροφ ή ς. Ά ς  τού δώ
σωμε άπό τώρα τήν καρδιά μ α ς. 
Προσφέροντας σήμερα τόπο στήν 
καρδιά μας γιά  τόν Χριστό , προσφέ
ρουμε τήν καλύτερη υπηρεσία στήν 
σύγχρονη άνθρω πότητα.



ΤΑ ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ τών Χριστουγέννων αποτελούν 
παλαιάν θρησκευτικήν συνήθειαν τοΰ χριστιανικού κό
σμου. Σήμερον έχουν πλέον καΟιερωθή εις παγκόσμιον 
εκτασιν ιός άξιολ.ογώτατον θρησκευτικόν καί κοινωνι
κόν έθιμον.
7 /  έπέκτασις αυτού δικαιολ.ογεϊται πλήρως, διότι 
βασίζεται εις σοβαρώτερον και ούσιαστικώτερον γεγο
νός τής παγκοσμίου ιστορίας, την γέννησιν τού Χριστού. 
Ά νά  παν έτος άτομα, ύπηρεσίαι, οργανισμοί, ιδρύματα 
και επιχειρήσεις, ιδιώται, άρχοντες και δημόσιοι άν- 
δρες, αποστέλλουν προς όλα τά σημεία τοΰ ορίζοντας 
και λαμβάνουν από όλας τάς χώρας τής γής, πλ.ήθος 
καλ.λιτεχνικοηάτων εντύπων ή και χειρογράφων ευχε
τηρίων επ' ευκαιρία τής εορτής των Χριστουγέννων, 
διά νά τιμήσουν την όντως μεγάλ.ην ταύτην επέτειον 
τής Χριστιανοσύνης και διά νά εκφυόσουν τά συναισθή
ματα τής χαράς καί τής αγάπης των, ώς καί τάς πλ.έον 
ενθέρμους εύχάς των προς τούς παραλήπτας τούτων.

Την εκτασιν καί την σοβαρότητα τού εθίμου εκφρά
ζουν όχι μόνον τά έκτακτα μέτρα των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών όλων τών χωρών τού κόσμου, διά την τα- 
χεΐαν καί έγκαιρον έπίδοσίν των, άλλ.ά καί ή περί αυτά 
άναπτυχθείσα μεγάλ.η φιλολ.ογική, καλλιτεχι ική, βιο
μηχανική καί εμπορική κίνησις. "Εκαστον τιον ευχετη
ρίων τούτων εκφράζει πρωτίστως τήν προσωπικότητα 
τού άποστολέως καί εν συνεχεία πλείστα όσα άλλα θέ
ματα ώς π.χ. τήν σχέαιν τού άποστολ.έως πρύς τον 
παραλήπτην, τήν πνευματικήν σχέαιν άμφοτέρων προς 
τήν θρησκείαν καί τήν εκπολιτιστικήν στάθμην τής 
ζιοής κ.λ.π. Γεγονός είναι ότι διά τώιν ευχετηρίων τον-

των, σύμπας ό κόσμος εύρίσκεται άπαξ τού έτους εις 
τήν πλ.έον πνευματικήν καί έλπιδοφόρον επικοινωνίαν 
του, τήν επικοινωνίαν τής αγάπης καί τής ειρήνης. Λιά 
τούτο θά ήτο δυνατόν νά χαρακτηρισθοϋν τά ευχετήρια 
ταΰτα ώς έν ουσιαστικόν δείγμα τής πνευματικής 
στάθμης τής εποχής μας.

Το βαθύτερον πνευματικόν νόημα τού πράγματι 
ώραιοτάτου τούτου χριστιανικού εθίμου έγκειται εις 
τήν σχέση του προς τό νόημα τής ένανθρωπήσεως, τού 
Υιού καί Λόγου τοΰ Θεού, εις τό πρόαωπον τού ’Ιησού 
Χριστού. Είναι δε τό μήνυμα τής θείας ένανθρωπήσεως 
αυτό, τό όποιον ήκουσαν πρώτοι έπάνιο εις τήν γήν οι 
άγραυλ.ούντες κατά τήν νύκτα τής γεννήσεως τού Χρι
στού ποιμένες τής Βηθλ.εέμ νά διαγγέλλεται από τούς 
αγγέλους «Λόξα έν υψίατοις Θεω καί επί γής ειρήνη έν 
άνθρώποις ευδοκία» (Λουκά 2, 14). Τό μήνυμα τούτο 
αποτελεί τήν πλέον φωτεινήν έπαγγελ.ίαν, τήν πλέον 
ένθερμον εύχύ/ν, τήν μεγαλ.υτέραν πνευματικήν άξίαν 
καί τήν δραστικωτέραν δύναμιν ουσιαστικής άναπλά- 
σεως τού κόσμου. Τό γεφύρωμα ουρανού καί γής, 
τό όποιον έπραγματοποιήθη διά τής θείας ένσαρκώσεως, 
ανοίγει ενρεϊαν τήν λ.εωφόρον εις τάς προς τον κόσμον 
μνστικάς δυνάμεις τής χάριτος τού Θεού. Λ ι αυτών 
έξησφαλίσθη ή προς τά άνω σταθερά πορεία τού ανθρω
πίνου γένους καί συνήφθησαν άκατάλυτοι δεσμοί μεταξύ 
Θεού καί ανθρώπων. Τούτους τίποτε δεν είναι δυνατόν 
νά έκφράση καλύτερον έκτος από τό θεσπέσιον εκείνο 
τρίπτυχον «πίστις, ελπίς, αγάπη» (1 Κορ. 13, 13).

Μέχρι σήμερον εκατομμύρια ανθρώπων, κατώρθωσαν 
με τήν δύναμιν τού μηνύματος τών Χριστουγέννων νά 
έξυψώσουν τήν προσωπικότητά των καί νά προσδιόσουν 
εις αυτήν κύρος άκατάλυτον ενώπιον Θεού καί ανθρώ
πων. Λ ι αυτών συνεστήθη τό τρίτον γένος ανθρώπων, 
τό γένος τών πολιτών τής βασιλ.είας τού Θεού. Λυτοί 
έγραψαν καί τό πνευματικώτερον κεφά λ.αιον τής 
ιστορίας τού πολιτισμού, πρόκειται περί τού κεφαλ.αίου 
τών έργων τιον πραγματικών μελών τής 'Εκκλησίας τού 
Χριστού. Δ ι αυτών έπυκνώθη ή κοινωνία Θεού καί 
ανθρώπων. “Λνευ αυτών δε ή ύπόστασις τού κόσμου 
σαλεύεται καί καθίσταται περισσότερον σκοτεινή. Οΰτοι 
αποτελούν οχι μόνον τούς διδασκάλους, άλ.λ.ά καί αυτήν 
ταύτην τήν ένσάρκωσιν τής αλήθειας τής αγάπης και 
τής ειρήνης, τιον μεγαλυτέρων τούτων άξιιόν τής ζωής.

'Ο κόσμος ιδιαιτέρως σήμερον έχει απόλυτον ανά
γκην τών αξιών τούτων. Ούδεμία δε εξ αυτών είναι 
δυνατόν νά έπικρατήση μακράν τού Θεού. Οι άνθρωποι 
έχουν ήδη αποδείξει, δτι μακράν τού Θεού δεν ήμπορούν 
νά γίνουν είρηνοποιο!, διότι μόνον ή ειρήνη τού Θεού, η 
ειρήνη δηλ.αδή τού μηνύματος τιόν Χριστουγέννων, η 
πάντα νούν ύπερέχουσα, ( Φιλ.ιπ. 4, 7) δυνατόν να 
άνταποκριθή εις τήν παγκόσμιον νοσταλγίαν αυτής.

'Εκάιστη επέτειος τιον Χριστουγέννων αποτελεί μιαν 
νέαν έκάστοτε αναμετάδοση· τού μηνύματος τής γεννή- 
σεως τού Χριστού καί δι αυτής νέαν πρόσκλ.ησιν ολ.ων 
τών άνθριόπων προς τάς μεγάλ.ας πνευματικός αξίας 
τής ζιοής. Τά εκατομμύρια τών ταχυδρομικών ευχε
τηρίων τιον Χριστουγέννων πρέπει νά άναπλ.ι/ρωσουν 
τά στόματα τών άγγέλ.ιον εις τήν άναμετάδοσιν μέχρι 
τιον πεοάτων τής γής τού ουρανίου διαγγέλματος- 
«Λόξα έν υψίατοις Θεω καί επί γής ειρήνη έν ανθυιό- 
ποις ευδοκία».

Μ Α Ρ Κ Ο Σ  Σ Ι Ω Τ Η Σ ,  καθηγητής Π αν)μίου  
('Α πό τΙς ίκδόσεις τώ ν ΕΛ .ΤΑ)
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Ψάχνει καί πάλι φέτος, δπως καί πέρυσι
δπως καί κάθε χρόνο η Παναγιά γι’ ένα ζεστό κατάλυμα.
Κι είναι καί φέτος τά Πανδοχεία τής Βηθλεέμ κλειστά.
Κι είναι καί φέτος φοβερό τό κρύο στις καρδιές μας. 
"Ομως μιά Φάτνη κάπου θά βρεθή, σέ μιά γωνιά 
άπ' τούς άνθρώπους ξεχασμένη, 
νά καρτερή έτούτη τή βραδυά — κάθε χρονιά — 
τό γυρισμό μας.
Και τ άστρο — υπέρλαμπρο — στη Βηθλεέμ νά όδηγήση 
περιμένει τις καρδιές μας.
Καί σάν στό Σπήλαιο φθάσουμε δέν μένει πιά 
παρά τά χέρια μας ν' Απλώσουμε καί ταπεινά 
δχι Λιβάνι, Σμύρνα καί Χρυσό, άλλά Μετάνοια,
Πίστη καί 'Αγάπη στό νεογέννητο νά προσφέρουμε Χριστό. 
Καί στις καρδιές μας νά φυλάξουμε βαθιά 
τό «’Επί γης Ειρήνη».
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Ηβη κιιί εβιμα . 
id ΧριοΐΦήρι id 
καί τήι
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+ ΤΑΚΗ Δ ΟΞ Α ,  Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ

ΟΙ ΝΟΣΤΑΛΓΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛ
ΘΟΝΤΟΣ δέν μπορεί νά μή θυμη
θούν, κατά τις "Αγιες αύτές 'Ημέ
ρες, ορισμένα επίκαιρα έθιμα πού 
άλλοτε χρωμάτιζαν τό χαρακτήρα 
τής 'Ελληνικής Φυλής. Ά πό  αύτά 
τά έθιμα πάντως περισώζονται με
ρικά καί σήμερα άπό τούς παλιό- 
τερους πού ζοΰν στό ελληνικό χω
ριό, καί τηρούνται άλλου «κατά 
γράμμα» καί άλλου μέ κάποιες σχε
τικές . . . άβαρίες.

"Ετσι, αύτοί οί «πιστοί» των εθί
μων άπό τήν παραμονή των Χρι
στουγέννων μέχρι τήνΠρωτάγιαση 
πού φεύγουν τά καλλικαντζάρια, 
δέν τρώνε ελιές, φασόλια καί σύκα 
γιά νά μήν κάνουν καλογήρους. 
Στά παλιά χρόνια έσπαγαν μιά 
στάμνα γεμάτη λιχουδιές. Ή  στά
μνα ήταν τυλιγμένη μέ πολύχρω
μα χαρτιά καί μικροί καί με
γάλοι ρίχνονταν γιά νά πάρουν 
τις λιχουδιές! Ακόμα παλιότερα 
τό μεγαλύτερο άνύπαντρο κορίτσι 
τού σπιτιού φορούσε άπάνω στό 
κεφάλι του μιά κορώνα μέ έφτά κε
ριά καί πήγαινε στά συγγενικά 
σπίτια, γιά ν' άφήσει τραγουδώντας 
τά δώρα πού ήταν γι' αύτούς.

Ή  νοικοκυρά πού έχει μαντρί, 
άπό τήν παραμονή τών Χριστου
γέννων φτιάνει μιά κουλούρα, μέσα

στήν οποία ρίχνει ένα νόμισμα καί 
έπάνω τήν κέντα μέ τό σχέδιο ένός 
τσοπάνη. Τήν κουλούρα αύτή τήν 
πηγαίνουν πολύ πρωΐ στή στρού
γκα καί τήν δίνουν στόν τσοπάνη, ό 
δέ τσοπάνης θά κόψει μιά μπουκιά 
άπό τήν κουλούρα καί θά τή δώσει 
νά τή φάει ή πρώτη προβατίνα πού 
θ’ άρμέξει. Τό νόμισμα έξ άλλου 
πού θά βρει ό τσοπάνης στήν κου
λούρα τό φυλάει κάπου στή στρού
γκα μέχρι τήν παραμονή τού Άγιου 
Βασιλείου, γιατί πρέπει νά παίξει 
σέ τυχερό παιγνίδι, γιά τό καλό τού 
κοπαδιού.

Τήν παραμονή τών Χριστουγέν
νων όταν φθάσουν τά παιδιά στό 
σπίτι, γιά νά πούν τά κάλαντα, ή 
νοικοκυρά κατεβάζει μιά εικόνα 
άπό τά εικονίσματα καί τήν κρατά 
μπροστά τους, ώσπου νά τελειώ
σουν τά κάλαντα. Ή  ίδια νοικοκυ
ρά φροντίζει στό δεξιό μέρος τού 
παραγωνιοΰ νά στριόσει καθαρά 
ρούχα γιά νά προσφέρουν τόπο 
στήν Παναγιά γιά τή γέννηση τού 
Χριστού.

Ά πό  τά Χριστούγεννα ώς τά Φώ
τα έβαζαν άλλοτε στό τζάκι 12 
άδράχτια γιά νά τά βλέπουν οί καλ- 
λικάντζαροι καί νά μήν κατεβαίνουν 
άπό τήν καπνοδόχο. Τις ήμερες 
πάντως τών Χριστουγέννων δέν

τρώνε όσπρια καί δέν ρίχνουν στή 
φωτιά τ’ άποχτενίδια γιά νά μή 
πιάσει τό σπίτι κακά ζωύφια.

Τήν παραμονή επίσης τών Χρι
στουγέννων «πάντρευαν» άλλοτε τή 
. . . φωτιά! “Επαιρναν ξύλο μέ θη
λυκό όνομα, λ.χ. κερασιά, καί ξύ
λο μέ άρσενικό όνομα, λ.χ. πλά
τανο, κι' έλεγε ό νοικοκύρης: «Παν
τρεύω σε φωτιά γιά τό καλό τής 
νοικοκυράς».

Πολλοί πίστευαν ότι, άν τό βρά
δυ τών Χριστουγέννων έχει και
νούργιο φεγγάρι, όλη ή χρονιά θά 
έχει καλή σοδειά καί γενική εύτυ- 
χία. Ή  στάχτη πού θά βγει άπό τό 
χριστουγεννιάτικο παραγώνι, πι
στεύουν πώς θά κάνει καλό στή σο
δειά, αν άνακατευτή μέ τό σιτάρι 
τής σποράς, καί θά προφυλάξει τά 
γεν νήματα άπό διάφορες άρροόστει- 
ες. 'Ενώ τά μεσάνυχτα τής παραμο
νής πηγαίνουν, γιά τό καλό τού σπι
τιού, στή βρύση καί παίρνουν νερό 
άφού προηγουμένως άφήσουν εκεί 
τυρί, βούτυρο ή ψημμένο σιτάρι 
καί κλαδί ελιάς.

Στά παραλιακά έξ άλλου μέρη 
ή νοικοκυρά θά κατεβή τά ξημερώ
ματα τών Χριστουγέννων στήν πα
ραλία γιά νά μαζέψει πετραδάκια 
καί άμμο, θά τά πάρει μαζί της στήν 
έκκλησιά καί θά τά σκορπίσει μετ,γ
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Τ Α Κ Η Σ  Δ Ο Ξ Α Σ

Ό  Τάκης Δόξας (φ ιλολογικό ψευ
δώνυμο τοΰ Παναγιώτη Λαμπρι— 
νόπουλου) ένας άπό τούς βασικώτε- 
ρους έκπροσώπους τής νεώτερης λο - 
γοτεχνίας μ α ς , δέν υπάρχει π λ έ ο ν . 
"Αφησε τήν ζωή όμορφ α, ήρεμα καί 
όπλα όπως τήν έζησε στίς 30 'Οκτω
βρίου τ.έ'. στόν Πύργο τής ’Η λείας, 
όπου καί είχε γεννηθή πριν άπό 63 
χρ όνια . 'Υπήρξε μιά άπό τις θετι- 
κώτερες μορφές τής πνευματικής  
έπαρχίας , άλλα καί άπό τις άποδοτι- 
κ ώ τερες. Κυκλοφόρησε 15 βιβλία  
π εζογρ αφ ικ ά , ποιητικά καί μελέτες 
καί είχε δώσει πάρα πολλές διαλέ 
ξεις σ’ όλόκληρο τόν έλληνικό χ ώ ρ ο . 
ΤΗταν μέλος τής Ε τα ιρείας τών 
Ε λ λ ή ν ω ν  Λ ογοτεχνώ ν καί τακτικός

συνεργάτης πολλώ ν έντυπ ω ν, μετά 
ξύ τώ ν όποιων καί τοΰ περιοδικού 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ  
Κ Η Σ ». Τό πρώτο του β ιβ λ ίο , μιά 
συλλογή διηγημάτων μέ τόν τίτλο  
<(Οί ’ίδιες πάντα ιστορίες» κ υ κ λ ο φ ό 
ρησε τό 1932 καί τό τελευταίο του , τό 
μυθιστόρημα «Σ τήν χώρα τοΰ Αυ
γ ε ία » , τό 1973— Τό έργο τ ο υ , π εζο -  
γραφικό καί ποιητικό χαρακτηρί
ζεται άπό βαθύτατη άνθρω πιά, δρα
ματική ούσία καί ήθογραφικό τ ό ν ο . 
Τά πρόσωπα τώ ν πεζογραφ ημάτω ν  
του άναδύονται μέσα άπό τόν ήρωϊκό 
μύθο τής ζω ής ομοιότυπα τοΰ λαού 
μας , άγω νιστικά καί θετικά προβλη- 
τισμένα ,γ ιά νά  φέρουν τό μήνυμα τής 
καρδιάς σάν ένα κήρυγμα πανανθρώ
πινου χρέους στήν άξια τής ζω ής καί 
τοΰ ανθρώ που.

Ο Τάκης Δόξας ήταν ό Λ ογοτέχνης  
πού άγάπησε τήν πατρίδα του καί 
έζησε σ’ αύτήν προσφέροντας τις 
δημιουργικές πνευματικές του ικα
νότητες στόν τόπο του καί στούς 
άνθρώπους του , άρ»ούμενος πάντα  
εύγενικά νά γίνη μέτοικος στόν 
πνευματικό χώρο τής Π ρω τεύουσας.
Μ ιλώντας σέ συντάκτη τοΰ περιοδι 

κού μας πού τόν έπεσκέφθηκε μαζύ  
μέ τόν ύπογράφοντα στόνΠύργο , τόν 
Μάιο τοΰ 1974 , είχε δηλώσει τότε 
«Τό πνεΰμα είναι έκεϊνο πού χαλκεύει 
τις λαμπρές συνειδήσεις καί δημιουρ 
γεΐ άνθρώπους ικανούς γιά  τά κοινά 
καί τά ώραΐα πεπρω μένα. Ή  Έ λλη  
νική έπαρχία είναι ή άστείρευτη 
πηγή πού προσφέρει στόν λαό μας

τούς ήγέτες στήν Διοίκησι, στήν 
’Επιστήμη καί τά Γράμματα. Ά π ό  
τά βουνά , τά χω ράφ ια καί τις γρα φ ι
κές μας άκρογιαλιές ξεκινούν στήν 
άρχή φ τ ω χο ί, άλλά άγνοί οδοιπόροι, 
όσοι τάχθηκαν άπό τόν Θεό καί τήν 
μοίρα νά  παίξουν ένα σημαντικό 
ρόλο στήν ιστορία τοΰ περήφανου  
Γένους μ α ς» .

Τό περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ  
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.» είχε τήν έξαιρε- 
τική τιμή νά φιλοξενήση άπό τά  
πρώτα άκόμα τεύχη του συνεργασίες 
τοΰ άλησμόνητου Λ ογοτέχνη τις ό 
ποιες μέ ξεχωριστή προθυμία πάντα  
παραχωρούσε γιά δημοσίευση. Στό 
τεύχος τοΰ μηνός ’Ιουλίου καί στό 
ειδικό άφιέρωμα γιά  τούς ’Ολυμπια
κούς άγώ νες ό Τάκης Δόξας έστειλε 
στό περιοδικό ιδιόγραφο τό διεθνώς 
γνω στό ποίημά του «Τό φ ώ ς τής 
’Ολυμπίας» πού δημοσιεύθηκε στό 
ά φ ιέρ ω μ α . Λ ίγο πριν άφήση γιά  
πάντα τήν ζωή μιά άλλη συνεργασία  
του έφθασε στά Γραφεία τοΰ περιο- 
δικοΰ μας γιά  τά ήθη καί έθιμα τών 
Χ ριστουγέννω ν. «Η  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ  
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ » μέ ξεχωριστή συγ
κίνηση δημοσιεύει τήν συνεργασία  
αύτή σάν ύστατο φόρο τιμής στήν 
μνήμη τοΰ άλησμόνητου Λογοτέχνη  
πού τόσο πρόωρα χάθηκε γιά  τά 
Ε λλ η νικ ά  Γράμματα. Ά ς  είναι έλα 
φρύ τό χώ μ α τής Ή λειακής γής πού 
τόν σ κ επ ά ζει.

Ε υ ά γ γ ε λ ο ς  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  
Μ ο ί ρ α ρ χ ο ς

τή χριστουγεννιάτικη Θεία λει
τουργία.

Τήν παραμονή τής Π ρ ω τ ο 
χ ρ ο ν ι ά ς  πού σφάζουν στά χω
ριά μας, κατά τή συνήθειά τους, τόν 
κόκορα, βγάζουν τήν ουρά του καί 
τή βάζουν στήν πόρτα, μέ τό ζουμί 
του δέ βράζουν τό μπλουγούρι (κομ
μένο σιτάρι) καί λένε «Θά φάμε 
τόν "Αγιο Βασίλη». Κι όταν τό 
φάνε, λένε·: «Γειά σου Βασίλη 
μπλουγουρά καί Θόδωρε κολοκυ
θόπιτά».

Παλιότερα τή βασιλοκουλούρα 
τήν έλεγαν «χαμοκούλι», γιατί τήν 
έφτιαναν κάτω στή στάχτη μέ 
μπουγάνα καί μέσα έβαζαν ένα κομ
ματάκι καλαμοσίταρο καί τό φλου
ρί γιά νά δουν τόν τυχερό.

Τώρα άκόμα οί γυναίκες τών 
χωριών μας τήν παραμονή τής 
Πρωτοχρονιάς άδειάζουν τό νερό 
πού έχουν οί στάμνες τους, γιατί 
ανήμερα ένας άπό τήν οικογένεια 
πηγαίνει στή βρύση καί πιάνει τό 
«αμίλητο νερό». Κόβει έπειτα ένα 
κλαδί ελιάς καί ξεριζώνει ένα άγριο 
κρίνο.Μέσα στή στάμνα μέ τό νερό

ρίχνει ένα βατόφυλλο καί τρία 
χαλικάκια καί γυρίζει στό σπίτι 
του, όπου φτιάχνει μέ τά κλαδιά τής 
έλιας καί τό ξεριζωμένο κρίνο ένα 
σταυρό. Τό σταυρό αύτό τόν βου
τάει στό άμίλητο νερό καί ραντί
ζει τις τέσσερες γωνίες τοΰ σπι
τιού. Κατόπιν παίρνει τά χαλικάκια 
καί τά ρίχνει μέσα στό σπίτι, ενώ 
τό σταυρό τόν κρεμάει στήν πόρτα.
Τό μεσημέρι προτού αρχίσουν τό 
φαγητό, όλοι στήν οικογένεια θά 
πιοΰν άπό μιά γουλιά άπό τό άμί
λητο νερό.

Τά παιδιά τήν παραμονή κρε
μούν τά παπούτσια καί τις κάλ
τσες τους στά παράθυρα ή στό 
τζάκι, περιμένοντας νά περάσει 
ό "Αη—Βασίλης νά τά γεμίσει 
δώρα. ’Ενώ τοΰ 'Αγίου Βασιλείου 
οί νοικοκυρές θά κλείσουν τις γά
τες γιά τό καλό τοΰ σπιτιού σ’ 
ένα δωμάτιο, νά μήν βγοΰν καθόλου 
έξω. Οί κυνηγοί έξ’ άλλου θά προσ
παθήσουν νά χτυπήσουν πουλί γιά 
νά ματώσουν τό τουφέκι τους πι
στεύοντας ότι θά χτυπάνε πουλιά 
όλο τό χρόνο.

Τή βασιλοκουλούρα σέ μερικά 
χωριά τήν τρώνε σ’ ένα τρίποδο 
τραπέζι.

Νά καί μερικά άσυνήθιστα κά
λαντα:

—"Αγιε Βασίλη σάν ξέρεις γράμ
ματα

πές μας τήν άλφαβήτα.
Καί τό ραβδί του άκούμπησε νά 

πή τήν άλφαβήτα. 
Ξερό χλωρό ήταν τό ραβδί 
χλωρούς κλόινους πετάει 
κι’ επάνω στά κλωνάρια του 
πέρδικες κελαηδούσαν.
Δέν ήσαν μόνον πέρδικες 
ήσαν καί περιστέρια.
Κατέβηκε μιά πέρδικα 
νά βρέξει τά φτερά της 
καί βρέχει τόν άφέντη της 
τόν πολυχρονεμένο μας Βασίλη!

Τέλος, στό πρώτο άγόρι πού θά 
μπή τήν Πρωτοχρονιά στό σπίτι, 
τοΰ δίνουν ένα καρύδι γιά νά τό 
σπάσει μέ τά δόντια του, γιά νά 
δοΰν άν θά είναι τή χρονιά αύτή 
γερή ή οικογένεια.
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Κ Ω Σ Τ Α  Λ Ι Α Π Η  
Δ ι δ α σ κ ά λ ο υ

Ο λα καλά κι’ δλα άγια τούτες 
τις χρονιάρες μέρες τοϋ «δω- 
δεκαήμερου»στό πηλιορείτικο 

χωριό. 'Ένα άπαλό άεράκι εύφροσύ- 
νηε, μια ιλαρή εικόνα γαλήνης καί μα
καριότητας ξεχύνεται πάνω στο ρικνό 
πρόσωπο τής πηλιορείτικης γης, τό 
δαρμένο άνελέητα άπ’ τις νεροποντές, 
τά χιόνια καί τ ’ άνεμοβρόχια καί 
σκορπίζει την ειρήνη στην άνταρια- 
σμένη χειμωνιάτικη άτμόσφαιρα καί 
γαληνεύει τις καρδιές των άνθρώπων 
τοϋ μόχτου καί καταπραυνει τά 
πάθη καί τούς καημούς τοϋ κόσμου.

«Κι’ έπί γης ειρήνη, έν άνθρώποις 
εύδοκία».

Ή  λαϊκή δημιουργική φαντασία 
πεθύμησε μιά λυτρωτική διέξοδο 
μέσα άπ’ τις καταθλιπτικές χειμω
νιάτικες ώρες κι’ έδωσε σέ τούτη 
τήν περίοδο, μέ τις ποικίλες λατρευ
τικές τελετές πού Θέσπισε, τήν άτμό- 
σφαιρα πού λαχταρούσε. Αύτή πού 
θ’ άπάλυνε τήν τραχιά ρουτινιάρικη 
ζωή του μέσα στο γκρίζο κι’ άχαρο 
καταχείμωνο, αύτή πού θά τοϋ δίνε 
ενα εύφρόσυνο ξέδομα, μιά άχτίνα 
χαράς, μιά ζεστή άνάκαρα στο σκλη
ρό κι’ άδιάκοπο άγωνα του γιά 
επιβίωση.

’Ιδιαίτερα λαχταριστή ή περίοδος 
τούτη γιά τον παιδόκοσμο τοϋ γραμ
μένου βουνοΰ μας, πού βρίσκει τήν 
εύκαιρία νά ξεχάσει γιά λίγο τις 
φουρτούνες τοϋ θρανίου, νά δρέψει 
τις άποκλειστικές συγκινήσεις καί 
τις «φιλιές» άπ’ τά κάλαντα νά μπο
λιάσει τήν άγνή ψυχή του μέ τή γλυ- 
κειά λαχτάρα καί τό τρυφερό μυστή
ριο τοϋ έρχομοϋ τοϋ καλόκαρδου καί 
άσπρομάλλη γέροντα πού έρχεται 
φορτωμένος χίλια δυο καλούδια «άπό 
τή Καισαρεία».

"Ολα καλά κι’ όλα άγια τοΰτες τις 
χρονιάρες μέρες τοϋ «δωδεκαήμερου» 
στοχάζονται κοντά στούς μεγάλους 
καί τά σχολιαρούδια των χωριών 
μας. Ν ά’λειπαν μονάχατοϋτοι οί τρι
σκατάρατοι μουσαφίρηδες πού κου
βαλιούνται άπρόσκλητοι άπ’ τήν 
παραμονή «τοϋ Χριστού»...
"Αχ τοϋτοι οί καλλικάντζαροι (ή κα- 
λικαντζοΰρες όπως τούς λένε σέ με
ρικά άπ’ τά «πίσω» χωριά τοϋ Πη- 
λίου) μέ πόση τρομάρα κι’ άγωνία 
φορτώνουν τούτες τις άγιες μέρες 
τής χαράς τις παιδιάστικες καρδιές!

’Από μέρες πριν τον ερχομό τους, 
ή μανιά άπόσωσε τ ’ άλλα της παρα
μύθια καί κλώθει ασταμάτητα τ’
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ατέλειωτα βράδυα την παμπάλαια 
ιστορία τούτων των ξωτικών τοΰ 
«δωδεκαήμερου» καί σπέρνει το 
δέος καί τή λαχτάρα στις άπονήρευ- 
τες ψυχές των έγγονών της πού άρ- 
κουδίζουν όλοτρόγυρα στή χαμηλή 
παραστιά κρεμασμένα λες άπ’ το 
φαφούτικο στόμα της.

Τριζοβολάνε τα όξίτικα ξερά κού
τσουρα στο τζάκι, παιχνιδίζουν πα
σίχαρα οί κίτρινες καί γαλάζιες 
φλόγες τής φωτιάς, τρεμοπαίζουν 
κρυφογελαστές οί ματιές των γονιών 
κι’ ή μανιά, διπλωμένη στο χαμηλό 
σκαμνί, ξεφλουδίζει τά ψημένα στή 
«σπούρνη» κάστανα κι’ ίστοράει κι’ 
όλα ίστοράει στ’ άλλα παιδαρέλια, 
πού τήν τριγυρίζουν, τούς μύθους 
της γιά τούς κακομούτσουνους καί 
κουσουριασμένους όξαποδώδες μέ 
τό σβέλτο καί κατάμπλαβο παιδιά
στικο κορμί, τή μακριά ούρά, τά 
βρο'ιμικα νύχια καί τά ρουμπινιά 
κουνελίσια μάτια.

’Έξω ό παγωμένος γρεγολεβάν- 
της θρηνολογάει μακρόσυρτα κι’ 
άσταμάτητα στά γυμνοκλώναρα τοΰ 
κήπου, μπολιάζοντας μ’ άνατριχίλα 
τις παιδιάστικες καρδιές.

Τά Χριστούγεννα κάποτε φτάνουν. 
Μαζί τους «φανερούνονται» κοπαδια
στά, βγαλμένοι άπ’ τά «ένταφα» 
τής γής κι’ οί καλικάντζαροι. Στά 
σπιτικά οί μανιές θυμιατίζουν τώρα 
άσταμάτητα τις κάμαρες, ξορκίζουν 
τά πονηρά δαιμόνια πού τριγυρίζουν 
σβέλτα, εύκαιρία καρτερώντας νά 
τρυπώξουν καί νά μαγαρίσουν τά 
κονάκια καί ρίχνουν άδιάκοπα ξύλα 
στή φωτιά πού τήν κρατούνε όλονυ- 
χτίς αναμμένη μέ τά χοντρά κού
τσουρα, τά «κουτσιμπάνια», πού τά 
φυλάνε άπό καιρό οί νοικοκυραΐοι 
γιά τούτη τήν περίσταση. Ή  φωτιά 
είναι ό φύλακας τοΰ σπιτιού τούτες 
τις πονηρές νύχτες, γιατί φράζει τό 
δρόμο στούς. καλικάντζαρους πού 
πασχίζουν, άπ’ τά «μπουχαριά» 
προπαντός, νά μαγαρίσουν τό φαί 
πού σιγοβράζει στο τζάκι, νά μπούνε 
καί στο «χειμωνιάτικο».

Κι’ όσο γιά τήν έξοδο τών νοικο
κύρηδων, άν είναι μέρα φόβος κα
νένας δέν τρέχει, γιατί τό φώς τοΰ 
ήλιου «ξεθροΐζει» τά κακοσούσουμα 
ξωτικά, πού «καταχωνιάζονται». 
"Ομως τήν νύχτα τό πράμα άλλάζει 
γιατί οί τόποι φισκάρουνε άπό τούτα. 
Θέλει καρδιά «πατάτα» τότες νά 
ξεπορτίσεις καί τά παιδιά καλού— 
κακού μπάζουν άπό νωρίς στήν κά
μαρα καί τό ..«άγκιό» τής νύχτας.

"Ομως κι’ άν άναγκαστεΐς νυχτιά
τικα νά ξεπορτίσεις ή καρδιά άπό 
μόνη της δέν φτάνει. Στήν τσέπη σου

τό ...σκόρδο, όπλο άκαταμάχητο, 
κρατάει σ’ άπόσταση τά ξωτικά. "Αν 
όμως τούτο σού λείπει θά πρέπει 
τό «πάτερ ημών» άδιάκοπα νά μουρ
μουρίζεις, έκτος πιά άν κρατάς κλω
στή, μαχαίρι ή κόσκινο, τρίπτυχο... 
άντικαλικαντζαρικό σίγουρο κι’ άσύ- 
γκριτο σέ άποτελεσματικότητα. Καί 
τούτο γιατί παρά τά νταηλίκια τους 
οί δαίμονες τούτοι τής νύχτας είναι 
τόοο κιοτήδες πού φοβούνται τήν 
κλωστή, μή τούς ...δέσεις, τό μαχαί
ρι μή τούς σφάξει καί τό κόσκινο, μή 
τούς βάλεις νά ...μετρήσουν τις τρύ
πες του, μιά κι’ όπως είναι βεβαιω
μένο στά... μαθηματικά είναι κού
τσουρα άπελέκητα.

Καί πάλι όμως θά πρέπει νά ’σαι 
άλουστος, άκούρευτος καί μέ νύχια... 
πένθιμα γιά νά ’χεις πολλές ελπίδες 
πώς θά τήν σκαπουλάρεις άπό δαύ- 
τους. "Λν όλα τά παραπάνω τ’ άψη- 
φίσεις καί ξεπορτίσεις νύχτα μέ μόνο 
τάχα όπλο τήν παλικαριά, μαύρη 
κακή σου ώρα. Οί καλικάντζαροι 
τέτοια εύκαιρία γυρεύουν νά σ’ άδρά- 
ξουν μέ τά βριυμικα νύχια τους, νά 
σέ σύρουν σέ πολύωρο λυσσασμένο 
χοροκόπι καί στερνά, ξετρελλαμένο 
καί ξεπνοημένο νά σέ πετάξουν σέ 
καμιά άπόμερη ρεματιά ή σέ κανένα 
ξεροπήγαδο.

Μά κι’ άν πάλι τά ... όπλα πού 
άναφέραμε δέν τούς άφήσουν νά σέ 
περιποιηθοΰν στήν ξέφρενη., χορο- 
σπερίδα τους κατά πώς τό λαχτά
ριζαν, πάλι μή βιαστείς νά νομίσεις 
πώς γλύτωσες δίχως άβαρίες.

’ Ετσι σάν τούτα τά διαολοπράγμα- 
τα σέ γυροφέρνουν καί σού κράζουν 
πότε άγρια καί πότε παρακαλεστικά, 
σύ, έξω άπ’ τό «πάτερ ημών», άχνα 
μή βγάλεις άπ’ τό στόμα σου τή 
λαλιά σου άν άγαπάς. Μπορεί τό 
φίλο ή τό μισοκακόμοιρο νά σού 
παραστήσουνε, μπορεί άκόμα καί μέ 
λαλούμενα καί μέ φωνές γνωστών 
σου νά θελήσουν νά σέ ξεγελάσουνε. 
Τό νού σου έσύ καί μάτια δεκατέσσε
ρα μή τήν πάθεις σάν τή δόλια τή 
Σταματοπουλ.ίνα στο Μούρεσι π ’ 
άκούοντας, πριν άπό χρόνια, βιο
λιά καί λαγούτα νά παίζουν τά μεσά
νυχτα τής πρωτοχρονιάς στή ρούγα 
της κι’ εύθυμες λαλιές γνωστών της 
νά τήν προσκαλοΰνε, ξεχάστηκε κι’ 
«άπλοήθηκε» πίσω άπ’ τήν πόρτα. 
Εϊταν τούτη ή στερνή φορά πού άνοι
ξε τό στόμα της καί μίλησε. ’Από 
τότε, ώς τή θανή της, μέ τά νοήματα 
πάσχιζε νά συνεννοηθεϊ ή κακομοίρη. 
Γιατί ξέρουν κόλπα καί κόλπα οί 
τρισκατάρατοι. "Ετσι δέν είναι σπά
νιο νά έρθούν στήν ρούγα σου καί νά 
σού κράζουν τάχα γιά δουλειά δική

σου μέ τή φωνή τής... γειτόνισσας. 
Αλίμονο σου άν έχεις τήν άστοχασιά 
ν’ άπλοηθεΐς μέ τό πρώτο, γιατί δέ 
θά δευτερώσει ή λαλιά σου. "Αστούς 
νά κράξουνε καί δεύτερη καί τρίτη. 
Τότε καί νά μιλήσεις φόβο κανένα 
πιά δέν έχεις.

"Ετσι, μέ τό θυμιάμα, τή φωτιά, 
τά ξόρκια καί προπαντός μέ τήν 
περισσή περίσκεψη καί φρονιμάδα 
κρατούνε τάχα άμυνα στά δαιμονικά 
τού «δωδεκαήμερου»(στήν πραγμα
τικότητα στούς λευτερωμένους άπ’ 
τά σχολειά...δαίμονες τού σπιτιού) 
οί πηλιορεΐτες, ώς τά ξημερώματα 
τής παραμονής τών Φοότων πού θά 
πέσει ό Σταυρός στά νερά καί θά 
λαλήσει ό μαύρος πετεινός. "Ερχεται 
τότε ή στιγμή πού ξεκουμπίζονται 
οί καλικάντζαροι άπ’ τήν πηλιορεί- 
τικη γή «πατεΐς με πατώσε» κι’ 
ήσυχάζουν οί νοικοκυραΐοι άπό δαύ- 
τους γιά νά βροΰν τώρα, καί γιά με
ρικές μέρες τό μπελά τους άπ’ τά 
ξεθαρρεμέναπιάσχολιαρούδια, ώσπου 
νά τά συμμορφώσει καί ταΰτα ό 
έρχομός τοΰ δασκάλου.

' Η στιγμή τοΰ φευγιού τών καλι
καντζάρων τά ξημερώματα τής πα
ραμονής τών Φώτων είναι ιδιαίτερα 
γραφική κι’ άποτυπώνεται στον πα
ρακάτω χαρακτηριστικό διάλογο, 
πού άκολουθεΐ τά αύγινά κοκορολα- 
λήματα:

«Κά — κά —κά 
Ποιος πετεινός λαλεΐ;
—"Ασπρος. "Αστόν κι’ άς λαλεΐ.

Κά —κά —κά.
—Ποιος πετεινός λαλεΐ;
—Κόκκινος. "Αστόν κι’ άς λαλεΐ.

Κά —κά —κά.
—Ποιος πετεινός λαλεΐ;
—Μαύρος. Μαύρος πετεινός 

λαλεΐ.
"Αιντε στε νά φεύγουμε 
καί νά πανταφεύγουμε 
τά κακάδια κατσουρέλια 
τά παιδιά ζαλικωμένα.
Ό  παπάς μέ τό σταυρό 
ή παπαδιά μέ τό θερμό 
κι’ ή καλογριά μέ τό ξεροφόκα-

λο».
"Ετσι ξεβρωμίζει ό τόπος άπ’ τούς 

άνεπιθύμητους κι’ ωστόσο γουστό
ζικους τούτους μουσαφίρηδες τού 
«δωδεκαήμερου». Τοΰ χρόνου πάλι 
μέ ...τό καλό, πού λέει ό λόγος, ή 
παράδοση θά τούς ξεχωνιάσει γ ι’ 
άλλη μιά φορά άπ’ τά «ένταφα» τής 
γής γιά νά ξανακάνουν τις κακό
γουστες κι’ άκατανόμαστες κασκα
ρίκες τους καί τά πανάθλια χωρατά 
τους πού θά νοστιμήσουν ώστόσο 
κατά κάποιο τρόπο τις άχαρες καί 
ρουτινιάρικες ώρες τοϋ Πηλίου.



Ί ο  Tga.FsS’i τισ  e five  
Χρι6Το Γειιυ ι aTi κος, χι^Λ/ος, 
οβύύιτ Ιών XgieTiairών

Θά ακουστή καί πάλι φ έτο ς  τά Χριστούγεννα, από χιλιάδες 
παιδικά στόματα σ’ δλο τον κόσμο τό «'Άγια Νύχτα» τό τρα
γούδι άπό τον ούρανό πού συγκινεϊ τις καρδιές τών μικρών καί 
μεγάλων. Ήταν άρκετό τό σκηνικό ενός χιονισμένου άλπικοΰ 
χωριού στήν Αύστρία, τό γέννημα ενός παιδιού σέ μιά φτωχική 
καλύβα καί ή στιγμιαία έμπνευση ένός ιερέα μαζί μέ τή μεγα- 
λοφυΐα ένός μουσικού γιά νά γίνη τό μεγάλο θαύμα.

Στις 24 τοϋ Δεκέμβρη 1818 ατό 
Χαλλάϊν, ένα παμπάλαιο χωριό στις 
Αυστριακές ”Αλπεις, ό Πατήρ—Γιώ- 
σέφ Μώρ καθόταν μόνος στο γρα
φείο τον διαβάζοντας την Βίβλο.

Σ ’ δλη την κοιλάδα τά παιδιά ή
ταν γεμάτα ζωηρή έξαψη. ΤΗταν 
παραμονή τών Χριστουγέννων και 
θά ξαγρνπνοϋσαν γιά νά παρακο
λουθήσουν την μεταμεσονύχτια λει
τουργία. Κατεβαίνοντας στ' ανοιχτά, 
παγωμένα δρομάκια, κρατούσαν στά 
χέρια τους αναμμένα κεράκια κι 
δλο τό χωριό έμοιαζε μέ ένα τερά
στιο Χριστουγεννιάτικο δέντρο που

πάνω τον έλαμπαν εκατοντάδες κι
νούμενα κεράκια.

Ό  νέος παππάς δέν είχε καιρό νά 
κοιτάζη τήν κοιλάδα ποι) ήταν τόσο 
γιορτινά φωτισμένη. 'Έχοντας ανοι
χτή τήν Βίβλ.ο, καθόταν στο δρύινο 
γραφείο του έπεξεργαζόμενος τό 
κήρυγμα τής μεταμεσονύχτιας λει
τουργίας. Διάβασε πάλι τήν ιστορία 
τών «άγραυλούντων ποιμένων» στους 
όποιους ήρθε και είπε ό άγγελος : 
«Ύ μϊν έγεννήθη σήμερον Σωτήρ...».

Καθώς ό Πατήρ—Μώρ διάβαζε 
τούτο τό κεφάλ.αιο ακούστηκε ένα 
χτύπημα στήν πόρτα.

' Υ π ό :  Χ Ε Ρ Τ Α  Π Α Ο Υ Λ Ι  
Μ ετάφρασις -  Διασκευή : 

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ  Π Α Ν Δ Η Σ  
Υ π ο μ ο ί ρ α ρ χ ο ς

“Ανοιξε κι άφισε νά περάση μέσα 
μιά χωρική τυλιγμένη σ' ένα χοντρό 
σάλι πού τοϋπε γιά ένα παιδί πού 
είχε γεννηθή ενωρίς τήν ίδια μέρα 
άπό μιά γυναίκα ένός φτωχού ξνλο- 
καρβουνιάρη πού ζοϋσε στις πιο 
ψηλ,ές ”Αλπεις τής ενορίας του.

Οί γονείς είχαν στείλει τήν γυναί
κα νά πή στον παππά νά έλθη καί νά 
εύλογήση τό παιδί γιά νά ζήση καί 
νά εύτνχήση.

Ό  Πατήρ—Μώρ ήταν παράξενα 
συγκινημένος άπό τήν επίσκεψή του 
στήν φτωχική ετοιμόρροπη καλύβα, 
δπου ή νεαρή μητέρα ήταν ξαπλωμέ-
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νη πάνω σ’ ένα παλιοκρέββατο χα- 
μογελ.ώντας εύτυχισμένιμ μι το μω
ρό κοιμισμένο στην αγκαλιά της. II 
σκηνή φνσικά δεν έμοιαζε μέ τή 
φάτνη τής Βηθλεέμ. Μολοτοντο οι 
τελευταίες λέξεις πού είχε διαβάσει 
στην Βίβλο ι/άνηκαν ξαφνικά ν’ 
άπευΟύνωνται σ’ αυτόν. Έπιατρέ
φοντας στην κοιλάδα, είδε πώς οί 
σκοτεινές π/.άγιες φωτίζονταν μέ τις 
αναμμένες τόρτσες των βουνήσιων 
πού πήγαιναν στην εκκλησία κι απ’ 
όλα τά χωριά, μακρννά και κοντινά, 
άρχισαν νά χτυπούν οί καμπάνες.

Για τον Πατέρα—Μιδρ έια αλη
θινό χριστουγεννιάτικο θαύμα είχε 
συμβή. Μετά την μεταμεσονύχτιο 
λειτουργία, καθιστάς στο γραφείο 
τον, προσπάθησε νά βά/.η στο χαρτί 
ό,τι τού συνέβη. Οί λέξεις άρχισαν 
νά γίνωνται στίχοι καί μέ την χα
ραυγή ό Πατήρ—Μ/συ είχε γράψει 
ένα ποίημα. Τά Χριστούγεννα ό 
Φριίντς Ξάβιερ Γκροϋμπερ, ό δά
σκαλος μουσικής τού σχολείου τού 
χοιριοϋ, εμελοποίησε κατάλληλα τους 
στίχους.

Τά παιδιά τού χωρίου ακόυσαν 
τον παππά καί τον μουσικό νά ψάλ
λουν. Τό όργανό τής εκκλησίας ήταν 
χαλΜάμένο, έτσι κι οί δυο τους χριμ 
σιμοποιούσαν ό,τι είχαν—τις φωνές 
τους καί μιά κιθάρα, που έπαιζε ο 
Φριίντς Γκροϋμπερ. «Στο κάτω 
κάτιο» είπαν «ό Κύριος μπορεί νά 
μάς άκούση καί χωρίς όργανο».

Λεν ήξεραν πόις σ’ αυτή τήν επέ
τειο τής γεννήσεως τον Χριστού, 
γεννήθηκε καί ένας μεγάλος χριστια
νικός ύμνος πού θά γινόταν γνωστός 
σ’ όλα τά μέρη πού γιορτάζονται τά 
Χριστούγεννα καί ότι τέσσαοα μικρά 
παιδιά θά άνοιγαν τόν δρόμο του 
προς τήν δόξα.

’Από όλα τά παιδιά στήν κοιλάδα 
Τσίλλερταλ ατό Αυστριακό Τυρόλο 
τήν πιο καλή φωνή ε ίχαν τά τέσσαοα 
παιδιά τού Στράσσερ ή Καρολίνα, 
ό Ίοισήφ, ό Άνδρέας καί ή μικρή 
Αμαλία, πού τήν έλ.εγαν χαϊδευτικά 

Μάιλη, καί ήταν τόσο μικρή πού δέν 
μπορούσε νά προφέρη ορθά τις λ.έ- 
ξεις. Ό  κόσμος έλ.εγε πώς τά παιδιά 
τού Στράσσερ τραγουδούσαν οάν τ’ 
άηδόνια.

Μά καί σάν χελ.ιδονάκια τά τέσ
σαοα παιδάκια κάθε άνοιξη ταξί
δευαν προς τά βορεινά στήν Λειψία, 
στο βασίλειο τής Σαξονίας, στο μέ
ρος πού γινόταν ή μεγάλ.η ετήσια 
έμποροπανήγυρη. Οί γονείς τους 
είχαν βιοτεχνία γσντιών καί ή δου- 
λ.ειά των παιδιών ήταν νά εκθέτουν 
καί νά πουλούν τά ωραία μαλακά

δερμάτινα γάντια, πού ήταν περι
ζήτητα.

’II Λειψία στήν περίοδο τής έμπο- 
ροπανήγυρής της ήταν ανήσυχη πάλι 
και φορές—φορές τά νεαρά παιδιά 
από τό Τσίλλερταλ τά έχαναν μέσα 
στο λαμπρό καί παράξενο πλήθος.

Ά λλα  έκαναν άκριβώς ό,τι έκαναν 
καί στο σπίτι τους, ήταν στενοχω
ρημένα - τραγουδούσαν μαζί.

Πιο πολύ όμως, τραγουδούσαν τό 
αγαπημένο τους τραγούδι τό «Τρα
γούδι από τόν Ουρανό».

Ό  Κάρλ Μαούραχερ, ό περίφημος 
κατασκευαστής οργάνων από τό 
Τσίλλερταλ, είχε μάθει τό τραγούδι 
στά παιδιά.

Κάποτε τόν είχαν καλέσει σέ 
κάποιο γειτονικό χωριό γιά νά έπι- 
σκευάιση ένα όργανο κι’ όταν έγινε 
ή εργασία ζήτησε από τόν όργανο- 
παίχτη νά τό δοκιμάση. Ό  όργανο- 
παίχτης δέν ήταν άλ.λ.ος από τόν 
Φριίντς Γκοϋμπερ πού άθελά του 
έπαιξε τή χριστουγεννιάτικη μελω
δία, πού είχε συνθέσει γιά τόν Πα
τέρα Μώρ. « Ποτέ δέν έχω ξανακού
σει αυτό τό τραγούδι» είπε ό όργα
νο μάστορας μέ. δέος. «Θά σέ πείραζε, 
άν τό έπαιρνα μαζί μου. Θά τό εκτι
μούσε πολ.ύ ό κόσμος εκεί πού μένω». 
Ό  Γκροϋμπερ προσεφ έρθηκε νά τού 
τό γράψη, άλλ.ά αυτός τοϋπε νά μήν 
ένοχληθή. Κϊχε στο μυαλ.ό του εκα
τοντάδες τραγούδια κι’ ένα άκόμη 
δέν Οάχε σημασία.

Τό τραγούδι έγινε γρήγορα δήμο
ι/ ιλ.ές στήν κοιλάδα του καί /’ονομά
στηκε «Τραγούδι από τόν Ουρανό». 
Ό  τεχνίτης οργάνων δέν είχε ι’ινα- 
λογισθή ότι είχε φέρει μαζί του ένα 
πραγματικά πολύτιμο δώρο, από 
δυο άγνωστους συνθέτες, σ’ όλο τόν 
κόσμο.

Τά παιδιά τού Στράσσερ βρήκαν 
πέος ή γοητεία τού τραγουδιού έπια- 
σε στήν πολ.υάσχολν] Λειψία. Οί δια- 
βιίτες σταματούσαν γιά ν’ ακούσουν 
καί έγοητευόνταν ιίπό τήν όμορφη 
μελωδική μουσικέ/.

Κιίποια μέρα ένας γηραιός κύριος, 
ό όποιος συστήθηκε σάν κύριος ΙΙό- 
λ.εντζ, Γενικός Λ ιευθνντής Μουσικής 
στο βασίλ.ειο τής Σαξώνιας, τούς 
έδωσε εισιτήρια γιά ένα από τά κον- 
τσέρτα πού τακτικά διεύθυνε στο 
Γκεβάλ.τ Χάους—στό μέγαρο τής 
παλ.αιάς συντεχνίας των ύφασματε- 
μπόρων τής Λειψίας. Τά νεαρά παι
διά καταχάρηκαν.

"Οταν μπήκαν στό λαμπροφσιτι
σμένο ’Ωδείο πού ήταν γεμάτο από 
κυρίους μέ ψΐ/λά μεταξωτά καπέλ.λ.α 
καί κυρίες μέ πολύτιμες τουαλ.έττες.

ντράπηκαν καί χάθηκαν πού τά (οδή
γησαν σέ θέσεις πού δέν φαίνονταν, 
κάτω ιίπό τι/ν πλατφόρμα. Πίταν 
ι’ικόμα γοητευμένα καί ενθουσιασμέ
να στό τέλ.ος τής συναυλίας, όταν 
συνέβη τό αναπάντεχο. Ό  κύριος 
Πόλ.εντζ σι/κιόθηκε ιίπό τί/ν θέση 
του καί ανάγγειλε ότι στήν αίθουσα 
βρίσκονταν τέσσαρα παιδιά μέ τις πιο 
ομορφιές φιονές πού είχε ν’ άκούση 
ιίπό πολλ.ά χρόνια, «θά τά παρακα- 
λ.ούααμε νά ευχαριστήσουν τούς Βα
σιλείς τής Σαξωνίας πού ήταν πα- 
ρόντες καί τούς άκροατές μέ μερικά 
από τό όμορφα Τνρολέζικ.α τραγού
δια τους» είπε.

' / /  ανακοίνωση κατάπληξε τά παι
διά καί τά πρόσωπά των έγιναν κα- 
τακόκκινα καθιός ό κόσμος άρχισε 
να χειροκροτή. «"Ας κλείσονμε τά 
μάτια μας κι άς προσποιηΟοϋμε πέος 
τραγουδάμε στό σπίτι», ψιθύρισε ή 
Μάλη στά άλλ.α.

Τό πρώτο τους τραγούδι ήταν τό 
«Τραγούδι από τόν Ουρανό» καί όταν 
τελείωσαν άκολούθησε μιά στιγμή 
σιωπής, σχεδόν δέους, πριν ξεσπά
σουν παρατεταμένα χειροκροτήματα. 
Τραγούδησαν όλα τά τραγούδια πού 
ξέραν καί, όταν δέν ήξεραν άλλα, 
τραγούδησαν καί πάλι τό «Τραγούδι 
από τόν Ουρανό». Μετά προσκάλε- 
σαν τά παιδιά νά τραγουδήσουν στό 
πύργο τών Βασιλέων τής Σαξωνίας 
τέ/ν παραμονή τών Χριστουγέννων.

"Ετσι τήν παραμονή τών Χρι
στουγέννων στό βασιλικό παρεκκλή- 
σιο, στον Πύργο ΓΙλάισενμπουργκ 
τής Σαξωνίας, τά παιδιά τού Στράσ
σερ τραγούδησαν στό τέλος τής χρι
στουγεννιάτικης λειτουργίας:

«"Αγια νύχτα σέ προσμένουν 
μά χαρά οί χριστιανοί καί 
μέ πίστη ανυμνούμε τόν Θεό 
δοξολογούμε μέ ένα στόμα μιά 
φωνή».

Τό ίδιο αυτό βράδυ, τό τραγούδι 
άποχαιρέτησε τά παιδιά καί ξαπλώ
θηκε αθόρυβα σ’ όλον τόν κόσμο.

Γιά χρόνια, τήν παραμονή τών 
Χριστουγέννων, τό «"Αγια Νύχτα» 
ψαλλόταν στό άλπικό χωριό Χαλ- 
λάιν, στό σπίτι όπου ό Γκροϋμπερ 
έζησε καί πέθανε, από μιά χοριοδία 
μέ συνοδεία ττ/ν κιθάρα τού ίδιου 
τού Γκροϋμπερ πού τήν έπαιζε ό 
εγγονός του.

Αργότερα ή ετήσια αυτή τελ.ετή 
μεταδιδόταν σ’ όλο τόν κόσμο από 
τό ραδιόφωνο.

Καί σήμερα άκόμη «τό Τραγούδι 
από τόν Ουρανό» σάν τό ίδιο τό χρι
στουγεννιάτικο μήνυμα, άκούγεται 
από όλους τούς ανθρώπους καλής θε- 
λήσεοις.
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Διδάκτορος Νομικής 
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Α.  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν

I .  Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία .

Φώτιος Ζήρος, ’Αντιστράτηγος έ. ά. 126 
Πέτρος Βακάλογλου, Ταγματάρχης 297.

I I .  Γενικά Θ έμ ατα .

Τό Μαγνητοσκόπιον—VIDEO (Οίκονομά- 
κη Ή λία) 62.
Ή  Ψυχαγωγία των παιδιών (Χαραλαμπο- 
πούλου Βασ.) 75.
Στά βήματα των άρχαίων Θεών (Μελετζή 
Σπόρου) 84.
Τσαγκαράδα, ή καλλονή τοΰ Πηλίου (Βε- 
σαρδάνης Σταύρος) 238.
Λάϊστα (ένα άπό τά γραφικοότερα χωριά 
τοΰ Ζαγοριοϋ) (Τζήμα Τάκη) 407.
Δήλος (Τό ιερό νησί τοΰ ’Απόλλωνα) (Μορ- 
φάκη Ά θ .) 460.
IGNORABIMIJS (Ή  ουτοπία διά την άλη- 
θώς οόφέλιμον γνώσιν) (Άχ. Τάγαρη) 474. 
Ελληνικά Σπήλαια (ΙΙετροχείλου ’’Αννα) 
490.
’Ιωάννινα (Βλάχος Κώστας) 657. 
Καστοριά, μιά πόλις μέ ξεχωριστή προσω
πικότητα (Σημαιοφορίδη Κ) 726.

I I I .  Δ ια γγ έλ μ α τα  -  Μ ηνύματα .

’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών πρός τούςτετιμη- 
μένους άνδρες της Χωροφυλακής Πασχαλι
νόν μήνυμα 1976 201.
Χατζησαράντου Ξενοφώντος: Χριστός 
Άνέστη 249.
Ύπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, έπί τή 25η 
Μαρτίου 1921, 262.
’Αρχηγού Χωροφυλ.ακής, έπί τή 25η Μαρ
τίου '1821, 26.3.
’Αρχηγού Χωροφυλακής, έπί πώ έορτασμώ 
τής ’Αγίας Ειρήνης 267.
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως: ’Ημερήσια 
Διαταγή, έπί τή ’Εθνική Έπετείω τής 
28ης ’Οκτωβρίου 1940, 650.
’Αρχηγού Χωροφυλακής: ’Ημερήσια Δια
ταγή, έπί τή Εθνική Εορτή τής 28ης 
’Οκτωβρίου 1940, 651.
’Αρχηγού Χωροφυλακής: Διά τήν ’Επέ
τειον τού Μακρυγιάννη 713.
Δυό λόγια άπό τήν Σύνταξι 1, 73, 137, 329, 
393, 457, 521, 585, 649.
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Ό  ’Αθλητισμός είς τήν Χωροφυλακήν 42. 
Δομομετρική (Σέργιου) 51.
’Αθλητική Έπιθεώρησις 60,128,192, 254, 
316, 380, 432, 574, 638, 700, 752.
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423, 497, 551, 611, 699.
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Βλέποντας καί γράφοντας (Παρατηοητοΰ) 
124, 158, 218. 288, 336, 506,' 548, 
604, 664, 740.
Ή  Χωροφυλακή τιμά τήν μνήμην τής 
Προστάτιδός της Α γίας Ειρήνης 270.
Οί τροχονόμοι τής Χωροφυλ.ακής κοντά 
στους έκδρομεΐς τοΰ Πάσχα 275. 
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’Εκπαιδευτική έκδρομή δευτεροετών δοκί
μων άξιωματικών εις τήν Βόρειον Έλ,λάδα 
392.
Έορταστικαί εκδηλώσεις έπί τή έπετείω 
τής Ένώσεως τής Έπτανήσου μέ τήν Μη
τέρα Ελλάδα. 393.
Έπίδειξις μεθόδων αύτοαμύνης (Ε. Γεωρ
γίου) 400.
Ή  θαυματουργή θάλασσα 421.
Παιδικαί Έξοχαί 440.
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Μεγαλείου 441.
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το ) 445.
Ή  Τέχνη στό Ιερό τής ’Ολυμπίας (Για- 
λ,ούρη Νικολάου) 449.
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(Ρέππα Χρήστου) 451.
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’Αλλαγές (Σέργιου) 489.
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νου) 535.
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674, 742.
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ξεως (Φορλίγκα Χρήστου) 568.
Ό  φόβος στό παιδί 613.
Σκάλ.ες (Σέργιου) 629.
Ό  ’Αστυνόμος (Φίτζιου Χαρι/,άου) 635. 
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θέσει: κατασκοπείας) 678.
Προβολές καί υπερβολές (Στεργίου) 681. 
Μεγάλοι Κατάσκοποι (Μάτα Χάρι) 732.

Υ. ’Εγκλήματα -  ’Εγκληματολογία .

Μηχανοκίνητος ’Αστυνομία (Φορλίγκα 
Χρήστου) 34.
Ναρκωτικά ό πιό σίγουροςδρόμοςπρός τδν 
θάνατο (Πετροπούλου Περικλέους) 154. 
’Αλλοδαποί Μαφιόύοι (Χαϊδειχένου Ήλία) 
172.
Οί υπέρυθρες ’Ακτίνες στήν’Αστυνομική 
παρακολούθησι 226.
26ον Διεθνές Σεμινάριον ’ Εγκλη ματολογίας 
είς Γαλλίαν 341.
Ή  έπιστςμονική έξέτασιε τών πειστηρίων 
(Φωτεινοπούλου Νικ.) 486.
Ή  άποδεικτική άξία τριχών καί ίνών σέ 
περιπτώσεις έγκαταλείψεως τοΰ θύματος 
ΰπό τού υπαιτίου οχήματος κατά τά τρο
χαία άτνχήματα (Θεοδωροπούλου Σπ. )526 
Ή  ομαδική δράση τών νεα. ών έγκλημα- 
τιών ( 'Λναγνωστάκα Στεο.) 627.
Ή  κόλασις τών λουλουδιών (Ναρκωτικά: 
Ό  λευκός θάνατος) (Κακουλίδη Χρυσο
στόμου) 667.
Ή  οικονομική ’Αστυνομία τής ’Ιταλίας
686.
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Νέος Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 2. 
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356, 430, 470, 636, 692, 744.
Νέα τού μηνός 68,132,196, 256, 320, 38" 
434, 510, 576, 640, 702, 754.
Νέα άπό τούς νέους 58.
Έπικαιρότητες 70, 644.
Ή  κοπή τής πατροπαράδοτης πίττας W  
τών Υπηρεσιών καί 'Ομίλων φίλων Χώρο 
φυλακής 101.
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ωργίου) 196, 258, 324, 390, 438, 518,582, 
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'Ο ’Ιατρός σάς συμβουλεύει (Άγγελάκη 
Νικ.) 53.
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Τό Είκοσιένα (Περάνθη Μιχάλη) 138. 
Θεόδωρος Βρυζάκης (Πετρούτσου Γεωρ
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(Ρέππα Χρήστου) 348, 411.
Οί πυρομανεϊς μπουρλοτιέρηδες (Λενή 
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ΕΓΚΑΙΝΙΑΣ0Η ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ
I

TO ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ

Τήν Κυριακήν ,14ην ’Οκτωβρίου 1976, 
! ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής Άντιστρά-

Ι τηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανας, έγκαινίασε 
εις τήν 'Ηγουμενίτσαν τό νεόδμητον κτί- 

• ριον τής Χωροφυλακής, εις τό όποιον 
συστεγάζονται ή Δ]σις Χωροφυλακής 
Θεσπρωτίας, τό ’Αστυνομικόν Τμήμα 
Ήγουμενίτσης, ό Σταθμός Τροχαίας Κινή- 
σεως, καί ό Σταθμός Τουρισμού Ήγουμε- 
νίτσης.

Τό νέον κτίριον, άνηγέρθη έπι οίκοπε- 
δικής έκτάσεως 940 τετραγωνικών μέ
τρων, δαπάναις τοϋ Δημοσίου, τό δέ συνο
λικόν του κόστος άνήλθεν εις 10 έκατομ- 
μύρια δραχμάς.

Μετά τον Αγιασμόν, τον όποιον έτέλεσε 
ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλιατών, 
Γιρομερίου, Παραμυθίας καί Πάργας κ. 
Τίτος, ό Δίτής τής Διοικήσεως Χωροφυλα
κής Θεσπρωτίας Άντισυνταγματάρχης κ. 
Χρήστος Ρίζας άπηύθυνε χαιρετισμόν πρός 
τούς προσκεκλημένους διά τοϋ όποιου έτό- 
νισε τήν ίκανοποίησιν των άνδρών διά τό 
άμέριστον ενδιαφέρον τής πολιτείας πρός 
αύτοΰς καί έκάλεσε τόν παριστάμενον κ. 

’Αρχηγόν Χωροφυλακής δπως έγκαινιάση 
τό κτίριον.

Ό  ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστρά
τηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανας όμιλών πρός 
τούς παρευρεθέντας έτόνισε μεταξύ άλλων 
καί τά εξής: «Είναι άναγκαία ή αγάπη καί 
ή άμέριστος συμπαράστασις όλων σας εις 
τό έργον μας, διότι χαλυβδώνει τήν πίστιν 

I καί τήν ύπομονήν μας καί μας δημιουργεί 
ηύξημένον αίσθημα ευθύνης. ’Αλλά επί 
πλέον άποτελεϊ καί άνταπόδοσιν, άφοϋ είναι 
γνωστόν δτι ό Χωροφύλαξ εύρίσκεται, εις 
πάσαν περίπτωσιν, πλησίον τοϋ πολίτου, 
τόν βλέπει μέ κατανόησή καί άγάπην, 
συμπάσχει μαζί του εις τάς άποτυχίας του 
καί άγάλλεται εις τάς έπιτυχίας του... Έ κ

μέρους τοϋ Σώματος παρέχω τήν διαβε- 
βαίωσιν, δτι μέ ηύξημένον αίσθημα εύθύ- 
νης έναντι τοϋ 'Ελληνικού λαού καί με βα- 
θεϊαν πίστιν εις τάς'Δημοκρατικάς άρχάς, 
θά συνεχίσωμεν μετά μείζονος ζήλου τό 
έπίπονον έργον τής περιφρουρήσεως τής 
ήσυχίας καί γαλήνης τής Χώρας καί θά 
δικαιώσωμεν πλήρως τάς προσδοκίας καί 
τής Κυβερνήσεως καί τοϋ Λαοϋ. Έγγύησιν 
περί τούτου άποτελεϊ τό παρελθόν τοϋ Σώ
ματος καί αί θυσίαι αϋτοΰ διά τήν Πατρί
δα καί τόν Λαόν.

Τό νέον κτίριον ερμηνεύει τήν προσπά
θειαν τοϋ Κράτους νά στεγάση τάς Υ πη
ρεσίας τής Χωροφυλακής σέ οικήματα κα
λαίσθητα, τά όποια θά παρέχουν δρους 
υγιούς καί άνέτου έργασίας, θά αποτε
λόσουν δέ σημαντικά ψυχολογικά έρείσματα 
διά τήν καλυτέραν έν γένει άπόδοσιν των 
άνδρών τής Χωροφυλακής».

Μετά τό πέρας τής ομιλίας του ό κ. ’Αρ
χηγός ύπό τάς επευφημίας τώνπαρευρεθέν- 
των έκοψε τήν ταινίαν είς τήν είσοδον τού 
κτιρίου καί έγκαινίασε τήν ίναρξιν τής 
λειτουργίας τούτου.

Είς τήν τελετήν των εγκαινίων παρέστη
σαν, πλήν τοϋ ’Αρχηγού Χωροφυλακής κ. 
Νικολάου Κουτσιανά, ό Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Φιλιατών Γιρομερίου,Παρα
μυθίας καί Πάργας κ. Τίτος, Ό  ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωρ]κής ’Ηπείρου Ταξίαρχος 
κ. Κων, Σωτηρόπουλος, ό Νομαρχών Διευ
θυντής κ. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, 
ό Δ]τής τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Θεσπρωτίας, άντιπροσωπίαι πολιτικών 
καί δικαστικών άρχών καί πλήθος κόσμου. 
Μετά τήν τελετήν τώνέγκαινίων ή Διοίκησις 
Χωροφυλακής Θεσπρωτίας παρέθεσε δε- 
ξίωσιν πρός τιμήν τών παρευρεθέντων 
είς φιλικήν καί εγκάρδιον ατμόσφαιραν.
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