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Χαριτωμένες, κομψές μέ τήν φαιο
πράσινη στολή τους, έπιβλητικές σέ 
έμφάνισι αί Δόκιμοι Χωροφύλακες καί 
Ύπαξιωματικοϊ τοΟ νεοσύστατου γυ
ναικείου Σώματος τής Χωροφυλακής έ
καναν τήν πρώτη έπίσημο έμφάνισι τους 
κατά τήν τελετή ένάρξεως τοΟ νέου έκ- 
παιδευτικοΰ έτους είς τάς Σχολάς Χωρ] 
κής τήν 21-10-1972. Τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής πολλά προσδοκά έκ τού θε
σμού τούτου, ή δέ συμβολή τής Έλλη- 
νίδος είς τό άστυνομικόν έργον βασίμως 
πιστεύεται ότι θά είναι πολυτιμοτάτη 
όπως καί είς τούς άλλους τομείς τής 
κοινωνικής δραστηριότητος είς τούς 
όποιους ένεργώς συμμετέσχεν.
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28s ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
x ΥΠΟΥΡΓΟΥ Λ Η Μ Ο Σ ΙΛ Ζ  Τ Λ Ξ Ε Ω Ι

Π Ρ Ο Σ

"Απαντας τούς ’Αξιω ματικούς, Υ π α λ λ ή 
λους καί κατώτερα δργανα τω ν Σωμάτων 

’Ασφαλείας καί της ’Α γροφυλακής.

Ή  Ελλάς, διανύουσα από τής 4ης Αύγούστου 
1936 περίοδον Εθνικής άνασογκροτήσεως 
καί περισυλλογής, έδέχθη τήν πρωίαν τής 
28ης ’Οκτωβρίου 1940 δλως άναιτίως καί παρά 
πάσαν έννοιαν δικαίου καί ήθικής τήν άπρόκλη- 
τον έπίθεσιν τής φασιστικής ’Ιταλίας.

Εις τήν ιταμήν άξίωσιν, ήτις διετυποΰτο εις 
τό έξ ίσου ιταμόν τελεσίγραφον των φασιστών 
ό ’Ιωάννης Μεταξάς άντέταξε τό ιστορικόν 
«ΟΧΙ», τό όποιον άπετέλεσε τό έναυσμα διά 
τήν Πανεθνικήν έξέγερσιν.

Τό «ΟΧΙ» έκεϊνο, διεδήλωνε τήν άγανάκτη- 
σιν τών Πανελλήνων διά τό άνοσιούργημα, 
τό όποΤον έπεχείρει νά διαπράξη μία νομιζο- 
μένη μεγάλη δύναμις, εις βάρος ένός μικρού 
άλλά 'Ιστορικού Έθνους. Καί ήτο τόν Ιδιον 
αυτό «ΟΧΙ», τό όποιον άντήχησε εις τάς 
Θερμοπύλας, ιστορική έπαλήθευσις, τής συνε
χείας καί συνέπειας τού Έθνους, τό όποιον 
γνωρίζει νά μάχεται διά τήν άξιοπρέπειάν του·

Καί αί ίαχαί τών Ελλήνων στρατιωτών 
έφθασαν εις τά ώτα τών υποδούλων λαών τής 
Ευρώπης, ώς μήνυμα έλπίδος καί αισιοδοξίας 
καί κατέρριπτον τόν μύθον περί τού άηττήτου 
τών δυνάμεων τού Άξανος.

'Ολόκληρος ό ’Ελεύθερος κόσμος έθαμβώ- 
θη άπό τήν πρώτην νίκην τών Συμμαχικών 
δυνάμεων, τήν όποιαν κατήγαγε ή μικρά 
Ελλάς, ή όποια συνεπής πρός τήν μακραίωνα

ιστορίαν της, επραξε καί τότε, είς τό άκέραιον 
τό καθήκον της ΐνα ύπερασπισθή τόν πολι
τισμόν, τόν όποιον έχάρισε πρός τήν άνθω- 
πότητα.

Φέροντες είς τήν μνήμην μας τήν 28ην 
’Οκτωβρίου 1940, άς τιμήσωμεν τήν Ε λλη 
νικήν γενεάν, ή όποία έδόξασε τό Έθνος μας 
καί άς διαφυλάξωμεν τήν έθνικήν ένότητα, τήν 
όποιαν σφυρηλατεί ή Ελλάς τής Έπαναστά- 
σεως τής 21ης ’Απριλίου 1967.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΖΗΤΩ Η 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Ό  'Υπουργός 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΠΑΣ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΑΙΑΤΑΓΑΙ

Α ξιω μ α τ ικ ο ί, Ά νθ υπ α σ π ισ τα ί, Ό π λ ΐτ α ι καί 

'Π ολιτικοί Υ π ά λ λ η λ ο ι,

Τριάκοντα καί δύο έτη συμπληροΰνται σήμερον άπό τής 
Φθινοπωρινής εκείνης πρωίας, καθ’ήν διά τού ευθαρσούς καί 
στιβαροϋ Κυβερνήτου, τοΰ αειμνήστου Ίωάννου ΜΕΤΑΞΑ, 
ύλοποιοϋντος πρόσταγμα τής ιστορίας καί άπηχοΰντος τάς 
απόψεις καί τήν θέλησιν σύμπαντος τοΰ Ελληνικού λαού, 
άντετάξαμεν άρνησιν εις τήν ιταμήν πρόσκλησιν τού «Ρω
μαίου» δικτά’τορος, όπως παραδώσωμεν τάς έστίας μας, τούς 
βωμούς καί τούς τάφους τών Πατέρων μας.

Έφαντάζετο ό δικτάτωρ έκεΐνος, έν τή έπάρσει του, ότι θά 
ήρκει μία παρέλασις τών πολυαρίθμων καί άρτίως έξοπλι- 
σμένων ’Ιταλικών στρατευμάτων διά τών Ελληνικών έδαφών 
διά νά μάς ύποτάξη. Ά λλ’ έπλανήθη οικτρώς. Καί τούτο, διότι 
παρεΐδεν ότι έστρεφεν ύπούλως τά όπλα έναντίον τής Χώρας 
έκείνης. ή όποια έχάρισεν εις τήν ανθρωπότητα τήν έλλογον 
μνήμην καί έδώρισε τάς τέχνας καί τήν κατ' έπιστήμην γνώ- 
σιν.

Έλησμόνησε ότι μετά τών ολίγων Ελλήνων τοΰ 1940 έμά- 
χοντο καί αί στρατειαί τών Περσομάχιυν ο[ απόγονοι τών υπερ
ασπιστών τής Κωνσταντινουπόλεως καί οί υιοί τών ήμιθέων 
τοΰ 1821.

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

Ελησμόνησεν ότι φύλαξ Άγγελος καί Έμψυχώτρια 
διά τούς μαχομένους Έλληνας ήτο ή Ύπέρμαχος Στρατηγός, 
ή τόσον δειλώς προσβληθεΐσα τήν ήμέραν εορτασμού τής 
Μνήμης της κατά τόν τορπιλλισμόν τής «Έλλην».

Καί δέν έγνώριζεν επίσης ότι ισχυρός δέν είναι ό διαθετών 
Ολικήν δύναμιν, ό ΰπερέχων εις χάλυβα καί άγχέμαχα όπλα, 
αλλά ό έχων περίσσειαν ψυχικών δυνάμεων καί πίστιν άπα- 
ρασάλευτον έπί τό δίκαιον καί ιερόν τοΰ άγώνος.

Ή  πίστις αϋτη έπολλαπλασίασε τάς κρύφιας δυνάμεις τής 
ψυχής τοΰ Έθνους, ήνδρωσε τά παιδία καί τά μετέβαλεν εις 
άπαραμίλλους μαχητάς, οί όποιοι ήδυνήθησαν νά ανατρέ
ψουν τούς εισβολείς καί νά εισέλθουν θριαμβευτικώς, ύπό 
τούς πανηγυρισμούς τών αλυτρώτων άδελφών μας, εις τήν 
πολύπαθον καί μαρτυρικήν Βόρειον Ήπειρον.

Η πίστις αϋτη επίσης βραδύτερον άνεχαίτισεν έπί ένα μήνα, 
εις τά οχυρά τής Μακεδονίας — Θράκης καί εις τήν Κρήτην, 
τήν σιδηρόφρακτον Γερμανικήν αυτοκρατορίαν, ήτις ήλθεν 
συνεπίκουρος τών καταισχυνθέντων συμμάχων της, καί μετέ- 
δωσεν εις τήν περιδεή Εΰρώπην τό μήνυμα τής αισιοδοξίας 
διά τήν τελικήν Νίκην.

Βεβαίως πάντα ταΰτα δέν έγένοντο άνευ θυσιών. Χιλιάδες 
νεαροί βλαστοί τής Πατρίδος άπεχαιρέτισαν τό γλυκύ φώς 
τής ζωής μέ τήν ιαχήν τής νίκης εις τά χείλη των καί τό όραμα 
τής καθοδηγητρίας Θεοτόκου εις τούς όφθαλμούς των. Καί 
άτελεύτητοι είναι αί στρατειαί τών αναπήρων, οί όποιοι 
έβαψαν διά τοΰ αίματός των τήν κατάλευκον χιόνα τών Βο- 
ρειοηπειρωτικών όρέων διά νά δυνάμεθα ήμείς σήμερον νά 
άναπνέωμεν τήν ζείδωρον αύραν τής έλευθερίας.

Εις τούς έπικούς εκείνους αγώνας τοΰ Έθνους τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής δέν έμεινεν άμέτοχον. Άπό τών πρώτων 
ήμερών συνεκρότησε στρατονομικά αποσπάσματα, άτινα 
ένετάγησαν εις τάς Μονάδας τής πρώτης γραμμής τοΰ μετώ
που. Ιδρυσε καί έγκατέστησεν εις τάς άπελευθερωθείσας περιο- 
χάς, τάς Άνωτέρας Διοικήσεις Χωροφυλακής Κορυτσάς 
καί Αργυρόκαστρου καί εΐργάσθη δραστηρίως διά τήν άπό- 
λυτον έπιτυχίαν τής έπιστρατεύσεως εφέδρων, ήτις άπετέ- 
λεσε στοιχειον αιφνιδιασμού διά τόν εχθρόν, μ

Έξ άλλου οί Χωροφύλακες τής Κρήτης--μεταξύ τούτων 
καί άπειροπόλεμοι μαθηταί τής Σχολής Ρεθύμνου—άνεδεί- 
χθησαν ήρωες εις τήν τιτανομαχίαν πρός άπόκρουσιν τών 
Γερμανών Αλεξιπτωτιστών.

Στρέφοντες σήμερον εύγνωμόνως τήν σκέψιν μας πρός τούς 
διά τής άποστραπτούσης λόγχης των γράψαντες τό έπος 
τοΰ 1940. τοΰ όποιου δαφνοστεφείς έν τφ μετώπω ήγήτορες 
υπήρξαν καί οί πρωτεργάται τής σφυρηλατούσης τήν Εθνι
κήν ομοψυχίαν Επαναστατικής Κυβερνήσεως τής 21ης 
Απριλίου άς όρκισθώμεν ότι θά διαφυλάξωμεν εύλαβώς τό 
δίδαγμα τής έποποιΐας των: ότι ή ένότης καί ή πίστις αποτε
λούν διά τό Έθνος ήθικάς δυνάμεις άκαταβλήτους.

Ζήτω τό Έ θνος  
Ζήτω ή 28η ’Οκτωβρίου

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΛΕΞΙΩΣΙΣ

ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ό  ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος κ. 
Ιερώνυμος.

’Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείοχτεν ή δοθείσα διά τρίτον 
κατά συνέχειαν έτος εις ’Αθήνας, τήν 29ην, ’Οκτωβρίου έ. έ. 
έπίσημος δεξίωσις τού Σώματος τής Χωροφυλακής, έπ’ εύκαι- 
ρίςι τών έορτασμών έπί τή ’Εθνική Έπετείιρ τής 28ης ’Οκτω
βρίου 1940. Τήν δεξίωσιν, ή όποια έλαβε χώραν είς τάς έπί 
τούτιρ διακοσμηθείσας αίθουσας δεξιώσεων τού Ξενοδοχείου 
«ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ»^έτίμησαν διά τής παρουσίας των 
δπασαι σχεδόν αί Ά ρχαί τού. Κράτους. Τούς έκλεκτούς προσ
κεκλημένους ύπεδέχετο εις τήν είσοδον τής αιθούσης ό ’Αρχη
γός Χωρ]κής ’Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Καραβίτης μετά τής 
συζύγου του έριτίμου κυρίας Λουκίας Καραβίτη καί τού Α' 
Ύπαρχηγοΰ Χωρ]κής 'Υποστρατήγου κ. Ίωάννου Ζαφειρο- 
πούλου. Είς τάς καταμέστους αίθούσας δεξιώσεων όπου ό 
έκλεκτός μπουφές, ή ωραία μουσική τής όρχήστρας καί τό 
κέφι τών προσκεκλημένων έδημιούργησαν μίαν έγκάρδιον καί 
φιλικήν άτμόσφαιραν διεκρίνοντο, δ ’Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
καί πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ό "Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Βασίλειος Τσούμπας, ό Υπουργός Δικαιοσύνης 
κ. Τσουκαλάς, οί Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας κ. Έφέσιος, 
Οίκονομικών κ. Κούλης, παρά τφ  Πρωθυπουργφ κ. Άγαθαγ- 
γέλου, Δημοσίων Έργων κ. Παπαδημητρίου, οί Υφυπουργοί 
παρά τφ Πρωθυπουργώ κ. Σταματόπουλος, ’Εθνικής Οικονο
μίας κ. Χωριατόπουλος, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κ. Μέξης, 
’Εξωτερικών κ. Χατζηπέτρος καί Δημοσίων Έργων κ. Στερ- 
γιόπουλος. Ό  Πρόεδρος τής συμβουλευτικής έπιτροπής κ. 
Βογιατζής μετά πολλών μελών αΰτής," ό ’Επίτροπος Διοική- 
σεως κ. Λατσούδης, ό Α' Ύπαρχηγός ’Ενόπλων Δυνάμεων 
Αντιστράτηγος κ. Μουρίκης, οί Αρχηγοί, Στρατού Άντισ]γος 
κ. Ζαγοριανάκος. Ναυτικού Αντιναύαρχος κ. Μαργαρίτης, 
’Αεροπορίας Άντιπτέραρχος κ. Μήτσανας, ό ’Αρχηγός Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Γιαννούλης, οί Α" καί Β' Ύπαρχηγοί Στρα
τού Άντ]γοι κ. κ. Μπονάνος καί Δάμπασης, ό ’Αρχηγός τού

Ό  'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Τσούμπας μετά τού 
κ. ’Αρχηγού Χωροφυλακής.

Ό  ’Αρχηγός Στρατού ’Αντιστράτηγος κ. Ζαγοριανάκος.
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Ή  ήγεσία τής Χωροφυλακής.

Έ π'  ε υ κ α ι ρ ί α  τ ή ς  

Ε θ ν ι κ ή ς  ε π ε τ ε ί ο υ  

τής 28ης Οκτωβρίου 1940

Λιμενικού Υποναύαρχος κ. Μητράκος, ό ’Αρχηγός τής έν 
Έλλάδι ‘Αμερικανικής ’Αποστολής 'Υποστράτηγος κ. Ραϊν- 
τερ. Οί Γενικοί Γραμματείς 'Υπουργείων, κ. κ. Δημόπουλος, 
Ρουχωτάς, Γκότσης, Μπάλης, Μπότσης, καί Γεωργακόπου- 
λος, έκπρόσωποι τών Δικαστικών ’Αρχών τής Χώρας, ό Νομάρ
χης ’Αττικής κ. Δημακόπουλος, ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. ΡΙ- 
τσος μετά τού Προέδρου καί μελών τού Δημοτικού Συμβου
λίου καθώς καί πολλοί άλλοι Δήμαρχοι τών Προαστίων Πρω- 
τευούσης. Ό  τέως Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Τζεβελέκος 
καί άλλοι τέως 'Υπουργοί καί Αρχηγοί Χωρ]κής, Στρατιωτι
κοί Ακόλουθοι διαφόρων Πρεσβειών. Καθηγηταί Άνωτάτων 
Πνευματικών 'Ιδρυμάτων. ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωμα
τικοί τών τριών κλάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
’Ασφαλείας καθώς καί πάρα πολλοί άλλοι έκλεκτοϊ προσκε
κλημένοι τά όνόματα τών όποιων ό περιωρισμένος χώρος τού 
παρόντος δέν δίδει τήν δυνατότητα νά άναφερθούν.

Έ κ τής ήγεσίας τής Χωρ]κής διεκρίνοντο οί Ταξίαρχοι κ. 
κ. Τζαβάρας, Κωβαΐος, Ράλλης, Βλάχος, Ρετσίνάς, Άλεξόπου- 
λος, Κωνσταντακόπουλος, Κ,αραμπάτσος, Δ]νταί τών Δ]νσεων 
τού ’Αρχηγείου καί άλλων Υπηρεσιών, καθώς καί άντιπροσω- 
πείαι ’Αξιωματικών. Δοκίμων ^Αξιωματικών καί έκπρόσωποι 
τών Γυναικών ’Αστυνομικών τής Χωρ]κής. Άπαντες οί προσ
κεκλημένοι έξεφράσθησαν μέ τά κολακευτικώτερα σχόλια 
διά τήν λαμπρότητα καί άρτίαν όργάνωσιν τής δεξιώσεως καί 
συνεχάρησαν διά τούτο τόν κ. ’Αρχηγόν καί τήν λοιπήν ήγε- 
σίαν τής Χωρ]κής.

"Ο ’Αρχηγός τής ’Αμερικανικής άποστολής Υποστρά
τηγος κ. Ράϊντερ.

Ό  καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. Χριστοδούλου.
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f  να πραγματικόν θησαυρόν ψυχική- ωραιότητας 
και ηθική; (αγνότητα; προβάλλει ή Εκκλησία μα; καθ’ 
δλην την περίοδον τοΰ έτους.

' Υπάρχουν χίλιες μορφές πον επί πολλά χρόνια θαυ
μάζονται καί δεν σβννονν εύκολα μέσα εί; τον ροϋν 
τής ιστορίας τής άνθρωπότητος. Μά ή μορφιή τής 
Θεοτόκου, όχι μόνον δεν άμανρώνεται καί δεν σβήνει, 
«77.’ άντιθέτως μέ το πέρασμα τον χρόνον γίνεται περισ
σότερον λαμπρά καί αξία θαυμασμού.

Άκτινοβολεί την χάριν της εις εκατομμύρια καρδιές, 
σνγκινει δημιουργικά καί αιχμαλωτίζει.

.Χιλιάδες ανθρώπων άναπέμπονν εις τό όνομά της 
ύμνον; καί δοξολογούν τά χείλη των την υπερκόσμια 
μορφή της.

Βασίλισσα των επιγείων καί των έπονρανίων. Θερμή 
πρόστάτις καί βοηθός. Παντάνασσα, νπερτέρα πάσης 
κτίσεως, τον Θεόν Μητέρα καί όλων των άνθριόπων.

Γιατί ή μορ</ ή της περιβάλλεται μέ. αυτήν την τι
μήν καί δόξαν πάνω άπ’ όλα τά ανθρώπινα πλάσματα : 
"Ενεκα των μεγάλων καί πολλών αρετών της. Συγκα
ταβαίνει καί συμπαρίσταται εις τάς αδυναμίαc τών 
ανθρώπων. Πλησιάζει σαν μητέρα τον Θεού, αλλά καί 
σάν δική μας μητέρα. Είναι ή φυσικέ} της καρδιά - 
πλασμένη όμοια μέ τή δική μας -πού τήν έστόλισε μέ 
τήν έμπρακτον αγάπην, τήν Αγνότητα, τήν πίστιν 
καί τήν ταπείνωσιν.

Στολισμένη μέ όλα αυτά τά ουράνια καί θεία δώρα, 
ή αγνή τής Ναζαρέτ Κόρη, παίρνει θέσιν μοναδικήν 
εί,ς τήν συνείδησιν τών πιστών. Μέσα εκεί εις τά. βάθη

Ή Πλατυτέρα τών Ούρανών

Η ΜΟΡ ΦΗ  

ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ 

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Μ Ω Υ Σ Ι Δ Η  
Καθηγητού Θεολογίας

τών ταπεινιδν, καθαρό»· καί Αδολων ψυχών όπου ευχα
ριστείται νά κατοική κι αυτός ο ίδιος ό Θεός.

77 γνωρίζομεν όμως γιά τήν προσωπικότητά της; 
IIόσον καί ποια μάς είναι γνωστά από τά γεγονότα 
τής ζωής της πον από τήν μικρή της ηλικία έπέδρασαν 
καί διεμόρφωσαν αυτήν τήν αγίαν προσωπικότητα;

Πολλά, παρα-πολλά ίσως θά είπωμεν: Ναι είναι 
καί αυτό μία ένδειξις τής άγάτιης καί τής λατρείας μας 
προς αυτήν, ότι τήν έχομε πάντα εις τό στόμα μας, 
ότι τήν νοιώθομε ώς θερμήν προστάτι,ν μας.

’Ιδιαιτέρως εμείς οί "Ελληνες έγνωρίσαμε πολλές 
φορές τήν προσωπικήν της παρουσίαν καί σνμπαρά- 
στασιν, τήν πολλαπλή βοήθειαν καί άρωγήν της εις 
τήν καθημερινήν μας ζωήν καί εις τους ’Εθνικούς μας 
αγώνας.

Τήν είδαμε διά μέσου τών αιώνων νά συμπαρίσταται 
εις τούς δικαίους άγώνας τού ’Έθνους μας. Ύπέρμα- 
χον Στρατηγόν νά περιφρουρή, νά τρέπη εις φυγήν 
εχθρούς, νά στρατηγή εις τάς μάχας, νά έμψυχώνη 
στρατιώτας καί βασιλείς. "Οθεν καί οί προς αυτήν 
θαυμάσιοι ύμνοι ώς τό «Τή Ύπερμάχοι Στρατηγό) 
τά νικητήρια» κ.λ.π.

Ά λλα ή πραγματική άξια τής προσωπικότητος 
τής Παρθένον έγκειται εις τον πλούτον τον ψυχικού 
της κόσμου καί τήν άκτινοάο/.ίαν τής άγιότητος τού 
προσιόπον της, διό καί νπεοάνω όλων τό>ν Άγιων, ή 
Θεοτόκος είναι νπερτέρα καί αυτών τών Αγγέλων, 
έφ’ όσον καί εις τήν ’Εκκλησίαν υμνολογείται ιός ή 
«τιμιωτέρα τών χερουβείμ καί ένδοξοτέρα ασύγκριτος 
τό)ν Σεραφείμ».

Καί ό κόσμος αυτός τής Αειπάρθενου διαμορφώνε
ται καί δημιονργείται από τήν προαιωνίαν τού Θεού 
βουλήν, πριν ή ακόμη λάβη σάρκα καί οστά καί έμφα- 
νισθή εις τήν γην ώς μία συνήθης φυσική Ανθρώπινη 
μορφή.
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Διό και ό τρόπος τής γεννήσεώ; της αποτελεί τό 
πρώτον θαϋμα πού συνδέει την άνθρωπίνην ιστορίαν 
με τό λυτρωτικόν έργον τον Μεσαίου, τον Σωτήρος 
υιοΰ της.

Γνωρίζομεν ότι έγεννήθη άπό ευσεβείς και άγιους 
γονείς ( ’Ιωακείμ και ’Άννα) που ή σαν μεγάλης ηλι
κίας και έζοΰσαν εις την μικρόν καί άσημον κώμην τής 
Ναζαρέτ.

Ή  γέννησίς της είναι σννόεόεμένη μέ την ύπόσχε- 
σιν τής άφιερώσεώς της εις τον Ναόν, τον Ναόν τον 
Σολωμώντος ινα υπηρέτη τον Θεόν όπως τής επέβαλλε 
μία τοιαντης φύσεως προσφορά.

Καί αυτό μέσα εις τά σχέδια τον Θεοϋ είναι. Νά 
υπηρέτηση εις τον Ναόν «οίκον τον Θεοϋ». Μετά δη
λαδή άπό τό πρώτον άντίκρυσμα τής ζωής καί πριν 
ή ακόμη προφθάση ό κόσμος νά δημιονργήση μέσα 
της μίαν ζωήν κατ’ άνάγκην συννφασμένην μέ τά «αν
θρώπινα» καί κατά συνέπειαν άτελή καί ευπρόσβλη
τοι’ άπό τάς άνθρωπίνους άδυναμίας' τήν καλεϊ κατά 
τροπον λίαν άπλοϋν καί φυσικόν εις τό άγιον τοϋ Ναόν 
περιβάλλον, όπου διαμορφώνεται, καλλιεργείται καί 
εμπλουτίζεται ή άγια ψυχή της καί τό πνεϋμα της.

Τά πρώτα παιδικά της βήματα —μετά άπό τό 
περιβάλλον μιας πτωχής καί ταπεινής άλλ’ ευσεβούς 
οικογένειας τής Ναζαρέτ - γίνονται μέσα εις τον οί
κον τοϋ Θεοϋ. ' Υπηρεσία, λατρεία, προσενχαί, μυστή
ρια, έορταί καί μορφαί άγιαι, όσας ό Θεός παρουσιά
ζει μπροστά της, άποτελοϋν τό περιεχόμενον ενός κό
σμον που κάτω άπό τήν Πρόνοια τοϋ Θεοϋ, αφήνουν 
τά ’ίχνη τους εις τον ίδικόν της εσιοτερικόν κόσμον, τήν 
ψυχήν καί τό πνεϋμα της' καί τήν προετοιμάζουν — 
εσωτερικά κυρίως — διά τήν πραγματοποίησιν τοϋ 
σχεδίου «τής Μεγάλης Βουλής τοϋ Θεοϋ». Διά τό 
«Μυστήριον τών Μυστηρίων» που φανερώνεται εις τά 
νεανικά της χρόνια πριν άκόμη προφθάσουν τά ίχνη 
τοϋ κόσμον νά άποτυπώσονν τή σφραγίδα τους εις 
τήν άγνήν καρδιά της. Θά τελειώση τήν υπηρεσία της 
εις τον Ναόν που είναι καί προσφορά τής άγιας της 
ψυχής εις τον Θεόν γιά νά τήν διαμορφώση εις άγιον 
δοχεϊον ώστε νά δεχθή εις τά σπλάχνα της τον υιόν 
τοϋ Θεοϋ ένσαρκωμένον εις φύσιν άνθρώπον. Θά ενρε- 
θή εις τήν κοινωνίαν τών άνθρώπων τής εποχής της 
άλλά δέν θά έξομοιωθή ό Ιδικός της εσωτερικός κόσμος 
μέ τον κοσμικόν τρόπον ζωής τών άνθρώπων.

Θά ζήση εις τήν άσημον Ναζαρέτ, καί ενώ διά τον 
κόσμον θά είναι ή άσημος κόρη, διά τον Θεόν θά είναι 
ή εκλεκτή ϋπαρξις, ή προσφορά ή μοναδική τοϋ κό
σμον προς ένσάρκωσιν τής προαιώνιου Βουλής τοϋ 
Θεοϋ διά τήν σωτηρίαν τοϋ κόσμου. Διό καί ό ’Αρχάγ
γελος Γαβριήλ, ό άπεσταλμένος τοϋ Θεοϋ νά μεταφέρη 
τό μήνυμα τής σωτηρίας, ’έκθαμβος μπροστά της θά 
άναφωνήση «Χαϊρε κεχαριτωμένη Μαρία ό Κύριος 
μετά Σοϋ».

Τό μέγα τοϋτο μυστήριον όμως τό όποιον καλείται 
διά τοϋ Ευαγγελισμού νά χωρέση ή άνθρωπίνη νπαρ- 
ξις όσον τελεία όσον άγνή καί αγία καί άν είναι, υπερ
βαίνει τά άνθρώπινα, τά φυσικά καί λογικά άρια. Α π α ι
τεί πίστιν, άπαιτεϊ ταπείνωσιν, λατρείαν κ Τι τελείαν 
υποταγήν εις τον Θεόν.

Ό  Ευαγγελισμός ώς υπερφυσικόν γεγονός καί μέ 
τήν σωτήριον σημασίαν του δι’ όλον τό άνθρώπινον 
γένος, δέν χωρεί εις τήν άνθρωπίνην φύσιν όσον τε
λεία καί άν είναι. Καί μόνον διά τής τελείας υποταγής

καί άφοσιιόσεως εις τον Θεόν ήμπορεί νά γίνη δεκτόν 
τό γεγονός τοϋτο τό ύπερβαϊνον πάντα νοϋν καί πάσαν 
τής καρδίας προσφοράν καί άγάπην.

Παρά τήν απορίαν τής κοινής άνθρωπίνης σκέψεως 
«καί πώς έσται μοι τοϋτο, έπεί άνδρα ον γινώσκω», 
καί πώς δύναται νά. έλθη εις τον κόσμον ένα παιδί 
χωρίς τήν θέλησιν τών φυσικών του γονέων, ούχί καί 
έκ θελήματος άνδρός. "Ομως γίνεται τό θαϋμα τών 
θαυμάτων, τό μυστήριον τών μυστηρίων. «Πνεϋμα 
άγιον έπιλ.εύσεται επί αέ καί δύναμις Ύψίστον επι
σκιάσει σοι, διό καί τό γεννώμενον άγιον κληθήσεται 
υιός Θεοϋ».

“Αν διά τον άνθρωπον τό θαϋμα φυσικώς είναι άδύ- 
νατον, όμως «ονκ άδννατήσει παρά τώ Θεώ παν ρή
μα». "Οθεν καί ο ψαλ.μωδός τής Έκκ/.ησίας μας άνα- 
φωνεϊ: «τί θαυμάζεις Μαριάμ, τί έκθαμβείσαι
έν σοί, ότι άσπορον υιόν, Λόγω έγέννησας φησί». . .

Καί καθ’ έκάστην Κυριακήν νπενθνμίζονσα κατά 
τήν Θείαν Λειτουργίαν τον ερχομόν τοϋ Μεσαίου ή 
λ.ατρεία μας, προ τής δημοσίας άναγνωρίσεως καί δρά- 
σεως αύτοϋ, ψάλλει τό «Σήμερον τής σωτηρίας ημών 
τό κεφάλαιον καί τοϋ άπ’ αίώνος Μυστηρίου ή φανέ- 
ρωσις. . .»

Ιδού ή άποστολ.ή της. Διά τοϋ εύγενεστέρου καρ
πού τής άνθρωπότητος, έπιχειρεϊται ή άνόρθωσίς της 
εις τον θειον της προορισμόν.

Ή  προς όλον τον κόσμον μεγάλη, ειλικρινής καί 
άμετρος άγάπη, είναι τό κίνητρον καί ή γενεσιουργός 
αιτία τής άφοσιώσεως όλων μας προς τήν σεπτήν καί 
αμωμον προσωπικότητά! της.

Καί ενώ εις κάθε άλλην περίπτωσιν πού ό κόσμος 
άποχωρίζεται άπό προσφιλή του πρόσωπα, ή σκιά 
τής λύπης καί τής οδύνης κατέχει τήν καρδίαν του, 
εις τήν περίπτωσιν τής Παναγίας καί όταν άκόμη 
εορτάζεται κατ’ έτος αυτός ο έκ τοϋ κόσμον άποχωρι- 
σμός της, «όχι μόνον δέν άποτελ.εϊ γεγονός θλίψεως 
καί δακρύων, άλλ.ά τουναντίον, ώς πανήγυρις, ώς 
χαρμόσννον γεγονός εορτάζεται. Διό καί «Κοίμησις» 
αυτής χαρακτηρίζεται οντος ήτοι ώς «μετάστασις» 
τοϋ θείου σκηνώματος έκ γής προς ουρανόν πιστεύεται' 
καί δεήσεις μετά παρακλήσεων έκ μέρους τών άνθρώ- 
πων συνεχώς προς αυτήν — ούσαν πλησίον τοϋ θρό
νον τοϋ Θεοϋ — εις ουρανούς άναπέμπονται.

Εις μίαν προσωπικότητα τοιαυτην, έχουσαν εις 
ουρανόν τόσην δύναμη> καί άγάπην, ή άνθρωπότης 
άπασα έμπιστεύεται τήν ζωήν καί τά προβλήματά της 
καί θεωρεί αυτήν — τήν Μητέρα τοϋ Θεοϋ — ιός μη
τέρα της.

Ή  δύναμις έλξεως καί άκτινοβολίας που έκπέμπε- 
ται άπό τήν νπαρξίν της καί τό όνομά της προς τάς 
άγνάς καί άδολους τών άνθρώπων ψυχάς, καθίστανται 
ένας δυνατός μαγνήτης που οδηγεί εις πλήρη καί πρα
γματικήν άφοσίωσιν καί άγάπην καί δημιουργεί κλάμα 
έμπιστοσννης, άσφαλείας καί διεξόδου έμπρός εις τάς 
δυσκόλ.ους περιστάσεις καί τά δυσεπίλυτα προβλή
ματα καί γεγονότα τής προσωπικής ενός έκάστου έξ 
ημών ζωής.

Τό θειον της όνομα έμπνέει έλ.πίδα καί εμπιστοσύ
νην καί παρηγορεϊ κάθε έναν ό όποιος τό ψελλίζει 
(προφέρει) μέ τά χείλη του.

“Απειρα είναι τά θαύματα πού έχουν γίνει καί διαρ
κώς γίνονται χάριν τών πιστών πού Επικαλούνται τό 
γλυκύ της όνομα.
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«Τό τέλος τοϋ ανθρωπί
νου γένους θά πρόκυψη 
ώς συνέπεια τής άμέτρου 

έλευθερίας του» .

ΚΑΡΑ ΓΙΑΣΠΕΡΣ

ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ - ΣωΦΡίύΝ

Qv λίαν σύνηθες φαινόμενον τής συγχρόνου αλλο
πρόσαλλου διεθνούς κοινωνίας είναι ή ανενδοίαστος 
καπήλευσις των ιερών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, ώς 
είναι ή έλευθερία, ή δημοκρατία, ή δικαιοσύνη κ. ά., 
υπό δήθεν υπερασπιστών των. Οί τελευταίοι, έν τή 
έξάλλω δημαγωγία των, χρησιμοποιούν ταϋτα ο'ις 
θελκτικά προσωπεία τών δυσωδών έπιδιώξεούν των. 
Ευρισκόμενοι έκτος ’Αρχής ύπερμαχοΰν τών θαυμα
στών αύτών θεσμών, ενώ, πράγματι, επιθυμούν τήν 
ποθειτήν Εξουσίαν καί τά άγαθά της προς ίδιον, 
καί μόνον, όφελος. Παραδειγμάτων γέμει άσφυκτικώς 
ή παγκόσμιος 'Ιστορία. "Εν έξ αύτών, έντόνως χαρα
κτηριστικόν, προκύπτει άπό τά άλληλοδιάδοχα σχή
ματα τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, ότε έπαναστάται 
ύπέρμαχοι τών θεσμών τούτων, ιδίως τής ’Ελευθε
ρίας, άνατρεπόμενοι ύπό άλλων, έθεωροΰντο προδόται 
καί έκαρατομοΰντο. Τραγική μορφή τού άλλοπροσαλ- 
λισμοΰ τούτου ύπήρξεν ή Ή γερία τών Γερονδίνων, 
μεγάλης μορφώσεως καί πολιτικής δραστηριοτητος, 
Ρολάν ντε λα Πλατιέρ. Αύτη όταν ώδηγήτο εις τό 
ικρίωμα καί ένώ διήρχετο προ τού άγάλματος τής 
’Ελευθερίας, άνεφώνησε τήν περίφημον έκείνην ιστο
ρικήν φράσιν: «Έλευθερία». Πόσα εγκλήματα δια- 
πράττονται έπ’ όνόματί σου ! «'Η  ώς άνω φράσις παρε- 
μεινεν έσαεί ώς πύρινος καταπέλτης κατά τών καπη
λευτών τών άνθρωπίνων ιδεωδών. ’Αλλά ούτοι, άπτο- 
ητοι, συνεχίζουν τό άναμοχλευτικόν εργον των, το 
όποιον συσκοτίζει τήν κοινωνικήν άτμόσφαιραν και 
άνοίγει τον δρόμον εις τούς έκθεμελιωτάς τών υγιών 
θεσμών κοινωνικούς άνατροπεϊς. Στόχος βασικός τών 
καπηλευτών είναι ή_Έλευθερία, τήν οποίαν έπιθυμοΰν 
άσύδοτον καί άναρχουμένην, δπερ οδηγεί άσφαλώς εις 
τήν κατάλυσίν της. 'Υπάρχουν διάφοροι άπόψεις αφο* 
ρώσαι τον καθορισμόν· τής έννοιας τής πραγματικής 
έλευθερίας. Κατά μίαν άποψιν, τήν έπικρατεστέραν,

ΑΣΥΛΟΤΟΣ · ΑΝ Α

ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΑ
'Ασύδοτος καί Άναρχουμένη;

η
η

Σώφρων καί Λελογισμένη;

Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ Η  
. Ά ντιστρατήγου έ. ά.

Προέδρου Π αν)μίου Πατρών
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αΰτη πρέπει; νά είναι αύτ οπερ ιο ριζομένη καί λελογι
σμένη, άλλως χάνει την ορθήν έννοιάν της. ’Απόλυτος 
ελευθερία προσιδιάζει μόνον εις τον ερημίτην άνθρω
πον, τον ζώντα μακράν τής κοινωνίας'άλλα αυτή δεν 
είναι ωφέλιμος εις αυτόν, καθόσον δεν ευρίσκει άντι- 
κείμενον εφαρμογής της. Ή  ώφελιμότης θά προκ-ύψη 
όταν ούτος ένταχθή εις τήν κοινωνικήν τάξιν, οπότε 
ή έλευθερία του πρέπει νά περιορισθή, καθόσον ό 
φορεύς της παύει νά είναι έρημίτης καί μεταβάλλεται 
εις κοινωνικόν κύτταρον, όπερ ζή έν συσχετισμώ μέ 
τα λοιπά κοινωνικά κύτταρα, τούς συνανθρώπους του. 
’Αποτελεί γεγονός ότι διά τήν βελτίωσιν τοϋ κοινω
νικού συστήματος, έπ’ ώφελεία των μελών του, άπαι- 
τεΐται αναλογική συνεισφορά τής προσωπικής ύπευ- 
θυνότητος, τής ρυθμιζομένης τάξεως καί τοϋ περιορι
σμού τής αυθαιρεσίας. Ταΰτα, ένώ μειώνουν τήν προ
σωπικήν έλευθερίαν, διαμορφώνουν τήν πολυτιμοτέ- 
ραν πραγματικήν καί πειθαρχημένην κοινωνικήν ελευ
θερίαν. Ά λλ’ αυτή δέν πρέπει νά είναι στατική. Μέ 
τήν ήθικοπνευματικήν προαγωγήν των άνθρούπων, οί 
τιθέμενοι περιορισμοί τής προσωπικής ελευθερίας, 
έπ’ ώφελεία τής κοινωνικής, πρέπει νά μειοϋνται καί 
ή κοινωνική έλευθερία πρέπει νά διαφοροποιήται 
ύπό μορφήν πλέον φιλελευθέραν διά τον άνθρωπον, κοι
νωνικόν μέλος, άλλά ύπό τήν προστατευτικήν σκέπην 
τής λελογισμένης κοινωνικής πειθαρχίας. Ή  ορθή 
αυτή έλευθερία πρέπει νά εδράζεται άοφαλώς εις παν 
κοινωνικόν κύτταρον, αύτοπεριοριζομένη εις πάσαν 
θέσιν- της. ’Επιβάλλεται δέ νά άπωθή μακράν τούς νο- 
θευτάς της, δηλ. τήν άνεμπόδιστον προσωπικήν ελευ
θερίαν, ή οποία μεταβάλλεται εις τήν μηδενίζουσαν τό 
παν αναρχίαν, ως καί τήν καταλυτικήν δουλείαν, διά 
τής οποίας μηδενίζεται ή άνθρωπίνη άξιοπρέπεια καί 
ό άνθρωπος άποκαηνοΰται, αδιαφορών διά πάσαν άν- 
θρωπίνην έκδήλωσιν. Διά τής πειθαρχημένης ελευθε
ρίας εξασφαλίζεται ή ώφέλιμος άνθησις τής άνθρω- 
πίνης νοήσεως καί τών ήθικών άξιών, ώς καί ή ωφελι
μιστική δημιουργικότης διά τό κοινωνικόν σύνολον. 
Δεν θά πρέπει νά λησμονώμεν τό χαρακτηριστικόν μή
νυμα, όπερ έν αρχή έτέθη, τοϋ σοφοϋ Κάρλ Γιάσ- 
περς, διά τήν απόλυτον ελευθερίαν, τήν οποίαν έξυ- 
μνοΰν οί καπηλευταί της: «Τό τέλος τοϋ άνθρωπίνου 
γένους θά προκύψη ώς συνέπεια τής άμέτρου ελευθε
ρίας του».

Διά τήν Ελευθερίαν, τήν εχουσαν έννοιαν τώ οντι 
ώφελιμιστικήν, άς παρακολουθήσωαεν τάς σκέψεις 
τών υμνητών της σκαπανέων τοϋ πολιτισμού: Λέγει 
ό Μπενεντέτο Κρότσε: « Ή  'Ιστορία είναι αί περι- 
γραφαί τών άγώνων προς έπικράτησιν τής πραγματι
κής Ελευθερίας». Καί ό Εύαγγελιστής Ιωάννης τονί
ζει ότι: «’Ελευθερία είναι ή ’Αλήθεια», άναβιβάζων 
ταύτην εις τήν υπάτην θέσιν τών πολιτιστικών έπι- 
τευγμάτων, όπου έπίσης τήν τοποθετεί καί ό άπό- 
στολος Παύλος, διακηρύσσων οτι «Έλευθερία είναι ή 
προς πάντας άγάπη». Καί άκολουθεϊ πληθύς άλλων, 
οί όποιοι άποφαίνονται άπό τού ύψους τής άξίας των, 
οπού τούς έτοποθέτησεν ή 'Ιστορία: «Έλευθερία είναι 
ή πραγματική γνώσις τών λογικών διαστάσεων τού 
ανθρώπου» (Φράντς Φάνον). «Τα κράτη χρειάζονται 
διά νά προκόψουν φρόνιμον έλευθερίαν, ομόνοιαν καί 
πίστιν εις τον Θεόν». (Θεόδ. Κολοκοτρώνης). «'Η 
χειροτέρα άπειλή διά τήν έλευθερίαν δέν είναι ή κατα
πάτησές της, διότι τότε άγαπάται πλέον έντόνως καί 
διά τοϋ φανατικού άγώνος τών πιστών της θά έπανα-

«Διά νά έννοήσωμεν τόν όρισμόν τής 

ορθής έλευθερίας πρέπει νά τήν άπαλλά- 

ξωμεν άπό τάς χίμαιρας αί όποΐαι τήν 

μολύνουν. Τότε ή έλευθερία μάς δίδει τήν 

δυνατότητα τής πραγματικής δημιουργίας».

ΒΟ Λ Τ Α Ι Ρ Ο Σ

κτηθή' πραγματική άπειλή δι’ αύτήν είναι όταν λησμο- 
νηθή ώς πολύτιμος παράγων διά τήν ζωήν καί όταν 
ούδείς άντιλαμβάνεται τήν ορθήν εννοιάν της». (Ζώρζ 
Μπερνανός). «Ή  έλευθερία έχει πλειστάκις παρε- 
ρμηνευθή καί έχουν δοθή εις αύτήν πλεΐσται ξέ- 
ναι προς αύτήν έννοιαι» (Μοντεσκιέ). «Δεν υπάρχει 
άλλη λέξις, τής οποίας νά έγινε τόση κατάχρησις, ό
σον τής λέξεως: έλευθερία» (Τζών Ντιούϊ). «Σκέ
πτεται ορθά, όποιος σκέπτεται έλεύθερα» (Ρήγας 
Φερραϊος). «Ή  ορθή έννοια τής έλευθερίας έμπλου- 
τίζεται καί κατανοεΐται, όσον βελτιώνεται ή κοινωνική 
συνείδησις τού άνθρώπου» (Πόρτσιν). «Έλευθερία 
είναι ή άκριβής έφαρμογή τών νόυ-ων» (Κορκάνο). 
«Έλευθερία εύρίσκεται έκεΐ όπου υπάρχουν ολίγοι 
νόμοι» (Σαίν Ζύστ). «Έλευθερία είναι ή φρόνησις» 
(’Έμερσον). «Έλευθερία είναι ή γνώσις καί εύρίσκε- 
ται αΰτη έντός τής ’Αλήθειας» (Γιάσπερς). «Ή  έλευ
θερία κερδίζεται καί διατηρείται μόνον διά θυσιών» 
(Παντίτ Νεχροΰ). «'Όπου υπάρχει πραγματική έλευ
θερία ή σκέψις λειτουργεί άνευ φόβου, ή γνώσις τοπο
θετείται ορθώς, οί λόγοι πηγάζουν άπό τό βάθος τής 
’Αλήθειας, ό άγοιν άνοίγει οδούς προς τήν τελειότητα, 
οί χείμαρροι τής λογικής δέν χάνονται εις άγονους έρή- 
μους καί εις στείρας συνήθειας, καί ό νοΰς οδηγείται 
διαρκώς, δημιουργός γονίμων σκέψεων καί πράξεων, 
προς φωτεινούς ορίζοντας» (Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ)...

“Ας έλπίσωμεν ότι οί κ,οπτόμενοι διά τήν άσύδοτον 
έλευθερίαν θά κατανοήσουν ότι, οΰτω, συνωμοτούν 
διά τήν έξαφάνισίν της, έκτος έάν αύτός είναι ό ύπο- 
κρυπτόμενος σκοπός των. Πας όρθοφρονών πρέπει 
νά γνωρίζη οτι προσωπικόν συμφέρον καί ασύδοτος 
έλευθερία εύρίσκονται εις άντίθεσιν προς τό κοινωνικόν 
όφελος καί ότι οί εύγενεΐς ιστορικοί στόχοι τών έθνών 
καί συνεπώς τής άνθρωπότητος πρέπει νά τίθενται εις 
διακεκριμένην προτεραιότητα, ύπό τών ταγών τώ)ν 
κοινωνιο>ν, έναντι τής άπολύτου προσωπικής έλευθε
ρίας.
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Ί σ τ ο ρ  ι κ ο ϋ  

Μεγάλου Ύ πομνηματογράφου  
Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς

•Εις τάς διαπραγματεύσεις μετά τού "Αμπ Έμπν 
Έλ Άς, κατακτητού τής Αίγύτττου, ό Πάπας 
καί Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Κύρος, ό οπτό Φά- 
σιδος τού Καύκασού, ύπήρξεν διορατικός καί 
εύστροφος. Οΐ ιθύνοντες τό Βυζαντινινόν Πεντά
γωνον Στρατηγοί, άνένηψαν δτε ό "Αμρ συνήψεν 
μάχας καί ένίκησεν κατά Κράτος τά επίλεκτα τά
γματα του 'Ηρακλείου, τά άλλοτε κατατροπώ- 
σαντα τον Χοσρόην.

Κατ’ αυτούς, ό "Αραψ τής ερήμου, ήτο περαστι
κός «σιμούν» καί θά άπήρχετο εξ Αίγύπτου, πλη- 
ρώσας δώρων την δεξιάν αύτοϋ. Ό  Κύρος άντέ- 
κρουε ότι οϊ "Αραβες έλθόντες, ΐδόντες καί νικήσαν- 
τες, δεν θά άπήρχοντο, αλλά , θά έμεναν, δι’ δ καί 
συνήψεν άνακωχήν μετά των ’Αράβων πολιορ- 
κούντων τήν Βαβυλώνα τήν Αιγυπτιακήν καί 
άπήλθεν εις τήν Πόλιν προς συνάντησιν τού Αύ- 
τοκράτορος Ηρακλείου.

Παρουσιασθείς ό Πατριάρχης, έξήντλησε τήν 
εύγλωττίαν του παρουσιάζων τούς "Αραβας ώς 
άνδρείους καί ΐπποτικούς αντιπάλους. Σημειω- 
τέον δτι οί Βυζαντινοί κατ’ άρχάς έθεώρουν τούς 
"Αραβας ώς αίρεσιν τού Χριστιανισμού καί ούχί 
ώς Μονοθεϊστικήν Θρησκείαν. Ό  γηραιός 'Ηρά
κλειος, έσιώπα κατηφής δταν δμως ό Κύρος έτόλ- 
μησε νά εΐσηγηθή όπως ό Αύτοκράτωρο δώση εις 
γάμου κοινωνίαν Βυζαντινήν Πριγκίπισσαν εις 
τόν "Αμρ ό Ηράκλειος έξανέστη.

«—Κύριε Πατριάρχα, είπε, Πριγκίπισσαι τής 
Βασιλευούσης, δέν προσφέρονται ώς Δ έ λ ε α ρ....» 
καί διατάξας τήν σύλληψιν τού Πατριάρχου, άπέ-
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Βυζαντινός Αύτοκράτωρ των χρόνων τής έξαπλώσεως τών 
Αράβων εις τάς χώρας της βορείου ’Αφρικής περί τά μέσα 

τοΰ 7ου μ. X. αϊώνος.

στειλεν αύτόν είς υπερορίαν, εις μίαν των μονών 
τών Πριγκηπονήσων.

'Ο "Αμρ, κυριεύσας τήν Βαβυλώνα, έφάνη έμ
προσθεν τής όχυρας ’Αλεξανδρείας κατά τόν μήνα 
’Ιούνιον τού έτους 641. Έν τώ  μεταξύ, άποβιώ- 
σαντος τού 'Ηρακλείου, έβασίλευσεν ό 'Ηρακλεώ- 
νας μετά τής μητρός του Μαρτίνης, ή όποια συνε- 
χώρησε τόν Κύρον καί ένετάλη δπως έπιστρέψη 
είς ’Αλεξάνδρειαν διά θαλάσσης τών ’Αράβων μή 
διαθετόντων Στόλον.

Είς τήν Βυζαντινήν ’Αλεξάνδρειαν, «Πράσινοι» 
καί «Βένετοι» διεπληκτίζοντο καί ήριζον, δτε κατ’ 
Αύγουστον, έπέστρεψεν ό Κύρος φέρων συστατικά 
τής Αύτοκρατείρας, τιρός τόν Αύγουστάλιον ’Αλε
ξανδρείας. Χαρά καί άγαλίασις περιέβαλε την πόλιν,
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την Έλληνικωτάτην ’Αλεξάνδρειαν. Και αυτός 
ό Κόπτης ’Ιωάννης, ’Επίσκοπος Νικίου, έγραφεν 
άργότερον:

«—. . Μετ’ ενθουσιασμού ή πόλις ηύχαρίστησε 
τω Θεώ έπί τη έλεύσει τοϋ Καυκάσιου (Κύρου). 
"Ετερος Κόπτης, Σαμουήλ ό Καλαμώνος, έστόλιζε 
τόν Κΰρον δι’ ήκιστα χριστιανικών επιθέτων. (Πρω
τότοκος υιός τοϋ Σατανά, Μεγας Δράκων, ’Αντί
χριστος, ψευδοαρχιεπίσκοπος)».

Την Μην Σεπτεμβρίου τοϋ 641, έωρτάσθη έν 
’Αλεξάνδρειά, διά τελευταίαν φοράν, ή εορτή τής 
Ύψώσεως τοϋ Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυρού, 
διά πανδήμου Λιτανείας, άνά τάς οδούς τής πόλεως, 
ένώ Φρουροί ήγραύλουν επί των χερσαίων τειχών, 
κύματα λαού κατέκλυσαν τόν Εΰνοστον, νϋν ’Ανα
τολικόν ' Λιμένα καί Λιτανεία τεραστία έξεκίνησε 
άπό τό Μοναστήριον τών Ταβενησιωτών, άπό 
τήν Κάνωπον (Άμπουκΰρ) διά τών οδών, προη
γουμένου τού Πατριάρχου Κύρου ύψούντος Τε- 
μάχιον τού Τιμίου Σταυρού, μέ τό όποιον τόν 
είχεν έφωδιάσει ή ευσεβής Βασίλισσα Μητέρα του 
Μαρτίνα.

Ή  Λιτανεία έφθασεν είς τόν Καθεδρικόν Ναόν 
τού Καισαρίου, έμπροσθεν τού όποιου ήγείροντο 
δύο οβελίσκοι. Έκεΐ ό Πατριάρχης έμνήσθη μετά 
δακρύων τού θανόντος Αύτοκράτορος Ηρακλείου 
καί άνεπόλησε τούς θριάμβους του κατά τών 
Περσών καί τού Χοσρόη, δίαν ύψωνε τόν Σταυρόν 
είς τήν 'Αγίαν Σοφίαν καί άνεφώνει:

«—— Έπεσεν— έπεσεν ό ύπερήφανος καί Θεο
μάχος Κέσρα.... "Επεσεν καί έπτωματίσθη είς τά
καταχθόνια.......» Είτα έψάλη ή Φήμη τής Αύτο-
κρατορικής Οικογένειας: Εύτυχώς τή Πολιτεία
....... (τρΐξ)

«—’Αναστασία, Μαρτίνα, Αύγούστα, τού Βίγκας.
«—Κοινσταντίνε, Αύγούστε, τού Βίγκας.
«—Ήρακλεώνα, Αύγουστε τού Βίγκας.
«—Δαυίδ, Καίσαρ τού Βίγκας.
«—Μαρτίνε, Νωβελίσσιμε, τού Βίγκας.

Εΐπετο ή στιχομυθία:
Ό  Χορός: —Υ ϊ έ
Ό  Λαός: —Θ ε ο ύ
Ό  Χορός: —Νίκη, Νίκη, Νίκη..........
Ό  Λαός: —"Αγιε, Τρισάγιε, ζωήν καί δόξαν δός 

αύτοϊς.
Ό  Χορός: —Ό  Βοηθών τοΐς Δεσπόταις.
Ό  Λαός: —Είς ό Θεός.
Ό  Χορός: — Σύ, αύτούς σώσον.
Ό  Λαός: —Ναι Κύριε, τούς χρόνους αύτών πλή- 

Θυνον.......

- Καί τώρα, ας έξετάσωμεν τήν αινιγματικήν δια
γω γήν τού Κύρου, μετά τήν Λιτανείαν. Άνήσυχον 
πνεύμα, παρά τούς ένθαρρυντικούς του λόγους 
πρός τούς Άλεξανδρεϊς, παρά τήν φαινομενικήν 
χαλάρωσιν τής πολιορκίας, ό Κύρος, βλέπων τό 
αδιέξοδον καί πιθανόν ύπακούων είς μυστικός 
οδηγίας έκ Κωνσταντινουπόλεως, έζήτησε νά συν- 
Θηκολογήση μετά τών ’Αράβων ώς Εκκλησιαστι
κός έκπρόσωπος καί άπό προσώπου τού Βυζαντι
νού Αύγουσταλίου ’Αλεξάνδρειάς, δικαιολογών ού-' 
τως είπεΐν, τό γεγονός ότι οι Πατριάρχαι ’Αλεξάν
δρειάς κατά τά τελευταία έτη τής Βυζαιη ινοκρα-

τίας εϊχον καί πολιτικήν έξουσίαν έν Αίγύπτω καί 
διά τούτο έμισούντο ύπό τών γηγενών, τών 
όποιων ό άγελάρχης έκρύπτετο έν τή έρήμω.

Έλθών διά δευτέραν φοράν εις Βαβυλώνα ό Κύ
ρος, έπέτυχε καί συνήψεν ανακωχήν πρωτάκου- 
στον διά τήν έποχήν, ώς άναφέρει ό ”Αραψ ιστο
ρικός Έλ Τάμπαρι. Ή άνακωχή ύπογραφεϊσα τήν 
8ην Νοεμβρίου 641, ήτο διάρκειας 11 μηνών. 
Οί κάτοικοι τής Αίγύπτου έθεωρούντο ώς «Άχλ— 
Έλ—Κιτάμπ», ήτοι Λαός τών Α γίω ν Γραφών. 
Δεν έθεωρούντο «καφίρηδες» είδωλολάτραι, ή Γκια
ούρηδες, Πυρολάτραι. ’Αλλά έλάμβανον «Ζίμμη», 
προνόμια καί ειχον έξη σφαλισμένη ν τήν ζωήν, 
τά περιουσιακά των στοιχεία καί ή Θρησκεία των 
ήτο σεβαστή. Οί Στρατιωτικοί έπετάσσοντο μετά 
τήν λήξιν τής άνακωχής νά έκκενώσουν τήν ’Αλε
ξάνδρειαν,, συναποκομίζοντες, ώς καί οί βουλόμενοι 
τών κατοίκων τά τιμαλφή των. “Οσοι έμενον, είς 
άντάλλαγμα, θά έπλήρωνον άπό ήμισυ δυνάριον 
έως τρία δηνάρια φόρον. Τότε ό Κύρος, έπέστρεψε 
τόν Τίμιον Σταυρόν είς τήν Κωνσταντινούπολή, 
καί πληθώραν περγαμηνών έκ τών λειψάνων 
τής καείσης Θυγατρός—Βιβλιοθήκης έπί Θεοφίλου 
(δτε καί αί μομίαι ακόμη εϊχον καταστραφεΐ ύπό 
τού όχλου).

Οί Άλεξανδρεϊς, δεν ύπεδέχθησαν καλώς τόν 
έντολοδόχον των. Πάντως, τόν Δεκέμβριον τού 641, 
έν τρίτον τού έκ 12 εκατομμυρίων δηναρίων πολε
μικού φόρου, είχε καταβληθή είς τούς "Αραβας. 
Ό  Πατριάρχης, αυτοπροσώπως έπεθεώρει τήν 
καταβολήν τού φόρου άπό τών τειχών. Ό  Άμρ 
εστελλε τακτικώς αγγελιοφόρους, οί όποιοι έξω 
τών τειχών, έκάλουν είς παράδοσιν προ τής λήξεως 
τής άνακωχής.

Ό  Κύρος, φοβούμενος τυχόν λιποψυχίαν, δΓ 
έπιστολής έκάλεσε τόν "Αμρ:

«—Λάλησον, δέομαι σου, είς τήν γλώσσαν τών 
Σαρακηνών πρός τον Λαόν μου, καί ούχί είς τήν 
τών Ρωμαίων γλώσσαν». —Τούτο ύπενθυμίζει 
άνάλογον περίπτωσιν είς τό 18ον Κεφ. τής Βασι
λειών Τετάρτης δτε Ραψάκης ό Άσσύριος έκάλει 
έβραϊστί τούς Ίεροσολυμίτας νά παραδοθώσι

Ό  Χρόνος παρήρχετο καί άνέτειλε τό έτος 642 
Ό  Κύρος, βαρέως φέρων τήν άπώλειαν τής ’Αλε
ξάνδρειάς καί ύβριζόμενος ύπό τών πολιτών, 
δεν έξήρχετο άπό τού Πατριαρχείου έως ού τήν 
Μ. Πέμπτην, 21 Μαρτίου 642, άπέθανε.

Τό Βυζάντιον έδέχθη τέλος τήν συνθηκολόγησιν 
καί τήν 17ην Σεπτεμβρίου ό Βυζαντινός στόλος 
έφευγε ένώ τήν 29ην Σεπτεμβρίου, ό "Αμρ είσήρ- 
χετο είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, τήν οποίαν ώς νεαρός 
έμπορος είχε προ 25 έτών έπισκεφθή. Έζήτησε νά 
ίδή πρώτον, πού εύρίσκετο ό Τάφος τού Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου, ώς εϊχον πράξει προ αύτοΰ ό Αύγου
στος, ό Σεβήρος καί ό Καρακάλλας καί άγγέλων 
τήν είσοδον είς ’Αλεξάνδρειαν, έγραψε τώ  Χαλίφη:

«—Έκυρίευσα πόλιν μετά 4.000 παλατίων, 400 
λουτρών, 400 Θεάτρων, 1200 πωλητών Λαχα
νικών, καί 40.000 έβραίων φόρου ύποτελών. Καί 
ένώ άνέφερε πωλητάς Λαχανικών, ούδέ νϋξιν 
έποιήσατο περί Βιβλίων.......».

595



28s ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972

Α Ν Τ Ι Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Ζ
Η Α.Ε. Ο -------------------------------------------

π ρ η ο γ π ο γ ρ Γ ο χ
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Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΤΑΡΕΛΑΣΙ

Ή  Ε λληνική  Χω ροφυλακή, ή οποία 

έδωσε τον καλύτερον έαυτόν της δταν τό 

’Έθνος σύσσωμον έδημιούργει τό αθάνα

τον έπος τοϋ 1940 συμμετέσχε καί εφ έ

τος διά τμημάτων της εις τον λαμπρόν 

έορτασμόν επί τή συμπληρώσει 22 ετών 

άπό τής επετείου εκείνου τοΰ Ε λληνικού  

μεγαλουργήματος. Είς τάς φω τογραφίας  

είκονίζονται στιγμιότυπα πεζώ ν καί μη

χανοκινήτων τμημάτων Χωρ]κής άπό τήν 

μεγαλειώδη παρέλασι τών ’Αθηνών.
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Από τό Σημειωματάριό μου

Τό π ν ε ϋ μ ο  

τής ’Ολυμπίας

Μ έ  τήν ’Ολυμπία, καί τό πνεύμα πού αντιπροσω
πεύει—τούτο τό πνεύμα είναι φλογερν) πίστη και νψι
στό Ιδανικό, πού αγγίζει τα δρια της θρησκείας— 
άσχολήθηκαν πολλοί και "Ελληνες, και ξένοι. Είναι 
βέβαιο πώς άρκετοί τό κατάλαβαν, κάμποσοι τό διαι- 
σθάνθηκαν και εντυπωσιάσθηκαν άπ αυτό, όμως καί 
πάρα πολλο'ι τό παρεξήγησαν.

"Αν άνατρέξωμε στις ρίζες τον—ατούς μυθικούς 
χρόνους πρέπει νά φτάσωμε—θά δούμε πώς τό πνεύ
μα τής ’Ολυμπίας, πού μετουσιώθηκε ατόφιο και 
εκθαμβωτικό στον θεσμό των ’Ολυμπιακών άγώνων, 
δεν είναι τίποτα αλ/.ο παρά υλοποιημένη έκφραση 
τής αγωνιστικότητας πού χαρακτηρίζει τον γνήσιο 
"Ελληνα σέ κάθε εποχή. Τούτος είναι καί ό λόγος 
γιά τον οποίο ατούς ’Ολυμπιακούς αγώνες μόνο ελεύ
θεροι ’Έλληνες επιτρεπόταν νά λαβαίνουν μέρος.

Οι δούλοι, οί ξένοι, οί βάρβαροι αποκλείονταν, 
γιατί καμμιά εγγύηση δεν υπήρχε πιος θά μπορού
σαν νά άντιληφθούν τί σημαίνει νά αγωνίζεται κανέ
νας τίμια, καθαρά καί ευγενικά, χωρίς μίσος, χωρίς 
πονηριά, χωρίς κερδοσκοπική διάθεση. Τό βραβείο 
τής νίκης, ένα θαλλ.ερό κλαδί έληάς «καλλιστεφά- 
νου» κομμένο μέ χρυσό μαχαίρι άπό «νεανία αμφι
θαλή»—πού ζοϋσαν δηλαδή καί οι δυο γονείς του— 
τάραζε τον ύπνο καί φλόγιζε τά όνειρα τού κάθε έφη
βου τής 'Ελλάδας, ενώ φυσικά ήταν μιά γελοία καί 
ακατανόητη αμοιβή γκΥ'κάθε ξένο πού στή θέση του 
θά προτιμούσε ένα πονγγΈχρναάφι ή έστω ένα καλο
θρεμμένο τραγί. . . .

Περίοδος ιερή ήταν οί πέντε μέρες πού διαρκοΰ- 
σαν οί ’Ολυμπιακοί αγώνες, καί ή "Ηλιδα, ή περιο
χή όπου τελούνταν, απαραβίαστη. Πέρα κι απ’ αυ
τό, σέ ολόκληρη τήν 'Ελλάδα επιβαλλόταν εκεχειρία. 
Σταματούσε δ πόλεμος, έπαυαν οί εχθροπραξίες, 
καί ό μόνος αγώνας πού ξεδιπλωνόταν—κραταιός, 
επικός, αδυσώπητος—ήταν ή εύγενής ή αψεγάδια
στη αμιλλ.α, μέσα στήν κονίστρα.

Καμμιά εξαίρεση τού αυστηρού τούτου κανόνα δεν 
άναφέρεται στήν αρχαιότητα. Οί πρώτες ασχήμιες 
εμφανίζονται όταν τό δικαίωμα συμμετοχής σ' αυ
τούς δίνεται καί στούς Ρωμαίους. Είναι όμως πιά 
γιά τήν 'Ελλάδα εποχή σκλαβιάς, καί τά πάντα έχουν 
£κφυλισθή. Οί άθ/.ητές πληρώνονται, οί ελανοδίκες 
εξαγοράζονται, στον 'ιερό στίβο κατεβαίνει ν’ αγω

νιστή ένα τέρας. 'Ο Νέρων . . . τότε οί μοίρες πού 
κλώθουν τάνθρώπινα πεπρωμένα, λυσσομανούν άπό 
'ιερή καί δίκαιη οργή, καί στέλνουν όλες τις συμφο
ρές. 'Ο Θεοδόσιος απαγορεύει τήν τέλεση τών ’Ο
λυμπιάδων, βάρβαρες φυλές δηώνουν τήν ’Ολυμπία 
καί δ εγκέλαδος στέλνει δνό τρομερούς σεισμούς 
καί Ισοπεδώνει ό,τι έχει άπομείνει όρθιο . . .

Θαλεγε κανείς ότι ή ’Ολυμπιακή φλόγα είχε σβή
σει οριστικά. Δέν είναι αλήθεια. Κάθε γνήσιος 'Έλ
ληνας κρατούσε στήν ψυχή του μιά λαμπρή καυ
τερή σπίθα της, καί δέν έλησμονήθηκε ποτέ. Τρεις 
χιλιάδες χρόνια αργότερα θά ξαναστάψη στήν ίδια 
γή πού τήν έξέθρεψε, μά δέν θάναι—όπως πιστεύ
εται—δ Κουμπερτέν δ άναβιωτής της.

Κοντά στήν ’Ολυμπία, είναι τά Λετρινιά, ένα χω
ριό. Στις 25 Μαρτίου 1838 δ δήμαρχός τους, άξιος 
'Έλληνας, ρίχνει τήν ιδέα νά οργανωθούν οί ’Ολυμ
πιακοί στον Πύργο τής ’Ηλείας. 'Η  Ιδέα έγινε δεκτή, 
μέ ενθουσιασμό, όμως, γιά λόγους άγνωστους, δεν 
πραγματοποιήθηκε.

Στά 1859, ό Βαγγέλης Ζάππας, άλλος καθάριος 
"Ελληνας, προτείνει στον ’Όθωνα νά αναβίωση τούς 
’Ολυμπιακούς. Τά έξοδα θά τά πληρώση αυτός. 'Ο 
"Οθωνας επιφορτίζει μέ τούτο τό θέμα τον ' Υ
πουργό του Ραγκαβή. 'Ο Ραγκαβής είναι ένας «λο- 
γιώτατος» καί λέγει ορθά κοφτά στον Ζάππα πως 
ένα καί μόνον άγώνα αναγνωρίζει ή έποχή. Τόνά γιο
ν a γιά τήν κοινωνική καί βιομηχανική ανάπτυξη. 
Γνήσιος "Ελληνας, αναμφισβήτητα, δ Ραγκαβής, 
όμως σέ τούτο τό σημείο ή σκέψη τον στάθηκε βαρ- 
βαρική δλότελα . . .

Στά 1859, εν τούτοις, τελούνται τά «’Ολύμπια» 
πού είναι στήν ουσία επίδειξη προϊόντων Έλληνι- 
κών. "Ομως όσο διαρκοϋσε τούτη ή επίδειξη, έγι
ναν καί αγώνες στήν περιοχή τού Ψυρρή, όχι πολύ 
πετυχημένοι δυστυχώς.

Στά 1870, δ Ζάππας έχει πεθάνει, μά έχει αφή
σει—μέ διαθήκη—κληροδότημα πού μέ τούτο ορ
γανώνονται οί ’Ολυμπιακοί—πρώτη επίσημη ανα
βίωση—στο Παναθηναϊκό Στάδιο, κατάλληλα δια
σκευασμένο. Τούτη ή προσπάθεια είχε πολύ καλύ
τερη τύχη. Τά αγωνίσματα πού έγιναν ήταν Δίαυ
λος, τριπλοϋν, άπλοΰν, πάλη, δισκοβολία, ακοντι
σμός (τότε γινόταν σέ στόχο), επί κοντώ, αναρρίχηση
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κτί έλκνστίνόα. Είκοσι πέντε χιλιάδες θεατές απο
θέωσαν τούς νικητές.

Πέντε χρόνια πιο υστέρα —1875—έγιναν οι τρί
τοι τοπικοί ’Ολυμπιακοί, πάλι στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο. Τονς ώργάνωσε ό Γιάννης Φωκιανός, οχι 
με τόση μεγάλη συμμέτοχη αθλητών και θεατών.

’Η  τέταρτη προσπάθεια γίνεται τό 1889, άνε- 
πιτνχώς.

Την ίδια εποχή, ένας άλλος λάτρης του 'Ελληνι
κού πνεύματος, ό Φιλίπ Νταρύλ, εκδίδει ένα βιβλίο 
(«Σωματική ’Αναγέννηση»), στο όποιο προπαγαν
δίζει την άναβίωση των ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, 
άλλα με πρίσμα καθαρά τοπικά. Τούς θέλγει για την 
Γαλλία μόνο. Είναι ό Πιέρ ντε Κουμπερτέν εκείνος 
πού θά ρίξη την ιδέα για ένα γενικό αθλητικό σνναρ- 
γερμό τών εθνών τής γης, μέσα στο πνεύμα τής ’Ο
λυμπίας. Πέρα καί άπ’ αυτό, θά αφιέρωση ολόκλη
ρη την ζωήν του στην πραγματοποίηση αυτής τής 
τής ιδέας. Τούτη ή πραγματοποίηση—πού θά συναν- 
τήση εμπόδια, άντιδράσεως καί δυσκολίες κάμποσες— 
άποφασίζεται στο Συνέδριο πού έγινε στο Παρίσι 
τό 1893, στην έναρξη τού όποιου ή Ζάν Ρενάκλ, πα
νί!) μι ρ ιη Γαλλίδα καλιτέχνις, τραγούδησε τον ύμνο 
τού Ά  ζόλλωνα γιά νά τιμηθή ή 'Ελλάδα, οι πρώτοι 
αγώνες ώρίστικαν νά γίνουν στην ’Αθήνα. τΗταν 
οι ’Ολυμπιακοί τού 1896, πού γέννησαν τον θρύλο 
τού Σπύρου Λούη.

’Ακολούθησε τό Παρίσι (1900) οχι μέ τόση επι
τυχία, ό "Αγιος Λουδοβίκος (1904) στην Λουϊζιάνα,— 
όπου έγινε τό τρομερό σκάνδαλο τού Λ Art Α όποιος

γιά νά κερδίση τον Μαραθώνιο κρύφτηκε σ’ ένα αυ
τοκίνητο καί προσπέρασε τούς άλΑους άλλά άνεκα- 
λύφθη καί παρά λίγο νά λυντσαρισθή—,τό Λονδίνο 
(1908),— άλλο σκάνδαλο εδώ μέ τον Κάρπεντερ πού 
νίκησε ατά 400 μ. άλλά άπεκλείσθη άδικαιολόγητα 
γιά νά βγή νικητής ό Χλαλ.σγουελ από τούς ”Αγγλους 
οργανωτές—, καθώς καί τό δράμα τού Πιέτρι πού 
νίκησε στο Μαραθώνιο άλλά άπεκλείσθη γιατί τον 
βοήθησε στήν γραμμή τον τέρματος ένας κριτής—, 
καί ή Στοκχόλμη (1912)—μέ τήν μεγαλύτερη ώς 
τότε επιτυχία, καί μέ θριαμβευτή τον ανυπέρβλητο 
Θόρπ πού πήρε καί τό πένταθλο καί τό δέκαθλο. Σε 
τούτους τούς άγώνες πήρε χρυσό μετάλ.λιο ό Τσικλη- 
τήρας στο ύψος άνευ φοράς.

Στά 1916 οί Όλ.νμπιακοί έπρόκειτο νά γίνουν στό 
Βερολίνο. Ξεσπά όμως ό Α ’ Παγκόσμιος Πόλεμος 
καί ή ’Ολυμπιακή φλόγα χαμηλώνει . . .

Θά ξανανάψη στήν ’Αμβέρσα (1920)—29 χώρες 
22 άγωνίσματα, 2606 αθλητές.

’Εδώ ντεποντάρισε ό θρυλικός Πάαβο Νονρμι— 
στό Παρίσι (1924)—44 χώρες, 3000 άθλητές. 'Η 
'Ελλάδα κατακτά χρυσό μετάλλιο στον διαγωνι
σμό καλών τεχνών μέ τον «Δισκοβόλο» του Δημη- 
τριάδη, μέ κριτές τον Ζιροντού, τον Ντ’ ’ Α νούντσιο 
καί άλλες διασημότητες —στό ’Άμστερνταμ (1928)— 
εδώ άναψε γιά πρώτη φορά ή φλόγα φερμένη από 
τήν ’Ολυμπία μέ γιγαντιαία άλυσίδα δρομέων—στό 
Αός ’Άντζελες (1932)—θριαμβευτής ό "Εντν Τόλαν 
πού ώνομάσθη γιά τήν εκπληκτική τον ταχύτητα 
«τό ιιεταιιεσονύκτιο εξπρές τον Μίτσιγγαν». —καί
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mb Βερολίνο (1936). 'Εδώ καί πάλι ή ’Ολυμπιακή 
φλόγα τρεμοσβύνει. Στο διεθνές πολιτικό στερέωμα 
έχει προβάλλει ένας πρώην δεκανέας, ό Άδόλφος 
Χίτλερ. Κάνει την άσχημία νά εγκατάλειψη τό Στά
διο για νά μη δώση τό χέρι τον στον θρυλικό Τζέσσε 
’Όονεγς, ’ Ολυμπίανίκη σέ 4 αγωνίσματα. r0  ’Όονενς 
είναι νέγρος, και ό Χίτλερ έχει εξαπολύσει την θεω
ρία περί άνωτερότητος τής Άριας Φυλής. . . .

Σέ λίγο θά εξαπόλυση και τον Β' Παγκόσμιο πό
λεμο . . .

1948. Οί ’Ολυμπιακοί ξαναζούν στο Λονδίνο. ’Εδώ 
θριαμβεύει ή Φάνυ Μπλάνκερς Κοέν και πρωτοεμ- 
ψανίζεται ο ”Εμιλ Ζάτοπεκ. Τό ’Ελσίνσκι φιλοξε
νεί τούς ’Ολυμπιακούς ατά 1952. Ό  Ζάτοπεκ κερ
δίζει τά 5.000 μ. τά 10.000 μ. και τον Μαραθώνιο, 
άθλος που ουδέποτε έπανελήφθη από κανένα.

Στά 1956 οί ’Ολυμπιακοί γίνονται στην Μελβούρ
νη. 67 χώρες έστειλαν 3,500 αθλητές. Η ’Ελλάς έχει 
τον πρώτο μεταπολεμικό Όλνμπιονίκη της στο πρό
σωπο τού Γιώργον Ρονμπάνη.

Ρώμη 1960. Οί χώρες γίνονται 84 και οί αθλητές 
6.000. Τον Μαραθώνιο κερδίζει ό Μπεκίλα Άμπεμπε 
τρέχοντας ξυπόλυτος. Τον ίδιο άθλο ο ’Άμπεμπε θά 
έπαναλάβη στους ’Ολυμπιακούς τού Τόκιο (1964) 
"Ενα φοβερό δυστύχημα θά τον άφήση παράλυτο για 
δλη τον τη ζωή, κα ί'δέν θά τού έπιτρέψη νά τρέξη 
στους ’Ολυμπιακούς πού οργανώνει τό 1968 τό Με-' 
ξικό.

Την 20ή ’Ολυμπιάδα οργανώνει—τρίτη φορά—ή 
Γερμανία. Τούτη τη φορά δέν πλανιώνται σύννε
φα πολέμου στον κόσμο. Βασιλεύει ειρήνη. Τηλεβόλα 
καί βόμβες σιγοϋν. "Αν θά ηχήσουν θάναι μόνον καμ
πάνες γλνκόλαλες καί σάλπιγγες χαρμόσυνες καί 
παιάνες θριαμβευτών. rΗ βαρειά μοίρα πού μολύνει 
τις δύο προηγούμενες Γερμανικές ’Ολυμπιάδες φαί
νεται νά ξορκίστικε. Ό  Σπίτς, ημίθεος, σπάζει κά
θε προηγούμενο ρεκόρ κερδίζοντας επτά χρυσά με
τάλλια. Οί γυναίκες αθλήτριες συντρίβουν τις παγ
κόσμιες επιδόσεις. Δνό αδάμαστα παλληκάρια, ο 
Χατζηπαυλής καί ό Γαλακτ ύπουλος, φέρνουν στο 
λίκνο τής ’Ολυμπιακής φ/.όγας δυο ασημένια μετ- 
τάλλια, αυτά πού στον 20ό αιώνα έχουν άντικατα-

Κ,ατά τήν πρόσφατον περιοδείαν του εις Βόρειον 
Ελλάδα ό Αρχηγός Χωροφυλακής Αντιστράτηγος 
κ. Χρίστος Καραβίτης έπεσκέφθη καί τήν ώραίαν κω- 
μόπολιν τής Εύλάλου εις τόν Νομόν Ξάνθης όχι μόνον 
νά έπιθεωρήση τήν έκεϊ έδρεύουσαν 'Υπηρεσίαν Χω
ροφυλακής, άλλά καί διά νά προσκυνήση εις τόν περι
καλλή Ιερόν Ναόν τής Άναλήψεως. Ό  Ιερός ούτος 
Ναός είναι προσωπικόν δημιούργημα των προσπα
θειών τοΰ κ. Αρχηγού Χωροφυλακής, ό όποιος ώς 
Διοικητής Διοικήσεως Ξάνθης έν ετει 1965, παραλλή- 
λως πρός τά κύρια υπηρεσιακά του καθήκοντα, άνέ- 
πτυξε έξαιρετικήν δραστηριότητα εις τόν γενικώτερον 
κοινωνικόν τομέα τοΰ Νομού έν μικρόν δείγμα τής 
όποιας είναι ό περικαλλής Ναός τής Άναλήψεως εις 
Εΰλαλον. Εις τήν φωτογραφίαν ό κ. ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής μετά τής συζύγου του, γνωστής έπίσης διά 
τήν κοινωνικήν της δρασιν, έριτίμου κυρίας Αουκίας 
Καραβίτη, τού Α.Δ.Χ. Θράκης Συνταγματάρχου κ. Σό- 
λωνος Βούλγαρη, τοΰ κ. Διοικητού Διοικήσεως Ξάν
θης καί άλλων τοπικών παραγόντων εις τήν είσοδον 
τού Ιερού Ναού,

στήσει τόν απέριττο κότινο τής «κα/άιστεφάνον 
έληάς». "Ολοι πιστεύουν πώς τό βαρύ Γερμανικό ρι
ζικό έχει πιά ξορκιστή.

Κι δμως ό Βόταν, πού κάπου ακόμη ενεδρεύει, 
εξαπολύει καί πάλι, σέ κτηνόδικο οίστρο, τις ξεχα- 
λινωμένες Βαλκυρίες του.

’Ενώ πάνω άπό τόν ωραίο στίβο τού Μονάχου 
ξαμολιώνται λευκά περιστέρια καί φτερουγίζουν σέ 
άνέφυλο ουρανό, φαρμακερά βόλια δυνάμεων σκό
τους κατεβάζουν στον ολοσκότεινο "Αδη ευγενικά 
παλληκάρια πού ήρθαν ν’ αγωνιστούν τόν αγώνα 
τόν καλό καί ωραίο. Πένθιμα πέπλα σκιάζουν τήν 
φλόγα τής ’Ολυμπίας, πού αναδεύει περίτρομη στον 
ξενικό βωμό. Οί Μούσες απ’ τόν ’ Ελικώνα σκεπά
ζουν άπό ντροπή τά τριανταφυλλένια τους πρόσω
πα μέ τούς άνάλαφρονς χιτώνες τους, κι ο Άπόλ- 
λωνας στον θρόνο των Δελφών κρούει μια μπασα 
χορδή τής πανάρχαιας λύρας τον.

Είναι ίσως μόνο μιά κακή στιγμή στην αιωνιό
τητα πού ζεί καί θά ζήση τό πνεύμα τής ’Ολ,υμπιας...
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Τ Ε Τ Α Ν Ο Σ
Ή άρρώστεια φόβητρο

τή ς  ζ ωή ς  μ α ς

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ  Κ Ε Κ Η  
Χ ε ι ρ ο υ ρ γ ο ύ

Ύ φ η γη τοΰ  Π ανεπ)μίου ’Αθηνών

0  τέτανος είναι μια νόσος κοσμο
πολίτικη, και όχι τόσον άσυνή- 
θης όσον πιστεύεται από μερικούς. 
Εις την εποχήν μας με την παρατη- 
ρουμένην αϋξησιν τοϋ Αριθμού των 
παντός είδους ατυχημάτων, ιδία 
των τροχαίων και των βιομηχανι
κών, ή απειλή εκ τοϋ τετάνου ’έχει 
γίνη έντονώτερη.

' Υπολογίζεται ότι κατά την δεκα
ετίαν 1950—1960 περίπου 500.000 
άνθρωποι έπάθον τέτανον έξ αυτών 
δε τουλάχιστον 150.000 άπέθανον 
έκ τής νόσου. 'Ο αριθμός των Ατό
μων που έπαθον τέτανον κατά την 
ειρηνικήν περίοδον διαφέρει από 
χώρας εις χώραν και δεν είναι Ακρι
βώς γνωστός διότι δεν δηλοϋνται 
όλα τά κρούσματα τετάνου εις τά 
οικεία ’Υγειονομικά Κέντρα. ’ Υπο
λόγιζα μεν τον Αριθμόν των νοσούν- 
των Ατόμων έκ τοϋ Αριθμού των 
δηλονμένων θανάτων, γνωρίζοντες, 
σύμφωνα με διεθνείς στατιστικός, 
οτι ο μέσος όρος θνητότητος είναι 
30 ο )ο διά τούς συνήθεις τραυματι
κούς τετάνους καί 50—70 ο)ο ή και 
Ανω διά τον τέτανον τών νεογνών, 
και τών λεχωιδων. Είδικώτερον έκ 
στατιστικών τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών τής Αμερικής προκύπτει ότι 
περίπου 1500 περιπτώσεις τετάνου 
αναφέρονται έτησίως εις τήν χώραν 
αυτήν έκ τών όποιων 500 θανατη
φόροι.

Διά τήν ’Ελληνικήν πραγματικό
τητα τά γεγονότα δέν είναι και 
τόσον ευχάριστα. Έ ξ  έπισήμων 
Κρατικών στοιχείων τά όποια ό Ν. 
Δρόσος κατώρθωσεν νά συλλέξη τά 
δηλωθέντα εις τά "Υγειονομικά Κέν
τρα τής χώρας κρούσματα τετάνου 
κατά τήν εξαετίαν 1959—1964 Ανήλ- 
θον εις τον Αριθμόν τών 876 δηλαδή 
κατά μέσον όρον 146 κρούσματα 
έτησίως. Κατά 'τήν αυτήν εξαετίαν 
συνέβησαν 792 θάνατοι έκ τετάνου 
έκ τών όποιων 522 άτομα ήλ.ικίας 
κάτω τοϋ ενός έτους και 270 άνω 
τοϋ ενός έτους με σαφή υπεροχήν 
τοϋ αρρενος φύλου τοϋ ημιαστικού 
και τοϋ Αγροτικού πληθυσμού :
(όράτε πίνακα ύπ’ Αριθ. 1).

Βέβαια θά πρέπει νά λεχθή ότι Α- 
να έτος παρατηρείται μια κάποια 
βαθμιαία μείωσις τών θανάτων ήτις 
θά πρέπει νά άποδοθή τόσον εις 
την συστηματικήν έφαρμογήν τής 
προφυλακτικής Αγωγής όσον καί 
εις τήν βελτίωσιν τών συνθηκών έκ- 
τελέσεως τών τοκετών. Παρά τήν 
μέχρι τοϋδε όμως μείωσιν ό Αριθμός 
θανάτων έν 'Ελλάδι σνγκρινόμενος 
κατ’ Αναλογίαν κατοίκων μέ τον 
παρατηρούμενον έπϊ άλλων χωρών 
θά πρέπει νά θεωρείται Ακόμη υψη
λός. (Όράτε ύπ’ Αριθ. II  πίνακα).

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ο ΤΕΤΑΝΟΣ

Ό  τέτανος είναι νόσος όφειλο- 
μένη εις τό βακτηρίδιον τοϋ τετάνου 
τό όποιον και άνεκάλυψεν τό 1884 
ό Γερμ. ’Ιατρός A rt Nicolaer.

Τό βακτηρίδιον τοϋ τετάνου φέ
ρει κροσσούς γι’ αυτό καί ό NICO- 
LA IER τό ώνόμασεν κλωστηρί- 
διον. Διά τών κροσσών του είναι 
λίαν ευκίνητον, ζή καί Αναπτύσσε
ται εις Αναερόβιον περιβάλλον καί 
πολλαπλασιάζεται διά σπόρων. Οί 
σπόροι τοϋ κλωστηριδίου, έμφανί- 
ζουν ιδιαιτέραν Ανθεκτικότητα, δέν 
καταστρέφονται εύκολα καί έάν ενρε- 
θοϋν εις περιβάλλον ξηρόν άναμεμι- 
γμένοι μέ χώμα, χωρίς Αέρα καί 
φώς είναι δυνατόν νά διατηρηθούν 
έπί πολλά χρόνια.

Τό κλωστηρίδιον τοϋ τετάνου εν- 
ρισκεται εις τό περιεχόμενον τοϋ 
έντέρου τοϋ Ανθρώπου καί πολλών 
ζώων ιδία τών μονόπλων (Ιππου, 
όνου κ.λ.π.), γ ι’ αυτό καί άφθονεί 
εις τους σταύλους τών τοιούτων 
ζώων. Τούτο δέν ανευρίσκεται μό
νον εις έδάφη πού έμολύνθησαν υπό 
κόπρου ζώων, Αλλά καί εις τό χώμα 
τών δρόμων, εις τήν σκόνιν τών οι
κιών, τών καταστημάτων καί Αλλα
χού. ’Επίσης σπόροι τοϋ βακτηρι
δίου έχουν Ανευρεθή υπό διαφόρων 
ερευνητών εις τούς διαδρόμους χει-
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ρουργικών κλινικών δπως και εντός 
ζωικών χειρουργικών ραμμάτων 
fCATGUT), όπως επίσης και
εις μάλλινα ενδύματα και την σκό- 
νιν καταστημάτων πωλήσεως μάλ
λινων υφασμάτων κ. ά. Έ τσι είναι 
ενκολον ν’ άντιληφθή κανείς γιατί 
τό κλωστηρίδιον τον τετάνου άφθο- 
νεϊ τόσον εις την φύσιν.

ΠΩΣ ΜΟΛΥΝΟΜΕΘΑ

Τό κλωστηρίδιον τοϋ τετάνου ει
σέρχεται εντός τον οργανισμού από 
ένα εμφανές η όχι τραύμα τοϋ δέρ
ματος η τών βλεννογόνων. Τό χαρα
κτηριστικόν τής μολύνσεως είναι 
ότι τό κλωστηρίδιον δεν εισέρχεται 
εις την κυκλοφορίαν αλλά παραμέ
νει πάντα τοπικώς εις τό σημείον τής 
εισόδου, όπου καί πολλαπλασιάςε- 
ται. Πολλαπλασιαζόμενον παράγει 
διαφόρους τοξίνας ιδία την τετανι
κήν τοξίνην ή όποια καί διαχέεται 
εντός τοϋ οργανισμού καί διά τής 
κυκλοφορίας καθ.ηλοϋται επί τοϋ 
κεντρικοϋ νευρικού συστήματος προ- 
καλοϋσα τάς κλινικάς εκδηλώσεις 
τής νόσον ήτοι σπασμούς κ.λ.π.

Οίαδήποτε κύ αν είναι ή θύρα 
εισόδου τον κλωστηρίδιον πρέπει 
νά υπάρξουν ώρίσμέναι συνθήκαι — 
προϋποθέσεις κατάλληλοι διά τον 
πολλαπλασιασμόν τοϋ μικροβίου καί 
την παραγωγήν τοξίνης ύπ αυτόν.

Τό άναερόβιον κυρίως περιβάλ
λον όπως εις τά βαθειά καί μέ κρύ
πτες τραύματα μέ νεκρωμένους ισ
τούς αποτελούν αριστες συνθήκες 
άναπτύξεως τοϋ μικροβίου. ’Ιδιαι
τέρως επικίνδυνα πρέπει νά θεω
ρούνται τά καλούμενα τυφλά τραύ
ματα δπως τά εκ βλημάτων πυρο
βόλων οπλών, καρφιών, αιχμηρών 
οργάνων, δηγμάτων ζώων κ.λ.π. 
Δεν είναι καθόλου ασυνήθες νά 
μολυνθοϋν διά τοϋ κλωστηρίδιον καί 
από τό πλέον άσήμαντον τραύμα, 
τόσον ώστε νά θεωρηθή ώς μηδα
μινόν διά νά άναφερθή εις τον θερά
ποντα ιατρόν.

Δεν θά πρέπει νά μην άναφερθή ή 
πλέον συνήθης πύλη εισόδου τοϋ 
μικροβίου κατά την νεογνικήν ηλι
κίαν ήτις είναι ό ομφάλιος λώρος 
κατά την διατομήν τον. Βέβαια 
τούτο προϋποθέτει όχι υγιεινός σνν- 
θήκας κατά τον τοκετόν, γεγονός 
πολύ σύνηθες εις την ύπαιθρον χώ
ραν όταν ό τοκετός έκτελεΐται υπό 
μη έπιστημόνων μαιών.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΙΩΑΣΕΩΣ ΤΗΣ  
ΝΟΣΟΥ

Χρόνον έπωάσεως τής νόσον κα
ί.οϋ μεν τό χρονικόν διάστημα από 
την στιγμήν τής μολύνσεως μέχρι 
καί τής έμφανίσεως τών συμπτω
μάτων τής νόσου. Ό  χρόνος αυτός 
χρειάζεται για νά άναπτυχθή τό 
μικρόβιου καί νά άρχίση την παρα
γωγήν τής τόσο τοξικής ουσίας 
τής τετανικής τοξίνης. Ό  χρόνος 
έπωάσεως ποικίλλει εις τά διάφορα 
μικρόβια από 2 μέχρι καί 20 έωε 
30 ημέρες. Ό  πλέον συνήθης χρό
νος έπωάσεως είναι 6—14 ήμερες.

Θά πρέπει νά τονισθή ιδιαιτέ
ρως ότι ή βαρύτης τής νόσου είναι 
άντιστρόφαις άνάλογος τοϋ χρόνον 
έπωάσεως. Δηλαδή όσον μικρό
τερος είναι ό χρόνος έπωάσεως τοϋ 
μικροβίου τόσον βαρντέρα καί θανα
τηφόρος είναι καί ή μορφή τής νό
σον.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΕΚ ΤΗΣ  
ΝΟΣΟΥ

'Ο τέτανος είναι μία από τις σπά
νιες νόσους από την οποίαν ό άν
θρωπος είναι δυνατόν νά προφνλα- 
χθή απολύτως. ' / /  προφύλαξις εκ 
τοϋ τετάνου συντελεΐται άφ’ ενός 
μεν διά τοϋ ΑΝ ΤΙΤΕΤΑΝ ΙΚ Ο Υ  
ΕΜΒΟΛΙΟΥ καί τότε όμιλοϋμεν 
περί ενεργητικής άνοσοποιήσεως άφ’ 
ετέρου δέ διά τοϋ ΑΝΤΙΤΕΤΑΝ1- 
ΚΟΥ ΟΡΟΥ—οπότε όμιλοϋμεν περί 
παθητικής άνοσοποιήσεως.

ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΟ Ν ΕΜΒΟΑΙΟΝ  
(ΕΝΕΡΓΗ ΤΙΚΗ  ΑΝΟΣΟ- 

ΠΟ ΙΗ ΣΙΣ)

Διά τοϋ έμβολίου ό οργανισμός 
έρεθίζεται καί παρασκευάζει ειδι
κός ουσίας —καλουμένας άντισώ- 
ματα—έναντίον τής τετανικής τοξί
νης τά οποία καί διατηρεί έντός τής 
κυκλοφορίας ώστε κατά τον χρόνον 
τον τραυματισμού νά μπορεί νά 
έξουδετερώση τήν παραγομένην το
ξίνην έκ τυχόν μολύνσεως διά μι
κροβίων τετάνου.

Τό βακτηρίδιον τοϋ τετάνου δπως φαί
νεται δι* ήλεκτρονικοϋ μικροσκοπίου 
έξεταζόμενον. "Εν κυβικόν έκατοστόμε- 
τρον τετανικής τοξίνης δύναται νά σκο- 
τώση 250.000 ινδικά χοιρίδια (πειραματό
ζωα ποντικών).



Ή  διά τον άντιτετανικοΰ εμβο
λίου έπιτυγχανομένη ενεργητική άνο- 
σοποίησις, θεωρείται ώς ασφαλής 
και ικανή να προφυλάξη τον άνθρω
πον από τον τέτανον έπι πολλά χρό
νια. Τούτο άπεδείχθη πολύ καθαρά 
κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον 
Πόλεμον. ’ Εξ Αμερικανικών στα
τιστικών άναφέρεται ότι έπι μιας 
σειράς 2734819 τραυματιών Αμερι
κανών στρατιωτών οι οποίοι εϊχον 
νποστή προφνλακτικώς έμβόλιον, 
μόνον 4 ανέπτυξαν τέτανον, δηλαδή 
μία περίπτωσις τετάνου άνά 900.000 
τραυματίες. Έ ν άντ ιθέσει είχαν 
άναφερθή 473 περιπτώσεις τετάνου 
μεταξύ 12,000 κατά προσέγγισιν 
τραυματισθέντων ιδιωτών κατά τήν 
διάρκειαν τής μάχης τής Μανίλας, 
δηλαδή μία περίπτωσις τετάνου 
άνά 25 τραυματίες!!!

Τό άντ ιτετανικόν έμβόλιον είναι 
άπηλλαγμένον άπό κάθε παρενέρ
γειαν ή έπικίνδυνον άντίδρασιν. Δεν 
Απαιτείται ούδεμία δίαιτα κατά τήν 
έκτέλεσίν του και μπορεί νά δοθή 
άπό τής ηλικίας τών 3 μηνών ώς 
τριπλοϋν έμβόλιον μαζί με τό άντι- 
διφθεριτικόν καί τό άντικοκκιτικόν 
έμβόλιον. ’Ακόμη δε καί εις κατά- 
στασιν έγκνμοσύνης (μετά τον 6ον 
μήνα τής κνήσεως) επιβάλλεται ή 
έφαρμογή του καθ’ όσον τοιοτοτρό- 
πως προφυλάσσεται καί ή μητέρα 
καί τό γεννόμενον τέκνον:

'Ο προφυλακτικός εμβολιασμός 
έκτελεϊται διά τριών δόσεων έκ
0.5 κ. έ έμβολίου ('TETANUS TO
X O ID / rH  2α δόσις Ακολουθεί ένα

μήνα άπό τής πρώτης καί ή 3η δό
σις μετά 6 μήνες άπό τής δεντέρας. 
Κατά τον Ακολουθούντο χρόνον έφαρ- 
μόζεται άνά 5ετίαν, έφ άπαξ Ανα
μνηστική δόσις έκ μιας μόνον ένέ- 
σεως άντιτετανικοϋ έμβολίου.

Ή  προφύλαξις έκ τού τετάνου εί
ναι πλήρης καί Απόλυτος.

Ό  προφυλακτικός έμβολιασμός 
κατά τού τετάνου πρέπει νά καθιε- 
ρωθή ώς υποχρεωτικός δι’ όλους 
Ανεξαρτήτως, τόσον κατά τήν βρε
φικήν ηλικίαν όσον καί έπι τών ένη- 
λίκων. ’Έναρξις πρέπει νά γίνη άπό 
τούς όμαόικώς έργαζομένους ή δια- 
βιούντας εις κοινούς χώρους όπως 
π. χ. ό Στρατός καί τά Σώματα 
’Ασφαλείας, έργάται γενικώς πού 
έργάζονται εις τό I. Κ. Α., Υπάλλη
λοι έπιχειρήσεων καί άλλων Ασφαλι
στικών Ταμείων, Δημόσιοι υπάλ
ληλοι, ήσφαλισμένοι τού Ο. Γ. Α. 
’Ιδιαιτέρως δε έργάται Αποχετεύ
σεων, κηπουροί, οδηγοί αυτοκινή
των, έργάται σταύλων, οικοδόμοι, 
άθληταί κ. ά.

Διά τήν επιτυχίαν ενός τοιούτου 
προγράμματος προφνλάξεως θά πρέ
πει νά πεισθή άφ’ ενός μέν όλος 
ό ιατρικός κόσμος άφ’ ετέρου δε 
νά ένημερωθή πλήρως τό ευρύ κοινό.

ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (Π Α 
ΘΗΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΙΣ)

Ή  συστηματική καί συνεχής έν- 
εργητική άνοσοποίησις ολοκλήρου

τού πληθυσμού —ή οποία θά καθι
στούσε τον τέτανον άγνωστον νόσον 
εις τήν πράξιν, θ’ άπεμάκρυνε τήν 
Ανάγκην διά τήν χρήσιν τού άντι- 
τετανικοϋ ορού. Ά ς  δούμε όμως 
τί επιτυγχάνομεν διά τής παθητικής 
άνοσοποιήσε ως.

’Εάν τό άτομον δεν έχει νποστή 
ένεργητικήν άνοσοποίησιν τότε ό 
οργανισμός δεν έχει έτοιμα άντι- 

- σώματα έναντίον τού τετάνου καί 
επομένως είναι έκτεθειμένος εις τήν 
τετανικήν τοξίνην έάν συμβή νά 
μολυνθή άπό μικρόβιον του τετάνου.

Διά τού άντιτετανικοϋ όρου, χο- 
ρηγοϋμεν κατά τον χρόνον τού τραυ
ματισμού έτοιμα Αντισώματα τά 
όποια καί πρόκειται νά έξονδετε- 
ρώσουν τήν τετανικήν τοξίνην επί 
πιθανής μολύνσεως διά τού κλω- 
στηριδίον τού τετάνου. Τά έτοιμα 
αυτά Αντισώματα τά λαμβάνομεν 
έκ τού ορού διαφόρων ζώων κυ
ρίως Ιππων, ώς εξής: Χορηγοϋμεν 
άντ ιτετανικόν έμβόλιον εις ίππους 
καί παράγομεν έτσι εις αυτούς υψη
λόν δείκτην Αντισωμάτων εις τον 
ορόν των. Κατόπιν λαμβάνομεν τον 
όρον τών ζώων αυτών καί δι’ ειδικής 
επεξεργασίας έτοιμάζομεν τον ’Αντι- 
τετανικόν όρον εις φύσιγγας ετοί
μους προς χορήγησιν εις τραυμα
τίας. Χορηγείται δέ ούτος άπαξ κατά 
τον χρόνον τού τραυματισμού.

Ποια τά μειονεκτήματα αυτού 
τού είδους τής άνοσοποιήσεως διά 
ίππείου άντιτετανικοϋ ορού;

Είναι πολλά καί Αρκετά σοβαρά 
ώστε διά τούς ειδικρνς νά καθίσταται

Π I Ν Α Ξ I

Θάνατοι έκ τετάνου έν Έλλάδι κατά τά έτη 1959— 1964 καθ’ όμάδας ήλικιών, φΰλον
καί περιφέρειας τής χώρας.
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Ά στικαί 'Ημιαστικοί Άγροτικαί

1959 160 105 55 99 61 41 33 86
1960 133 93 40 85 48 51 25 57
1961 150 104 46 100 50 39 28 83
1962 140 93 47 78 62 40 22 78
1963 98 63 35 59 39 21 1! 66
1964 111 64 47 57 54 38 15 58

792 522 270 478 314 230 134 428
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Ο υπεύθυνος Ιατρός είναι πλέον κατάλληλος νά συμρουλεύση καί καθοδηγήση 
διά τήν ένδεδειγμένην θεραπείαν εις οίανδήποτε περίπτωσιν άσθενείας. Πρακτικοί 
λύσεις ή άδιαφορία τοΰ ασθενούς δυνατόν νά έχουν δι’ αυτόν καταστρεπτικά αποτε
λέσματα.

προβληματική ή χρησιμοποίησίς 
του.

Ιον: Ό  όρος ώς προερχόμενος 
έξ άλλου ζώου έξουόετεροϋται άπό 
τον Ανθρώπινον οργανισμόν το πολύ 
έντός 10 ημερών άπό τής ημέρας 
χορηγήσεώς του. Τούτο σημαίνει 
οτι εάν ό χρόνος έπωάσεως τού μι
κροβίου είναι μεγαλύτερος των 10

ημερών τότε είναι δυνατόν νά πα- 
θωμε τέτανον παρά τήν χορήγησιν 
άντιτετανικον όρον. Γενγονός δχι 
άσύνηθες εις τήν καθημέραν ιατρι
κήν πράξιν.

2ον: Ό  όρος είναι άρκετά επικίν
δυνος ώς ξένον λεύκωμα νά χορη- 
γηθή εις άτομα γενικώς Αλλεργι
κά. 'Αλλά και επί υγιών έχουν άνα-

φερθή άμεσοι θάνατοι έξ άφνλακτι- 
κής άντιδράαεως τόσον ώστε νά θεω- 
ρήται πλέον επικίνδυνον νά ύποστή 
κανείς άντίδρασιν έκ τού ορού παρά 
νά πάθη τέτανον. Τό πρόβλημα καθί
σταται πλέον σοβαρόν, εάν έχη προ- 
ηγηθή εις τό παρελθόν άντιτετανι
κός όρος καί έχει ήδη ό οργανισμός 
εύαισθητοποιηθή εις τό ξένον λεύ
κωμα.

3ον: Αί άργοπορημέναι παρενέρ- 
γειαι έκ τού όρου όπως ορονοσίαν, 
πυρετοί, άρθραλγίαι, κεφαλαλγίαι, 
έγκεφαλίτιδες είναι άρκετά σοβα
ροί.

Ιον: Θά πρέπει νά ύποβάλεται τό 
άτομον εις αυστηρόν δίαιταν έπί Αρ
κετόν μετά τον ορόν. ’Αλλά καί 
πάλιν δεν έξασφαλίζεται κανείς διά 
τυχόν άφυλακτικήν άντίδρασιν μετά 
τήν λήξιν τής διαίτης.

Έ ξ  δλων τών Ανωτέρω γίνεται 
φανερόν οτι διά τοΰ άντιτετανικον 
ίππείου ορού δχι μόνον δεν προφν- 
λασσόμεθα Αλλά καί ·έκτιθέμεθα εις 
επικινδύνους παρενεργείας έκ τής 
χορηγήσεώς τον τόσον ώστε σή
μερον εις πλεΐστας χώρας νά έχη 
κατάργηθή ό τρόπος προφνλάξεως 
διά χορηγήσεώς άντιτετανικον ιπ- 
πείον ορού εις τούς τραυματίας.

Οντως ε'ιχεν ή κατάστασις εις 
τήν προσπάθειαν διά παθητικήν άνο- 
σοποίησιν εις τον τέτανον μέχρις 
δτον, προ βετίας περίπου, έπήλθεν 
έπανάστασις εις τήν έρευναν προς 
άνακάλνχριν νέου είδους άντιτετα
ν ικοϋ όρον. Παρεσκευάσθη άντιτε-

Π I Ν Α Ξ II

’Αριθμός δηλωθέντων θανάτων έκ τετάνου 1958— 1963 εις διαφόρους χώρας προς σύγκρισιν

Χ Ω Ρ Α ’Αριθμός
κατοίκων 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Ελλάς

(Άπογραφή
1962—64)
8.388.553 154 160 133 150 140 98

Αυστρία 7.250.000 71 62 44 53 40 45
Γαλλία 48.790. 379 432 324 352 . 332 293
Δ. Γερμανία 58.580.000 163 210 163 174 150
Γ ιουγκοσλαβία 19.510.000 691 254 230 184 200
Δανία 4.617.000 12 8 12 5 2
Ελβετία 5.825.000 27 12 20 24 14
Η.Π.Α. 186.367.000 303 283 231 242 215 210
’Ιταλία 52.829.000 493 474 466 434 393 ;
’Ισραήλ 2.183.000 8 4 2 3 1 2
’Ιαπωνία 96.300.000 648 633 605 588 498 446
Καναδάς 18.238.000 9 4 5 8 5 6
Κολομβία 14.768.510 •1248 1385 1392 1711 2106 ;
Σουηδία 7.542.459 4 12 8 3 5 !
Φιλιππΐναι 28.727.000 2085 2278 2598 2837 3202 2406

604



τανικός, όρος έξ ανθρώπων οι οποίοι 
είχον προηγουμένως ύποβλτ}θή εις 
συστηματικήν άνοσοποίησιν δι άντι- 
τετανικοϋ εμβολίου. 'Ο ανθρώπινος 
άντιτετανικός όρος παρουσιάζει ανα
μφισβήτητα πλεονεκτήματα έναντι 
τοϋ ίππείου άντιτετανικοϋ όρου. 
Είδικώτερον όέ τά εξής:

Ιον: 'Ο προερχόμενος έξ άνθρω- 
πίνου όρου δηλαδή, ώς περιέχων 
άνθρώπινον λεύκωμα, δύναται να 
χορηγηθή εις οιονδήποτε χωρίς τον 
φόβον αλλεργικών αντιδράσεων, θα
νάτου ή καί άλλων περενεργειών.

2ον: 'Ο ανθρώπινος οργανισμός 
αναγνωρίζοντας τό δμοιον τον λευ
κώματος δεν τό καταστρέφη καί 
έτσι παραμένει εις την κυκλοφο
ρίαν πέραν του μηνάς, οπότε τό άτο- 
μον καλύπτει οίανδήποτε περίπτω- 
σιν έπωάσεως μικροβίου τετάνου έσ
τω καί την μακροτέραν που έχει 
άναφερθή, δηλαδή την τοϋ ενός 
μηνάς.

3ον: Δεν απαιτεί 0ΥΑΕΜ 1ΑΝ  
δίαιταν μετά την χορήγησίν του.

Σήμερον ιδία εις Καναδά, ’Αμερι
κήν καί Δ. Γερμανίαν έχει άποσνρ- 
θή τής κυκλοφορίας ό ϊππειος άντι
τετανικός όρος καί χρησιμοποιείται 
μόνον ~ό avQodmtvo: τοιοντος. Εις 
τήν ίδικήν μας χώραν γίνει προσπά
θεια ένημερώσεως τόσον τοϋ ιατρι
κόν κόσμον όσον καί τοϋ κοινοϋ διά 
τήν νπαρξιν τοϋ άνθρώπινον άντι- 
τετανικοΰ όροϋ καί τήν ανάγκην 
χρησιμοποιήσεως αύτοϋ καί μόνον 
εις περιπτώσεις τραυματισμόν. Ον

τας κυκλοφορεί έλενθέρως εις τά 
φαρμακεία υπό τον εμποοικόν τί
τλον TETABULLIN ή ~ TETU- 
ΜΑΝ.

Τό μόνον αντιλεγόμενον σημεϊον 
εφαρμογής του είναι τό κόστος 
αύτοϋ. Στοιχίζει 350 δραχμές, ενώ 
ό ϊππειος άντιτετανικός όρος 15 
μόνον δραχμές. Τά διάφορα ασφα
λιστικά Ταμεία όπως π. χ. τό 
Ι.Κ.Α. καί τά Κρατικά ή μή Νοσο
κομεία, δυστυχώς εξακολουθούν α
κόμη νά χορηγούν ϊππειον άντ ιτετα
νικόν όρον εις τους άσθενεϊς των ενώ 
είναι γνωστόν δτι δι αύτοϋ έκθέ- 
τομεν εις κίνδυνον τήν ιδίαν τήν ζωήν 
τοϋ άσθενοϋς μας διττώς. δηλαδή 
άφ’ ενός μέν, δεν τον έξασφαλίζομεν 
απόλυτα από τήν πιθανότητα ν’ 
άναπτύξη τέτανον, άφ’ ετέρου δε 
τον έκθέτομεν^’ις τον κίνδυνον τοϋ 
θανάτου έξ άντιδράσεως εις τον ιπ
πέων τοιοϋτον. ’Ασφαλώς έάν τό 
ευρύ κοινόν είχε κατατοπισθή επί 
τοϋ θέματος αύτοϋ, ονδείς έκ τών 
άσθενών θά έδέχετο νά διακινδυνεύ- 
ση τήν ζωήν τον διά τό ποσόν τών 
350 δραχμών.

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ:

Ώ ς συμπέρασμα τής όλης αύτής 
άνασκο:τήσεως τοϋ θέματος θά ή μπο
ρούσαμε νά σημειώσωμεν τά εξής: 

Ό  τέτανος είναι μία νόσος κοσμο

πολίτικη όφειλομένη εις τό κλω- 
στηρίδιον τοϋ Τετάνου πού εύρίσκε- 
ται άφθονον εις τήν φνσιν.

Ο τέτανος έχει χρόνον έπωάσεως 
2—14 ημέρας καί είναι τόσον πε
ρισσότερον θανατηφόρος όσον ό χρό
νος έπωάσεως είναι μικρότεοος.

Ή  νόσος τοϋ τετάνου οφείλεται 
εις τήν Τετανικήν Τοξίνην πού 
έκκρίνει τό μικρόβιον τοϋ τετάνου 
άφ’ ής στιγμής έγκατασταθή καί 
πολλαπλασιασθή εις τό σημεϊον τοϋ 
τραυματισμόν.

Ή  προφύλαξις από τον τέτανον 
επιτυγχάνεται κυρίως διά τον Ά ντι-  
τετανικον ’Εμβολίου. Τούτο ήμπο- 
ρεΐ να χορηγηθή χωρίς κανέναν εν
δοιασμόν, ή προφύλαξις δέ είναι 
πλήρης καί ή, άνά 5ετίαν, έπανάλη- 
ψις μιας ένέσεως έξ έμβολίον έξα- 
σφαλίζει πλήρως τήν απουσίαν τής 
νόσου. Θά πρέπει όμως νά καθιερω- 
θή ό υποχρεωτικός εμβολιασμός 
τοϋ ’Ελληνικού πλ.ηθνσμοϋ.

Σήμερον θά πρέπει νά άποκλει- 
σθή έκ τής ιατρικής φαρέτρας ό 
"Ιππιος άντιτετανικός ορός. Μόνον 
ό άνθρώπινος τοιοϋτος εξασφαλίζει 
έκ τοϋ τετάνου. Τό κόστος αύτοϋ 
δεν πρέπει νά άποτελή λόγον μή χο- 
ρηγήσεως.

Ή  πλήρης εφαρμογή τον υπο
χρεωτικού προφυλακτικτικοϋ έμβο- 
λιασμοϋ τοϋ κοινού εναντίον τής 
νόσου αύτής θά στ αματήση τήν 
τόσον βαρεϊαν έτησίαν καταβο
λήν άνθρωπίνων υπάρξεων εις τον 
Μολώχ τοϋ Τετάνου.—

Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α

ΙΤΑΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Τήν 17-9-1972 άφίχθησαν είς Πειραιά άτμοπλοϊκώς 

52 'Ιταλοί Αστυνομικοί μέ έπικεφαλής τόν Διευθυντήν 
’Αστυνομίας τής πόλεως Όρμπετέλο, Δόκτορα κ. ΠΑ- 
ΓΙΟΤΙ.

Έκ μέρους τοϋ Σώματος ύπεδέχθησαν αΰτούς ό 
Συνταγματάρχης κ. Σπυρίδων Χαρϊτος μετά τών Τα
γματαρχών κ.κ. Ίωάννου Τρύπη καί Νικολάου Γαρ- 
νέλη. Ή  θερμή αυτή ύποδοχή ένεποίησεν ίκανοποίη- 
σιν βαθυτάτην καί συγκίνησιν Ιδιαιτέραν είς τούς 
’Ιταλούς ’Αστυνομικούς οί όποιοι μετά τάς φιλοφρο
νήσεις καί τάς άνταλλαγείσας έπί άμοιβαίου ένδιαφέ- 
ροντος άστυνομικών θεμάτων πληροφορίας, παρά τόν 
έλάχιστον χρόνον πού διέθετον, έδεξιώθησαν έπί τοϋ 
άτμοπλοίου «ΑΥΣΟΝΙΑ» τήν άντιπροσωπείαν τών 
ανωτέρω ’Αξιωματικών καί συνεζήτησαν διάφορα 
θέματα άστυνομικοϋ ένδιαφέροντος.

Ή  έλληνική όμάς ύποδοχής άνταποδώσασα έξενά- 
γησεν αύτούς είς τόν χώρον τής Άκροπόλεως καί έν 
συνεχεία τούς έδεξιώθη είς τό Τουριστικόν Κέντρον 
Δαφνιού 'Αθηνών.

605



Ι σ τ ο ρ ι κ ά  Θ έ μ α τ α

ΚΑΙ

Η ΑΠΕΛΕΥβΕΡΟΙΙ ί  
ΤΗ! IEHUON IHH!

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Κ Τ Ε Ν Ι Α Δ Η  
Δ  η μ  ο.σ ι 0 Υ ρ-ά-φ ° υ

Άνδρες τής Κρητικής Χωροφυλακής είς τά Χανιά 
όλίγον πρό τής ένάρξεως τοΟ Μακεδονικού "Επους 
1912-1913 τό όποιον έφερε νικηφόρα τά έλληνικά 
στρατεύματα είς τήν πόλιν τού 'Αγίου Δημητρίου

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Τήν 30 ’Οκτωβρίου 1912 έφθασε 
στήν Θεσσαλονίκην συντεταγμένη 
ή Κρητική Χωροφυλακή, ύπό τον 
’Αρχηγόν της άντισυνταγματάρχην 
Μομφερατον Άνδρέαν καί τούς λοι
πούς αξιωματικούς της, γενομένη 
ένθουσιωδώς δεκτή ύπό των κατοί
κων.

Τήν άποστολήν της Κρητικής 
Χωροφυλακής εις Θεσσαλονίκην, 
άνήγγειλεν εις τον Διάδοχον ’Αρ
χηγόν τοϋ Στρατού ό πρωθυπουργός 
’Ελευθέριος Βενιζέλος διά τοϋ άκο- 
λούθου τηλεγραφήματος, άποστα- 
λέντος τήν νύκτα τής 27ης ’Οκτω
βρίου 1912 :

ΑΡΧΗΓΟΝ ΣΤΡΑ ΤΟ Γ
Γ ιδά — Θεσσαλονίκην

Άντισυνταγματάρχης Μομφερα- 
τος, έπί κεφαλής 150 Κρητών 
χωροφυλάκων, άνεχώρησεν ήδη. 
Ούτος διορισθήσεται ’Αστυνο
μικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης 
καί προαστίων. Άντισυνταγμα- 
τάρχης Ραζέλος θά παραμείνη έπί 
κεφαλής Χωροφυλακής διά τήν 
λοιπήν καταληφθεΐσαν χώραν. 
Άποστέλλονται, σήμερον ή αΰ- 
ριον, δι’ άτμοπλοίων εις Θεσσα
λονίκην έτεροι τετρακόσιοι "Ελ

ληνες χωροφύλακες, οΰς θά διαθέ- 
σητε άναλόγως των άναγκών, διά 
Θεσσαλονίκην καί άλλαχοϋ. Πα
ραμένουν έτι έν Άθήναις διακό
σιοι έτεροι χωροφύλακες, δι’ ούς 
άναμένομεν ύμετέρας οδηγίας αν 

πρέπει νά τούς άποστείλωμεν είς 
Θεσσαλονίκην ή είς Τρίκαλα— 
Λάρισαν διά τον Καζάν—Γρεβε- 
νών ή Κοζάνης.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

'Ο άντισυνταγματάρχης Ραζέλος, 
άφοΰ παρέδωσε τήν υπηρεσίαν άσφα- 
λείας Θεσσαλονίκης είς τήν Κρη
τικήν Χωροφυλακήν, συμφώνως πρός 
τήν διαταγήν τής Κυβερνήσεως, 
παρέλαβε τήν δύναμιν τοϋ άποσπά- 
σματός του,,έπανήλθε στο εσωτερι
κόν τής Μακεδονίας καί 'ίδρυσε 
Άστονομικάς Υποδιευθύνσεις στά 
Βοδενά ύπό τόν ύπομοίραρχον Δα
μασκηνόν, στον Λαγκαδά ύπό τόν 
άνθυπομοίραρχον Ζήρον, στή Χαλ
κιδική ύπό τόν ύπομοίραρχον Ά μ - 
βράζην, στά Γ ιαννιτσά ύπό τόν 
ύπομοίραρχον Βογιατζήν κ.ο.κ.

Ή  Κρητική Χωροφυλακή, ένι- 
σχυθεΐσα κατά τις έπόμενες ήμέρες 
διά δυνάμεως άποσταλείσης έξ ’Αθη
νών, ώς ό πρωθυπουργός άνήγγει- 
λεν είς τόν ’Αρχιστράτηγον, έγκα- 
τέστησε Τμήματά της είς διάφορα

σημεία τής Θεσσαλονίκης καί μετά 
άπό σκληρή προσπάθεια, κατώρ- 
θωσε ν’ άποκαταστήση τήν τάξιν 
καί τήν άσφάλειαν.

'Ο άείμνηστος συνάδελφος Δημή- 
τριος Γατόπουλος, είς άνταπόκρισίν 
του άποσταλεΐσαν έκ Θεσσαλονίκης 
πρός τήν εφημερίδα «Χρόνος» τοϋ 
Κωστή Χαιροπούλου, έγραφε τά 
άκόλουθα γιά τούς Κρήτες Χωροφύ- 

. λάκες :
«Θαυμάσιοι είς παράστημα, είς 
πειθαρχίαν, είς όργάνωσιν, όλοι 
διαλεκτοί μέ τό σοβαρόν ύφος των, 
όφος ’Αμερικανών ή "Αγγλων 
άστυνομικών, περιέρχονται κατά 
περιπολίας τήν πόλιν, έμπνέοντες 
τόν σεβασμόν είς τούς πολίτας 
πάσης έθνικότητος.
Γυμνασμένοι στρατιωτικώς, ρω
μαλέοι έκ φύσεως, γενναίοι έκ χα- 
ρακτήρος, ισχυροί έξ άσκήσεως, 
άποτελοΰν μίαν δύναμιν ή οποία 
δέν ύποχωρεΐ ενώπιον κανενός 
έμποδίου».
’Επίσης ό είς Θεσσαλονίκην άπε- 
σταλμένος τής έφημερίδος «Πα- 
τρίς» Ή λίας Βουτιερίδης έγραφε 
τά άκόλουθα :
«'Η θέα τών Κρητών χωροφυλά
κων, οί όποιοι, περί τούς 170, μέ 
τόν άρχηγόν των Μομφερατον έπί 
κεφαλής καί μέ επτά άξιωματι-
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κούς έφθασαν εις Θεσσαλονίκην, 
εξεγείρει τον μεγαλύτερον θαυ
μασμόν».
Ή  ιδία έφημερίς έδημοσίευσετήν 

9ην Νοεμβρίου 1912 τό κατωτέρω 
σχόλιον, υπό τον τίτλον «Οί Χωρο
φύλακες».

«Τα συμπαθέστερα των έλλη- 
νικών βλεμμάτων άποσποϋν οί 
Κρήτες χωροφύλακες. Εύσταλεϊς, 
σοβαροί, άμίλητοι, κατά μικράς 
ομάδας μέ τον αξιωματικόν της 
έκάστη έπί κεφαλής, διατρέχουν 
τάς οδούς τής πόλεως, διαιρεθεί- · 
σης εις τμήματα άστυνομικά, διά 
τήν φρούρησιν τής τάξεως. Είναι 
μόλις 160 σήμερον, περιμένονται 
δέ καί άλλοι διά νά άνέλθουν εις
400».
Ή  άστυνομική υπηρεσία διενερ- 

γεϊται καί άπό 350 εΐσέτι "Ελληνας 
χωροφύλακας, μέ τήν χαρακτηρι
στικήν μαύρην στολήν των.

Επίσης, ή «Πατρίς» έδημοσίευσε 
τις ημέρες έκεΐνες φωτογραφία 
Κρητών χωροφυλάκων, μέ τήν άκό- 
λουθη λεζάντ α :

«'Η  υπέροχος Κρητική Χωροφυ
λακή, ή οποία, άναλαβοϋσα τήν 
τήρησιν τής τάξεως έπιτελεΐ μέγαν 
άθλον. Οί Κρήτες χωροφύλακες 
θά ένισχυθοϋν μέ άλλους 200, 
άναμενομένους νά έ'λθουν. Είναι 
άπαραίτητος ή ένίσχυσις αυτή».

ΕΞΑΡΘΡΩΣΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ 
γ  ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΩΝ

Τήν 31 ’Οκτωβρίου 1912 έξεράγη 
τουρκική άποθήκη πυρομαχικών καί 
εύφλέκτων υλών, ή οποία εύρίσκετο 
παρά τούς στρατώνας Ζεϊντλίκ. Έ κ  
τής έκρήξεως, ή όποια συνεκλόνισε 
τήν πόλιν, προεκλήθησαν σοβαρές 
ζημίες καί έφονεύθησαν πολλοί Τούρ
κοι αιχμάλωτοι, κρατούμενοι εις 
τούς παρά τήν έκραγεΐσαν άποθήκην 
τουρκικούς στρατώνας. 'Ως διε- 
πιστώθη έκ 'τών γενομένων άνα- 
κρίσεων( ή έκρηξις προεκλήθη υπό 
Βουλγάρων κομιτατζήδων, μέ σκο
πόν νά δυσφημισθή ή Ελληνική 
διοίκησις καί ό Ελληνικός Στρατός.

Επίσης βούλγαροι άντάρτες καί 
σαμποτέρ, πού είχαν είσέλθει στή 
Θεσσαλονίκη, μεταξύ τών όποιων 
συγκατελέγοντο καί οί άρχικομι- 
τατζήδες Γκόλτσεφ, οργανωτής τού 
βουλγαρικού Κομιτάτου, Ντιγαρα- 
κιάν, Γεωργκίεφ καί πολλοί άλλοι 
συνεκέντρωναν μεγάλες ποσότητες 
πυρομαχικών, όπλων καί εκρηκτι
κών υλών καί τις έναποθήκευαν σέ 
βουλγαρικά καταστήματα καί οί-
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κίες. Ταυτοχρόνως ένήργουν κατα
σκοπία διά τήν συλλογήν στρατιω
τικής φύσεως πληροφοριών.

"Ολα όμως τά σχέδια τού βουλ
γαρικού έπιτελείου τά άνέτρεψε ή 
Κρητική Χωροφυλακή, όργήνα τής 
οποίας |παρηκολούθουν τάς ήινήσεις 
τών δυναμιτιστών καί τών κατα
σκόπων καί τούς συνέλαβαν| έγκαι
ρος, κατασχέσαντα μεγάλες ποσό
τητες όπλων, βομβών καί έ(κρηκτι- 
κών ύλών.

Ό  ’Αρχηγός ’Ασφαλείας Θεσσα
λονίκης, συνταγματάρχης Πεζικού 
Άνδρέας Μπαίρας, επανειλημμένος 
έξήρε δι’ ήμερησίων διαταγών του τό 
θάρρος καί τήν ικανότητα τών οργά
νων τής Χωροφυλακής κάτά τήν 
προσπάθειάν των νά ανακαλύπτουν 
καί έξαρθρώνουν τά δίκτυα τών 
βουλγάρων δυναμιτιστών καί κα
τασκόπων καί άπένειμε πλεΐστες 
ήθικές άμοιβές εις αυτά.

Μιά σπανία ιστορική φωτογραφία άπό 
τήν είσοδον τών πρώτων Ελληνικών 
στρατευμάτων εις τήν μόλις άπελευθερω- 
θεϊσαν πόλιν τής Θεσσαλονίκης.

ΣΤΡΑ ΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ

’Αλλά τήν σπουδαιοτέραν καί πλέ
ον άξιοσημείωτη εθνική δράσι ανέ
πτυξε ή Χωροφυλακή στή Θεσσαλο
νίκη κατά τήν έκκαθάρισιν τής πό
λεως άπό τούς Βουλγάρους στρα
τιώτες καί Κομιτατζήδες, τον ’Ιού
νιον τού 1913, οπότε έδωσε τρανά 
δείγματα τής άρτιας στρατιωτικής 
■έκπαιδεύσεως τού άπαραμίλλου θάρ
ρους, τής γενναιότητος καί τού 
υψηλού πατριωτισμού τών άνδρων 
της.

Τήν 17 Ιουνίου 1913, ή II 
Μεραρχία διετάχθη νά έκκαθαρίοη 
τήν πόλιν τής Θεσοαλονίκης άπό 
τους Βουλγάρους, οί όποιοι, άνευ 
κηρύξεως πολέμου, προσέβαλαν άπό- 
σπάσματα προκαλύψεως τής ΥΙΙ 
Μεραρχίας καί προφυλακές τού Σερ- 
βικοΰ σταρτοΰ.

Κατά τηλεγραφική άναφορά τού 
’Αρχηγού τού ’Επιτελείου Β. Δού- 
ομανη, ή δύναμις τών έν Θεσσαλο
νίκη Βουλγάρων στρατιωτών καί 
άξιωματικών ύπελογίζετο εις 1.300 
περίπου. Οδτοι διετάχθησαν νά άπο- 
μακρυνθούν άπό τήν πόλιν έντός



μιας ώρας. Επειδή δμως ήρνήθησαν 
νά τό πράξουν, ή δέ ταχθεΐσα προς 
αύτούς νέα δεκάλεπτος προθεσμία 
παρήλθεν επίσης άπρακτη, ήρχισαν 
έπί τή βάσει καταρτισθέντος ύπδ 
τοϋ Επιτελείου σχεδίου, καί κατό
πιν σχετικών- διαταγών τής Κυβερ- 
νήσεως τοϋ ’Αρχιστρατήγου καί τοϋ 
Στρατηγοΰ Καλλάρη, συντονισμέ
νες έκκαθαρστικές επιχειρήσεις υπό 
τμημάτων Στρατοΰ καί Χωροφυ
λακής την 6.30 μ. μ. τής 17ης 
’Ιουνίου 1913;----

Τα μεσάνυχτα της- ίδιας ήμέρας, 
ό ’Ιωάννης Μεταξάς, έτηλεγραφοΰ- 
σε προς τον Βασιλέα ’Αρχιστρά
τηγον Κωνσταντίνον δτι, «τό εν μετά 
τό άλλο, τα ύπό των Βουλγάρων κα- 
τεχόμενα οικήματα έκυριεύθησαν 
άπέμεναν δέ μόνον νά καταληφθοΰν 
οίκημα παρά τόν "Αγιον Δημήτριον 
μεθ’ ΐσχυράς φρουράς καί τινά 
άλλα άσθενώς κατεχόμενα».

Τό Γενικόν Στρατηγείου, έπειγό- 
μενον νά διαθέση τις Ελληνικές 
Μεραρχίες διά τάς επιχειρήσεις κατά 
των Βουλγάρων στή Μακεδονία, διέ
ταξε τήν ταχυτάτη έκκαθάρισι τής 
Θεσσαλονίκης άπό τούς Βουλγά
ρους, ή όποια έπραγματοποιήθη τήν 
πρωίαν τής 18ης ’Ιουνίου, μέ τήν 
κατάληψιν τοϋ Ίμαρέτ, τελευταίου 
όχυροΰ τοϋ έχθροΰ, εντός τοϋ οποίου

συνελήφθησαν αιχμάλωτοι ύπερ- 
πεντακόσιοι Βούλγαροι, μετά τοϋ 
διοικητοΰ των Χαζάρωφ καί μέ 
δλους τούς αξιωματικούς του.

'Ο ολικός αριθμός των βουλγάρων 
πού συνελήφθησαν αιχμάλωτοι κατά 
τάς επιχειρήσεις -αΰτας— άνήλθε σέ 
19 αξιωματικούς, 1260 όπλίτας καί 
80 κομιτατζήδες. ’Επίσης έτραυμα- 
τίσθησαν 17 Βούλγαροι όπλΐται.

Έ κ  των ήμετέρων, ώς εξάγεται 
έξ άναφοράς τοϋ ’Επιτελάρχου Β. 
Δούσμανη, 1 αξιωματικός τής II 
Μεραρχίας καί 3 των μετόπισθεν 
έφονεύθησαν, 4 όπλΐται τής Κρη
τικής Χωροφυλακής έφονεύθησαν 
καί 7 έτραυματίσθησαν, 2 όπλΐται 
τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χωρο
φυλακής Μακεδονίας λαβόντες μέ
ρος εις τάς κατά των Βουλγάρων 
επιχειρήσεις, έτραυματίσθησαν καί 
9 όπλΐται των μετόπιο'θεν έφονεύ
θησαν.

Εύφυέστατος ύπήρξεν ό τρόπος 
μέ τόν όποιον ό άνθυπασπιστής τής 
Κρητικής Χωροφυλακής Τσάκωνας 
Έ μμ. επέτυχε τήν αναίμακτη κα- 
τάληψι τοϋ Βουλγαρικού Προξε
νείου καί τήν παράδοσι τής έκ 14 
άνδρών φρουράς του.

Ό  Τσάκωνας, άφοΰ περιεκύκλω- 
σε μέ τούς άνδρας του τό κτίριον 
τοϋ Προξενείου, έταξε εις τούε έντός

αύτοΰ ευρισκομένους Βουλγάρους 
προθεσμίαν δύο λεπτών διά νά πα- 
ροδοθοΰν, άπειλήσας δτι, έν εναν
τία περιπτωσει, θά άνετίνασσε τό 
κτίρια διά δυναμίτιδος. Καί για νά 
γίνη πιστευτός, καί νά τρομοκρατήση 
τήν βουλγαρική φρουρά έ'σειε άπει- 
λητικώς δύο φιάλες, πού, έν τού- 
τοις, άντί δυναμίτιδος, περιείχαν.. . .  
νερό Βισύ !

Οί Βούλγαροι τρομοκρατηθέντες 
παρεδόθησαν αμέσως καί άνευ τής 
παραμικράς άντιστάσεως. ΊΟταν δέ 
ό Τσάκωνας τούς άπεκάλυψε τό περι- 
εχόμενον τών φιαλών, έμειναν έμ- 
βρόντητοι.

Πείσμονα άντίστασιν προέβαλαν 
οί εντός τοϋ Ναοΰ τής 'Αγίας Σο
φίας καταφυγόντες Βούλγαροι. Ή -  
ναγκάσθησαν δμως καί αύτοί νά 
παραδοθοΰν, δταν εύρέθησαν προ 
τών προτετταμένων λογχών Κρη- 
τών χωροφυλάκων, ύπό τόν άνθυ- 
πασπιστήν Άβάτζον, πού έπί κεφα
λής τών άνδρών του, έπήδησε άπό 
τόν μανδρότοιχον τής έκκλησίας 
καί εύρέθη εις τήν πύλην αυτής.

’Άλλη δύναμις Κρητικής Χωρο
φυλακής, ύπό τόν υπομοίραρχον 
Χατζηϊωάννου έκύκλωσε τό ξενο- 
δοχεΐον «Γκράντ Ό τέλ» έντός τοϋ 
όποιου είχον ώχυρωθή Βούλγαροι 
στρατιώτες καί υπάλληλοι τοϋ βουλ
γαρικού Ταχυδρομείου καί άλλων 
βουλγαρικών υπηρεσιών. Εις πρόσ- 
κλησιν τοϋ υπομοιράρχου Χατζηϊωάν 
νου νά παραδοθοΰν οί βούλγαροι άπή- 
ντησαν μέ σφοδρό πΰρ. Έπηκο- 
λούθησε συμπλοκή, ή όποια διήρ- 
κεσε έπί δύο ώρες. Τέλος, οί χωρο
φύλακες, ένισχυθέντες ύπό εύζώ- 
νων καί πολιτών^ εΐσήλθαν στο ξενο
δοχείο μέ τή λόγχη καί συνέλα
βαν τούς Βουλγάρους.

Κατά τή συμπλοκή έκείνη 6 Βούλ
γαροι στρατιώται καί 9 ίδιώται 
έφονεύθησαν, οί δέ λοιποί συνελή
φθησαν αιχμάλωτοι. Έ κ  τών ήμε
τέρων έτραυματίσθη εις τόν άρι- 
στερόν κρόταφον ό υπομοίραρχος 
Χατζηϊωάννου.

Μετά τήν παράδοσιν τών Βουλ
γάρων καί τήν λήξιν τών επιχειρή
σεων, ή μέν II Μεραρχία καί αί 
λοιπαί στρατιωτικαί Μονάδες προ- 
ωθήθησαν εις τό Μακεδονικόν μέτω- 
πον, ή δέ Χωροφυλακή ώργάνωσε 
ισχυρές περιπολίες για τήν τήρησι 
τής τάξεως καί τής άσφαλείας στή 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΤ ΣΊΓΝΤΑΓΜΑ- 
ΤΑΡΧΟΓ Μ Π Α Ι Ρ Α

Ό  ’Αρχηγός ’Ασφαλείας Θεσσα-

Ανδρες της Κρητικής Χωροφυλακής μετ’ άλλων συναδέλφων των τ&ν Μεγά
λων Δυνάμεων, αί όποΐαι έθεσαν ύπό τήν προστασίαν των τήν μεγαλόνησον, μέχρι 
τής «οριστικής ένώσεως μετά τής μητρός Ελλάδος.
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Τά πρώτα Ελληνικά στρατεύματα εισέρχονται καί έγκαθίστανται είς τήν πόλιν τού Αγίου Δημητρίου. Προαιώνιοι 
πόθοι γίνονται πραγματικότης καί οί πανέλληνες πανηγυρίζουν τήν άπελευθέρωσιν τών Μακεδόνων αδελφών.

λονίκής συνταγματάρχης Άνδρ. 
Μπαΐρας, υπέβαλε άμα τη λήξει 
τών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, 
στή Στρατιωτική Διοίκησι της πό- 
λεως τήν άκόλουθη έ'κθεσι:

«Άριθ. 12140
Θεσσαλονίκη τη 18-6-913

Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ αναφέ
ρω ύμΐν δτι άμα έκδοθείσης τής δια
ταγής υμών περί ένάρξεως τής κατά 
τών · ένταϋθα βουλγαρικών στρα
τευμάτων έπιθέσεως, παρελθούσης 
άπράκτου τής ταχθείσης προθε
σμίας, ή ύπ’ έμέ Κρητική Χωροφυ
λακή διετάχθη δπως συμπράξη με
τά τών έν τη πόλει τμημάτων Στρα
τού είς τον άφοπλισμον καί τήν 
αιχμαλωσίαν τών έν τή πόλει εχθρι
κών στρατευμάτων.

Είδικώς, ή Χωροφυλακή, άνέ- 
λαβε τον άφοπλισμον τών είς τά 
διάφορα σημεία τής πόλεως εγκα
τεσπαρμένων μικρών φρουρών. Καί

ή μέν δύναμις τής ΤΙ Μεραρχίας 
ύπό τον υπομοίραρχον Χατζηιωάν- 
νου Άλεξ. άνέλαβε καί επέτυχε τήν 
σύλληψιν τής φρουράς τοϋ έν τώ 
ξενοδοχείω «Γκράντ Ότέλ» βουλ
γαρικού Ταχυδρομείου καί βουλ
γαρικής Τραπέζης, φονευθέντων κα
τά τήν έπακολουθήσασαν συμπλο
κήν, 6 Βουλγάρων οπλιτών καί 9 
Βουλγάρων ιδιωτών, λαβόντων μέ
ρος είς τήν άμυναν τών έχυθρικών 
άποσπασμάτων καί αίχμαλωτισθέν- 
των 14 Βουλγάρων στρατιωτών, 
ούδενός ήμετέρου παθόντος, πλήν 
τοϋ υπομοιράρχου Χατζηιωάννου, 
τραυματισθέντος ελαφρώς κατά τον 
άριστερόν κρόταφον έκ ριφθείσης 
έκ τοϋ Ξενοδοχείου βολίδος.

’Απόσπασμα τής II Μεραρχίας, 
ύπό τον υπομοίραρχον Βοΰρον, έπέ- 
τυχε τήν σύλληψιν τοϋ Βουλγάρου 
αότοκαλουμένου «Λιμενάρχου Καρα- 
κάς», καί τοϋ λοχαγοΰ Ίβάνωφ, καί 
τήν παράδοσιν τής έξ 7 στρατιωτών

φρουράς τής τέως κατοικίας τοϋ 
στρατηγού Χεσαψηέφ. "Ετερον 
Τμήμα Χωροφυλακής, ύπό τον άν- 
θυπασπιστήν Τσάκωναν Έ μμ. επέ
τυχε τήν άναίμακτον παράδοσιν τής 
φρουράς τοϋ ένταϋθα Βουλγαρικού 
Προξενείου, έκ 14 άνδρών. ’Από
σπασμα έτερον, ύπό τον άνθυπομοί- 
ραρχον Πατεράκην Κων. έξ 20 Κρη- 
τών χωροφυλάκων, εις ούς προσε- 
τέθησαν εΰζωνοί τινες, έπολιόρκη- 
σε τήν έκ 15 άνδρών φρουράν τοϋ 
Βουλγαρικού Παρθεναγωγείου, άπό 
τής 8 μ. μ. μέχρι τής 5ης πρωινής, 
δτε, βιασθείσης τής θύρας, έγένετο 
έφοδος διά τής λόγχης φονευθέντων 
τών άνδρών τής βουλγαρικής φρου
ράς καί ένός άντάρτου μαθητοΰ καί 
συλληφθέντων 3 κομιτατζήδων καί 
3 άνταρτών, μαθητών.

Έτέρα δύναμις χωροφυλάκων με 
τέσχεν είς τήν κατά τών κυριω- 
τέρων βουλγαρικών κέντρων τής 
όδοΰ Χαμηδιέ, ιδία δέ τής όδοΰ
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Παζάρ Τεκεσί έπίθεσΐν, βοηΟήσασα 
άποτελεσματικώς.τά' μαχόμενα τμή
ματα Στρατού, ένώ, έν ταύτφ, έξη- 
σφάλισε τήν έν τή πόλει τάξιν.

Οί άνδρες, έπιδείξαντες γενναιό
τατα καί ψυχραιμίαν άξιοθαύμαστον, 
άπέσπασαν τά συγχαρητήρια πλεί- 
στων ξένων καί άνταποκριτών τοϋ 
Ευρωπαϊκοί» Τύπου, αύτοπτών τής 
ορμής, μεθ’ ής οί ήμέτεροι έξετίθεν- 
το άκάλυπτοι είς τάς βολάς των 
οχυρωμένων έχθρών.

Κατά τάς συγκεντρωθείσας πλη
ροφορίας, έφονεύθησαν μέν 4 Κρή- 
τες Χωροφύλακες, οί Κοκκινάκης 
Γ. Κλειδής Ίωσ. Δρακογιαννάκης 
Κωνστ. καί Μπαφάκης Έ μμ. έ- 
τραυματίσθησαν δέ οί Πριναρίδης 
Έ π . Τσιμιτάκης Γ. Στρατής Έ μμ. 
Κυριακάκης Π. Καλαμιτζάκης Χαρ. 
Καστρινάκης Βαρ. καί Βαρουξά- 
κης Κων. Επίσης έτραυματίσθη- 
σαν άξιωματικοί τοϋ στρατεύματος, 
έφονεύθησαν 12 όπλΐται καί έτραυ- 
ματίσθησαν 2 όπλΐται τοϋ στρατεύ
ματος καί 2 χωροφύλακες τής υπαί
θρου χώρας. Τά ονόματα πάντων 
τούτων έπιφυλάττομαι νά έξακρι- 
βώσω καί αναφέρω.

Έ κ  των έχθρικών στρατευμά
των έφονεύθησαν 54 Βούλγαροι 
στρατιώται, έτραυματίσθησαν 17 
καί συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 14 
άξιωματικοί καί 1260 στρατιώται, 
πλήν δέ τούτων έφονεύθησαν 11 
Βούλγαροι άντάρται καί συνελή
φθησαν 80 άντάρται λαβόντες μέ
ρος είς τήν άμυναν των έχθρικών

στρατευμάτων. Μετά τήν έπι- 
βίβασιν τών αιχμαλώτων έπί τοϋ 
άτμοπλοίου «Μαριέττα Ράλλη». 
Βούλγαρος τις διά περιστρόφου ό- 
περ διετήρησε κεκρυμένον, έφό- 
νευσεν ενα υποδεκανέα τοϋ Πυρο
βολικού "Ορχου, ύπό δέ τών έκ- 
μανέντων ήμετέρων έφονεύθησαν 
τρεις στρατιώται καί εις κομιτα
τζής. Έ κ  τών παραπλανηθεισών 
βολίδων, έφονεύθη μέν όπισθεν τής 
όδοΰ Χαμηδιέ μία Έλληνίς, έτραυ
ματίσθησαν δέ μία Έλληνίς, είς 
Ελληνόπαις καί είς ’Οθωμανός.

’Αναφέρω έν τέλει ότι τάξις πα
ραδειγματική . έπεκράτησε καθ’ 6- 
λην τήν πόλιν. Καθ’ άπασαν τήν 
διάρκειαν τής συμπλοκής, ό κό
σμος, άνεξαρτήτως θρησκεύματος, 
έφησύχαζεν, εχων έμπιστοσύνην είς 
τάς Άρχάς. Καί αυτός ό συνήθως 
πανικόβλητος ίσραηλιτικός πληθυ
σμός τής πόλεως, πεποιθώς έπί 
τόν έντοπισμόν τοϋ άγώνος, παρέ- 
μεινεν είς τάς οδούς καί τάς πλα
τείας καί τάς στέγας τών οικιών, 
ώς αν έπρόκειτο περί εορτής τινός,. 
δλως άσυγκίνητος προ τών διαδρα- 
ματιζομένων σκηνών. Ούδέ έν άπο- 
λύτως έπεισόδιον έ'λαβε χώραν. Οί 
νικηταί στρατιώται μας, σεμνότα
τοι καί σοβαροί έξετέλουν τό καθή
κον. των, χωρίς νά προβώσιν είς ού- 
δεμίαν παρεκτροπήν, χωρίς καν 
λέξις προπηλακισμοΰ νά έξέλθη τών 
χειλέων των κατά τών αλλοεθνών 
καί τών αιχμαλώτων. Ούδεμία παρε
κτροπή έσημειώθη, καίτοι θά ήτο 
τοϋτο φυσικώτατον είς οίανδήποτε 
πόλιν, έν ώρα νυκτός καί γενικής

συμπλοκής. Ή  λεπτομέρεια αυτή 
ιδίως, έκίνησε τόν θαυμασμόν καί 
τήν έκτίμησιν τών ξένων Προξένονν 
καί τών παρεπιδημούντων_πολυπλη- 
θών Ευρωπαίων δημοσιογράφων, έκ- 
φρασθέντων έπανειλημμένως κατά 
τρόπον λίαν κολακευτικόν διά τήν 
Ελληνικήν Διοίκησιν, τήν ’Αστυ

νομίαν καί τόν Στρατόν.

Ό  ’Αρχηγός τής Δημοσίας 

’Ασφαλείας 

ΑΝΔΡ. Μ Π Α ΡΡΑ Σ

'Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, με
τά τόν τερματισμόν τών έκκαθαρι- 
στικών έπιχειρήσεων, άπέστειλε 
προς τόν ’Αρχηγόν Δημοσίας ’Ασ
φαλείας Θεσσαλονίκης συνταγμα
τάρχην Μπαίραν, τήν κάτωθι δια
ταγήν :

«Έκφράσατε τήν ζωηράν ευα
ρέσκειαν καί τά θερμότατα συγ
χαρητήριά Μου είς τήν Κρητικήν 
Χωρ ]κήν καί τούς διοικοϋντας 
αύτήν άξιωματικούς, διά τήν θαυ- 
μασίαν καί έπιτυχή δρασιν αυτής 
έν τώ κατά τών Βουλγάρων άγώνι 
τής παρελθούσης νυκτός

Έ ν Θεσσαλονίκη τή 18 ’Ιουνίου 1913 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β'.

Διά τής ραγδαίας καί έπιτυχοϋς 
δράσεώς της είς τόν άγώνα προς 
έκκαθάρισιν τής Θεσσαλονίκης άπό 
τούς Βουλγάρους, ή Κρητική Χωρο
φυλακή, μετά τής όποιας συνέπρα- 
ξαν καί πολλοί όπλΐται τής Ά νω - 
τέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Μακεδονίας, προσέφερε πολύτιμες 
ύπηρεσίας είς τόν μαχόμενον Στρα
τόν. Διότι έπετεύχθη ή άπαλλαγή 
τής II Μεραρχίας καί τών λοιπών 
στρατιωτικών Μονάδων τής περιο
χής Θεσσαλονίκης άπό τήν φρού- 
ρησιν τής πόλεως καί τών πέριξ καί 
κατέστη δυνατή ή ταχεία μετακίνη- 
σίς των στο έσωτερικό τής Μακε
δονίας καί έτσι έξησφαλίσθη ή νίκη 
τών Ελληνικών όπλων κατά τήν μά
χην τοϋ Λαχανά καί άλλαχοϋ.
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Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Νουβέλα

Τ ό π ό κ ε ρ

τών άρχαιοκαπήλων
(Σ υνέχεια  άπό τό προηγούμενο)

Χωρίς χρονοτριβή ξεκίνησε καί σέ λίγα 
λεπτά βρισκόταν Εξω άπό τό γήπεδο. 
Άφησε τό αυτοκίνητο σέ μιά γωνιά καί 
μόλις πρόλαβε νά μπή άπό μια πύλη 
πού Εκλεινε. Οί ομάδες είχαν βγή στόν 
άγωνιστικό χώρο καί οί Εξέδρες έσεί- 
οντο άπό τις ιαχές τών φιλάθλων. ’Η
ταν όμως άδύνατον νά πλησιαση στήν 
Εξέδρα, γιατί οί χιλιάδες τών θεατών 
είχαν κατακλύσει τόν χώρο καί μπροστά 
άπ’ τά κιγκλιδώματα. Ένας γνωστός 
συνάδελφός του μέ στολή τόν βγάζει 
άπό τό άδιέξοδο. Μέ τήν βοήθειά 
του διασχίζει τό πυκνό πλήθος καί 
φτοίνει μέχρι τό δεύτερο διάζωμα τού 
βορεινού πετάλου. Είναι άδύνατον όμως 
νά. παραμείνη Εκεί γιατί Εμποδίζει τήν 
θέα τών φιλάθλων.

—Πού πάτε κύριε ; τόν σταματά Ενας 
Χωροφύλαξ.

—Δέν βλέπομε τις φάσεις........Πληρώ
σαμε εισιτήριο κύριε Χωροφύλαξ .... 
συμπληρώνει ένας κοντόχοντρος μέ γυα
λιά.

—Μιά στιγμή παρακαλώ νά σάς Εξη
γήσω. Έχασα κάτι κα ί.. ..άρπαξε στήν 
τύχη ό 'Υπομοίραρχος καθώς ό Χωρο
φύλαξ Ερχόταν πρός τό μέρος του. Μέ 
έντεχνο τρόπο άφού Εξηγεί στό όργανο 
τής τάξεως τήν ιδιότητά του άνεβαίνει 
στήν κορυφή τών κερκίδων. Ά πό Εδώ 
πάνω είχε Ελεύθερο πεδίο παρακολουθή- 
σεως. Δέν είχε όμως προλάβη νά ξανασά- 
νη όταν άκούστηκε άπό τά μεγάφωνα τού

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε Π Π Α  
Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

(Σύνδεσις μέ τό προηγούμενο)

Μιά καλά όργανωμένη σπείρα άρχαιοκαπήλων δρα στήν 
περιοχή της πρω τευούσης καί βά ζει σέ μεγάλους μπελάδες 
τις .υπηρεσίες Α σ φ α λ ε ία ς . 'Ο Υ πομ οίραρχος Νέτας προσπα
θεί μάταια νά βρή λίγο  φ ω ς στό σκοτάδι τής ύποθέσεως 
δταν κάποιο κρυπτογραφικό σημείωμα τής σπείρας πού π έφ 
τει στά χέρια τής ’Αστυνομίας καί ή άγάπη τοΰ 'Υ πομοι
ράρχου γιά  τό ποδόσφαιρο, άρχίζουν νά φ ω τίζουν τό 
μυστήριο. . . .
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γηπέδου «Προσοχή—Προσοχή .. . .παρα- 
καλεϊται ό όδηγός τοΟ ύπ’ άριθ. 300.000 
Ι.Χ. έπιβατηγοΰ αυτοκινήτου δπως έξέλ- 
θη τοΰ γηπέδου καί μετακινήση τούτο 
έπειδή παρεμποδίζει τήν κυκλοφορία. 
Έπαναλαμβάνομεν ό όδηγός τοΰ ύπ’ 
άριθ. 300.000 Ι.Χ. έπιβατηγοΰ αύτοκινή-
του........... ». Ό  Υπομοίραρχος άπό αυτό
πού άκουσε καί στήν συνέχεια είδε, άπό- 
μεινε γιά λίγα δευτερόλεπτα σάν άποσβο- 
λωμένος. Λίγα μέτρα πιό χαμηλά άντιλαμ- 
βάνεται δυό άγνωστους πού μέχρι τότε 
παρακολουθούσαν άμέριμνοι τό μάτς, 
νά άνταλλάζουν ένα άνήσυχο βλέμμα. 
Σηκώνονται καί μέ άργές κινήσεις κα- 
τευθύνονται πρός τήν καταπακτή. Ά πό 
κοντά άκολουθεϊ καί ένας τρίτος πού κα
θόταν μιά θέσι μπροστά. Ό  'Υπομοίραρ
χος στά σάστιμά του ούτε πού προσέχει 
τά χαρακτηριστικά τους. Κάτι μυρίστη
καν καί φεύγουν.... ψιθυρίίει μέ άπόγνω- 
ση. Ταυτόχρονα μέ άκανόνιστα βήματα 
κατεβαίνει άπό τόν διάδρομο πού άφηναν 
οί θεαταί. Κανείς άπό τούς τελευταίους 
δέν προσέχει τήν παράξενη αύτή σκηνή. 
Οί περισσότεροι έχουν σηκωθή όρθιοι 
καί ξεσποϋν σέ ιαχές ύστερα άπό μιά 
φάση μέ διαδοχικά σούτ καί τυφλές άπο- 
κρούσεις μπροστά άπό τήν έστία τοΰ 
Άρεως. Τό τελευταίο αυτό στάθηκε μοι
ραίο γιά τόν 'Υπομοίραρχο. Μπερδεύ
τηκε άνάμεσα στό ξέφρενο πλήθος χά
νοντας τήν θέα καί τόν προσανατο
λισμό του. Ά πό λίγο νά τσακιστή στό 
τσιμεντένιο στηθαίο τής καταπακτής 
δν κάποιο χέρι δέν τόν συγκροτούσε τήν 
τελευταία στιγμή. Σάν βρήκε τόν σωστό 
βηματισμό του, όιρμησε σάν τρελλός 
πρός τήν έξοδο τοΰ γηπέδου. Κοντά στήν 
πόρτα άκουσε κάποια γνώριμη φωνή νά 
τοΰ φωνάζη. άλλά ούτε γύρισε νά κοιτά- 
ξη. Στήν συνέχεια ένας τροχονόμος τόν 
πληροφορεί γιά τρεις κυρίους πού βγή
καν τρέχοντος άπό τό γήπεδο καί άνοι- 
γοκλείνοντας μέ πάταγο τις πόρτες μιας 
κατάλευκης «Κορτίνας» έκκίνησαν μι 
ταχύτητα. Έφυγε τρέχοντας καί άπό ένα 
τηλέφωνο πού βρέθηκε μπροστά του σέ 
κάποιο περίπτερο, άρχισε νά μιλάη 
χωρίς νά παίρνη άνάσα.

—Κέντρον έκεί, ’Εδώ Ν έτας....Ναι ό 
'Υπομοίραρχος. Κύριε Κοντέα έσεΐς; 
Σας τηλεφωνώ έξω άπό τό γήπεδο'τής 
Α.Ε.Κ. όπου πριν λίγα λεπτά ένετόπισα 
τούς άρχαιοκαπήλους. Ναι Ναι.. ..είμαι
άπόλυτα σίγουρος ........Είναι τρεις, ήλι-
κίας 30—40 έτών. ψηλοί μέ ομοιόμορφες 
σχεδόν καμπαρτίνες.. ..Κινούνται μέ τό 
ύπ’ άριθ. 300.000 Ι.Χ. έπιβατηγό αύτοκί- 
νητο μάρκας «Κορτίνα» λευκού χρώμα
τος. Ναι σημειώστε 300.000 Ι.Χ. έπιβα
τηγό. Δώστε παρακαλώ κατεπεϊγον σήμα 
σ’ όλα τά περιπολικά τών Βορείων 
Προαστίων νά άποκλείσουν σέ μεγάλη 
άκτίνα τούς δρόμους πού περικλείουν τήν 
Ν. Φιλαδέλφεια άπό Άγιους Αναργύρους 
—Λιόσια—Κουκουβάουνες—Νέα ’Ιωνία 
καί οΰτω καθεξής συγκλίνοντας πρός τό 
Κέντρον . ..Ειδοποιήστε τόν κ. Διευ
θυντή καί τις άλλες αρμόδιες 'Υπηρεσίες 
τής Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πό
λεων .. ..Έκλεισε τό τηλέφωνο καί άνά- 
σανε βαθειά. Χωρίς χρονοτριβή έτρεξε 
στ’ αυτοκίνητό του. Σέ λίγο έφτανε στήν 
Διεύθυνση Αστυνομίας. ’Εκεί τά πάντα 
είχαν τεθή σέ συναγερμό. Τηλέφωνα κου
δούνιζαν συνέχεια, πόρτες άνοιγόκλει- 
ναν βιαστικά καί έντολές δίνονται σ' 
όλους τούς τόνους. Ό  Διευθυντής δέχτη
κε τόν ’Υπομοίραρχο στό γραφείο του.

Φαινόταν τό ίδιο άτάραχος όπως καί στις 
συνηθισμένες ώρες.

—Κύριε Νέτα, είπε δείχνοντας μιά 
πολυθρόνα, φαίνεται πώς τό θήραμα μάς 
ξέφυγε.... Ά ς  έλπίσωμε όμως πώς ξέφυγε 
προσωρινά. Γιά πήτε μου τώρα πώς έγινε 
καί μπερδεύτηκαν στά πόδια σας οί μέ
τό ........... άζημίωτο θαυμαστοί τής άρ-
χαίας τέχνης.

Ό  νεαρός Αξιωματικός άργά άλλά 
σταθερά, άρχισε νά έξιστορή τά πρά
γματα άπό τήν στιγμή πού άντίκρυσε 
τούς τίτλους τής έφημερίδος. Ό  πολύ
πειρος προϊστάμενός του δέν κατώρθω- 
νε νά κρύψη τήν έκπληξί του. Στό τέλος 
χαμογέλασε σκεφτικά.

—Ούδέν καλόν άμιγές κακού κ. Νέτα... 
Ή ταν όμολογουμένως μιά άπίθανη πε
ρίπτωση. Ό χ ι μόνο σάν μοναδικό, 
οφείλω νά ομολογήσω, φαινόμενο παρα
τηρητικότητας καί άμέσου συσχετισμού 
έκ μέρους σας, άλλά καί σάν μιά έξοργι- 
στικά πρωτάκουστη περίπτωση κακο
δαιμονίας. Δέν είναι καί λίγο νά ξεφύ- 
γουν τρεις άνθρωποι μπροστά σέ χιλιά
δες κόσμο καί έκατοντάδες Αστυνομι
κούς.

—Τήν ίδια στιγμή χτύπησε τό τηλέ
φωνο. Ό  Διευθυντής σήκωσε άργά τό 
άκουστικό καί άφοΰ άκουσε γιά λίγο 
μέ προσοχή, στό τέλος ζήτησε νά τόν 
ξαναπάρουν.

—Πολύ φοβάμαι, συνέχισε κλείνοντας 
τό τηλέφωνο, ότι τό αύτοκίνητο πού 
χρησιμοποίησαν οί άρχαιοκάπηλοι είναι 
κλεμμένο ή τουλάχιστον κυκλοφορεί 
μέ πλαστές πινακίδες. Οί φίλοι μας 
κοντά στ' άλλα κακοποιό τους προσόντα 
έχουν ή πρέπει νά έχουν έστω καί άπό 
προσωπική έμπειρία σωστές γνώσεις 
ψυχολογίας. Φρόντισαν νά θολώσουν 
γιά καλά τά νερά τους. Πώς τά κατά-

Ά σ τ ο ν ο μ ι κ ή  Λ ίο υ β έ λ α

Τ Ο  Π Ο Κ Ε Ρ

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ

φεραν; Άπλούστατα. Γιά νά μή δίνουν 
στόχο, βρήκαν ένα αύτοκίνητο πού δέν 
έμπνέει υπόνοιες καί μιά άκίνδυνη όσο 
καί καμουφλαρισμένη θέση άνάμεσα 
σέ χιλιάδες παθιασμένους φιλάθλους. 
Στήν αρχή ή συμφωνία μεταξύ πρώτου 
καί δευτέρου ήμιχρόνου, καί άμέσως 
ή μεταφορά μέ τό «άθώο» αύτοκίνητο 
πού ξεγλυστρά άπαρατήρητο άνάμεσα 
στις χιλιάδες τών άλλων πού έγκαταλεί- 
πουν όπως-όπως τό γήπεδο κάτω άπό τά 
βιαστικά σήματα καί τά παρατεταμένα 
σφυρίγματα τών τροχονόμων. Μέ άλλα 
λόγια δηλαδή έξυπνες ντρίπλες παρά
τό δικό μας στενό.......,μαρκάρισμα.
Καί μέ τό δίκιο τους. Κάθε γήπεδο έχει 
τις έξέδρες κοινές, έπισήμων, δημοσιο
γράφων........Ε'! γιατί νά μήν διαθέτη
καί μιά έξέδρα συναντήσεως........κακο
ποιών; .......Άπόμεινε γιά λίγο σκεφτικός.
Κύριε Νέτα, είπε στρεφόμενος πρός τόν 
Υπομοίραρχο, τώρα μπορείτε νά ξεκου- 
ραστήτε γιά λίγες ώρες. Πρέπει νά άνα- 
λάβετε δυνάμεις γιατί καθώς προβλέπω

Ο· σκέψεις τού Υπομοιράρχου άρχισαν νά μπαίνουν σέ κάποια σειρά καί τά 
λογικά συμπεράσματα τού άρχικοΰ γρίφου γιά τήν δρασι τών άρχαιοκαπήλων τόν 
οδηγούν στήν καλοστημένη παγίδα γιά τήν έξάρθρωσι τής σπείρας
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πολύ σύντομα θάχωμε καινούργια τρε
χάματα. Ό  'Υπομοίραρχος ετοιμάστηκε 
κάτι νά πή άλλά ό άλλος τόν έκοψε μέ 
μιά κίνηση τού χεριού. Γι' αύτό καταλα
βαίνοντας πώς κάθε άντίρρησίς του θά 
ήταν ανώφελη σηκώθηκε. Χαιρέτισε 
καί σάν υπνωτισμένος βγήκε άπό τό 
γραφείο. 'Αντί νά κατευθυνθή πρός τό 
άσανσέρ προτίμησε νά μπη δίπλα στό 
γραφείο του. Βαρυεστημένα ρίχτηκε 
σέ μιά πολυθρόνα προσπαθώντας νά 
βάλη σέ κάποια τάξη τις σκέψεις πού 
τόν τριγύριζαν. Ά πό έκεΐ σηκώθηκε 
όταν οΐ πρώτες σκιές άπό τό σούρουπο 
πού έπεφτε άρχισαν νά γλυστρούν μέσα 
στό μικρό δωμάτιο. Βγαίνοντας τράβηξε 
.κατ’ εΰθεΐαν πρός τήν πόρτα τού Διευ- 
θυντοΰ. ’Εκείνος σάν τόν είδε έδειξε 
άπορημένος.

-—Κύριέ Νέτα, είπε προσέχοντας τό 
κουρασμένο πρόσωπο τού νεαρού Αξιω
ματικού, άκόμη δέν πήγατε στό σπίτι 
σας;

—Ό  ύπνος άργεϊ νάρθη σέ τέτοιες 
ώρες κ. Διευθυντά άποκρίθηκε έκεΐνος 
ήρεμα καθίζοντας σέ μιά πολυθρόνα. 
Ξεκουράστηκα λίγο στό γραφείο μου.. ..

—Μαντεύω τήν άνυπομονησία σας 
νά μάθετε νέα είπε ό Διευθυντής προσφε- 
ροντας τσιγάρο. Λοιπόν κ. Νέτατόαύτο- 
κίνητο των φίλων μας βρέθηκε........

—Βρέθηκε, άπαντά σάν ήχώ έκεΐνος 
κρατώντας μετέωρο τό άναμμένο σπίρτο.

—Ναί σφηνωμένο σέ έναν ήλεκτρικό 
στύλο στήν προσπάθειά του νά ξεφύγη, 
άλλά χωρίς τούς έπιβάτες του. Τά αίματα 
πού βρέθηκαν στήν θέση τού οδηγού 
κι’ ένα ταξί άπό τήν «πιάτσα» τού Χαλαν
δρίου ώδήγησαν τούς ’Αξιωματικούς 
τής ’Ασφαλείας σέ κάποια κλινική τού 
'Αμαρουσίου. ’Εκεί πριν λίγη ώρα είχε 
μεταφερθή σέ κακά χάλια κάποιος, Σωτή
ρης Σωτηρίου, άπό δυό άνθρώπους πού 
άγνωστο γιά τήν ώρα μέ ποίό τρόπο έδω
σαν ψεύτικα στοιχεία ταΰτότητος καί 
έσπευσαν νά έξαφανισθοΰν. Τό αυτοκί
νητο ήταν κλεμμένο πριν λίγες ώρες. 
Είχαν ξηλωθή οί άληθινές πινακίδες 
του καί τήν θέση τους είχαν πάρει άλλες 
άληθινές μέν, άλλά κλεμμένες κι’ αύτές 
πριν ένα μήνα άπό διαφορετικό αυτοκί
νητο. Δηλαδή σατανικό καμουφλάρι
σμα ........

—Καί ό τραυματίας; ρώτησε κάπως 
άδέξια ό 'Υπομοίραρχος.

—Ό  φίλος μας δέν φαίνεται νάχη 
τραυματισθή σοβαρά καί θά γινόταν 
άφαντος άν δέν τόν προλάβαιναν στήν 
κλινική. ’Ωστόσο όμως κλείνει τά μάτια 
του όχι μόνο όταν άντιληφθή τούς ’Αξιω
ματικούς άλλά καί τις νοσοκόμες πού 
μπαίνουν στό δωμάτιό του. Φαίνεται 
γεννημένος γιά κακοποιός άλλά καί 
ήθοποιός. Ώ ς φαίνεται κρατάει τό στόμα 
του κλειστό γιά νά δώση τήν εύκαιρία
στούς άλλους νά ξεφύγρυν........Τά χαρ=
τιά του μάς πληροφορούν ότι «είναι έργά- 
της έπανελθών πρό 3ημέρου έκ Δυτικής 
Γερμανίας μέ σημείο εισόδου τό άερο- 
δρόμιο τού Ελληνικού». Τώρα άν τελευ
ταία οί φτωχοί μετανάστες χρησιμο
ποιούν γιά τις μετακινήσεις τους τήν 
πρώτη θέση, όπως μάθαμε, ένός «μπόϊγκ» 
τής «Λουφτχάνσα» καί χάριν οικονομίας 
ή γιά τήν άκρίβεια άρχαιοκαπηλίας 
μπαίνουν σέ κλεμμένα αύτοκίνητα αύτό
είναι μιά άλλη ίστορία........Μέ άλλα
λόγια ένα κρεσέντο άπό άπρόοπτα πού 
άγγίζει τά όρια τής φαρσοκωμωδίας

(Σ υνέχεια  είς τήν έπομένην σελίδα)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ■ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ 1972

Μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν διεξήχθησ.αν τήν 6, 7 καί 8 ’Οκτω
βρίου είς τό ’Εθνικόν Στάδιον Τριπόλεως οΐ έτήσιοι άγώνες στίβου 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. Τήν διοργάνωσιν 
τών άγώνων άνέλαβε καί έφερεν εις πέρας μέ άπόλυτον έπιτυχίαν 
ή 94η Στρατιωτική Διοίκησις Πελοποννήάου. Τούς άγώνας παρηκο- 
λούθησαν ό Υφυπουργός Περιφερειακός Διοικητής Πελοποννήσου 
κ. Λέκκας, ό Γενικός Γραμματεύς ’Αθλητισμού κ. Βλαδίμηρος, 
ό Στρατιωτικός Διοικητής τής 94ης Σ.Δ.1. Υποστράτηγος κ. Ραψο- 
μανίκης, ό έκπρόσωπος τού ’Αρχηγού ’Ενόπλων Δυνάμεων Υπο
πτέραρχος κ. Οικονόμου, ό κ. Νομάρχης ’Αρκαδίας μετά τών ’Αρχών 
τού Νομού, ’Ανώτατοι ’Αξιωματικοί έκπρόσωποι τών ’Αρχηγείων 
τώ^μετασχουσών τών άγώνων ομάδων καί πολλαί χιλιάδες φιλάθλων. 
Παρά τάς άντιξόους καιρικάς συνθήκας οί άθληταί άπεδύθησαν 
είς σκληρόν συναγωνισμόν διά τήν κατάκτησιν τής νίκης καί έπέ- 
τυχον άξιολόγους άθλητικάς έπιδόσεις. Ή  όμάς τής Χωροφυλακής 
κατετάγη είς τήν γενικήν βαθμολογίαν δευτέρα μέ 137 βαθμούς, 
καί μέ πρώτην τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, 155 βαθμούς, τρίτον τόν 
Στρατόν, 52 βαθμούς, τετάρτην τήν ’Αεροπορίαν, 42 βαθμούς, πέμ- 
πτον τό Ναυτικόν, 40 βαθμούς, έκτον τό Λιμενικόν, 34 βαθμούς 
καί έβδομον τό Πυροσβεστικόν, 2 βαθμούς.
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Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Λ ίο ο β έλ χ

Τ Ο  Π Ο Κ Ε Ρ

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ

άγαπητέ μου κ. 'Υπομοίραρχε...........
Γιά τήν ώρα δέν θέλω νά παραδεχτώ 
πώς είμαστε έμείς οί πρωταγωνισταί σέ 
αυτό τό ρεσιτάλ της κακοδαιμονίας, 
οΰτε νά πείσω τόν έαυτό μου νά μήν 
ανήσυχη. Οί δυό άνδρες άπόμειναν 
γιά λίγα λεφτά σκεφτικοί.

—Κύριε Διευθυντά. είπε λύνοντας 
τήν σιωπή ό ‘Υπομοίραρχος. Θά μού 
έπιτρέψετε νά σάς έκθέσω ένα σχέδιο 
πού συνέλαβα πριν άπό λίγο στό γρα
φείο μου. Δέν, ξέρω άν είναι έφαρμόσιμο 
άλλά........

—Σάς άκούω καί μάλιστα μέ ένδια- 
φέρον. διέκοψε ό Διευθυντής στηρίζον
τας τό πηγούνι του μέ τόν άριστερό 
άντίχειρα. Στήν άρχή άκουγε μέ φανερή 
άπορία τήν εισήγηση τού υφισταμένου 
του. Στό τέλος όμως δέν κατόφερςε νά 
κρύψη τήν ίκανοποίησί του.

—Έν τάξει κύριε Νέτα είπε άνάβον- 
τας ένα άκόμη τσιγάρο. Θά ρισκάρωμε 
τήν όλη υπόθεση, μ’ αύτόν τόν τρόπο, 
καί ό θεός βοηθός. Πρέπει όμως νά βια
στούμε λίγο, συμπλήρωσε φυσώντας 
μακρυά τόν καπνό. Καί όπως είπαμε.. 
"Οχι πολλές λέξεις...........

Ό  Υπομοίραρχος βγήκε στόν διά
δρομο, καί σέ λίγο καθισμένος στήν 
πολυθρόνα τού γραφείου του σχημάτισε 
στό καντράν τού τηλεφώνου ένα νούμερο.

—Γ ραφεία Έφημερίδος «Μεσημβρι
νός Ταχυδρόμος» άπαντά άπό τήν άκρη 
τού σύρματος μιά κρυστάλλινη γυναικεία 
φωνή.

—Παρακαλώ τόν συντάκτη Καρρά 
λέει δαγκώνοντας τό κάτω χείλος ό 
’Αξιωματικός.

—Αυτήν τήν στιγμήν είναι στό Γ ρα
φείο τού’Αρχισυντάκτη. Μπορείτε νά 
τόν ζητήσετε άργότερα...........

—Παρακαλώ είναι άνάγκη........
—Σάς είπα κύριε πώς είναι απασχολη

μένος. Ετοιμάζουν τό καινούργιο φύλ
λο ........

—’Ακριβώς γι’ αύτό βιάζομαι, μπλοφά
ρισε ό 'Υπομοίραρχος.

—Περιμένετε....... απάντησε ήρεμα τώ
ρα ή ίδια φωνή άπό τό τηλέφωνο. Στήν 
συνέχεια ό ’Αστυνομικός πληροφορείται 
ότι ό δημοσιογράφος Καρράς λίγα λεπτά 
πριν ξεκίνησε γιά τό Κέντρο «Έντελ- 
βάϊς» τής Κηφισιάς νά κάνη ρεπορτάζ 
άπό μιά συνεστίαση Ελλήνων καί ξέ
νων βιομηχάνων. Δέν άργησε νά φτάση 
μπροστά άπό τό πολυτελέστατο Κέντρο. 
Στήν είσοδο ό μαιτρ ύποκλίθηκε ευγε
νικά. Ή  σάλα πού μπήκε ήταν διακρι
τικά φωτισμένη, κατάμεστη άλλά περιέρ
γως ήσυχη. Ά πό τό βάθος έρχόταν μιά 
απαλή μουσική άπό «στέρεο». Τό έξα- 
σκημένο μάτι τού ’Αξιωματικού δέν 
άργησε νά έντοπίση τόν δημοσιογράφο.

Σάν διασταυρώθηκαν τά βλέμματά τους, 
έκεΐνος μέ φανερή ικανοποίηση άφησε 
τήν συντροφιά του καί ήρθε πρός τό 
μέρος του. Χαιρέτισε τόν ‘Υπομοίραρχο 
μέ τό γνώριμο έκεϊνο πλατύ γέλιο του. 
ΚοιτάΓοντάς τον καλύτερα σοβαρεύτηκε.

—Μού δίνεις τήν έντύπωση πώς άν 
δέν είσαι άρρωστος τούλάχιστον είσαι 
κατάκοπος τού είπε σφίγγοντας τό χέρι.

—Κι’ έσύ έμενα πώς είσαι λίγο ύπερ
βολικός. Πάμε τώρα γιά έ.να ποτό νά 
διαπιστώσης πώς είμαι μιά χαρά είπε 
γελώντας ό 'Υπομοίραρχος. Ό  άλλος 
τόν ακολούθησε καί σέ λίγο βρέθηκαν 
σκαρφαλωμένοι στό μπάρ.

—Λοιπόν; έκανε ό δημοσιογράφος.
—Καλά μάντεψες πώς είμαι κουρα

σμένος είπε ό Άστ-ΐνομ κό; σπρώχνον
τας πρός τό μέρος του τό ένα ποτήρι. 
Ξέρεις όμως γιατί;

—Πού νά ξέρω;
—Ξενύχτησα χθές τό βράδυ παίζοντας 

χαρτιά.
—-’Αποκλείεται γιατί δέν παίζεις ούτε 

τήν Πρωτοχρονιά.
—Ά λλο έννοώ είπε ό Υπομοίραρχος 

προσφέροντας τσιγάρο. ’Εδώ καί 16 
ώρες έχω άρχίσει μιά παρτίδα κλειστού 
πόκερ. Ά ν  κερδίσω αύτό θά έχη τήν 
έννοια πώς θ’ άφήσω γιά καιρό ήσυχη 
τήν κοινωνία άπό μερικά παληόμουτρα 
πού θά στείλω στήν φυλακή. Ό  δημοσιο
γράφος στήν συνέχεια άκουγε μέ προ
σοχή άδειάζοντας μέ άπανωτές γουλιές 
τό ποτήρι του. Ταύτόχρονα έβγαλε τό 
καρνέ του καί άρχισε νά γράφη βιαστικά 
γεμίζοντας δυό-τρεΐς σελίδες του. Τε
λειώνοντας έρριξε μιά ματιά στις ση
μειώσεις του.

—Δέν μπορώ νά τις βάλω σέ κάποια 
τάξη, είπε σηκώνοντας τό κεφάλι του. 
"Ετσι πού θυμάμαι τόν καιρό πού ήμουν 
άρχάριος στό έπάγγελμα. Δέν μπορώ 
νά έχω καί άλλες λεπτομέρειες;

—Δυστυχώς όχι έκανε κοφτά ό 'Υπο
μοίραρχος. Ό,τιδήποτε άλλο δέν θά 
είχε γιά τήν ώρα ιδιαίτερη σημασία. 
"Οταν μέ τό καλό τελειώση ή ύπόθεσις 
αύτή σού ύπόσχομαι πώς θά κάνης ένα 
άπό τά πιό έντυπωσιακά ρεπορτάζ τής 
καρριέρας σου.

—Τρέχω γιά τό τυπογραφείο τού είπε 
καθώς άφηναν τό μπαρ. Ένα λεπτό νά 
ειδοποιήσω τούς συναδέλφους μου.

Στήν έξοδο πριν μποΰν στά αύτοκίνη- 
τά τους, ό 'Υπομοίραρχος τού έπανέλαβε.

—Όπως είπαμε Κύριε Καρρά. Λακω
νική καί συγκρατημένη ή είδηση.

—Μήν άνησυχής. Καλή έπιτυχία.
— Εύχαριστώ άπαντά καληνυχτίζσν- 

τας ό Αστυνομικός.

Τήν άλλη ήμέρα τό άπομεσήμερο, 
μιά πολυτελής μαύρη «Μερσεντές», γλυ- 
στροϋσε άνάλαφρα σ’ έναν δρόμο τής 
Γλυφάδας. Σέ λίγο έστριψε σ’ έναν χω
ματόδρομο. Αφού διέτρεξε λίγα μέτρα 
χοροπηδώντας λικνιστά στήν άνώμαλη 
έπιφάνειά του σταμάτησε μπροστά άπό 
τήν καγκελόπορτα μιάς βίλλας χτι
σμένης μέ έξαιρετικά πρωτοποριακή 
γραμμή. Οί τρεις έπιβάτες της κατεβαί
νουν σιωπηλοί. Προπορεύεται ένας εύ
σωμος σαρανταπεντάρης περίπου μέ 
μαύρο έπανωφόρι καί γυαλιά, καί άκο- 
λουθοΰν ύποταχτικά οί άλλοι δύο κατά 
σειράν ήλικίας όπως φαίνεται. Ό  δεύ
τερος μικροσκοπικός καί άδύνατος μέ 
καρρώ ήμίπαλτο καί ένα γαλάζιο φου
λάρι στό λαιμό, μοιάζει μέ παλιάτσο 
πού μόλις σχόλασε άπό τό τσίρκο.

Πριν μπούν στήν βίλλα, ό τελευταίος 
καί νεώτερος τής συντροφιάς έρριξε 
ένα άνήσυχο βλέμμα πρός τόν δρόμο. 
Μπήκαν σ’ ένα σαλόνι μέ άκριβή έπί- 
πλωση καί μοντέρνους πίνακες στούς 
τοίχους. Πέρασαν κάμποσα δευτερό
λεπτα σιωπής. Ό  κοντόχοντρος διοπτρο
φόρος σκαλίζοντας ένα μικρό μπάρ 
προσφέρει ούΐσκυ πού οί άλλοι τό δέ
χονται μέ βουλιμία. Σ’ ένα νεύμα του 
ό νεώτερος τής παρέας ξεδιπλώνει 
μιά τσαλακωμένη έφημερίδα. Είναι ό 
«Μεσημβρινός Ταχυδρόμος». Ξεροκα
ταπίνει καί διαβάζει φωναχτά. «.. ..Νέαι 
έξελίξεις εις τήν γνωστήν ύπόθεσιν 
άρχαιοκαπηλείας ή όποια πρό διμήνου 
συνετάραξε τό Πανελλήνιον. Πληροφο- 
ρούμεθα έξ έγκύρου πηγής, ότι ή Χωρο
φυλακή ένετόπισε χθές τρία μέλη τής 
σπείρας εις τήν περιοχήν Νέας Φιλα
δέλφειας έπιβαίνοντα αύτοκινήτου. Έξ 
αύτών μετά περιπετειώδη καταδίωξιν 
συνελήφθη ό είς όνόματι Σωτήριος Σω
τηρίου. Έ ν τφ μεταξύ ώς διαπιστούται 
άπό τών πρώτων έσπερινών ωρών τής 
χθές ή Χωροφυλακή έχει άποκλείσει 
καί έρευνά μεγάλης άκτϊνος περιοχή 
μεταξύ Αιγάλεω καί Έλευσϊνος ένθα 
ώς έγνώσθη είς τήν έφημερίδα μας έκ 
κύκλων προσκειμένων πρός τήν Διεύ- 
θυνσιν Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευ- 
ούσης καθ’ όμολογίαν τού συλληφθέν- 
τος Σωτηρίου φερομένου ώς μεταμελη- 
θέντος, κρύπτονται τά άμυθήτου άξίας 
άρχαϊα αντικείμενα. Έ π’ αυτού προβλέ- 
πεται μέχρι τών άπογευματινών ώρών 
τής σήμερον έπίσημος άνακοίνωσις........

—Φτάνει!........γρύλλισε φτύνοντας στό
πάτωμα τό σβυσμένο πούρο πού κρεμό
ταν στά χείλη του ό κοντόχρονος. Διά
βολε τόν βρήκαν κιόλας τόν Σωτήρη;

Λέτε νά «έσπασε» καί νά τά ξέρασε 
όλα στούς τζανταρμάδες;

—Ό  Σωτήρης τά κατάφερε μιά χαρά! 
Πετάχτηκε ό άδύνατος μέ τήν φάτσα 
τού Κλόουν. Πριν χωρίσουμε τού είπα 
πώς άν τόν άνακαλύψουν νά κρατήση 
τό στόμα του κλειστό. Φαίνεται ότι μί
λησε ψεύτικα νά τούς παραπλανήση........

—  ......Καί νά είδοποιήση έμάς μέ
τούς χαζοδημοσιογράφους πού κατάπιαν 
κιόλας τό χάπι πώς τράβηξε σέ στραβό 
δρόμο τούς Χωροφύλακες συμπλήρωσε 
ό τρίτος. Νά μού ζήσης Σωτηράκη σαΐνι 
τής Άμφιάλης! συμπλήρωσε άδειάζον
τας μονορούφι τό ποτήρι του.

—Καί τά χαρτιά; ούρλιαξε άναπηδών- 
τας ό κοντόχοντρος. "Αν τά βρήκαν 
κάτω άπό τό κάθισμα τού Σωτήρη τότε 
τί γίνεται; Φοβηθήκατε μωρέ σάν γυμνα
σιόπαιδα καί τ’ άφήσατε έκεΐ νά μάς 
κάψουν........

Μεσολάβησε νεκρική σιγή γιά λίγα 
δευτερόλεπτα.

—  ..... Φαίνεται πώς δέν βρήκαν άκό
μη τά χαρτιά μέ τό σχεδιάγραμμα συνέ
χισε πιό ήρεμος τώρα. Καλά τά κατά
φερε ό Σωτήρης. Άλλά μέχρις ένός ση- . 
μείου. Πριν βροΰν τά καταραμένα έκεϊνα
χαρτιά πρέπει νά βιαστούμε........Πρώτα
θά μεταφερθή τό «πράμμα» σέ σίγουρη 
κρυψώνα τώρα μάλιστα πού οί Χωροφύ
λακες θά χαζεύουν στήν Ελευσίνα. 
"Υστερα τό σκάμε γιά έξω. Ά πό κεΐ τά 
κουμαντάρουμε μέ-δικά μας παιδιά πού 
θά βάλωμε στό πόστο μας. Απόψε 
τραβάμε γραμμή δ|ά τόν Μαραθώνα. 
Χωρίς νά χάση καιϊρό πέρασε σβέλτα 
στό χώλ άπ’ όπου άρχισε νά τηλεφωνή. 
Οί άλλοι δυό σά νά γύρευαν τήν εύκαι- 
ρία ξαναγέμισαν τά ποτήρια τους. Σάν
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ξαναγύρισε ό κοντόχοντρος έμοιαζε άλ
λος άνθρωπος. "Ενα σατανικό χαμόγελο 
κρεμόταν άπό τά λιπόσαρκα χείλη του. 
Μέ μάτια πού γυάλιζαν παράξενα λά
σκαρε την γραβάτα του καί ρίχτηκε σέ 
μιά πολυθρόνα, ένφ ή παραφουσκωμένη 
κοιλιά του χοροπήδησε άπανωτά λές 
καί κλωτσούσαν άπό μέσα κάποια μπάλ- 
λα. Στήν συνέχεια, μέ τά σπασμωδικά γέ
λια πού τόν έπιασαν ξανάρχισαν τά ίδια 
καί χειρότερα χοροπηδητά.

_Χάΐ χά! Χά! γρύλλισε δαγκώνοντας
τό πούρο του. Τήν πάθανε οι Χωροφύ
λακες μέ τό κόλπο τού Σωτήρη. Οί άν
θρωποί μας άπό τόν Μαραθώνα μοΰ είπαν 
στο τηλέφωνο πώς όλα τά σαράβαλα 
τής 'Αστυνομίας φορτωμένα μέ τούς 
μπράβους της έχουν ζώσει τούς δρόμους 
καί τά χωράφια άπό τού Αίγάλεω τήν 
μεριά. Ά πό Σταυρό, Αγία Παρασκευή 
καί μέχρι Μαραθώνα πού θά περάσουμε 
έμείς δέν κυκλοφορεί κουνούπι. Αντεστε
βάλτε νά πιούμε!........ ’Απόψε πιόνομε
τήν καλή καί άπό μεθαύριο τό γλεντάμε
στά καλύτερα καμπαρέ τής Εύρώπης........
Σήκωσαν όλοι τά ποτήρια τους ξεσπών-
τας σ’ ένα άχαρο χαχανητό........

Τό ίδιο βράδυ κατά τις έντεκα, ή μαύ
ρη «Μερσεντές» μέ τούς ίδιους επιβά
τες άφήνοντας τόν Μαραθώνα κατηφο
ρίζει φτερουγίζοντας πρός την Νέα Μά
κρη μέ κατεύθυνση τήν Α θή να .···· 
Σ’ όλο τό μήκος τού δρόμου, οπού υπάρ
χει διασταύρωση ή διακλάδωση, ένα 
νέο ιδιωτικό αυτοκίνητο γεμάτο Αστυ
νομικούς μέ πολιτικά καθοδηγούμενο 
άπό τό ραδιοτηλέφωνο, μπαίνει «τυχαία» 
στήν πορεία τής Μερσεντές. "Ολα έχουν 
συντονισθή μέ άκρίβεια ώστε ή παρα- 
κολούθησις νά μή γίνεται άντιληπτή. 
Ένα μονάχα αυτοκίνητο, μιά λευκή 
«Αάντσια Φούλβια»άκολουθεΐ συνέχεια 
σέ κατάλληλη άπόσταση. Είναι τού 
Διευθυντού τής Αστυνομίας. Σέ μιά 
στιγμή ή «Μερσεντές» στό ύψος τού 
Γέρακα, έστριψε πρός τήν Κηφισιά. 
Τότε σ’όλους τούς πομποδέκτες φορη
τούς καί μή. άκούστηκε ή φωνή τού 
Αιευθυντού ήρεμη καί κοφτή: «Προσο
χ ή ........Προσοχή.........όδεύομεν πρός
Κηφισίάν........Άπαντα τά ειδικά πλη
ρώματα άνασχέσεως τής κυκλοφορίας 
τομέων Δλ Ε' καί ΣΤ' είς κατάστασιν 
έτοιμότητος συγκλίνοντα πρός σημεΐον 
ΖΗΤΑ.

Ή  Μερσεντές καταβροχθίζει γρήγορα 
τά χιλιόμετρα. Ό  χοντρός μέ τά γυαλιά, 
οδηγεί άμίλητος ένώ στό πίσω κάθισμα 
οί δυό συνεργάτες του μοιάζουν σάν νά 
λαγοκοιμούνται. Σέ μιά στιγμή, λίγο 
πιό κάτω άπό τό Ζηρίνειο, έκοψε ταχύ
τητα. Οί δυό έπιβάτες πετάχτηκαν άπ’ 
τις θέσε ; τους. Ό  δρόμος μπροστά είχε 
κλείσε' άπό 3 - 4  ΕΧ. αυτοκίνητα πού 
βραδυτίοροΰσαν.

—Μά τι συμβαίνει; ρωτάει άνήσυχα 
ό νεώτερος τής συντροφιάς.

—Φαίνεται πώς τίποτε ήλίθιοι έχουν 
τρακάρει είπε γκρινιάζοντας ό χοντρός 
κατεβάζοντας ταχύτητα. Πλησιάζοντας 
βλέπουν καλύτερα. Δυό ιδιωτικά αυτοκί
νητα στριμμένα πρός τό κράσπεδο τού 
δρόμου φαίνονται πώς έχουν συγκρου- 
σθή. Ή  κίνησις έχει έντελώς διακοπή 
ένώ άπό τις δυό πλευρές τού δρόμου οί 
προβολείς δύο περιπολικών σκορπίζουν 
τριγύρω γαλάζιες άνταύγειες.

—Νά πάρη ό διάβολος........ Τώρα
βρήκαν αύτοϊ οί άτζαμήδες νά τρακά
ρουν; μουρμουρίζει ό χοντρός δαγκώ

νοντας τό πούρο του. Ένας τροχονόμος 
τού κάνει σήμα νά σταματήση δεξιώτερα.

—'Υπακούει γιατί δέν γίνεται άλλοιώς. 
Γιά νά δείξη περισσότερο φυσιολογικός 
κατεβάζει τό τζάμι καί ρωτάει έναν μο- 
τοσυκλεττιστή.

—Πώς έγινε κύριε τροχονόμε; χτύ
πησαν σοβαρό;

—Μπά τίποτε. Γυρίζονται τά έξωτερι- 
κά μιάς ταινίας καί μάς παρεκάλεσαν 
νά κλείσωμε προσωρινά τόν δρόμο 
άπαντά ήρεμα έκείνος. Ετοιμάζεται νά 
διαμαρτυρηθή. άλλά τήν ίδια στιγμή τόν
πιάνει κάτι σάν δυνατό σύγκρυο........
Ά πό δίπλα του ξεπροβάλλουν 4—5 μέ 
πολιτικά. Ά πό ένστικτο δοκιμάζει νά
βάλη έμπρός. Μάταιος όμως κόπος........
Οί πόρτες τής «Μερσεντές» άνοίγουν 
άπότομα καί οί έπιβάτες της πριν συνέλ- 
θουν βρίσκονται μέ τις χειροπέδες περα
σμένες. Ανοίγεται τό πόρτ — μπαγκάζ 
καί άπό έκεϊ ξεφορτώνονται ξύλινα 
κιβώτια γεμάτα άπό τά πολύτιμα άρχαΐα. 
"Ολα τελειώνουν σύντομα καί άπλά, 
χωρίς · καταδίωξη, σειρήνες, καί τό 
σπουδαιότερο χρήσι περιστρόφων. Σέ 
λίγα λεπτά, τό πολύτιμο φορτίο μέ τούς 
τρεις άρχαιοκαπήλους, υπολείμματα τής 
σπείρας καί σωστά ψυχικά έρείπεια, 
βρίσκονται στήν Διεύθυνση τής Αστυ
νομίας. Εκεί είναι συγκεντρωμένοι όλοι 
όσοι έλαβαν μέρος στό άνθρωποκυνη- 
γητό τών τελευταίων 48 ώρών. Ο Διευ
θυντής ικανοποιημένος σφίγγει τά χέρια 
όλων. Φθάνοντας· · στόν Υπομοίραρχο 
Νέτα δέν κρύβει τόν ένθουσιασμό του.

—Τό πέταλο τού γηπέδου τής Νέας 
Φιλαδέλφειας άπεδείχθη γούρικο τού 
είπε χαμογελώντας. Εύχομαι νά έχη τό 
ίδιο άποτέλεσμα καί γιά τήν όμάδα σου.

—Τήν ίδια στιγμή, κατέφθασε καί ό 
δημοσιογράφος Καρράς. Φαινόταν άνυ- 
πόμονος νά μάθη νέα.

— Ά ξιος ό μισθός σας Κύριε Καρρά 
τού λέει ό Διευθυντής σφίγγοντας του 
τό χέρι. Η είδηση πού έδημοσίευσες 
στήν έφημερίδα σου, ήταν τό πιό έλκυ- 
στικό δόλωμα γιά τούς άρχαιοκαπήλους. 
Αργότερα βρήκαμε τά χαρτιά στό αυτο
κίνητο πού έγκατέλειψαν. "Ισως όμως 
νά μάς ήταν άχρηστα έάν προλάβαιναν 
νά ξεσηκώσουν τά άρχαΐα άπό τόν Μα
ραθώνα.

—-........Μά δέν καταλαβαίνω άπόλυτα
είπε ό δημοσιογράφος........

—Θά καταλάβετε όταν σέ λίγη ώρα 
θά παραδίνετε στήν έφημερίδα σας ένα 
συναρπαστικό ρεπορτάζ άπάντήσε χα
μογελώντας ό Διευθυντής. ’Εκείνος χω
ρίς χρονοτριβή έβγαλε τό καρνέ του. 
Σχεδόν άμέσως κατέφθασαν καί άλλοι 
δημοσιογράφοι διψασμένοι κΓ αύτοί νά 
μάθουν νέα. Σ’ ένα διπλανό γραφείο, 
τά φλάς τών φωτορεπόρτερς άστρά- 
φτουν καθώς άποθανατίζουν ένα σωρό 
άπό άρχαΐα άντικείμενα σπάνιας τέχνης. 
Είναι περασμένες τρεις μετά τά μεσά
νυχτα όταν ό "Υπομοίραρχος Νέτας παρ
κάρει κάτω άπό τό διαμέρισμά του. 
Κατεβαίνοντας έτοιμάζεται νά κλειδώση 
τ’ αυτοκίνητο, άλλά σάν νά μετανοιώνη 
άνοίγει τήν πόρτα. Σκύβει καί απλώνον
τας τό χέρι ξεκρεμάει τό άσημένιο 
μπρελλόκ μέ τόν «Ρίνγκο».

—  ......Καιρός νά γυρίσης καί έσύ
στό σπίτι σερίφη μου........  σιγοψιθυ
ρίζει.
Καθώς άνεβαίνει μέ τό άσανσέρ, στην 
σκέψη του έρχονται τό λόγια τού Αμε
ρικανού συναδέλφου του Ρίτσαρντ Πά- 
τερσον τήν ώρα πού τού χάριζε τό μικρό 
αότό σουβενίρ. 4Σοΰ τό χαρίζω—τού 
είχε πή—γιά νά θυμάσαι τήν Φιλία μας 
καθώς καί τήν άρχή, ότι άπό τούς Αστυ
νομικούς κερδίζει πάντοτε έκείνος πού 
άντιμετωπίζει τήν πιό άπλή άπασχόληση 
σάν μιά μεγάλη άποστολή........».

Χ Α Μ Ο Γ Ε Λ Α Σ Τ Ε
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Τήν 25-9-1972 καί ώραν 17.30' ελαβε χώραν εις ειδικήν 
αίθουσαν τών Σχολών Χωροφυλακής ένημέρωσις τοΟ κ.Ύπουρ- 
γοΟ Δημοσίας Τάξεως έπί τής κρατούσης καταστάσεως εις 
τό Σώμα (προσωπικόν—έκπαίδευσις—τεχνικά μέσα—ασφά
λεια—Τροχαία κ.λ.π.) καί τών άπασχολούντων αυτό προβλη
μάτων, ώς καί πλήρης άνάλυσις τοϋ καταρτισθέντος καί τεθέν- 
τος ήδη εις έφαρμογήν 5ετοΰς προγράμματος έκσυγχρονισμοΟ 
1971—1975. Έ ν άρχή ώμίλησεν ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
έν συνεχεία δέ ό Διευθυντής Όργανώσεως]Α.Χ. Συνταγματάρ
χης κ. Παπαδόπουλος προέβη εις άναλυτικήν καί έμπεριστα- 
τωμένην άνάλυσιν τοϋ θέματος διά συγχρόνου προβολής 
φωτεινών διαφανείων.

Ό  κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, μετά τήν ένημέρωσιν, 
έξέφρασε τήν ίκανοποίησίν του διά τόν άριστον τρόπον 
χειρισμοϋ τών άπασχολούντων τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
προβλημάτων καί τήν μεθόδευσιν αυτών καί συνέστησε 
συνεχή δραστηριοποίησιν πρός έπίτευξιν τών τεθέντων 
υπό τοϋ πενταετούς προγράμματος στόχων καί έπιδιώξεων. 
Εις τάς φωτογραφίας είκονίζονται στιγμιότυπα άπό τήν 
ένημέρωσιν.

Qnuifpoipiiijj

ίπικιιιρότιΐ!

Τήν 17-9-72 έτελέσθη εις Μελιγαλά Μεσση
νίας έπιμνημόσυνος δέησις, χοροστατήσαντος 
τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας 
κ. κ. Χρυσοστόμου, υπέρ τών (2.000) περίπου 
άνάνδρως σφαγιασθέντων άνδρών Χωροφυλα
κής, Στρατοϋ ι?αί έθνικοφρόνων πολιτών υπό τών 
Κ]Συμμοριτών τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1944.

Εις τήν τελετήν παρέστησαν οί Υπουργοί 
'Εσωτερικών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κ. κ. 
Άνδρουτσόπουλος καί Λαδάς, ό Υφυπουργός 
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Μπαλόπουλος καί ό 
Υφυπουργός—Περιφερειακός Διοικητής Πελο- 
ποννήσου κ. Λέκκας, οί Γενικοί Γραμματείς 
τών Υπουργείων Εσωτερικών κ. Φωκάς, Οικο
νομικών κ. Γεωργακόπουλος καί Ναυτιλίας — 
Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών κ. Γκότσης, ό 
Αρχηγός Χωρ]κής ’Αντιστράτηγος κ. Χρίστος 
Καραβίτης, ό Δ]τής τής 94ης Σ. Δ. I. Υποστρά
τηγος κ. Ραψομανίκης, οί κ. κ. Νομάρχαι Μεσ
σηνίας, ’Αρκαδίας καί ’Ηλείας, μέλη τής Συμ
βουλευτικής ’Επιτροπής, ό Ύπαρχηγός τής 
Αστυνομίας Πόλεων, ό Α’ ’Επιθεωρητής τής 

Χωρ]κής, έκπρόσωποι τών τοπικών άρχών, οι
κείοι τών θυμάτων καί πλήθος κόσμου.

Μετά τήν δέησιν έγένετο κατάθεσις στεφά
νων καί προσκλητήριον νεκρών εις τόν χώρον 
τοϋ μνημείου.

Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν 
τελετήν.
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Τήν 4-10-72 ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής έδέχθη εις τό γρα- 
φεΐον του τήν χήραν τοΰ φονευθέντος έν τή έκτελέσει τού κα
θήκοντος Χωρ]κος Δημητρίου Τρισμπιώτη. Ό  κ. ’Αρχηγός 
έκφρόσας πρός τήν χήραν τό βαθύ αίσθημα συναντιλήψεως 
των άνδρών τοϋ Σώματος διά τήν άπώλειαν τοϋ συζύγου της, 
παρουσία καί των κ. κ. Α καί 8' Ύπαρχηγών Χωο|κής ώς καί 
τοϋ κ. Δ]ντοΰ Προαστίων Πρωτευούσης έπέδωσεν εις αύτήν 
έπιταγήν 50.000 δραχ. πρός οικονομικήν ένίσχυσιν τής οικο
γένειας της. Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν έπί- 
δοσιν τής έπιταγής.

ζήλευτο ντύθηκε τήν στολή τοϋ Ένωμίρχου, στήν Κώ 
όπου διαμένει, καί πράγματι έξέπληξε τούς χιλιάδες 
τουρίστας πού μέ άληθινή μαεστρία έξενάγησε στήν 
πατρίδα τοϋ Ίπποκράτους.

Τήν 26-9-1972 καί ώραν 8ην μ.μ. ύπό τής Β' Έπιθεωρήσεως 
Χωροφυλακής έδόθη δεξίωσις εις τήν Λέσχην ’Αξιωματικών 
Φρουράς Θεσσαλονίκης, πρός τιμήν των νέων ’Ανθυπομοι
ράρχων τάξεως 1972 έπί τή λήξει τής πρακτικής έκπαιδεύ- 
σεώς των εις τήν Θεσσαλονίκην.

Τούς προσκεκλημένους ύπεδέχετο ό Επιθεωρητής Χωρο
φυλακής Ταξίαρχος καί ή Κα Χρήστου Ράλλη, ό Διευθυντής 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος καί ή Κα Ήλία ’Αθα- 

* νασάκους καί ό ’Αρχηγός τής τάξεως των νέων ’Ανθυπομοι
ράρχων.

Κατά τήν διάρκειαν τής δεξιώσεως τήν οποίαν έτίμησαν 
διά τής παρουσίας των άπασαι αί άρχαί τής συμπρωτευούσης 
έπεκράτησε άτμόσφαιρα έγκαρδιότητος, οί προσκεκλημένοι 
δέ έξέφρασαν τά συγχαρητήριά των εις τόν κ. ’Επιθεωρητήν 
Χωροφυλακής διά τήν ώραιοτάτην έκδήλωσιν καί τάς άρίστας 
έντυπώσεις ας άπεκόμισαν έκ τής έπαφής των μετά τών\ νέων 
Ά  νθυπομο ι ρά ρχω ν.

Ή  Χωροφυλακή έχει κατακτήσει τόν παιδικό κόσμο 
ό όποιος στό πρόσωπο τών άνδρών της βλέπει τόν φίλο 
καί συμπαραστάτη της. Ό  μικρός τής φωτογραφίας, 
Γεώργιος Σβΐνος τό όνομά του καί γεννήθηκε στήν 
Αυστραλία πριν άπό 10 χρόνια, μέ αυθορμητισμό άξιο-
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'Η Τσαρική Ρωσία γιόρτασε τήν 
πεντηκονταετηρίδα τής ναυμαχίας 
τοϋ Ναυαρίνου, συνδυάζοντας την 
μέ τή θριαμβευτική νίκη της κατά 
τής Σουλτανικής Τουρκίας, πού 
κατέληξε στή συνθήκη του 1877 
πού μάς έδωσε τή Θεσσαλία καί τό 
νομό "Αρτης. Μέ τήν ευκαιρία 
αυτή εκτέθηκε γιά πρώτη φορά ή 
ρωσική πλευρά τοϋ κοσμοϊστορι- 
κοϋ ναυτικού μεγαλουργήματος. 
Είχαν περάσει από τότε πενήντα 
χρόνια, οί πρωταγωνιστές είχαν 
φύγει από τή ζωή καί επομένως 
μπορούσαν, νά έκτεθοΰν ακίνδυνα 
πιά τά διάφορα ιστορικά περιστα
τικά, πού αν δημοσιεύονταν τότε 
μπορούσε νά δημιουργηθή έπι- 
κίνδυνη κατάσταση, μέ τήν εύκο- 
λία πού κηρύσσονταν τότε οί πό
λεμοι. Κατά τή διάρκεια τοϋ εορτα
σμού έκυκλοφόρησαν τότε καί δύο 
ρωσικά βιβλία πού μεταφράσθηκαν
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άμέσως, στά Γαλλικά καί τά Ε γ
γλέζικα.

Τό ένα έφερε τόν τίτλο «ΕΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΝ ΝΑΥΑΡΙΝΩ ΕΚΣΤΡΑ
ΤΕΙΑΣ». Πρόκειται διά τήν άφή- 
γηση πολεμιστοϋ αξιωματικού πού 
έζησε τό μέγα άνδρα,αθημα των 
'Ηνωμένων Ευρωπαϊκών στόλων. 
Τό όνομα του δέν άναφέρεται. Τό 
άλλο συγγράφηκε από γνωστότατο 
στην εποχή στρατιωτικό συγγρα
φέα, τόν Μπογδάνοβιτς.

Τό περιεχόμενο τοΰ πρώτου είναι 
ένα είδος μνημονευμάτων, παρά πο
λύ περίεργο γιατί ό συγγραφέας δέν 
υπήρξε μόνον αύτόπτης. αλλά έλα
βε καί ενεργό μέρος στή ναυμαχία. 
Είναι ένας άπό τούς ήρωες αξιω
ματικούς πού υπηρετούσε στό 
επιτελείο τού Άρχιναυάρχου του 
Έϊδεν.

Ό  Μπογδάνοβιτς συνέταξε μιά 
έκθεση περιληπτική τοΰ άξιοθαύ- 
μαστου τούτου τής διπλωματίας κα
τορθώματος, βασιζομένη σέ επίση
μα απόρρητα έγγραφα πού τό Ρω
σικό Ναυαρχείο έθεσε στή διά 
θέσή του. Περιέχει ακόμα καί έπι 
στολές τού Βρεταννοϋ Άρχιναυά- 
ρχου καί των τριών στόλων Κό*- 
ριγκτων.

Ά πό τά κείμενα αύτά άντλησε τά 
στοιχεία ή μεγάλη έφημερίδα τής 
Πετρουπόλεως «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙΡΟΣ» 
καί στό ύπ’ άριθ. 589 φύλλο της μάς 
δίνει τις ιστορικές σκιαγραφίες τών 
τριών Ναυάρχων πού έσωσαν τήν 
Επανάσταση. Επιβάλλεται λοιπόν 
νά γνωρίζη καί ό "Ελληνικός κό
σμος τήν άπόρρητη αύτή πλευρά 
τών τριώνΜεγάλων εκείνων Φιλελ
λήνων στούς οποίους τόσα οφείλει 
ή Πατρίδα μας.

X Ε Υ Δ Ε Ν

"Αρχίζουμε άπό τό Ρώσο Ναύαρ
χο τής Ρωσικής μοίρας τής Μεσο
γείου.. πού δέν είναι Ρώσος τήν 
έθνικότητα άλλά Όλλανδέζος. Γεν
νήθηκε, κατά τόν Μπογδάνοβιτς 
στή νΆ γη ν τις 25 Αύγούστου τοΰ 
1772. Ήταν λοιπόν στό Ναυαρΐ- 
νον 56έτών. Τό πλήρες όνομά του 
είναι Κόμης Λογγΐνος —Πέτρου 
— 'Έϊδεν. Έντεκα χρονών πε
ριέπλευσε τόν ώκεανό ύπό τόν 
Κέγγσπέργεν γνωστό στούς πο
λεμικούς ναυτικούς κύκλους τοΰ 
καιροΰ του. Ή  νεότητα τοΰ ηρώα
τοΰ Ναυαρίνου υπήρξε λιγάκι.......
θυελλώδης. Σάν γύρισε άπό τό μα
κροχρόνιο ταξίδι, άξιωματικός

-πια. βρήκε τήν πατρίδα του άνάστα- 
τη. Ό  τοτινός πρωθυπουργός βλέ
ποντας πώς ή εισβολή τών Φραν- 
τζέζων στή χώρα του ήταν ζήτημα 
ήμερών, άναγκάσθηκε νά πάρη 
τήν οίκογένειά του καί νά ζητήση 
άσυλο στό εξωτερικό. Ό  κόμης 
"Εϊδεν ύπό τις διαταγές τοΰ ναυάρ
χου Βαΐλαντ φυγάδευσε τούς πρί
γκιπες τοΰ βασιλεύοντος οίκου τής 
Όράγγης μέ 19 ψαράδικες βάρκες 
Ξαναγύρισε στήν πατρίδα του τό 
1795 καί έφυλακίσθηκε μόλις άπο- 
βιβάσθηκε. Στή φυλακή κάθησε 
τρεις μήνες. Κατώρθωσε όμως νά 
άποδράση, μετεμφιεσμένος σέ άγρό- 
τη κυνηγημένος άπό τούς ύπερπα- 
τριώτες τοΰ καιροΰ του,. Έτσι άπο- 
χαιρέτησε τή γενέθλιά του γή καί 
κατευθύνθηκε στήν Πετρούπολη, 
όπου καί τόν πρόσλαβε στό ναυ
τικό της ή Μεγάλη Αικατερίνη καί 
τόν τοποθέτησε πλοίαρχο—κυβερ
νήτη τοΰ κωπηλατικοΰ, τοΰ στόλου 
τής Μαύρης Θάλασσας.

Υπηρετούσε μέ τήν εθνική του 
υπηκοότητα ώς τό 1810, όπόταν 
δέχθηκε τήν Ρωσική, σάν έμαθε 
πώς ή πατρίδα του προσαρτήθηκε 
στή Γαλλική Αύτοκρατορία. Στή 
νέα του πατρίδα ό Κόμης “Εϊδεν 
συνδέθηκε μέ στενούς φιλικούς 
δεσμούς μέ τόν Α.Ι.Μολλέρο, ναυ
τικόν κΓ αύτόν. Πρόκειται γιά τόν

κατόπιν ύπουργό τών Ναυτικών 
τοΰ Τσάρου τόν καιρό τής ναυμα
χίας τοΰ Ναυαρίνου. Τό περιστα
τικό αυτό πιθανώς νά συντέλεσε 
στό νά άνατεθή στόν “Εϊδεν ή 
στολαρχία τής Ρωσικής μοίρας τής 
Μεσογείου. Ό  Ρικατσέφ χαρακτη
ρίζει τό ναύαρχο "Εϊδεν αρχηγό 
έμπειρο, φημιζόμενο γιά τή δικαιο- 
κρισία του καί τήν εύπροσηγορία 
του στούς ύπηρετοΰντας ύπό τις 
άμεσες διαταγές του.Μέ τούς μόνους 
πού δέν τά πήγαινε διόλου καλά 
ήσαν οί διπλωμάτες. Ή εύθυδικία 
του συγκρούονταν συνέχεια μέ 
τούς έλιγμούς τους.

"Ετσι τουλάχιστον, έγραψε πρός 
τόν ίδιο σέ κάποια άρμόδια περί
σταση ό Ριμποπιέρ. «'Υπηρετούμε 
εμείς τόν ίδιο κυρίαρχο, έμπιστευ- 
θήκανε σέ μάς τά ίδια συμφέροντα, 
κατά συνέπεια πρέπει νά έμπνεό- 
μαστε άπό τά ίδια αισθήματα. 
Ωστόσο κατάντησε αδύνατο- νά 
συνεννούμεθα», Τά ίδια τοΰγραψε 
καί ό Κατακάζης. «Ή άνυπομονη- 
σία καί ή οργή μέ τήν οποία ή ύμε- 
τέρα Έξοχότης απορρίπτει συνέ
χεια καί τις έλάχιστες παρατηρή
σεις μου, καταντοΰν νά σάς εξα
ναγκάζουν νά μέ θεωρήτε-μάλλον 
ένοχλητικό παρά ώφέλιμο ύπάλ- 
ληλο τής Α.Μ.».

Γιά τόν ίδιο λόγο δέν είχε καλές
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σχέσεις καί μέ τό Γάλλο συνάδελ
φό του Ντέ—Ρινύ. Ή κακή του διά
θεση κορυφώθηκε σέ τέτοιο σημείο, 
πούτήν ίδια μέρα τής ναυμαχίας τοϋ 
Ναυαρίνου είπε ό Κόδριγκτων σέ 
κάποιον, πού δεν άναφέρεται δυ
στυχώς τό όνομά του «Τό θέμα είναι 
άν μπορώ εγώ νά είμαι σίγουρος 
γιά τή φιλική σύμπραξη τών δύο 
αύτών ανθρώπων. Υπάρχει άνάμε- 
σά τους μιά τέτοια άντιζηλία, πού 
μοΰ φαίνεται πώς είναι έτοιμοι νά 
καταπολεμήσουν ό ένας τόν άλλον 
μέ τήν ίδια μανία πού θά χτυπήσουν 
τόν Τουρκοαιγυπτιακό στόλο».

Γι’ αύτό ό Κόδριγκτων γιά νά 
είναι ήσυχος άπό κάθε κακό ένδε- 
χόμενο τοποθέτησε τόν Εγγλέζικο 
στόλο άνάμεσα στούς δυό άλλους.

Μετά 'τήν ναυμαχία ό Έϊδεν έζη- 
σε είκοσι δύο χρόνια. Πέθανε στο 
Ρέβελ στις 5 ’Οκτωβρίου 1850, 
στρατιωτικός διοικητής τής πιό 
άνεπτυγμένης αυτής περιοχής τής 
αυτοκρατορίας,άγαπώμενος καίθρη- 
νούμενος άπό όλους."Οχι λίγοι συμ
πολεμιστές του, λείψανα σεβάσμια 
τής ένδοξης έκείνης έποχής συνώ- 
δευσαν τό νεκρό του ώς τήν τελευ
ταία του κατοικία. Ζοΰσαν άκόμη 
τότε άπό τούς συμπολεμιστές του, 
πού ήσαν στό Ναυαρΐνο,7 ναύαρχοι, 
3 αντιστράτηγοι, 2 ύποστράτηγοι,
1 πλοίαρχος α' τάξεως, 1 σύμβουλος 
τής Επικράτειας, 1 συνταγματάρ
χης, 1 άντισυνταγματάρχης, 1 ταγ
ματάρχης καί 3 πλοίαρχοι. Γιά τούς 
άπλοΰς ναύτες δέν έχουμε πληρο
φορίες.

Κ Ο Δ Ρ Ι Ν Γ Κ Τ Ω Ν

Ό  εύθύτατος καί τιμιώτατος Κό- 
δριγκτων. ό συμπαθητικώτερος καί 
διπλωματικώτερος τών συμμάχων 
ναυάρχων, ήταν τό ίδιο άσπονδος 
καί κηρυγμένος εχθρός τής διπλω
ματίας. Φαίνεται άλλωστε καί άπό 
αύτά τά κείμενα τών επιστολών του, 
ή άνυποληψία του πρός τούς δι
πλωματικούς έλιγμούς. Παίρνει π χ. 
άφορμή άπό τήν έρμηνεία πού 
έδωσαν αύτοί τής Λονδίνειας συνθή 
κης άποκλειστικά μεροληπτικήν 
υπέρ τών Τούρκων καί γράφει: «Μά 
τέτοιο είναι πάντα τό άποτέλεσμα 
τής συζεύξεως τοϋ ίσου δρόμου μέ 
τά βορβορώδη μονοπάτια. Στήν πο
λιτική καθώς καί τόν περίπατο κανέ
νας δέν πρέπει νά περιμένη πώς είναι 
δυνατόν νά γυρίση σπίτι του μέ κα
θαρά παπούτσια».
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«Ή ήχώ τού Ναυαρίνου». Τραγούδι γαλλικό αφιερωμένο στήν ναυμαχία πού 
έπεσφράγισε τήν έλευθερία τής 'Ελλάδος. Οί πρώτες γραμμές τοϋ τραγουδιού ήσαν 
οί έξής: «παρηγορηθήτε εύγενικά παιδιά τής Ελλάδος. ’Ακοΰτε τήν ήχώ τού Ναυα
ρίνου».

Είναι άλήθεια πώς κι’ αύτοί οι 
ίδιοι οί διπλωμάτες άπαύδησαν άπό 
τις ίδιες τις δικές τους διαστροφές. 
Γράφει π.χ. ό ’Εγγλέζος πράκτορας 
Μπρόδβικ στον "Εϊντεν: «Είθε νά δώ- 
ση όθεός νάέξακολουθήση βασιλε
ύουσα ή σύμπνοια άνάμεσα στις δυό 
Αύλές μας. ’Επειδή όμως αυτές οί 
δουλιές έξαρτώνται άπό τήν επιβλα
βή έπιρροή τών διαφόρων Μεττερ- 
νίχων καί όλου τοϋ άλλου διπλω
ματικού συναφιοϋ, παρηγοροϋμαι 
τουλάχιστον μέ τήν ελπίδα πώς ή 
φιλία πού μάς συνδέει δέν θά πάθη 
άπό τούς πολιτικούς τσακωμούς τών 
Αύλών». Καί ό Κατακάζης ομολο
γούσε πρός τόν ίδιο: «Ίσως μοΰ 
πήτε Κόμη, ότι μιλάω μέ μυστικο- 
πάθεια. ’Αλλά πώς νά μήν καταφύ- 
γη, ναύαρχέ μου, ό άνθρωπος στό 
Δημιουργό του, όταν τά πλάσματά 
του αύτά, δέν κάνουν τίποτα άλλο 
παρά νά έμπαίζουν τό ένα τό άλλο».

Εύκολα συμπεραίνει κανείς άπ’ 
αύτά τά αισθήματα τί μπορεί νά 
έτρεφε στήν καρδιά του ό ντόμπρος 
αύτός θαλασσινός: Τήν παραμονή 
τής ναυμαχίας ό Κόδριγκτων έγρα
ψε στή γυναίκα του: «Τό τελεσίγρα
φο πού έστειλα στόν Ίμπραήμην 
μοΰ τό φέρανε πίσω άναποσφράγι- 
στο. Ό  ψεύτης διερμηνέας του είπε 
πώς δέν ξέρει κανένας πού · είναι

’Εγώ όμως είμαι βέβαιος πώς αύριο 
θά βρεθή άμα μάς έπιτρέψη ό καιρός 
νά άγκυροβολήσουμε μέσα στό 
λιμάνι σκάφος μέ σκάφος μετ’ αυ
τού».

Τό άξιοπερίεργο είναι πώς ό Ίμ- 
πραήμης συνομιλώντας μέ κάποιο 
Γάλλο πλοίαρχο διάστρεψε μέ τόν 
πιό ξεδιάντροπο τρόπο τήν άλήθεια 
καί συκοφαντούσε, κατά τή μαρτυ
ρία τού Ρικατσέ, άναιδέστατα τήν 
διιχγωγή τού Κοδριγκτώνα. «Οί 
σύμμαχοι στόλοι, έλεγεν ό Άράπης, 
άπαιτοΰντες άπό μένα νά τηρήσω 
τίς υποσχέσεις, πού ουδέποτε έδω
σα, μπήκαν στόν κόλπο στις 8 
’Οκτωβρίου μέ μεγαλύτερες δυνά
μεις άπό τίς δικές μου καί τόν πλημ
μύρισαν μέ αίμα. Μένει λοιπόν νά 
λυθή ποιος είναι ό ένοχος τής τόσης 
αιματοχυσίας. Ό  έναντίον τού θε
λήματος τού κυριάρχου μπαίνων 
στό λιμάνι καί βομβαρδίζων τά 
καράβια, ή ό άμυνόμενος πού δέχθη
κε τήν άπρόκλητη επίθεση; Δέν λυ
πάμαι τά καράβια, γιατί γι’ αύτό τό 
λόγο έναυπηγήθηκαν. Ή  νά καούν 
ή νά βουλιάξουν. Λυπάμαι μονάχα 
τίς 8-000 τών γεναίων μου πολεμι
στών πού σκοτώθηκαν στήν ναυμα
χία. Τό αίμα τους βοςί ώς τόν ούρα- 
νό. Ό  Κόδριγκτων σέ κάποια μας 
συνάντηση μοΰ πρότεινε σημαντι-
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κές ποσότητες χρημάτων καί τήν 
προστασία τΐης ’Αγγλίας άν δεχό
μουνα νά χωρίσω από τήν Τουρκία: 
Ύστερα συνάντησε τόν Ταχήρ 
Πασά καί τοΰ είπε τά άντίθετα, πώς 
έγώ τοϋ ζήτησα τήν προστασία του 
γιά νά άποστατήσω τήν Αίγυπτο 
άπό τό Σουλτάνο. Τί λοιπόν μπορείς 
νά πής μπροστά σέ μιά τέτοια δι-
προσωπεία ένός Εύρωπαίου........
Στρατηγοί), πού μοϋ ζήτησε κοντά 
στά άλλα καί μιά γυναίκα άπό τό 
χαρέμι μου;».

Καί όμως όσον γελοίες καί άνόη- 
τες καί άν ήσαν αυτές οί μου- 
σουλμα'νοαράπικες κακοήθειες,βρή
καν, λέει ό Ρώσος συγγραφέας, 
άπήχηση έκεϊ πού έχρειαζόταν. 
Μόλις πέρασε ή πρώτη εντύπωση 
τοϋ ένθουσιασμοΰ άπό τή νίκη στήν 
’Αγγλία, άρχισε ό συνηθισμένος 
φιλοτουρκισμός των Τόρηδων νά 
ύψώνη θρασύτατη τήν κεφαλή καί 
νά επικρατή σ’ όλες τις ενέργειες 
τής θαλασσοκρατόρισσας. Τό μέ 
άσθενέστατη πλειοψηφία στηριζό- 
μενο υπουργείο τοΰ Γόδερσκ,φοβού
μενο τούς Τόρηδες έξέφρασε τήν 
μεγάλη έκπληξή του γιά τό γεγονός 
καί δήλωσε στόν ένδοξο Στόλαρχο, 
τό θριαμβευτή τοϋ Ναυαρίνου, πώς 
όλη αότή ή «ιστορία δέν άρεσεστούς 
υπουργούς τής ΑύτοϋΜεγαλειότη- 
τος» καί ότι ό ήρωας «βιάστηκε λι
γάκι». Τό υπουργείο μέ όλες τις 
έπονείδιστες αυτές δηλώσεις του 
δέν έσώθηκε. Τό διαδέχθηκε ή 
συντηρητική κυβέρνηση υπό τόν 
«"Αϊρον Ντιούκ» τόν νικητή τοϋ 
Ναπολέοντα Ούέλλιγκτων, καί ή 
πρώτη του πράξη ήταν νά άφαιρέ- 
ση άπό τόν Κόδριγκτων τή στολαρ
χία τοΰ στόλου τής Μεσογείου. 
Αύτό γιά τήν ιστορία τοΰ Βρεταν- 
νικοϋ Ναυτικοΰ ήταν πρωτοφανές. 
Οί στόλαρχοι ώς τόν τελευταίο πό
λεμο ήταν σέ αίγλη καί κϋρος άνώ- 
τεροι καί άπ’ αυτόν τόν βασιλέα, 
έναντ,ι τής Κοινής Γνώμης. Τό θρυ
λικό κϋρος τοϋ Ντρέϊκ, τοΰ Ρόντεϋ 
καί τοϋ Νέλσωνα τούς δορυφοροϋσε 
πανίσχυρα. Συνέβη όμως αύτή τή 
φορά πρωθυπουργός νά είναι ό Ού- 
έλλιγκτων, τοϋ όποιου οί δάφνες 
ήσαν κάτι παραπάνω άπό νωπές. 
Σ’ αυτές στηρίχθηκε κΓ αυτές έκ- 
μεταλλεύθηκε ή διπλωματική σπεί
ρα τοϋ Φόρεϊν—Όφφις καί άπε- 
τόλμησε τό πραξικόπημα νά άντι- 
καταστήση τόν ήρωα τήν έπομένη 
τοϋ θριάμβου του πού ένθουσίασε 
όλόκληρη τήν οικουμένη.

Τό πόσο ήταν ριψοκίνδυνο προ
κύπτει άπό τό γεγονός ότι τήν έπο

μένη τής άνακλήσεώς του τόν έκά- 
λεσε ό πρωθυπουργός νά τοϋ δώση 
έξηγήσεις. Οί εξηγήσεις αυτές είναι 
μία άποθέωση τής ’Αγγλικής υπο
κρισίας καί τις παραθέτουμε γιά νά 
τονισθή ή άλλη πλευρά τοϋ βρε- 
ταννικοϋ χαρακτήρα. 'Η διαμετρικά 
άντίθετη τοΰΜπάϋρον, τοϋ Κάνιγκ, 
τοϋ Γλάδστονα καί τής χορείας 
έκείνης των Φιλελλήνων εύγενών 
πού έδωσαν καί τό αίμα τους γιά 
τήν έλευθερία τοΰ Έλληνισμοϋ καί 
των οποίων ό κατάλογος βρίσκεται 
στήν καθολική εκκλησία τοϋ Ναυ
πλίου γιά πανελλήνιο προσκύνημα.

«Δέν υπάρχει στις θάλασσες άλ
λος άνθρωπος γιά μένα άπό σάς. Καί 
κανένας άλλος δέν εκτιμά τις υπη
ρεσίες σας προς τήν βρεταννική 
πατρίδα άπό μένα».Αυτά είπε ξαδιάν- 
τροπα ό πρωθυπουργός. ’Αλλά για
τί νά μήν τά πή ΤΟΤΕ άφοϋ χθές 
μόλις ό λόρδος Βανσιτάρτ,υφυπουρ
γός των ’Εξωτερικών απαντώντας 
στις έπερωτήσεις τιμίων βουλευτών 
γιά τήν θλιβερή συμπεριφορά τής 
Άλβιώνος έναντι τής Ελλάδος στό 
Κυπριακό άπάντησε κυνικώτατα : 
Ή Βρεταννία δέν έχει ούτε φίλους 
ούτε έχθρούς έχει μονάχα συμφέρον
τα». Ό  τρομερός όμως θαλασσό- 
λυκος δέν τοϋ χάρισε κάστανα.

—«Πολύ ώραΐα ’Εκλαμπρότατε. 
Μοϋ δίδετε λοιπόν τήν άδειαν νά 
σάς ρωτήσω ποιος είναι ό λόγος 
πού μέ έπαύσατε;» ’Ιδού καί ή άπάν- 
τηση πού πρέπει νά μπή στά αναγ
νωστικά τών σχολικών μας βιβλίων 
γιά νά τή διαβάζει κάθε ελληνική 
γενιά καί νά φρονιματίζεται.

—«Νομίζω δτι διαφωνείτε πρός 
έμέ καί πρός τούς συντρόφους μου 
(τούς υπουργούς δηλαδή δχι τούς 
φαντάρους νικητές τοΰ Βαρτερλώ, 
νά έξηγούμεθα) επί τοϋ τρόπου τής 
έρμηνεύσεως τών ήμετέρων ΟΔΗ
ΓΙΩΝ. Εϊδον λοιπόν τό πράγμα δτι 
δέν βαίνει καλώς».

Εύρε δμως ό «Σιδηροΰς Δούξ» καί 
άγιο γιά νά άνάψη τό κερί τής υπο
κρισίας τών Τόρηδων. Ποιόν; Τόν 
Κόδριγκτων; ’Ιδού ή άπάντησή του.

—Μέ συγχωρεΐτε! ’Αλλά έρμή- 
νευσα τις οδηγίες πού μοϋ δόθηκαν 
σύμφωνα μέ τήν έξώφθαλμη καί 
πασιφανή έννοια τών λέξεων πού 
ήσαν γραμμένες στό χαρτί. ’Αλλά 
καί σύμφωνα μέ τή γνώμη καί τών 
συντρόφων μου "Ανταμ καί Πόν- 
σουμαίΰ, τήν όρθοφροσύνη καί τήν 
διορατικότητα, τών οποίων γνω
ρίζετε κάλλιστα. Καί δπως τέλος 
πάντων τις έννοοΰσε ό Κόμης Γελί- 
εμιν, ό έπί τόπου εκπρόσωπος τής

Η νίκη τοϋ Ναυαρίνου προσωποποιη- 
μένη ώς Θεά Άθηνα τοϋ Γάλλου ζωγρά
φου Ντελαπόρτ.

Κυβερνήσεως τής Α.Μ. πού ήτο ό 
μόνος πρέσβυς μας στόν όποιο 
μπορούσαμε, άφοϋ ήταν έπί τόπου, 
νά υποβάλλουμε τάς άπορίας μας, 
άν είχαμε άνάγκη νά ζητήσουμε 
διασαφήσεις.

Έάν ή Ύμετέρα Έκλαμπρότης, 
ή μία άλλη άπό τις σύμμαχες Κυ
βερνήσεις μοϋ έστειλλε άλλες δια
ταγές νά έξηγήσω διαφορετικά τις 
οδηγίες πού μοϋ είχαν δοθή, δέν θά 
έχανα διόλου καιρόν άπό τό νά 
συμμορφωθώ άμέσως μέ τίςνεώτερες 
οδηγίες καί νά παραδεχθώ καί άκο- 
λουθήσω ώς οδηγόν τήν νεώτερη 
αύτή διαταγή, είτε άπό σάς άν προ
έρχονταν, είτε άπό σύμμαχό μας 
Κυβερνήτη».

Ή  άπάντηση στά τσεκουράτα 
αυτά λόγια τοΰ ναυάρχου είναι ικα
νή νά άμαυρώση, τή δόξα τοϋ «Σι- 
δηροϋ Δουκός» καί νά κατακοκκι- 
νήση άπό ντροπή τό πρόσωπο τής 
ιστορίας.

—"Αριστα. Καί μέ δλα αύτά έγώ 
έννοώ τάς διαταγάς μου αύτάς καί 
τώρα, δπως τις έννοοΰσα άπό τήν 
αρχή·

Μά καί έγώ Εκλαμπρότατε τις 
έννοώ καί τώρα δπως τις έννοΰσα 
άπό τήν άρχή. Λοιπόν συγχωρή- 
σατέ με νά έρωτήσω τήν Ύμετέρα 
Εκλαμπρότητα σέ τί κυρίως δια- 
φωνοϋμεν.

—Ζητώ συγγνώμην! ’Απάντησε 
ό Ούέλλιγκτων άπό τόν τοίχο πού 
τόν είχε γερά κολλήσει ό τίμιος 
Ναύαρχος έάν θά σιωπήσω λιγάκι. 
’Εάν δμως τύχη νά έπισκεφθήτε καί 
πάλιν τό Λονδίνο καί θά ήθέλατε
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νά μου άνακοινώσετε κα : πρός 
συμπλήρωσιν τής ομιλίας μ , μετά 
χαράς θά σας ξαναϊδώ.

Κι’ ό ήρωας τοϋ Ναυαρίνου συνη
θισμένος νά βαράη εύστοχες κανο
νιές, κατώρθωσε καί αυτή τή φορά 
νά σεβαστή, σύμφωνα μέ τήν παρά
δοση, πού ισχύει άκόμη καί σήμερα 
πανίσχυρη, τό άξίωμα τοϋ ύπατου 
"Αρχοντα τής χώρας, αλλά ταυτο- 
χρονα-καί νά ζυγίση τή βολή κατά
στηθα κατά τοΰ ανθρώπου πού δέν 
τόν έσεβάσθηκε διόλου.

Ζητώ συγνώμην Έγώ, ’Εκλα
μπρότατε.
’Εάν δέν δύνασθε νά μοΰ άπαντή- 
σετε σέ μιά τόσο απλή ερώτησή μου, 
τότε έγώ δέν έχω τίποτε άλλο νά 
σας ανακοινώσω καί θεωρώ μάλι
στα πολύ περιττό νά ενοχλήσω έκ 
νέου τήν Ύμετέραν ’Εκλαμπρότη
τα . .»

Καί μέ τά λόγια α υ τά  σηκώθηκε 
αυτοπροαίρετα νά φύγη, χωρίς νά 
περιμένη καθόλου τό σήμα τοΰ 
πρωθυπουργού ότι τελείωσε ή συνέν 
τευξη. Καί παρατηρεί ό Βρεταννός 
χρονογράφος τής εποχής από τόν 
όποιο πήρε τή στιχομυθία τής άκρο- 
άσεως ό Ρώσος συγγραφέας Μπογ- 
δάνοβιτς.

«Είπών ταΰτα άπήλθεν ό Κόδριι 
γκτων. Πόσονζωηρώς καταφαίνεται 
έκ τής άγερώχου ταύτης πρός τόν 
πρωθυπουργόν καί "Ηρώα τοϋ Ού- 
ατερλόου άποκρίσεως αύτοϋ ό άν
θρωπος, όστις εις διακοίνωσιν τοΰ 
Άρχιναυάρχου τοϋ Τούρκο—Αι
γυπτιακού στόλου, Ταχήρ Πασά έν 
Πύλω, νά μή ν είσέλθη μεθ’ όλου τοϋ 
στόλου του είς τόν λιμένα άπάντησε 
τό Αεωνίδειον: «Εισέρχομαι είς τόν 
λιμένα όχι διά νά λάβω αλλά διά νά 
δώσω προσταγάς». Αύτά πρέπει νά 
τά ένθυμούμεθα, διότι ούαί καί 
άλλοίμονον είς τά "Εθνη καί τούς 
Λαούς πού δέν έχουν μνήμην . .

Δ Ε Ρ I Γ Ν Υ

’Εντελώς διαφορετικός ανθρώπι
νος τύπος ήταν ό τρίτος από τούς δι
άσημους πρωταγωνιστές τής Τραγω- 
δίας τής Πύλου, ό Γάλλος δηλαδή 
Ντέ—Ρινύ. Στις ναυμαχίες; "Ηρωας 
άτρόμητος. ’Ακάλυπτος σ’ όλη τή 
διάρκεια τής φονικωτάτης ναυμα
χίας, έβλεπε πάντα καί έδινε διατα
γές σάν νά βρίσκονταν σέ γυμνά
σια. Στό χαρακτήρα; Μικροπρεπής 
καί κατά βάθος μισοΰσε τήν 'Επα

νάσταση τών 'Ελλήνων. ’Οφείλουμε 
όμως νά ομολογήσουμε γιατί ιστο
ρία συγγράφουμε καί όχι λίβελλο. 
πώς έχει υπέρ του ένα μεγάλο έλα- 
ρρυντικό. "Ηξερε τήν αρχαία ιστο
ρία, γιατί ήτανέκτάκτου μορφώσεως 
αλλά δέν τόν άφηναν νά θυμηθή τά 
κλασσικά έργα τών άρχαίων, οί 
σύγχρονοι, συμπατριώτες του.

Πώς δηλαδή νά γινόταν, άφοΰ 
αύτός μέν ήτανε ναύαρχος, οί δέ 
Ρωμηοί ληστοπειρατές άπό τήν 
κούνια τους. Μέ τό πρόσχημα τών 
καταδρομών πού ήταν νόμιμο δικαί
ωμα καί καθήκον τους έφορμοΰσαν 
κατά τών Τουρκοαράπικων καρα
βιών, άλλά άν, δ μή γένοιτο, βρι
σκόταν καί στό δρόμο τους κανένα 
Εγγλέζικο ή Γαλλικό καράβι μέ 
φορτίο γιά τή χώρα του, πάνω στή 
φούρια τους τό κουρσεύανε κι’ έκεΐ- 
νο.

Καθαρά πράγματα. Ό  «'Έλληνας 
χρονογράφος» σημειώνει χωρίς 
προκαταλήψεις ιστορικά γεγονότα 
σέ έπίσημη έκθεσή του, πού δημο- 
σιεύθηκε όμως τό . . 1878. ’Εποχή 
πού είχε έπέλθει άπό χρόνια ή . . . 
παραγραφή καί είχε έπέλθει καί ή 
Ένωση μέ τά Εφτάνησα 15 χρό
νια πρίν.

«Συνέβαινε πολλάκις πειραταί 
Έλληνες νά προσβάλλωσι τά συμ
μαχικά σκάφη—τά όποια ώφειλε νά 
προστατεύη ό Ντέ -Ρινύ καί γι’ αύ- 
τό τόν είχε στείλει ή πατρίδα του 
έπί κεφαλής ίσχυροΰ στόλου καί 
τήν εξ αυτών λείαν νά πωλώσιν έν 
τοϊς Έλληνικοΐς λιμέσι». παρεκτός 
τούτου, οί πειραταί τών Ίονίων 
νήσων, "Ελληνες καί αυτοί, έβοή- 
θουν τόν Ίμπραρήμ—Πασσάν καί 
διηνεκώς παρεβίαζον τόν άποκλει- 
σμόν, τόν κανονισθέντα άπό τοϋ 
καιροΰ τής έν Πύλφ ναυμαχίας.

Οί "Ελληνες καταδρομείς δέν 
έφείδοντο βεβαίως διόλου τών λα
θρεμπόρων τούτων. Ά λλά πώς νά 
τούς καταδιώξη ή Ελληνική Κυ- 
βέρνησις καί όΜιαούλης άφοϋ αί 
Ίόνιοι Νήσοι άνήκον είς τήν . 
Μεγάλην Βρεταννίαν; Αλήθεια, 
μήπως δέν συνέβηκε τό ίδιο μέ τόν 
’Εμφύλιο Ισπανικό Πόλ'εμο: Μιά 
εικοσάδα πλοιάρχων λαθρεμπορι
κών είχαν στις φυλακές οί 'Ισπανοί 
Ένθικόφρονες. Καί πρέσβυ στήν 
Μαδρίτη είχαμε τότε έναν ένδοξο 
"Ελληνα Ναύαρχο, τόν Περικλή 
Άργυρόπουλο, έχοντα έπηυξημέ- 
νο φυσικά τό αίσθημα τής εύθύνης. 
Ποτέ όμως δέν διανοήθηκε ό Φράν
κο νά θεωρήση τήν Κυβέρνηση τής 
Χώρας υπεύθυνη γιά τις λαθρεμπο-



ρίες των κακοποιών της ναυτικών- 
Ό  Ντέ—Ρινύ όμως καί δλος ό στό
λος πού διοικούσε θεωρούσαν γιά 
όλες αυτές τις κακουργίες των 
ιδιωτών λαθρεμπόρων υπεύθυνη 
τήν επίσημη Κυβέρνηση τού και
ρού. Καί μέ τραχεία καί επιβλητική 
συμπεριφορά πρός αυτήν, τήν κατε
ξευτέλιζε κι’ ένώπιον των νησιωτών, 
πού από τήν ίδια τή φύση τους έρ- 
ρεπαν στήν απείθεια. Καί συνεχίζει 
ή έκθεση. «Είναι φανερόν ότι δέν 
ήδύνατο ό κόμης Έϊδεν νά συμπαθή 
τώ Ντέ—Ρινύ, όστις πάσαν τήν άπο- 
στολήν αυτού περιώριζεν ούτως 
είπεΐν είςκαταδίωξιν τών«Γ ραφικών 
Πειρατών» καί ό ίδιος αυτοπροσώ
πως παρώτρυνε τούς ένΣμύρνηέμπό- 
ρους πρόςέπίδοσιν αιτιάσεων κατ' 
αύτών. Άδιστάκτως έγραψεν ό τε
λευταίος πρός τόν πρώτον. «Δέν 
ύπάρχει τρόπος νά συνετίση τις τά 
άγρια ταΰτα θηρία, τούς λεγομένους 
Κανδιότας ('Ηρακλειώτες Κρητι
κούς), Γραικούς τε καί Τούρκους». 
Πρός δέ τόν "Άγγλον ναύαρχον 
έγραφεν επίσης.

«Φοβούμαι ότι ημείς οί ίδιοι δέον 
νά πλάσωμε τήν Ελλάδα, διότι δέν 
βλέπω πού είναι αΰτη. Νόστιμον 
πράγμα». «Άναγκαζόμεθα νά πλη- 
ρώνωμεν εις τούς γεννάδας τούτους 
φαίνεται πώς οί ληστοπειρατές μας

ήσαν τότε πολύ μακρυμάλληδεζ ή 
νά μάχωνται υπέρ έαυτών. Καί να 
πληρώσωμεν προσέτι, νά μή δια_ 
πράττωσι πειρατείας εις τήν θάλασ- 
σαν». Αί έπιστολαί τού ίδιου πρός 
τόν Έϊδεν πλεονάζουσι τοιούτων 
άκανθών. ΔΓ αύτόν τόν λόγον οί δύο 
Ναύαρχοι ούτε καν έπεσκέπτοντο 
άλλήλους. Όμως παραδίδων τόν 
στόλον είς τόν διάδοχόν του Ρίκορν 
τόν όποιον άπέπεμψεν άργότερον ό 
Όθων, παρά τό νεαρόν τής ήλικίας 
του, διότι τού έφέρθη άπρεπώς—ό 
Έϊδεν πραγματικά εύγενής άπεχαι- 
ρέτησε φιλοφρόνως τόν σκληροτρά- 
χηλον μισέλληνα Ντέ—Ρινύ διά 
τόν όποιον καί ό Κόδριγκτων έξε- 
φράσθη πού—Σ.Σ. δέν άναφέρεται 
τό πού—ότι άπό τού άρίστου φίλου 
ελλείπει τό υπομονητικόν, τό πάν
των τών άλλων χαρακτηρίζον τήν 
θαλασσινήν υπηρεσίαν. Κατά τάς 
έ λ ε υ θ ε ρ ο  σ τ ό μ ο υ  ς έπιστο- 
λάς τού Κόμητος Πάνιν, ακολού
θου τού Καποδιστρίου, πρός τόν 
Έϊδεν, περί τά τέλη τής ένδημίας 
τού Ντέ—Ρινύ έν τώ Άχιπελάγει, 
αί ώραΐαι Έλληνίδες, πρό πάντων 
δέ ή πριγκιπέσσα Κ. **

Τό άρχικόν καί οί δυό άστερίσκοι 
άναφέρονται είς τήν έκθεσιν μόνον 
κατώρθωσαν νά συμφιλιωθή ό Γάλ

λος ναύαρχος μετά τού Ελληνικού 
Έθνους». "Ύπατος Νόμος ή Σω
τηρία τής Πόλεως, έδογμάτισεν ή 
Ρώμη. Εύγε λοιπόν είς τάς Πρι- 
γκιπέσσας τής . . Νέας Ρώμης, 
όπως άπεκαλεΐτο τό Βυζάντιον, άλ- 
λά καί είς τόν άπύλωτο κάλαμο τού 
Κόμητος Πάνιν, πού παρά τό «Κο- 
μητιλίκι» του, δέν έδίστασε νά πα- 
ραδώση στήν ιστορία τις πατριω
τικές θυσίες τών Βυζαντίδων Πρι- 
γκιπισσών μας . .

Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

Καί . ■ «περατοΰμεν τήν έκθεσιν 
διά μιας παρατηρήσεως τού Ρικα- 
τσέφ περί λιτότητος τής τότε Ε λλη
νικής Κοινωνίας. Έ ν γένει ό ύπο- 
μνηματογράφος περιφρονητικώς 
πως άποφαίνεται περί αυτής. Διη
γούμενος λ.χ. τήν έπίσκεψιν αύτοΰ 
πρός τόν Ναύαρχον Μιαούλην, είς 
τήν «δΓ ενός εκατομμυρίου φράγκων 
άγορασθεΐσαν έν ’Αμερική φρεγά
ταν αύτοΰ σημειώνει, «ένδοθεν 
κοσμείται μέν πολυτελώς, άλλά 
δυστυχώς έν τώ περιχρύσφ θαλάμω 
τού Ναυάρχου, περιβεβλημένω 
διά πολυτίμων ξύλων, ή ίδίμ έπικρα- 
τεΐ άκαθαρσία οΐα καί άπανταχοΰ». 
Πρό πάντων έπικράνθη ό άνθρωπος 
ίδών πήλινόν τι πινάκιον κείμενον 
έντός ώραίας βιβλιοθήκης, μεστόν 
έλα ιών. 'Η μελέτη τού Ρωσικού 
«Νέου Καιρού» λήγει είς περίεργόν 
τινα διήγησιν οοΰ Ρικατσέφ. Περί 
ενός προγεύματος, ού μετέσχον καί 
οί τρεις ναύαρχοι, παρόντος καί τού 
Ίμπραήμ Πασά, ύπό τήν σκηνήν 
τού άρχηγοΰ τού Γαλικοΰ έκστρα- 
τευτικοΰ στρατού Μαιζών είς τήν 
Πελοπόννησον.

«Σοφός» τις παρώτρυνε είς πρό- 
ποσιν υπέρ τής στερεώσεως τής 
συμμαχίας μεταξύ τών τριών 
Δυνάμεων. Ό  Ίμπραήμ ήθέλησε 
νά μάθη περί τίνος πρόκει
ται. Μαθών δέ, εΐπεν όχι δέν πίνει, 
καί ρίψας τό ποτήριον χαμαί, έπε- 
φώνησε: «Νά διαρραγή ή συμμαχία 
αΰτη, καθώς τό κρύσταλλον τούτο, 
είς δ καί πέπεισμαι θαρραλέως».

Ή  προφητεία τού εύλογοκομμέ- 
νου Άράπη, πού δέν χρειαζόταν καί 
πολλύ διορατικότητα γιά νά προ- 
βλεφθή, βρήκε τή φοβερή έκπλή- 
ρωσή του στις φλόγες τού Κριμαϊ
κού πολέμου, πού έγκαινίασε τήν 
άναταραγμένη πολεμική περίοδο 
τής Εύρώπης πού συνεχίζεται . · .
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ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

«' Η είσοδος τής Βρεττονίας εις τήν Κοινήν Εύρω- 
παϊκήν Κοινότητα θά είσαγάγη έναν νέον τρόπον 
ζωής με πλείστας όσας διαφοράς. 'Η πλέον εντυπω 
σιακή διαφορά έγκειται εις τον τομέα τής ’Αστυνο
μίας . Εις την Ηπειρωτικήν Ευρώπην υπάρχουν 
πολλαι Αστυνομιαι, αι όποΐαι έχουν διάφορον 
άποστολήν καί εικόνα άπό τον Βρεττανικόν Μπόμπυ , 
καί αί όποΐαι λειτουργούν με εν έντελώ ς διάφορον 
Δικαστικόν σύστημα. Οι Βρεττανοί συχνά ευρίσκον- 
ται άντιμέτωποι με τον κυκεώνα τής νομοθεσίας, 
η οποία ενίοτε είναι άντιφάσκουσα καί ερμηνεύεται 
διαφοροτρόπως ύπό των Δικαστηρίων καί τού μυ
στηριώδους Σώματος τού Κοινού Νόμου. Αί πλεΐσται 
των Ευρωπαϊκών χω ρώ ν έχουν εν κωδικοποιημένον 
σύστημα βασιζομενον έπί τού Ρωμαϊκού Δ ικαίου . 
Ά μφ ότερα  τά συστήματα πιθανώς νά είναι εξ ίσου 
καλα, ή κακά, πλην όμως ποΐαι είναι αί επιπτώσεις 
των έπί τώ ν έφαρμοζόντων τούς Νόμους : δ η λ . τήν 
’Α στυνομίαν».

ΤΗΣ
Ύ π ό :  Π Η Τ Ε Ρ  Λ Ω Ρ Η

T H E  SU N D A T  Τ Ι Μ Ε S 
Μ A G A Ζ I Ν- Ε

Μ ε τ ά φ ρ α σ ι ς :  
Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Τ Ρ Υ Π Η  

Τ αγμ )ρχου Χ ω ρ)χής

Η πλειονότης τών Ευρωπαϊκών Αστυ
νομιών διαχωρίζονται είτε καθέτως 
διά τής κατά τόπον άρμοδιότητος είτε 
όριζοντίως διά τής καθ’ ύλην τοιαύτης. 
Αί ρίζαι των εύρίσκονται εις τήν Μεσαιω
νικήν Γαλλίαν ή όποια ήτο' 1) μία με
γάλη χώρα, εις τήν όποιαν οί γεωργοί 
εύρίσκοντο εις χαμηλόν βιοτικόν έπί- 
πεδον, τά τρόφιμα άκριβά, καί αί είσβο- 
λαΐ καί έπαναστάσεις συχνότατοι. 2.) Αί 
πόλεις εις τάς όποιας αί πρώται ΰλαι 
έπεξεργάζονται, καί εις τάς όποιας 
συνεκεντρώνετο ό πλοϋτος, καί έχορη- 
γοΰντο δάνεια εις τόν Βασιλέα, ή έπι- 
βάλλοντο βαρύτατοι φόροι:

Η χώρα εϊχεν άνάγκην μιας ήμιστρα- 
τιωτικής ’Αστυνομίας, ικανής νά έκ-

Ε. Ο. Κ.

Έ ν Μ. Βρεττανία ή Αστυνομία ύπο- 
κινρΐ τήν ποινικήν δίωξιν καί τά Δικα
στήρια ένεργοΰν ώς μία άθλητική 
άρένα εις τήν όποιαν ό καλλίτερος νικά. 
Εις τήν 'Ηπειρωτικήν Ευρώπην, ευθύς 
ώς διαπραγθή άδίκημά τι, είς ’Ανακριτής 
κατευθύνει τήν άνάκρισιν. Οίαδήποτε 
κατάθεσις δοθέΐσα είς τήν ’Αστυνομίαν 
δύναται ν’ άνακληθή καί οϋτω τά Δικα
στήρια τής ’Ηπειρωτικής Εύρώπης δέν 
δύνανται νά έπιβάλλουν καταδίκην εύ
κολος ώς τά ίδικά μας έπί τή βάσει ομο
λογιών αί όποΐαι έγένοντο κατά τήν στι
γμήν τής συλλήψεως. Έφ’ όσον ό ’Ανα
κριτής δέν ένδιαφέρεται διά μίαν κατα
δίκην. δύναται νά καλύψη τυχόν σφάλμα
τα Αστυνομικών, οί όποιοι ένεργοΰν 
ύπό τήν διττήν ιδιότητα δηλ. τοΰ Άνα- 
κριτοΰ καί Κατηγόρου, τά όποια δυνατόν 
νά διαπράττουν. "Οταν οί ’Αστυνομικοί 
τής ΈΙπειρωτικής Εύρώπης πληροφο
ρούνται, ότι δέν εχομεν Άνακριτάς, γε
λούν κυνικώς καί λέγουν, ότι έν τοιαύ- 
τη περιπτώσει πρέπει νά έχωμεν μεγάλην 
έμπιστοσύνην είς τούς ’Αστυνομικούς.

Εξ άλλου, ό Εύρωπαΐος κατηγορού
μενος οφείλει νά άπόδέχηται μίαν έρευ
ναν έκ μέρους τής πολιτείας περί τής 
οικογένειας του, τής οικονομικής, πνευ
ματικής καί συναισθηματικής του κα- 
ταστάσεως, πράγμα τό όποιον δέν θά 
έθεωρειτο άρμοδιότης τοΰ Δικαστηρίου 
ένταΰθα.

Ή Δίκη τοΰ Κάφκα. είς τήν όποιαν 
τό έπίμαχον σημεϊον δέν ήτο τό έγκλημα, 
άλλά ή ήθική κατάστασή τοΰ Ιωσήφ Κ.. 
δέν αποτελεί άποδεικτικόν στοιχεΐον 
δΓ έν τοιοΰτον νομικόν σύστημα.

Έν τή πράξει, έν τούτοις, τά πρά
γματα είναι σχεδόν τά αύτά είς άμφοτέ- 
ρας τάς περιπτώσεις. Πολύ περισσότερα 
έγκλήματα διαπράττονται παρά διαλευ- 
καίνονται. Οί καταδικαζόμενοι ισχυρί
ζονται ένίοτε ότι ήδικήθησαν. Ή ’Αστυ
νομία ένίοτε παραπονεϊται ότι τά Δικα
στήρια διά τής έπιεικείας των ύπονομεύ- 
ουν τό έργον των

Ό  ’Ανακριτής τής ΈΙπειρωτικής Ευ
ρώπης λέγεται, ότι έχει πολύ μεγαλυτέ- 
ραν ίσχύν νά φυλακίση τινά κατά τό 
στάδιον τής άνακρίσεως, άλλ’ έν τή 
πράςει αί ποινικοί δίκαι καθυστεροΰν 
τόσο πολύ ένταΰθα, ώστε οί άποστελλό- 
μενοι είς τάς φυλακάς είναι έλάχιστοι.

Μία προφανώς διαφορά ύπάρχει είς 
τόν άριθμόν τών ’Αστυνομικών Σωμάτων. 
Εχομεν 50 καί πλέον περιφερειακός 
Αστυνομίας αί όποΐαι έχουν τήν αύτήν 

στολήν καί έκτελοΰν τήν υπηρεσίαν 
των κατά τόν ίδιον τρόπον. Δέν ύφίστα- 
ται μία Εθνική Αστυνομία (καίτοι ή 
Μητροπολιτική 'Αστυνομία ή όποια 
άποτελεΐ τό Ι]4 τής συνολικής ’Αστυ
νομικής δυνάρεως, κατά τινα τρόπον 
έξυπηρετεΐ τόν ώς άνω σκοπόν) ούτε 
έφεδρική ή Στρατιωτική τοιαύτη.

προσωπή τήν Κεντρικήν εξουσίαν καί 
νά έξουδετερώνη τάς ένοπλους συμμο
ρίας. Κατά τόν 16ον αιώνα ή ύπηρεσία 
αϋτη έξετελεΐτο ύπό τής οϋτω καλούμε
νης Βασιλικής Στρατιωτικής ’Αστυνο
μίας, Μαρεσωσιέ. Αί πόλεις είχον άνάγ· 
κην μάλλον Δικαστηρίων κα! διά τούτο 
έπετράπει είς αύτά: νά αύτοαστυνομεύ- 
ωνται δι’ ομάδων φυλάκων.

Μετά τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν 
τό Σώμα τοΰ Μαρεσωσιέ έλαβεν έν μή 
Βασιλικόν όνομα, ήτοι Χωροφυλακή. 
Οταν ό Ναπολέων κατέλαβε τήν Εύ- 

ρώπην, μετεφύτευσε τόν θεσμόν αύτόν 
είς όλας τάς χώρας. Παρόμοια ’Αστυ
νομικά Σώματα ίδρύθησαν είς άπάσας 
τάς χώρας τάς όποιας έπεσκέφθη. Διωρ- 
γόνωσε τήν Χωροφυλακήν Γαλλίας, 
Βελγίου, Λουξεμβούργου. Η5 Σώμα τών 
Μαρεσωσιέ είς 'Ολλανδίαν, τό Σώμα 
τών Καραμπινιέρων είς Ιταλίαν! τήν 
Πολιτοφυλακήν εις Ισπανίαν.

Προσεπάθησα νά συσχετισμό τήν δί>- 
ναμιν τών Αστυνομικών Σωμάτων τών 
χωρών τής Κοινής Εύρωπαϊκής ’Αγοράς 
μέ τόν πληθυσμόν αύτών. καί νά συγκρί
νω ταύτας μέ τό ’Αστυνομικόν σύστημα 
τής Μ. Βρεττανίας.

Βεβαίως ή σύγκρισις αϋτη δέν είναι 
δυνατή καθ’ όσον αί Άστυνομίαι τής 
Ηπειρωτικής Εύρώπης έχουν πολύ πε

ρισσότερα καθήκοντα παρά ή τοιαύτη 
τής Βρεττανίας. Π.χ. έάν ζήτε είς Πα- 
ρισσίους. θά διαπιστώσητε ότι ή Λιεύ- 
θυνσις Αστυνομίας έχει πλεΐστα όσα 
καθήκοντα ήτοι άπό τήν κατάσβεσι τών
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πυρκαϊών καί τον έλεγχον τής άεροπο- 
ρικης συγκοινωνίαν μέχρι καί την μό- 
λυνσιν των ύδάτων. τήν καθαριότητα 
των καταστημάτων καί τήν ψυχιατρικήν 
έρευναν των έκτραπέντων προσώπων. 
Έ ν τούτοις πλεϊστα έκ τών ανωτέρω 
καθηκόντων είναι άνατιθεμένα εις πολι
τικούς υπαλλήλους, έπομένως ή εντύ- 
πωσις. ότι οί Ευρωπαίοι αστυνομεύονται 
πολύ περισσότερον άπό ήμας δέν είναι 
προφανώς όρθή.

Ή  μεγαλυτέρα διαφορά έγκειται εις 
τό τί κυρίως θεωρείται αστυνομικόν 
έργον. 'Ημείς θεωροϋμεν ώς ’Αστυνομι
κόν έργον κυρίως τήν δίωξιν τού έγκλή- 
ματος. Εις τήν Εύρώπην. άντιθέτως ή 
περί τούτου άποψις αποδίδεται διά τής 
φράσεως «ή διατήρησις τής τάξεως καί 
ή έφαρμογή τών Νόμων». Εις τήν Γαλ
λίαν ιδίως, τήν χώραν μέ τό πλέον 
έξειλιγμένον ’Αστυνομικόν θεσμόν, οί 
’Αστυνομικοί θεωρούνται σχεδόν «Λο- 
κλειστικώς ώς φύλακες τής Δημοσίας 
τάξεως καί μία έκ τών κυριωτέρων απο
στολών των είναι νά συγκεντρώνουν καί 
νά αναλύουν πολιτικός πληροφορίας, 
έν τή εύρυτέρα έννοια τής λέξεως, διά 
τήν Κυβέρνησιν. Κυρίως δέ νά είναι 
ικανοί νά προβλέπουν καί νά έξουδετε- 
ρώνουν τάς διαδηλώσεις καί τάς οχλο
κρατικός έκδηλώσεις.

Ή  Γαλλική ’Αστυνομία συνίστα πάν
τοτε μίαν καλήν Υπηρεσίαν Πληρο
φοριών πολιτικής φύσεως. Ή  'Υπηρε
σία Γενικών Πληροφοριών, μία Υπηρε
σία συγκεντρώσεως πληροφοριών πολι
τικής φύσεως, αντιστοιχεί περίπου μέ 
τήν ίδικήν μας Ειδικήν Υπηρεσίαν 
βεβαίως ΰπό μεγένθυσιν 10 περίπου φοράς. 
Παρά ταΰτα όμως καί οί Γάλλοι συνε- 
λήφθησαν καθεύδοντες τόν Μάϊον του 
1968. Άπησχολημένοι παραδοσιακώς μέ 
τούς κομμουνιστάς, τούς Βάσκους καί 
τούς Άλγερινούς ήγνόησαν παντάπασιν 
τούς φοιτητάς. Αί έν στολή μονάδες δέν 
ήσαν έτοιμοι νά άντιμετωπίζουν νυχθη
μερόν τά όδομαχίας καί τάς όχλοκρατι- 
κάς έκδηλώσεις. Κατελήφθησαν έξ άπή- 
νης έκ τής σκληρός μαχητικής τακτικής 
τών φοιτητών, οί όποιοι διεσκορπίζοντο 
άποτόμως καί συνεκεντροϋντο άμέσως 
εις έν έτερον σημεΐον καί έπανήρχιζον 
νέας έπιθέσεις, άφίνοντες κατάπληκτους 
τούς αστυνομικούς.

Εις τήν ’Ηπειρωτικήν Εύρώπην σή
μερον καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια 
διεισδύσεως εις τήν Μαοϊκήν κίνησιν 
καί εις άλλας έπαναστατικάς όργανώσεις, 
ίνα παρακολουθούνται ui κινήσεις τών 
ήγετών των.

'Υπάρχει αύξάνουσα ανεπίσημος πο
λιτική έπαφή μεταξύ τών Αστυνομικών 
(1ΝΤΕΡΠΟΛ, ό έπίσημος σύνδεσμος, 
άπαγορεύεται είδικώς νά άναμιγνύεται 
εις θέματα πολιτικής φύσεως). Ό ταν π.χ. 
εϊς γνωστός αριστερών φρονημάτων με
ταβαίνει έκ Βρυξελλών εις Βερολϊνον, 
άμέσως ειδοποιείται ή έκεί Αστυνομία, 
ίνα τόν παρακολουθήση. Πλέον τοϋ 
ένός τρίτου τών όνομάτων τών περιλαμ- 
βανομένων είς τό άρχεϊον τών έρυθρών 
καρτών τών Γαλλικών Ελέγχων Διαβα
τηρίων είναι όνόματα έπαναστατικών 
στοιχείων.

Είναι σημαντικόν ότι άνώτεροι άξιω- 
ματικοί Υπηρεσιών Πληροφοριών πο
λιτικής φύσεως παραπονοΟνται διά τήν 
συντηρητικότητα τών Βρεττανών. «”Εχω 
έναν πολύ καλόν φίλον είς τό Ύπουρ- 
γείον Εσωτερικών», είπεν ένας Συντα

γματάρχης, «τοΰ τηλεφωνώ άπό καιρού 
είς καιρόν δΓ έπουσιώδη θέματα, αλλά 
πάντοτε μοϋ άπαντα, ότι δέν δύναται 
νά μοΰ εΐπη τι. λόγιο δεσμεύσεώς του 
έκ τοϋ Νόμου περί ’Αλλοδαπών».

Α! είδικαί ’Αστυνομικοί μονάδες άντι- 
μετωπίσεως οχλοκρατίας σχεδόν είς 
άπάσας τάς χώρας είναι ένοποιημέναι 
άπό τού έτους 1968 καί μάλιστα σήμερον 
είναι λίαν άρτίως έξωπλισμέναι. Είς τά 
μεγάλα αστικά κέντρα έχουν τοποθετηθή 
τηλεοπτικά δίκτυα κλειστού κυκλώμα
τος. καλύπτοντος τάς κεντρικός όδικάς 
άρτηρίας—κατ’ όνομα διά τόν έλεγχον 
τής οδικής κυκλοφορίας—(ώς μάς άνέ- 
φερον είς Λονδϊνον). Κατ’ ουσίαν όμως 
τό κύριον πρός τούτο κίνητρον άπορρέει 
έκ τής άπέλπιδος ανάγκης έξουδετερώ- 
σεως τών όχλοκρατικών έκδηλώσεων 
καί ορθής χρησιμοποιήσεως τών Δυνά
μεων τούτων. Ό ταν έπεσκέφθην τό Γρα- 
φεΐον ’Ελέγχου τής 'Οδικής Κυκλοφο
ρίας έν Μονάχφ μία διαδήλωσις εύρί- 
σκετο έν έξελίξει είς άπόστασιν ένός 
μιλίου έκ τών Γ ραφείων. Ά νευ έντολής 
τινός ό 'Υπεύθυνος χειριστής τοΰ τηλεο
πτικού κυκλώματος ένετόπισε άμέσως 
τήν έκδήλωσιν ταύτην καί ή οθόνη τής 
συσκευής έδειχνε τήν έξέλιξιν ταύτης.

Πολλαί έκ τών Εύρωπαϊκών ’Αστυ
νομιών διεξάγουν μίαν πολύ σκληρω- 
τέραν μάχην παρά αί ήμέτεραι είς τόν 
ώς ανω τομέα. Αί πλεΐσται έξ αυτών 
διατηρούν πλούσια Γραφεία Τύπου καί 
έκφράζουν τάς απόψεις των μετ’ εύθύ-

τητος καί ειλικρίνειας. Τά Δικαστήρια 
συνηθίζουν νά παρουσιάζουν τήν θέσιν 
τής ’Αστυνομίας κατά τοιοΰτον τρόπον 
ώστε νά ίκανοποιήται τό αίσθημα τών 
φορολογουμένων πολιτών. Έ ν Γαλλία 
ό Νόμος περί Συναθροίσεων προβλέπει 
ότι όποιος μετέχει είς ομάδα ανθρώπων 
ή όποια προβαίνει είς όχλοκρατικάς 
έκδηλώσεις καί καταστρέφει περιουσια
κά στοιχεία άλλων, δύναται νά τιμωρηθή 
διά τήν προξενηθεΐσαν ζημίαν, έστω 
καί έάν απλώς συμπτωματικώς παρίστα- 
ται είς μίαν τοιαύτην έκδήλωσιν.

Γενικώς ή προτίμησις τής έπαναστα- 
τημένης νεότητος πρός τήν χρήσιν 
ναρκωτικών παρά πρός τό οινόπνευμα 
έδωσε άφορμήν είς τήν ’Αστυνομίαν 
νά άνεύρη μίαν αιτιολογίαν αύστηρο- 
τέρας μεταχειρίσεως τών νέων. Είς Βρυ- 
ξέλλας ό 'Υπουργός Δικαιοσύνης διωρ- 
γάνωσε προσφάτως μίαν «μυστικήν υπη
ρεσίαν καταδιώξεως τών συμμοριών», 
τής όποιας ή κατ’ άρχήν φαινομενική 
άποστολή είναι ή δίωξις τοΰ Λαθρε
μπορίου Ναρκωτικών», καί ή όποια 
αντιστοιχεί μέ τήν Γαλλικήν μυστικήν 
ύπηρεσίαν SUBAC. ’Ελάχιστοι έκ τών 
διαπνεομένων ύπό αριστερών φρονημά
των πιστεύουν ότι αί ανωτέρω ύπηρε- 
σίαι δέν προορίζονται διά συγκέντρω- 
σιν πληροφοριών πολιτικής φύσεως, 
καί ότι είναι άπηλλαγμέναι τών συνήθων 
νομικών περιορισμών είς τούς όποιους 

ύπόκεινται αί τακτικαί ’Αστυνομικοί 
Ύπηρεσίαι.

Ο Λ  Λ  Λ  Ν A  I Λ

Πυκνότης πληθυσμού όμοια τής ‘Αγ
γλίας. ’Αναλογία ’Αστυνομίας κατά 1000 
κατοίκους 2,12ο1ο. Δύναμις συνολική 
Αστυνομίας 27.600—ήτοι 8.500 άνδρες 
Πολιτειακής ’Αστυνομίας. 15.600 άν- 
δρες Δημοτικής Αστυνομίας, διηρημέ- 
νης είς 127 ’Αστυνομικά Σώματα καί 
3.500 άνδρες τής 'Υπηρεσίας Μαρε- 
σουσιέ (Χωροφυλακής).

Είς Ολλανδίαν καταφαίνεται σαφώς 
ή πολιτική διάκρισις τής ’Αστυνομικής 
Εξουσίας—ύπάρχουν τρεις κεχωρισμέ- 
ναι ’Αστυνομικοί Ύπηρεσίαι -Ή  Πολι
τειακή Αστυνομία (RIJ RSPOLIT1E) 
ύπαγομένη είς τό Ύπουργεϊον Δικαιοσύ
νης καί έχει άρμοδιότητα είς μικράς 
πόλεις καί χωρία. Ή  Δημοτική Αστυ
νομία. ύπαγομένη είς τούς κατά τόπους 
Δημάρχους τών μεγάλων πόλεων, καί 
κατά συνέπειαν δι’ αύτοϋ είς τό Ύπουρ- 
γεϊον ’Εσωτερικών. Καί τό Σώμα τών 
Μαρεσουσιέ (Χωροφυλακή) τό όποιον 
άποτελεΐ έν όπλον τού Στρατεύματος 
καί υπάγεται είς τό Ύπουργεϊον ’Εθνικής 
Άμύνης.

Ή  Πολιτειακή καί αί Δημοτικοί Άστυ- 
νομίαι έργάζονται κατ’ όμοιόμορφον 
τρόπον καί υπάρχει ήδη έν σχέδιον 
ένοποιήσεώς των είς μίαν Κρατικήν 
Αστυνομίαν, καίτοι ύφίσταται ποιά τις 

άντίδρασις έκ μέρους τών πολιτικών, 
οί όποιοι διατηρούν τήν κακήν άνάμνη- 
σιν τής Γκεσταπώ. Άμφότεραι άντιμε- 
τωπίζουν σοβαρόν θέμα στρατολογίας. 
Η "Αστυνομία τοΰ Άμστερνταμ δέχεται 

έναν υποψήφιον έκ τών δέκα οί όποιοι 
υποβάλλουν δικαιολογητικά κατατάξεως 
καί πρός τούτοις αντιμετωπίζει καί πρό

βλημα στεγάσεως τών άνδρών της, οί 
όποιοι συχνάκις διαμένουν καί έκτος 
τής πόλεως.

Ή  ύπαρξις δύο πολιτικών Αστυνο
μικών Υπηρεσιών δημιουργεί μερικά 
προβλήματα σοβαρά λειτουργίας αυ
τών π.χ. τό ραδιοτηλεπικοινωνιακόν 
αστυνομικόν Κέντρον τοΰ Άμστερνταμ 
καί τών προαστίων έξυπηρετεί μόνον τά 
περιπολικά αύτοκίνητα τής πόλεως αύ- 
τής καί δέν συνδέεται μέ τά κέντρα τών 
άλλων αστυνομιών ή καί πόλεων. Έ ν 
έπίσης έτερον χρονίζον άπό μακροΰ πρό
βλημα είναι ή έλλειψις κοινής βαθμολο
γικής ιεραρχίας ή πυραμίς βαθμολογικής 
έξελίξεως, είς τάς άριθμητικώς μεγάλας 
Δημοτικάς ’Αστυνομίας, ώστε τούτο νά 
άποτελή κίνητρον προσελεύσεως τών 
αρίστων ύποψηοίων.

Μία έξαιρετική Μονάς τής Πολιτεια
κής ’Αστυνομίας είναι ή Υπηρεσία 
Ελέγχου τών Εθνικών όδικών άρτηριών, 
ή όποια έχει ώς βάσιν τήν πόλιν Ντριεμ- 
πέργκεν πλησίον τής Ούτρέχτης, έν τών 
έλαχίστων σημείων τό όποιον εύρίσκε- 
ται ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσ
σης.

Οί 2.000 άνδρες της, είναι άριστα 
έξωπλισμένοι μέ Πόρτσιε Περιπολικά 
αύτοκίνητα, μέ καλόν ραδιοτηλεπικοι- 
νωνιακόν κέντρον καί σύστημα ήλεκτρο- 
νικόν. περιπολούν τάς Έθνικάς όδικάς 
άρτηρίας τής 'Ολλανδίας. Είς άνώτερος 
άξιωματικός είπεν σχετικώς μέ τούς άνω- 
τέρω: «Συγκρίνοντες τήν δύναμιν ταύτην 
μέ τήν άντίστοιχον ’Αγγλικήν, δέν άντι- 
μετωπίζομεν πρόβλημά τι, άλλά πρέπει 
νά εΐμεθα καλοί, διά νά τήν συγκρίνωμεν
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μετά τής όντιστοίχου Γερμανικής τοι- 
αύτης».

Ώς καί άπανταχού τής Ευρώπης ή 
στρατολογία εις τάς 'Αστυνομίας αύτάς 
εύρίσκεται εις δύο έπίπεδα. μέ έλαχίστας 
έλπίδας διά τήν βαθμολογικήν έξέλιξιν 
εις τόν βαθμόν τοΰ αξιωματικού. Ό  νεα
ρός Άστυφύλαξ (Κόνσιαμπελ) υπηρετεί 
τά δύο πρώτα έτη τής θητείας του εις 
τήν Μονάδα άντιμετωπίσεως των όχλων 
καί έν συνεχεία κρίνεται ικανός δΓ έκτέ- 
λεσιν ύπηρεσίας σκοπού τοποθέτου.

Έξ όσων κατέστη δυνατόν νά ίδώ 
καί κρίνω θεωρώ, ότι ή Ολλανδική 
’Αστυνομία ήτο ή «καλλίτερα» έξ όσων 
έπεσκέφθην. από όπόψεως ότι έθεώρουν 
σοβαρώτατον τό θέμα των Σχέσεων τής 
’Αστυνομίας μετά τοΰ κοινού. Οί πολίται 
ένδιαφέροντο διά τάς πολιτικός τω· 
έλευθερίας μέ έλαχίστας περιπτώσει, 
ύποβολής παραπόνων κατά τής "Αστυ
νομίας.

Τό Σώμα τών Μαρεσωσιέ (Χωροφυ
λακής) είναι μάλλον άνεξάρτητον καί 
έκτελεϊ μίαν ποικιλίαν καθηκόντων.

Έκτελοΰν τά καθήκοντα τής Στρα
τιωτικής ’Αστυνομίας δι’ όλας τάς 
Ενόπλους δυνάμεις, περιπολιών τών 
συνόρων, ελέγχου διαβατηρίων καί Α λ 
λοδαπών, φρουράς έν στολή καί έν πο- 
τική περιβολή, άσφαλείας τής Βασιλίσ- 
σης, καί τών Κρατικών Τραπεζών τού 
"Αμστερνταμ, καί παρέχουν τήν συνδοο- 
μήν των πρός τάς τοπικός ’Αστυνομίας 
κατά τήν έκτέλεσιν τών συνήθων καθη
κόντων καί κατά τήν άντιμετώπισιν τών 
διαδηλώσεων. Διό τά στρατιωτικά των 
καθήκοντα είναι έφωδιασμένοι μέ έλα- 
φρά αυτόματα όπλα καί μέ μικρά τεθω
ρακισμένα οχήματα, ώς τό Αμερικανι
κόν ΜΙ 13 μεταφοράς προσωπικού.

Ολλανδοί Αστυνομικοί. Εξ άριστερών τροχονόμος, εις τό μέσον ’Αστυνο
μικός τής Δημοτικής ’Αστυνομίας καί εις τό άκρον δεξιά Χωροφύλαξ.

τών Ιταλικών πόλεων προστατεύονται 
διό σιδηρών μοχλών καί μεταλλικών 
παραθυροφύλλων.

Κατά τό παρελθόν έτος έν Μιλάνω 
έξεδηλώθη διαμαρτυρία διά τόν κατα-

—'Υπηρεσία Δημοσίας 'Ασφαλείας (ΡΓ- 
BEICA 8ΙΚΙ REZZA) —Δύναμις 74.000 
άνδρών.
—Ά λλαι Ύπηρεσίαι Μυστικοί:

Ή  Ιταλική Αστυνομία διακρίνεται 
εις 4 κυρίας ομάδας. Υπάρχουν δύο Γε
νικά! Κρατικοί ’Αστυνομικοί Ύπηρεσίαι. 
Ή  Υπηρεσία Δημοσίας Ασφαλείας 
(P.S.) ώς Αστυνομία Πόλεων, καί ή 
Χωροφυλακή (ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΕΡΙ), ή ό
ποια έχει αρμοδιότητα έπί τής επαρχίας. 
Άμφότερα τά ανωτέρω Σώματα είναι 
ένοπλα καί υπάγονται εις τό Ύπουργεΐον 
Εθνικής Άμύνης, άλλά λειτουργικώς 
έλέγχονται καί ύπό τού Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Η Υπηρεσία Δημοσίας Ασφαλείας 
(P.S.) έχει αρμοδιότητα τηρήσεως τής 
τάξεως καί διώξεως τού έγκλήματος είς 
τάς πόλεις. Διαθέτει έποχουμένας η πεύή 
περιπολίας Ντιτέκτιβς καί μονάδας ελέγ
χου τών διαδηλώσεων.

ΑΙ Μηχανοκίνητοι Μονάδες αυτής 
άντιστοιχοϋν μέ τάς τοιαύτας τής Γαλ
λικής Υπηρεσίας καταστολής οχλοκρα
τικών έκδηλώσεων, αΐ όποϊαι δημιουρ
γούν συχνός συγκρούσεις ίδίμ μεταξύ 
φασιστών καί μαοϊκών φοιτητών. Ή  
έκδήλωσις βίας είς ’Ιταλίαν καθίσταται 
αισθητή έκ τοΰ γεγονότος, ότι τά παρά
θυρα τού πρώτου δρόμου τών οικιών 
καί αί προθήκαι τών καταστημάτων

σταλτικόν ρόλον τής ’Υπηρεσίας Δημο
σίας Ασφαλείας. Μετά μίαν ήμέραν 
οχλοκρατίας έν τή πόλει κατά τήν όποιαν 
είς Αστυνομικός έφονεύθη καί 56 έτραυ- 
ματίσθησαν, 50 άνδρες τής ώς άνω Υ πη
ρεσίας έθραυσαν τάς θύρας τών Στρατώ
νων των καί είσώρμησαν είς τάς οδούς 
κλαίοντες καί κραυγάζοντες. «Δέν εΐμε- 
θα ζώα. Εΐμεθα έπίσης κΓ έμεϊς ανθρώ
πινα όντα». Ή  ώς άνω ένέργεια τών άν
δρών τής Υπηρεσίας Δημοσίας Ασφα
λείας έτέθη ταχύτατα ύπό έλεγχον ύφ’ 
άλλων μονάδων τής Υπηρεσίας ταύτης.

Καίτοι τό Σώμα τών Καραμπινιέρων 
(Χωροφυλακής) είναι κατ’ όνομα ’Αστυ
νομία τής επαρχίας, έν τούτοις εύρίσκε- 
ται καί είς τάς πόλεις προσφέρον μίαν 
επίζηλον υπηρεσίαν πρός τήν τοιαύτην 
τής Υπηρεσίας Δημοσίας Άσφαλείας. 
Τά περιπολικά αυτοκίνητα πού περιπο- 
λοΰν τάς οδούς, διαθέτουν μίαν δύναμιν 
Ντιτέκτιβς κ.λ.π. ούτως ώστε ό παθών 
πολίτης δύναται νά έπιλέγη είς ποιον 
θά άναθέση τήν ύπόθεσίν του.

Μία τρίτη Αστυνομική Δύναμις είναι 
ή τών’Αστυφυλάκων (VIGIL1 URBAN1) 
οί όποιοι έχουν έλαχίστας εύθύνας δη
μοσίας τάξεως καί ούδεμίαν περί τής 
διώέεως τοΰ έγκλήματος. πλήν όμως 
έχουν τόν έλεγχον τής οδικής κυκλοφο
ρίας καί πολλά άλλα διοικητικά καθή
κοντα.

Διατηρούν τό Ληξιαρχείον καί τήν 
είσπραξιν τών φόρων (μίαν άπιστεύτως 
πολύπλοκον καί δαπανηρόν ύπόθεσίν), 
τόν υγειονομικόν έλεγχον τών καταστη
μάτων, τόν άγορανομικόν έλεγχον, τόν 
έλεγχον τών ταξί, τόν άντιλυσσικόν 
άγώνα.

Μία τετάρτη Αστυνομική Δύναμις εί
ναι ή Οικονομική Αστυνομία (GUAP- 
Π)Α DI F1NANZIA), ή όποία άντιστοι- 
χεϊ μέ τήν ’Αμερικανικήν Τελωνειακήν 
'Υπηρεσίαν, τήν άκτοφυλακήν, τήν ’Υπη
ρεσίαν Φορολογίας καί τήν Υπηρεσίαν 
Πλαστογραφίας τής Μυστικής Υπηρε
σίας. Περιπολοΰν είς τάς άκτάς διά 
πλοίων καί τά βόρεια σύνορα τής χώρας 
διά σκι. Έχουν τό δικαίωμα οί άνδρες 
τής Υπηρεσίας ταύτης νά έλέγχουν τά 
βιβλία τών επιχειρήσεων καθ’ οίονδή- 
ποτε χρόνον. Φαντασθύτε τήν Υπηρε
σίαν μας έλέγχου τοΰ εισοδήματος, πο
λεμούσα μέ στρατιωτικήν έξάρτυσιν 
καί ένοπλον μέ αυτόματα όπλα.

Τεχνικώς ή 'Ιταλική ’Αστυνομία έφαί- 
νετο μάλλον καθυστερημένη π.χ. είς 
Νεάπολιν ή Υπηρεσία 999 (’Αμέσου 
Έπεμβάσεως) είναι άκόμη άρκετά νέα. 
καθ’ όσον ύπάρχουν είσέτι έντυποι όδη- 
γίαι εις τούς τοίχους έπεξηγοΰσαι τόν 
τρόπον λειτουργίας της. μία περίοδος 
τήν οποίαν ήμεΐς έπεράσαμε πρό πολλών 
έτών.

Ή  στρατολογία τών Κρατικών Υ πη
ρεσιών λέγεται, ότι είναι προβληματική 
καίτοι χορηγείται εις τούς κατατασσο- 
μένους άπαλλαγή έκ τών στρατιωτικών. 
Ή Υπηρεσία τών Βιτίίλι Ούρμπάνι 
( Αστυφυλάκων) άσκεΐ μικροτέραν εύμε- 
νή άπήχησιν, αλλά έν τή ουσία, οί άν
δρες τής ’Υπηρεσίας ταύτης άμείβονται 
καλλίτερον, έχουν ύψηλότερον μορφω
τικόν έπίπεδον καί προσόντα, καί ή έρ- 
γασία των. έξαιρέσει τής δυσαρέστου 
ευθύνης διατη ρήσεως τής Δημοσίας Τά
ξεως, θεωρείται πλέον έπιθυμητή.



Ή  'Ιταλική Αστυνομία, έξ όσων ήτο 
δυνατόν νά διαπιστώσω, δέν διαθέτει 
υπηρεσίας συγκεντρώσεως πληροφοριών 
πολιτικής φύσεως καί αντίστοιχα δίκτυα 
μέ τήν Γαλλικήν τοιαύτην (R.G.), αλλά 
τοΰτο δέν σημαίνει, ότι δέν ύφίσταται 
μία παρομοία Υπηρεσία, ιδία λόγοι τής 
έσχάτως κρατούσης περίπλοκου πολιτι
κής καταστάσεως έν ’Ιταλία. ’Ενθυμείται 
τις τόν στρατηγόν Ντί Λορέντζο, ό 
όποιος έπεχείρησεν έν πραξικόπημα κατά 
τό έτος 1967 τή βοήθεια έξεχόντων προ
σωπικοτήτων στρατολογηθέντων υπό 
τίνος ’Υπηρεσίας τοϋ Υπουργείου 'Εθνι
κής Άμύνης.

περιοχής Παρισσίων καί των πόλεων 
πλέον των 20.000 κατοίκων, τοΰ Υπουρ
γείου 'Εσωτερικών καί τήν «Χωροφυλα
κήν». ή όποια ούσιαστικώς έχει αρμο
διότητα έφ’ όλης τής 'Επικράτειας, άλλ' 
έν τή πράξει άστυνομεύει εις τάς μικράς 
πόλεις καί τήν έπαρχίαν, ύπαγομένη 
εις τό Ύπουργεΐον ’Εθνικής Άμύνης.

Άμφότεραι αί άνωτέρω Ύπηρεσίαι 
διά θέματα Δικαστικής φύσεως έλέγχον- 
ται ύπό τοΰ Γενικού ΕΙσαγγελέως. ’Εκτός 
των Παρισίων, τοΰ όποιου οί 25.000 
άνδρες δέν έχουν άμεσον στρατιωτικόν 
χαρακτήρα, αί δύο άνωτέρω Ύπηρεσίαι 
εύρίσκοχται έν ισορροπία καθ’ απασαν 
τήν χώραν. ’Ιδίως αί αΰτοδύναμοι μηχα
νοκίνητοι μονάδες κρούσεως. ήτοι οί 
Μηχανοκίνητοι Λόχοι τής Δημοκρατι
κής Φρουράς καί ή Μηχανοκίνητος 
Ταξιαρχία τής Χωροφυλακής είναι ισο
δύναμοι άπό άπόιιιεως έξοπλισμοΰ.

Άμφότεραι παρέχουν μίαν εύρυτάτην 
ποικιλίαν υπηρεσιών άμεσου άνάγκης 
καί ιδιαιτέρως δέ διά των μονάδων 
διασώσεως εις τήν θάλασσαν καί τά όρη. 
Οίοσδήποτε έπισκέπτης τών άκτών τής 
Γαλλίας θά διαπίστωση πόσον άποτε- 
λεσματικώς εργάζονται αί άνωτέρω 
μονάδες. Δέν ύπάρχει άμψιβολία τις ότι 
αί ίσχυραί αύταί οργανώσεις έκτελοϋν 
μίαν πολύ καλλιτέραν υπηρεσίαν είς 
τόν τομέα αυτόν παρά αί ήμέτεραι άνε- 
παρκείς τοιαΰται.

Ή  «’Εθνική Αστυνομία» χρησιμο
ποιεί μέγαν άριθμόν άνδρών έν πολιτική 
περιβολή: 15.000 είς τήν Δικαστικήν 
Αστυνομίαν, .'.400 είς τήν Υπηρεσίαν

Γενικών Πληροφοριών καί 1.200 εις 
τήν έπιτήρησιν τής χώρας, μίαν άντικα- 
τασκοπευτικήν Υπηρεσίαν άντίστοιχον 
τής ήμετέρας Μ 15. Αί άνωτέρω Γαλλικοί 
Ύπηρεσίαι άναλογικώς είναι διπλάσιοι 
τών ήμετέρων τοιούτων. (Τό Β Γραφεϊον. 
τό όποιον τόσον έξεθκιάίετο ύπό τών 
συγγραφέων έργων κατασκοπείας, δέν 
ύφίσταται πλέον άπό πολλών έτών. Αί 
Ύπηρεσίαι του ήδη έκτελοϋνται ύπό 
τής γνωστής SDEGE).

Δι’ ένα Άγγλο - Σάξωνα, τό πλέον 
ένδιαφέρον θέμα είναι «ή Υπηρεσία 
Γενικών Πληροφοριών» ή οποία παρέ
χει είς τήν Κ,υβέρνησιν στοιχεία οικονο
μικής πολιτικής καί κοινωνικής φύσεως. 
Τό πολυάριθμον προσωπικόν της άνα- 
γιγνώσκει έφημερίδας. περιοδικά, προ
κηρύξεις, ύποχρεώνει τά μέλη της νά 
άναφέρουν γεγονότα, νά παρακολουθούν 
συνδιαλέξεις, καί είς έξαιρετικάς περι
πτώσεις νά διαρρηγνύουν Γ ραφεία καί 
νά υποκλέπτουν φακέλλους έκ τών όο
χειών. Οί Γάλλοι διατηρούν έν τεράστιον 
κέντρον ήχογραφήσεως πλησίον τοΰ 
Ίνβάλιντ, ένθα λέγεται, ότι ύπόρχουν 
1.400 γραμμαί αί όποΐαι δύνανται ταύ- 
τοχρόνως νά υποκλαπούν, καί αί ήμίσεις 
έξ αυτών χρησιμοποιούνται ύπό τής 
Υπηρεσίας Γενικών Πληροφοριών διά 

πολιτικός παρακολουθήσεις.
Ή  ώς άνω Υπηρεσία έχει έν έκάστη 

Διευθύνσει ?ν έθνικόν τηλετυπικόν δί- 
κτυον. Ενεργούν σφιγομετρήσεις τής 
κοινής γνώμης. Φοιτηταί έχουν διαπι
στώσει ότι άξιωματικοί τής έν λόγω

Αναλογία Αστυνομικών κατά 1.000 
κατοίκους 2,9. Πυκνότης όμοια τής Α γ
γλίας 174 κατά τετρ. χλμ. Δύναμις 
151.000:94.000 ’Εθνικής 'Αστυνομίας, 
συμπεριλαμβανομένων καί 15.000 άνδρών 
τών Λόχων Δημοκρατικής Ασφαλείας.
29.000 έν στολή Αστυνομικών τών έπυρ- 
χιακών πόλεων, 30.000 άνδρες τής Νο
μαρχιακής Αστυνομίας Παρισσίων
57.000 άνδρες Χωροφυλακής (36.000 
Στατικών Υπηρεσιών μέ άργυρά έπώμια 
καί 16.000 τών Μηχανοκινήτων Μονά
δων μέ χρυσά έπώμια), 3.000 άνδρες τής 
Φρουράς Δημοκρατίας καί 2.000 άνδρες 
τών άποικιών.

Ή  Γαλλική Αστυνομία είναι διηρε- 
μένη είς δύο κεχωρισμένα καί άντίζηλα 
Τμήματα. Τήν «’Εθνικήν Αστυνομίαν», 
ή οποία άντικατέστησε τήν παλαιάν 
«Ασφάλειαν» καί τήν Αστυνομίαν τής

Γάλλος Αστυνομικός τής Τροχαίας 
άνήκων είς τήν δύναμιν τής Εθνικής 
Αστυνομίας.

Ιταλοί Αστυνομικοί, ιιρώτος εζ αριστερών άνδρας τής μουσικής μπάντας, 
δεύτερος άστυνομικός τής Οικονομικής Αστυνομίας, τρίτος τροχονόμος τής Χωρο
φυλακής καί τέταρτος άστυνομικός τής Δημοτικής Αστυνομίας.

Υπηρεσίας έφερον ταύτότητας φοιτη 
τών. δημοσιογράφων κ.λ.π.

Ή Χωροφυλακή έπίσης εργάζεται 
είς τόν άνωτέρω τομέα 

ριασμόν τής έν λόγω Ύπηρε- 
Πληροφοριών. είς τάς μικράς πό-
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Γάλλοι Αστυνομικοί. Έξ αριστερών αστυνομικός τής Προεδρικής φρουράς, εις 
δεξιά άστυνομικός τής ειδικής μονάδος διαλύσεως παρανόμων συναθροίσεων. τό μέσον Γάλλος Χωροφύλαξ καί

λεις καί τά χωρία. Διατηρεί φακέλλους 
Η.000.000 άτόμων καί προσθέτει εις τό 
άρχείον της κατ’ έτος 500.000 τοιούτους.

Απασαι αί ανωτέρω πληροφορίαι 
χρησιμοποιούνται κυρίως διά νά προ
λαμβάνουν ή νά έξουδετερώσουν τός 
διαδηλώσεις, αί όποΐαι τείνουν, λόγω 
τής έκατερωθεν ΰπάρξεως μή καλής θε- 
λήσεως, νά καθίστανται λίαν βίαιοι.

Ή  ϋπαρξις τής 'Υπηρεσίας Γενικών 
Πληροφοριών καί αί Ύπηρεσίαι αί όποϊ- 
αι συνδράμουν ταύτην. οί Λόχοι 'Ασφα
λείας καί ή Μηχανοκίνητος Ταξιαρχία 
χρησιμοποιούν διαφόρους μεθόδους άστυ- 
νομεύσεως τών ίδικών μας τοιούτων. 
Συχνάκις ήκουσα Ευρωπαίους 'Αστυνο
μικούς νά άναστενάζουν, καί νά ζηλεύουν 
τήν ήσυχον ζωήν τού «Βρεττανοΰ Μπόμ- 
πυ», εύγενοΰς καί διακριτικού, άλλα ούτοι 
όφείλουν νά άντιμετωπίζουν έναν πολύ 
σκληρότερον λαόν. Οί Σταθμοί τών 
Παρισσίων έχουν μεταλλικός θύρας ύ
ψους 2 μέτρων ούχί βεβαίως χάριν πο
λυτελείας ή γούστου, ούτε αί οίκοκυραί 
τοποθετούν χονδρά παραθυρόφυλλα εις 
τάς εισόδους καί τά παράθυρα απλώς 
διά στόλισμα.

Η Γαλλική Πολιτεία είναι περισσό
τερον αύταρχική άπό τήν ήμετέραν 
καί περισσότερον σπασμωδική διά τήν 
άσφάλειάν της. Ό  κ. Μ. Μαρσελέν 
ό σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, 
ό όποιος είχεν μίαν ’Αστυνομικήν θέσιν 
ύπό τήν Κυβέρνησιν τού Βισί, είχεν είπεϊ: 
«Ή ιστορία μας διδάσκει ότι δέν ύπάρ- 
χει ύποκατάστατον εις τήν συντριβήν

τιον επαναστατών η τήν καταστροφήν 
μας». Καί λίαν προσφάτως: «Τό πρόβλη
μα έδημιουργήθη διότι δέν καταφέραμεν 
έν καίριον πλήγμα κατά τόν Μάιον 1968. 
Τό κίνημα τού Μαΐου 1968 ήδύνατο νά 
έξουδετερωθή έντός δύο ήμερών». Προσ
φάτως ή Γαλλική Κυβέρνησις ύπήρξεν 
είλικρινεστέρα εις τήν χρησιμοποίησιν 
τής ’Αστυνομίας διά πολιτικούς σκοπούς. 
Κατά τήν περιοδείαν τού Προέδρου 
Πομπιντού άνά τήν χώραν πρός έξασφά- 
λισιν τής έπιτυχίας τού Δημοψηφίσμα
τος περί εισόδου τής Βρεττανίας εις τήν 
Κοινήν ’Αγοράν, χιλιάδες ’Αστυνομικοί 
έν πολιτική περιβολή έξουδετέρωσαν 
βιαίως άντιπάλους άντιτιθέμενους εις 
τούτο καί προπαγανδίζοντας διά τήν 
άρνητικήν ψήφον έπί τού θέματος τού
του. Ή  καταστολή αύτη ήτο τόσον προ
φανής. ώστε πολλοί Δήμαρχοι πόλεων 
διεμαρτυρήθησαν έντόνως διά τήν ένέρ- 
γειαν ταύτην τής ’Αστυνομίας.

Άναποφεύκτως τούτο δημιουργεί έν 
κακόν προηγούμενον διά τούς ’Αστυνο
μικούς, οί όποιοι είναι υποχρεωμένοι 
νά διαβιούν καί έργάζωνται μετ’ έκείνων. 
τούς όποιους κατεδίωξαν τήν προτεραίαν.

Τόν παρελθόντα Φεβρουάριον ή ’Αστυ
νομία τών Παρισσίων κατήλθεν μαζικώς 
έν τοίς όδοϊς, ϊνα έξηγήση τήν θέσιν 
καί τά προβλήματά της πρός τό κοινόν. 
Κατά τό παρελθόν άνεφέρθη μία 'Αστυ
νομική άπεργία καί εισβολή εις τό 
Γραφεΐον τού Πρωθυπουργού, 
κ. Μ. Μονάτ Πρόεδρος τής Ομοσπον
δίας ’Αστυνομικών ό όποιος έκπροσωπεϊ

τά 70ο]ο τής Εθνικής Αστυνομίας είπεν 
ότι, ή ’Αστυνομία έπεθύμει νά τύχη 
ανθρώπινης μεταχειρίσεως, καθ’ όσον 
άποστολή της είναι ή προστασία τού 
κοινού, καί ούχί ώς μισθοφόροι χρησι
μοποιούμενοι διά τήν έξασφάλισιν τής 
ήσυχίας τών Κυβερνώντων. ’Από τού 
έτους 1930 ή Γαλλική Αστυνομία βα- 
θμιαίως άπέκτα συγκεντρωτικήν ίσχύν. 
Κατ’ εκείνην τήν έποχήν οί Δήμοι παρέ- 
διδον τήν ’Αστυνομίαν εις τό Κράτος 

 ̂ έπί άνταλλάγματι φορολογικών διευκο- 
* λύνσεων καί άπαλλαγών (Γερμανία). 

Τό 1942 ένας Νόμος τής Κυβερνήσεως 
Βισύ προέβλεπεν τήν δημιουργίαν Νο
μαρχιακών ’Αστυνομιών εις πόλεις άνω 
τών 20.000 κατοίκων, αί όποΐαι διατη
ρούνται καί μέχρι σήμερον. Τό 1966 
ή Νομαρχία Παρισσίων ένοποίησεν τήν 
‘Αστυνομίαν της μετά τής Υπηρεσίας 
«’Ασφαλείας» δημιουργηθείσης ούτως 
τής ’Εθνικής ’Αστυνομίας.

Ή  πλέον πρόσφατος έξέλιξις τής 
Γαλλικής ’Αστυνομίας περιλαμβάνει τήν 
δημιουργίαν τών «Μονάδων Γενικών 
Πληροφοριών». Αύται ένεργούν μόνον 
άις έφεδρική δύναμις, όσάκις ζητηθή 
ή συνδρομή των ύπό τού Νομάρχου καί έν 
τοιαύτη περιπτώσει ύπό τόν έλεγχόν του, 
καί φυσικά καί τών Διοικητών οί όποιοι 
φέρουν τήν ευθύνην τών ένεργειών των.

Κατά τό 1969 κατεβλήθη προσπάθεια
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Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α

ύπό τοϋ Υπουργείου ’Εσωτερικών διευ- 
ρύνσεως τών έξουσιών των, ίνα καταστή
σω ταύτας οίονεί ανεξάρτητον φρουράν 
Πραιτωριανών, μέ δικαίωμα εισόδου εις 
δημοσίους χώρους καί έντός έργοστα- 
σίων καί όρυχείων. Έ ν τούτοις, ισχυ
ρά άντίδρασις έκ μέρους τής ήγεσίας 
τών ’Εμπορικών ’Οργανώσεων καί περιέρ- 
γοος καί έκ μέρους τής Ένώσεως κατω
τέρων όργάνων τής Υπηρεσίας ταύτης, 
οί όποιοι δέν έπεθύμουν νά καταστούν 
μία μισητή παρακρατική όργάνωσις, 
άπετράπη ή πραγματοποίησις τού σχε
δίου τούτου. Πλήν όμως ή δημιουργία 
μιας κατασταλτικής δυνάμεως, άπηλ- 
λαγμένης άπό τοπικούς δεσμούς καί 
εύθύνας, φαίνεται άπίθανον νά άναβληθή 
περαιτέρω. Θά ήτο άσφαλώς έν εύθυγραμ- 
μίσει μέ τήν πρόσφατον 'Ιστορίαν τής 
Γαλλικής ’Αστυνομίας.

Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο Ν

Λουξεμβούργιοι άστυνομικοί. Αριστε
ρά άστυνομικός τής Δημοτικής ’Αστυνο
μίας καί δεξιά Χωροφύλαξ.

Αναλογία Αστυνομικών κατά 1.000 
κατοίκους 1,96.

Δύναμις ’Αστυνομίας 700 άνδρες: 400 
τής Χωροφυλακής καί 300 τής Πολιτεια
κής ’Αστυνομίας.

Ή  περίπτωσις τού Λουξεμβούργου 
είναι άσυνήθης, διότι απασα ή ’Αστυ
νομία της, ήτοι ή Χωροφυλακή καί ή Πο
λιτειακή ’Αστυνομία διέπονται ύπό τού 
Στρατιωτικού Κώδικος καί υπάγονται 
είς τό Ύπουργεΐον ’Ενόπλων Δυνάμεων. 
Τούτο δέ συμβαίνει, κυρίως διότι αί 
"Ενοπλοι Δυνάμεις τού Λουξεμβούργου 
είναι τόσον μικραί ώστε έλάχιστα έπη- 
ρεάζουν τήν ’Αστυνομίαν, πρός δέ προσ
φέρουν δυνατότητα στεγάσεως τής ’Αστυ
νομίας.

"Οπως καί άλλαχοϋ. ή ’Αστυνομία 
άστυνομεύει εις τάς πόλεις ένώ ή Χωρο
φυλακή εις τήν λοιπήν χώραν. Οί ’Αξιω
ματικοί όμως καί ανδρες άμφοτέρων 
τών ‘Αστυνομιών έναλλάσσονται ήδη 
καί είναι λίαν πιθανόν, ότι έντός τών 
προσεχών έτών αί δύο Άστυνομίαι 
θά συγχωνευθοΰν.

Καίτοι ή Δύναμις τής ’Αστυνομίας 
τού Δουκάτου είναι μικρά, έν τούτοις 
παίζει σημαντικόν ρόλον. Συνορεΰον 
τό Λουξεμβοΰργον μετά τής Γερμανίας, 
Βελγίου καί Γαλλίας, παίζει τόν ρόλον 
ένός συνδετικού κέντρου. Πρός τούτοις 
ό σπουδαίος ρόλος τής πολιτείας είς τήν 
Κοινήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα, έχει 
δέ συχνάκις πολλούς έπισήμους έπισκέ- 
πτας τών Ευρωπαϊκών ’Αστυνομιών. Κατά 
τό παρελθόν έτος είς Λουξεμβοΰργον 
διωργανώθησαν αί έκδηλώσεις έπί τή 
10η Έπετείω τής όργανώσεως τού Διε
θνούς Αστυνομικού Συνδέσμου.

Αναλογία Αστυνομικών κατά 1.000 
κατοίκους 1.7.

Πυκνότης πληθυσμού όμοια τής Βρετ- 
τανίας.

Δύναμις Αστυνομίας 105.000, ήτοι:
76.000 Πολιτειακή ’Αστυνομία (LAFD 
POLIZEI), 10.000 ’Αστυνομία ’Αμέσου 
Έπεμβάσεως (BERE1TS CHAFTPOLI- 
ΖΕ1) καί 20.000 ’Αστυνομίας Συνόρων 
(GRENZENPOLIZE1).

Κατά τήν διάρκειαν τής συμμαχικής 
κατοχής τό Νσζιστικόν ’Αστυνομικόν 
σύστημα κατηργήθη καί οΰτω σήμερον 
ή Δυτική Γερμανία έχει σχεδόν 100 άνε- 
ξαρτήτους ’Αστυνομίας.

Τό 1948 τό Συμβούλιον τών Συμμαχι
κών Δυνάμεων άπεφάσισεν όπως «ή Νέα 
’Αστυνομία μή όργανωθή μέ χαρακτήρα 
στρατιωτικόν καί όπως μή είναι ένοποιη- 
μένη, έξαρτωμένη άπό τήν Κεντρικήν 
έξουσίαν. όίστε νά μή άποτελή κίνδυνον 
καί άπειλήν κατά τής Δημοκρατικής 
Κυβερνήσεως ή τών Δυνάμεων κατοχής.

Ώ ς άνωτάτη βάσις τής κατά τόπον 
άρμοδιότητος τής νέας ’Αστυνομίας 
καθωρίσθησαν τά όρια έκάστης τών 11 
Πολιτειών (LANG) τής Γερμανίας, έκά- 
στη τών οποίων έχει έκτασιν καί πλ.ηθυ- 
σμόν περίπου ώς ό τής Δανίας καί ή οποία 
έχει κατά τινα τρόπον ποιόν τινα μορφήν 
αύτοδιοικήσεως. Αί λεπτομέρειαι όργα
νώσεως έκάστης ’Αστυνομίας διαφέρουν, 
πλήν όμως έκάστη Πολιτεία έχει μίαν 
Πολιτειακήν ’Αστυνομίαν μέ αρμοδιό
τητα έφ’ όλης τής Πολιτείας, Δημο
τικός ’Αστυνομίας είς τάς μεγάλας πόλεις, 
’Αστυνομία ’Αμέσου Έπεμβάσεως, ή 
οποία βοήθα τήν ’Αστυνομίαν είς περι
πτώσεις όχλοκρατίας καί θεομηνίας. 
Δικαστικήν ’Αστυνομίαν καί ένίοτε καί 
Ναυτικήν ’Αστυνομίαν.

Ή  μεγαλυτέρα ’Αστυνομία είναι ή 
δημιουργηθείσα τό 1951 'Ομοσπονδιακή 
Συνοριακή τοιαύτη. ή οποία καί έχει 
έναν διακριτικόν παρα στρατιωτικόν 
χαρακτήρα.

Τήν αϋξησιν τής κρατούσης συγχύ- 
σεως έν τφ Άστυνομικώ θεσμώ έν 
σχυσεν καί ή άσκηθεΐσα ύπό τών Δυνά
μεων Κατοχής έν έκάστη ζώνη έπιρροή. 
Καθώς δέ έμειοΰτο ό έλεγχος τών Δυνά
μεων Κατοχής ή ’Αστυνομία ήρξατο άνα- 
διοργανουμένη είς πλέον καθαρώς άστυ- 
νομικάς μονάδας. Είς τήν ’Αγγλικήν 
καί Γαλλικήν Ζώνην ό θεσμός τών Δή- 
μοτικών ’Αστυνομιών σχεδόν έξηφανίσθη 
καθ’ όλ.οκληρίαν, τών Δημοτικών ’Αστυ
νομιών συγχωνευθεισών μετά τής Πολι
τειακής ’Αστυνομίας. Τούτο ήδη συμ
βαίνει καί είς τήν Νότιον Γερμανίαν, 
καί έντός δύο έτών δέν θά ύπάρχη είς 
Βαυαρίαν οίαδήποτε ’Αστυνομία Πόλε
ων. Ή  κυριωτέρα αιτία τής καταργή- 
σεώς των είναι τό μέγα κόστος έκπαιδεύ- 
σεως (είς Μονάχον είς Δόκιμος Χωρο
φύλαξ ύπηρετεΐ δύο έτη είς τήν ’Αστυ
νομίαν Αμέσου Έπεμβάσεως, καί εν 
έτος είς τήν Σχολήν πριν ή τώ άνατεθή 
οίαδήποτε άστυνομική υπηρεσία, ένώ 
είς τήν ’Αγγλίαν χρειάζεται μόνον 4 
μηνών έκπαίδευσιν πριν ή προσφέρει 
τάς ύπηρεσίας του), καί ή άπαιτουμένη 
δαπάνη διά τόν έξοπλισμόν δι’ ήλεκτρο-
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νικών μέσων πρός έλεγχον τής κυκλο
φορίας, πρός έξασφάλισιν τηλεπικοινω
νίας κ.λ.π. Μετά τήν συγχώνευσιν τών 
Δημοτικών 'Αστυνομιών εϊς τάς Πολι
τειακός τοιαύτας. ή δαπάνη αϋτη δασύνει 
τόν προϋπολογισμόν τής πολιτείας,

Ή  Γερμανική 'Αστυνομία φαίνεται 
ότι ένεργεΐ καλώς έντός τών πλαισίων 
τών Νόμων καί δέν δημιουργεΐται 
εϊς τινας ή ένρύπωσις. ώς έν Γαλλία, 
ότι πρόκειται περί ένός ίσχυροΰ πολί
τικου ζώου. Έ ξ άλλου οί Γερμανοικοί 
Νόμοι δίδουν εις τήν ’Αστυνομίαν 
εύρύτερα δικαιώματα παρά οί ήμέτεροι 
τοιοϋτοι. Αί φωτογραφίαι τών καταζη
τούμενων προσοιπων τοιχοκολλοΰνται 
μέ τοιαύτην έντυπωσιάύουσαν ελευθερίαν, 
ώστε θά πρέπει νά σκεφθώμεν ότι μία 
άνεπηρέαστος δίκη εϊναι σχεδόν άδύ- 
νατος. Αί παράνομοι διαδηλώσεις διαλύ
ονται περισσότερον σκληρώς παρά εις 
τήν 'Αγγλίαν.

Ό  πόλεμος άφησε τήν Γερμανικήν 
’Αστυνομίαν μέ περισσότερα προβλή
ματα Δημοσίων Σχέσεων καί διά τήν 
άντιμετώπισίν των. ή Γερμανική ’Αστυ
νομία έχει πολύ άνοικτήν τακτικήν

δημιουργίας καλών σχέσεων μετά τοΰ 
κοινοΰ. 'Εξηγούν τάς ένεργείας των. 
Δημοσιεύουν χάρτας οδών εις τάς όποιας 
υπάρχουν παγίδες ραντάρ διά τόν έλεγ
χον τής ταχύτητος τών οχημάτων. Καί 
ένοικιάέουν πολυτελείς αϊθούσας διά 
συνεντεύξεις τύπου σχετικώς μέ τάς 
διαδηλώσεις. Ά λλ’ έν πάση περιπτώσει. 
ή μέση τάξις σχηματίζει ήδη μίαν στα- 
θεράν γνώμην περί τής ’Αστυνομίας πάλιν.

Γενικώς ή Γερμανική Αστυνομία φαί
νεται μάλλον νωθρά. "Εν δημοφιλές 
άστεΐον λέγει ότι εν διακριτικόν βαθμού 
έπί τού βραχίονος τοΰ 'Αστυνομικού 
σημαίνει ότι ούτος δύναται ν’ άναγιγνώ- 
σκη, δύο ότι δύναται νά γράφη. τρία ότι 
δύναται νά άναγιγνώσκη, νά διαβάζη 
καί νά χρησιμοποιή τό τηλέφωνον. 
Καίτοι προσπαθεί νά διορθώση τάς καθ' 
ήμέραν υποθέσεις, φαίνεται ότι ευκόλως 
πανικοβάλλονται. Π.χ. ένα κορίτσι τό 
όποιον έδανείσθη τό αύτοκίνητον τοΰ 
πατρός της έπυροβολήθη καί έφονεύθη 
άνευ προειδοποιήσεως, ύπό τίνος αστυ
νομικού. καθώς προσεπάθησε ν' άποφύ- 
γη τόν έλεγχον όστις διεξήγετο διά τήν 
σύλληψιν ένός διαρρήκτου τραπέζης.

Β Ε Λ  Γ I Ο Ν

Αναλογία 'Αστυνομικών κατά 1.000 
κατοίκους 3.6.

Δύναμις 35.627 ήτοι: 13.600 Χωροφυ
λακής σύν 7.500 έφεδρική Χωροφυλακή. 
805 άνόρεξ τής Δικαστικής 'Αστυνομίας 
καί 13.722 ανδρες τής Δημοτικής 'Αστυ
νομίας.

Τροχονόμος της Βελγικής Χωροφυλα
κής.

Τό Βελγικόν Αστυνομικόν σύστημα 
είναι καθ' ολοκληρίαν όμοιον μέ έκεΐ- 
νον τό όποιον έδημιουργήθη ύπό τών 
Γάλλων κατά τ.όν Ι8ον αιώνα.

Έκαστος τών 2.300 Δήμων τής Χώρας 
έχει τήν ΐδικήν του Πολιτικήν ’Αστυ
νομίαν. Αί Άστυνομίαι αύταί είναι μάλ
λον μικραί άνεπαρκώς έκπαιδευμέναι 
καί μάλλον κακοδιοικούμενοι. Μόνον 
εϊς τάς Βρυξέλλας ύπάρχουν Ιό ’Αστυ
νομικά Σώματα. Ό  Πρόεδρος έκάστης 
Κοινότητος διοικεί τήν ’Αστυνομίαν, 
καί υπάγεται έν ταύτώ εις τόν Βασιλικόν 
Επίτροπον διά θέματα δικαστικής φύ- 

σεως. Όπως καί εις τάς περισσοτέρας 
Εύρωπαϊκάς ’Αστυνομίας, δέν ύπάρχει 
άμεσος προαγωγή εις τόν βαθμόν τού 
'Αξιωματικού.

Η ήμιστρατιωτική Χωροφυλακή υπά
γεται εις τό Ύπουργεϊον Εσωτερικών 
άπό άπόψεως διοικητικών θεμάτων, εϊς 
τό Ύπουργεϊον Δικαιοσύνης διά θέμα
τα δικαστικής φύσεως καί εϊς τό Ύπουρ- 
γεΐον 'Εθνικής Άμύνης διά θέματα 
στρατιωτικής φύσεως. καί άποτελεϊ τήν 
'Εθνικήν Αστυνομίαν τής χώρας. Έν 
καιρώ πολέμου ή Χωροφυλακή είναι 
έξοπλισμένη καί έκτελεϊ καί καθήκοντα 
άντικατασκοπείας καί πληροφοριών.

Γερμανοί 'Αστυνομικοί. ’Αριστερά τής 
’Αστυνομίας τού Βερολίνου καί δεξιά 
τής Βαυαρίας.

Εις άνώτερος άξιωματικός μιας γεί
τονας χώρας είπεν: «Εϊς τό Βέλγιον αί 
Δημοτικοί 'Αστυνομίαι είναι ένα μηδέν, 
ένώ ή Χωροφυλακή είναι τό άπαν, άλλά 
είναι τόσον σκληρή καί αύταρχική. Αί 
έπικοινωνίαι της είναι κακαί, είναι ώς 
έν μέγα αύτοκίνητον τό όποιον δέν δύ- 
ναται νά έκκινήση τήν πρωίαν. Έάν 
ήθελα νά ληστέψω μίαν τράπεζαν θά 
έπήγαινα είς τό Βέλγιον.

Ή Χωροφυλακή είναι επίσης υπεύ
θυνος έναντι τού Υπουργού Δικαιο
σύνης διά τήν κατασκοπείαν είς τό έξω- 
τερικόν. τήν άντικατασκοπείαν καί τήν 
συγκέντρωσιν πληροφοριών πολιτικής 
φύσεως είς τό έσωτερικόν. Είναι καλώς 
έκπαιδευμένη καί προσελκύει καλούς 
νέους. Τό Βέλγιον έχει μίαν άπό τάς 
πλέον καλώς (οργανωμένος οργανώσεις 
άνθρωπίνων έλευθεριών τής Εύρώπης. 
Μοί έλέγχθη, ότι σπανίως κατηγγέλθη 
ή Χωροφυλακή ώς ένεχομένη είς δια
φθοράν καί σκληρότητα. «Είναι αύστη- 
ροί άλλά δίκαιοι» ένώ αί Δημοτικοί 
Άστυνομίαι είναι κακώς έκπαιδευμέναι, 
καί αντιμετωπίζουν άνεπαρκώς τάς δια
δηλώσεις πανικοβαλλόμεναι εύκόλως 
καί καθιστάμενοι ένίοτε ένοχοι μ ή 
άναγκαίας βαρβαρότητος.

«Τελευταίως ό Υπουργός Δικαιοσύ
νης έδημιούργησε τήν «Ταξιαρχίαν Άν- 
τιμετωπίσεως τών συμμοριών» ή οποία 
άποτελεϊται έξ άνδρών άπεσπασμένων 
έξ άλλων 'Αστυνομικών Υπηρεσιών, 
καί είναι άπηλλαγμένοι άπό άλλα καθή
κοντα ούτως ώστε, ώς έδήλωσεν ό 
κ. Μ. Βράνξ. «τό σκάνδαλον νά καταπο- 
λεμηθή εύχερέστερον έάν παραστή πε- 
ρίπτωσίς τις». Προσέθεσε δέ ότι οί σν- 
δρες ο·’τοι δυνατόν νά χρησιμοποιώνται 
παντοιοτρόπως ίνα συγκεντρώσουν τάς 
άπαιτουμένας έκάστοτε πληροφορίας.
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I ο κακό δεν είναι και πολύ μακρυα απο την πόρτα 
Ε κατό χιλιάδες άνθρωποι στην Δυτική Ευρώπη 

ουν κάνει την γνωριμία τους μέ τήν ηρωίνη. Έ κεΐ 
όμοις πού τό πρόβίημα έγινε οξύ είναι οί Η. Π. Α. 
Σέ 560.000 ανέρχονται κατά τις στατιστικές τά άτομα 
πού έκαναν, τήν γνωριμία μέ τό «λευκό Θάνατο». ’Από 

Άμερικάνους στρατιώτες έμαθαν τήν χρήση καί 
άρκετοί Νοτιο— Βιετναμέζοι. Ακόμα ενα σοβαρό πο
σοστό κατοίκων τοϋ ’Ιράν (400.000) δέν άφησε τήν 
συνήθεια τής ήρωΐνης παρά τά σκληρά μέτρα τού 
1955, όταν οί ήρωϊνομανεΐς έφθαναν τά 2.000.000, σέ 
πληθυσμό 25.000.000

Κύριοι χώροι παραγωγής τοϋ οπίου άπό όπου βγαί
νει ή μορφίνη καί ή ήρωίνη είναι ή Τουρκία καί τό 
«Χρυσό Τρίγωνο» Μπούρμα — Αάος - Ταϋλάνδη. 
Καί άπό τά δύο αυτά σημεία τά φορτία πού ξεκινούν 
γιά νά ακολουθήσουν τον δρόμο τής λαθρεμπορικής πε
ριπέτειας, έχουν βασικό στόχο τις Η.Π.Α. Τό τούρκι
κο όμως προϊόν δέν παραλείπει νά έξυπηρετήση καί 
τις ανάγκες τής Ευρώπης.

Τό προϊόν τής Τουρκίας ακολουθεί αρχικά μιά πο
ρεία πού γράφει κύκλο. Ό  ένας δρόμος περνά μέσα 
άπό τήν Ευρώπη καί φθάνει στήν Μασαλλια, ό άλλος 
δρόμος περνά άπό τήν Μεσόγειο γιά νά καταλήξη 
πάλι στήν Μασαλλία. ’Από έκεΐ πάλι οί δρόμοι χωρί
ζουν γιά νά συναντηθούν στήν Νέα Ύόρκη. Πέντε 
είναι οί πιο συνηθισμένες πορείες γιά τήν Ν. Ύόρκη.

1. Μασαλλία—Μόντρεαλ—Ν. 1 όρκη
2. Μασσαλία—κατευθείαν Ν. Ί  όρκη
3. Μασαλλία—Μεξικό —Ν. Ύόρκη
4. Μασαλλία— Τζαμάικα — Μαϊάμι — Ν. Ύόρκη
5. Μασαλλία —Νότιος ’Αμερική (’Αργεντινή, ’Ιση

μερινός, Παναμάς, Μαϊάμι) Ν. Ύόρκη.
"Οπως φαίνεται άπό τά παραπάνω ή Μασαλλία 

άποτελεΐ έμπορικό κόμπο γιά τό ναρκωτικό. Αυτός 
είναι ό περίοημος γαλλικός κόμπος I l· RENCH CON
NECTION). Οί λόγοι γιά τούς οποίους δύο δρόμοι 
συγκλίνουν έκεΐ γιά νά .ξαναδιακλαδισθοϋν είναι δύο. 
Ό  ένας είναι γιατί έκεΐ υπάρχουν τά χημικά έργαστήρια 
γιά τήν κατεργασία καί ό άλλος είναι γιατί έκεΐ είναι 
τό κέντρο τών ανθρώπων τοϋ διακομιστικοΰ εμπο
ρίου. Στήν ουσία ό λόγος είναι ένας. ’Εκεί υπάρχουν 
οί άνθρωποι πού φροντίζουν γιά όλα αύτά. Αυτοί έξυ- 
πηρετοΰν καί τούς δύο σκοπούς «έπεξεργασία— προου- 
θηση». Αυτοί οί άνθρωποι είναι τά μέλη τής Κορσικα-

Μ ε τ ά ψ ρ α σ ι ς  
ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Ό Πόλεμος τών Ναρκωτικών

Ή διεθνής πορεία 

τ ή ς  η ρ ω ί ν η ς
"TIME MA G A Z I N E , ,

νικής Ένώσεως.
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Πώς ταξιδεύουν 
τά ναρκωτικά στόν 
κόσμο: Τά περισσό
τερα, ή σχεδόν όλα, 
ξεκινούν άπό χώρες 
της Ά πω  καί τής 
Μέσης ’Ανατολής 
γιά νά καταλήξουν 
στις χώρες τής Ευρώ
πης καί τής Αμερι
κής. Ό  χάρτης τής 
είκόνος δείχνει παρα 
στατικά τις διαδρο
μές πού άκολουθοϋν 
γιά νά φθάσουν άπό 
τόν τόπο τής παρα
γωγής στήν ευθεία 
κατανάλωσι.

Τό διεθνές λαθρεμπό-
'Η  'Ένωση δέν είναι τίποτε αΛλο παρά μια δεύτερη 

Μαφία. Είναι λιγώτερο γνωστή, σχεδόν άγνωστη 
ατούς πολλούς, οχι δμως ασήμαντη. ’Ενώ ή Μαφία 
είναι οργάνωση Σικελών, ή Κορσικανική 'Ένωση είναι 
οργάνωση Κορσικανών. Είναι δμοια μέ τήν Μαφία 
οργανωμένη. Τρεις βαθμοί στήν ιεραρχία της καί χωρι
σμός σε οικογένειες (κλάδους). Κυριώτερες οικογένειες 
είναι τών Φραγκίσκο, Όρσίνι καί Βεντούρι. Διαφέ
ρει άπό τήν Μαφία στο δτι τά μέλη της είναι σκληρό
τερα (δταν ό Μαφιόζος ομολογεί τά πάντα, ό Κορσι
κανός δεν εχει είπή ακόμη ούτε τό άληθινό του όνομα), 
εχει έπιτύχει διείσδυση στόν κρατικό μηχανισμό (ιδίως 
στις ύπηρεσίες πού τήν ενδιαφέρουν, Γαλλική Υ πη
ρεσία Πληροφοριών, ’Αστυνομία, Τελωνεία), δεν 
άλληλοσπαράζονται τά μέλη της γιά τό ξεκαθάρισμα 
διαφορών (άντίθετα οί Μαφιόζοι), άλλά προσφεύγουν 
σέ διαιτησία.

Οί Κορσικανοί μέ τήν μείωση τοϋ ενδιαφέροντος 
της Μαφίας γιά τά ναρκωτικά κάνουν χρυσές δουλειές. 
Ωστόσο διπλωματικοί στήν δουλειά τους άποφεύ- 
γουν καί τις αιχμές. Τά μέλη ' της Ένοόσεως έχουν 
εντολή νά μή ενοχλούν έκείνους άπό τούς μαφιόζους 
πού εξακολουθούν νά ασχολούνται μ’ αύτά, δπως είναι 
οί άνθρωποι τών Βονάννο καί Γκαμπίνο.

Δέν είναι οπωσδήποτε έξακριβωμένο μά λένε πώς 
κάτι δέν πηγαίνει, ή δέν θά πάη καλά στις Σικελοκορ-

ριο άναπτάβοεται τώρα 
μέ τά πιό uuyxpovo μέοο.

Έχτός άπό τά τουρι- 
οτικό αεροπλάνα, χρποι- 
μοποιοϋνται καί πολεμι
κά «Κονατελλέβιον», άπό 
ιά πλεονόοματα τής ά- 
μερΓκονικπς αεροπορίας.

σικανικές σχέσεις τών δύο συνδικάτων τού εγκλήματος. 
’Εδώ καί λίγο καιρό άντιπρόσωποι άπό τά σόγια — 
οικογένειες της Μαφίας συζήτησαν τό θέμα τής μαζι
κής εισόδου της στά ναρκωτικά μιά καί οί δουλειές 
μεγάλωσαν στήν ’Αμερική.

Ά πό τό 1960 οί ναρκομανείς δεκαπλασιάστηκαν 
έκεΐ. ’Έ τσι άν πεισθή τό ’Ανώτατο Συμβούλιο τής 
Μαφίας γιά τήν έπανείσοδο στά ναρκωτικά, τότε ή 
ειρήνη Κορσικανών καί Σικελών θά σπάση, γιατί ή 
μάζα τής Μαφίας θά πρέπει νά περάση πάνω άπό τούς 
Κορσικανούς καί ίσως καί τούς Μπονάνο καί Γκαμπίνο, 
δηλαδή καί μερικούς κλάδους (οικογένειες) άπό τούς

Ι Κ Ν Ε Ρ Γ Α Ι Ι Α  
E A A H H D H  -  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ο Ν  

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν

ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΩΞΙΝ ΤΟΥ 

Λ Α Θ Ρ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ  

ΝΑΡΚΩΤ Ι ΚΩΝ

Έν τφ πλαισίιρ τού προγράμματος 
Διεθνούς συνεργασίας διά τήν καταπο- 
λέμησιν τής συγχρόνου πληγής τής 
λαθρεμπορίας καί χρήσεως τών Ναρκω
τικών. άφίχθη προσφάτως έξ Η.Π.Α. 
τριμελής έπιτροπή άποτελουμένη έκ 
τών κ.κ. Πώλ Λώρενς. Διευθυντοΰ Τε
λωνειακών Περιφερειών τών Η.Π.Α. 
μέ έδραν τήν Ούάσιγκτον, Ρότζερ Ρόμ- 
πινσον, ειδικού Βοηθού τού Διευθυντοΰ 
τής Υπηρεσίας διά τήν διεθνή άνάπτυ- 
ξιν εις τόν τομέα τής Δημοσίας ’Ασφα
λείας καί ό Ά λλαν Μάκλεϊν, ειδικός 
σύνδεσμος τής έν Μπεϊρουτ ’Αμερικα
νικής Πρεσβείας έπί τού θέματος τής 
καταπολεμήσεως τών Ναρκωτικών.

Σκοπός τής ένταΰθα άφίξεως τών άνω- 
τέρω ήτο ή συνεργασία καί άνταλλαγή 
άπόψεων μετά τών έκπροσώπων τών 
'Υπουργείων Οικονομικών, Κοινωνικών 
Υπηρεσιών καί Δημοσίας Τάξεως, άφ’

ένός μέν έπί τού θέματος έλέγχου τής 
διακινήσεως τών ναρκωτικών, άφ’ έτέ- 
ρου δέ, ή διά τής προσωπικής έπαφής 
καλλιέργεια, άνάπτυξις καί βελτίωσις 
τών σχέσεων τών καταδιωκτικών αρχών 
πρός έξασφάλισιν τής λίαν άπαραιτήτου 
έν προκειμένω στενής καί ειλικρινούς 
συνεργασίας διά τήν άντιμετώπισιν τού 
σοβαρωτάτου τούτου κοινωνικού προ
βλήματος, τό όποιον άπειλεΐ, περισσό
τερον τού πολέμου, τήν σημερινήν 
κοινωνίαν, καί μάλιστα κατά τόν πλέον 
ύπουλον τρόπον.

Έκ τών συζητήσεων αί όποϊαι διήρ- 
κεσαν έπί δνθήμερον μετέσχον έκπρό- 
σωποι τού Υπουργείου Οικονομικών, 
τού 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών, τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
έκ μέρους δέ τής ένταΰθα ’Αμερικανικής 
Πρεσβείας ό κ. Νικόλαος Δαμίγος.
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δικούς της, πού δεν θά θέλουν νά άφήσουν το οικογε
νειακό μονοπούλειο καί νά δουλέψουν γιά δλο το συνδι
κάτο.

'Η  άλλη άκρη τοϋ κόσμου, ή μακρυνή Νοτιοανατο
λική ’Ασία είναι, ένα άκόμη κέντρο παραγωγής οπίου. 
Πρόκειται γιά τό Λάος, Μπούρμα, καί Ταϋλάνδη. 
Καί εδώ ή παραγωγή προορίζεται γιά τις διεθνείς ανά
γκες. Κυρία εστία προωθησεως είναι Μ. Βρεταννία 
και Η.Π.Α. απο το Χονγκ - Κόνγκ καί Σιγκαπούρη. 
Κάποτε δεν λείπουν άπό τούς στόχους καί άλλες χώ 
ρες. Συνήθως όμως αυτές δεν προκαλοϋν τό ενδιαφέ
ρον τοϋ χοντρεμπορίου. Καί άπό έδώ δεν έλείψε 
η δράση τών Κορσικανών. Μετά τήν αποχώρηση τών 
Γαλλικών στρατευμάτων άπό τήν ’Ινδοκίνα (1954)

μερικοί Μ ασσαλιώτες —· Κορσικανοί έμειναν γιά κάμ- 
ποσα. χρόνια άπό ένδιαφέρον γιά τό εμπόριο ναρκωτι
κών. Κυρίους δμως τώρα οΐ έμποροι αύτοί είναι διάφο
ροι έπιχειρηματίες. Ο' έγκέφαλοι είναι Κινέζοι. Διευθύ
νουν άπό ψηλά τις έπιχειρήσεις καί μόνον δσοι άπό 
έούς ξένους διακριθοϋν μπορούν νά ίδοΰν τούς Δαλαίϊ 
λάμα τής ηρωίνης.

Οί ποσότητες τοϋ ναρκωτικοΰ πού παράγονται στήν 
Περσία καί τις γύρω χώρες σπάνια πέρνουν τούς μα- 
κρυνούς δρόμους καί σχεδόν ποτέ μεγάλη έπιχείρηση.

Παληότερα τά ναρκωτικά στις περιοχές τής Κίνας 
καί τής ’Ινδοκίνας ήσαν κάπως «χρήσιμα». ’Εξυπη
ρετούσαν πολεμικούς σκοπούς. Εκείνα τά άτελείωτα 
στίφη τής κίτρινης φυλής τά έπερναν πριν άπό τή μά-

Παρουσιάζων τούς ωιλοξενουμενους 
εις τούς "Ελληνας έκπροσώπους ό κ. Χάρ- 
τλεϋ τής έν ’Αθήναις ’Αμερικανικής 
Πρεσβείας, έτόνισεν ιδιαιτέρως «ότι ό 
σκοπός τής ένταϋθα άφίξεως τών ανω
τέρω είναι ή άνταλλαγή απόψεων έπί 
τοϋ περί ού πρόκειται σοβαρωτάτου 
τούτου θέματος. Καίτοι δέ ή Ελλάς 
δέν αντιμετωπίζει έπί τοϋ παρόντος τό 
πρόβλημα τής -/ρήσεως τών ναρκωτι
κών, έν τούτοις, δέν γνωρίΓομεν τί έπι- 
φυλάσσει ή αϋριον, δι’ αύτό θά πρέπει 
άπό τοϋδε νά προετοιμασθή διά τήν 
άντιμετώπισίν του έάν βεβαίως παραστή 
άνάγκη. Τό Κοινωνικόν τοϋτο πρόβλη
μα είναι διεθνούς σημασίας καί θά πρέπει 
καί νά άντιμετωπισθή ώς τοιοϋτον ύιρ’ 
όλων τών Κρατών. Ήμεϊς πιστεύομεν 
ότι ό,τιδήποτε πράττομεν διά τήν κατα- 
πολέμησιν τούτου, δέν τό πράττομεν 
μόνον διά τήν χώραν ημών, αλλά καί 
διά τό καλόν τών άλλων χωρών τοϋ κό
σμου, καί ιδιαιτέρως διά τάς τοιαύτας 
τοϋ ’Ελευθέρου κόσμου, εις τόν όποιον 
ανήκει καί ή Ελλάς.

Εΰχαριστοϋμεν θερμότατα ιτιάς διά 
τήν έπκρυλαχθεϊσαν εις ήμάς πατροπα- 
ράδοτον Ελληνικήν φιλοξενίαν καί τήν 
προσφοράν τής τόσον άπαραιτήτου συν
εργασίας έπί τοϋ σοβαρωτάτου τούτου 
προβλήματος, τό όποιον άπό τοϋ έτους 
1965 καί έντεΰθεν παρουσίασεν έξαρσιν 
εις τήν χώραν ήμών, ιδιαιτέρως δέ τό

τοιοϋτον τής χρήσεως μορφίνης καί 
ήρωίνης πράγμα τό όποιον είναι δύσκο- 
λον νά έλεγχθή.

Εΐμεθα εύτυχεΐς. διότι δέν ύφίσταται 
τοιοϋτον πρόβλημα έν Έλλάδι καί εύχό- 
μεθα όπως ούδέποτε ή Ελλάς δοκιμάση 
τό πικρόν τοϋτο ποτήριον.

Εΐμεθα έπίσης εύγνώμονες πρός τήν 
Ελλάδα διά τήν έκ μέρους της παροχήν 
πόσης συνδρομής διά τήχ καταπολέμησίν 
του. Ό  Πρόεδρος Νίξον θεωρεί τό έν 
λόγοι πρόβλημα ώς τόν ύπ’ άριθ. 1 κίν
δυνον τής κοινωνίας καί δι’ αύτόν άκρι- 
βώς τόν λόγον εύρισκόμεθα σήμερον 
μεθ’ υμών, Ινα προαγάγωμεν τό θέμα 
τής μεθ’ υμών συνεργασίας, καί πρός τόν 
τομέα αύτόν θά καταβάλλωμεν πάντοτε 
πάσαν δυνατήν προσπάθειαν».

Οί φιλοξενούμενοι έπεσκέφθησαν δια
φόρους υπηρεσίας Τελωνείο;, τις καί ’Α
στυνομικός. ΐνα διαπιστώσουν τόν τρόπον 
λειτουργίας των γενικώς. Αί έντυπώσεις 
των έκ τής έπαφής ταύτης υπήρξαν 
άριστοι καί έξέφρασαν όμολογουμένως 
τόν θαυμασμόν των διά τήν άρτίαν όρ- 
γάνωσιν καί τόν τρόπον λειτουργίας τών 
Τελωνειακών ύπηρεσιών, τοϋ Κέντρου 
’Αμέσου Δράσεως τής Διευθύνσεως ’Αθη
νών καί τής Σχολής Χωροφυλακής. 
Έπίσης οί ξένοι συνάδελφοι έπεσκέφθη- 
σαν τήν Άλεξανδρούπολιν. όπου έτυχον 
θερμοτάτης υποδοχής έκ τοϋ Άνωτέρου 
Διοικητοϋ Χωρ]κής Συνταγματάρχου

κ. Σολ. Βούλγαρη, τοϋ Δ]τοϋ Χωρ]κής 
"Εβρου καί τοϋ Τελώνου Άλεξανδρουπό- 
λεως. Μετά τήν ύπό τών άνωτέρω ένημέ- 
ρωσιν έπί γενικών θεμάτων σχετικών 
μέ τήν διακίνησιν τοϋ λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών καί άλλων συναφών θεμάτων 
οί ξένοι συνοδευόμενοι ύπό τών άνωτέρω 
μνημονευθέντων έπεσκέφθησαν τά Τε
λωνεία καί τούς ’Ελέγχους Διαβατηρίων 
Κήπων καί Καστανεών "Εβρου, όπου καί 
ένημερώθησαν σχετικώς μέ τόν τρόπον 
διεξαγωγής τοϋ έλέγχου τών έπιβατών 
καί τών όχημάτων.

Μετά τριήμερον οί έν λόγω έπέστρεψαν 
εις ’Αθήνας όπου έλαβε χώραν συνάντησις 
μετά τών έκπροσώπων τών Ελληνικών 
’Αρχών, καθ’ ήν άνεκεφαλαιώθησαν τά 
μέχρι τοϋδε συίητηθέντα καί άντηλλά- 
γησαν άπόψεις έπί θεμάτων άφορώντων 
είς τήν έν τώ μέλλοντι συνεργασίαν τών 
δύο κρατών έν τή άντιμετωπίσει τοϋ περί 
ού πρόκειται θέματος.

Άφοϋ κατ’ άρχήν άντηλλάγησαν φι
λοφρονήσεις έκατέρωθεν διά τήν πρα- 
γματοποιηθεΐσαν λίαν έπιτυχώς συνερ
γασίαν καί έπιδειχθείσαν άμοιβαίαν κα- 
τανόησιν έν τή άντιμετωπίσει τοϋ δυσ
χερέστατου προβλήματος, ό έκπρόσωπος 
τής έν ’Αθήναις ’Αμερικανικής , Πρεσ
βείας εύχαρίστησε_θερμώς τούς Έ λλη
νας έκπροσώπους, καί παρεκάλεσεν τούς 
κ.κ. Λώρενς, Ρόμπινσον καί Μακλέϊν. 
όπως έκφράσουν τάς ίδικάς των άπόψεις 
έπί τοϋ έν λόγω θέματος.

Ο κ. Λώρενς άποχαιρετών τούς Έ λλη
νας έκπροσώπους ειπεν τά έξής :«Πρέ- 
πει νά ομολογήσω ότι καίτοι έγνώριζον 
περί τής Ελληνικής φιλοξενίας πολλά, 
καθ’ όσον έχομεν πολλούς συμπατριώ
τες σας είς Η.Π.Α., έν τούτοις ή έκ μέ
ρους ύμών έπιφυλαχθεΐσα είς ήμάς υπο
δοχή, συνεργασία, περιποίησις καί φιλο
ξενία, μέ συνεκίνησαν ιδιαιτέρως.

Δύναμαι νά εΐπω ότι ή άποστολή ήμών 
έπέτυχεν άπολύτως καί τοϋτο χάρις είς 
τήν ίδικήν σας συμπαράστασιν καί συ
νεργασίαν. Βεβαίως δέν ήλθομεν, ΐνα 
ύποδείξωμεν τίνι τρόπω θά άντιμετωπί- 
σητε τό πρόβλημα, άφ’ ένός μέν διότι τοι
οϋτον πρόβλημα δέν ύφίσταται έν Έλλά
δι, καί άφ’ έτέρου, είς ότι άφορά τούλά- 
χιστον τήν διακίνησιν τοϋ λαθρεμπο
ρίου ναρκωτικών γενικώς. διεπί- 
στωσα, ότι ή Ελλάς δικαιούται νά «πε
ρηφανεύεται διά τάς καταδιωκτικός της 
Άρχάς. Ομολογώ δέ, ότι πολλά δυνά- 
μεθα νά διδαχθώμεν άπό ύμάς, καί είμαι 
εύτυχής διότι μοί έδόθη ή εύκαιρία νά 
διαπιστώσω τοϋτο καί νά συνεργασθώ 
μεθ’ ύμών».

Έλληνες καί Αμερικανοί ’Αστυνομικοί είς τά Ελληνοτουρκικά σύνορα τοϋ 
Έβρου όπου οί καταδιωκτικές άρχές τής χώρας μας σημείωσαν έντυπωσιακές επι
τυχίες στόν πόλεμο κατά τών ναρκωτικών.
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χη. Οί ντοπαρισμένοι, στρατιώτες έπεφταν ακράτητοι 
καί έβιάζονταν νά σκοτωθή ό προηγούμενος τους για 
νά πατήσουν επάνω του καί νά έρθουν σέ άμεση επαφή 
μέ τον εχθρό. Καί καθώς οί πόλεμοι ήταν συχνοί δεν 
προλάβαιναν πολλοί νά γίνουν ναρκομανείς, ένω ταυτό
χρονα τό πρόβλημα τοΰ υπερπληθυσμού έμενε όλο πιο 
πίσω.

Σήμερα τά πράγματα είναι διαφορετικά. Ο «Λευ
κός Θάνατος» είναι κάπως άργός, έκτος αν πρόκειται 
γιά περιστατικά υπερβολικής δόσεως πού γίνεται κατα 
λάθος. 'Η  χρήοη τής ήρωίνης προκαλεϊ την κατάσταση 
τοΰ χρόνια πάσχοντος. ’Έ τσι ή στρατιά των κοινωνι
κών παρασίτων μεγαλώνει. Οί άνθρωποι — πρόβλημα 
πλημμυρίζουν τούς δρόμους. ’Έχουν άποσυνδεθή απο 
τό περιβάλλον καί την πραγματικότητα καί είναι ανί
κανοι γιά παραγωγικό έργο. Κάποιος άλλος εκούσια 
ή ακούσια πρέπει νά δουλέψη γιά αυτούς. "Αν σκεφτοΰ- 
με, πώς καθένας μας ανήκει στο σύνολο και πρέπει να 
προσφέρη κατά τό ποσοστό πού άπολαμβάνει — και 
αυτό γίνεται γιά τούς άνθρώπους πού αντιμετωπίζουν 
τήν ευθύνη τής ύπάρξεως τους— εύκολο είναι νά κα
ταλάβουμε δτι αύτοί οί άνθρωποι ζοϋν οπωσδήποτε 
έξω άπό τήν κοινωνική δεοντολογία. To JUS ABU- 
TEN DI (δικαίωμα καταχρήσεως) δεν τό έχει κανείς 
ούτε γιά τον εαυτό του. ’Έ τσι λοιπόν οι ναρκομανείς 
συνθέτουν καί ηθικό καί κοινωνικό πρόβλημα.

Τό πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλες οί χώρες τοΰ 
κόσμου. Δραστικώτερα όμως μέτρα τελευταία παίρνει 
ή ’Αμερική. Τό ναοακτηριστικό έδώ είναι ότι τα

μέτρα αύτά έχουν διεθνή χαρακτήρα είτε άστυνομι- 
μά είτε πολιτικά είναι.

Στον τομέα τών ’Αστυνομικών μέτρων οί Η.Π.Α. 
αύξησαν τον άριθμό τών πρακτόρων τής 'Υπηρεσίας 
Ναρκωτικών καί ’Επικινδύνων Φαρμάκων. Πολ
λούς άπό τούς πράκτορες αυτούς προώθησαν στο εξω
τερικό οάν υπαλλήλους στις πρεσβείες τους. Ε κ ε ί οί 
υπάλληλοι —πράκτορες άλλάζουν πληροφορίες καί 
συνεργάζονται υιέ τις υπηρεσίες τών χωρών πού είναι 
έγκαταστημένοι. Οί χώρες αύτές είναι τά μεγάλα κέν
τρα τοΰ διαμετακομιστικοΰ έμπορίου τών ναρκωτικών 
καί ιδιαίτερα τής ήρω'ίνης. Τά αποτελέσματα αυτής 
τής.συνεργασίας υπήρξαν αρκετά ικανοποιητικά. Αύτοί 
οί πράκτορες μ.έσα καί έξω άπό τήν ’Αμερική επέ
τυχαν εφέτος τήν κατάσχεση 2.000 KG περίπου 
ήρωίνης. Τό ποσοστό αύτό άντιπροσωπεύει περίπου 
τά 20 ο )ο τής παγκόσμ.ιας παραγωγής. Αύτά βέ
βαια συνδέονται καί μέ τήν σύλληψη καί άχρήστευση 
μεγάλων προσωπικοτήτων στά διάφορα μέρη τοΰ 
κόσμου πράγμα πού προκαλεϊ άποξήρανση άρκετών 
πηγών τής ήρωίνης. Τον περασμένο χρόνο παραδόθη- 
σαν άπό τις άρχές στήν δικαιοσύνη μεγάλοι έμποροι πού 
πιάστηκαν είτε άπό τοπικές άρχές άποκλειστικά είτε 
άπό συνεργασία μέ τούς ’Αμερικανούς Πράκτορες τοΰ 
έξώτερικοΰ.

Στήν Σαϊγκόν π. χ. συνελήφθη ό ’Αμερικανός Τζόζεφ 
Βέρτζερ πού «δούλευε» έκεΐ Ιβ.χρόνια καί συνεργα
ζόταν στενά μέ τον μεγάλο κινέζο «Φαντομά» πού 
τον κατέδωσε στις άρχές καί πού τότε έγινε γνωστό
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Ό  δρόμος τών ναρκωτικών στήν πόλι ΚατμαντοΟ, πρωτεύουσα τοΟ Νεπάλ. Ένας νεαρός χίππυς βγαίνει άπό το ςενο- 
δοχειο «Παράδεισος» τό όποιο διαθέτει έπίσημο χασισοποτείο (τό βέλος δείχνει τήν σχετική πινακίδα). Χιλιάδες τέτοιοι νέοι 
άπό τήν Ευρώπη καί τήν ’Αμερική φθάνουν κάθε χρόνο στήν ΚατμαντοΟ όπου τά ναρκωτικά πωλοΟνται έλεύθερα. Οί περισσό
τεροι άπό αύτούς δέν ξαναγυρίζουν ποτέ πίσω. Ό  θάνατος πού οί άσυνείδητοι έμποροι τών ναρκωτικών, στήν φωτογραφία 
τής διπλανής σελίδος, μεταφέρουν μέσα άπό τις άτραπούς τής ζούγκλας στά άθλια χασισοποτεία έρχεται σάν λύτρωσι τών 
ψεύτικων παραδείσων τών όλίγων στιγμών πού χαρίζουν τά ναρκωτικά.
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Ό  πόλεμος κατά τής μάστιγος τών ναρκωτικών διεξάγεται 
σ' όλες τις χώρες τής Ευρώπης. Στήν φωτογραφία έπιγραφές 
στήν Σουηδία μέ όνόματα νέων πού πέθαναν άπό χρήσι ναρκω
τικών.

το δνομά του. 'Η ταν ό Κινέζος Γουάν - Πέν - Φέν 
πού προωθούσε περισσότερο άπό ενα τόνο όπιο τό 
μήνα, όπως ισχυρίζονται οί τοπικές άρχές. ’Άλλες 
επιτυχίες εσημειωθησαν στο Αα Πάζ πού συνελ.ήφθη 
σπείρα Κορσικανών καί Μασαλιωτών ('Αγγελέτι, Σάρτι 
και οι φίλες τους) με αποστολή τήν κατάρτιση δικτύου 
διακινήσεως ναρκωτικών, στήν Μασαλλία δπου καί 
κατεσχεθη πλοίο με πεντακόσια κιλά καθαρή ήρωίνα 
(ήταν τδ πλοίο G A PRICE DES TEMPS μέ πλοίαρ
χο τον Μπούκαν) κ. α. Ισως εδω δέν θά πρέπει νά 
παραλειψουμε τον Τούρκο Γερουσιαστή Κουδρέτ 
Μπέη Χάν. Ή ταν τον περασμένο Φλεβάρη, 6ταν ό 
καλοκάγαθος και αρκετα εύπορος Τούρκος ευπατρίδης 
ανακοίνωσε στους γνωστούς του πώς θά πήγαινε ενα 
ταξιδακι ως την Γαλλία. Εκεί θα ψώνιζε για τήν κόρη 
του φορέματα. "Οταν δμως έ'φτασε στήν Γαλλία οί 
Αστυνομικές Αρχές, πού κάτι ήξεραν, δέν άργησαν 

νά^βροΰν στο αυτοκίνητό του 150 GR μορφίνης. Ή  
υπόθεση έχει διακλάδωση, κάπου ψηλότερα στήν τουρ
κική κοινωνία τής ’Άγκυρας.

Παράλληλα άπό τά άστυνομικά μέτρα σοβαρά είναι 
ιαί τά πολιτικά μέτρα τής Αμερικής. Κατά τό άρθρο 

481 τού Νόμου «περί βοήθειας εις ξένας χώρας» ή 
Κυβέρνηση έχει τό δικαίωμα νά διακόψη τήν βοή
θεια στις χώρες πού δέν συνεργάζονται στο πόλεμο τών 
ναρκωτικών. Ό  'Υπουργός Εξωτερικών ύπέμνησε τό 
σχετικό άρθρο στις 57 κυβερνήσεις τού κόσμου πού 
δέχονται ’Αμερικανική βοήθεια. Αύτό βέβαια έχει ση
μασία γιά τήν Τουρκία πού παράγει δπιο καί γιά μερι
κά κράτη τής Λατινικής Αμερικής μέσα άπό οπού 
γίνεται διακίνηση ηρωίνης ή παράγεται μαριχουάνα 
καί κοκαΐνη.

Ή  έπίσημη Τουρκική Κυβέρνηση δέχτηκε νάσυμ- 
φωνήση. 'Υποσχέθηκε περιορισμό τής καλλιέργειας στά 
απολύτως αναγκαία έπίπεδα τής άπορροφήσεως γιά 
ιατρικούς σκοπούς. 'Ωστόσο δμως είναι μερικοί πού 
έχουν τις άντιρρήσεις τους. Προσβάλλεται, λένε, ή 
εθνική κυριαρχία τής χώρας(!!).

’Αναρωτιέται κανείς, άν ή δικαιική άρχή άπαγο- 
ρεύσεως τής καταχρήσεως τού δικαιώματος, πού λένε 
πώς ήθικοποίησε τά εσωτερικά δίκαια τού κόσμου, 
πρέπει νά έπηρεάζη__καί τό διεθνές δίκαιο. Ή  άπο- 
ρία. παραμένει μέ πιο άπλά λόγια ή έξής: ’Έ χει δι
καίωμα ή πολιτική έξουσία νά κάνη δτι θέλει στον τόπο 
της καί νά μή δέχεται εξωτερικές πιέσεις. ’Έ χει δμως 
τάχα δικαίωμα νά στέλνη τό θάνατο έξω άπό τά 
σύνορά της;

Χωρίς οχόλιο άναφέρεται κάτι πού έγραψε ή εφη
μερίδα Χουριέτ «Λυπούμεθα γιά τούς άμερικανούς 
ηρωινομανεΐς, άλλά είναι άδικον νά έναποτεθή τό βάρος 
επί τής Τουρκικής οικονομίας».

Ωστόσο, άν ληφθή ύπ’ δψιν ή ύγιής καί υπεύθυνη 
στάση τής χώρας, πρέπει νά ληφθούν μέτρα γιά τήν 
μείωση τής παραγωγής. Άλλα θά λυθή τό πρόβλημα; 
Δύσκολο. Τά άσπρα άνθάκια τού άκακου φυτού είναι 
έτοιμα νά φυτρώσουν σέ άλλες χώρες. Ή  καλλιέρ
γεια δλο καί πυκνώνει στο Λάος, Μπούρμα καί Ταϋλάν- 
δη. Δηλαδή ή Λερναία "Υδρα βγάζει άλλα κεφάλια.

Ά πό  τά δραστικότερα μέτρα πού πάρθηκαν κατά 
καιρούς ήσαν εκείνα τής Κίνας τό 1950 καί 1960 πού 
οι ναρκομανείς έτουφεκίζονταν σέ δημόσια θέα καί 
εκείνα τού Σάχη τής Περσίας το 1955 πού οί ναρκο
μανείς κλ.είστηκαν σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. 
Βέβαια τά μέτρα αυτά άπέδωσαν σημαντικά. Δέν είναι 
εύκολο δμως νά έφαρμοσθοΰν άπό τις Κυβερνήσεις 
πολλών χωρών γιά λόγους νομικούς καί ήθικούς.

Ευτύχημα είναι δτι στήν χώρα μας δέν έχομε πρό
βλημα ηρωίνης. Σχεδόν δέν έχει ζήτηση. 'Ωστόσο 
δπου τό ένδιαφέρον γ ι’ αυτή αυξάνεται είναι θέμα γεν- 
νοκτονίας γιά τον τόπο. "Οπου δμως καί άν εμφανίζεται 
δέν είναι πρόβλημα γιά ενα περιορισμένο χώρο. Είναι 
πρόβλημα γιά τήν ανθρωπότητα. ’Ά ν πολύ παληότερα 
ελεγαν πώς δταν ένας βώλος χώμα λυώνει σέ μιά άκρη 
τής Ευρώπης, ή ’Ήπειρος γίνεται μικρότερη, σήμερα 
πρεπει να πούμε πώς δλ.ος ό κόσμος μικραίνει σέ τέτοια 
περίπτωση. Τίποτε δέν συμβαίνει κάπου πού νά είναι 
αδιάφορο γιά τό άλλο κόσμο. Σήμερα οί λαοί δέν ζοΰν 
σέ κλειστά σύνορα. ’Έ τσι τά προβλήματα πού τούς 
δονούν προκαλοΰν πλατύτερα, έξωχωρικά, διεθνή παλ
μικά κύματα. Ή  ανθρωπότητα είναι μία. "Οταν οί 
άνθρωποι υποφέρουν κάπου υποφέρει ή ανθρωπότητα. 
Οταν οί Αμερικανοί ξέρουν τήν ήρωΐνη θά τήν μά

θουν καί άλλοι. Ζοΰμε στήν εποχή τής πλατείας 
επικοινωνίας τών λαών. ’Έ τσι καί στήν κοινωνία έχο
με αλυσιδωτές αντιδράσεις υπερεθνικές.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1. Επαρχία τοΟ Νομού Ροδόπης—Ή 
μητέρα τοϋ Σωκράτους—Σημεΐον 
αριθμητικής.

2. Ναυτικό τμήμα—'Ο Απόλλων των 
Αιγυπτίων θεών—Πρωτεργάτης τής 
Γαλλικής Έπαναστάσεως.

3. Υπάρχει καί ομφάλιος........—Ή
λίμα—Κατάρα (γεν.).

4. Μέτρα φιλμ—Θεά των Αιγυπτίων— 
Άσχημα χρώματα.

5. Γράφεται σέ πεντάγραμμο—Υπάρ
χει καί χάρτινη.

6. Ποταμός τής Παραγουάης—Δωμά
τιο ξενοδοχείου γιά δύο άτομα.

7. Μονάδες ιππικού—Φυγούρα τής τρά
πουλας—Ή  γυναίκα τού Μωάμεθ.

8. Έ χει σχέσι μέ τήν Τροχαία κίνησι— 
Λείπει άπό τήν μαμή—Σύνηθες πρό
θεμα ιταλικών όνομάτων.

9. Γνωστόν τό Κυλώνειον — Χώρος 
γεωργικών έργασιών—Αυτή ή Τροία 
δέν εχει άρχή.

10. Τό σπουδαιότερο μνημείο τής άρ- 
χαίας Ελλάδος—Τροπικό φρούτο.

11. Είναι καί τό Αλβανικό—Πυθμένας 
χωρίς τό πρώτο γράμμα.

12. Κόρη έφηβικής ήλικίας—Κάποιος— 
Μεγάλη μονάς τής πολεμικής μας 
άεροπορίας.

13. Ήσαν τά μεγάλα κακά τών άρχαίων 
— Οδός τής Αθήνας γνωστή άπό 
τήν αρχαιότητα—Υπάρχει καί στό 
ήλεκτρικό ρεύμα.

14. Το μικρό όνομα τού ήθοποιοΰ 
Σαρίφ—Προτάσσεται πολλάκις τού 
ιδιαιτέρως (έπιρ.)—Είναι καί τό 
όνειρο.

15. Είναι καί τό χρηματοκιβώτιο—Χαϊ
δευτικό τής ’Αναστασίας—Μυθικός 
βασιλιάς τής Τρηζήνας.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1. Μεγάλη αίθουσα—Παίζει δίσκους 
—’Απαραίτητα στά λιμάνια.

2. Τό 9 όριζοντίως α'—'Υπάρχουν 
καί στό σκάκι—"Εχουν τά πλοία.

3. Τό τσουβάλι τών άρχαίων—Καί 
αυτό σπάζει—Σαλαμίνιος ήρωας.

4. Τρυφερό ρήμα τών Λατίνων—Παρο
μοιάζει (άντισ.)— ’Ισχυρά, ψυχω
μένη.

5. Γνωστή πόλις τής Ρουμανίας—Πρό- 
θεσις τοπική.

6 .............Λώρενς, διάσημος κωμικός τού

κινηματογράφου—Βδελυρός, ανίε
ρος.

7. Λέγεται ή Πελοπόννησος (αίτ. δημ.). 
—Μυθικός ήρωας τής Κρήτης — 
Προσκαλεϊ.

8. ’Ανορθόγραφη σειρά (άντισ.)—Πα
ράδειγμα φιλίας—’Ακόλουθος τής 
’Αφροδίτης.

9. Ό  μενεξές—Είναι καί ή Σούδα— 
Αναπνοή.

10. Πολύτιμα σκεύη—Είναι τά περισ
σότερα νοσήματα.

11. Πέρλα χωρίς άρχή ........άλλα καί
τέλος—Ή  έπιστροφή, ή επάνοδος.

12. Ή  ύψηλότερη οροσειρά τού κόσμου 
—Ηγεμονικός τίτλος τής Αιθιοπίας 
—Συμπεραίνει.

13. Ή  σύζυγος τού .'Αβραάμ—Γνωστή 
γαλλική όπερα—Δέν κάνουν τούς 
ιερείς αυτά μόνον (άντισ.).

14. Λιμάνι τού Μαρόκου—Ό  άρτος 
τής μεταλήψεως τών καθολικών— 
Ρήμα πού δείχνει σεβασμό καί έκτί- 
μησι.

15. Διαστημική υπηρεσία τών Η.Π.Α. 
—Νύμφη τού γλυκού νερού—Βουλ
γαρική ήγεμονική δυναστεία.

ΔΥΣΚΟΛΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τί θά προτιμούσατε νά 
σάς χαρίσουν, ένα ρολόι ττού 
λέει αλήθεια δυό φορές τή μέ
ρα ή ένα ποΰ λέει τήν αλήθεια 
δυο φορές τό χρόνο:

2. "Αν βάλετε τρ ία  ζάρια τό 
ένα ττάνω στό άλλο, πώ ς μ π ο 
ρείτε νά  υπολογίσετε τό άρθροι- 
σμα τών άριθμών πού δέν φαί
νονται;

3. "Οταν το αϋριο θά είναι 
χθες, τό σήμερα θ ’ άπέχη τόσο 
ά π ’ την Κυριακή δσο απείχε 
τό σήμερα ά π ’ τήν Κυριακή ό
ταν τό χθές ήταν αύριο. Τί μέ
ρα είναι σήμερα;

(Λύσεις εις  τήν  σελ. 640)
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Μ α θ α ί ν ο ν τ α ς

1) Τήν φράσι: «Θά ήθελα νά 
.·μη·ν< ξέρω νά γράφω» την είπε 
ό Νέρων;

ΝΑΙ —  ΟΧΙ
2) Ή  άρχαιοτέρα βασιλική 

δυναστεία πού ϋττάρχει μέχρι 
και σήμερα είναι ή τής Σου
ηδίας;

ΝΑΙ —  ΟΧΙ
3) 'Η θάλασσα τής γαλήνης 

βρίσκεται στήν ’Ασία;
ΝΑΙ —  ΟΧΙ

4) Ή  πρωτεύουσα τοΰ Έ -  
κουαντάρ (’ I σημερινού) βρίσκε 
ται σέ μεγάλο υψόμετρο;

ΝΑΙ —  ΟΧΙ
5) Ή  ανακωχή τού 1ου Π αγ

κοσμίου πολέμου έγινε στις 
11 Νοεμβρίου τού 1918;

ΝΑΙ —  ΟΧΙ
6) Ό  Σούμττερτ ήτοον Γερ

μανός;
ΝΑΙ —  ΟΧΙ

7) Τό έργο «Ρωμαίος καί Ί -  
ουλιέττα» είναι τού Αλεξάνδρου 
Δουμά πατρός;

ΝΑΙ —  ΟΧΙ
8) Οί στίχοι τού γνωστού 

τραγουδιού τού 1940: «Με τό 
χαμόγελο σ τα  χείλη ανήκουν 
στον Ν. Γούναρη.

ΝΑΙ —  ΟΧΙ
9) Τό μεγαλύτερο ποδοσψαιρι 

ικό γήπεδο τού κόσμου είναι τό 
Μαρακάνα στο Ρίο Ίανέϊρσ;

ΝΑΓ —  ΟΧ!
10) Πρωταθλητής τής π υ γ 

μαχίας βαρέων - βαρών τό 
1933 ήταν ό Ιταλός Πρίμο Καρ 
νέρα-

ΝΑΙ —  ΟΧΙ
11) Λιποτάκτης είναι έκεΐνος 

πού δεν προσήλθε στό στρατό 
έμπροθέσμως;

ΝΑΙ —  ΟΧΙ

n a p d i e v a  ρ ε κ ό ρ

*** Ο ΑΓΓΛΟΣ Ρόϋ Χόρτον κατέχει 
τό παγκόσμιο ρεκόρ στό... πέρασμα κλω
στής σέ βελόνα! Σέ 2 ώρες πέρασε κλω
στή σέ 1 .Of,7 βελόνες. Για τήν επίδοση 
του αυτή πήρε σαν έπαθλο ένα ασημένιο 
κύπελλο καί 144 δεσμίδες... νήματος.

*** ΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ αυγό μέχρι 
σήμερα τό γέννησε μιά κότα στό Μπερκ- 
σάϊρ τής Αγγλίας. Είχε περίμετρο 17,5 
πόντους περίπου καί μάκρος 11,5.

*** ΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ χαλί τοΰ κό
σμου βρίσκεται στήν Αμερική. Ή  έπιφά- 
νειά του έχει συνολικό εμβαδόν 8.000 τε
τραγωνικά μέτρα!

*** ΤΟ Π ΙΟ  ΜΕΓΑΛΟ καλαμάρι πού- 
άλιεύτηκε μέχρι τώρα είχε μάκρος 18 
μέτρα! Τό ψάρεψαν στις ακτές τής X. 
Ζηλανδίας τό 1888.

*** ΤΟ ΡΕΚΟΡ τοΰ συνεχούς... κλά
ματος τό κατέχει ή μοδίστρα Έλίζαμπεθ 
Μιίλλερ άπό τή Φιλαδέλφεια τιίιν Η .II . 
Λ. Σ ' ένα διαγωνισμό πού έγινε, εκλαιγε 
ιιέ δάκρυα συνεχώς επί 2 ώρες καί 44 
λεπτά!

i f  «Αυτοί πού έχουν τή γλώσσα τους 
για οπλο, μεταχειρίζονται τά πόδια τους 
στήν... αμυνα». Φίλιπ Σίδνεΰ.

i f  «Ό  σύζυγος είναι ένα έμπλαστρο 
πού θεραπεύει δλα τά κακά τής παρθε
νίας». Μολιέρος.

i f  «Για τους ’Αμερικανούς τρία πρά
γματα έχουν σημασία: πρώτον τά δολ- 
λάρια, δεύτερον τά δολλάρια καί τρίτον 
πάλι τά δολλάρια». ’Έμερσον.

«’Αρκετά θ’ άναπαυθοΰμε στό μνή
μα· ας εργαστούμε τώρα». Β. Φραγκλϊ- 
νος.

α ν ι ζ α υ π η
ΣΤΑΔΙΟΥ 48 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΑΣ) ΤΗΛ. 3218-239 
ΣΤΑΔΙΟΥ 39 (ΣΤΟ Α  Ο ΡΦ ΑΝ ΙΔΟ Υ 1
ΣΟΦΟ ΚΛΕΟΥΣ 4 (ΣΤΟΑ ΑΘ ΗΝΩΝ ) ΤΗΛ. 3210-357 

Α Θ Η Ν Α  I
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΣ 
ΣΧΟΛΗΝ ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ

Κατά τόν διενεργηθέντα τήν 15-9-72 
είσιτήριον Διαγωνισμόν Γυναικών δΓ 
εισαγωγήν εις τό Β' Τμήμα τής Σ. Ο. X. 
πρός έκπαίδευσίν των ώς Δοκίμων Υ πε
νωμοταρχών έπέτυχον (70) έβδομήκοντα 
ύποψήφιοι.

Έκλήθησαν ήδη καί παρουσιάσθησαν 
εις τήν Σ. Ο. X. ’Αθηνών τήν 22-9-72, αί 
κάτωθι (14) δέκα τέσσαρες πρώται τών 
όποιων ήρχισε καί ή έκπαίδευσις:

Δοκ. Χωρ. ΧΑΤΖΑΚΗ Ευτυχία, Δοκ. 
Χωρ. ΚΑΚΑΝΑ Φιλίνα, Ίδιώτις ΓΚΙΟΥ- 
ΒΕ Ευφροσύνη, Δοκ. Χωρ. ΤΣΙΟΛΑΚΗ 
Εύαγγελία, Δοκ. Χωρ. ΚΟΥΡΟΥΤΟΥ 
Στυλιανή, Δοκ. Χωρ. ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΥ 
Ιωάννα, Δοκ. Χωρ. ΣΜΕΡΝΟΥ Μαρία, 
Δοκ. Χωρ. ΠΑΓΑΝΗ Γεωργία, Δοκ. 
Χωρ. ΚΩΤΣΗ Ελένη, Ίδιώτις ΜΠΕΡ- 
ΓΕΛΕ Κων]να, Ίδιώτις ΤΣΙΡΚΑ Βασιλι
κή, Ίδιώτις ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλι
κή, Δοκ. Χωρ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Βασιλική καί ίδιώτις ΡΙΖΟΥ Παρασκευή

—Τρεις (3) κατώτεροι ’Αξιωματικοί εις 
Σχ. Γεν. Μορφ. Στρατού (9]10-25]11]72). 

—Τριάκοντα (30) κατώτεροι ’Αξιωματι
κοί εις Σχολήν Τροχαίας (1-10-72 έως 
1-7-73).

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ 
ΜΟΙΡΑΡΧΩΝ — ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Απεφασίσθη ύπό τού Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως ή εισαγωγή (40) τεσ
σαράκοντα Μοιράρχων καί (25) ’Αστυ
νόμων Β' πρός μετεκαπαίδευσίν των, 
έπί 5μηνον, εις τό έν τή Σχολή ’Αξιωμα
τικών ’Αστυνομίας Πόλεων (Άμαρού- 
σιον) λειτουργούν Κέντρον Μετεκπαι- 
δεύσεως Αξιωματικών Χωροφυλακής καί 
Αστυνομίας Πόλεων. Έξεδόθη §έ έπ’ 

αυτού ή ύπ’ άριθ. 421]2]10δ άπό 16-9-1972 
διαταγή τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής 
ήτις, σϋν τοΐς αλλοις, καθώρισεν ώς 
χρόνον ένάρξεως τής έκπαιδεύσεως τήν 
1-11-1972.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής (σχετ. 
Α.Π. 512J4J11 άπό 12-9-1972 διαταγή του) 
έν τή προσπάθεια όπως παράσχη πάσαν 
δυνατήν διευκόλυνσιν καί άνακούφισιν 
εις τούς έκάστοτε τελοϋντας ύπό μετόθε- 
σιν άνδρας, έντός τών όρίων τών Νόμων 
βεβαίως, καθώρισεν άναλυτικώς μίαν 
νέαν μέθοδον έξυπηρετήσεώς των πρός 
άντιμετώπισιν τών δαπανών μεταθέσεως. 
Παρέσχε δηλαδή τήν δυνατότητα λή- 
ψεως προκαταβολής ύπό τών μετατιθε- 
μένων παρά τής οικείας Διαχειρίσεως 
Χρηματικού, ποσού ίσου πρός τήν άνα- 
λαμβανομένην πίστωσιν ήτις έμφανίζε- 
ται εις τήν σχετικήν περί μεταθέσεώς 
των διαταγήν τού ’Αρχηγείου, πρό τής 
άναχωρήσεως αύτών διά τήν νέαν των 
ύπηρεσίαν.

Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ι Σ  

Ν Ε Ω Ν  Α Ν Θ Υ Π Ο Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Άπεστρατεύθησαν τή αιτήσει των οί 
κάτωθι ’Αξιωματικοί:

Άντ]ρχης ΜΑΡΙΟΛΗΣ ’Ιωάννης, Τα
γματάρχης ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 
Μοίραρχος ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Δημ.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Προήχθησαν:
Οί Ταγμ]ρχαι ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ Δημή- 

τριος καί ΤΣΟΥΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ Παναγ. 
εις Άντισ]ρχας.

Ό  Μοίραρχος ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Κων] 
ντΐνος εις Ταγμ]ρχην καί 

Οί Ύπομ]ρχοι ΤΣΑΒΛΗΣ ’Αριστείδης 
καί ΜΑΡΑΓΊΑΝΝΗΣ Κων]νος εις Μοι
ράρχους.

Ώνομάσθη ’Ανθυπίατρος Χωρ]κής ό 
άποφοιτήσας τήε Στρατιωτικής Ιατρικής 
Σχολής ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ. 

Επίσης προήχθησαν:
Οί Μοίραρχοι: ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ Π. 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΗΣ Μ. καί ΔΑΛΙΑΝΟΥ- 
ΔΗΣ Άθ. εις Ταγμ]ρχας.

Οί Ύπομ]ρχοι ΚΑΛΕΜΗΣ Γ., ΚΟΛ- 
ΛΙΑΣ Γ. καί ΧΟΛΕΒΑΣ Β. εις Μοιράρ
χους .

Ό  Ανθ]ρχος ΖΑΒΡΑΣ εις Ύπομ]ρχον. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

—Τεσσαράκοντα (40) Μοίραρχοι εις Κ. 
Μ. A. X .—Α. Π. (1-11-72 έναρξις) έπί 
5μηνον.
—Όγδοήκοντα έξ (86) Άνθυπασπισταί 

εις Σχολήν Μετεκπαιδεύσεως (1-10-72 
έως 1-7-73).

—Δύο (2) άνώτεροι Αξιωματικοί εις 
ΣΕΘΑ (30-10-72 έως 29-7-73),

—Εις (1) άνώτερος ’Αξιωματικός εις Κ. 
ΜΟΔΔ. έπί 5μηνον.

Οί έξελθόντες τής Σ.Α.Χ. νέοι ’Ανθυ
πομοίραρχοι έτοποθετήθησαν (σχετ. 
Α.Π. 302]4]4δ άπό 19-9-1972 Διαταγή 
τού Α.Χ.) εις τάς άκολούθους ύπηρεσίας 
τού Σώματος:

ΔΕΛΦΑΚΗΣ Παναγιώτης Τ.Α. Όρε- 
στιάδος Β' Αξιωματικός, ΜΟΣΧΟΣ 
Παύλος Α.Τ. Σιδηροκάστρου Β" ’Αξιω
ματικός, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ’Ιωάν
νης A'. Α.Τ. Καβάλας Β' ’Αξιωματικός, 
ΤΣΟΓΚΑΣ Γεώργιος Α.Τ. Καρουσάδων 
Διοικητής, ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ’Αλέξαν
δρος Α.Τ. Σκριπερού Διοικητής, ΓΙΑΝ- 
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Τ.Α. Λαρίσης 
Β . Αξιωματικός, ΓΑΤΣΙΟΣ Νικόλαος 
Β'. Α.Τ. Βόλου Β' ’Αξιωματικός, ΓΚΟΛ- 
Φ1ΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Α.Τ. Τυρνά- 
βου Β' ’Αξιωματικός, ΒΑΑΧΟΠΟΥΑΟΣ 
Χαράλαμπος Α.Τ. Λαμίας Β' ’Αξιωματι
κός, ΖΩΗΣ Ευάγγελος Α.Τ. Λεβαδείας 
Β' Αξιωματικός, Ζ1ΑΝΙΚΑΣ Κων]νος 
Τμ. Αγορ. Π. Πατρών Β’ ’Αξιωματικός, 
ΒΛΑΧΟΣ Αλέξανδρος Α.Τ. Λεχαινών 
καί κατ’ άπόσπασιν εις Σ.Χ. Άνδραβίδος 
ώς Διοικητής, ΜΠΑΝΑΣ Γεώργιος Α' 
Α.Τ. Αγρίνιου Β' ’Αξιωματικός, ΚΟΥ- 
ΡΟΥΣΗΣ Παναγιώτης Τ.Α. Τριπόλεως 
Β' ’Αξιωματικός, ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ’Ιωάν
νης Α.Τ. Κορίνθου Β’ Αξιωματικός, 
ΚΑΡΥΩΤΗΣ Διονύσιος Α.Τ. Μεγαλου- 
πόλεως Β ’Αξιωματικός, ΚΑΡΥΩΤΗΣ 
Παναγιώτης Α.Τ. Ναυπλίου Β' Αξιωμα
τικός, ΤΣΑΠΑΚΗΣ Ηρακλής Α' Α.Τ.

Καλαμάτας Β’ ’Αξιωματικός, ΖΑΓΚΛΗΣ 
Θεόδωρος Α.Τ. Γυθείου Β' ’Αξιωματικός, 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κων]νος Α.Τ. Σητείας 
Β' ’Αξιωματικός, ΣΤΡΙΚΟΣ Δημήτριος 
Β Α.Τ. Χανίων Β' ’Αξιωματικός. Εις 
διάθεσιν τής Δ.Α.Π.Πρωτευούσης: ΛΑΓ- 
ΓΑΡΗΣ Παναγιώτης, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
Αλέξανδρος, ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος, 

ΤΕΜΠΕΛΗΣ Δημήτριος, ΔΗΜΟΣ Νι
κόλαος, ΦΡΙΤΖΑΛΑΣ Γεώργιος, ΤΖΕΡ- 
ΠΟΣ Κων]νος, ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Νικό
λαος.

Εις διάθεσιν τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης: 
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ Θεολόγος, ΑΝΑΣΤΑ- 
ΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
Θεόδωρος, ΚΟΡΩΝΗΣ ’Αντώνιος, ΚΩΝ- 
ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γεώργιος, ΦΓΑΙΠΠΙΔΗΣ 
Βασίλειος. Εις τήν ΣΧΟΛΗΝ ΟΠΛΙΤΩΝ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΛΟΥ Γεώργιος, ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ Νικό
λαος, ΚΟΝΤΕΑΣ Δημήτριος, ΑΝΑΓΝΩ- 
ΣΤΑΤΟΣ Διονύσιος. Εις τήν Διεύθυνσιν 
Άσφαλ. Υψηλών Προσώπων: ΠΑΠΑ- 
ΧΡΙΣΤΟΥ Τραϊανός καί ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος.

ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ Παύλος εις Α.Τ. 
Λαγκαδά Β' ’Αξιωματικός καί ΒΛΑΧΟΣ 
Θεόδωρος Τ.Α. ’Εδέσσης Β’ ’Αξιωματι
κός.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΝΘ)ΣΤΩΝ

Άπεστρατεύθησαν τη αιτήσει των 
οί κάτωθι:

ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ Βύρων, ΛΑΤΑΣ Κων
σταντίνος, ΑΓΑΘΟΣ Νικόλαος, ΚΑΡΑ- 
ΘΑΝΑΣΗΣ Δημήτριος, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Ζαιρείριος, ΠΡΟΒΑΤΑΣ 'Αναστά
σιος, ΑΝΑΣΤ ΑΣΟΠΟ Υ ΛΟΣ ’Ιωάννης, 
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ Κων]νος, ΠΑΠΑΧΡΟ- 
ΝΑΚΗΣ Δημήτριος, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων]νος, ΜΠΙΘΑΣ Γεώργιος, ΤΣΙΤΟΥ- 
ΡΑΣ Νικόλαος, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Γε
ώργιος καί ΑΛΕΒΙΖΟΣ Γεώργιος.

Λόγώ σωματικής άνικανότητος οί 
κάτωθι:

ΣΙΓΑΛΟΣ Χαράλαμπος, ΠΩΡΟΣ Χρη
στός, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σεραφείμ, ΚΑΚΚΑ
ΒΑΣ Χαράλαμπος, ΒΑΜΒΑΚΑΣ Νικό
λαος, ΛΕΥΤΕΡΑΤΟΣ Χρυσόστομος, 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ’Ιωάννης καί ΠΑΠΑ- 
ΔΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

Εκ τών έν ίσχύι κεκυρωμένων πινά
κων προαγωγών έπραγαατοποιήθησαν 
αί κάτωθι προαγωγαί άνδρών Γενικών 
Υπηρεσιών τού Σώματος:
— Πεντήκοντα εξ (56) Ένωμ]ρχών εις 

Άνθυπασπιστάς.
— Δέκα (10) Ύπεν]ρχών εις Ένωμ]ρχας 

(3) Β' κατηγορίας καί (7) έκ τοϋ II Τμή
ματος Σ.Ο.Χ. καί

— Τριάκοντα (30) Χωροφυλάκων εις 
Ύπενωμοτάρχας.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ή  γνωστή διά τήν πνευματικήν της 
δραστηριότητα «Κοινότης Νεοχωρίου 
Παραχελωίτιδος Μεσολογγίου» παρέδω- 
σεν έσχάτως εις τό Ελληνικόν κοινόν 
μίαν νέαν πολύτιμον έκδοσιν ( Εκδοτικόν 
Γραφεΐον «Σείριος», Άθήναι — Γαμ- 
βέττα 4). Πρόκειται περί τοΟ έργου 
«ΑΠΑΝΤΑ» τοϋ ποιητοϋ Μίνου ΖΩΤΟΥ, 
έπί τη συμπληρώσει 40ετίας άπό τοΰ 
θανάτου (1905—1932) τοϋ πνευματικού 
της τέκνου. Είναι ένας τόμος (σελ. 272) 
λίαν φροντισμένος, μέ τήν έπιμέλειαν 
τοΰ κ. Κ.Σ. Κώνστα (Κοινοτική δαπάνη).

Ά πό τά περιεχόμενα σημειώνομεν 
ιδιαιτέρως τά κεφάλαια «Βήματα» (1929), 
«’Αφιέρωμα» (1930) καί ή «Σουρντίνα» ή 
όποία αποτελεί τό κύκνειον άσμα τοϋ 
έλεγειακοΰ ποιητοϋ τοϋ μεσοπολέμου. 
Ή  έκλεκτή αυτή έκδοσις, τήν όποιαν 
συνιστώμεν Ιδιαιτέρως είς τούς άναγνώ- 
στας μας, συμπληρώνεται μέ πρόλογον, 
σύντομα βιογραφικά, βιβλιογραφίαν, άλ- 
ληλογραφίαν τοϋ ποιητοϋ μέ πνευματι
κούς τής έποχής του ανθρώπους, κριτικήν 
άνθολονίαν κ.λ.π.

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Τό έν Άθήναις καί έπί τής όδοΰ Θεμι
στοκλέους καί Μπενάκη άριθ. 24 Κατά
στημα Κοσμημάτων καί ώρολογίων τών 
Άφών Παναγιώτου καί Νικολάου ΚΑ- 
ΛΙΤΣΗ προσφέρει είς τούς άνδρας μας 
τά προϊόντα του τοϊς μετρητοίς μέ έκπτω- 
σιν 20% καί έπί πιστώσει είς 12 μηνιαίας 
δόσεις. Οί έκ τών άνδρών μας έπιθυμοΰν- 
τες δύνανται νά άπευθύνωνται είς τό 
Κατάστημα τοϋτο πρός έξυπηρέτησίν 
των,

Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Σ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕ Ι  Τ Ω Ν  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  

ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛ Α Κ Η Σ

Τήν 21-10-1972 είς τάς Σχολάς Χωροφυλακής έλαβε χώραν Αγιασμός 
έπί τή ένάρξει τοϋ νέου εκπαιδευτικού έτους 1972 —1973.

Τήν τελετήν τοΰ άγιασμοΰ έτίμησε διά τής παρουσίας του ό ’Αρχηγός 
Χωρ]κής Άντ]γος κ. Χρίστος Καραβίτης μετά τών κ. κ. Α' καί Β' Ύπαρχη- 
γών, τοϋ κ. Α’ Έπιθεωρητοϋ καί τής λοιπής ήγεσίας τοϋ Σώματος. Οί Δό
κιμοι ’Αξιωματικοί καί Ύπαξιωματικοί ήσαν παρατεταγμένοι είς τό προαύ- 
λιον τών Σχολών είς άψογους σχηματισμούς. ’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν είς τούς 
σχηματισμούς προσέδιδεν ή παρουσία τοΰ γυναικείου Σώματος μέ τάς έκ- 
παιδευομένας Δοκίμους Χωρ]κας καί Ύπεν]ρχας κατόπιν τής προσφάτου 
θεσπίσεως τοϋ θεσμοϋ είς τό Σώμα τής Χωρ]κής.

Ό  κ. ’Αρχηγός μετά τήν άφιξίν του είς τάς Σχολάς έπεθεώρησε τά παρα- 
τεταγμένα Τμήματα καί έπηκολούθησεν ή τέλεσις Άγιασμοΰ ύπό τοΰ Ίε- 
ρέως τών Σχολών. Έ ν συνεχεία ό κ. Αρχηγός άπηύθυνε παραινέσεις καί 
συμβουλάς είς τούς έκπαιδευομένους, έχαιρέτησε δέ Ιδιαιτέρως τήν παρου
σίαν τών γυναικών είς τό Σώμα τής Χωρ]κής.

Μετά ταϋτα οί Δόκιμοι παρήλασαν ένώπιον τοΰ κ. Αρχηγού καί των 
λοιπών έπισήμων καί μετά τήν λήξιν τής παρελάσεως προσεφέρθησαν ανα
ψυκτικά είς τήν αίθουσαν δεξιώσεων. Στιγμιότυπα άπό τήν τελετήν εϊκονί- 
ζουν αί φωτογραφίαι.
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—Ή  Κρητική Χωρ]κή στή Θεσ]νίκη, κ.
Νικ. Κτενιάδη, Δημοσιογράφου.

—Ή  άθεΐα χθές και σήμερα, κ. Αμβρο
σίου Λενή, Αρχιμανδρίτου— Μοιράρ
χου Χωρ]κής.

—Τέτανος (Ή  άρρώστεια «φόβητρον» 
στήν ζωή μας), κ. Βασιλείου Κέκη, 
Χειρουργού, Ύφηγητοϋ Πανεπιστη
μίου* ’Αθηνών.

—Ή  Μορφή καί τό έργον τής Θεοτόκου, 
κ: Γεωργίου Μωϋσίδη, Καθηγητοΰ
Θεολογίας.

—Ό  'Ελληνική Χωροφυλακή, Ίερέως κ.
Μιλτιάδου Σιδερίδη, (Ποίημα).

—Οί Δόκιμοι Χωροφύλακες τοϋ Π. Σ. Ο. 
X. Ρεθύμνης (Κρήτης) εύλαβεϊς προ- 
σκυνηταί τοϋ θρυλικού Άρκαδίου, κ. 
Γ. Τσετσέκου.

—Ό  θάνατος ώς ποινή εις τήν Αγίαν

Γ ραφήν, κ. Αναστασίου Τίγκα, Ταγμα
τάρχου Χωρ]κής.

— Ή  Αστυνομία τών Χωρών τής Ε. Ο. Κ., 
κ. Ίωάννου Τρύπη, Ταγμ. Χωρ]κής.

— «Λελογισμένη ’Ελευθερία», κ. Άχιλ- 
λέως Τάγαρη, Στρατηγού έ. ά.. Προέ
δρου τοϋ Πανεπιστημίου Πατρών.

—Ποιήματα, «ό Δικέφαλος ’Αετός, τό 
χωριό μου, γυρισμός στήν Κρήτη, γυρι
σμός άπό τήν Κρήτη», κ. Ε. Άνδρου- 
λάκη (Ν. Ύόρκη).

—Ό  Μακεδονικός Αγών, κ. Αναστα
σίου ΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ, Καθηγητοΰ Φι
λολογίας.

—θεώρησις τοϋ Μ. Αλεξάνδρου άπό 
στρατιωτικής καί πολιτικής σκοπιάς 
τοϋ αύτοΰ ώς ανωτέρω.

—Εισάγω' ,καί ειδήσεις περί χοροϋ, πώς 
καί πότε ένεφανίσθη ό χορός, κ. Κώστα 
Μπουσιώτη. καθηγητοΰ χοροϋ.

Λ ΐΕ ΪΘ Τ λ Σ ΙΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’-ΓΡΛΦΕΙΟΝ Ιο»

Άριθ. πρωτ. 400]1]40 Έ ν  ’Αθήνα·,; τη 3η Όκτωβρίρυ 1972

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ν  Τ θ Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

«Π ερί χ α τ α τά ξ εω ς  Δ ο κ ίμ ω ν  Χ ω ρ ο φ υ λ ά κ ω ν »

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
Γνωστοποιεί ότι, κατά τόν μήνα Ιανουάριον 1973, θά είσαχθοϋν είς τήν Σχολήν ‘Οπλιτών 
Χωροφυλακής, τ.ρός έκπαίδευσιν 250 Δόκιμοι Χωροφύλακες έκ τής στρατολογικής κλάσεως 1975. 
ΟΙ έπιθνμοΰι ττς νά καταταγούν είς τό Σώμα τής Χωροφυλακής, δέον όπως παρουσιάίωνται 
αΰτοπρ χτώι τως ένώπιον τού Διοικητοΰ ’Αξιωματικού Χωροφυλακής τοϋ τόπου καταγωγής 
ή μονίμου κατοικίας των προσκομίζοντες μεθ’ έαυτών τά  κάτωθι δικαιολογητικά:

1. — Αίτησιν κατατάξεως συντασσομένην ίδιοχείρως, ΰπό τού ένδιαφερομένου, ένώπιον τού Διοι-
κητοϋ ’Αξιωματικού Χωροφυλακής καθ’ ύπαγόρευσιν.

2. — Πιστοποιητικών Δήμου ή Κοινότητος, ότι είναι “Ελληνες υπήκοοι έγγεγραμμένοι είς τά  Μητρώα,
άγαμοι καί γεννηθέντες τό έτος 1954.

3. — Πιστοποιητικών Είσαγγελικής ’Αρχής τού τόπου κατοικίας ότι, δέν έκκρεμεΐ ποινική δίκη διά_τι
έκ τών, έν τώ  άρθρω 2 παράγραφος 2 τού Κανονισμού Στρατολογίας ‘Οπλιτών Χωροφυλακής, 
άναφέρομενων έγκλημάτων.

4. — Πιστοποιητιχόν τού οίκείου Στρατολογικού Γραφείου περί τής στρατολογικής αυτών κατα
στάσεων τόπου Α*.

5. — ’Ενδεικτικόν σπουδών.
6. — Έγγραφον δήλωσιν τού πατρός ή έπιτρόττου ή κηδεμόνος περί συγκαταθέσεώς των πρός

κατάταξιν, τεθεωρημένην παρά, τών κατά τόπους, Υπηρεσιών Χωροφυλακής.
7. — ΟΙ όπτκτήφιοι δέον:

α. Νά «χκολουθοΰν τήν στρατολογικήν κλάσιν 1975, ήτοι οί γεννηθέντες τό έτος 1954. 
β. Νά έχουν άνόστημα 1,65 τουλάχιστον τού Γαλλικού μέτρου, άνευ υποδημάτων, 
γ . Νά έχουν ένδεικτικόν Αης μέχρι καί ΣΤης Τάξεως έξαταξίου Γυμνασίου ή Ισοτίμου πρός 

έξατάξιον Γυμνάσιον Δη,ίχτίας ή άνεγνωρισμένης Σχολής.
8. — ΟΙ k o tc .τασσόμενοι άναλαμβάνουν διετή έθϊλουσίαν υποχρέωσην άρχομένην άπό τής ή μέρας

τής έξόδου των έκ τής Σχολής.
9. — Ή  έπιλογή τών κριθησομένων Ικανών πρός κατάταξιν Θά γίνη μεταξύ τών έχόντων όξυτέραν

αντίληψην, ύψηλότερον άνάστημα, καλλιτέραν σωματικήν διάπλασιν, περισσοτέρας γραμμα
τικός γνώσεις καί γνωριζόντων ξένας γλώσσας.

10. —Τά ύ π ’ 5ριΘ. 2, 3 καί 4 Πιστοποιητικά δέον νά έχουν έκδοθή έντός δύο μηνών πρό τής υποβο
λής των.

11. —Τά δικαιολογητικά κατατάξεως δέον νά υποβληθούν άρμοδίως μέχρι καί τής 30ής Νοεμβρίου
1972.

12. —Πλείονες πληροφορίαι παρέχονται είς τάς, κατά τόπους, 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής.

Ό  ’Αρχηγός 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ 

’Αντιστράτηγος

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Ν  ΑΡ.  35

1 2 3 ·* 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Σ Α Π Α ι Μ Α ι Α 1 Σ 0 Μ
2 Α Γ Η Μ Α Ο Ρ 0 Σ Μ Α Ρ Α
3 Λ 0 Ρ 0 Σ Ρ > Ν μ Α Ρ Α Σ
4 Α ι Α ■ I ζ ι Σ Μ Α Ν Α
5 0 ΐ Α Λ ι Ρ Α
6 Π Α Ρ Α Ν Α Δ Γ κ Λ 1 Ν 0 Ν
7 1 Λ Ε I Ν Τ Α Μ Α Α 1 Σ Α
8 Κ 0 Κ Α Μ Η Ν Τ 1
9 Α Γ 0 1 Α Λ Ω Ν 1 Ρ 0 1 Α

10 Π Α ρ θ Ε Ν Ω Ν ■ Α Ν Α Ν Α Σ
11 Ε Π 0 ί ■ Α τ 0 ι
12 Ν Ε Α Ν 1 ■ Ε Ν Α I ■ Α Τ Α
13 Τ Ρ 1 Α 1 Ε Ρ Α Τ Α Σ 1 I
14 0 Μ Α Ρ 0 Λ Ω I 0 Ρ Α Μ Δ
15 κ Α Σ Α ί Α Σ Α Σ Α Ρ Ω Ν

ΔΥ ΣΚ Ο Λ ΕΣ

Ε ΡΩ Τ Η ΣΕ ΙΣ

1. ° Ενα ρολόι πού λέει τήν Α
λήθεια δυο φορές τό χρόνο, 
κερδίζει ή χάνει δώδεκα ώρες 
σ ’ έξι μήνες, δηλαδή τέσσαρα 
λεπτά  τήν ήμερα. Θέλει 6έ6αια 
ρύθμιση άλλα δέν είναι γ ια  πέ
ταμα. “Ενα ρολόι πού λέει τήν 
άλήθ&ια δυο φορές τη ;μέρα είτε 
κερδίζει δώδεκα ώρες τό δωδε- 
κάωρο (μάλλον άπίθαινο) είτε 
είναι σταματημένο ή χαλασμένο. 
Διαλέξτε καί π ά ρ τ ε !

2. Ά φαιρώντας τον άριθμό 
τής κορυφής άπό  τό 21.

3. Σήμερα είναι Κυριακή.

ΝΑΙ —  ΟΧΙ

1) ΝΑΙ. "Όταν κάιτατε έ
π ρεπε νά ύπογράψι μια θανα
τική έκτέλεσι.

2 ) ΟΧΙ.  Είναι τής ’ Ιαπωνί
ας. Ό  Χΐιροχίιτο πού βασιλεύει 
σήμερα είναι ό 124ος βασιλεύς 
τής δυναστείας.

3) ΟΧΙ.  Βρίσκεται στήν Σ ε
λήνη.

4) ΝΑΙ. Είναι τό Κουΐτο,
σέ υψόμετρο 3 .000 ; έτρων.

. )  ΝΑΙ.
6)  ΟΧΙ.  Ή τα ν  Αυστρια

κός.
7) ΟΧΙ.  Είναι τού Σαίξπηρ.
8) 0X 1. Τούς έγραψε ό γνω

στός κσνφερανο ιέ Γιώργσς 01- 
κονομίδης.

9) ΝΑΙ. 175-000 θεατές.
10) ΝΑΙ. Νίκησε στις 2.9 

’Ιουνίου 1933 τόν τότε κάτοχο 
τοϋ τίτλου Μάξ.

11) ΟΧΙ.  Είναι έκείνος πού 
έγκοτέλειψε τήν θέσι του στόν 
στρατό.

640



HELLENIC GENDARMERY 
REVIEW

O F F I C I A L  M O N T H L Y  P U B L I C A T I O N  

O F  T H E  G E N D A R M E R Y ' S  H E A D Q U A R T E R S  

P U B L I S H E D  B Y  T H E  P U B L I C  R E L A T I O N S  B U R E A U

A D D R E S S  : No 48 Septem ber  3rd Str. A thens  - Greece 

N O V E M B E R  1972, V O L U M E  3  -  N o  35

THE FIRST GREEK GENDARMERY 
WOMEN

A new historical period starts in the 
Hellenic Gendarmery’s long and glorious 
history which goes back to 140 years. 
The first Greek Women joined this Po
lice Force and dedicated themselves to 
the great and so important mision of 
the Gendarmery.

The selected young, beautiful and lo
vely young Greek girls dressed in the 
impressive grey-green Gendarmery uni
form are a new hope for the further 
modernization of the Gendarmery and 
we do believe that they will satisfy the 
expectations of both our Nation and the 
Gendarmery.

YEARLY SUBSCRIPTION FOR 
ABROAD

1. — U.S.A. $12
2 . — South America-Canada $ 14
3. — Australia $ 20
4 . — Western Europe Countries $ 7 
The subscription include postage by 
air mail.

IN TH IS  ISSUE
Major John Tripis gives us some hints of the International Meeting on Crime that was held in
Athens last September. . . . . .
Crime causations are many and varied. Crime is a byproduct both of the physical and psycho
logical shortcomings of the human being and of those of our complex modern society as well. 
We deceive ourselves whenever wefail to realise that it is an unrelated problem of immense diffi
culty.
It is a hopeful event that people like those who met in Athens to discuss this problem of crime, 
are not only thinking of it, but they put every possible effort in defining the causes of crime and 
in finding ways to prevent or combat it.



B R I E F I N G

THE CONTENTS OF THE ISSUE

Page 587 : 28th OCTOBER 1940
Messages of H .E . The Minister of Pu
blic Order, The General Secretary of the 
Ministry of Public Order and the Chief 
of the Gendarmery, on the Anniversary 
of the EPOS of 1940.

Page 588 :
Snapshots from the official reception of 
the Gendarmery which was organised in 
Great Britain Hotel, on the occasion of 
the celebration of the Anniversary of the 
OXI day of 1940.

Page : 590 : VIRGIN MARY’S PERSONALITY 
AND DEEDS
By Professor of Theology Mr. George 
Moissidis, who dedicates this article to 
the Holy Mother of our Lord.

Page 592 : FREEDOM . . .
Ret. Lt. General and president of Patras 
University Mr. A. TAGARIS gives us 
some hints of the real meaning of the 
word «Freedom» and he supports that 
every logical person should know that 
the personal interest and the immune li
berty are in contrast to the social inte
rest and consequently the historical ob
jectives of the Nations of mankind should 
therefore have priority over the absolute 
fredom of individuals.

Page 594 : 14 SEPTEMBER 641.
THE CONQUEST OF ALEXANDRIA. 
By Mr. Theodore MOSHONAS Great 
Memorandum - writer of the Patriachate 
of Alexandria.

Page 598 : THE SPIRIT OF OLYMPIA
A humble tribute to the spirit of the 
Olympic Games and to the innocent vic
tims of the 20th Olympiad.

Page 601 : TETANUS.
A HORRIBLE DECEASE 
By Mr. Vassilios KEKIS, Athens Uni
versity Professor He gives us some ge
neral information about the causes of 
this decease and about the ways of its 
prevention and treatment.

Page 606 : THE CRETAN GENDARM ERY and 
THE LIBERATION OF THESSALO
NIKI.
By Correspondent Mr. Nikolaos KTE-

NIADES.
Mr. Kteniades bring us back to 1912 
when Greece was fighting to liberate the 
rest of the country that was still under 
a foreign yoke and of course the Capital 
of N. Greece THESSALONIKI and he 
gives us some of the historical events 
such us the combat of the Cretan Gen
darmery in clearing up the city of the 
Bulgarian irregulars «Komitatzides» as 
they were called.

Page 611 : THE POQUER of the Dealers of Anti
quities.
By Gendarmery Lt. Mr. Chr. REPPAS.

Page 613 : CHAMPIONSHIP OF TRACK AND 
FIELD EVENTS OF THE ARMED 
FORCES AND SECURITY FORCES 
OF 1972.

Page 618 : THE THREE ADMIRALS O F  NAVA- 
RINO SEA BATTLE.
Correspondent Mr. Pan. Katiforis gives 
us the potrtait of the three Admirals of 
the Navarino sea - Battle, who had helped 
the Hellenic Nation in regaining its In
dependence.

Page 624 : THE POLICE OF THE COUNTRIES 
OF THE COMMON MARKET.
Major Mr. John Tripis gives us the trans
lation of an article written by Mr. Peter 
Laury in the Sunday Times Magazine on 
the Police Forces of the Countries that 
are gonig to join the Common Market.

Page 631 : THE INTERNATIONAL TRAFFIC 
ROUTES OF HEROINE.—
A translation from the Time Magazine 
on this subject by Lt. M. Diamanto- 
poulos.

Page 632 : THE GREEK - AMERICAN COOPE
RATION ON THE PROBLEM OF 
COMBAT AGAINST GRUGS 
During the year 1972 Greek and Ameri
can Law Enforcement Officer met re
peatedly and discussed the problem of 
the Drug traffic and exchanged ideas for 
the discovering new and more effective 
ways of International understanding and 
Cooperation in combatting this hor-ri 
ble scourge which plague the society 
nowadays
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A thens had the honour and privi
lege to extend its traditional ho-’ 

spitalitv to the elites of the crimino
logical science during the early days 
of September 1972.

Distinguished criminologists, Ju
rists, Psychologists and Law En
forcement Officers from 22 Coun
tries, had the opportunity to meet 
together in a round table conversa
tion to exchange ideas and offer 
their most valuable experience and 
knowledge on a problem which 
nowadays excites the perennial in
terest all over the world, for it 
furnishes an endless succession of 
front page news. stories, particu
larly in the «yellow» type of news
papers and, of course, it is of a 
vital importance for the wellbeing 
and prosperity of Mankind to day.

Needles to say that crime is not 
something new. On the contrary, 
it is eternal, ds eternal as society. 
Because, so far as we know, hu
man fallibility appeared itself in 
all types and forms of human so
cial organisation. Everywhere and 
always some human beings have 
fallen outside the accepted pattern 
of permitted conduct.'For this rea
son, it is best to face the fact that 
crime cannot be abolished — weak
ness, anger, greed, jealousy, ambi
tion and other forms of human 
aberration, has come to the surface 
everywhere and human sanctions 
have vainly beaten against the ir
rational, the misguided, the im
pulsive and ill-conditioned human 
being.

A T H E N S  I N T E R N A T I O N A L  M E E T I N G  
O N  C R I M E

C R I M E

A DAILY THREATINING 
AND COSTLY CHALLENGE

B y
J O H N  T R I P I S

G endarm ery  Major
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For reasons too subtle and too 
complex to understand, the ordi
nary pressures and expectancies 
that pattern the individual’s con
duct into conformity, break down 
in given instances. They have al
ways done so; they always will. 
Unfortunately, no way of drawing 
the form of good life has yet been 
discovered which will fulfil and sa
tisfy the needs of all human beings 
at all times and everywherpe.

Crime is therefore an ever- re
sent condition, even as sickness, di
sease and death. It is as perennial 
as spring and as recurrent as win
ter. The more modern and com
plex society becomes the more dif
ficult it is for the individual and 
the more frequent the human fai
lures. Multiplication of laws and of 
social sanctions for their observance 
merely increases the problem. Ha
bituation and adjustment become 
more problematic and difficult in 
a complex society, and of course, 
the inner strains grow more ob
vious.

It is well known that the causa
tions of crime are many and varied. 
Despite the efforts made by scien
tists up to the present day, both

neither the causes of crime nor their 
remedy have yet been discovered. 
And, the massive avalanche of crime 
sweeping the modern society during 
the recent years, is undoubtedly, 
a shaking disgrace of the modern 
civilisaticn, and especially at the 
time that Man succeeded in setting 
foot on the Moon.

Indeed, crime has become such 
a serious problem and such an un
bearable burden on modern society, 
that can be considered as the most 
vital and important problem, which 
still remains unsolved. It is beyond 
any doubt, of course, that there is 
not any hope to solve this problem, 
for we cannot expect that modern 
and fast-changing way of life and 
society will ever be free of troubles 
and human fallibility. On the con
trary, for reasons that Man cannot 
explain, problems still will remain 
because the causations of antisocial 
behaviour and crime in general, are 
so many and so complex that it is 
impossible not only to define them, 
but also — and this is, of course 
more important — to find the pro
per and effective remedies for them.

There is not any doutb that crime 
is a byproduct of the physical and

psychological shortcomings of the 
human being, and, of course, of 
other conditions that our modern 
and complex society produces every
day, with result that the spiraling 
crime rate of the recent years 
— spurred by the disheartening in
crease of the Juvenile Dlinquency 
as a major contributor — presents 
a dire problem of international con
cern, because, "\he crime wave to
day has no limits and no borders.

Today’s crime problem, for this 
reason, must be, and, of course, 
is a challenge to all Nations and to 
every law-abiding citizen of every 
country, because crime today en
compasses not only predatory cri
mes of the streets, such as murder, 
robbery, assault and rape, but also 
the underworld of organised crime 
on international, one could say, 
level, involving world-wide drug 
traffic and many other forms of 
criminal behaviour. Also, much of 
the turmoil in the present day so
ciety is caused by the unreaso
nable demands of irrational misfits, 
people who debase the basic con
cepts to include provccation, in
citement, violence, destruction and 
many other things.
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For all these reasons the crime 
problem merits the attention of 
every citizen in every country, be
cause the criminal behaviour per
sist in spite of Law Enforcement 
Agencies efforts to remowe oppor
tunities and to suppress the crimi
nally inclined. It was, also, proved 
up today, that justice administered 
by arrest and punishment follo
wing the criminal act does not ne
cessarily prevent the development 
of criminality. On the contrary, it 
frequently acts to strengthen cri
minal attitudes and tedencies. Cri
minal Justice is to deter and to 
correct, not to prevent crime. Long 
term incarceration and punishment 
of convicted criminals, however, do 
not deter potential offenders from 
commiting a crime. Also, the reci
divism of a substantial proportion 
of individuals sentenced to penal 
institutions indicates that the kind 
of treatment often fails to restore 
the criminal to usef ullife in society.

Since all the above methods have 
not succeeded in preventing crime, 
one should direct his efforts to new 
horizons because crime is an aspect 
of social behaviour and its roots 
run deeper than merely legal pro
hibition of certains patterns of ac
cepted social behaviour. Involved 
in all criminal behaviour are a so
cial situation, a social value and 
an individual so placed that he 
takes advantage of the situation to 
violate a certain social value or 
principle. For this reason, not only 
must we understand something of 
the changing nature of law, but we 
must attempt to get at those social 
and individual factors which act as 
causes of crime, and which are, 
unfortunately, so many and so va
ried. If  we want to prevent crime, 
the most efficient way is to reduce 
and correct conditions that induce 
crimi'nality and to rehabilitate the 
criminal individual in the best pos
sible way. Thus, crime prevention 
is every citizen’s business — if so
ciety is to strike at the root of the 
evil, it must wage war against all 
those citizens who refuse to parti
cipate in this war, because apathy 
on the public promotes crime as 
a social by-product.

Since crime is a symptom of so
cial disorder, widespread increase 
in the capacity to substitute order 
for disorder is the only effective

remedy. This can come only through 
expert service in marshalling the 
assets of home, school, church, 
community and other social Agen
cies, to work in common purpose 
with the Law Enforcement Autho
rities.

The international symposium on 
crime, which was held in Athens 
in early September this year, is a 
convincing proof that the Nations 
of the world have already realised 
the great importance of the crime 
problem, and they decided to take 
a real and collective approach to 
the problems of criminal behaviour, 
through exchanging ideas and ex- 
perince on policies and procedures 
relating to crime prevention or 
crime suppression, which they have 
come to fruition during the recent 
years. Such Meetings among elites 
of Criminology, Jurists, Psycholo
gists and Law Enforcement Officers 
from 22 countries, present an ex
cellent opportunity to engage in 
face-to-face conversations in order 
to exchange, evaluate and envy new 
ideas, policies and procedures which 
might greatly contribute to success
ful solution of problems pertaining 
to international cooperation for a 
world wide crime prevention pro
gram through a systematic coor
dination of efforts in prevention or 
suppression of crime.

The presence of distinguished 
and world-known scientists in the 
Athens Symposium on Crime Pro
blems, whose purpose was to disco
ver new methods and measures for 
the prevention or suppression of 
the world-wide crime wave, con
sists a wonderful encouraging re
solution and hope which shall un
doubtedly, lead to successful solu
tion of this problem.

In the symposium were represen
ted 22 countries, including Greece, 
and 42 distinguished representati
ves had the opportunity to take the 
stand and express their ideas and 
thesis on this so vital problem, 
which as we said before, is of a 
world-wide paramount importance 
for the peace, happiness and well - 
being of the peoples of the world 
today.

We should, therefore, consider 
ourselves most privileged for having 
such an excellent ορροί tunity to 
attend the Meeting and listen to 
so many famous scientists who have

ATHENS
INTERNATIONAL 

MEETI NG 

ON C R I M E

spent all their life in studying and 
combatting crime and who have 
brought to us their most valuable 
expei ience and new ideas pertaining 
to a problem which is of a primary 
concern to every one but especially 
to us, the Law Enforcement Officers, 
who are, in a way, the avanguard 
in the frontline of the combat 
against crime.

For this reason, we consider as 
a particular duty of ours towards 
our fellow-officers to bring to them 
some of the most important ideas 
ans suggestion heard in this Meeting 
from the distinguished representa
tive who took part in this sympo
sium on crime.

The international Meeting on 
Crime was under the auspices of the 
Hellenic Governement which has 
shown a great interest in organising 
it and honoured it with her mem
bers who attended the discussions. 
H .E . the First Vice President of 
our National Governement proclai
med the official opening of the 
Meeting and he had the opportu
nity to address the audience and 
express his thesis on this important 
problem, as follows;

«Xenius Zeus, who was called 
ldheos, was, also, considered as a 
most-strict God and the inspirator 
of the Lawful State under a fair 
and just Administration. Tradition 
says, that 5000 years ago, he in
vited King Minos on the peak of 
mount Idhi, where he handed over 
to him a tablet upon which were 
inscribed instructions pertaining to 
he organisation of the Cretan Ci
ties on the basis of Law and fair 
administration. From that moment 
on, it begins the history of human 
civilisation, which has led us to the 
freedom within the limits of law 
and its devine expression, the ju
stice. The Hellenic Governement-

5



considering this iaw as Holy Pal
ladium, has absolute confidence to 
the present Meeting, since its final 
objective will be the restoration of 
iaw and the repression or elimina
tion of crime, for the preservation- 
of the values of our civilisation, 
and especially'those of the human 
personality and dignity.

Following the address of Mr. 
Stylianos Pattakos, H .E . the Mi
nister of Justice mr. Angelos TSOU- 
KALAS, addressed the meeting and 
he had the opportunity to stress 
that :

«The effort for the repression o f - 
crime in Greece has been up to 
now quite satisfactory. Neverthe
less, the world-wide crime wave 

, and its ever-increasing rate, keeps 
one always uneasy. For this reason, 
the participants of this meeting are 
kindly requested to explain the de
eper causes of these phenomena 
and the way for their elimination 
as well, having always in mind that 
we must, by all means, react against 
them. The proper education of the 
healthy part of the citizenry, should 
be particularly stressed among the 
other measures, in order to sup
port the Governements in combat
ting crime.

Our Country will expect the con
clusions of this Meeting with the 
due respect.»

Next, addressed the Meeting 
H .E . the Minister of Culture and 
sciences Mr. C. PANAGIOTAK1S, 
who among others he said : 

«Visitor from another field of 
activities to this room of special 
Meeting I bring to you, the mes
sage of THALES from the 6th 
century : «Be lover of peace — and 
as a wish the consideration of SO
LON from the same century'— 
Speech is the image of works —.

Do not think that, referring to 
times so remote from our age, 1 
would like to invite you in an ima
ginary visiting. Thinking as a mor
tal human being, according to the 
words of PERIANDROS, I would 
be ready to follow, in this case 
the opinion of KLEOVOULOS :
— it.is better for me to hear than 
to speak —.

I live with you in a country, in 
which continuously sounds, from 
the same age, the affirmation of 
ANACHARSIS; — what is the real 
enemv of human beings ? They are

against themselves. — and, in which 
VIAS orders the citizen of every 
coun try ;— Daring one to those 
which bring profit to the Country, 
is the characteristic of spiritual po
wer and w is d o m ...—

For the Man of our age who 
feels agony for the future, let now 
the order of HILON be heard : 
— Obey to the laws. —, as wel as 
the recognition of PITTAKOS, — 
Which must be the greatest autho
rity? This one which springs from 
the laws, because in those times 
laws were written upon wood. — 

Your mission in life is kind; kind 
is the task of yours; let not be 
considered to be disturbed by the 
presence upon the stage of a com
mon minded thinker. At last, Sta
tes and Nations were set up in 
favour of those common people 
and for them SOLON, living in 
Athens, wrote : Too much evil cau
ses in stage the citizen’s neglect

towards the laws, while to obey 
the laws bring to anyone good and 
right, preventing, at the same time, 
the wrong doers. It smooths the 
roughness, stops the avidity, elimi
nates the offence, shrinking any of 
its flowers beginning to grow. It 
gives right to any difficult case and 
reduces boast in works. It ceases 
the activities toward dissent, stops 
the better men of catastrophic quar
rel, and leaves everything under 
its influence complete and wise for 
Men. —

Common and simple-minded peo
ple do not know wether those wise 
advices found, after so many cen
turies, full and correct application 
to any Country, is any time. But 
they know that they continue to 
feel harm and be disturbed by 
crime. And, that it is YOU who 
take care of its continuous elimi
nation. —

PERIANDROS, would agree to

Violence is a very usual daily scene which disturbs the peacefulness of the majority 
of the law-abiding citizens today.
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the average Man : «Do not only 
punish those who do the wrong, 
but prevent also those who think 
of doing w ro n g ...»  and, KLEO- 
VOULOS : «Law as a weaver of
fers to anyone this which is im
posed and this which is right and 
this which fits to the ca se .. .» also, 
VIAS, :a «it is necessary for us to 
admit that nature moves towards 
sympathy, while law toward its 
app lication ...»  and, THALES: 
«Those which, hating, you accuse 
your neighbour do not commit 
yourself.. . » and SOLON «Law 
must be formulated in a way which 
is possible to be applied, if, at 
least, we want to punish a few 
people with profit and not many 
unprofitably.».

With those few words, always 
from the 6th century, the average 
people attend our tasks and acti
vities. They feel as ANACHAR- 
SIS, that : «Language is for men 
neitther good or evil.»; they also 
feel as PTTTAKOS. That «It is 
difficult for someone to continue 
being good»; They pay honour 
to the words of HELON : «Be 
master of your own anger». But 
they do not forget the epigram
matic valuation of the lattef : «This 
State is the best which obeys too

much to the laws and too little to 
the orators».

Mr. PAN AG IOTA K. IS closed his 
address as follows : «From the field 
of civilisation and sciences, simple 
and humble, 1 would say : a com
mon, place remark comes to your 
meeting the advice : Pay attention 
to the law as far as its structure, 
its formulation and its consequences 
concern. Because into this atten
tion the hope for the elimination 
of crime is de facto included. I wish 
You a decisive advance during your 
presence here; and, i wish your 
meeting to succeed in favour of 
all the common and simple — mih- 
ded people of the future.

After mr. Panagiotakis’address, 
Professor Demetrius TSAKONAS, 
addressing the Meeting, referred to 
the modern society and crime, say
ing that : «We are living in a pe
riod of political and social turmoil. 
This does not always require, ne
cessarily, a violation of the prin
ciple concerning the existence of 
the social rules which govern the 
life of the civilised human beings, 
as long as the form of the relations 
among them remains within the 
frame of a mutual respect of the 
fellow-men. But, whenever, this di
sturbance does not simply consist

ATHENS 
INTERNATIONAL 

MEETING 
ON C R I M E

a necessary expression of the poli
tical and socila crisis, which the 
today Mankind experiences, but it 
appears as violence and crime, we 
are found, independently from their 
deeper causes, before an unaccep
table soccially phenonmenon, under 
the form, either of pure criminal 
behaviour, which comes under the 
provisions of the common penal 
law, or the one which is connected 
with political and social activities, 
and, which is considered as a vio
lent absurdity.

The present day extent and ten
sion of violence all over the world, 
directs us far from the perception 
about the negative social functio
ning of the crime, which was, also, 
adopted by Durkheim.

Crime and violence have ceased 
to be simply a disorder or devia
tion and they tend to become the 
rule in a society which cannot any 
more bring this name. The forces 
which tend to bring the abolition 
of the prosperous humanity of to
day, are the small ones, which bring 
phenomenal prosperity, that is to 
say, the technological and financial 
progress of the industrialised so
ciety, which has as a result the 
continuous isolation of Man from 
his fellow - men. The crime repres
sion, therefore, and especially that 
of violence one, is not principally 
a technical problem, but it is one 
which requires a deeper study and 
the removal of the social causes of 
this situation. The latter one, 
though, should mean the radical 
possible change in the entire so
ciety, so that crimes should not’ 
be approved, at least, by the grea
test parts, but to be accidental or 
small beviations, which reaffirm ne
gatively the existing social rules. 
Our efforts should be directed to
ward the strengthnenning and se-
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Police as the avanguard of the Society’s combat against crime has to confront vio
lence by all means in favour of the peacefulness of the citizenry

curing of the existing permanent 
social principles and values, upon 
which our lif e is based.»

Following the addresses of the 
Greek officials, Mr. PAUL AMOR, 
the French Attorney General of 
Supreme Court, had the opportu
nity to express his sincere thanks 
and congratulations, on behalf of 
the distinguished participants, to 
the Greek Governement for the 
excellent initiative they had taken 
in organising this international re
union and in proposing such a sub
ject for the Congress as the strug
gle against the increasing crimi
nality.

Mr. Amor, further on he said 
that : «What I wish to say is that, 
it is absolutely symptomatic and 
particularly that it should be the 
Greek Government which has ta
ken the initiative for this meeting 
and that this reunion is held in 
this Country and especially in this 
capital which is the craddle of 
human civilisation.

We the French, are particularly 
sensitive to one thing and, 1 insist 
on behalf of everybody, including 
myself, to express once more our 
gratitude.»

Then, Mr. Amor referred to the 
subjects of the agenda and he said 
the following : «Comparing an or
dinary crime report, such one as 
the Beranger’s of the year 1840, to 
the present day form of criminality, 
we cannot be disturbed by the re
sults of the latter one, Nevertheless, 
because of its extent, each country 
should develop an effective policy 
against crime, and not an occasio
nal one.

One of the main cares, or the 
most important, we could say, 
should be certainly today the plan
ning of the policy against crime and 
especially the effort of the real 
education of juveniles. It will, un
fortunately, take a long time, per
haps a whole generation, in order 
that the responsible teachers, in 
many countries, become able to 
adjust themselves to this concep
tion.

As far as the Police mission re
lated to crime prevention·, this 
should be directed toward two main 
objectives : a) The preservation of 
public order and peace, in which 
its social character is surely very 
obvious, and, b) the suppression of

crime, especially of that one which 
is committed by perverted persons, 
who dispose today the most modern 
technical means.

Considering the functioning of 
the Penal Justice, we could expect 
its successful results, providing that 
the Judges should not be over
loaded and that the penalization 
of every law-violation be avoided. 
Morever, the judicial process should 
be divided into two phases, despite 
the considerable practical difficul
ties of the latter one — which was 
not yet effected in France — but on 
the contrary it tends towrad the 
formation of a «Penal Justice» ai
ming at imposing the most indivi
dualized penalty.»

Besides all these, it should be 
indispensably taken into considera
tion a) the present day incarcera- 
ted’s demands — the ignorance of 
which consists the main cause of 
the recent revolts in various peni
tentiaries. — Because the prisonners 
of today have become more civili
sed and b) they a should be care
fully separeted in categories for their 
reformatory treatment, if we want 
to be successful.

The Brazilian Professor of Penal 
Law Mr. Everardo DA CUNHA 
LUNA, referring to the extent and 
the limits of the Penal Law in re
lation to the increasing world-wide 
crime wave, said the Following :

«Firstly, we must accept the ex
piatory character of the penalty 
which should not be mingled with 
the revengeful one. The puni- 
shement should save the dignity 
of the convicted person. As far as

the other side of the punishemenf, 
taht is to say, the preventive and 
reformatory one, we can say that 
has not yet been sufficiently stu
died. Generally speaking, we must 
accept that it cannot be understood 
that exist a penalty without a pre
ventive role, as it is impossible to 
exist crime prevention without a 
penalty provided by law.

The Italian professor of Crimino
logy Mr. Begnigno DI TULLIO, 
referring to the necessity of a more 
effective preventive and remedial 
policy on crime, he stressed the 
element of the international coo
peration and he added that : «as 
far as the practically applicable 
conclusions of our scientific efforts 
in crime prevention, we surely all 
are more or less pessimistic. Neither 
the 1970 Kyoto Congress - organi
sed by U. N. O.  nor those which 
followed it in 1971 in Rome and 
Paris, succeeded in finding definite 
solutions of the problem.

Further Mr. DI TULLIO, after 
having given a general outline of the 
present day criminality and espe
cially that of the Juvenile Delin
quency, in which appears the phe
nomenon of the confusion of the 
moral values he added that, because 
of this problem, we were obliged 
to establish, besides other things, 
in Rome an international Institute, 
for the purpose of preparing spe
cialists on crime prevention policies 
and this effort of ours seems to be 
up to now very fruitful, especially 
in the underdeveloped Countries.
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