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ΧΟΡΟΟΥΛΑΚΗ
ΑΦΙΧΘΗ προσφάτως εις Χανιά —Κρήτης ό 

'Υπουργός ’Εθνικής Ά μύνης τής Δ υ τ . Γερμανίας I 
κ . Λέμπερ, συνοδευόμενος άπό τόν Υπουργόν J 
’Εθνικής Ά μύνης Ελλάδος κ . Ευάγγελον ’ Αβέρωφ 
—Τοσίτσαν. Oi κ . κ . Υπουργοί τών δύο χωρών 
έπεσκέφθησαν τό πεδίον Βολής Κρήτης, δπου εΰρΐ- || 
σκεται τό μνημεΐον τών Γερμανών στρατιωτικών , | 
πού έφονεύθησαν κατά τό περυσινόν άεροπορικόν 
δυστύχημα είς τά Λευκά ’Όρη τής νήσου .

’Έπειτα άπό τάς έθυμοτυπικάς όμιλίας καί τάς 
καταθέσεις στεφάνων, ό Γερμανός Υπουργός έπα- 
ρασημοφόρησε , διά τού άνωτάτου Γερμανικού Πα- I 
ρασήμου , 'Αξιωματικούς τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
καί τής Ελληνικής Χωροφυλακής, οί όποιοι άψη- 
φούντες τάς δυσμενεστάτας καιρικός συνθήκας, 
κατά τήν περίοδον τού άτυχήματος, έσπευσαν έκ 
τών πρώτων είς τόν τόπον πού έλαβε χώραν τούτο, 
είς τήν κορυφήν « Μαλωτύρα » τών Λευκών ’ Ορέων, 
διάνά παράσχουν τήν συνδρομήν των είς τυχόν τραυ
ματίας καί έπιζώ ντας. Μεταξύ τών παρασημοφο- 
ρηθέντων έξέχουσαν θέσιν κατεϊχον oi άνδρες τής j 
'Ελληνικής Χωροφυλακής οί όποιοι έσπευσαν πρώ
τοι είς τόν τόπον τού δυστυχήματος, λόγω άρμο- { 
διότητος καί έπειδή τούτο συνέβη είς τήν δικαιοδο- | 
σίαν τω ν . Συγκεκριμένως έπαρασημοφορήθησαν , 
ό Υπομοίραρχος κ . Βασίλειος ΣΕΚΛΕΡΕΝΤΟΣ , ό ] 
’Ανθυπασπιστής κ . ’Ιωάννης ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
καί ό ’Ενωμοτάρχης κ . Δημήτριος ΠΑΠΠΑΣ.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν οϊ ΒουλευταΙ τού I 
Νομού κ .κ . Παπαδοπέτρος καί Πεντάρης, ό τέως 
'Υπουργός κ . Κων)νος Μητσοτάκης , ό Νομάρχης 
Χανίων, ό Διοικητής τής 5ης Μεραρχίας, ό ’Ανώ
τερος Διοικητής Χωροφυλακής Κρήτης, Συντα
γματάρχης κ . Κων . Σμαριανάκης, ό Διοικητής τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Χανίων ’Αντισ)ρχης J  
κ . Μπαριάμης, οί Δήμαρχοι Χανίων καίΚαστελλίου 
καί άλλοι έπίσημοι.

Είς τάς φωτογραφίας μας στιγμιότυπα άπό τήν 
παρασημοφορίαν.
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ_ΣΥΝΤΑΞΙ_ Λ
Μάιος 1 9 4 1 .Τριάντα π έ ν τε  χρό
ν ια  π ρ ί ν . ’Η ηπειρω τική’ Ελλάδα 

έ χ ε ι  π έ σ ε ι .  Στράγγισε  καί ή τε λευ 
ταία ρανίδα άπό τό αίμα της στόν α
γώνα ε νάντια  σέ δύο αυτοκρατορίες .
Αλλά ή έλληνική ψυχή που δέν θ έ λ ε ι  

νά παραδεχθή τήν ήττα έ^ει συγκεν-  
τρωθή τώρα στήν Κ^ήτη που ζωσμένη 
ξανα άπό φλόγες ε ί ν α ι  όλάκερη ένα 
κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο ’Αρκάδι έτοιμο  ξανά γιά  
τό όλοκαύτωμα.

, ’ Ελάχιστοι ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ο ι  πού^μέ 
Φ  χ ί λ ι ο υ ς  κ ινδύνους  ξέφυγαν από 

τήν λαίλαπα τής ηπειρ ωτικ ές  ’ Ελλά
δος καί ήρθαν εδώ στήν ήρωϊκτ) γη 
τής Κρήτης γ ιά  νά δώσουν τ ή ν ( υ π έ ρ 
τατη,τήν  τε λευ τα ία  μάχη. Κ ι ’ανάμεσα 
σ ’αάτούς τούς Αποφασισμένους μαχη
τ έ ς  των ώραίων ιδανικών τοϋ ανθρώ
που ξεχωριστή θέση κατέχουν ο ίάνδρες  
τής ΣχολήςΌπλιτών Χωροφυλακής Κρη- 
Ι Π Ι λ

Είναι λ ί γ ο ι , ά π ε λ π ι σ τ ι κ ά (λ ί γ ο ι ,  
άλλά Αποφασισμένοι.Γι αυτό αν

τ ιμετω πίζουν  τόν θ ά να το ,μ έ  τό χαμό
γελο στά χείλη.Πρώτοι ρ ίχνονται στήν 
φωτιά του πολέμου όταν τά σ ιδερό 
φραχτα να ζ ισ τ ικ ά  γεράκια σκιάζουν  
τόν γαλανό ουρανό ξερνώντας φωτιά,  
σ ίδε ρ οχα ί  έπίλεκτους α λ ε ξ ιπ τ ω τ ισ τ έ ς .  
Πρώτοι ν ικούν  καί πρώτοι προσφέρουν  
τήν ζωή τους θυσία στόν βωμό τής ε
θ ν ικ ή ς  τ ιμ ή ς .

' Εκατόν ένδεκα άνδρες τής Χωρο
φυλακής έπεσαν στήν έ π ο π ο ι ί α  

έκ ε ίνη  πού α ρησε άφωνους έχθρούςκαί  
φ ί λ ο υ ς . Τά όστα των ήρώων αυτών ανα
παύονται σήμερα στό καλλιμάρμαρο  
μνημείο  τής Σχολής στό Ρέθυμνο καί  
διαλαλούν περίτρανα^τό πνεύμα^ τής  
θυσίας  πού καθοδηγεί σ ’ ό λ ε ς τ ί ς π ρ ά 
ξ ε ι ς  τους τούς δνδρες  τής Χωροφυ
λακής ε ί τ ε  στήν Κρήτη τούς τάσσει ή 
Πατρίδα νά πεθάνουν,  ε ί τ ε  στου Μακ^· 
γ ι ά ν ν η , ε ι τ ε  στό Νυμφαίο. -

" Η ΙΜΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ”

ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 

’Αξιωματικοί - ΆνΘυπααπιαται Δρχ 150 

ΥπαξιωματικοΙ-Χωροφυλακες 130

ΠοΑιτ. -Υπάλληλοι-ΊΒιώται ■■ 150
Σύλλογοι-Σωματεϊα-Όργανιομοί ■■ 250
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«ΤΟ Δ' ΕΥΤΥΧΕΣ ΟΙ ΑΝ ΛΑΧΩΣΙ ΤΗΣ ΕΥΠΡΕΠΕΣΤΑ
ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΗΣ»

Ευτυχείς είναι έκεινοι οί όποιοι ήθελον έπιτύχει άπό τήν μοί
ραν ένδοξον θάνατον. Μέ τά λόγια αυτά άπό τόν ’Επιτάφιον 
του Περικλεούς έκλεισε τήν άνάγνωσι τής έμπνευσμένης 
Ημερήσιας Διαταγής του, ό Διοικητής τού Παραρτήματος 

τήζ Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης Άντισυνταγμα- 
τάρχης κ. Νικόλαος Γαρνέλης κατά τόν έπίσημον έορτασμόν 
τής 35ης έπετείου τής μάχης τής Κρήτης. Καί πράγματι αί 
ψυχαί τών έκατόν ένδεκα νεκρών ’Αξιωματικών, 'Υπαξιωμα- 
τικών καί Χωροφυλάκων τών όποιων τά όστά φυλάσσονται 
εις τό καλλιμάρμαρον μνημεϊον τοΟ Παραρτήματος τής Σχο
λής Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης εις Ρέθυμνον, άναπαύ- 
ονται έν ειρήνη διότι έξεπλήρωσαν κατά τόν ένδοξότερον 
τρόπον τόν έπί γής προορισμόν των.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ τών ήρώων αύτώντοϋΣώματος οί όποιοι 
εθυσίασαν τήν ζωήν των διά νά ζήση ή "Ελλάς έλευθέρα καί 
εις τά πλαίσια τών γενικωτέρων έορταστικών έκδηλώσεων 
επί τή συμπληρώσει 35 έτών άπό τήν έπικήν μάχην τήςΚρή- 
της έναντίον τών ναζιστών εισβολέων έλαβε χώραν τήν 23ην 
Μαΐου έορταστική έκδήλωσις εις τό εις Ρέθυμνον Παράρτημα 
τθζ Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης. Εις τόν έορ
τασμόν παρέστησαν, ό 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Δημή- 
τριος Μοάτσος, ώς έκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως, ό Διοι
κητή? τής Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. 
Ανδρέας Πίππας έκπροσωπών τόν ’Αρχηγόν Χωροφυλακής, 
ό Νομάρχης Ρεθύμνης, ό ’Ανώτερος Διοικητής τής Φρου
ράς Ρέθυμνου Συνταγματάρχης κ. Γρηγοράκης ό Πρόε
δρος καί ό Είσαγγελεΰς Πρωτοδικών, ό Διοικητής τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρεθύμνης έπικεφαλής τών ’Αξιω
ματικών τής έδρας, ό Δήμαρχος Ρέθυμνου έπικεφαλής τοΟ 
Δημοτικού Συμβουλίου, έκπρόσωποι τής ’Αγγλικής καί Αυ
στραλιανής Πρεσβείας, οί Προϊστάμενοι τών τοπικών Διοι
κητικών ’Αρχών, έπιζώντες πολεμισταί τής μάχης τής Κρή
της καί πολλοί άλλοι προσκεκλημένοι.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟΝ τής Σχολής καίπρό τού μνημείου τών 
πεσόντων είχε παραταχθή τμήμα Δοκίμων Χωροφυλάκων μέ 
έπικεφαλής τήν πολεμικήν Σημαίαν καί τήν Μουσικήν τού 
Σώματος διά τήν άπόδοσιν τών κεκανονισμένων τιμών. ’Εν 
“ρχή τπς τελετής άνεπέμφθη δέησις υπό τού Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Λάμπης καί Σφακίων κ. Θεοδώρου ύπέρ άνα- 
παύσεως τής ψυχής τών πεσόντων. Έν συνεχεία ό Διοικητής 
τού Παραρτήματος άνέγνωσε τήν Ήμερησίαν Διαταγήν. Έπη- 
κολούθησε προσκλητήριον τών νεκρών ένώ έρρίπτοντο βολαί 
κατά ριπάς εις τήν άπάντησιν τού έντεταλμένου ’Αξιωματικού 
«απών έπεσεν υπέρ Πατρίδος» καί έτηρήθη ένός λεπτού σιγή 
μετά τήν λήξιν τής όποιας ή Μουσική τού Σώματος εις άτμό- 
σφαιραν κατανυκτικής σιγής καί βουβής συγκινήσεως άνέ- 
κρουσε τόν έθνικόν ύμνον. Δάφνινοι στέφανοι κατετέθησαν,



τ ο Λ ’ β γ ί γ χ ε

ο ι  A t ^ M X n i l

lT H  ς  ε γ ρ ρ ε π ε ι τ Α Τ Η Γ

Τ € Λ € Υ Τ Η Σ

έν συνεχείς, ύπό τού κ. Υφυπουργού 'Εσωτερικών, τού κ. 
Διοικητοΰ τής Σχολάς Οπλιτών Χωροφυλακές, τού κ. Νο
μάρχου, τού κ. Στρατιωτικού Διοικητοΰ καί άλλων έπισήμων. 
Ό  Διοικητής τού Παραρτήματος τής Σχολής καί οί 'Αξιω
ματικοί έδεξιώθησαν μετά τό πέρας τής τελετής τούς προσκε
κλημένους εις τό άλσύλλιον τής Σχολής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ τού Π. Σ. Ο. Χωροφυλακής Κρήτης 
Άντισυνταγματάρχης κ. Νικόλαος Γαρνέλης κατά τήν άνά- 
γνωσιν τής Ημερήσιας Διαταγής είπε μεταξύ άλλων καί τά 
έξής: «Κατά τήν γιγαντομαχίαν τής Κρήτης, τήν όποιαν παρη- 
κολούθησεν, έπί ήμέρας, όλόκληρος ή άνθρωπότης, μέ συγ- 
κρατημένην άναπνοήν, ώς και κατά τήν διάρκειαν τής στυγνής 
Ναζιστικής κατοχής τής Μεγαλονήσου, 111 έκλεκτοί άνδρες 
τού Σώματός μας έπεσαν ήρωϊκώς μαχόμενοι εις τό πεδίον 
τής τιμής, ή έξετελέσθησαν ύπό τών Ναζί, διά τήν ένεργόν 
συμμετοχήν τους εις πράξεις κατασκοπείας καί δολιοφθοράς, 
ποτίσαντες, μέ τό τιμημένο αίμα τους τό προσφιλές δενδρον 
τής 'Ελευθερίας, τούς γλυκείς καρπούς τού όποιου γευόμεθα 
ήμεΐς σήμερον. Τά ιερά κόκκαλά τους άναπαύονται στό Μαυ
σωλείου αύτό. "Ας μή κλάψωμε γι αυτούς. Η μεγίστη θυσία 
τους δέν έπήγε χαμένη. Ή  συμβολή τους εις τήν ΜΑΧΗΝ 
τής ΕΑΛΑΔΟΣ, άνεγνωρίσθη πανηγυρικώς, άπό φίλους καί 
έχθρούς. Τό 'Ελληνικόν Έθνος αισθάνεται ύπερηφάνειαν γιά 
τό πάθος τής ’Ελευθερίας καί διά τήν γενεάν τού '40 ή όποια 
προσέφερε τήν μεγάλην θυσίαν, μέ τόσον υπέροχη λιτότητα. 
Τά όσα ήκολούθησαν, δέν άπογοητεύουν τό 'Ελληνικόν 
"Εθνος. Τούναντίον, χαλυβδώνουν τήν Ψυχή του, διά τήν έπι- 
βίωσίν του καί τήν ανοδικήν πορείαν του.

Εις τήν πολυτάραχου έποχήν μας, κατά τήν όποιαν τά 
πάντα άναμοχλεύονται καί προαιώνιοι έχθροί έπιβουλεύονται 
άναισχύντως, τήν ’Εθνικήν μας τιμήν καί άνεξαρτησίαν, 
άναπόδραστος Ιστορική άνάγκη μάς έπιβάλλει νά έπαγρυπνώμεν 
έπί τών έπάλξεων καί νά διατηρήσωμεν, ένωμένοι, άκλόνητον 
τήν πίστιν μας εις τό ΑΙΩΝΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, τό όποιον άποτελεϊ τόν μόνον άμετακίνητον 
κυματοθραύστην, έπί τού όποιου θά συντρίβονται καί θά 
έκμηδενίζωνται, πάντοτε, τά μαινόμενα κύματα, πάσης μορφής 
βίας καί όλοκληρωτισμοΰ.

Τέλος, κατά τήν έπίσημον καί ιερόν αύτήν στιγμήν, άς 
στρέψωμεν, μέ άπειρον ευγνωμοσύνην τήν σκέψιν μας, πρός 
τάς ίεράς Σκιάς τών άθανάτων Νεκρών συναδέλφων μας καί 
&ς μακαρίσωμεν, αύτούί μέ τούς λόγους τού Περικλέους: 
«ΤΟ Δ' ΕΤΥΧΕΣ ΟΙ ΑΝ ΛΑΧΩΣΙ ΤΗΣ ΕΥΠΡΕΠΕΣΤΑΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΗΣ», εύτυχεΐς είναι έκείνοι οί όποιοι ήθελον έπιτύχει, 
άπό τήν μοίρα, ένδοξότατον θάνατον.

«ΑΙΩΝΙΑ ΣΑΣ Η ΜΝΗΜΗ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΗΡΩΕΣ».
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μοίραρχος
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Πειθαρχημένη διαβίωσις, ορθή στρα
τιωτική αγωγή, άρίστη επαγγελμα
τική κατάρτισις είναι τό βασικό τρί- 
πτνχο τών αρίστων αποτελεσμάτων 
τοϋ Παραρτήματος τής Σχολής 
'Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης διά 
τούς έκπαιδενομένους εις αυτό Δο
κίμους Χωροφύλακας.



Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ εις τήν Χω
ροφυλακήν άποτελεϊ τον άκρογω- 
νιαϊον λίθον επάνω εις τον όποιον 
στηρίζεται ή καλή λειτουργία των 
'Υπηρεσιών τοϋ Σώματος. ’Ανέ
καθεν τό Σώμα τής Χωροφυλακής, 
τό όποιον εφέτος συμπληρώνει ίστο- 

~ ρίαν 143 ετών άπό τής ίδρύσεώς 
του, έδωσε ξεχωριστήν σημασίαν εις 
τήν σωστήν επαγγελματικήν κα- 
τάρτισιν τών άνδρών του καί προς 
τον σκοπόν τούτον ίδρυσε τάς Σχο
λάς ’Αξιωματικών, 'Υπαξιωματικών 
καί Χωροφυλάκων καθώς καί τα 
διάφορα άλλα Σχολεία μετεκπαι- 
δεύσεως καί επιμορφώσεως. Εις τά 
πλαίσια τής προσπάθειας αυτής τοϋ 
Σώματος διά τήν όσον τό δυνατόν 
άρτιωτέραν επαγγελματικήν κα - 
τάρτισιν τών άνδρών του λειτουργεί 
άπό πολλών ετών τό Παράρτημα 
τής Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλα
κής Κρήτης παραλλήλως προς τό 
Παράρτημα τής Σχολής 'Οπλιτών 
Χωροφυλακής Ρόδου, όπου παρέ
χεται ή βασική έκπαίδευσις τών 
νεοκατατασσομένων εις τό Σώμα 
Δοκίμων Χωροφυλάκων. Εις 
τό βορειοδυτικόν άκρον τής πό- 
λεως τοϋ Ρεθύμνου μία σειρά άπό 
λευκοβαμμένα κτίρια σέ παράλ
ληλη περίπου διάταξι προσδιορί
ζουν τήν θέσιν όπου μέ τόση έπιτυ- 

μ, χία λειτουργεί τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρή
της, μία πραγματική κυψέλη μελε
τημένης εργασίας, ή όποια παρα

δίδει εις τό Σώμα τής Χωροφυλα
κής σωστούς έπαγγελματίας αστυ
νομικούς όπως θέλει νά τούς καμα- 
ρώνη τό Σώμα καί ή Ελληνική 
κοινωνία. Κατά τήν διάρκειαν τής 
έκπαιδεύσεως οί άπειροι νεανίαι 
Δόκιμοι Χωροφύλακες, μέ υπομονήν, 
κατανόησιν, μεθοδικότητα καί 
έπιλεγμένην ώς προς τήν άποτελε- 
σματικότητα έκπαιδευτικήν άγω- 
γήν μεταβάλλονται εις άρίστους 
άστυνομικούς έτοιμους νά ύπηρε- 
τήσουν έπιτυχώς τό κοινωνικόν σύ- 
νολον. ’Άλλωστε ή μέχρι τοϋδε 
άρίστη λειτουργία τής Σχολής δέν 
επιδέχεται άντιρρήσεις περί τοϋ 
άντιθέτου.

Τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης τό πρώτον 
συνεστήθη εις ΧΑΝΙΑ κατά τό 
έτος 1918 ή 1919. Περί τής λει
τουργίας του κατά τήν περίοδον 
αυτήν, ελλείπουν σχετικά στοιχεία. 
Κατά τά έτη 1945—1951 έλει- 
τούργησεν εις τάς εις Σούδαν κτι- 
ριακάς εγκαταστάσεις τής V ΜΟΙ
ΡΑΣ Πεδινού Πυροβολικού όπου 
εύρίσκονται σήμερον αι εγκατα
στάσεις τής Ναυτικής Διοικήσεως 
Κρήτης. Τον Φεβρουάριον τοϋ 1951 
τό Παράρτημα μετεστεγάσθη εις 
Ρέθυμνον, εις δωρηθέν ύπό τοϋ 
Δήμου Ρεθύμνης συγκρότημα οικη
μάτων, τό σπουδαιότερον τών όποι
ων ήτο τό κτίριον τοϋ παλαιού Δη

μοτικού Νοσοκομείου. Κατά τήν 
διαρρεύσασαν 25ετίαν, άνηγέρθη- 
σαν, εντός τοϋ δωρηθέντος χώρου, 
έτερα τρία (3) κτίρια μέ δαπάνην 
τοϋ Δημοσίου. Μέ τήν προσωπικήν 
εργασίαν τών έκάστοτε έκπαιδευο- 
μένων Δοκίμων Χωροφυλάκων καί 
τοϋ μονίμου τεχνικού προσωπικού 
τού Παραρτήματος αί εγκαταστά
σεις διατηρούνται εις πολύ καλόν 
επίπεδον καί έκπληροΰν άριστα τον 
προορισμόν των. Εις τό Παράρτημα 
δύνανται νά έκπαιδεύωνται μετά 
σχετικής άνέσεως, 250 Δόκιμοι, 
κατανεμημένοι εις δύο Λόχους. Είς 
τό κέντρον τού γηπέδου άνηγέρθη 
δι’ έράνου τών άνδρών τής Χωρο
φυλακής περικαλλές Μαυσωλεϊον, 
φιλοτεχνηθέν ύπό τού διασήμου Ρε- 
θυμνίου Γλύπτου κ. Ίωάννου ΚΑ- 
ΝΑΚΑΚΗ οπού άναπαύονται τά 
οστά τών άνδρών τής Χωροφυλα
κής, τόσον τών πεσόντων εις τήν 
περιοχήν Ρεθύμνης κατά τήν ιστο
ρικήν ΜΑΧΗΝ τής ΚΡΗΤΗΣ, 
όσον καί είς άλλα μέρη τής Μεγα- 
λονήσου φονευθέντων ή έκτελε- 
σθέντων, κατά τήν διάρκειαν τής 
Ναζιστικής κατοχής, δι’ ενεργόν 
συμμετοχήν των είς πράξεις δο
λιοφθοράς ή κατασκοπείας, είς βά
ρος τών Ναζί. Τά άποκαλυπτήρια 
τού Μαυσωλείου έλαβον χώραν τήν 
20ην Μαίου 1954. Συνολικώς, είς 
τό μνημεϊον, άναπαύονται τά οστά 
111 ήρώων τής Χωροφυλακής, με-
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”Αποψις τής ωραίας πόλεως τον Ρέ
θυμνου ή όποια φιλοξενεί με τόση αγάπη 
το Παράρτημα τής Σχολής και των κτη
ριακών εγκαταστάσεων οπού μέ τόση επι
τυχία εκπαιδεύονται οί αυριανοί εφαρμοστοί 
τοϋ Νόμου.

ταξύ των όποιων ένός’Ανθυπομοι
ράρχου, ενός Ενωμοτάρχου, τριών Μ  
'Υπενωμοταρχών καί τεσσαράκον
τα έπτά Δοκίμων Χωροφυλάκων, 
τής δυνάμεως τοϋ θρυλικοϋ ΤΑ
ΓΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ μέ
Διοικητήν κατά την Μάχην της 
ΚΡΗΤΗΣ, τον τότε Ταγματάρχην 
καί νΰν Συνταγματάρχην έ.ά. κ. 
Ιάκωβον ΧΑΝΙΩΤΗΝ.

Εις τάς έορταστικάς εκδηλώ
σεις επί τή 34η έπετείω τής Μάχης 
τής Κρήτης τον Μάϊον τοϋ 1975 
συμμετέσχον άντιπροσωπεΐαι πα
λαιμάχων Αύστραλών μέ επικε
φαλής τον τότε Διοικητήν τών 
Συμμαχικών Στρατευμάτων εις πε
ριοχήν Ρεθύμνης, Άντισυντα- 
γματάρχην καί ήδη 'Υποστράτη
γον έ.ά. κ. JAN CAMPELL. Μετά 
τό πέρας τοϋ παρατεθέντος ύπό 
τοϋ Δήμου Ρεθύμνης έν τώ ’Αλσυλ- 
λίω τής Σχολής, επισήμου γεύμα
τος, άνεκηρύχθησαν, διά τοϋ ύπ’ 
άριθ. 41J1975 Ψηφίσματος τοϋ Δή
μου Ρεθύμνης, επίτιμοι Δημόται 
τής Πόλεως Ρεθύμνης ό προανα- « 
φερόμενος Αύστραλός Στρατηγός 
καί ό έ.ά. Συνταγματάρχης Χωρο
φυλακής ΊάκωβοςΧΑΝΙΩΤΗΣ «εις 
έ'νδειξιν τιμής καί εύγνωμοσύνης 
διά τήν ήρωϊκήν καί έμπνευσμένην 
Διοίκησιν τών ύπ’ αυτών Στρατιω
τικών Μονάδων, κατά τήν Μάχην 
τής Κρήτης». Διά τοϋ ίδιου ως 
άνω, Ψηφίσματος, άπενεμήθη τό 
μετάλλιον τής πόλεως Ρεθύμνης, με
ταξύ άλλων καί εις τό ΠΑΡΑΡΤΗ
ΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ, «Διότι μεθ’ ήρωϊσμοΰ 
καί αύταπαρνήσεως κατά τήν ιστο
ρικήν «Μάχην τής Κρήτης» (20—30 
Μαιου 1941), ύπερήσπισαν τά ύψη- 
λά ιδεώδη τής Ελευθερίας καί τοϋ 
άνθρωπισμοϋ καί τήν άκεραιότητα 
τής Ελληνικής Πατρίδος καί τής 
Κρήτης είδικώτερον». Τέλος, άντι- 
προσωπεία παλαιμάχων τοϋ 2]11 
Αύστραλιανοϋ Τάγματος Πεζικοϋ, 
προσέφερεν εις τό Παράρτημα άντί- 
τυπον τής Πολεμικής του Σημαίας, 
εις άνάμνησιν κοινών σκληρών καί 
φονικών αγώνων εις περιοχήν 'Α 
γίου Γεωργίου Περιβολίων Ρε
θύμνης, έναντίον τών Γερμανών 
’Αλεξιπτωτιστών κατά τήν ιστο
ρικήν Μάχην.
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Στιγμιότυπο άπό την πρόσφατον έπίσκεψιν τον ’Αρχηγόν Χωροφυλακής Αντι
στράτηγον κ. Νικ. Κοντσιανα εις τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης (άνω) και την διδασκα
λίαν τον μαθήματος των Ειδικών Ποινικών Νομών απο Αξιωματικόν τής Σχολής 
προς τούς Δοκίμους (κάτω).

ΚΑΤΑ τήν διαρρεύσασαν τρία- ra*. 
κονταετίαν (1946—1976) βξήλθον 
έκ τοϋ Παραρτήματος 17.184 Χω- .·. 
ροφύλακες. ’Ήδη, εις τούς λει- 
τουργούντας δύο λόχους, εκπαιδεύον
ται 244 Δόκιμοι Χωροφύλακες. Το 
■προσωπικόν τής Σχολής, καθώς 

* επίσης καί των άλλων Σχολών τοϋ 
Σώματος είναι αύστηρώς έπιλε- 
γμένον άπό τούς άριστεΐς των ’Αξιω
ματικών καί 'Τπαξιωματικών οί 
όποιοι έδιδάχθησαν εις ειδικά σε
μινάρια τήν τέχνην τής έκπαιδεύ- 
σεως καί διαθέτουν ικανότητα διά 
τήν μεταλαμπάδευσιν γνώσεων και 
τήν σφυρηλάτησιν άστυνομικών χα
ρακτήρων ικανών νά άνταποκρι- 
θοϋν εις τάς ηύξημένας άπαιτή- 
σεις τής εποχής μας. Σήμερον 
εις τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης υπηρετούν 
οί έξής ’Αξιωματικοί: Άντισυν-
ταγματάρχης Νικ. Γαρνέλης, Διοι
κητής τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. Κρητης, Υπο
μοίραρχος Παντελής Βλαζάκης, 'Υ
πασπιστής, 'Υπομοίραρχος ’Ανα
στάσιος Άριστοτέλους, ’Ιατρός. 
Μοίραρχος Γεώργιος Ρηγαδόπουλος, 
Διοικητής τοϋ 1ου Λόχου Δοκίμων 
Χωροφυλάκων μέ Διμοιρίτας τούς 
'Υπομοιράρχους Θρασύβουλον Τσι- 
βουράκην, Κων]νον Πέρρον καί τον 
’Ανθυπομοίραρχον Μιχαήλ Πόθον. 
Μοίραρχος Λυκούργος Βερίγος,

^  Διοικητής τοϋ 2ου Λόχου Δοκίμων 
Χωροφυλάκων μέ Διμοιρίτας τούς 
'Υπομοιράρχους Σπυρ. Παπαναγιώ- 
του, Τρύφ. Χατζηανδρέου καί τον 
’Ανθυπομοίραρχον ’Αθανάσιον Χα- 
λασαχώρην.

Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ εις τήν 
Σχολήν βασική έκπαίδευσις (πεν
τάμηνος διά τούς προϋπηρετή- 
σαντας είς τάς Ενόπλους Δυνάμεις 
καί έξάμηνος διά τούς προερχομέ- 
νους έξ ιδιωτών) άκολουθεϊ τό 
τρίπτυχον : Θ ε ω ρ η τ ι κ ή  δ ι δ α 
σ κ α λ ί α ,  Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή  
ά γ ω γ ή ,  Π ρ α κ τ ι κ ή  έ ξ ά -  
σ κ η σ ι ς. Βασικός άντικειμε- 
νικός σκοπός τής όλης έκ- 
παιδεύσεως είναι ή άπόκτησις, ύπό 
τών Δοκίμων, τών άπαραι-ήτων 
γνώσεων, διά τό επάγγελμα τοϋ 
Χωροφύλακος, ή ένίσχυσις, είς τον 
άνώτατον βαθμόν, τών φυσικών 
των προσόντων, ό σεβασμός τών 
Συνταγματικών ελευθεριών καί τών 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων, άπάν- 
των τών πολιτών καί γενικώς ή 
δημιουργία συγχρόνων Χωροφυλά
κων, μέ ίσχυράν προσωπικότητα, μέ 
ικανότητα έξευρέσεως τής ορ
θής, εις έκάστην περίπτωσιν λύ-

σεως, τών καθημερινών άνθρωπίνων 
προβλημάτων, σκέψιν έλευθέραν καί 
γνώμονα τήν άγάπην, προς τον 
συνάνθρωπον.

Άξιοσημείωτον δείγμα τοϋ έπι- 
δεικνυομένου, ύπό τών Δοκίμων 
πνεύματος φιλαλληλίας καί άλτρουϊ- 
σμοΰ, άποτελεϊ ή συνεχής προσφορά 
τοϋ αίματός των προς διάσωσιν 
κινδυνευόντων άσθενών, ιδία εις 
έκτακτα περιστατικά, έξ αύτοΰ δέ 
τοϋ γεγονότος ό Δήμος Ρεθύμνης, 
είς ένδειξιν τιμής είς τούς έθελον- 
τάς αίμοδότας άπένειμε προς τό 
Παράρτημα, διά ψηφίσματος του 
τό Μετάλλιον τής πόλεως Ρεθύ
μνης. Ένδεικτικώς σημειούται δτι 
μόνον κατά τό έτος 1975 οι Δό
κιμοι Χωροφύλακες προσέφερον, ώς 
αίμοδόται, 28.750 γραμμάρια αί
ματος. Αί άπονεμηθεΐσαι, είς τό 
Παράρτημα τιμητικαί διακρίσεις,

τόσον διά τήν πολεμικήν του δρασιν, 
δσον καί διά τήν κοινωνικήν του 
τοιαύτην θά συγκινοΰν πάντοτε τά 
καρδίας τών άνδρών τής Χωροφυ
λακής, καί θά άποτελοϋν παράδει
γμα, πρός μίμησιν, διά τούς έπι- 
γενομένους. Τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρη
της έκ παραδόσεως, έκπαιδεύει άρί- 
στους φρουρούς τής τάξεως καί 
έφαρμοστάς τοϋ Νόμου. Τούτο, οφεί
λεται, είς τό έφαρμοζόμενον παι
δαγωγικόν σύστημα τό όποιον έχει 
θέσει είς πρώτην μοίραν τον πα
ράγοντα ά ν θ ρ ω π ο ς ,  και εις 
τήν ήθικοπλαστικήν έπίδρασιν τοϋ 
αύστηροϋ Ρεθυμνιακου περιβάλ
λοντος, είς τό όποιον διατηρούνται 
είσέτι, ίσχυραί αί ώραϊαι Έλληνο- 
χριστιανικαί παραδόσεις.

Ε . ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μοίραρχος
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ΚΥΚΛΟΦΟΡ I AKA ΥΣΤΕΡΟ
ΓΡΑΦΑ

Τό κείμενο πού έπακολουθεϊ, άναφέρεται στον άπολογισμό των 
τροχαίων άτυχημάτων κατά τό έφετεινό δήμερο της Πασχαλινής 
άργίας. ’Από τότε καί μέχρι την ώρα πού γράφονται αύτές οί 
γραμμές, έχει περάσει ένας περίπου μήνας. Έ φ ’ ώ καί σπεύσαμε 
νά χρησιμοποιήσομε τον τίτλο «Κυκλοφοριακά υστερόγραφα» 
για νά είμαστε συνεπείς μέ τούς άγραφους νόμους πού διέπουν 
την άστάθμητη κάθε φορά έπικαιρότητα. Με άλλα λόγια δηλαδή 
έδώ θά μπορούσε νά «σταθή» ό άκόλουθος συλλογισμός: Οί ήμέ- 
ρες τού Πάσχα άνήκουν ήδη σ’ ένα σχετικά μακρυνό παρελ
θόν, έμεϊς άναφερόμεθα σήμερα σ’ αυτές, άρα άσχολούμεθα μέ 
τά «παραλειπόμενα» τους...’Ανήκει όμως στά «παραλειπόμενα» 
αυτά τό νωπό άκόμη αίμα στην άσφαλτο των θυμάτων άπό τρο
χαία άτυχήματα τίς ήμέρες τού έφετεινοϋ Πάσχα; ’Ό χι άσφαλώς. 
'Επομένως τά δσα γράφομε έδώ πρέπει νά θεωρηθούν υστερό
γραφα μέ τά χρονικά δεδομένα πού ισχύουν στην έκδοση τού πε
ριοδικού μας. ’Από αυτή τήν πλευρά δικαιολογείται απόλυτα ό 
τίτλος μας. Κατά τά άλλα έχουμε νά πούμε δτι τό συμπέρασμα 
πού προκύπτει άπό τά τροχαία άτυχήματα τού Πάσχα, είναι ό 
καλύτερος σύμβουλός μας γιά τήν θερινή περίοδο πού ήδη δια- 
νύομε. Καί αύτό έπειδή τό κυκλοφοριακό ρεύμα πού ξεχύνεται τό 
καλοκαίρι έξω άπό τίς πόλεις, έλάχιστα ύπολείπεται σέ δγκο άπό 
έκεϊνο πού ξεχύθηκε τίς ήμέρες τού Πάσχα. Καιρός δμως νά 
άσχοληθοΰμε μέ τό κύριο θέμα μας...

Κατά τό έφετεινό θήμερο τής Πασχαλινής άργίας (22—26 
’Απριλίου), σέ δλους τούς Ελληνικούς δρόμους πού ελέγχονται 
άπό τήν χωροφυλακή, συνέβησαν 71 τροχαία άτυχήματα μέ θύ
ματα 26 νεκρούς καί 176 τραυματίες. Στό άντίστοιχο χρονικό

διάστημα τού 1975 συνέβησαν 65 άτυχήματα μέ θύματα 36 
νεκρούς καί 140 τραυματίες. Δηλαδή έφέτος είχαμε αύξηση στά 
άτυχήματα κατά 9%, μείωση στούς νεκρούς κατά 27%, καί αύ
ξηση στούς τραυματίες κατά 25% . Ουσιαστικά δηλαδή οί τρο
χονόμοι της Χωροφυλακής έφέτος κατώρθωσαν νά καθηλώσουν 
τόν δείκτη τής άναπόφευκτης δυστυχώς άνθρωποθυσίας στόν 
Μινώταυρο τής άσφάλτου. Μέ άλλα λόγια δηλαδή, ό έφετεινός 
άριθμός των άπωλειών δέν πρέπει νά θεωρηθή υπερβολικός σέ 
σχέση μέ τόν περισυνό. Αύτό δέν προκύπτει μόνο άπό τά προανα- 1 
φερόμενα «σύν» καί «πλήν», άλλά καί άπό τό έξης δεδομένο:
Τήν αύξηση τού άριθμοΰ των κάθε κατηγορίας τροχοφόρων στό 
διάστημα πού μεσολάβησε άπό τό 1975. "Υστερα, δπως έχει 
προκόψει άπό έπίσημες στατιστικές, οί ώρες κυκλοφορίας κάθε 
τροχοφόρου αυξάνονται σταθερά άπό χρόνο σέ χρόνο. "Οπως 
έπίσης αύξάνονται οί νέοι—κατά «τεκμήριον» άπειροι—οδηγοί.
Θά πρέπει νά σημειωθή δτι δλα σχεδόν τά άτυχήματα θά μπο

ρούσαν νά άποφευχθοΰν, αν οί όδηγοί—άλλά καί οί πεζοί—τη
ρούσαν μέ προσοχή τούς κανόνες όδικής κυκλοφορίας. ’Επίσης 
δτι καθώς διεπιστώθη, πολλοί οδηγοί οχημάτων μεγάλου δγκου 
δέν παραχωρούσαν τόν δρόμο σέ μικρότερα, μέ άποτέλεσμα νά 
δημιουργήται συμφόρηση στήν κυκλοφορία καί εκνευρισμός, μέ 
τίς γνωστές συνέπειες. Ά πό στατιστικά στοιχεία πού τηρεί ή 
Διεύθυνσις Τροχαίας τού Αρχηγείου Χωροφυλακής, προκύ
πτει δτι τά αίτια των έφετεινών άτυχημάτων παρουσιάζουν τήν 
άκόλουθη κλιμάκωση: 'Υπερβολική ταχύτης (26%), παραβίασις 
προτεραιότητος (17%) άπερίσκεπτος κίνησις πεζού (16% ), 
κίνησις εις τό άντίθετον ρεύμα κυκλοφορίας (11%), μή τήρησις 
άποστάσεως άσφαλείας (6,5% ), άντικανονική ύπέρβασις (2%), 
μέθη οδηγού (2%), όπισθοπορεία χωρίς έλεγχο (2%), όλισθη- 
ρότης οδοστρώματος (2%), τεχνική βλάβη όχήματος (2%)> 
έσφαλμένη άποφευκτική ένέργεια οδηγού (2%), καί διάφορα 
άλλα αίτια (7%). Δυστυχώς τήν ίδια περίπου κλιμάκωση πα
ρουσιάζουν καί τά αίτια τών τροχαίων άτυχημάτων πού γίνον
ται καί τίς άλλες ήμέρες τού χρόνου. Αύτό σημαίνει δτι οί όδη- ι 
γοί έπαναλαμβάνουν κάθε φορά τά ίδια σφάλματα. Σφάλματα 
πού οδηγούν άργά ή γρήγορα στήν καταστροφή. Αλήθεια γιατί 
νά κυκλοφορούν τόσοι τραγικοί υποψήφιοι μελλοθάνατοι στούς 
δρόμους μας: Ά πό τήν προσπάθεια τών 'Υπηρεσιών τής
Τροχαίας κατά τόν έορτασμόν τού πάσχα είναι καί τό στιγμιό
τυπο τής φωτογραφίας μας παρμένο στήν ώραία άκριτική Άλε- 
ξανδρούπολιν.
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ΕΝΑΣ... Λ Η Σ Τ Η Σ  
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΒΑΣΟΥΛΑ,,

Τίτλων σχολιασμός συνέχεια...Μετά τά «'Υστερόγραφα», Ακο
λουθεί μία παραφθορά τοϋ πασίγνωστου θεατρικού τίτλου «Ένας 
ιππότης γιά τήν Βασούλα». ’Αφορμή παίρνομε άπό τήν πρόσφατη 
έξάθρωση μιας σπείρας άπό αυτοσχέδιους εγχώριους «γκάγκ- 
στερς—ευκαιρίας». Πρόκειται γιά μιά ομάδα—νέων δυστυχώς— 
πού έκανε τό ντεμποϋτο της στην παρανομία μέ τήν ληστεία ένός 
πρατηρίου βενζίνης στό Μεγάλο Πεύκο, καί συνέχισε μέ κλοπές 
αυτοκινήτων στήν ’Αθήνα καί τά προάστια. 'Ώσπου τό χέρι τού 
Νόμου έσβυσε άπό τήν λίστα τών «Αγνώστων δραστών» τά κα
κέκτυπα αυτά Αντίγραφα τοϋ Ντίλλιγκερ, τοϋ ’Ά λ Καπόνε, καί 
άλλων αύθεντικών ή κινηματογραφικών «Αστέρων» τοϋ είδους. 
Τά υπόλοιπα πήραν τόν συνηθισμένο δρόμο τους: Προφυλάκιση 
—έδώλιο κατηγορουμένου—καταδίκη—έκτιση της ποινής—άπο- 
φυλάκιση. Καί μετά: Μετά φυσικά υπάρχει ό μονόδρομος της 
έλευθερίας πού οδηγεί στήν νομιμότητα. ’Άν κάποτε έπιχειρή- 
σουν νά τόν Ακολουθήσουν Αντίθετα, γρήγορα ή Αργά θά κατα
λήξουν καί πάλι στήν φυλακή. Τό ίδιο φυσικά ισχύει και για 
όλους τούς «εκκολαπτόμενους ή «βετεράνους» κακοποιούς. Κα
νείς δέν μένει Ασύλληπτος. Τό γνωστό λαϊκό άπόφθεγμα« Μιά τοϋ 
κλέφτη κ.λ.π.» επιβεβαιώνεται πάντα μέ μαθηματική Ακρίβεια. 
Παρ’ όλα όμως αύτά, ό λεγόμενος ύπόκοσμος δέν εννοεί καθώς 
λέμε νά τό βάλη κάτω. Καί αύτό έπειδή οί χιλιοπρόσωπες 
«σειρήνες» καθώς καί οί ψευδαισθήσεις πού τριγυρίζουν τούς 
μελλοντικούς τροφίμους τών φυλακών, αύξάνονται καί πληθυ- 
νονται. ’Ά ς είναι ....Μιλούσαμε λοιπόν γιά μερικούς νέους αν
θρώπους πού άπαρνήθηκαν τήν τίμια έργασία, γιά νά Ακολουθή
σουν τόν εύκολο Αλλά «τυφλό» δρόμο τής παρανομίας πού οδη
γεί πάντα στό Αδιέξοδο τής φυλακής. Καί συμπληρώνομε μέ τα 
ίδια αισθήματα λύπης ότι άνάμεσά τους βρισκόταν καί μιά δεκα- 
πεντάχρονη πρόωρα παραστρατημένη μέ τό όνομα «Βασούλα». 
’Ακολουθούσε κάποιον άπό τούς νεαρούς «έταίρους» τής σπείρας 
παντοΰ: Στις βόλτες μέ τά κλεμμένα αύτοκίνητα, στις διασκεδά
σεις σέ διάφορα «στέκια», καί «άλλου»... ’Απολάμβανε μέ λίγα 
λόγια τά άγαθά τής «έλευθερίας» της μέ τήν σιγουριά πού αισθά
νεται κάθε συνομήλικός της όταν ξεφεύγει άπό τήν «καταπίεση» 
όπως μεταφράζεται συχνά ό πατρικός καί μητρικός έλεγχος. 
Γιά τήν τραγική «Βασούλα» τής ιστορίας μας ό νεαρός κακο
ποιός ήταν ό «ιππότης» τών παιδικών της ονείρων. Καί ό τελευ
ταίος Ασφαλώς θά έμπνεόταν άπό τό αισθηματικό αύτό «ιντερ
μέτζο» γιά καινούργιες λεηλασίες σέ ξένες περιουσίες. ’Ανέκαθεν 
άλλωστε οί νεαροί—άλλά καί ζωηροί—δανδήδες πασχίζουν νά 
έντυπωσιάσουν τις άγουρες Δουλτσινέες τους μέ διάφορους τρό
πους. Τήν παληά έποχή μέ άθώες καντάδες, «ντιστεγκέ» έμ- 
φανίσεις, ή έπιδείξεις ήρωϊσμοϋ, καί σήμερα μέ φερσίματα—Απο
μιμήσεις διαφόρων «σκληρών» τύπων τοϋ Αστυνομικού θεάματος 
καί Αναγνώσματος. Καί φυσικά οί πιο...φανατικοί άπό τούς τε

λευταίους όχι σπάνια τροφοδοτούν τό ’Αστυνομικό Δελτίο. Στήν 
αρχή μέ κάποιο σχετικά Ανώδυνο πταίσμα, καί στήν συνέχεια μέ 
κάποιο σοβαρό πλημμέλημα. "Υστερα Αρχίζει τό Ασταμάτητο 
κατρακύλισμα.........  "Οσο γιά τούς γονείς δέν κάνουν τί
ποτε άλλο άπό τού νά παραπονοΰνται ότι έχουν Ατίθασα παιδιά ή 
νά τά φορτώνουν όλα στήν κοινωνία—θαρρείς καί εκείνοι κατοι
κούν σέ άλλο πλανήτη. Μιά άλλη κατηγορία γονέων περιμένει 
μέ Αδημονία πότε θά ένηλικιωθοΰν οί επεισοδιακοί γόνοι της γιά 
νά ξεφύγουν άπό τις γνωστές συνέπειες τού Νόμου. Κατά τά άλ
λα, ό κατά τόν ’Αστικό Κώδικα όρος «γάμος καί παιδοποϊία», 
άποσκοπεϊ στήν διαιώνιση τού Ανθρωπίνου είδους «έπί τά βελτί- 
ω»...Τέλος υπάρχουν γονείς οί όποιοι είτε άπό κακώς έννοούμε- 
νες νεωτεριστικές Αντιλήψεις είτε άπό στερεότυπη Αδιαφορία, 
Αφήνουν τά παιδιά τους έντελώς Ασύδοτα. "Ωσπου κάποτε έρχε
ται ή ώρα τής πτώσεως άπό τά...σύννεφα. Τότε Αρχίζει ή ένοχη 
—καί «θεαματική» καμμιά φορά—ψυχική συντριβή, πού έκδη- 
λώνεται μεταξύ φιλικού περιβάλλοντος καί διαδρόμων κάποιου 
’Αστυνομικού Τμήματος..Μέχρι έκείνη τήν στιγμή οί περισσό
τεροι γονείς είναι—μέ εξαίρεση ώρισμένους πού δείχνουν ότι εί
ναι —Ανυποψίαστοι γιά τόν έπικίνδυνο κατήφορο πού είχαν πάρει 
τά παιδιά τους. Τί νά πή κανείς... Πάντως έμεϊς καί άλλη φορά 
έχομε άναρωτηθή άπό αύτές τις στήλες: Γιατί όλοι σχεδόν οι 
γονείς μαθαίνουν πάντα τελευταίοι τά «κατορθώματα» τών 
παιδιών τους;

ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ 
ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ
’Επίτιμο μέλος τού 613 Τάγματος Πεζικού είναι έδώ καί δύο 

περίπου μήνες ό Διοικητής τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος Δρο
σάτου—Κιλκίς, 'Υπομοίραρχος κ. Σεραφείμ Ζάχος. Τήν τιμη
τική αύτή διάκριση—πού συνοδεύθηκε μέ Αναμνηστική πλακέττα 
τής Στρατιωτικής αύτής Μονάδος—άπένειμε ό Διοικητής της 
Άντισυνταγματάρχης κ. Χρήστος Φαρμάκης. 'Η  σχετική τελετή 
έγινε στήν Λέσχη ’Αξιωματικών Φρουράς Δροσάτου, μέ τήν 
εύκαιρία Αποχαιρετιστήριου δεξιώσεως τού κ. Άντισυνταγμα- 
τάρχου πού φοιτά ήδη στήν Σχολή Εθνικής Άμύνης. Στήν δε
ξίωση αύτή παρευρέθησαν ό Διοικητής Διοικήσεως Χωροφυλα
κής Κιλκίς Άντισυνταγματάρχης κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης, 
ό 'Υποδιοικητής Ταγματάρχης κ. Δημήτριος Καρδούλας, άλλοι 
Ανώτεροι Αξιωματικοί τού Στρατού καί κατώτεροι τής Χωροφυ
λακής, οί ’Αρχές τής πόλεως, οί άνδρες τού ’Αστυνομικού Τμή
ματος, καί πολλοί προσκεκλημένοι πολίτες. 'Ο Άντισυνταγμα- 
τάρχης κ. Φαρμάκης άπένειμε στον συνάδελφο τήν διακεκριμένη 
αύτή ήθική άμοιβή, άφοΰ προηγουμένως άνεφέρθη στήν προ
σωπικότητά του ώς ’Αξιωματικού καί Ανθρώπου, καθώς καί στην 
άριστη συνεργασία μεταξύ 613 Τάγματος Πεζικού καί ’Αστυ
νομικού Τμήματος Δροσάτου. Μέ Ανάλογο πνεύμα μίλησε και ο 
Υπομοίραρχος κ. Ζάχος ό όποιος εύχαρίστησεν τόν κ. ’ Αντισυντα- 
γματάρχη καί τού πρόσφερε τούς τόμους τής «Ιστορίας τής Χω
ροφυλακής». Τής Ιστορίας πού πολλά Κεφάλαιά της άναφέρονται 
σέ κοινούς Αγώνες καί θυσίες Στρατού καί Χωροφυλακής στα 
πεδία τής ’Εθνικής τιμής. Κοινές έπίσης είναι καί οί γενεαλογι
κές ρίζες τού Στρατού καί τής Χωροφυλακής, άφοΰ τα πρώτα 
στελέχη τους ήταν πρωτεργάτες τού Αθάνατου ’21. Τό Αγωνι
στικό πνεύμα τών ήρώων αύτών κατηύθυνε πάντα τά βήματα τού 
Στρατού καί τή; Χωροφυλακής. Ά πό τούς πρώτους Απελευθε
ρωτικούς πολέμους, μέχρι τούς τελευταίους Αγώνες γιά τήν 
Αποκατάσταση τής ’Εθνικής κυριαρχίας στόν τόπο όπου -οΰν 
σήμερα έλεύθεροι πολίτες. Τήν γαλήνη καί εύημερία τού ήρωί- 
κοΰ καί μαρτυρικού αύτοΰ τόπου υπηρετούν σήμερα οί Ένοπλες 
Δυνάμεις καί τά Σώματα Ασφαλείας. Γι’ αύτό άπό τό μεγαλύ
τερο μέχρι τό μικρότερο κλιμάκιό τους βλέπομε πάντα έν̂ α όργα- 
σμό συνεργασίας σέ έργα έθνικής καί κοινωνικής πνοής. Έ να 
συγκινητικό δείγμα τής συνεργασίας αύτής μάς δίνει ή μικρή αλ
λά συμβολική τελετή πού έγινε στήν Αέσχη Άξ]κών Φρουράς 
Δροσάτου. ’Εκεί τό όνομα ένός 'Υπ]ρχου γράφτηκε στό τιμη- 
μένο Μητρώο μιάς Στρατιωτικής Μονάδος. Γιά τήν Ακρίβεια σ 
ένα Αναπόσπαστο κομμάτι τού ενιαίου γιά όλες τις εποχές Γενι
κού Μητρώου τού ένδόξου Ελληνικού Στρατού. Τού Μητρώου 
πού ή πρώτη σελίδα του Αρχίζει άπό έκεϊ πού ξεκίνησε κάποτε η 
Νεώτερη 'Ελλάδα. Ό  Στρατός ύπήρξε πάντα ένισχυτής άλλα και 
τιμητής τής Χωροφυλακής: Στό ξεκίνημά της μέ λαμπρα στε
λέχη, στό Αποκορύφωμα τών Αγώνων της μέ τήν Απονομή Πολε
μικής Σημαίας, καί στήν σημερινή ειρηνική έποχή μέ τήν άμέ- 
ριστη ύλική καί ήθική συνδρομή στό τεράστιο κοινωνικό έργο 
της....

Ο Παρατηρητής
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Η Ελληνική ιστορία, ή ιστορία μας, είναι γε
μάτη ήρωϊσμούς καί όλοκαυτώματα. Ή  ιστο
ρική πορεία τής αθάνατης Φυλής μας λαμπρύ

νεται από πρωτοφανείς πράξεις αυτοθυσίας. Στις 
ιστορικές μας σελίδες συναντάμε άξεπέραστα, ήρωϊ- 
κά κατορθώματα πού συγκλόνισαν κατά καιρούς τήν 
ύφήλιο καί έδωσαν πνοή καί κουράγιο στούς έπιγε- 
νομενους, γιά τήν συνέχιση μέχρι σήμερα, των με
γάλων άγώνων τού Έθνους μας.

’Αλλά, είναι χρήσιμο νά γυρίσωμε πίσω κα
τά έκατόν πενήντα δύο, ακριβώς, χρόνια, τόν μή
να ’Ιούνιο, στά Ψαρά, στο μικρό αύτό νησάκι μας 
τού Αιγαίου. ’Εκεί, έκτος άπό τις 7.000 περίπου μο
νίμους κατοίκους, υπήρχαν τότε καί 25.000 πρόσφυ
γες καί 1.000 Θεσσαλοί καί Μακεδόνες μισθοφόροι 
πολεμισταί.

'Ο άρχηγός τοϋ Τουρκικού στόλου Χοσρέφ 
Πασάς, πού είχε ρητή διαταγή τού Σουλτάνου «νά 
καταστρέψη τά Ψαρά, όπόθεν έξαπελύοντο έπιδρο- 
μαί κατά των Μικρασιατικών παραλίων. . .», φθάνει 
στά Ψαρά μέ 140 πλοία καί 14.000 άνδρες.

Οί Ψαριανοί άποφασίζουν νά άντιτάξουν άμυνα, 
άλλά στήν ξηρά. Μεταφέρουν τά κανόνια τών πλοί
ων στή στεριά καί άφαιροΰν τά πηδάλια. Δυστυχώς 
παρά τήν ήρωϊκή άντίστασι τών Ψαριανών, ό Χοσ
ρέφ, στις 20 ’Ιουνίου 1824 κατορθώνει καί αποβι
βάζει ισχυρές δυνάμεις. Έτσι, οί σκληρές μάχες γύ
ρω άπό τήν πόλι γενικεύονται. Τρεις ήμέρες μάχον
ται απεγνωσμένα οί ύπερασπισταί τών Ψαρών πού 
δέν είναι παραπάνω άπό 3.000 περίπου. Κάμπτονται 
πρό τής μεγάλης έχθρικής δυνάμεως καί οί Τούρκοι 
μπαίνουν στή πόλι. Συνεχίζουν όμως νά υπερασπί
ζουν μέ γενναιότητα, 400 περίπου άνδρες, τό Παλαιό- 
καστρο, τό φρούριο πού δεσπόζει τής πόλεως καί 
τό όποιο, όταν χάθηκε πιά κάθε έλπίδα σωτηρίας, 
ό πολεμιστής ’Αντώνιος Βρατσάνος βάζοντας φω
τιά στή μπαρουταποθήκη, άνατινάζει στόν αέρα 
μαζί μέ τούς άμυνομένους καί πολλούς γέροντες, 
γυναίκες καί παιδιά γιά νά μή πέσουν στά χέρια τών 
Τούρκων.

Τό γεγονός ότι πολέμησαν αγέρωχοι καί άφοβοι, 
κατά τού πανισχύρου έχθροΰ, οί Ψαριανοί, έξαγρίω- 
σε τόν αιμοσταγή Χοσρέφ γι’ αύτό καί διέταξε τήν 
ολοκληρωτική καταστροφή καί έρήμωσι τών Ψα
ρών. Οί γενίτσαροί του έσπειραν παντού, ανελέητα, 
φωτιά, θάνατο καί όλεθρο. Κατέσφαξαν ή αιχμαλώ
τισαν τούς κατοίκους. Γλύτωσαν 3.000 περίπου μό
νιμοι κάτοικοι καί μερικοί πρόσφυγες.

Στό ρημαγμό, στό αιματοκύλισμα τών Ψαρών, 
πού συγκίνησε όλον τόν κόσμο, στάθηκε μέ βαθειά 
θλϊψι ή εύαίσθητη ψυχή τού Εθνικού μας ποιητοΰ 
Διονυσίου Σολωμοΰ, ό όποιος έγραψε τό περίφημο 
έπίγραμμά του:

«Στών Ψαρών τήν όλόμαυρη ράχη 
περπατώντας ή Δόξα μονάχη 
μελετά τά λαμπρά παλληκάρια 
καί στήν κόμη στεφάνι φορεΐ 
γινωμένο άπό λίγα χορτάρια 
πούχαν μείνει στήν έρημη γή».

Έπνιξε στό αίμα τά Ψαρά ό Τούρκος πασάς καί 
τά μεταμόρφωσε σέ μιά «Όλόμαυρη ράχη». "Ομως, 
ή θυσία, τό ολοκαύτωμα τών Ψαρών δέν έπτόησε 
τούς άγωνιζομένους γιά τήν λευτεριά Έλληνες. 
’Απεναντίας. Θέριεψε στις καρδιές τους τήν πεποί- 
θησι γιά τήν τελική νίκη.
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ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ θά υπάρ
χουν σήμερα άτομα, τά όποια δεν 
θά έχουν ακούσε', ή συζητήσει γιά 
τις πέτρες τής χολής τής δικής 
τους, τοΰ συγγενούς τους, ένός γεί
τονα, φίλου κ.λ.π. και δεν θά είναι 
λίγοι εκείνοι οί όποιοι θά άνταγω- 
νίζονται γιά τό ποιος είχε μεγαλύ
τερες ή περισσότερες πέτρες στην 
χολή του. ’Ακόμη νομίζω δτι πάρα 
πολλοί θά έχουν δή πέτρες τής χο
λής «χολολίθους», διότι συνηθίζεται 
αύτοί πού είχαν πέτρες καί χειρουρ- 
γήθηκαν, νά κουβαλούν μαζί τους 
την πέτρα ή τις πέτρες καί νά τις 
έπιδεικνύουν σέ κάθε εύκαιρία.

Τά παραπάνω δεν σημαίνουν τί
ποτα άλλο, παρά δτι οί πέτρες τής 
χολής δηλαδή ή λεγομένη χολολιθί- 
αοις, είναι μία πάρα πολύ συχνή 
πάθησις. Ποιά είναι άκριβώς ή 
συχνότης τής παθήσεως δεν είναι 
γνωστόν, μιά καί περίπου οί μισοί 
άπό τούς πάσχόντας δεν έχουν συμ
πτώματα καί έτσι δεν ύπάρχει ή 
αφορμή γιά νά γίνη ό σχετικός 
έλεγχος καί νά τεθή ή διάγνωσις.

Υπολογίζεται δτι στίς Η.Π.Α. 
περίπου 15—20 έκατομμύρια άτομα 
πάσχουν άπό χολολιθίασι, δηλαδή 
ποσοστόν 10 —15% τού ένηλίκου

πληθυσμού καί δτι κάθε χρόνο πε
ρίπου 800.000 άτομα άποκτοΰν 
γιά πρώτη φορά χολολιθίαση. Οί 
παραπάνω άριθμοί δίνουν μιά ιδέα 
γιά τήν συχνότητα τής παθήσεως, 
ή όποια σημείωνέον έχει προτίμηση 
γιά τό θήλυ φΰλον, δεδομένου δτι 
περίπου τό 70 % των πασχόντων 
είναι γυναίκες. ‘Η υπεροχή αύτή 
των γυναικών παρατηρεϊται κυ
ρίως στούς πάσχοντες νεαρωτέρας 
ηλικίας, καθ’ δσον μέ τήν αύξηση 
τής ήλικίας παρατηρεϊται καί αύ- 
ξησις του ποσοστού των πασχόν
των άνδρών.

’Εδώ καί έκατό σχεδόν χρόνια, 
ή θεραπεία τής χολολιθιάσεως είναι 
χειρουργική, δηλαδή άφαίρεσις τής 
χοληδόχου κύστεως μαζί μέ τις 
πέτρες πού περιέχει. ’Ενώ δμως ό 
τρόπος τής θεραπείας είναι ένας 
καί γενικώς παραδεκτός, μεγάλη 
άουμφωνία ύπήρχε άνέκαθεν γιά τό 
εάν πρέπει ή δχι νά γίνεται έγχεί- 
ρησις σέ άτομα πού έχουν χολολι- 
θίασι χωρίς συμπτώματα. "Οπως 
συνήθως συμβαίνει, οί χειρουργοί 
ήσαν ύπέρ τής χειρουργικής έπεμ- 
βάσεως σέ κάθε άτομο τό όποιο 
έχει χολολιθίασι. Οί παθολόγοι άν- 
τιθέτως, περισσότερον συντηρητικοί, 
συνιστούσαν δπως ή έγχείρησις γί
νεται ΰπό προϋποθέσεις καί κυρίως 
σέ άτομα τά όποια είχαν συμπτώ
ματα όφειλόμενα στήν χολολιθίαση.

Καί οί μέν καί οί δέ είχαν καί 
έχουν τά έπιχειρήματά τους. Οί 
πρώτοι, οί χειρουργοί, τό δτι οί 
πέτρες μπορούν νά προκαλέσουν 
φλεγμονή, άπόφραξι τοΰ χοληδόχου 
πόρου, παγκρεατίτιδα καί πιθανόν 
καρκίνο τής χοληδόχου κύστεως. 
Επίσης τό γεγονός, δτι οί επιπλοκές 
αύτές είναι περισσότερον έπικίν- 
δυνες σέ μεγάλη ήλικία καί έκ 
τούτορ είναι προτιμότερου νά γί
νεται ή έγχείρησι σέ νεαρωτέρα 
ήλικία, δταν δέν έχουν άκόμη έμφα- 
νισθή οί επιπλοκές καί δταν ή έπέμ- 
βασι είναι περισσότερον άκίνδυνη. 
Μέ τήν πάροδο τών έτών οί χει
ρουργοί άπέκτησαν καί τό έπιχεί- 
ρημα, δτι μέ τήν πρόοδο τής χει
ρουργικής καί τής άναισθησιολο- 
γίας, ή έγχείρησι γιά χολολιθίασι 
κατέστη πάρα πολύ άσφαλής καί 
άκίνδυνος μέ ποσοστά εγχειρητικής 
θνησιμότητος κυμαινόμενα άπό μη
δέν μέχρι 0,3%, πράγμα τό όποιον 
σημαίνει μέ τήν ψυχρή λογική τής 
στατιστικής, δτι μόνον 3 άτομα

έχουν πιθανότητα νά πεθάνουν άπό 
τά 100 τά όποια θά χειρουργηθοΰν.

’Από τήν άλλη πλευρά, οί δεύ
τεροι, δηλαδή οί παθολόγοι, είχαν 
καί έχουν τά επιχειρήματα, δτι ή | 
χολολιθίασι προκαλεϊ έπιπλοκές σέ 
ένα πολύ μικρό ποσοστό τοΰ συ- |  
νόλου τών πασχόντων καί ώς έκ ^ 
τούτου δέν θεωρείται σκόπιμου νά 1 
ύποβάλουμε σέ έγχείρησι τις χιλιά
δες τών άτόμων πού παρουσιάζουν 
χολολιθίασι χωρίς κανένα σύμπτωμα, 
γιά νά άποφύγουμε τήν τυχόν έμ- 
φάνισι έπιπλοκών σέ ένα μικρό πο- j 
σοστό άπό αύτούς. Άλλωστε, οί 
τυχόν έπιπλοκές είναι δυνατόν στίς 
περισσότερες περιπτώσεις νά άν- |Ι 
τιμετωπισθοΰν έπιτυχώς, δταν καί '[ 
έφ’ δσον παρουσιασθοΰν. ’Έτσι, οί 
παθολόγοι συνιστοΰν έγχείρησι μό- 
νον δτανύπάρχουν ώρισμένα συμπτώ
ματα ή έπιπλοκές, δπως συχνοί j 
κολικοί, άπόφραξις τής χοληδόχου 
κύστεως, χολοκυστΐτις, χολαγγειί- 
τις, λιθίασις τοΰ χοληδόχου πόρου 
κ.λ.π.

Καταλαβαίνει βεβαίως κανείς, δτι 
δλα τά παραπάνω άφοροΰν ψυχρές 
στατιστικές καί άριθμούς χωρίς τήν 
παρουσία τοΰ παράγοντος «συγκε
κριμένο άτομο» μέ τά άκολου- 
θοΰντα τούτο ψυχολογικά, κοινω
νικά, οικονομικά καί άλλα προβλή- t  
ματα. Είναι τελείως διαφορετικό 
δταν λέμε άπροσώπως, δτι δλοι 
οί χολοκυστοπαθεΐς πρέπει νά χει- 
ρουργοΰνται, άπό τό νά τό πούμε 
καί νά τό άποφασίσουμε γιά ένα 
συγκεκριμένο άσθενή. Μπορεί μό
νον 3 οτούς 1000 χειρουργουμένους 
νά έχουν πιθανότητα νά πεθάνουν 
κατά ή μετά τήν έγχείρησι, άλλά ό 
άσθενής οπωσδήποτε φοβάται δτι 
θά είναι ό ένας άπό τούς τρεις. 
Μπορεί νά λέμε δτι ή πιθανότης 
έμφανίσεως έπιπλοκών έπί μή έγχει- 
ρήσεως είναι έλαχίστη, άλλά ό i 
ό άσθενής μας νά έμφανίση τήν 
έπιπλοκήν τήν έπομένη ημέρα. Βέ- I 
βαια στήν Ελλάδα τά πράγματα 
περιπλέκονται άκόμη περισσότερο. 
Κατ’ ούδένα τρόπο έκτιμάται μόνον 
ή γνώμη τοΰ ειδικού γιατρού, ή ■ 
όποια φυσικά σχηματίζεται άπό 
τήν συγκεκριμένη κατάστασι τού I 
άσθενούς καί βεβαίως άπό τήν πείρα 
του καί τις στατιστικές, δσον ψυ- 1 
χρές καί άν είναι. Θά πρέπει νά 
έρωτηθοΰν τούλάχιστον άλλοι δέκα 
γιατροί, έστω καί άσχετοι μέ τό 5 
πρόβλημα καί τήν ειδικότητα, οί 
συγγενείς καί δσοι τυχόν γνωστοί ή 
γνωστοί τών γνωστών έχουν χολο- ί 
λιθίασι ή έχουν χειρουργηθή γιά ;
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χολολιθίασι. Το πώς τελικά παίρνε- 
ται ή οριστική άπόφασι υστέρα άπό 
δλες αυτές τις γνώμες, δέν κατώρ- 
θωσα ποτέ νά το καταλάβω.

Μέχρι καί πρίν δέκα χρόνια πε
ρίπου, δέν είχε γίνει καμιά προ
σπάθεια γιά τήν ά'.εύρεσι άλλου 

k, τρόπου θεραπείας τής χολολιθιά- 
σεως έκτος τής έγχειρήσεως. Τό 
γεγονός δτι ή χειρουργική έπέμβασι 
άποτελοϋσε μίαν άρκετά ασφαλή καί 
ριζική θεραπεία του προβλήματος, 
ίσως νά ήταν μία τροχοπέδη στήν 
κατεύθυνσι τής έρεύνης προς τήν 
πλευράν τής άνακαλύψεως άλλου 
τρόπου θεραπείας. ’Εδώ καί δέκα 
χρόνια, άρχισε σέ πολλά κέντρα 
τοΰ έξωτερικοϋ ή σχετική έρευνα, 
ή οποία τελευταία έκανε άλματα 
προόδου στο τομέα τής διά φαρ
μάκων πλέον θεραπείας τής χολολι- 
θιάσεως. Κατ’ αρχήν άνεκαλύφθη, 
δτι ή χολολιθίασι δέν είναι άποτέ- 
λεσμα, τουλάχιστον στο πλεϊστο 
τών περιπτώσεων, τοπικών παρα
γόντων δηλαδή άλλοιώσεων πού 
έπισυμβαίνουν στήν χοληδόχο κύ- 
στι, άλλά άποτέλεσμα έκρύσεως 
άπό τό ήπαρ μή φυσιολογικής συ- 
στάσεως χολής. 'Η χολή ή οποία 
παράγεται εις τό ήπαρ καί 
άποθηκεύεται εις τήν χοληδόχο κύ- 
στι, είναι στά άτομα αύτά, ύπερκε- 

» κορεσμένη μέ χοληστερίνη, ή οποία 
ώς έκ τούτου καθιζάνει καί δημι
ουργεί τούς χολολίθους. Κατόπιν 
διεπιστώθη, δτι ή παθολογική αύτή 
σύσπασι1 τής χολής είναι δυνατόν νά 
διορθωθή, μέ άποτέλεσμα νά μήν 
καθιζάνη ή χοληστερίνη. Τούτο επι
τυγχάνεται έάν χορηγηθή μία ουσία, 
η οποία άποτελεϊ φυσιολογικόν συ
στατικόν τής χολής άλλ’ άνευρί- 
σκετο εις μειωμένην ποσότητα εις 
τά άτομα αύτά. Ή  ουσία αύτή, τό 
φάρμακο δηλαδή, είναι ένα άπό τά 
λεγάμενα χολικά άλατα, τά όποια 
ως προανεφέρθη, αποτελούν φυσιο
λογικόν συστατικό τοΰ οργανισμού 
καί παράγονται εις τό ήπαρ. Ύ 
στερα άπό αύτό, άρχισε ή πειραμα- 
τική χορήγησι τοΰ «φαρμάκου» σέ 
άτομα πάσχοντα άπό χολολιθίασι 
και διεπιστώθη, δτι οί χολόλιθοι 
βαθμιαίως έμίκρυναν μέχρις έξα- 
φανίσεως.

Βεβαίως, τά παραπάνω λίγα λό
για, άποτελούν μία ίσως άσεβή 
υπεραπλούστευσι τοΰ δλου μεγάλου 
προβλήματος, γιά τήν λύσι τοΰ 
οποίου χρειάσθηκαν χρόνια μόχθου 
τών έρευνητών. Έκρίθη δμως ή 
«πλούστευσι αύτή έπιβεβλημένη, 
για νά γίνη κατανοητό τό θέμα άπό 
αναγνώστας μή γιατρούς.

Ύστερα άπό τά πρώτα ευνοϊκά 
άποτελέσματα πού παρετηρήθησαν, 
άρχισε ή δοκιμαστική θεραπεία σέ 
πολλούς άσθενεϊς σέ διάφορα έπι- 
στημονικά κέντρα, γιά νά διαπι- 
στωθή ή κατάλληλη δόσι, ή άπο- 
τελεσματικότης, οί τυχόν παρενέρ
γειες καί πολλά άλλα στοιχεία, πού 
εξετάζονται σέ κάθε χρησιμοποίησι 
ένός νέου φαρμάκου. Τά πειράματα

αύτά εύρίσκονται άκόμη έν εξελίξει 
καί θά άπαιτηθοΰν ίσως μερικά 
χρόνια άκόμη, γιά νά άποφασισθή 
έάν ή ουσία αύτή θά καθιερωθή ώς 
ή θεραπεία τοΰ μέλλοντος γιά τήν 
χολολιθίασι. Μέχρι τότε, ή μόνη 
λύσι χωρίς εκλογή, θά έξακολου- 
θήση νά είναι ή χειρουργική έπέμ- 
βασι.

26ον ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΝ σκοπόν τήν διενέργειαν ένός εύρυτέρου άπολογισμοϋ 
έπί τών έργασιών τών έπιστημονικών κέντρων έρευνών, είς τόν τομέα της έγκλη- 
ματικότητος άνηλίκων, ώς καί τήν ένεργοποίησιν τών κρατικών μηχανισμών προ
στασίας της νεότητος, καθώς καί τήν άνταλλαγήν άπόψεων, τόσον είς τά πλαίσια της 
θεωρίας, όσον καί είς έκεϊνα της πρακτικής έφαρμογής, συνήλθεν τό 26ον Διεθνές 
Σεμινάριον έγκληματολογίας.

Τό έν λόγω Σεμινάριον συνεκλήθη έπί μίαν έβδομάδα καί συγκεκριμένως άπό 
5]5 έως 12-5-1976 είς τάς πόλεις Πώ, Μπαϋόν καί Μπιάριτζ τής νοτιοδυτικής Γαλ
λίας , ώς καί είς τήν πόλιν τοΰ Αγίου Σεβαστιανού τής βορειοδυτικής Ισπανίας.

Ώ ς έκπρόσωπος τοΰ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής παρέστη ή ’Ανθυπομοίραρχος 
Δίς ’Ανδρομάχη ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ. Τήν πρωτοβουλίαν τής διοργανώσεως τοΰ σεμινα
ρίου είχεν ό Γάλλος καθηγητής τοΰ Ποινικού Δικαίου τής Νομικής Σχολής τής 
Πώ Κ.Ρ. Όττενώφ, μέ τήν συνεργασίαν τοΰ Ζ. Πινατέλ, ένός έκ τών έπιφανών 
συγχρόνων έγκληματολόγων καί προέδρου τής Διεθνούς Εταιρίας ’Εγκληματολογίας.

Είς τάς έργασίας τού σεμιναρίου συμμετεΐχον πολυάριθμοι άντιπρόσωποι, 
προερχόμενοι έξ όλων σχεδόν τών χωρών τής ύφηλίου. Ό  άριθμός τών συμμε- 
τασχόντων ϋπερέβαινε τούς διακοσίους (200). Αί χώραι πού συμμετεΐχον ή σαν κατ’ 
άλφαβητικήν σειράν αί άκόλουθοι :

"Ανω Βόλτα (’Αφρική), Βέλγιον, Βενεζουέλα, Γαλλία, Γιουγκοσλαβία, Δυτική 
Γερμανία, Ελλάς, Ζαΐρ, Ήνωμέναι Πολιτεΐαι, Ήνωμένον Βασίλειον, ’Ιράν, ’Ιτα
λία, ’Ισημερινός, Ισπανία, Καναδάς, Μαρόκο, Μεξικό, Πορτογαλία, Σενεγάλη καί 
Τυνησία.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ σεμιναρίου έπραγματοποιήθησαν 19 διαλέξεις, 1 συζή- 
τησις στρογγυλής τραπέζης, καί συνεκροτήθησαν 11 ομάδες άνταλλαγής άπόψεων. 
Ώρισμέναι έκ τών έν λόγω δραστηριοτήτων άνεφέροντο είς τήν έπιστημονικήν έργα- 
στηριακήν έγκληματολογικήν έρευναν, διενεργουμένην κατά τά πρότυπα τής κλασικής 
μεθοδολογίας τών κοινωνικών έπιστημών.

ΟΙ όμιληταί ήσαν κυρίως καθηγηταί Έγκληματολογίας καί Ποινικού δικαίου, 
υπεύθυνοι διά τήν λειτουργίαν έπιστημονικών Κέντρων Έγκληματολογικών ’Ερευνών, 
τά όποια άποτελούν βασικώς παραρτήματα τών Νομικών Σχολών τών Πανεπιστημίων 
έκάστης χώρας. Τόν λόγόν έλαβον, έξ άλλου, άνώτερα στελέχη τού Υπουργείου Προ
γραμματισμού καί Έρεύνης τής Γαλλίας, είς τό όποιον άνήκουν οί κυριώτεροι κρατικοί 
έρευνητικοί φορείς είς τόν τομέα τής έγκληματολογίας.

’Άκρως ένδιαφέρουσαι υπήρξαν, παραλλήλως, οί άνακοινώσεις υπευθύνων Σωφρο
νιστικών Καταστημάτων, Κέντρων Νεότητος, Δικαστών άνηλίκων, ’Αστυνομικών 
στελεχών, Παιδαγωγών,, Σωφρονιστών, Ψυχολόγων, Ψυχιάτρων καί άλλων έπιστημό- 
νων, οί όποιοι ασχολούνται μέ θέματα έγκληματικότητος άνηλίκων.

Τόσον τά στατιστικά δεδομένα καί τά πορίσματα τών έπιστημονικών έρευ
νών, όσον καί αί άποκτηθεΐσαι έμπειρίαι έκ τής μακράς άσκήσεως δικαστικών, 
ιατρικών, άστυνομικών καί κοινωνικών λειτουργημάτων διεσταυρώθησαν πλήρως καί 
κατέληξαν είς τά αύτά συμπεράσματα, δτι δηλαδή ή συνεχώς αύξανομένη έγκληματι- 
κότης τών άνηλίκων, όφείλεται, κατά μείζονα λόγον, είς τήν κρίσιν τών άξιών, τήν 
όποίαν διέρχεται ή σύγχρονος οίκογένεια καί κατ’ έπέκτασιν ή σύγχρονος κοινωνία. 
Είναι, συνεπώς, άπόλυτος άνάγκη νά ληφθοΰν θετικά καί άποτελεσματικά^μέτρα προ
στασίας τής νεότητος, τά όποια δέν θά θεσπίζωνται αύθαιρέτως, άλλα θα απορρέουν 
έκ τών πορισμάτων τής έπιστημονικής έρεύνης, πού θεωρείται ώς παράγων άναντικα- 
τάστατος διά τήν κοινωνικήν πολιτικήν έκάστης χώρας.

Ή  διεθνής συνεργασία μεταξύ τών λειτουργών τών ύπευθύνων έπί τών θεμάτων 
έγκληματικότητος άνηλίκων θεωρείται άναγκαία διά τόν έκσυχρονισμόν καί τήν παράλ
ληλον λήψιν σωφρονιστικών μέτρων μεταξύ τών διαφόρων χωρών. ’Άλλωστε ή προστα
σία τής νεότητος καί ή έπίλυσις τών προκυπτόντων προβλημάτων δέν δύναται νά έπι- 
τευχθή μεμονωμένος ή καί δι’ ένός μόνον ύπευθύνου φορέως. Πνεύμα συνεργασίας 
πρέπει νά διέπη τόσον τάς διαφόρους κρατικάς ύπηρεσίας (δικαστήρια, άστυνομία, 
κέντρα προστασίας νεότητος, σωφρονιστήρια, ύγειονομικά κέντρα, όργανισμούς άπα- 
σχολήσεως) δσον καί τούς έπιστήμονας διαφόρων κατευθύνσεων (δικαστάς, άστυνο- 
μικά στελέχη, έγκληματολόγους, έπιμελητάς άνηλίκων, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, έκ- 
παιδευτικούς).

Ή  προστασία τής νεότητος είναι θέμα λεπτόν καί έπίπονον. ’Απαιτεί θυσίας έκ 
μέρους δλων τών σωφρονιστικών παραγόντων καί σημαντικάς δαπάνας έκ μέρους τού 
κράτους, τάς όποιας θά έπενδύη διά τήν διαμόρφωσιν μιας ύγιούς νεαράς κοινωνίας.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Άνθυπασπιστοΰ Χωρ)κής

Β* Μ Ε Ρ Ο Σ

Είναι έξόχως τιμητικόν γιά τήν σύγχρονη 'Ελ
λάδα τό γεγονός δτι ευάριθμα άριστουργήματα τής 
άρχαίας 'Ελληνικής Τέχνης συγκροτούν τΙς προϊ
στορικές συλλογές τού 'Εθνικού 'Αρχαιολογικού 
Μουσείου της οΐ όποιες, δπως άνεφέρθη εις τό 
προηγούμενο τεύχος, άπό άπόψεως προελεύσεως 
χώρου , καλύπτουν δλες σχεδόν τίς περιοχές τής 
χώ ρας. Τά έργα αύτά δίνουν τήν δυνατότητα νά 
σχηματισθή μία εικόνα σχεδόν πλήρης, άναφορικά 
μέ τήν έξελικτική πορεία τής τέχνης τών άρχαίων 
έλλήνων. Ταυτόχρονα δμως άποτελούν μιά άδιά- 
ψευστη έπιστημονική άπόδειξι γιά τήν Ιστορική 
ένότητα καί τήν πολιτιστική συνέχεια τού 'Ελλη
νικού ’Έθνους . Κάθε "Ελληνας , έπομένως , όφείλει 
νά έπισκεφθή τό πρώτο Εθνικό τής χώρας Μου
σείο καί νά θαυμάση τά άριστουργήματα τής Τέ
χνης πού παρέδωσαν οί πρόγονοί του είς τήν άν- 
θρωπότητα γιά νά φυλάσσωνται έσαεί, σάν Ιερά 
κειμήλια. Μέ τό κριτήριο αύτό έπιχειρεϊται νά δο- 
θή είς τούς άναγνώστες μας διά τού άρθρου αύτού 
μιά συνοπτική, έστω καί άτελής, περιγραφή τής 
Ιστορία ς καί τών έπιτευγμάτων τής 'Αρχαίας . 
'Ελληνικής Τέχνης, δπως παρουσιάζεται σήμερα 
αύτή είς τούς χώρους τού ’Εθνικού 'Αρχαιολογι
κού Μουσείου.
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01  Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  
Κ Α Ι  Η Τ Ε Χ Ν Η

Είναι χρήσιμο έκ προοιμίου νά 
λεχθή πώς οί αρχαίοι "Ελληνες 

1̂  έστέκοντο πολύ πιό κοντά πρός τήν 
χριστιανική αλήθεια από άλλους 
λαούς. Εις τήν ήρωϊκή τους εποχή 
μάλιστα, έπίστευαν εις τήν υπερ
φυσική πρόνοια καί, μέ τήν δύναμι 
αύτής τής πίστεως, παρήγαγαν 
έργα πού ό κόσμος δέν θά λησμο- 
νήση τόσο εύκολα, όπως τονίζει ό 
βαθυστόχαστος Γερμανός επιστή
μων JOSEPH HOLZNER εις τό 
κλασσικό του έργο «ΠΑΥΛΟΣ». 
Είχαν συλλάβει τόν ιδεώδη τοϋ 
άνθρώπου τύπον ό όποιος ένέπνεε 
τήν τέχνη τους. Έδιάλεγαν μέσα 
άπό τόν κόσμο τής φύσεως ό,τι κα
λύτερο είχε νά τούς παρουσιάση, 
πριν καταλήξουν εις τό οριστικό 
σχέδιο τοΰ σώματος πού ήταν έπι- 
λογή καί συνδυασμός τής όμορφιάς 
καί τής τέχνης. Έτσι μέ τήν τέχνη 
συμπλήρωναν τήν φύσι, έχοντες 
σάν όδηγό εις τό συνθετικό τους 
έργο τήν λογική πού τούς ύψωνε 
άπό τήν άτομική όμορφιά εις τήν 
ένατένισι τοΰ κάλλους σάν καθο
λικής ιδέας εις τό έργο τους. 

μ Εις τήν άρχαία τέχνη πρέπει νά 
άναζητεϊται τό βαθύτερο νόημα καί 
τό αίσθημα πού αύτή εκφράζει, 
διότι μέσα εις αύτό κλείνεται αύτή 
ή ίδια ή ζωή.

Κατά τόν 6ον π.Χ. αιώνα γνωρί
ζει ό άνθρωπος τήν άλήθεια μέ τις 
αισθήσεις του. 'Η αΐσθησι καί ή 
γνώσι είναι γΓ αύτόν τό ίδιο πρά
γμα. Τότε εμφανίζεται γιά πρώτη 
φορά ·ό καινούργιος τύπος τοϋ 
άνθρώπου ό όποιος στοχάζεται, 
αμφιβάλλει, άνιχνεύει τόν φυσικό 
κόσμο, ταξιδεύει καί άνακαλύπτει 
άγνωστες εις αύτόν χώρες, έφευρί- 
σκει νέες μεθόδους, μελετά επιστή
μες, έπικοινωνεϊ καί γνωρίζει ξέ
νους λαούς. Μέ μιά λέξι κινείται 
καί τήν κίνησι αύτή τήν κάνει σκο- 
πό τής ζωής του.

Χρυσό αντικείμενο προερχόμενο άπό τόν 
Θεσσαλικό χώρο σε μορφή ναΐσκου (Συλ
λογή Σταθάτου). ’Ανάμεσα στους δύο 
ειονές του παριστάνεται ό Διόνυσος που 
αφήνει ακάλυπτο τό επάνω μέρος τοϋ κορ- 

•  μου του. Λυγίζει έντονα στήν μέση 
Χαι στηρίζεται σ ’ ένα νεαρό σάτνρο πού 
υτεκεται δεξιά τον. Στο αριστερό μέρος 
πλαισιώνεται άπό ένα μικρόσωμο πάνθη- 
ρα.
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Η Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α  
Κ Α Ι  Η Τ Ε Χ Ν Η

Σκέπτομαι άρα αισθάνομαι. ΑΙ- 
σθάνομαι άρα υπάρχω. Ή  γνώσι 
είναι αίσθησι καί ή αίσθησι είναι 
διπλή ΰπαρξι πού προϋποθέτει υπο
κείμενο (καλλιτέχνη) καί άντικεί- 
μενο (φύσι - τέχνη). Ή  διάνοια τοΰ 
άνθρώπου είναι πίνακας άγραφος 
(TABULA RASA) όπου ή εμπειρία 
χαράζει μέ τήν αίσθησι, τούς χα- 
χαρακτήρες της. Ό  έρευνητής - 
καλλιτέχνης όφείλει νά πλησιάση 
κάθε φαινόμενο μέ καθαρό λογι
σμό, διακρίνοντας αυτό μέσα εις τό 
πλέγμα των πολυμόρφων γεγονότων 
τοϋ φυσικού κόσμου. Επειτα θά τό 
περιγράψη μέ όδηγό τή φύσι του 
καί θά σχηματίση γνώμη γιά τά 
γνωρίσματά του μέ όδηγό τήν πα- 
ράστασί του, όπως άναφέρη χα
ρακτηριστικά ό Άγγλος φιλόσο
φος JOHN LOCKE (1632 - 1704). 
Ή  προσωπική έπαφή καί έμπειρία 
καθενός μέ τά μνημεία τής τέχνης 
τόν όδηγεΐ εις τήν διάκρισι τοΰ 
ωραίου άπό τό άσχημο. Ή  προσω
πική δηλαδή αίσθησι είναι ή άλά-

θητη πυξίδα εις τόν κόσμο τής τέ
χνης. Εις τήν αίσθησι έχουν τήν 
πηγή τους όλες οί Ιδέες, συγκεκρι
μένες καί άφηρημένες, ώραΤες καί 
άσχημες, θρησκευτικές καί κοινω
νικές. Τό αίσθημα άνησυχίας γιά 
τό αγαθό πού μας λείπει, ξυπνά τήν 
ένεργητικότητά μας, μάς ρίχνει εις 
τόν άγώνα γιά τήν κατάκτησί του 
καί γίνεται αιτία χαράς, λύπης, φό
βου ή έλπίδος. Μάς γεννά τήν όρε- 
ξι νά ψηλαφήσωμε, νά ίδοΰμε, νά 
άκούσωμε, νά συγκρίνωμε, νά άπο- 
φασίσωμε, νά μιλήσωμε, νά ζήσωμε 
καί νά άγαπήσωμε. 'Ο πόθος (επι
θυμία) είναι ή πρωταρχική παρόρ- 
μησι τής θελήσεως γιά δράσι. Ή  
αίσθησι είναι τό μέσον έπαφής μέ 
τό ποθούμενο άγαθό. Ό  Γάλλος 
ποιητής καί πεζογράφος Βολταΐρος 
(1694 - 1778) ύπεστήριξε πώς ή 
αίσθηση τοΰ ώραίου, έχει σχέσι μέ 
τήν ιδιαίτερη καλλιέργεια κάθε 
άνθρώπου. Ό  λαός πού έχει αισθη
τική έκπαίδευσι, μαθαίνει εύκολα 
νά βλέπη τούς γλύπτες τής χώρας 
του καί νά διαβάζη τούς ποιητές 
του. Τό συλλογικό γοΰστο ώριμά- 
ζει μέ τόν πολιτισμό. Τό φυσικό 
καί τό κοινωνικό περιβάλλον προ- 
διορίζουν τις κλίσεις τοϋ καλλιτε

χνικού γούστου πού είναι ασφαλώς 
προνόμιο μικροϋ άριθμοϋ άνθρώπων.

Η Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η  
Κ Α Ι  Η Τ Ε Χ Ν Η

Ό  θεμελιωτής τής αισθητικής 
τής τέχνης Γάλλος DUBOS (1670- 
1742) ύπεστήριξεν ότι τό καλλιτε
χνικό συναίσθημα λειτουργεί αύ- 
τόματα σάν έκτη αίσθησι καί πώς 
ή γεΰσι είναι τό καλλίτερο κριτήριο 
γιά τήν κριτική θεώρησι των έργων 
τέχνης. Ή  αίσθησι δίνει τήν χαρά 
τής όμορφιάς στήν τέχνη καί κλεί- 
νεται εις αύτήν. Οί ρίζες της είναι 
εις τήν άνθρώπινη ψυχική διάθεσι. 
Ή  άνάπτυξί της όμως έξαρτάται 
άπό τήν εσωτερική καλλιέργεια καί 
είναι φυσικό δώρο πού τό πλουτί
ζει ή τό πτωχαίνει ή άγωγή κάθε 
άνθρώπου. Μέ αύτή τήν έκτη αΐ- 
σθησι οί άνθρωποι νοιώθουν, άν 
ένα έργο είναι καλό ή άσχημο, χω
ρίς καν νά ξέρουν τούς κανόνες τής 
τέχνης. Ή  αισθητική συγκίνησι 
παρουσιάζει περίεργη συγγένεια 
μέ τόν ψυχικό πόνο. 'Η αισθητική

Ή  Άχρόπολις τον Σέσκλου Θεσσαλία; μέ τά άνακαλνφθέντα προϊστορικά 
ιρχαιολογικά ευρήματα, όπιο; διατηρείται σήμερον μετά απο πολυετεϊζ ανασκαφες 
πιφανών 'Ελλήνων καί άλλοδαπών άρχαιολόγων.
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άπόλαυσι έχει πράγματι γιά κίνη
τρο τήν δίψα τών αναγκών τής ψυ
χής. Ή  σωματική δράσι μόνη της 
άδυνατεΐ νά δώση τελική διέξοδο 
εις τόν ψυχικό δυναμισμό. Γι’ αυτό 
τόν λόγο ή ψυχή αισθάνεται ή στο
χάζεται. Οί άνθρωποι άναζητοϋν

* διέξοδο από τά προβλήματά τους, 
διότι δεν έχουν όλοι τους τήν φυσική 
κλίσι καί τήν πνευματική προετοι
μασία γιά στοχασμό. Ή  τέχνη 
όμως έχει τό μυστικό της, ξέρει νά 
ξεγελά τήν ψυχή μέ ένα τέχνασμα, 
δηλαδή μέ τό έργο τέχνης πού ξυ
πνά τεχνητά πάθη πού υπάρχουν 
εϊς τούς ανθρώπους. Ό  καλλιτέ
χνης πρέπει νά διαλέγη θέματα 
παρμένα άπό τή ζωή γιά νά μαγνη- 
τίζη τό ένδιαφέρον όλων μέ τό έργο 
του. Ή  τέχνη πρέπει νά έχη μύθον. 
Ό  ΌΙΙΒΟέέρεύνησε τό φυσικό καί 
τό κοινωνικό περιβάλλον, αλλά 
ταυτόχρονα έστράφη καί πρός τόν 
καλλιτέχνη - δημιουργό καί άνε- 
ζήτησε είς τήν προσωπικότητά του 
τό μυστικό τού άριστουργήματος 
γιά νά έξηγήση τήν άξια τού έργου 
τέχνης. Έκοίταξε τήν καλλιτεχνι
κή δημιουργία καί τήν είδε έσωτε- 
ρικά καί έξωτερικά. Έτσι διεπί- 
στωσε δτι κάθε άριστούργημα ήταν 
αποτέλεσμα τής διασταυρώσεως έ- 
σωτερικών δυνάμεων (ζωή) καί

* έξωτερικών (κοινωνία), τού προ- 
: σωπικοϋ στοιχείου (ταλέντο) καί

τού άπροσώπου (περιβάλλον).

Η Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  
ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ή  τέχνη σάν αξία βρίσκεται σέ 
όργανική συνοχή μέ τόν πολιτισμό 
καί αποτελεί τμήμα τής πνευματι
κής ζωής. Γιά τήν γνήσια τέχνη τό 
στοιχείο τής πνευματικής δημιουρ
γίας πρέπει νά είναι σέ συνοχή όρ
γανική πρός τις άξιες τού ήθικού, 
τού δικαίου καί τού άγιου. Τό στοι
χείο αύτό είναι έσωτερική ζωτική 
άνάγκη. "Οταν κοπή ή πνευματική 
αύτή θεμελίωσι, ή τέχνη σκοτώνε
ται. Τό «αγάπα καί κάνε δ,τι θέλεις» 
(ΑΜΑ ΕΤ FAC QUO D VIS) ισχύει 
καί γιά τόν καλλιτέχνη πού είναι 
δημιουργός τού ώραίου. Τό βαθύ
τερο νόημα τής τέχνης είναι ή διά- 
νοιξι ένός όρίζοντος καί ή συνά- 

, ντησις τού άνθρώπου μέ τό αιώνιον, 
όπως άναφέρη έπιτυχώς ό Π. Μελί- 
της είς τό έργο του «ΓΙΑ Ν’ ΑΝΟΙ- 

, ΞΗ Ο ΔΡΟΜΟΣ».
Ή  τέχνη είναι έλευθέρα υποκει

μενική έκδήλωσι τού καλλιτέχνη 
ό όποιος μέ τήν προσωπική του 
έμπνευσι καί διάθεσι δημιουργεί 
άπό τό μηδέν ένα κόσμο διάφορον 
έκείνου είς τόν όποιον αύτός ό 
ίδιος ζή καί κινείται. Ή  τέχνη μέ 
τόν συμβολισμό της άποβλέπει είς 
τήν έξύψωσι τού άνθρώπου άπό τό 
αισθητό καί τό προσωρινό, είς τό 
ώραΐο καί τό αιώνιο. Μέ τόν δρο 
«τέχνη» άπό άποψι καλλιτεχνική, 
νοούνται δλα τά άνθρώπινα δη
μιουργήματα πού μέ τό δικό τους 
ιδεώδες περί τού ώραίου, προκα- 
λούν είς τόν θεατή αισθητική εύα- 
ρέσκεια. Δημιουργούν δηλαδή μιά 
ποικιλόμορφη συναισθηματική 
αντίδραση πού γεννιέται μόνο άπό 
τήν παρουσία τών έργων τέχνης. 
Ή  τέχνη άπό άποψι μορφής είναι 
κοινωνικό λειτούργημα πού άσκεΐ- 
ται πάντοτε σέ δεδομένο κοινωνικό 
περιβάλλον. Τό περιεχόμενό της 
λαμβάνεται άπό τόν τρόπο τού συ- 
ναισθάνεσθαι καί τού σκέπτε- 
σθαι τού περιβάλλοντος τού δη
μιουργού καλλιτέχνη.

Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α
Ε Κ Θ Ε Μ Α Τ Α

Τά έκ τών άνασκαφών τής τε
λευταίας ΙΟΟετίας είς τόν Ελληνι
κόν χώρον άρχαιολογικά ευρήματα 
άπέδειξαν δτι ή χώρα μας κατοι- 
κεΐτο άπό τήν Λιθική έποχή. Τότε 
πού ό άνθρωπος έζοΰσε άκόμη σέ 
σπήλαια, άγνοοΰσε τά μέταλλα, 
τήν καλλιέργεια τής γής καί έτρέ- 
φετο μέ θηράματα ή καρπούς δέν
δρων. Κατεσκεύαζε δέ τά έργαλεΐα 
καί τά δπλα του άπό πέτρες ή κόκ- 
καλα ζώων. ’Από τά άνευρεθέντα 
άντιπροσωπευτικά δείγματα τής πε
ριόδου τής Λιθοτεχνίας (40.000 - 
7.000 π.Χ.), δίνεται μία εικόνά τής 
τέχνης καί τού τότε πολιτισμού πού 
έξηπλώθη είς τήν ήπειρωτική καί 
τήν νησιωτική 'Ελλάδα. Κατά τούς 
προϊστορικούς χρόνους παρήχθη- 
σαν άξιόλογα άρχέγονα (πρωτο
γενή) άντικείμενα μέ έλαχίστη έπε- 
ξεργασία. Τό χαρακτηριστικώτερο 
λείψανο αύτής τής εποχής είναι τό 
πρωτογενές πέτρινο έργαλεΐο είς 
σχήμα άμυγδάλου. ’Αρκετά λείψα
να τής Νεολιθικής περιόδου υπάρ
χουν σήμερα σέ περιοχές τής Θεσ
σαλίας (νεολιθικοί οικισμοί, άντι- 
κείμενα κεραμεικής) δπου ένεφα- 
νίσθη γιά πρώτη φορά ό πολιτισμός

τής κυρίως Ελλάδος (Νεολιθικός). 
Ό  πρωτοπόρος τής Ελληνικής 
Προϊστορικής τέχνης άρχαιολόγος 
καί άκαδημαϊκός Χρήστος Τσούν- 
τας (1857 - 1934) άρχισε τις έρευνές 
του είς τούς έξω τής περιοχής Βό
λου κειμένους συνοικισμούς «Δι- 
μήνι καί Σέσκλο» καί άπεκάλυψε 
έτσι τό πρώτο κεφάλαιο τού Ε λ 
ληνικού πολιτισμού. Τά τόσον ση
μαντικά εύρήματα τών γενομένων 
είς τόν Θεσσαλικόν χώρο άνασκα
φών τού άειμνήστου X. Τσούντα 
κοσμούν σήμερα τό ’Εθνικό ’Αρ
χαιολογικό Μουσείο δπου ό έπι- 
σκέπτης μπορεί νά άρχίση τήν πρώ
τη γνωριμία του μέ τόν Ελληνικό 
πολιτισμό. Τά εύρήματα αύτά απο
τελούνται άπό πήλινα ειδώλιά, 
άντικείμενα ’Αγγειοπλαστικής καί 
Κεραμεικής τέχνης μέ καθαρά σχή
ματα, πληθωρικούς δγκους καί θε
ματικό πλούτο πού έκφράζει βα- 
θειά καί πολύπλευρη θρησκευτική 
πίστι καί θεμελιακές κοινωνικό - 
οικονομικές διαφοροποιήσεις τών 
πρώτων γεωργικών κοινωνιών τών 
οικισμών τής Νεολιθικής Θεσσα
λίας. Είδικώτερα πρέπει νά λεχθή 
δτι χωριστό ένδιαφέρον παρουσιά
ζουν : Ή  Κουροτρόφος τού Σέσκ
λου πού έχει τήν τολμηρή διακό- 
σμησι τών στεατοπυγικών γυναι
κείων μορφών τών παλαιοτέρων 
νεολιθικών φάσεων τής τέχνης είς 
τήν Θεσσαλίαν καί άλλαχοΰ. Τό 
ειδώλιο καθιστής άνδρικής μορφής, 
μέ περίπλοκη άρχιτεκτονική καί 
πλαστική έκφρασι. Τά ’Αγγεία τής 
μέσης νεολιθικής έποχής μέ σχή
ματα περίτεχνα, άπλή, σοφή καί 
έξοχα υπολογισμένη διακόσμηση. 
Οί Κομψές Σαλτσιέρες τής πρω
τοελλαδικής περιόδου μέ εύαίσθη- 
τες καμπύλες. Διάφορα άλλα αντι
κείμενα κεραμεικής τού τέλους τής 
νεολιθικής περιόδου μέ διακόσμη- 
ση, δγκο, δυναμισμό, περίπλοκη 
σχηματική σύνθεσι καί υπολογι
σμένη διάταξι πού ίσως αύτή μέσα 
στά γεωμετρικά μοτίβα κλείνει 
πλούσιους κόσμους πού έκπέμπουν 
καλλιτεχνική ευαισθησία. ’Αρκετά 
’Αγγεία μέ μεταλλική κατανομή 
(Αύστηρή Κεραμεική δημιουργία) 
καί Άμαυρόχρωμα άγγεΐα μέ δια- 
κόσμησι θαμπή πού χαρακτηρί
ζουν τήν μεσοελλαδική φάσι καί τά 
πρώτα έλληνικά φύλα. Διάφορα 
άλλα λίθινα δπλα, έργαλεΐα καί 
άντικείμενα τής τέχνης τών πρω
τογόνων πού συνδέονται στενά μέ 
πρακτικούς σκοπούς (ώφελιμότης) 
καί έξυπηρετοΰν τις ανάγκες τής
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Μεγάλο πήλινο ειδώλιο. Ή  άνδρική αυτή μορφή με την στιβαρή διάπλασι καί 
τους στερεούς πλαστικούς όγκους αποτελεί λαμπρό δείγμα τής Θεσσαλικής είδωλο- 
πλαστικής στην αρχή τής εποχής τοϋ χαλκού.

άπλής καθημερινής ζωής τους. 
Πολλά απ’ αυτά βρίσκονται καί είς 
τό Μουσείο τής πόλεως τοΰ Βόλου.

Ή  μελέτη τών δημιουργημάτων 
τής πρωτόγονης αυτής τέχνης έπι- 
τρέπει νά γνωρίσωμε τις πιό απλές 
μορφές τέχνης καί νά κατανοήσωμε 
καλύτερα τήν προηγμένη (σύνθετη)

τέχνη τών πολιτισμένων λαών.
Τά προαναφερθέντα αύτά λείψα

να τής Νεολιθικής τέχνης άνευρέ- 
θησαν κατά καιρούς είς όρεινούς 
συνοικισμούς ή γηλόφους οί όποιοι 
είς τήν Θεσσαλίαν λέγονται «Μα- 
γοΰλες». Είς τόν Θεσσαλικόν βε
βαίως χώρο, σάν πρώτον σημαντι

κόν κέντρον άναπτύξεως τής τέχνης 
καί τοΰ Έλλαδικοΰ πολιτισμοΰ, 
έγιναν άρκετές μέχρι σήμερα άξιό- 
λογες άνασκαφές άπό έπιφανεΐς 
άρχαιολόγους καί εΰρέθησαν ευά
ριθμα άρχαιολογικά άντικείμενα 
πού κοσμοΰν, όπως προαναφέρθη 
τό Εθνικό Αρχαιολογικό Μου- J 
σεϊο καί τό Μουσείο Βόλου. Πρό
σφατα μάλιστα δημοσιεύματα τοΰ 
ήμερησίου Αθηναϊκού τύπου (Έφη 
μερίδες Καθημερινή καί Εστία τής 
12-5-1976) άνέφεραν ότι ή Εφο
ρεία Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων Λα- 
ρίσσης έπεσήμανε είς τήν περιφέ
ρεια τής Θεσσαλίας 200 προϊστο
ρικούς οικισμούς οί όποιοι θά άνα- 
σκαφοΰν. Άπό τις τελευταίες έξ 
άλλου άνασκαφές τής ίδιας ’Εφο
ρείας, ήλθαν είς φώς τά άκόλουθα 
άξιόλογα εύρήματα : 4 ψηφίσματα 
τών Λαρισσαίων (2 τιμητικά καί 2 
άπελευθερωτικά), ό βόρειος πύργος 
τοΰ άρχαίου τείχους τών Φαρσά
λων, όρθογώνιο μεγάλο κτίσμα (δυ
τική κορυφή λόφου) τοΰ Παλαιο
κάστρου Νεοχωρίου Άγιας καί μία 
μεγάλη ’Επιτύμβια στήλη είς τήν 
Λάρισαν, ύψους 1,85 μ, σχεδόν 
άκέραιη, πού έχει άνάγλυφη παρά- 
στασι γυναίκας όρθιας μέ τήν θε- ( 
ραπαινίδα της ή όποια σκύβει καί 
τής βάζει τό σανδάλι. ’Επίσης άνε- 
σκάφη τμήμα τοΰ Νεκροταφείου " 
τής άρχαίας Μητροπόλεως τής 
Καρδίτσης είς τό όποιον εΰρέθησαν 
ληκύθια, νομίσματα, μικρά φύλλα 
χρυσοΰ, ψήφοι άπό περιδέραια κ.ά. 
Μέ τήν δοκιμαστική δέ άνασκαφή 
πού έγινε εις τόν προϊστορικόν οί- | 
κισμόν τοΰ Σουφλίου τής Μαγού- ' 
λας πού άπέχει 5 μόλις χιλιόμετρα 
άπό τήν Λάρισα, άνεκαλύφθησαν 
τάφοι είς τούς όποιους έπραγμα- | 
τοποιεΐτο καΰσις νεκρών. Άπό τά 
άνευρεθέντα δέ μέσα είς αύτούς άγ- 
γεΐα, συνάγεται τό συμπέρασμα 
πώς ή καΰσις τών νεκρών ήταν πα- 
λαιότατο έθιμο, γνωστό είς όλη 
τήν Ελλάδα άπό τήν Νεολιθική ! 
άκόμη έποχή.

Πρέπει έπίσης ν’ άναφερθή ότι 
πολυάριθμα άξιόλογα άρχαιολογι- I 
κά εύρήματα τής Προϊστορικής καί I 
τών μετέπειτα περιόδων τής Έ λλη-1 
νικής Τέχνης άνευρέθησαν άπό I 
άνασκαφές πού έπραγματοποιήθη- 
σαν είς Μακεδονίαν, Πελοπόννη
σον, Κρήτην, Κυκλάδες, Αττικήν, 
Βοιωτίαν καί είς άλλες τής χώρας 
μας περιοχές. Γιά τό θέμα όμως αύ- J 
τό θά δοθούν σχετικά στοιχεία είς I 
τό έπόμενο τεΰχος.
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" Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε , ,

ΑΠΟ ΤΟ Α Γ Ρ Υ Π Ν Ο  Ε Ι Κ Ο Σ Ι Τ Ε Τ Ρ Α Ω Ρ Ο  
Μ Ι Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

Ό  φόνος πού... 
δεν έγινε ποτέ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ μεσάνυχτα. Ό λοι σχε
δόν οΐ ένοικοι τής πολυκατοικίας έχουν 
παραδοθή στις αγκάλες τού.. .  Μορ- 
φέιος. Μόνο μιά κυρία τού πέμπτου όρό- 
φου δέν λέει νά τήν πάρη ό ύπνος. Σέ 
κάποια στιγμή συγκεχυμένες φωνές κάτι 
σάν συζυγικό καυγαδάκι, φτάνουν μέχρι 
ταύτιά της. Ή  περιέργειά της τήν βγάνει 
μέχρι τήν πόρτα καί τότε άκούει καθαρά 
μιά φοβερή σκηνή:

—Άπιστη! Κι’ έγώ πού σούχα τόση 
έμπιστοσύνη.. .  Καί μέ ποιόν; Μέ τόν 
καλύτερό μου φίλο! Μά δέ θά μού γλυ- 
τώσης, άκοϋς; δέν θά μού γλυτώσης.. .  
Νά! αύτό έδώ τό μαχαίρι θά ξεπλύνη τήν 
ντροπή μου! Αύτό!

—Μή! Λυπήσου με!... Λυπήσου με!... 
Δέν είναι άλήθεια.. .  Άσεμε νά σού 
έξηγήσω.. .  'Ασεμε. Μή! Βοήθειααα!.. .  
βοήθειααα!
Άλλόφρονη τρέχει καί σηκώνει τ’ άκου- 
στικό τοϋ τηλεφώνου. Σχηματίζει τό 
109. Ή  φωνή της όμως είναι τόσο τρο
μαγμένη πού μόλις φτάνει μέχρι τ’ αύτιά 
τοϋ τηλεφωνητοϋ Χωροφύλακος, ό όποι
ος άναγκάζεται νά έπαναλάβη τόν τίτλο 
τής Υπηρεσίας του:

—’Ορίστε, "Αμεσος Έπέμβασις...
—’Εσάς θέλω.
—Σάς άκούω.
—Τρέξτε, προλάβετε!
—Νά προλάβουμε, άλλά τί;
—Φόνο, Φόνο έν ψυχρφ!
—Φόνο; έπανέλαβε ό Χωροφύλαξ καί 

στήν φωνή του διακρινόταν τώρα μιά 
άδιόρατη άνηουχία.

—Μάλιστα φόνο. Φόνο ειδεχθή, μέ 
Ραχαίρι! "Αχ! τρέμω, Κύριε Χωροφύλαξ. 
Φοβάμαι μήπως άντιληφθή ότι τηλεφώ
νησα καί μπή καί μέ σκοτώσει. Γι’ αύτό 
μιλάω τόσο σιγά. Καί είμαι όλομόναχη..

—Ψυχραιμία. Φτάνουμε άμέσως. Πέ
στε μας μόνο τήν διεύθυνσή σας.

—Φιλοθέη όδός. . .  άριθ.. .  ψιθύρισε 
ή γυναικεία φωνή.

Δέν χρειάστηκαν παρά λίγα δευτερό
λεπτα καί τό πλήρωμα ένός περιπολικού 
αύτοκινήτου χτυπούσε στό διαμέρισμα

τής κυρίας, άφοΰ διαπίστωσε ότι σ’ όλη 
τήν πολυκατοικία έπικρατοΰσε απόλυτη 
ήσυχία. Άνοιξε δειλά καί μόλις άντί- 
κρυσε τούς Χωροφύλακες ίσα πού κρατή
θηκε νά μή πέση στήν άγκαλιά τους. Τούς 
πήρε μέ τό ζόρι σχεδόν στό διαμέρισμά 
της κι’ άρχισε νά τούς έξιστορή τά δια- 
τρέξαντα. Προσέθεσε μάλιστα ότι μετά 
άπό τό φόνο ό δράστης πιθανόν νά προ- 
έβη στό «άπονενοημένον» γιατί δέν 
άκούστηκε τίποτα καί ούτε κανείς βγήκε.

Ύστερα άπ’ αύτό τό πλήρωμα τοϋ 
περιπολικού άναγκάστηκε μέ πολλούς 
δισταγμούς νά χτυπήση τήν πόρτα τού 
διαμερίσματος, πού ύπέδειξε ή κυρία.

Μετά άπό λίγο φάνηκε στό άνοιγμά 
της ένας κύριος άρκετά ξαφνιασμένος 
άπ’ τή νυχτερινή.. . .  έπιδρομή. Όταν ό 
έπικεφαλής τού πληρώματος τού έξή- 
γησε τό σκοπό τής έπισκέψεως έβαλε 
τά γέλια. Κάλεσε μάλιστα καί τό .. .  
θύμα του ν’ άκούση. Τί νομίζετε λοιπόν 
ότι είχε συμβή; Ό  Κύριος καί ή Κυρία 
άποτελοΰσαν ζευγάρι στή ζωή καί στό 
θέατρο. Μετά άπό λίγες μέρες είχαν 
πρεμιέρα. Σύμφωνα μέ τό σενάριο στό 
φινάλε υπήρχε μιά σκηνή φόνου. Οΐ 
ήθοποιοί λοιπόν μελετούσαν τούς ρό
λους τους. Καί άπό έκεϊ προήλθε ή παρε
ξήγηση. . .

Μετά άπό αύτό ό έπικεφαλής ζήτησε 
συγγνώμην άπό τό θεατρικό ζευγάρι γιά 
τήν ένόχληση καί τού ευχήθηκε καλή 
έπιτυχία στό νέο του έργο. Γελώντας 
μάλιστα προσέθεσε: Ά ν  καί τή θεωρώ 
βεβαία άφοΰ τό παίξιμό σας είναι τόσο 
φυσικό πού ή κυρία—έδειξε τήν γυναίκα 
πού τηλεφώνησε καί πού είχε μείνει μ’ 
άνοιχτό τό στόμα άπό τήν έκπληξη— 
πείστηκε πραγματικά ότι είχε γίνει τό .. .  
έγκλημα.

Τά «τρομερά παιδιά» 
τής έποχής μας

—ΑΜΕΣΟΣ Έπέμβασις έκεϊ;
—Μάλιστα όμιλεΐτε παρακαλώ...
—Τρέξτε γρήγορα στό Χαλάνδρι όδός.. 

συμβαίνει κάτι σοβαρό.

—Παρακαλώ μάς έξηγείτε σύντομα τί 
άκριβώς συμβαίνει;

—Δέν ξέρω.
—Θά άστειεύεσθε άσφαλώς κύριε.. .
—Ό χ ι σάς μιλάω είλικρινά. . .  Τηλε

φωνώ άπό ένα περίπτερο. Τώρα μόλις 
περνώντας άπό έδώ, άπό τό σπίτι πού 
βρίσκεται στό νούμερο..., ακόυσα μιά 
γυναικεία φωνή νά φωνάζη «Βοήθεια».

—Καλώς ,εύχαριστοΰμε...

—Τήν Ιδια κιόλας στιγμή, τό τηλέ
φωνο ξαναχτύπησε. Άπό τήν άλλη άκρη 
τού σύρματος άκούστηκε ή σπαραχτική 
φωνή μιάς ήλικιωμένης άπό δ,τι φαινό
ταν γυναίκας.

—Βοήθεια!.. .  Τρέξτε γρήγορα στό 
Χαλάνδρι όδός.. .  Ό  έγγονός μου κινδυ
νεύει! Σβύνει!.. .  Χάνεται!.. .  Τρέξτε 
καλοί μου άνθρωποι γιατί λείπουν οι 
γονείς του καί είμαι όλομόναχη.

Ό  τηλεφωνητής δέν χρειάστηκε ν’ 
άκούση περισσότερα γιά νά καταλάβη. 
Σέ λίγα λεπτά κατέφθασε έπί τόπου ένα 
περιπολικό. ΟΙ Χωροφύλακες άνέβηκαν 
τρέχοντας τά σκαλιά μιάς μονοκατοικίας 
καί χτύπησαν τό κουδούνι. Τούς άνοιξε 
μιά ήλικιωμένη γυναίκα πού όλοφυρόταν. 
Σ’ ένα ντιβάνι βρισκόταν ξαπλωμένο 
ένα ΙΟχρονο περίπου άγόρι. Ό  έπικε
φαλής Ενωμοτάρχης πρόσεξε τότε τούς 
άφρούς πού έβγαιναν άπό τό στόμα τού 
παιδιού.

—Γρήγορα! είπε στούς Χωροφύλακες.
Τότε έγινε κάτι τό έκπληκτικό. Ό  

πιτσιρίκος άφοΰ άνοιξε τά μάτια, έκλεισε 
τό ένα μέ σημασία στόν Ενωμοτάρχη. 
Εκείνος τά έχασε στήν κυριολεξία.

—Δέν έχω τίποτε φίλε.. .  Κόλπο είναι... 
τού ψιθύρισε μέ συγκατάβαση μεγάλου. 
Μόνο μήν άκούση τίποτα ή γιαγιά μου. 
Θά σάς έξηγήσω.

Καί ό τρομερός αύτός μπόμπιρας έξή- 
γησε: ΟΙ γονείς του έλλειπαν ταξίδι, 
γεγονός πού τού είχε έξασφαλίσει άπό- 
λυτη έλευθερία. Ήταν καθώς είπε άδιά- 
βαστος. Καί έπειδή ό δάσκαλός του δέν 
χωράτευε, σκέφθηκε νά κάνη σκασιαρ
χείο μέ τήν μέθοδο τής ξαφνικής άδια- 
θεσίας. Γιά νά γίνη μάλιστα περισσότερο 
πειστικός, έχρησιμοποίησε κοινή όδον- 
τόπαστα (!) γιά τήν δημιουργία.. ,άφοοϋ. 
Φαίνεται όμως ότι πήρε πολύ ζεστά τό 
ζήτημα μέ άποτέλεσμα νά φτάση ή όλη 
ύπόθεση μέχρι τήν Άμεσο ’Επέμβαση. 
Αύτό δέν τό είχε ύπολογίσει. Πάντως 
γιά τήν ώρα τούλάχιστον, θά πρέπει νά 
άντιπροσωπεύει τό πιό τρομερό παιδί 
τού Χαλανδρίου. Αύτά αύτοσχεδιάζουν 
οί πιτσιρίκοι έν έτει 1976. Λέτε μέ αύτό 
νά παίζουν μ’ έμάς τούς μεγάλους;
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Η ΑΠΑΓΩΓΗ

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟ

ΚΡΑΙΠΕ

Μιά παράτολμη δσο και θε
αματική καταδρομική επι
χείρηση του Δευτέρου Παγ
κοσμίου Πολέμου πού έξε- 
τέλεσαν με επιτυχία 2 Βρετ- 
τανοι ’Αξιωματικοί, 3 Χω
ροφύλακες, καί 7 Κρήτες 
πολίτες καί πού την διευκό
λυναν με συγκινητική αυ
ταπάρνηση δεκάδες άλλοι 
ένοπλοι καί άοπλοι άγωνι- 
σται τής ήρωϊκής Κρητικής 
’Αντιστάσεως.

*
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ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΠΑ 
Υπομοιράρχου

"Οταν οί αιδηρόφρα- 
τες ορδές τών Νάζι 
έλύγισαν την ηρωικήν 
άμυνα τών υπερασπι
στών τής Κρήτης τον 
Μάϊον τοϋ 1941 ψυ
χωμένοι πολεμιστα'ι 
καί μαζύ μ’ αυτούς 
αρκετοί άνδρες τής 
Χωροφυλακής πού 
ποτέ δεν παραδέχτη
καν οτι χάνοντας μια 
μάχη έχασαν τελικά 
καί τον πόλεμο ανε
βαίνουν στα δυσπρό
σιτα κρητικά βουνά 
καί συνεχίζουν τον 
άγώνα κατά τοϋ κα- 
τακτητοΰ μέχρι τήν 
τελική νίκη.

‘Η Απαγωγή τοΰ Στρατηγού Κράϊπε είναι ένα θέμα πού έχει έντυπω- 
σιάσει τήν διεθνή κοινή γνώμη σέ Παγκόσμια κλίμακα. Τό καταπληκτικό 
αύτό έγχείρημα τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει Απασχολήσει 
σεναριογράφους , δημοσιογράφους , συγγραφείς, παραγωγούς ραδιοφωνι
κών καί τηλεοπτικών προγραμμάτων , καί ένα σωρό Ακόμη Ανθρώπους .

*Η παρουσίαση τοϋ δλου θέματος γίνεται πΑντα μέ μικρές ή μεγάλες 
παραλλαγές. Πολύ φυσικό θά έλεγε κανείς, Αφού τό Ανεπανάληπτο αυτό 
κατόρθωμα, Από τότε Ακόμη πού ήταν νωπό, έχει περΑσει στόν χώρο τοΰ 
θρύλου.

Ε μ ε ίς  έδώ δέν θά προσπαθήσωμε νά κάνωμε οΰτε Ανάλυση, οΰτε κρι
τική , ούτε σχολαστική έξιστόρηση τοϋ μεγάλου αΰτοΰ κατορθώματος. 
Μακάρι νά είχαμε χρόνο καί χώρο γιά νά έξαντλήσωμε τό θέμα αύτό μέχρι 
τήν τελευταία του λεπτομέρεια. Σέ μιά τέτοια περίπτωση θά μας δινόταν ή 
εύκαιρία νά τιμήσωμε τΙς στήλες μας μέ τά όνόματα δλων Ανεξαιρέτως 
έκεΐνων πού συνέβαλαν στήν έπιτυχία τής Απαγωγής τοΰ Στρατηγού Κράϊπε 
καί Ακόμη : Μέ τά όνόματα καί έκείνων πού έχασαν τήν ζωή , τήν ύγεία, 
ή τήν περιουσία τους, Από τά φοβερά Αντίποινα πού έξαπέλυσαν οί Γερμανοί 
μετά τήν Απαγωγή .

Σέ Αντιστάθμισμα τής παραλείψεώς μας αύτής, Αφιερώνομε τό κεί
μενο πού έπακολουθεΐ ρτήν Κρητική Γενναιοψυχία. Σέ αύτή τήν μεγάλη 
παραδοσιακή Αρετή τοΰ Κρητικού λαοΰ στηρίχθηκε ή Απαγωγή τοΰ Στρα
τηγού Κράϊπε Αλλά καί κάθε Αλλη προηγούμενη ή μεταγενέστερη Συμμαχική 
έπιτυχία στήν ήρωϊκή Μεγαλόνησο.

ΑΠΟ ΤΗΝ -ΕΚΟΥΣΙΑ,, ΦΥΓΗ ΤΟΥ 
ΙΤΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΡΤΑ ΜΕΧΡΙ 
ΤΗΝ- ΑΚΟΥΣΙΑ,, ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΕΡ
ΜΑΝΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑ Ϊ ΠΕ

’Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1943 
"Ενα «θερμό» καλοκαίρι μέ 

ραγδαίες εξελίξεις

ΙΟΥΛΙΟΣ 1943.......  Ή  ζυγαριά τοϋ πο
λέμου, έχει ήδη άρχίσει νά κλίνη στα
θερά ύπέρ τών Συμμάχων. Παντού ή 
κατάσταση γιά τις άλλοτε άνίκητες 
δυνάμεις τής Βέρμαχτ δλο καί χειροτε
ρεύει. Στά Ρωσικό μέτωπο ή 6η Στρατιά 
τού Στρατηγού Φόν Πάουλους, μετά τή 
συντριβή της στό Στάλινγκραντ, περι
φέρεται σάν φάντασμα στις άπέραντες 
στέππες καί άποδεκατίζεται σέ κάθε βήμα 
της. Ή  Συμμαχική 'Αεροπορία σφυροκο- 
πάει Ανελέητα Γερμανικούς στρατιω
τικούς στόχους, ένώ στήν Μεσόγειο ό 
στόλος τού Κάννιγκαμ κυριαρχεί Από
λυτα. Τέλος στήν Β. 'Αφρική όλοκληρώ- 
νεται ή έκκαθάριση άπό τά τελευταία 
λείψανα τοΰ «Άφρικα Κόρπς», ένώ 
στήν Σικελία ή Συμμαχική Απόβαση 
έχει κιόλας Αρχίσει. Ή  Απροσδόκητη 
αύτή «σφήνα» στό ύπογράστριο τοΰ 
’Αξονικού Αμυντικού σώματος, αίφνι- 
διάζει τούς δύο έταίρους τού Φασισμού. 
Μόνο πού. ό Μπενϊτο Μουσολίνι δέν 
προλαβαίνει νά συνειδητοποιήση τήν
έκταση τοΰ κακού γιατί άπλούστατα.......
χάνει τήν έξουσία. Στις 25 ’Ιουλίου 1943 
άνατρέπεται άπό τόν τότε βασιλέα Βίκτω- 
ρα 'Εμμανουήλ, καί τόν «μεγάλο Αδικη
μένο» άπό τόν Ντούτσε ΣτρατάρχηΜπαν- 
τόλιο. Ή  συντριπτική πλειοψηφία τών 
'Ιταλών 'Αξιωματικών αισθάνεται μεγάλη

Ανακούφιση στήν σκέψη ότι ή έκπαρα- 
θύρωση τοΰ Μουσολίνι συντομεύει Ακό
μη περισσότερο τήν Απόσταση γιά τήν 
λήξη τοΰ πολέμου. Καί πρώτος άπό όλους 
ό Στρατηγός "Αντζελο Κάρτα, Διοικητής 
τών ’Ιταλικών μεραρχιών «Σιέννα» καί 
«Λέτσε» πού κατείχαν τότε τό ’Ανατολικό 
κομμάτι τής Κρήτης, μέ έδρα τήν Νεά
πολη Λασηθίου. Πολύ φυσικό νά αισθά
νεται ικανοποιημένος ό Στρατηγός Κάρ
τα, άφοΰ κοντά στ’ άλλα ήταν καί στενός 
φίλος τοΰ Βίκτωρα ’Εμμανουήλ άπό τόν 
καιρό πού είχε χρηματίσει υπασπιστής 
του. Γι’ αύτό χωρίς καθυστέρηση έζή- 
τησε έπίσημα άπό τήν ’Αγγλική μυστική 
Αποστολή στήν Κρήτη νά τόν βοηθήση 
γιά νά έπιτεθή έναντίον τών Γερμανών, 
μέ ώρισμένες βέβαια προϋποθέσεις. Μία 
άπό αύτές ήταν ή ταυτόχρονη συμμαχική 
άπόβαση στήν Κρήτη. Ή  σχετική πρό
τασή του έγινε μέσω τοΰ Λοχαγού Φράνκο 
Ταβάνα, έπικεφαλής τής ‘Ιταλικής Άντι- 
κατασκοπείας στήν περιοχή Λασηθίου.

’Αρχηγός τής Αγγλικής μυστικής 
Αποστολής στήν Κρήτη ήταν τότε ό 
Άντισυνταγματάρχης Τόμ Νταμπάμπιν, 
καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής ’Οξ
φόρδης μέχρι τήν έκρηξη τού πολέμου. 
’Επικεφαλής τού δικτύου αΰτοΰ μέχρι 
τήν Γερμανική εισβολή στήν Κρήτη, 
ήταν ό έγκατεστη μένος στήν βίλλα 
«’Αριάδνη» τοΰ ’Ηρακλείου—μετέπειτα 
κατοικία τοΰ Στρατηγοΰ Κράϊπε!—Τζών 
Πεντέλμπουρυ, Διευθυντής τής έκεϊ ’Αγ- 
λικής ’Αρχαιολογικής Σχολής. Σέ μιά 
όμως άπό τις έπιχειρήσεις τής μάχης 
τής Κρήτης τραυματίσθηκε θανάσιμα. 
Οί Γερμανοί—συνηθισμένοι άπό τά

349



Η ΑΠΑΓΩΓΉ 
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άπίθανα «παιχνίδια» τής ’Αγγλικής κα
τασκοπείας—προκειμένου νά βεβαιωθούν 
ότι πράγματι είχε σκοτωθή, διέταξαν τήν 
έκταφή τού πτώματος. Καί βεβαιώθηκαν 
άπόλυτα, δτι ό μεγάλος άντίπαλός τους 
στήν σκακιέρα τού μυστικού πολέμου 
είχε βγή όριστικά έκτός μάχης, άπό ένα 
χαρακτηριστικό σημείο: Τό γυάλινο
μάτι πού «φορούσε» ό Πεντέλμπουρυ. 
Στήν θέση τού τελευταίου—καί μάλιστα 
χωρίς χρονοτριβή—τοποθετήθηκε ένα 
άλλο δοκιμασμένο στέλεχος τών ’Αγ
γλικών μυστικών υπηρεσιών: Ό  κάπταιν 
Φράνσις Πούλ. Παληός καί καλός γνώ
στης τής Κρήτης, άφοΰ προπολεμικά 
ήταν άερολιμενάρχης τής «Έμπείριαλ 
Αίϊργουαίης» πού διατηρούσε καθώς 
είναι γνωστό στήν Σπιναλόγκα Σταθμό 
’Υδροπλάνων. Μέχρι νά άναλάβη τά 
καθήκοντά του ό Τόμ Νταμπάμπιν, στήν 
Κρήτη είχαν δράσει καί οί τότε "Αγγλοι 
Λοχαγοί Τζάκ Σμίθ Χιούζ καί Μόντυ 
Γκουντχάουζ (σ.σ. ό τελευταίος άργό- 
τερα προωθήθηκε στήν ήπειρωτική 'Ελ
λάδα). Επίσης καί ό Ταγματάρχης Τζών 
Φήλντιγκ, ένας πανύψηλος ’Ιρλανδός, 
πού ήταν μάλιστα καί έξάδελφος τής 
ήθοποιοΰ Βίβιαν Λή. Μόλις έγινε άπό 
πλευράς Στρατηγού Κάρτα ή κρούση 
πού προαναφέραμε, Ύπαρχηγός τής 
«Άνιβάνς Φόρς 133»—έτσι είχε μετο- 
νομασθή ή ’Αγγλική 'Υπηρεσία Ειδικών 
Επιχειρήσεων—στήν Κρήτη, ήταν ό 
τότε Ταγματάρχης Πάτρικ Λή Φέρμορ. 
Ό  θρυλικός ’Ιρλανδός— γι’ αύτό τόν 
άποκαλοΰσαν «Πάντυ»—μέ τό ψευδώνυμο 
«Μιχάλης» ή «Φιλεντέμ» όπως ήταν τότε 
καί έξακολουθεΐ νά είναι άκόμη καί σή
μερα πασίγνωστος στήν Κρήτη. Ό  Λή 
Φέρμορ, ύστερα άπό συνεννοήσεις μέ 
τόν Νταμπάμπιν καί τόν ήρωικό Καπετάν- 
Μπαντουβά, άνέλαβε μιά έπικίνδυνη 
άποστολή: Νά συναντηθή μέ τόν Στρα
τηγό Κάρτα μέσα στό Στρατηγείο του! —  
Καί έπραγματοποίησε τό παράτολμο 
αυτό έγχείρημα «κάτω άπό τήν μύτη» 
τών Γερμανοϊταλών, συνοδευόμενος άπό 
δύο άχώριστους συντρόφους του: Τόν 
Χωροφύλακα Μανώλη Πατεράκη, καί 
τόν Γιώργο Τυράκη, βασικά στελέχη 
τής «F.133». Τό γιατί οί δύο ’Ιταλικές 
Μεραρχίες δέν κινήθηκαν τελικά έναν- 
τίον τών Γερμανών, αύτό είναι μιά άλλη 
μεγάλη ίστορία πού δέν χωράει έδώ. Γε
νικά ή «ύπόθεση Κάρτα», άντιπροσω- 
πεύει ένα τεράστιο όσο καί συναρπαστικό 
Κεφάλαιο τού τελευταίου πολέμου. ’Εμείς 
έδώ σημειώνομε λακωνικά τά έξής: Ό  
Λή Φέρμορ, μετά τις έπιφυλάξεις τού 
’Ιταλού Στρατηγού καί τόν καλπασμό 
άλλων έξελίξεων—Συμμαχική άπόβαση 
στήν Καλαβρία (3-9-1943), συνθηκολό
γηση τής ’Ιταλίας (8-9-1943) κ.λ.π.—τόν 
έπεισε νά τόν φυγαδεύση στό Κάιρο!.. .  
Καί μάλιστα σέ στιγμές πού στήν Κρήτη 
άπό πλευράς Γερμανοϊταλών είχε δημι- 
ουργηθή ένα άληθινό πανδαιμόνιο. Έν 
όλίγοις συνέβαιναν τά έξής: Οί ούσια- 
στικά άκέφαλες ’Ιταλικές Μεραρχίες

είχαν διαλυθή στήν κυριολεξία, καθώς ό 
κύριος όγκος τών δυνάμεών τους κατευ- 
θυνόταν ήδη πρός τά βουνά. ’Από τό 
άλλο μέρος οί Γερμανοί προσπαθούσαν 
νά ματαιώσουν όπωσδήποτε τήν κίνηση 
αύτή, πού έσήμαινε μελλοντική ένωση 
μέ τις ένοπλες όμάδες τής Κρητικής 
Αντιστάσεως. Καί ό Καπετάν Μπαν- 
τουβάς μέ τούς άνδρες του χτυπούσε άνε- 
λέητα κάθε Γερμανική διείσδυση στά 
σημεία διαρροής τών ’Ιταλών, πού μοί
ραζαν στούς κατοίκους όπλισμό καί 
πυρομαχικά. ’Αποτέλεσμα: Ό  Διοικητής 
τών Χερσαίων Γερμανικών δυνάμεων 
Κρήτης Στρατηγός Μύλλερ, άφηοε τήν 
όργή του νά ξεσπάση μέ καταστροφές 
καί όμαδικούς φόνους άμάχων πολιτών 
καί ’Ιταλών στρατιωτικών. Ή  διαταγή 
του ήταν ρητή: «Έκτελεΐτε πάντα συλ- 
λαμβανόμενον, κατεδαφίζετε καί πυρπο
λείτε χωρίς οίκτον καί διάκρισιν ...» . 
Μόνο στήν ’Επαρχία Βιάννου έγιναν 
500 έκτελέσεις καί ισάριθμες συλλήψεις 
άθώων πολιτών, καθώς καί φοβερές κατα
στροφές σέ περιουσίες. Ή  μανία τού 
Στρατηγού Μύλλερ κορυφώθηκε τό βρά
δυ τής 16-9-1943, όταν σπεύδοντας πρός 
τό Στρατηγείο τού Κάρτα τόν πληροφό
ρησαν ότι μόλις τό ίδιο άπόγευμα είχε 
έξαφανισθή μαζί μέ τόν Λοχαγό Ταβάνα, 
καί δύο άνώτερους ’Αξιωματικούς τού 
Επιτελείου του. Δηλαδή ό Λή Φέρμορ 
μόλις πού πρόλαβε νά «τό σκάση» μαζί 
μέ τόν Στρατηγό καί τούς άλλους. Ό  
Μύλλερ τότε άντέδρασε μέ πρωτοφανή 
άγριότητα. Άφώπλισε όλους τούς ’Ιτα
λούς—έκτός φυσικά άπό τούς δεδηλω
μένους φασίστες. Μάλιστα οί τελευταίοι 
κατέδωσαν όσους ’Αξιωματικούς ή πο
λίτες είχαν άντίστοιχα παραδώσει ή 
παραλάβει ’Ιταλικό όπλισμό. Ό λοι αύτοί 
συνελήφθησαν αιχμάλωτοι καί έξετελέ- 
σθησαν άργότερα μόλις έγινε γνωστό 
ότι ό Κάρτα είχε διαφύγει στό Κάϊρο. 
Προηγουμένως ό Λή Φέρμορ καί οί 
σύντροφοί του τόν είχαν προωθήσει κάτω 
άπό μυθιστορηματικές συνθήκες σέ μιά 
άκτή τού Λιβυκού (θέση «Τσούτσουρα»), 
Άπό έκεί όλόκληρη ή συνοδεία έφυγε 
γιά τήν Αίγυπτο τήν νύχτα τής 22-9-1943 
μέ ένα «Μότορ Λόντς» (σ.σ. μικρό ταχύ
πλοο καί έξωπλισμένο σκάφος έπιφα- 
νείας) πού στό έξής θά τό σημειώνωμε μέ 
τά άρχικά M.L. Κυβερνήτης του ήταν ό 
γιγαντόσωμος γεννειοφόρος πλοίαρχος 
Μπράϊαν Κόουλμαν. Καί ένας άπό τούς 
«ταξιδιώτες» γιά τήν Κρήτη μέ ένα 
άσύρματο στις πολλές «άποσκευές» του, 
ήταν ό Λοχαγός Σάντυ Ρέντελ (ψευδώ
νυμο «Άλέξης»), Οί δύο αύτοί ’Αξιωμα
τικοί άργότερα θά διαδραματίσουν ση
μαντικό ρόλο στήν άπαγωγή τού Στρα
τηγού Κράϊπε. Καί ένώ συνέβαιναν όλα 
αότά στήν άπόμερη αύτή παραλία, πίσω 
οί Γερμανοί «χτένιζαν» όλη τήν Κρήτη 
γιά νά άνακαλύψουν τό κρησφύγετο τού 
Στρατηγού Κάρτα. Ό  Στρατηγός Μύλ
λερ, μέ τήν έγκριση τού Διοικητοΰ τού 
Φρουρίου Κρήτης Στρατηγού Μπρό- 
γιερ, είχε θέσει σέ διαρκή συναγερμό 
όλες τις Γερμανικές δυνάμεις, ένώ παράλ
ληλα έφρόντισε νά έπικηρυχθή ό Ιταλός 
συνάδελφός του μέ τό ποσό τών 30 έκ. 
δραχμών. Χαρακτηριστική λεπτομέρεια: 
Μόλις ό τελευταίος έφθασε στό Κάιρο, 
έστειλε τό άκόλουθο μήνυμα:

«Στρατηγέ Μπρόγιερ! 
Εύρίσκομαι στήν Αίγυπτο. Σάς βεβαιώ 
πάντως ότι έγώ πού έγνώρισα τούς "Ελ
ληνες καλύτερα άπό έσένα, ότι ούδείς

καί μάλιστα Κρής, θά εΰρίσκετο νά προ- 
δώση έμένα καί νά πάρη τά 30 άργύριά 
σου. Νά είσαι όμως βέβαιος ότι υπάρ
χουν πάρα πολλοί Κρητικοί πού ευχα
ρίστως θά έσκότωναν έσένα, χωρίς νά 
λάβουν καμμιά άπολύτως άμοιβή!.. .

Στρατηγός Άντζελο Κάρτα».
Τελικά ή μεγαλύτερη άμοιβή γιά τούς 

Κρήτες, ήταν ή έκτέλεση τό 1945 στήν 
Αθήνα τών Στρατηγών Μύλλερ καί 
Μπρόγιερ, ύστερα άπό καταδίκη τους σέ 
θάνατο άπό τό Είδικό Δικαστήριο ’Εγ
κληματιών Πολέμου.. . .

Ή  σχεδίαση μιας ιστορικής 
απαγωγής

Ή  φυγάδευση τού Στρατηγού Κάρτα 
στό Κάιρο, έγινε δεκτή άπό τούς Συμ
μαχικούς κύκλους μέ μεγάλη Ικανοποί
ηση. 'Οπωσδήποτε ήταν μιά μεγάλη 
έπιτυχία πού έρχόταν τήν κατάλληλη 
στιγμή: Όταν οί γνωστές καταδρομικές 
έπιχειρήσεις τών κομμάντος στήν Σάμο 
καί τά Δωδεκάνησα, είχαν άποτύχει. Άπό 
τό άλλο μέρος είχε καί μεγάλη στρατιω
τική σημασία. Γιατί ό Στρατηγός Κάρτα 
μαζί του είχε παραλάβει ύστερα καί άπό 
«φιλική σύσταση» τού Λή Φέρμορ, ένα 
πολύτιμο γιά τούς Συμμάχους ύλικό: 
Φάκέλλους έπιχειρήσεων, σχέδια άμύ- 
νης τής Κρήτης, χάρτες όχυρώσεώς της, I 
καί άλλα σχετικά έγγραφα. Τό τελευταίο 
αύτό, καθώς καί ή πληροφορία τής Γερ- ί 
μανικής Άντικατασκοπείας πού μιλούσε ί 
γιά έπικείμενη συμμαχική άπόβαση στήν I 
Κρήτη, είχε άναστατώσει τό Βερολίνο. 
Γι’ αύτό καί ή Γερμανική όργή ξέσπασε 
πάνω σέ άθώους. Ό  Στρατηγός Μύλλερ ’■ 
κινούσε τά περισσότερα νήματα τού \ 
όργίου αίματος καί καταστροφών στήν 
Κρήτη. Ήδη τό Συμμαχικό Στρατηγείο 
τόν είχε καταγράψει στήν μαύρη βίβλο 
τών έγκληματιών πολέμου. ’Εκείνος όμως 
έξακολουθοΰσε νά δρά άνεξέλεγκτος. Ή  
φοβερή αύτή διαπίστωση ώδήγησε τόν Λή I 
Φέρμορ σέ πολλές σκέψεις. Καί τελικά I 
πήρε τήν μεγάλη άπόφαση: Έπρότεινε * 
τήν άπαγωγή καί μεταφορά τού Στρα
τηγού Μύλλερ στό Κάιρο!.. .  Ούτε λίγο 
ούτε πολύ ζητούσε κάτι, γιά τό όποιο 
μόνο τό Λονδίνο μπορούσε νά δώση 
«πράσινο φώς». "Ωσπου πήρε τό «όκέΰ», - 
καί μάλιστα μέ έξουσιοδότηση «έν λευκφ» 
σέ δ,τι άφοροΰσε τό σχέδιο τήςάπαγωγής. 
Μέ τήν μόνη δέσμευση πού έπιφορτιζόταν, 
ήταν ή μεθόδευση τής άπαγωγής νά γίνη 
μέ τέτοιο τρόπο ώστε είτε αύτή πετύχαινε 
είτε όχι, νά πεισθοΰν οί Γερμανικές 
Αρχές Κρήτης δτι έγινε άποκλειστικά 
άπό Άγγλους κομμάντος, προκειμένου 
νά άποφευχθοΰν τά άντίποινα σέ βάρος 
τού πληθυσμού τής Μεγαλονήσου. Ό  
Λή Φέρμορ χωρίς καθυστέρηση διάλεξε 
τούς άμεσους συνεργάτες του. Αύτοί 
ήταν οί δύο άχώριστοι σύντροφοί του 
(Χωροφύλαξ Πατεράκης —Τυράκης) καί 
ό Λοχαγός Ούιλλιαμ Στάνλεϋ Μόςς, 
γνωστός άπό τήν γλωσσομάθειά του 
(μιλούσε Γαλλικά καί Ρωσικά), καί τό 
ήρωϊσμό του στήν μάχη τής Ερήμου.

Οί τέσσερις συνεργάτες, πριν Αναχω
ρήσουν γιά τήν Κρήτη, έξεπαιδεύθησαν 1 
γιά 8 ήμέρες άλεξιπτωτισταί σ’ ένα στρα
τόπεδο τής Χάϊφας. Έπιστρέφοντας στό 
Κάιρο, άφιέρωσαν 5—6 ήμέρες γιά νά 
συμπληρώσουν τις προετοιμασίες τους. 
’Εκεί, ύστερα άπό εισήγηση τού Χωρο-
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ΟΙ ΑΠΑΓΠΓΕΙΣ ΑΜΑΡΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΒΙΟΛΑΚΗΣ

Έγεννήθη τό έτος 1910 εις Ά νώ - 
πολιν Σφακίων Χ ανίων. Κατετάγη 
είς τήν Χωροφυλακήν τό έτος 1933 
καί άπεστρατεύθη τό έτος 1958 ώς 
’Ενωμοτάρχης. Έ λαβεν μέρος είς τήν 
μάχην τής Κρήτης καί έν συνεχείφ 
ώργανώθη είς Ε .Ο .Κ . καί « F. 133 » . 
Ά φοΰ ήκολούθησε τήν όμάδα άπα- 
γωγης τοΰ Στρατηγού Κράϊπε μέχρι 
τοΰ Καΐρου, μετέβη ακολούθως είς 
τήν κατεχομένην ύπό τών Συμμαχι
κών Στρατευμάτων Νότιον ’Ιταλίαν, 
ένθα έξεπαιδεΰθη είς είδικήν Σχολήν 
κομάντος. Είς τάς τάξεις τοΰ Σώματος 
έπανήλθεν τόν 'Οκτώβριον τοΰ έτους 
1945, προαχθείς έπ’ άνδραγανθία είς 
τούς βαθμούς τοΰ Ύπε)νρχου καί 
Ένωμ)ρχου.

φύλακος Πατεράκη, ό Λή Φέρμορ έφρόν- 
τισε νά προωθηθούν σύντομα στήν Κρή
τη μέ ML τρία άκόμη δοκιμασμένα μέλη 
τής «F. 133»: "Ο Χωροφύλαξ Άντώνης 
Ζοϊδάκης, καί οί Άντώνης Παπαλεω- 
νίδας καί Γρηγόρης Χναράκης. Οί τελευ
ταίοι είχαν συμπληρώσει τήν έκπαί- 
δευσή τους σέ ειδική Σχολή σαμποτέρ. 
Καί δπως θά ίδοΟμε στήν συνέχεια, 
έπαιξαν, μεγάλο ρόλο στήν άπαγωγή τού 
Στρατηγού Κράϊπε. Οί Φέρμορ—Μόςς— 
Πατεράκης—Τυράκης, θά έπεφταν στήν 
Κρήτη μέ άλεξίπτωτο. Συγκεκριμένα ή 
ρίψη θά γινόταν στό ’Οροπέδιο τού Λα- 
οηθίου (θέση «Καθαρόν» μεταξύ τών 
χωριών Κριτσά καί Τάπες). Γιά τήν 
«ύποδοχή» τους είχε είδοποιηθή μέ τόν 
άσύρματο ό Λοχαγός Σάντυ Ρέντελ

Αλέξης»), πού δροΰσε στήν περιοχή 
αυτή. Τό μόνο θέμα πού έμενε «άνοιχτό» 
ήταν ή συγκεκριμένη ήμερομηνία πού 
θά γινόταν ή ρίψη. Αυτή έγινε καθώς θά 
ίδοΰμε στήν συνέχεια, τις.πρώτες ήμέρες 
τού Φεβρουάριου 1944. Μέχρι τότε ή 
«όμάδα τών τεσσάρων» είχε μεταφερθή 
άέσφ Βεγγάζης στό Πρίντεζι τής 'Ιταλίας, 
οπού γιά ένα διάστημα χρησιμοποιή- 
θήκε σέ διάφορες καταδρομικές άπο- 
βτολές.

Το πρώτο «τήμ» τών άπα- 
Υωγέων φθάνει στήν Κρήτη

ΒΡΑΔΥ 4 Φεβρουάριου 1944 στό 'Ορο
πέδιο τού Λασηθίου. “Ενα βράδυ άνυπό- 
μ°νης άναμονής γιά μιά όμάδα άπό

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Έγεννήθη τό έτος 1912 είς Κουστο- 
γέρακον Σέλινου Χ ανίων. Κατετάγη 
είς τήν Χωροφυλακήν τό έτος 1936. 
Κατά τήν διάρκειαν τής Κατοχής κα- 
ταδιωκόμενος ύπό τών Γερμανών διά 
τήν ένεργόν συμμετοχήν του είς τήν 
μάχην τής Κρήτης καί τήν όργάνωσιν 
όμάδος άντιστάσεως είς τό χωρίον 
καταγωγής του, κατέφυγεν είς τήν 
Μέσην ’Ανατολήν ένθα έξεπαιδεΰθη 
είς ειδικός Σχολάς κομάντος καί άλε- 
ξιπτω τιστώ ν. Ε κτός άπό τήν άπα- 
γωγήν τοΰ Στρατηγού Κράϊπε, ώς 
μέλος τής «F. 133» έλαβεν μέρος είς 
τήν φυγάδευσιν τοΰ ’ Ιταλού Στρατη
γού Κάρτα είς Μέσην ’Ανατολήν, είς 
διαφόρους πράξεις σαμποτάζ, ώς καί 
είς καταδρομικάς έπιχειρήσεις.

ένοπλους άνδρες πού άγρυπνδνε σιω
πηλοί μέσα στό τσουχτερό κρύο. Αύτοί 
είναι ό Λοχαγός Σάντυ Ρέντελ καϊοί 
Μανώλης Άγγελάκης, Χρήστος Ζαμπε- 
τάκης, καί Ίάσων Σταυρακάκης. Τά 
βλέμματά τους είναι καρφωμένα στον 
Ορίζοντα όπου τό φεγγάρι φαίνεται σάν 
νά παίζη κυνηγητό μέ τά σύννεφα πού 
όλο καί πυκνώνουν. Δίπλα τους ένας 
καλοφτιαγμένος σωρός άπό καυσόξυλα 
σέ σχήμα «X», είναι έτοιμος γιά νά δώση 
τό συμφωνημένο πύρινο σήμα άναγνω- 
ρίσεως. Τό άεροπλάνο γιά τήν ρίψη τών 
Φέρμορ— Μόςς— Πατεράκη— Τυράκη, 
όπου νάναι θά φανή. Πράγματι σέ λίγα 
λεπτά τό ραντεβού τών τολμηρών πρα
γματοποιείται μέ άπόλυτη άκρίβεια. Άπό 
τό βάθος τοΰ όρίζοντα άκούγεται ό βόμ- 
βος τών κινητήρων ,'Η φωτιά πού άνάβει 
άμέσως τό καθοδηγεί. Τό άεροπλάνο 
έλαττώνει ταχύτητα, χαμηλώνει, βγαίνει 
άπό τά σύννεφα, διαγράφει ένα κύκλο, 
καί άφήνει τόν πρώτο άλεξιπτωτιστή. 
Είναι ό Αή Φέρμορ, πού προσγειώνεται 
όμαλά στήν γή. Μέχρι νά πραγματο- 
ποιήση καί δεύτερο κύκλο, ό ούρανός 
σκοτεινιάζει ξαφνικά άπό τά μαύρα σύν
νεφα πού στροβιλίζει μέ μανία ό δυνατός 
άνεμος. Τό άεροπλάνο πραγματοποιεί 
άκόμη 1—2 κύκλους, άλλά μάταιος κόπος. 
Ή  όρατότης μέ τήν γή έχει έντελώς μη- 
δενισθή. Λίγα δευτερόλεπτα άκόμη καί ό 
βόμβος τών κινητήρων του χάνεται μέσα 
στόν σκοτεινό όρίζοντα. Ή  έπιχείρηση 
ουσιαστικά έχει άποτύχει. Τό ίδιο συμ
βαίνει καί στις έπόμενες 12 νυχτερινές 
πτήσεις. Αίτια πάντοτε: Οί δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΩΙΔΑΚΗΣ
Έγεννήθη τό έτος 1909 είς "Αγιον 

Ίωάννην Άμαρίου Ρεθΰμνης. Κατε
τάγη είς τήν Χωροφυλακήν τό έτος 
1932. Έ λαβεν μέρος είς τήν μάχην τής 
Κρήτης, καί άκολούθως καταδιωκό- 
μενος ύπό τών Γερμανών διά πατριω
τικήν δράσιν, μετέβη είς Μέσην ’Ανα
τολήν ένθα έξεπαιδεΰθη είς είδικήν 
Σχολήν σαμποτέρ. ’Ολίγον μετά τήν 
άπαγωγήν τού Στρατηγού Κράϊπε— 
Αύγουστος 1944— έφονεύθη είς συμ
πλοκήν μετά τών Γερμανών έξωθι τοΰ 
χωρίου ’Αρμένοι Ρεθΰμνης . Ή  Υ πη
ρεσία προήγαγε τούτον μετά θάνατον 
έπ’ άνδραγαθίφ είς τόν βαθμόν τού 
'Υπενωμοτάρχου.

Ή  τελευταία προσπάθεια έγινε στις 
22 Μαρτίου τό βράδυ. Τό άεροπλάνο είχε 
πραγματοποιήσει τήν τρίτη στροφή, 
όταν χαμηλά φάνηκαν σήματα άπό ένα 
κινούμενο φώς. Ό  Χωροφύλαξ Πατε
ράκης άναφέρει τότε στόν πιλότο ότι 
προέρχονται άπό τά μέλη τής όμάδος 
πού τρέχουν γιά τό σημείο ρίψεως. Ζη
τάει νά πέση ό ίδιος καί στήν συνέχεια 
νά δώση σήματα καί γιά τούς άλλους. 
Ό  πιλότος όμως άρνεϊται καί έπικαλείται 
τήν μεγάλη εύθύνη πού έχει άναλάβει. 
Καί ή συνέχεια: Τό άεροπλάνο περνών
τας πάνω άπό τόν έναέριο χώρο τού 'Η
ρακλείου, βάλλεται χωρίς έπιτυχία άπό 
Γερμανικό άντιεροπορικό πυροβολείο. 
’Ενώ κατευθύνεται πρός τήν Πελοπόν
νησο γιά τήν ρίψη έκεϊ ένός Άγγλου 
Ύπολοχαγοΰ καί μερικών 'Ελλήνων 
κομμάντος, παθαίνει ξαφνικά βλάβη στόν 
κινητήρα καί χάνει ύψος. Τελικά ή ρίψη 
στήν Πελοπόννησο ματαιώνεται. Καί 
άφοΰ κάθε περιττό βάρος ρίχνεται στήν 
θάλασσα, τό άεροπλάνο έπιστρέφει στήν 
βάση του ύστερα άπό μιά έφιαλτική 
πτήση. Όλες αύτές αί άποτυχημένες 
προσπάθειες έσήμαναν καθυστέρηση στή 
πραγματοποίηση τής άπαγωγής καί τό 
χειρότερο: Κινητοποίηση τών Γερμανών, 
οί όποιοι άφοΰ έμαθαν άπό τούς πρά- 
κτορές τους γιά τις άλλεπάλληλες αύτές 
νυχτερινές πτήσεις στήν περιοχή Λα
σηθίου, ύπέθεσαν ότι οί Σύμμαχοι πρα
γματοποιούσαν μαζική ρίψη κομμάντος 
μέ ειδικές άποστολές έν όψει άποβά- 
σεως. Ή  έπίμονη παρουσία τών Γερ
μανών στό όροπέδιο τοΰ Λασηθίου, 
άνάγκασε τόν Λή Φέρμορ νά μετακινήση
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τήν ομάδα του σ’ ένα νέο κρησφύγετο 
πού βρισκόταν κοντά στις Μάλες. Αυτό 
έγινε γιά μεγαλύτερη άσφάλεια άλλα καί 
γιά τήν ύποδοχή τών τριών συντρόφων 
του πού έφτασαν στήν Κρήτη άπό τήν 
θάλασσα. Στό ML πού τούς μετέφερε, 
κυβερνήτης ήταν ό γνωστός μας γεννειο- 
φόρος θαλασσόλυκος πλοίαρχος Μπρά- 
ϊαν Κόουλμαν. Ή  προσέγγιση τού σκά
φους έγινε στις 4 ’Απριλίου γύρω στά 
μεσάνυχτα στόν άπρόσιτο άπό τήν ένδο- 
χώρα όρμο «Φαβριανά». Έκεΐ περίμεναν 
οί Λή Φέρμορ, Σάντυ Ρέντελ, Βασίλης 
Κονιός, Χάρης Σαριδάκης, Μανώλης 
Βρελλιανάκης, Κίμων Ζωγραφάκης καί 
άλλοι άγωνισταί τής Κρητικής ’Αντι
στάσεως.

Ή  στιγμή ήταν πράγματι συγκλονι
στική. Περασμένες δέκα, τό πλοίο απείχε 
περί τά 3 μίλλια άπό τήν άκτή. "Ορθιοι 
στήν γέφυρα ό πλοίαρχος Κόουλμαν, ό 
Χωροφύλαξ Πατεράκης, καί ό Τυράκης, 
έχουν καρφωμένα τά βλέμματά τους πρός 
τόν Βορρά. Σέ λίγο οί άκτές τής Κρήτης 
άχνοφαίνονται άνάμεσα άπό τήν φεγγα
ρόφωτη όμίχλη πού γλυστράει πάνω άπό 
τά κύματα. Δίπλα ένας άπό τό πλήρωμα 
κάνει βυθομετρήσεις μέ τό σκαντάγιο, 
ένώ τά βογγητά τής μηχανής πνίγονται 
μέσα στόν κυμάτινο ρόγχο. Ώσπου σέ 
μιά στιγμή στήν παραλία τρεμοσβύνει 
ένα φώς. Ό  άσυρματιστής διαβάζει τά 
σήματα Μόρς. Μέχρι νά διαβεβαίωση 
τόν πλοίαρχο ότι είναι φιλικά, περνούν 
μερικά δευτερόλεπτα άγωνίας. Τό άγχος 
άπό τήν ύποψία ένδεχομένης παγίδας 
παραχωρεί τή θέση του στήν άνακούφιση. 
Τά υπόλοιπα γίνονται βιαστικά καί σω
στά. Τό σκάφος πλησιάζει στά 50 μέτρα 
άπό τήν άκτή, ό πλοίαρχος δίνει «στα- 
μπάύ» στίς μηχανές, καί ή άποβίβαση 
άρχίζει. Σέ λίγα λεπτά οί «έπιβάτες» 
γιά τήν Κρήτη βρίσκονται στήν άμμου- 
διά. Μέσα στό μισοσκόταδο διακρίνον- 
ται οί σιλουέττες άνδρών πού άνταλάσ- 
σουν σιωπηλοί χειραψίες. Σέ μιά γωνιά 
δημιουργεΐται ένα περίεργο άνθρώπινο 
σύμπλεγμα καθώς ό Χωροφύλαξ Πατε
ράκης καί ό Τυράκης άγκαλιάζονται καί 
φιλιούνται μέ τόν Λή Φέρμορ—τόν άγα- 
πημένο τους «Μιχάλη» πού είχαν στε- 
ρηθή τόσο καιρό. Μαζί μέ τούς νεοφερ- 
μένους είναι καί ό Καπετάν—Γιάννης 
Κατσιάς μέ τήν όμάδα του. Αύτοί πού 
φεύγουν «γιά κάτω» είναι μερικοί Κρή- 
τες καταδιωκόμενοι γιά πατριωτική δρά
ση, καθώς καί 4 Αύστριακοί λιποτάκτες 
τού Γερμανικού Στρατού. ’Αφού έρχονται 
καί τά τελευταία έφόδια στήν άμμουδιά, 
φορτώνονται σύντομα σέ ζώα. Τό ML 
χάνεται σέ λίγο μέσα στό πέλαγος, ένώ 
οί σιωπηλοί στρατοκόποι τής νύχτας 
σκαρφαλώνουν σ’ ένα άτέλειωτο μονο
πάτι. Χαμηλά ή παραλία λουφάζει μέσα 
στό μισοσκόταδο καί τήν έρημιά.. .

Πορεία πρός τήν 
Κασταμονίτσα

Ή  έξαντλητική πορεία·—μέ ένδιάμεσες 
στάσεις τήν ήμέρα—κράτησε μερικά 
24ωρα. Ώσπου τά χαράματα τής 7-4-1944 
φθάνουν έξω άπό τήν Κασταμονίτσα, ένα 
χωριό τής ’Επαρχίας Πεδιάδος κοντά 
στό Καστέλλι. Καθ’ όδόν είχαν άποχω- 
ριστή άπό τήν όμάδα: Ό  Καπετάν— 
Κατσιάς μέ τούς άνδρες του, καί ό Λο
χαγός Σάντυ Ρέντελ. Ό  πρώτος τράβηξε 
πρός τά δυτικά—περιοχή Ροδάκινου 
Ρεθύμνης—όπου βρισκόταν τό όρμητήριό 
του, καί ό δεύτερος γιά τό λημέρι του 
πού βρισκόταν ψηλά στά Λασηθιώτικα 
βουνά. Στήν Κασταμονίτσα τήν άπό- 
κρυψη—ψηλά άπό τό χωριό σέ μιά σπη
λιά—καθώς καί τήν τροφοδοσία τής 
όμάδος, άνέλαβε ή οίκογένεια τού Κί- 
μωνα Ζωγραφάκη. Ή  προσφορά τής 
οικογένειας αυτής στόν Συμμαχικό άγώνα 
ήταν πολύ μεγάλη. Μάλιστα λίγους μή
νες πριν οί Γερμανοί είχαν έκτελέσει γιά 
πατριωτική δράση ένα παλληκάρι της: 
Τόν Γιάννη Ζωγραφάκη, ’Αξιωματικό 
σέ τιμητική διαθεσιμότητα άπό τό ’Αλ
βανικό μέτωπο...

Στήν Κασταμονίτσα τό μεσημέρι τής 
7 ’Απριλίου ήρθε μέ τό λεωφορείο άπό 
τό Ηράκλειο ό Μιχάλης Άκουμιανάκης, 
βασικό στέλεχος τής «F. 133» καί στενός 
συνεργάτης τού Λή Φέρμορ, γνωστός 
τότε μέ τό ψευδώνυμο «Μίκυ». Μαζί 
μέ τά άλλα νέα πού έφερε ήταν καί ή 
γνωστή στούς δύο Άγγλους—άντικα- 
τάσταση τού Στρατηγού Μύλλερ, άπό 
τόν συνάδελφό του Χάϊνριχ Κράϊπε. 
Γιά τήν άκρίβεια ό Κράϊπε ήταν άκόμη 
Υποστράτηγος, άλλά τόν τοποθέτησαν 
σέ θέση άνωτέρου του έν δψει προαγωγής. 
Αλλά τί τραγική ειρωνεία. . . Τό διά
ταγμα τής προαγωγής του ήρθε άκριβώς 
τό βράδυ πού τόν άπήγαγαν. Πάντως 
μέχρι τότε φορούσε τά διακριτικά τού 
Άντιστρατήγου. Ό  Μύλλερ άντικαθι- 
στοΰσε τόν Κράϊπε στό Ρωσικό μέτωπο, 
καί φυσικά ξέφυγε τυχαία άπό τήν άρπαγή 
τής άπαγωγής,πού στηνόταν άργά, άλλά 
μεθοδικά. Έτσι ήταν μοιραίο νά άπαχθή 
ό συνάδελφός του Κράϊπε. Τό ήθικό τών 
Γερμανών θά έπεφτε έτσι καί άλλοιώς.. .

Τήν άλλη ήμέρα ό Λή Φέρμορ άρχισε 
τις έτοιμασίες του γιά νά κατέβη μέ 
τούς Άκουμιανάκη—Πατεράκη στό Η 
ράκλειο μέ σκοπό τήν παρακολούθηση 
τών κινήσεων τού Στρατηγού, καί γενικά 
τήν έκτίμηση τής όλης καταστάσεως 
άπό κοντά. Γιά τόν σκοπό αύτό πήρε όλα 
τά άναγκαϊα μέτρα παραλλαγής. Άλλαξε 
ρούχα, μαύρισε τό μουστάκι καί τά φρύ
δια του μέ καμμένο φελλό, έκρυψε σ’ ένα 
κασκέτο τά καστανόξανθα μαλλιά του, 
καί έγινε ένας τέλειος Κρητικός. Τό 
άλλο πρωί ξεκινούσε μέ τούς δύο συν
τρόφους του γιά τό Ηράκλειο. Στήν θέση 
του άφηνε άντικαταστάτη τόν Λοχαγό 
Μόςς, πού πήρε έντολή νά παραμείνη 
στήν σπηλιά τής Κασταμονίτσας μέχρι 
νά γυρίσει. Έν τώ μεταξύ στό κρησφύ
γετο αύτό είχαν έρθει ύστερα άπό ειδο
ποίηση τού Λή Φέρμορ δύο άκόμη συνερ
γάτες του. Ό  Γρηγόρης Χναράκης, καί 
ό Άντώνης Παπαλεωνίδας.

Παράτολμες κινήσεις «κάτω 
άπό τήν μύτη» τοϋ εχθρού

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ό Λή Φέρμορ καί ή

παρέα του μπήκαν στίς 9 ’Απριλίου -ήμέ
ρα έορτασμοΰ τού Καθολικού Πάσχα. 
Καί χωρίς καθυστέρηση άρχισαν νά 
συγκεντρώνουν τις άπαραίτητες πληρο
φορίες πού θά τούς βοηθούσαν γιά νά 
καταστρώσουν τό σχέδιο τής άπαγωγής. 
Ή  ιδέα νά άπαχθή ό Στρατηγός μέσα 
άπό τήν κατοικία του, - τήν βίλλα «’Αριάδ
νης» πού βρίσκεται άπέναντι άκριβώς 
άπό τήν άρχαία Κνωσσό — έγκαταλεί-, 
φθηκε άμέσως. Γιατί ύστερα άπό σχετική 
άναγνώριση πού έγινε άπό τό γειτονικό 
μέ τήν βίλλα σπίτι τοΰΜιχαήλ Άκουμια- 
νάκη, διαπιοτώθηκε ότι προστατευόταν 
άπό τρεϊς σειρές συρματοπλέγματα καί 
άγρυπνους φρουρούς έτοιμους νά άδειά- 
σουν τά αύτόματά τους σέ όποιαδήποτε 
σκιά πού θά έβλεπαν. Ύστερα στήν 
περιοχή αύτή οί Γερμανοί έξαπέλυαν 
συχνές περιπολίες. Ό  Στρατηγός έπρεπε 
λοιπόν νά άπαχθή καθ’ όδόν μέσα άπό 
τό αύτοκίνητό του. Άπό σύσκεψη πού 
έγινε μεταξύ ήγετικών στελεχών τής 
«F.133» 'Ηρακλείου, άποφασίσθηκε νά 
παρακολουθοΰνται στενά οί κινήσεις 
του. Τόν δύσκολο αύτό ρόλο άνέλαβε ό 
Ήλίας Άθανασάκης, νεαρός τότε φοι
τητής καί δραστήριο μέλος τής Όργανώ- 
σεως, πού είχε τήν ικανότητα νά γνωρίζη 
τά διακριτικά σήματα όλων τών Γερμα
νικών μονάδων. Λίγες ήμέρες άργότερα 
τήν ίδια ύπηρεσία έκτελούσε καί ό Χωρο
φύλαξ Στρατής Σαβιολάκης τού Σταθμού 
Χωροφυλακής Άρχανών. Μέ τό πρό
σχημα ότι έκτελεΐ περιπολία, δέν άφηνε 
ούτε μιά στιγμή τόν Στρατηγό άπό τά 
μάτια του. Μετά τήν σύσκεψη, οί Λή 
Φέρμορ καί Μιχάλης Άκουμιανάκης 
έκαναν μιά άναγνώριση στόν αύτοκινη- 
τόδρομο άπό τήν βίλλα «Αριάδνη» 
μέχρι τις Άνω Άρχάνες - άπόσταση 
17 χιλ. περίπου—όπου βρισκόταν τό 4 
Γραφείο τού Στρατηγού. "Ετσι έπεσήμα- 
ναν τό μέρος τής άπαγωγής: Μία στρο
φή κοντά στίς Άρχάνες, στό ύψος 
άκριβώς τής διακλαδώσεως τού δρόμου 
πρός 'Ηράκλειον—Χουδέτσι— Άρχά- 
νες. Καί τότε συνέβη τό έξής ά\ επανά- 
ληπτο: Καθώς πλησίαζαν πρός τό προα- 
ναφερόμενο σημείο, άπό μακρυά φάνηκε 
νά έρχεται τό αύτοκίνητο τού Στρατηγού. 
Οί μεταμφιεσμένοι σέ «άπλοϊκούς χω- 
ριάτες» μελλοντικοί άπαγωγείς του, ύψω
σαν τό χέρι τους σ’ ένα έγκάρδιο χαιρε
τισμό. Καί ό Στρατηγός φανερά ικανο
ποιημένος τούς τόν άνταπέδωσε. Πού 
νά ήξερε ποιούς είχε μπροστά του έκεί- 
νη τήν στιγμή......

Τό σχέδιο, ή μάλλον ή βάση τού σχε
δίου, τής άπαγωγής, άρχισε νά κατα- 
στρώνεται όταν έπισημάνθηκαν οί τα
κτικές κινήσεις τού Στρατηγού. Διαπιστώ
θηκε δηλαδή, ότι έργαζόταν συνήθως άπό 
τό πρωί στίς 9 μέχρι τήν 1 μετά τό με
σημέρι, καί άπό τις 4.30 τό άπόγευμα, 
μέχρι τις 8—9 τό βράδυ. Ή  καταλληλό
τερη ώρα γιά τήν έπιχείρηση ήταν ή 
τελευταία βραδυνή, όταν ό Στρατηγός 
έπέστρεφε άπό τό Γραφείο στήν βίλλα 3 
του. Πώς όμως θά άκινητοποιοΰσαν τό I 
αυτοκίνητό του; Στήν άρχή είπαν νά 
φράξουν τόν δρόμο μ’ ένα κάρρο πού 
θά τό ώδηγοΰσε ένας «άπρόσεκτος  ̂
μεθυσμένος». Έγκατέλειψαν όμως τό j 
σχέδιο αύτό κάνοντας τήν σκέψη ότι · 
ό Στρατηγός ίσως ΰποψιαζόταν τήν 
παγίδα, όπότε όχι μόνο θά άποτύγχανε 
ή έπιχείρηση, άλλά καί θά ξεσπούσαν 
φοβερά άντίποινα σέ βάρος τών κατοίκων, I 
τής περιοχής. Άργότερα έγκαταλεί- ’
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φθηκε καί ή ιδέα νά είδοποιηθή ή όμάδα 
κρούσεως από κάποια απόσταση ότι 
καταφθάνει ό Στρατηγός, μέ ένα ηλε
κτρικό κουδούνι. Τή θέση του πήρε 
ένας απλός φακός πού θά έδινε άπό μα- 
κρυά τό σχετικό σήμα. Οσο γιά τόν 
τρόπο σταθμεύσεως τού αυτοκινήτου 
άποφασίσθηκε νά γίνη άπό τούς Λή 
Φέρμορ καί Μόςς πού θά μεταμφιέζο
νταν σέ Ύπαξιωματικούς τής Γερμανικής 
Στρατιωτικής ’Αστυνομίας πού ένεργοΰ- 
σαν δήθεν τροχονομικό έλεγχο. Μιά 
άλλη ιδέα πού έπίσης έγκαταλείφθηκε, 
ήταν νά μετακινηθή ό Στρατηγός σέ 
περίπτωση έπιτυχίας τοΰ σχεδίου, πρός 
τά νότια παράλια τής Κρήτης, ώστε νά 
νομίσουν άργότερα οί Γερμανοί ότι 
φυγαδεύθηκε γιά τήν Αφρική όπως καί 
ό Κάρτα. Άλλα προβλήματα πού άπα- 
σχολοΰσαν τόν Λή Φέρμορ καί τούς 
συνεργάτες του ήταν ό τρόπος ένεργείας 
σέ περίπτωση πού μέσα στο αύτοκίνητο 
τού Στρατηγού έπέβαιναν συνοδοί του 
ή τόν άκολουθούσαν μέ άλλο αύτοκί
νητο. ’Επίσης καί τό τί θά γινόταν σέ 
περίπτωση πού ό Στρατηγός κυκλοφο
ρούσε μέν μόνος του, άλλά κατά τήν 
ώρα τής άπαγωγής έμφανιζόταν ξαφνικά 
άπό μιά πλευρά τοΰ δρόμου ένα ή πε
ρισσότερα Γερμανικά αυτοκίνητα. Γιά 
νά πετύχη δηλαδή στο σχέδιο έπρεπε 
νά άποφύγουν καί τήν έλάχιστη συμπλο
κή μέ τούς Γερμανούς. Διαφορετικά 
ήταν καταδικασμένο σέ πλήρη αποτυ
χία. Έτσι κατέληξαν στό συμπέρασμα 
ότι τό «ξεσήκωμα» τοΰ Γερμανού Στρα
τηγού θά γινόταν πραγματικότης μόνο 
άν τά πάντα τελείωναν μέσα σέ λίγα 
δευτερόλεπτα. Τελικά αυτό καί έγινε. 
Έδώ πρέπει νά σημειωθή ότι οί αλλεπάλ
ληλες τροποποιήσεις τού σχεδίου ένερ- 

k γειας δέν έγιναν μέσα σέ λίγες ώρες, 
άλλά στό διάστημα πού μεσολάβησε 
μέχρι καί τό βράδυ τής άπαγωγής.

Μετά τήν κατάστρωση τής βάσεως 
τού σχεδίου, οί έμπνευσταί του χώρισαν. 
Οί Άθανασάκης— Άκουμιανάκης έμει
ναν στό Ηράκλειο γιά νά όλοκληρώσουν 
ώρισμένες άκόμη άποστολές (παρακο
λούθηση τού Στρατηγού, έξεύρεση Γερ
μανικών στολών γιά τούς δύο Αγγλους, 
κ.λ.π.). Οί Λή Φέρμορ καί Χωροφύλαξ 
Πατεράκης ξεκίνησαν γιά τήν Κασταμο- 
νίτσα. Άπό έκεΐ θά παραλάμβαναν τήν 
όμάδα γιά νά τήν έγκαταστήσουν στό 
σημείο έξορμήσεώς της: Στό αγρόκτημα 
τοΰ Παύλου Ζωγραφιστού. Ενός φλο
γερού πατριώτη μέ πλούσια άντιστασια- 
κή δράση άπό τό διπλανό χωριό Πισί- 
δες, πού δέχθηκε εύχαρίστως νά τούς 
φιλοξενήση στό σπίτι του.

Στήν σπηλιά τής Κασταμο- 
νίστας οί Φέρμορ — Πατεράκης έφθα- 
σαν τό μεσημέρι τής Κυριακής τοΰ 
Πάσχα (16 ’Απριλίου 1944). Μέ έκπληξη 
είδαν τότε δύο άνδρες έντελώς άγνω
στους στήν όμάδα. Ό  Μόςς έξήγησε 
τότε ότι ήταν δύο Ρώσοι αιχμάλωτοι 
πολέμου πού είχαν δραπετεύσει άπό τό 
Γερμανικό Στρατόπεδο καταναγκαστι- 
κών έργων Καστελλίου. Ό  ίδιος διευ- 
κρίνησε έττίσης ότι καθώς ξέρει πολύ 
καλά οί νεοφερμένοι δέν ήταν άπό έκεί- 

, νους τούς πράκτορες τών Γερμανών πού 
* παρίσταναν τούς περιπλανώμενους δρα- 

πέτες στά βουνά, γιά νά έντοπίζουν 
έτσι τις θέσεις τών έθνικών άνταρτικών 
όμάδων. Μετά τις έξηγήσεις τού Μόςς, 
έπακολούθησε ένα τρικούβερτο Πασχα
λινό γλέντι μέ σουβλιστό άρνί, κόκκινα

αυγά, καί άφθονο κρασί. Τό «κλοΰ» 
τής γιορτής ήταν ένας πρόχειρος άγώνας 
σκοποβολής μέ στόχο ένα κόκκινο 
αύγό. Καί φυσικά ό χορός καί τά Κρη
τικά τραγούδια έδωσαν καί πήραν. Τό 
καλοΰσε ή ήμέρα γιά ένα τέτοιο ξεφάντω- 
μα. Ύστερα ποιος ήξερε άν θά έβγαιναν 
ζωντανοί άπό τήν παράτολμη έπιχείρηση 
πού τούς περίμενε . . . .  Έτσι τό γλέντι 
αύτό είχε τήν έννοια τής χαράς, τής 
σπονδής γιά τούς άντρειωμένους συντρό
φους πού είχαν χαθή καί τοΰ σαρκασμού 
γιά τόν θάνατο πού παραμόνευε σέ κάθε 
βήμα τους. . . .

Στήν «τελική εύθεία» τοΰ 
σχεδίου

ΤΟ ΒΡΑΔΥ τής Τρίτης τοΰ Πάσχα 
(18 ’Απριλίου) ή όμάδα ξεκίνησε μέ 
προορισμό τό κτήμα Ζωγραφιστού, πού 
άπείχε άπό έκεί μερικές δεκάδες χιλιό
μετρα. Προηγουμένως ό Λή Φέρμορ 
ειδοποίησε μέ ένα σύνδεσμο τόν Καπετάν 
—Μπουτζαλή νά σπεύση καί έκείνος 
στό κτήμα Ζωγραφιστού γιά τήν ένίσχυ- 
ση «κάποιας αποστολής». Ό  άτρόμητος 
αυτός όπλαρχηγός— μακαρίτης σήμερα 
—συνεργαζόταν άπό παληά μέ τόν 
Άγγλο Αξιωματικό. Καί μετά λίγες 
ώρες άκολουθοΰσε καί έκείνος τήν 
Άγγλοελληνική όμάδα στό άποφασι- 
στικό της τόλμημα.

Ή πορεία κράτησε τρία όλόκληρα 
ήμερόνυχτα καί ήταν έξαντλητική. Τήν 
ήμέρα κρύβονταν μέσα σέ σπηλιές, 
ρεματιές, δεντροφυτεμένους λόφους, άπό- 
μερα χωράφια, καί γενικά σέ σημεία 
πού τούς έπέτρεπαν νά είναι άθέατοι. 
Καί τις νύχτες προχωρούσαν μέ χίλιες 
προφυλάξεις, άκολουθώντας προπομπούς, 
πού γλυστροΰσαν σάν σκιές μέσα στό 
σκοτάδι έλέγχοντας τά έπικίνδυνα πε
ράσματα. Τά χαράματα τής 21 Απριλίου 
έφτασαν κατάκοποι στό άγρόκτημα τοΰ 
Παύλου Ζωγραφιστού, σέ άπόσταση δύο 
περίπου χιλιομέτρων άπό τό σημείο 
όπου θά γινόταν ή άπαγωγή. Ό  Ζωγρα
φιστός τούς υποδέχθηκε μέ ένθουσιασμό. 
Ήταν συνηθισμένος άπό αύτοΰ τού 
είδους τις διευκολύνσεις σέ συμμαχικές 
άποστολές. Τήν τελευταία φορά είχε όδη- 
γήσει μιά όμάδα Άγγλων κομμάντος 
μέχρι τά Πεζά Ηρακλείου, όπου τίναξαν 
στόν άέρα τις γερμανικές άποθήκες 
ύγρών καυσίμων. Οί «έπισκέπτες» δια
χωρίσθηκαν σέ δύο όμάδες: Οί άντάρτες 
θά έμεναν μέ αύστηρή κάλυψη στόν χώρο 
ένός παληοΰ έλαιοτριβείου, ένώ οί δύο 
Άγγλοι Αξιωματικοί, ό Χωροφύλαξ 
Πατεράκης καί ό Τυράκης, στό διώροφο 
σπίτι τοΰ Ζωγραφιστού, πού βρισκόταν 
περί τά 800—1000 μ. μακρυά. Στις 23 
Απριλίου ήρθε άπό τό Ηράκλειο ό 
Μιχάλης Άκουμιανάκης μεταφέροντας 
τρόφιμα, καθώς καί τις Γερμανικές στο
λές πού θά χρησιμοποιούσαν οί δύο 
Άγγλοι. Ή  άδελφή τοΰ Παύλου, Άννα 
Ζωγραφιστού, ή μεγάλη αύτή γυναικεία 
μορφή τής Κρητικής Αντιστάσεως, έρ- 
ραψε τά Γερμανικά διακριτικά στις στο
λές. Ό λα καί όλα. . .  Οί δύο ψευτογερ- 
μανοί έπρεπε νά «φέρουν κανονικώς» 
τήν στολή τους . . . Ό λα πιά ήταν 
έτοιμα. Ώσπου τό άπόγευμα άπό λίγο νά 
τιναχτούν τά πάντα στόν άέρα, όταν ή 
Άννα άνήγγειλε ότι στήν αύλή τού 
σπιτιού φάνηκε μιά όμάδα άπό Γερμα-

Πάτρικ Λή Φέρμορ: Τότε Ταγματάρχης 
και Ύπαρχηγός τής «Άντβάνς Φόρς 
133» στήν Κρήτη. Ε ’ιόικότης του: Ή  
υφαρπαγή Στρατηγών.

Ό  Στρατηγός Χάίνριχ Κράΐπε. Διοι
κητής τής 22ας Τεθωρακισμένης Γερμα
νικής Μεραρχίας μέχρι τήν ήμέρα τής 
άπαγωγής του.

.
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Η ΑΠΑΓΩΓΗ 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 
Κ Ρ Α · Ι · Π Ε

Μ Ε Ρ Ο Σ  A

νούς. Ή  στιγμή ήταν έξαιρετικά κρίσιμη. 
Οί δύο Άγγλοι, ό Χωροφύλαξ Πατε- 
ράκης, ό Τυράκης καϊ ό Άκοομιανάκης, 
άρπαξαν τά αυτόματα καί πήραν θέσεις, 
ένώ ό Παύλος Ζωγραφιστός, προσποιού
μενος τόν άδιάφορο, άνοιξε τήν πόρτα 
μέ κάποια καθυστέρηση ώστε νά δώση 
τήν εύκαιρία σ' αύτούς πού βρίσκονταν 
στό πάνω πάτωμα νά πάρουν τά μέτρα 
τους. Εύτυχώς οί Γερμανοί ζητούσαν 
τρόφιμα καί έφυγαν όταν ό Παύλος τούς 
είπε ότι δέν έχει. Ζητούσαν όμως πρά
γματι οί Γερμανοί τρόφιμα ή βρήκαν αύτή 
τήν πρόφαση γιά νά δικαιολογήσουν κά
ποια ανίχνευση; Οί περιστάσεις όμως 
δέν προσφέρονταν γι’ αύτοΰ τού είδους 
προβληματισμούς. Ό  κύβος είχε ριχθή. 
Ή  άπαγωγή θά γινόταν τό βράδυ τής 
έπομένης, έκτος άπροόπτου βέβαια. Τήν 
ίδια ήμέρα ό Ήλίας Άθανασάκης πα
ρακολουθούσε τίς κινήσεις τού Στρατη
γού μαζί μέ ένα μέλος τής όμάδος άπα- 
γωγής: Τόν Χωροφύλακα Στρατή Σαβιο- 
λάκη πού υπηρετούσε στόν γειτονικό 
Σταθμό Χωροφυλακής Άρχανών. Ό  
Χωροφύλαξ Σαβιολάκης είχε μυηθή στήν 
«F.133» άπό τόν Άκουμιανάκη.

'Αφού λοιπόν ήταν όλα έτοιμα, ό Λή 
Φέρμορ έκρινε σκόπιμο νά ένημερώση 
καί τόν Παύλο Ζωγραφιστό γιά τό σκοπό 
τής έκεϊ παραμονής του. Μέχρι τότε, 
έκτος άπό τούς δύο "Αγγλους, τούς 
Χωροφύλακες Πατεράκη, — Σαβιολάκη, 
καί τούς Τυράκη, Άκουμιανάκη καί

Άθανασάκη, κανείς άλλος έγνώριζε 
τόν άντικειμενικό σκοπό τής όμάδος. 
Ό  Παύλος Ζωγραφιστός ακούσε μέ 
έκπληξη τά λόγια τού Λή Φέρμορ. 
Μέχρι τότε καταλάβαινε βέβαια ότι οί 
δύο Άγγλοι καί ή παρέα τους δέν είχαν 
έρθει έκεϊ γιά . . . τουρισμό. Ή  άπαγωγή 
όμως ένός Γερμανού Στρατηγού ήταν 
κάτι πού δέν θά μπορούσε νά τό διανοη- 
θή ποτέ. Ήταν βέβαια ψυχωμένος άν
τρας, αλλά καθώς λέει μιά Κρητική 
μαντινάδα «Τσ' άντρες δέντσή ζυγιάζου
νε φώς μου μέ τό καντάρι— μον’ τσή 
ξεκαμπανίζουνε στή γνώση καί στή 
χάρη ...» . Ό  Παύλος Ζωγραφιστός άνα- 
λογίσθηκε τότε τίς τεράστιες εύθύνες 
πού άναλάμβανε. Καί γιά νά είναι συνε
πής τούλάχιστον απέναντι στήν οίκογέ- 
νειά του, έσπευσε άμέσως νά συμβου- 
λευθή τόν ήλικιωμένο πατέρα του. 
Καί όταν έκείνος τού έδωσε τήν συγκα
τάθεση μαζί μέ τήν ευχή του, μεμιάς 
έγινε όπως καί πρώτα ένθουσιώδης. Ή  
έπιχείρηση θά γινόταν λοιπόν όπωσδή- 
ποτε τό έπόμενο βράδυ. Έν τώ μεταξύ 
ή όμάδα είχε ένισχυθή άπό τέσσερα άκό- 
μη μέλη: Τόν Χωροφύλακα Άντώνη 
Ζωϊδάκη, καί τούς Νίκο Κόμη, Μήτσο 
Τζατζά, καί Γιάννη Βιττώρο. Τόν 
τελευταίο, έπειδή καταγόταν άπό τά 
Άνώγεια, θά τόν χρησιμοποιούσαν όδη- 
γό στή φυγάδευση— έφ' όσον φυσικά 
πετύχαινε ή άπαγωγή— τού Στρατηγού 
άπό τήν περιοχή αύτή. Τελικά όμως 
άρρώστησε ξαφνικά, όπότε τόν ρόλο 
τού όδηγοΰ άνέλαβε ό Χωροφύλαξ 
Σαβιολάκης πού έγνώριζε καλά τήν 
περιοχή αύτή έπειδή προπολεμικά είχε 
υπηρετήσει στόν Σταθμό Χωροφυλακής 
Άνωγείων.

Τό έπόμενο πρωί οί Άκουμιανάκης 
Άθανασάκης, ξεκινούν γιά τόν συνηθι-

'Η  κατοικία τον Στρατηγού Κράϊπε 
Βίλλα «Ά ριά ϊ/η»  όπως είναι σήμερα.
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σμένο παρατηρητήριο, ένα μικρό ύψωμα, 
πού βρίσκεται άκριβώς πάνω άπό τό 
σημείο όπου θά γίνη ή άπαγωγή. Άπό 
έκεί βλέπουν τόν δρόμο ώς πέρα μακρυά 
τίς Άρχάνες. Γύρω στις 5 τό άπόγευμα 
ό πρώτος έπιοτρέφει καί άναφέρει ότι 
μέχρι έκείνη τήν ώρα τά δρομολόγια 
τού Στρατηγού είχαν γίνει κανονικά. 
Δέν άπομένει λοιπόν παρά νά έγκατα- 
σταθή ή ένέδρα μόλις σουρουπώση, ώστε 
νά προλάβουν τόν Στρατηγό όταν θά 
έπιστρέφει άπό τίς Άρχάνες. 'Ενώ όμως 
έτοιμάζονται γιά τό μεγάλο «σάλτο 
μορτάλε», καταφθάνει ό Άθανασάκης, 
καί άναφέρει ότι ό Στρατηγός έπέστρε- 
ψε στήν βίλλα πριν δύσει ό ήλιος. Ό λοι 
άναρωτιοΰνται τότε: Ήταν τυχαίο αυτό, 
ή μήπως είχαν μυριστή τίποτε οί Γερμα
νοί; Καί άν συνέβαινε τό δεύτερο καί 
τούς κύκλωναν ξαφνικά τή νύχτα'. Τήν ώρα 
αύτή ό Χωροφύλαξ Σαβιολάκης φέρνει 
καί μιά άλλη άπαγοητευτική είδηση: 
Γεωργοί καί βοσκοί άπό τά γειτονικά 
χωριά είχαν άντιληφθή τήν παρουσία 
ώρισμένων άνταρτών τού Καπετάν— 
Μπουτζαλή, πού κυκλοφορούσαν ήμέρα 
μεσημέρι χωρίς νά παίρνουν ούτε καί 
τά στοιχειώδη μέτρα καλύψεως. Ή  γνώμη 
τών Χωροφυλάκων Πατεράκη καί Σα- 
βιολάκη καθώς καί τών Τυράκη καί 
Χναράκη, είναι νά άποχωρήση ή όμά
δα τού Μπουτζαλή, μιά καί είχε γίνει 
άντιληπτή. Άλλωστε καθώς είπαν οί 
12 άνδρες πού άριθμούσε ή Άγγλοελλη- 
νική όμάδα, ήταν άρκετή γιά νά πραγμα- 
τοποιήση καί άπό μόνη της τήν άπαγωγή. 
Αυτό καί έγινε. Μέ λύπη ό Λή Φέρμορ 
άνήγγειλε τήν άπόφασή του στόν Κα
πετάν-Μπουτζαλή, άφοΰ προηγουμένως 
τόν εύχαρίστησε γιά τήν μέχρι τότε 
βοήθειά του. Καί ό άγνός έκείνος πα
τριώτης, τό ίδιο βράδυ έφυγε, γιά τό λη-

Ό  ΙΙαϋλος Ζωγραφιστός μέ τήν αδελφή 
του "Αννα. Ή  βοήθεια τους σέ συμμαχικές 
αποστολές στήν Κρήτη υπήρξε πολύτιμη.



μέρι του. Μαζί του πήγαν ό Κίμων Ζωγρα- 
φάκης καί οί δύο Ρώσοι φυγάδες. 
Οί τελευταίοι πήραν έντολή νά πε
ριμένουν στήν Κασταμονίτσα τόν Λο
χαγό Μόςς—σέ περίπτωση βέβαια πού 
θά πετύχαινε ή απαγωγή— ό όποιος 
θά έπέστρεφε άπό τήν Αίγυπτο μέ μιά 
νέα άποστολή: Τήν πραγματοποίηση 
σαμποτάζ στό Γερμανικό άεροδρόμιο 
τού Καστελλίου Πεδιάδος σέ συνεργασία 
μέ τούς δύο Ρώσους καί μερικούς άλλους 
συμπατριώτες τους αιχμαλώτους, στόν 
έκεϊ χώρο τών καταναγκαστικών έρ
γων.
Τό έπόμενο πρωινό (25 ’Απριλίου) ό Χω- 

ροφύλαξ Σαβιολάκης καί ό Άθανασάκης, 
άναχωροϋν γιά τό παρατηρητήριό τους. 
Άπό έκείνη τήν στιγμή άρχίζει μιά νέα 
κακοδαιμονία τής τύχης. Μέχρι τό άπό- 
γευμα έρχονται δύο μηνύματα άπό τό 
'Ηράκλειο μέ τήν ίδια άξίωση: Νά μα- 
ταιωθή όπωσδήποτε ή άπαγωγή τού 
Στρατηγού Κράϊπε έπειδή δημιουργού
σε κινδύνους προκλήσεως άντιποίνων 
άπό πλευράς Γερμανών. Ό  Λή Φέρμορ 
άντιδρά άποφασιστικά. Κατ’ άρχήν άνα- 
κοινώνει στούς άνδρες του— ίσως γιά 
νά τούς ψυχολογήση — ότι ύστερα άπό 
τήν άξίωση αυτή, τό έγχείρημα μάλλον 
θά ματαιωθή. Άλλαξε όμως τακτική 
όταν πρώτος ό Χωροφύλαξ Πατεράκης, 
μετά ό Γ ρηγόρης Χναράκης, καί στήν 
συνέχεια όλοι μαζί, άντέδρασαν μέ 
έπιμονή. Ύστερα άπό αύτό ό Λή Φέρμορ 
γράφει μιά άπαντητική έπιστολή μέ 
Σιβυλλικό περιεχόμενο. Ζήτησε δηλαδή 
άπό αύτούς πού άξίωναν νά ματαιωθή 
ή άπαγωγή «πίστωσιν χρόνου» γιά νά 
καταλήξη σέ όριστικές άποφάσεις. Στήν 
πραγματικότητα όμως σκοπεύει νά δράση 
τό ίδιο κιόλας βράδυ. Νά όμως πού ή 

* κακοδαιμονία συνεχίζεται. Τό άπόγευμα 
έπιστρέφουν οί Σαβιολάκης— Άθανα
σάκης καί άναφέρουν ότι ό Στρατηγός 
όλόκληρη τήν ήμέρα δέν είχε βγή κα
θόλου άπό τήν βίλλα του. Τί έσήμαινε 
αυτό; Τί άλλο παρά έπικείμενο ναυάγιο 
τού σχεδίου άπαγωγής. Κανονικά θά 
έπρεπε νά έγκαταλείψουν τις προσπά- 
θειές τους τήν ίδια κιόλας στιγμή, 
Τελικά άποφασίζουν νά παραμείνουν μιά 
άκόμη ήμέρα. Τό βράδυ μετακινούνται 
πιό ψηλά σέ μιά σπηλιά γιά νάχουν κα
λύτερη άσφάλεια. Τό πρωί ό Άθανασά- 
κης πηγαίνει στό συνηθισμένο πόστο 
του. Όταν έπιστρέφει τό άπόγευμα, 
φέρνει εύχάριστα νέα. Ό  Στρατηγός 
άπό τό πρωί μέχρι έκείνη τήν στιγμή, 
άκολούθησε πιστά τό δρομολόγιό του. 
'Ηδη βρίσκεται στό Γραφείο του στις 
Άρχάνες. Δέν άπομένει παρά νά μετα
κινηθούν μόλις σουρουπώση στό προκα- 
θωρισμένο σημείο γιά τήν ένέδρα. 
’Εκτός πιά άν γυρίση στήν βίλλα πριν 
δύση ό ήλιος. Λογικά αύτό φαίνεται 
άδύνατο. Ό  Στρατηγός ύστερα άπό τήν 
όλοήμερη χθεσινή παραμονή στήν βίλ
λα «Αριάδνη» πρέπει νά έχη πολλή 
δουλειά στό Γραφείο του. "Υστερα ή 
τύχη βοηθάει τούς τολμηρούς. "Οπως 
πράγματι τούς βοήθησε τό ίδιο βράδυ, 
καί μάλιστα μέ τό παραπάνω . . . .

«...\, Είς τό έπόμενο τεύχος : Ή  άπαγωγή 
— "Ενα άγριο άνθρωποκυνηγητό στά 
βουνά τής Κρήτης. — Οί άπαγωγεΐς 
τού Στρατηγού Κράϊπε θυμούνται. . .

Κατά τόν τρέχοντα μήνα έκυκλοφόρησαν ή κυκλοφορούν, σέ διεθνή 
κλίμακα, τα έξής γραμματόσημα, τά όποια καί παραθέτομε κατά Κράτη.

ΣΟΥΗΔΙΑ : Έκυκλοφόρησε ή σειρά EUROPA SET έκ δύο γραμ
ματοσήμων τής 1 Π., 1,30 K.R. καί απεικονίζουν θαυμάσιες παρα
στάσεις Λαϊκής Τέχνης τής Λαπωνίας.

ΑΝΔΟΡΑ (Ισπανική) Έκυκλοφόρησε ή καθιερωμένη σειρά EUROPA 
SET 1976, άποτελουμένη άπό δύο γραμματόσημα τών 3 καί 12 πε
σετών μέ έργα Λαϊκής Τέχνης.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ : Τήν 29ην Μαίου έκυκλοφόρησε μία σειρά έκ 3 
γραμματοσήμων γιά τά 200 χρόνια τής ’Αμερικανικής άνεξαρτησίας, 
άξίας 400 λιρεττών, καθώς έπίσης καί ένα γραμματόσημο τών 150 λι- 
ρεττών, γιά τούς’Ολυμπιακούς άγώνες τού Μοντρεάλ.

ΙΣΡΑΗΛ : Διά τήν έκθεσιν 
γραμματοσήμων ΝΕΤΑΝΤΑ έ
κυκλοφόρησε ένα μπλόκ άξίας 10 
L., τό όποιον καί έξηντλήθη 
έντός 6 ήμερών. ’Επίσης, κατά τό 
αύτό χρονικόν διάστημα έκυκλο
φόρησε ένα γραμματόσημον τών 
4 λιρών διά τά 200 χρόνια τής 
’Αμερικανικής άνεξαρτησίας καί 
ένα Ιδιαίτερο γραμματόσημο πρός 
τιμήν τών πεσόντων. Τέλος έκυ
κλοφόρησε ένα ωραιότατο γραμ
ματόσημο γιά τήν γιορτή τού 
παιδιού.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Έκυκλοφόρησε μία άξιόλογη σειρά έκ 3 γραμματο
σήμων μέ έργα Λαϊκής Τέχνης τής χώρας, τά όποια έχουν φιλοτεχνηθή 
μέ πολλή έπιμέλεια καί άπό αισθητικής πλευράς παρουσιάζουν έξαί- 
ρετη άρτιότητα παραστάσεων.

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ: Έκυκλοφόρησε ή σειρά EUROPA 1976 έκ 
δύο γραμματοσήμων, πού άπεικονίζουν έπίσης άντιπροσωπευτικά έργα 
Λαϊκής Τέχνης τής Χώρας.

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΑ: Διά
τά 80 χρόνια τών Ταχυδρομείων 
έκυκλοφόρησαν 4 γραμματόσημα 
καί ένα μπλόκ μέ υπέροχες πα
ραστατικές συνθέσεις πού πα
ρουσιάζουν τήν έξελικτική πορεία 
τής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

*0 Φ ι λ ο τ ε λ ι σ τ ή ς  
_________________________
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Διόρθωσις «'Ημαρτημένων»

Μία δικαστική πλάνη είναι βέβαιον, δτι μπορεί νά στερήση, 
για πολλά χρόνια, τήν ελευθερίαν ενός άνθρώπου ή καίνάστιγμα- 
τίση ακόμη τήν τιμήν καί τήν ΰπόληψίντου «έσαείκα'ι διά βίου». 
’Επίσης μπορεί νά τοϋ στερήση καί αυτή τήν ζωή του, έάν τό 
άδίκημα πού διέπραξε έχαρακτηρίσθη ώς «ιδιαζόντως ειδεχθές». 
Τότε άκριβώς, ούρανόπεμπτοι καίσάν«άπό μηχανής θεοί» πα
ρουσιάζονται οί διάφοροι Ζολα, πού ζητούν μέ τά δριμύτατα 
«κατηγορώ» τους τήν άναψηλάφησι της δίκης καί τήν άποκατά- 
στασι τοϋ κατηγορουμένου. Αύτό συνέβη, προσφάτως, στήν Γαλ
λία όπου ή κοινή γνώμη έδέχθη μέ άνακούφισι τήν άπόφασι τοϋ 
Κακουργιοδικείου της πόλεως Άμιένης, γιά τήν «ύπόθεσι 
Γκολτμάν». Συγκεκριμένος οί ένορκοι έδέχθησαν ότι ό Γκολτ- 
μάν ήταν άθώος γιά τήν δολοφονία δύο γυναικών πού κατηγορεΐτο, 
ένώ ήταν ένοχος δύο άπλών ληστειών, πού ό ίδιος έξ άλλου είχε 
ομολογήσει. Τό δικαστήριο κατεδίκασε τον Γκολτμάν σέ φυλά- 
κισι 12 έτών, άλλά θά άποφυλακισθή μετά άπό μερικές έβδομά- 
δες, γιατί έχει ήδη έκτίσει τό ήμισυ της ποινής του, ένώ τό υπό
λοιπον θά τοϋ χαρισθή, λόγω τής έξαιρετικής διαγωγής, πού έπέ- 
δειξε κατά τό διάστημα τής παραμονής του στήν φυλακή.

Στήν φωτογραφία ό Γκολτμάν, συνοδευόμενος άπό Γάλλο Χω
ροφύλακα, κατά τήν άναψηλάφησι τής δίκης του στο δικαστήριο 
τής ’Αμιένης.

Σ υ α κ ε υ  
Α ύ τ ο α μ ύ ν

Ό  προστάτης τών άποφυλα- 
κιζομένων

Ο ΜΠΕΡΝΑΡ ΤΟΥΡΝΙΕ, βιομήχανος βαλιτζών εις τό Μπε- 
ζανσόν τής Γαλλίας, έχει τήν έπωνυμίαν τοϋ «προστάτου αποφοίτων 
τών φυλακών». Είς ήλικίαν 50 έτών, διατηρεί εν έκ τών μεγαλυτέρων 
έργοστασίων βαλιτζών καί ειδών ταξιδιού τής Εύρώπης, μέ 800 
έργάτας καί κύκλον έργασιών 80 έκατομμυρίων φράγκων (480) έκατ. 
δραχμών.

Είς τό έργοστάσιον τόν άποκαλοϋν άπλώς «Μπερνάρ», είς δέ 
τούς κύκλους τών φυλά καιν «Άγιον Βενάρδον τών άποφυλακιζομέ- 
νων», διότι, άπό πενταετίας, ό άνθρωπος αύτός μέ τήν αύστηράν μορ
φήν καί τά κοντά μαλλιά, έχει άνοίξει τάς θύρας τοϋ έργοστασίου 
του είς πρώην καταδίκους. 'Οχι διά νά τούς έκμεταλλευθή, καταβάλ- 
λων χαμηλότερον ήμερομίσθιον, άλλά διά νά τούς βοηθήση νά 
ένταχθοϋν είς τήν κοινωνίαν τών έντιμων άνθρώπων. Τριακόσιοι 
άπόφοιτοι τών φυλακών έχουν ήδη λάβει, άπό τ '»ν Μπερνάρ Τουρνιέ 
τό «διαβατήριον» διά μίαν καινούργιαν ζωήν: "Εν πιστοποιητικόν 
έργασίας. Διά τόν άνθρωπον αύτόν, μέ τήν άποστολικήν διάθεσιν, 
τό πρόβλημα τών καταδικαζομένων είναι ή άναδιοργάνωσις τής ζωής 
των μετά τήν άποφυλάκισιν.

Κατά τόν έλεύθερον χρόνον του, ό κ. Τουρνιέ έπισκέπτεται τάς 
φυλακάς. Συνομιλεί μέ τούς κρατουμένους, τούς λέγει πώς νά ξαναρ
χίσουν μίαν νέαν ζωήν, όταν θά άποφυλακισθοϋν. Τούς δίδει τήν 
διεύθυνσίν του.

«Έχω άντιπροσώπους είς δλην τήν Γαλλίαν, λέγει. Συνεργάζομαι 
καί μέ τάς Υπηρεσίας Κοινωνικής Άποκαταστάσεως Άποφυλακι- 
σθέντων. Μόλις κενωθή μία θέσις είς τό έργοστάσιον μου, ειδοποιώ 
τούς ένδιαφερομένους. Ή  διαδικασία προσλήψεως τών άποφυλακι- 
σθέντων δέν διαρκεί πολύ. Τούς έρωτώ τήν ήλικίαν των, τί ξέρουν 
νά κάμνουν καί διατί είχαν φυλακισθή. Έπί τοϋ τελευταίου τούτου 
σημείου δέν έπιμένω πολύ. Τούς λέγω: Έάν θέλης νά μπής είς τόν 
σωστόν δρόμον, ήμπορεΐς. Άπό έσέ έξαρτάται. Καί τούς συνιστώ νά 
μή όμιλοΰν πολύ είς τό έργοστάσιον διά τό παρελθόν των, τούς 
προσλαμβάνω μέ τό αύτό ήμερομίσθιον πού δίδω καί είς τούς άλλους 
έργάτας καί τούς δίδω τάς αύτάς εύκαιρίας προαγωγής. Λίγοι, όμως, 
μένουν μονίμως. Οί περισσότεροι ήσκουν άλλα έπαγγέλματα πρό τής 
φυλακίσεώς των. Έτσι, μένουν έως οτου τούς έξεύρω έργασίαν σύμ
φωνον μέ τά προσόντα των. Μέ τό πιστοποιητικόν έργασίας πού τούς 
δίδω, άντί τού άποφυλακιστηρίου πού θά είχαν, ή έξεύρεσις έργασίας 
είναι, δι’ αύτούς, πολύ πιό εϋκολος.

1

ή
ης

Μέ μια νέα συσκευή αύτοαμύνης έφωδιάσθη, προσφά
τως, ή Καναδική Χωροφυλακή, πού όνομάζεται «Τέηζερ» 
καί χρησιμεύει πρό παντός γιά τήν προσωπική άσφάλεια 
τών Αστυνομικών, όταν δέχονται έπιθέσεις άπό διαφό
ρους κακοποιούς, ή άπό άλλα άτομα τοϋ είδους. Είναι 
μικρή καί εύχρηστη καί δέν ξεπερνά τό μέγεθος ένός 
«κλεφτοφάναρου». ‘Ο μηχανισμός της είναι έπίσης άπλός 
καί τίθεται σέ άμεση ένέργεια μέ τό πάτημα ένός κουμπιοΰ, 
όπότε καί έξαπολύονται δύο μικρά «βέλη», συνδεδεμένα 
μέ τήν μπαταρία τής συσκευής, μέ καλώδια, μήκους τεσ
σάρων περίπου μέτρων. Στήν άκρη τών καλωδίων ύπάρ- 
χουν δύο μαλακά «βύσματα», τά όποια μέ τήν έκσφενδό- 
νισι... θωπεύουν άπλώς τό δέρμα τού έπιτιθεμένου καί 
άμέσως τόν άκινητοποιοΰν γιά 3—4 λεπτά, όπότε δίδεται 
ό χρόνος στον Αστυνομικό νά συλλάβη τόν ταραξία, τον 
κακοποιό καί γενικώτερα τον άνθρωπο τής παρανομίας.

Στήν φωτογραφία μας ή συσκευή κατά τόν χρόνον τής 
λειτουργίας της.
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Δ η μ ό σ ι  ες Σ χ έ σ ε ι ς  
«Κλειστού Κυκλώματος»

Ενδιαφέρουσες ένημερωτικές έπισκέψεις, στε
νού οικογενειακού κύκλου, πραγματοποιούνται 
συχνά—πυκνά σέ ’Αστυνομικές 'Υπηρεσίες δια
φόρων Πολιτειών της ’Αμερικής, άπό συγγενικά 
μέλη των ύπηρετούντων έκεϊ ’Αστυνομικών. 
Σκοπός αύτών τών έπισκέψεων είναι ή ένημέρωσίς 
τους, γιά τον τρόπο λειτουργίας καί την έν γένει 
δραστηριότητ αυτών τών 'Υπηρεσιών, πού σε κάθε 
μία υπηρετεί καί άπό ένα τουλάχιστον συγγενικό 
τους πρόσωπο. Τό μέτρο έκρίθη αναγκαίο, διότι 
κατ’ αυτό τόν τρόπο έπιτυγχάνεται μία πληρέστε
ρη καί διεξοδικώτερη ένημέρωσι τών συγγενών καί 
τών άλλων φιλικών προσώπων τού περιβάλλοντος 
«άπό πρώτο χέρι», οί όποιοι στην συνέχεια θά 
μεταδώσουν τά οσα είδαν καί άκουσαν στους άλ
λους κατοίκους τής περιφερείας. Μέ αύτό τόν άπλό 
καί άφανή τρόπο δημιουργοΰνται άριστες δημό
σιες σχέσεις, χωρίς τυμπανοκρουσίες καί κραυγα
λέες διαφημίσεις, μέ άποτέλεσμα άφ’ ένός μέν νά 
έκτιμάται άπό τό κοινόν, ή όλη προσπάθεια τής 
’Αστυνομίας στην έμπέδωσι τής τάξεως καί άσφα- 
λείας, άφ’ έτέρου δέ νά προσελκύωνται νέοι προς 
κατάταξιν, γιά νά πυκνώσουν τις τάξεις της. Τό 
στιγμιότυπο τής φωτογραφίας μας είναι σχετικόν 
μιας παρομοίας έπισκέψεως. αστυνομική

περιβολή
Μέ μια πρώτη σύντομη κο,ί έπιπόλαιη 

ματιά, θά μπορούσε κάποιος νά έκλάβη 
τούς άνθρώπους της φωτογραφίας μαςσάν 
’Αμερικανούς παίκτες τοϋ «ράκμπυ». 
Στην πραγματικότητα, όμως, είναι ’Ιά
πωνες ’Αστυνομικοί, μέ πολύ «έκμοντερ- 
νισμένη» περιβολή καί έξάρτυσι, πού κα
θιερώνει νέα μόδα, ή όποια θά μπορού
σε νά όνομαοθή «Άστροναυτικο— ’Αστυ
νομικό Νιού—Λούκ». Οί άνδρες πού φέ
ρουν τήν περίεργη αυτή στολή άνήκουν 
στήν 'Υπηρεσία ’Αμέσου Έπεμβάσεως τής 
’Ιαπωνίας καί προορίζονται γιά τήν διάλυσι 
παρανόμων συναθροίσεων ή άλλων οχλο
κρατικών έκδηλώσεων. Ή  πρωτότυπη, λοι
πόν, αυτή στολή τους συνίσταται άπό προ
στατευτικό κράνος, μέ πτυσσόμενο κινητό 
ύαλόφραγμα, άπό μεταλλικές περιχειρίδες 
καί άφανή μεταλλικό θώρακα. Επίσης 
όλοι τους είναι έφωδιασμένοι μέ βραχύκαννα 
όπλα. Στήν φωτογραφία μας οί παραστα
τικές φιγούρες τών μοντέρνων ’Ιαπώνων 
’Αστυνομικών, σέ άκριβή σχηματική διά
ταξε παρελάσεως.
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Ιστορική ερευνά 

τοΰ Συνεργάτου μας 

κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΠΑ 

Υπομοιράρχου

Πότε έξεδόθη τό πρώτο έντυπο 'Ελ
ληνικό β ιβλ ίο ; Μέχρι τό 1963 όλοι οΐ 
έρευνηταί έδιναν τήν έξης άπάντηση : 
Στίς 30 ’ Ιανουαρίου 1476, δταν στό Μι
λάνο τυπώθηκε ή «Γραμματική» τοΰ 
Κωνσταντίνου Λάσκαρη μέ τόν τίτλο : 
«'Επιτομή τών όκτώ τοΰ Λόγου μερών 
καί άλλων τινών άναγκαίων, παρά 
Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοΰ Βυ
ζαντίου» .

’Από τό 1963 καί μέχρι σήμερα , με
ρικοί δέχονται ώς πρώτο 'Ελληνικό 
βιβλίο τήν 'Επιτομή τών «’Ερωτημά
των» Γραμματικής τοΰ Μανουήλ Χρυ- 
σολωρά , πού τυπώθηκε τό 1471 στήν 
Βενετία. 'Αλλά τό βιβλίο αυτό δέν 
είναι καταχωρημένο σέ καμμία άπό 
τίς 'Ελληνικές βιβλιογραφίες ή προσ
θήκες .

Ύστερα άπό τήν διχογνωμία αυτή , 
είναι δυνατόν νά διατυπωθή καί μία 
τρίτη «μέση» γνώμη. Δηλαδή δτι ή 
πρώτη προσπάθεια έγινε τό 1471, καί 
μετά άπό πέντε χρόνια , τό 1476, έξε
δόθη τό πρώτο έξ όλοκλήρου 'Ελληνι
κό β ιβλ ίο . Είναι δμως δυνατόν νά 
«σταθή» ή άποψη αυτή; Αυτό θά 
προσπαθήσωμε νά έξηγήσωμε διεξο
δικά στήν άρχή τοΰ κειμένου πού έπα- 
κολουθεϊ.

Κατά τά άλλα έχομε νά ποΰμε δτι 
μέ τό κείμενο αυτό δέν έξαντλεΐται τό 
θέμα «'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού βι
βλίου». Μία τέτοια προσπάθεια θά 
άπαιτοΰσε άρκετό χρόνο καί άντίστοι- 
χο χώρο γιά δημοσίευση .

Ή  δλη έρευνα «έπιμένει» περισσό
τερο γιά τό χρονικό διάστημα πού με
σολαβεί άπό τίς πρώτες 'Ελληνικές 
έκδόσεις στήν ’Ιταλία, μέχρι τά πρώ
τα μετεπαναστατικά χρόνια . Καί αυτό 
έπειδή άντιπροσωπεύει τό πιό κρίσιμο 
καί συγκινητικό μαζί Κεφάλαιο στήν 
Ιστορία τής 'Ελληνικής τυπογραφίας . 
Αυτός είναι καί ό λόγος πού σέ πολ
λές περιπτώσεις μνημονεύονται «διά 
μακρών» καί τά τυπογραφεία τών 
πρώτων 'Ελληνικών έφημερίδων. 
'Εβοήθησαν καί αυτές σημαντικά γιά 
τήν διάδοση τών 'Εθνικών ιδεωδών, 
καί τήν παλινόρθωση τοΰ 'Ελληνικού 
Κράτους στό πανάρχαιο λίκνο του . . .

Μέ τίς σκέψεις αυτές θά προσπαθή
σωμε νά δώσωμε σέ συνέχειες στους 
άναγνώστας τής «ΕΠ .ΧΩΡ» μιά δσον 
τό δυνατόν όλοκληρωμένη έρευνα 
γύρω άπό τήν έκδοση τών βιβλίων 
στήν 'Ελλάδα.

Στό τέλος τής έρεύνης μας θά άφ ι- 
ερώσουμε ειδικό κεφάλαιο γιά τίς 
έκδόσεις τής Χωροφυλακής, καί τούς 
μέχρι σήμερα άξιωματικούς συγγρα
φ είς . Είναι γιά έμάς ή μοναδική 
ευκαιρία γιά νά τιμήσωμε δλους έκεί- 
νους τούς άνωνύμους καί έπωνύμους 
πού έβοήθησαν άλλά καί έτίμησαν 
κατά καιρούς τό Σώμα μέ τήν δλη 
πνευματική προσφορά τους.

Δ '

ΜΕΡΟΣ
Η ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1950—1965, 

αντιπροσωπεύει τήν περίοδο άνακάμψεως 
τών βιβλιοεκδόσεων. Παράλληλα μέ τήν 
έπέκταση ώρισμένων έκδοτικών οίκων, 
Ιδρύονται καί άλλοι νέοι. Στό ίδιο χρονικό 
διάστημα ιδρύθηκαν πολλά νέα βιβλιοπω
λεία καθώς καί άρκετές δανειστικές βιβλιο
θήκες στα άστικά κέντρα καί τήν ύπαιθρο, 
γεγονός πού ευνόησε σημαντικά τήν διάδο
ση τοΰ 'Ελληνικού βιβλίου. Τά τελευ
ταία χρόνια ή κυκλοφορία του αύξάνεται 
σταθερά. ’Απόλυτοι άριθμοί γιά τόν 
ρυθμό τής αύξήσεως αύτής δέν υπάρχουν. 
Καί αυτό έπειδή έκτος άπό τούς καθιε
ρωμένους έκδοτικούς οίκους υπάρχουν 
καί πολλοί άλλοι «περιστασιακοί». Έ τσ ι 
ό αριθμός τών βιβλίων πού μπαίνουν κάθε 
χρόνο στήν κυκλοφορία— πολλές φορές 
καί άπό τούς ίδιους τούς συγγραφείς 
—, δέν είναι δυνατόν νά προσδιορι- 
σθή μέ άκρίβεια. Άλλά γιά τά βιβλιογρα
φικά προβλήματα θά μιλήσωμε στό άμέσως 
έπόμενο Κεφάλαιο. ’Ανεξάρτητα άπό αυτό, 
γεγονός είναι δτι παρά τις κατά και-

Τό σ ύ γ χ ρ ο ν ο  
έλληνικό βιβλίο

ρούς δυσχέρειες, οί 'Ελληνικές έκδόσεις 
έχουν σημειώσει μία κατακόρυφη πρόο
δο. Καί γιά νά έχωμε μία σχετική εικόνα 
τής προόδου αύτής, παραθέτομε μερικούς 
άριθμούς άπό τρεις διαφορετικές έποχές. 
Συγκεκριμένα: Ά πό τήν «Έκθεσιν τών 
κατά τό έτος 1890—1891 πεπραγμένων 
τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλά
δος» (Άθήναι 1891), πληροφορούμεθα 
σήμερα δτι κατά τήν έποχή έκείνη στήν 
Αθήνα ύπήρχαν 30 τυπογραφεία, ένώ 
στον Πειραιά καί τήν υπόλοιπη Χώρα 81. 
Ά πό τά τελευταία άπουσιάζουν φυσικά τά 
τυπογραφεία τής Κρήτης, τής ’Ηπείρου 
καί τής Μακεδονίας — Θράκης, άφοϋ τότε 
οί περιοχές αυτές δέν είχαν άκόμη άπελευ- 
θερωθή. ’Εξ άλλου άπό ένα υπόμνημα— 
συντεταγμένο μέ δεδομένα τοΰ έτους 
1907—τοΰ ’Εργατικού Κέντρου Α θη
νών πού υποβλήθηκε τό 1911 στήν Βου
λή τών Ελλήνων, προκύπτει δτι οί 
έπιχειρήσεις έκδόσεως βιβλίων, έφημε
ρίδων καί περιοδικών, άπασχολοϋσαν 
τότε περί τά 1.500 άτομα (στοιχειοθέτες,
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τυπογράφους, στοιχειοχύτες, λιθογρά
φους, τσιγκογράφους, βιβλιοδέτες, κ.λ.π.).

Καί άπό τά δύσκολα εκείνα χρόνια, με
ταφερόμαστε στήν σύγχρονη εποχή τοϋ 
κατακλυσμού των εκδόσεων. Σύμφωνα μέ 
έπίσημα στοιχεία τής Εθνικής Στατιστι- 
τής 'Υπηρεσίας—άπογραφή 1973—ή έκδο- 
τική δραστηριότης, στήν Χώρα μας παρου
σίαζε τήν εικόνα τοϋ δημοσιευμένου πί- 
νακος.

Σ ύ ν ο λ ο ν

"Αλλα χαρακτηριστικά στοιχεία:

Σήμερα γύρω άπό τήν υποδομή τοϋ τύ
που κινούνται 109 άντιπροσωπεΐες μηχα
νών 23 εισαγωγείς τυπογραφικών μελανών 
καί 126 άντιπροσωπεΐες διαφόρων άλλων 
τυπογραφικών υλικών. Στο ίδιο κύκλωμα 
πρέπει έπίσης να ένααχθοΰν: Περί τις 58 
βοηθητικές έπιχειρήσεις (συντηρητήρια, 
καλούπια, κύλινδροι, κ.λ.π.), Επίσης 
200 έπιχειρήσεις επεξεργασίας χάρτου, 
202 έπιχειρήσεις συσκευασίας, 600 περί
που βιβλιοχαρτοπωλεία, 285 εκδοτικοί 
οίκοι, καί 182 διαφημιστικά γραφεία.

Επίκεντρο τής όλης τυπογραφικής δρα
στηριότητας είναι φυσικά ή περιοχή 
τών ’Αθηνών , όπου σήμερα λειτουργούν: 
42 ειδικά άτελιέ γιά φωτογράφηση καί 
μοντάζ OFFSET, 3 άμιγή γραμμογραφεϊα, 
18 ειδικευμένα έτικεττοποιεΐα, 6 κλισσο- 
χρωματογράφοι, 10 έπιχειρήσεις μηχανο
γραφικών έντύπων, 15 συγκροτήματα μη
χανικής στοιχειοθεσίας, 7 στερεοτυπικές 
μονάδες καί 52 χαρακτικά έργαστήρια. 
’Επίσης υπάρχουν 115 Ελληνικές έπιχει- 
ρήσεις πού κατασκευάζουν βοηθητικές μη
χανές, όργανα τυπογραφικά, μελάνια, χρώ
ματα, υλικά, καί χαρτιά.

"Ολα τά στοιχεία αύτά μαζί μέ πολλά 
άλλα ένδιαφέροντα—περιέχονται σ’ ένα 
καινούργιο βιβλίο τού φίλου δημοσιογράφου 
καί συγγραφέα κ. Πάνου Καρυκόπου- 
λου πού κυκλοφόρησε πρόσφατα μέ τόν τί
τλο «Συμβολή στήν '.Ιστορία τής 'Ελ
ληνικής τυπογραφίας» Πρόκειται γιά ένα 
έξαιρετικά ένδιαφέρον, σύγγραμμα, άπα- 
ραίτητο γιά τόν μελετητή τής ιστορίας τών 
'Ελληνικών γραφικών τεχνών. Μία άπό 
τις πολλές άρετές του είναι καί ή παράθεση 
πλούσιας βιβλιογραφίας (άναφέρονται περί 
τούς 316 "Ελληνες καί ξένοι συγγραφείς καί 
460 βιβλία ή μελέτες τους). Γι’ αυτό καί ό 
πνευματικός κόσμος τό υποδέχθηκε μέ έν- 
θουσιαστικές κριτικές. Σημειώνομε έπίσης 
ότι δ κ. Καρυκόπουλος έχει έκδώσει καί δύο 
άλλα σχετικά βιβλία μέ τούς τίτλους «’Από

τόν Γκούτεμπεργκ στήν ήλεκτρονική τυ
πογραφία» (1974), καί «Βιβλιογραφία τής 
'Ελληνικής τυπογραφίας» (1976). 'Ήδη 
έτοιμάζει γιά έκδοση ένα τέταρτο ένδια
φέρον βιβλίο μέ τίτλο).

«Ή  συνταγματική κατοχύρωση τοϋ δι
καιώματος τής ’Ελευθεροτυπίας».

Καί μετά τήν άπαραίτητη αυτή παρένθε
ση, έπιστρέφομε στό κύριο θέμα μας.

Τά δύο τελευταία χρόνια, μέ τήν άπόλυτη 
έλευθεροτυπία πού έπικρατεϊ στήν Χώ
ρας μας, παρατηρεΐται ένας άληθινός έκδο- 
τικός όργασμός. Τήν μεγαλύτερη κυκλοφο
ρία γνωρίζουν τά πολύτομα έργα (έγκυκλο- 
παίδειες ή ειδικά θέματα) πού πωλοϋν- 
ται «ολοκληρωμένα ή σέέβδομαδιαΐα τεύχη. 
Έπίσης οί τυποποιημένες έκδόσεις σέ με
γάλες σειρές, καθώς καί διάφορα μεμονωμέ
να βιβλία, μέ περιεχόμενο ιστορικό, 
πολιτικοφιλοσοφικό, καί λογοτεχνικό. Πολ
λά βιβλία άπό τήν τελευταία κατηγορία 
είναι μεταφράσεις ξένων συγγραμμάτων, 
καί έδώ είναι τό μεγάλο πρόβλημα. Γιατί 
ή άξία τών βιβλίων αύτών έξαρτάται άπό 
δύο κυρίως παράγοντες: Ά πό τήν πλη
ρότητα τής μεταφράσεως καί τό περιεχό
μενο τού βιβλίου. Υπάρχουν δηλαδή «ορι
σμένα ξένα βιβλία πού τό περιεχόμενό τους 
είναι σήμερα ξεπερασμένο ή άμφισβη- 
τημένο άντίστοιχα άπό τήν διεθνή βιβλιο
γραφία καί κριτική. Αξίζει νά σημειωθή 
έπίσης δτι πολλοί άπό τούς «άμφισβητίες» 
μέχρι καί τό πρόσφατο άκόμη παρελθόν, 
ήταν ένθουσιώδεις θιασώτες τού περιεχομέ
νου τών βιβλίων αύτών. "Υστερα ύπάρχουν 
καί μερικά ώραΐα καί σπάνια βιβλία 'Ελ
λήνων καί ξένων συγγραφέων, πού χάνονται 
μέσα στήν πληθώρα τών έκδόσειον. Αύτό 
σημαίνει δτι ή ό κόσμος παρασύρεται άπό 
τίτλους, ή ή παρουσίαση τών βιβλίων δέν 
γίνεται πάντα άπό υπεύθυνα πρόσωπα. Σέ 
«ορισμένες περιπτώσεις «τυμβαίνουν καί τά 
δύο μαζί.

Τό εύχάριστο πάντως είναι δτι σήμερα 
οί περισσότερες 'Ελληνικές έκδόσεις εί
ναι ιδιαίτερα φροντισμένες καί άπό έμφάνι- 
ση καί άπό περιεχόμενο. Ώρισμένες 
μάλιστα έχουν γίνει γνωστές καί έξω άπό 
τά ‘Ελληνικά σύνορα, ή συγκεντρώνουν 
τήν προσοχή δλων τών πνευματικών άνθρώ- 
πων τής Χώρας μας, έπειδή περιλαμβάνουν 
σχολιασμένα έργα—μνημεία τού 'Ελληνι
κού Λόγου καί Τέχνης. Ά πό τις πρώτες, 
σημειώνομε τήν «'Ιστορία τού 'Ελληνικού 
Έθνους» τής «’Εκδοτικής Αθηνών» πού

έχει σήμερα παγκόσμια κυκλοφορία στήν 
'Ελληνική, Αγγλική, καί Γερμανική 
γλώσσα. Τό «κοπυράιτ» γιά τήν κυκλοφο
ρία της στήν Αμερική έχει έξασφαλίσει 
τό Πανεπιστήμιο τής Πενσυλβανίας, ένώ 
γιά τήν Εύρώπη καί τις Χώρες —μέλη 
τής Βρεττανικής Κοινοπολιτείας, ό γνω
στός έκδοτικός οίκος τού Λονδίνου «Χά- 
ϊνεμαν». Παγκόσμια έπίσης κυκλοφορία 
έχουν καί οί έκδόσεις τής σειράς «'Ελλη
νικά Μουσεία» τυπωμένες στήν 'Ελληνική, 
Αγγλική, Γερμανική, καί Γαλλική γλώσ
σα. Τά έργα αύτά τής «’Εκδοτικής Α θη
νών» ,έκτός τού δτι έγκαινιάζουν ένα άπο- 
φασιστικό άλμα τού Ελληνικού βιβλίου 
στήν διεθνή άγορά, παράλληλα προβάλλουν 
σέ παγκόσμια κλίμακα τήν ιστορία καί τά 
μνημεία τού τόπου μας μέ τά σύγχρονα 
δεδομένα τής Ιστορικής καί Αρχαιολογι
κής ’Επιστήμης.

Ά πό τά έργα—μνημεία τού Ελληνικού 
Λόγου, σημειώνομε τις έκδόσεις τής 
«Βιβλιοφιλίας» τού Κων]νου Σπανού, πού 
είναι σχολιασμένες άνατυπώσεις έργων 
Βυζαντινών ιστορικών συγγραφέων, πρά
ξεων Αύτοκρατόρων καί Πατριαρχών, Ε λ 
ληνικών έφημερίδων τής περιόδου τής 
’Εθνεγερσίας τού ’21, κ.λ.π. Θά πρέπει 
άκόμη νά σημειώσωμε δτι ό έκδοτικός οί
κος Κ. Σπανού, στις 30 Ίανουαρίου κυκ
λοφόρησε άνατυπωμένη τήν «Γραμματική» 
τού Κων]νου Λάσκαρη σέ 500 άντίτυπα, 
δσα άκριβώς είναι καί τά χρόνια κυκλοφο
ρίας τού Ελληνικού βιβλίου. Τέλος 
συστηματικές έκδόσεις έργων —μνημείων 
τού Ελληνικού Λόγου, πραγματοποιούν 
καί οί Αθηναϊκοί έκδοτικοί οίκοι Γρηγο-· 
ριάδη, Καραβία, Χιωτέλλη κ. ά.

Ά ν  είχαμε στήν διάθεσή μας περισσό
τερο χώρο, θά μπορούσαμε νά άναφερ- 
θοΰμε σέ πολλές άκόμη σπουδαίες Ελλη
νικές έκδόσεις. Αύτό έλπίζομε δτι θά 
γίνη μιά άλλη φορά μέ ειδικό άφιέρωμά 
μας. Γιά τήν ώρα άρκούμεθα νά έπαναλά- 
βωμε έκεΐνο πού είπαμε παραπάνω. Δη
λαδή δτι οί περισσότερες Ελληνικές 
έκδόσεις είναι σήμερα ιδιαίτερα φροντισμέ
νες. Οί μεμονωμένες μέτριες μέχρι κα
κές έκδόσεις θά ήταν ευχής έργον νά βελ
τιωθούν κάποτε ή σέ άντίθετη περί
πτωση νά γίνουν... άπομονωμένες άπό 
τό Ελληνικό άναγνωστικό κοινό. Μιά 
καί ό λόγος περί κοινού, θά πρέπει νά μι- 
λήσωμε γι’ αύτούς πού θεωρούν τό βι
βλίο σάν ένα συνηθισμένο καταναλωτικό 
άγαθό. "Οσο καί άν αύτό είναι οδυνη
ρό, πρέπει νά παραδεχθούμε δτι πολλοί 
άπό τούς Νεοέλληνες άγοράζουν βιβλία 
καθώς λένε «γιά έπένδυση χρημάτων» ή 
—καθώς δέν λένε —προκειμένου νά δια
κοσμήσουν κάποια γωνιά τού σπιτιού τους.
Τό τελευταίο βέβαια δέν τό παραδέ
χεται κανείς. Μακάρι νά ήταν άληθινός 
αυτός ό ισχυρισμός. Ή  άλήθεια δμως 
είναι πικρή: Σήμερα πολλοί άγοράζουν 
βιβλία, λίγοι τά διαβάζουν, καί έλάχιστοι 
τά μελετούν ή τά διαλέγουν μέ αύστηρά 
πνευματικά κριτήρια. ’Εξαιρούνται βέβαια 
τά σχετικά άναγνώσματα κάποιων έλα- 
φρών ή έντελώς ξένων μέ τήν Ελληνική 
πραγματικότητα κατηγοριών, πού κατα
βροχθίζονται στήν κυριολεξία. Τό φαινό
μενο δμως αύτό δέν είναι άποκλειστικά 
Ελληνικό. ’Εκείνο πάντως πού έχει ιδιαί
τερη σημασία, είναι έάν καί τί διαβάζει ό 
λεγόμενος «μέσος δρος» τού κοινού. Αλλά 
αύτό είναι μιά άλλη ιστορία πού ξεφεύγει 
άπό τά καθήκοντα τού κειμένου αυτού.

Γ
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Βιβλιογραφικά καί έκδοτικά 
προβλήματα

Πόσα Ελληνικά βιβλία έχουν έκδοθή 
μέχρι σήμερα; ’Απόλυτα γνωστός άριθμός 
δέν υπάρχει. Κατά καιρούς έχουν κυκλοφο
ρήσει διάφορες βιβλιογραφίες οί όποιες 
άναφέρονται σέ ώρισμένα—μικρά ή μεγάλα 
—χρονικά διαστήματα. ’Ά ς άναφέρομε τις 
μεγαλύτερες, οί όποιες καλύπτουν τις 
άκόλουθες έποχές: 1476—1790: Ή  Ιΐτομη 
τοϋ Γάλλου 'Ελληνιστή Λεγκράν (3.400 
περίπου τίτλοι βιβλίων μέ τις έπανεκδό- 
σεις). 1800—1963: Ή  3τομητώνΔ. Γκίνη 
—Β. Μέξα (11.000 περίπου τίτλοι). 1907 
—1920: ή 3τομη τοϋ Ν. Πολίτη. 1791 — 
1947: Ή  «Βιβλιογραφία των Ελληνικών 
Βιβλιογραφιών» τοϋ Γ. Φουσάρα. 1945 καί 
έντεΰθεν: Ή  Ελληνική Βιβλιογραφία κα
λύπτεται άπόλυτα μέ την έτησία έκδοση 
τοϋ Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών 
«BULLETIN ANALTTIQUE DE ΒΙ- 
BLIOG RAPHIE HELLENIQUE». ’Αξί
ζει έπίσης νά σημειωθή ότι πολλοί παλαιοί 
καί νέοι ιστορικοί τοϋ Ελληνικού βιβλίου 
έχουν κάνει άξιόλογες βιβλιογραφικές 
προσθήκες. 'Ωστόσο όμως, ό όπως θά 
έλεγε κανείς «άριθμός X» τών Ελληνικών 
βιβλίων πού έχουν έκδοθή μέχρι σήμερα, 
έξακολουθεϊ νά ύπάρχη. ’Αρκεί νά σημειω
θή ότι άδύνατος είναι ακόμη ό άκριβής υπο
λογισμός τοϋ άριθμοΰ καί έκείνων πού 
τυπώθηκαν μετά την ισχύ τοϋ σχετικού 
Νόμου πού προβλέπει την κατάθεση στην 
’Εθνική Βιβλιοθήκη δύο άντιτύπων κάθε 
καινούργιου βιβλίου. Γιατί όπως άκού- 
σαμε άπό χείλη υπευθύνων πνευματικών 
άνθρώπων, ή συμμόρφωση στήν άξίω- 
ση αυτή τού Νόμου δέν είναι γενική. ’Αλλά 
καί αν άκόμη ήταν πάλι θά υπήρχαν 
δυσχέρειες. Καί αυτό έπειδή δέν έχει γίνει 
πλήρης καταλογράφηση τών βιβλίων πού 
περιέχουν σήμερα ή Εθνική καί πολλές 
άλλες 'Ελληνικές Δημόσιες Βιβλιοθήκες. 
Μία μαγνητική σέ ήλεκτρονικό υπολογιστή 
λεξικό.. ..γράφηση τών βιβλίων αύτών σέ 
συγκριτικούς πίνακες, θά μπορούσε νά 
δώση στό τέλος μία ώλοκληρωμένη βιβλι
ογραφία μέ έλάχιστες άπώλειες τίτλων. Ή  
διαδικασία αυτή είναι τόσο πρακτικά δύσκο
λη, όσο άκριβώς ούσιαστικά πολύτιμη.

"Ενα άλλο ζήτημα πού πρέπει υποχρεω
τικά νά θίξωμε, είναι τά προβλήματα πού 
άντιμετώπισαν κατά καιρούς οί Ελληνικές 
έκδόσεις. Γιά τήν περίοδο τής Τουρ
κοκρατίας είναι πασίγνωστο ότι ή έκτύ- 
πωσή τους στον Έλλαδικό χώρο ήταν άπό 
δύσκολη μέχρι άδύνατη. Ή  δυσχέρεια αυτή 
άντιμετωπιζόταν μέχρις ένός σημείου 
μέ τήν εισαγωγή—6χι βέβαια όπως τήν έν- 
νοούμε σήμερα — 'Ελληνικών βιβλίων 
άπό διάφορες Ευρωπαϊκές Χώρες. ’Αλλά 
καί στις Χώρες αυτές, ή παραγωγή τού βι
βλίου άπό "Ελληνες γιά "Ελληνες, δέν γ ι
νόταν σέ μεγάλο «τιράζ». Αυτό οφειλό
ταν στό μεγάλο ποσοστό τών άγραμμάτων, 
άλλά καί στό γεγονός ότι μέχρι τις άρ- 
χές τοϋ 19ου αιώνα, τό χειρόγραφο βιβλίο 
κρατούσε τά σκήπτρα τής κυκλοφο
ρίας σ’ ολόκληρη τήν ’Ανατολή.

Μαζί μέ όλα αυτά θά πρέπει νά ύπολο- 
γίσωμε καί τις δυσκολίες στήν έκτύπω- 
ση καί προώθηση τού βιβλίου στον Τουρ
κοκρατούμενο 'Ελληνικό χώρο. Βέβαια τό 
πρώτο έντυπο 'Ελληνικό βιβλίο έκανε τήν 
έμφάνισή του άρκετά ένωρίτερα άπό

τά βιβλία άλλων Χωρών. Αίφνης οί Σουη
δοί τύπωσαν τό πρώτο τους βιβλίο 10 χρό
νια άργότερα, οί Ρώσοι 90, οί Τούρκοι τό 
1727, οί άποικοι τής Ν. ’Αμερικής στά 
μέσα τού 1700, οί Αύστραλοί στά τέλη τού 
1700 κ.λ.π. Μέ τήν διαφορά όμως ότι 
όλοι αύτοί οί λαοί άπολάμβαναν τότε τό 
πολύτιμο άγαθό τής ’Ελευθερίας. Έ τσ ι 
επόμενο ήταν οί πιο προηγμένοι άπό αύτούς 
νά καλύψουν γρήγορα τό εκδοτικό κε
νό άπό τήν καθυστέρηση πού είχε προηγη- 
θή. Έάν μετά τήν πρώτη ώλοκληρωμένη 
εφαρμογή τής τυπογραφίας ή Ελλάδα 
ήταν έλεύθερη, ή Εθνική μας γλώσσα θά 
μπορούσε άκόμη καί σήμερα νά είναι διε
θνής. Γιατί σέ μιά τέτοια περίπτωση 
θά είχαμε πολυάριθμες έκδόσεις βιβλίων 
έπί 'Ελληνικού έδάφους. Έ τσ ι οί πολύ
τιμοι χειρόγραφοι Ελληνικοί Κώδικες 
τυπωμένοι καί σχολιασμένοι άπό Έλλη
νες θά κατέκλυζαν τήν Εύρώπη καί ολό
κληρο τόν κόσμο. Δυστυχώς όμως οί ρίζες 
τής 'Ελληνικής τυπογραφίας ξεφύτρωσαν 
στά μαύρα χρόνια τής Τουρκοκρατίας. 
"Οταν οί Έλληνες διανοούμενοι άναγκά- 
ζονταν νά ταξιδεύουν στό έξωτερικό γιά 
νά τυπώνουν έκεϊ τά έργα τους—όσοι βέ
βαια είχαν τήν εύχέρεια. ’Από τήν άλ
λη πλευρά, οί φυγάδες σέ ξένες Χώρες Έ λ 
ληνες τυπογράφοι δέν είχαν τήν δυνατό
τητα νά δημιουργήσουν τήν πρωτοπορία 
στις έκδόσεις άρχαίων, ■ βυζαντινών, 
καί συγχρόνων γιά τήν έποχή τους συγγρα
φέων. Γιατί έκτος τού ότι βρίσκονταν 
διασκορπισμένοι σέ διάφορες Εύρωπαϊκές 
πόλεις, παράλληλα είχαν νά άντιμετω- 
πίσουν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες πού 
μεγάλωναν συνέχεια, καθώς οί ξένοι 
έκδοτικοί οίκοι έδιναν στό φώς τής δημο- 
σιότητος όλο καί πιό έντυπωσιακές σειρές 
άπό έργα 'Ελλήνων συγγραφέων. Έ ξ  άλ
λου σέ πολλές περιπτώσεις ή λογοκρισία 
καί οί κάθε μορφής υπονομευτικές ένέρ- 
γειες «δεδηλωμένων» θά λέγαμε έχθρών 
τού Ελληνισμού καί τής’Ορθοδοξίας, έδι
ναν κάθε φορά καίρια πλήγματα στις έκ- 
δοτικές προσπάθειες τών Ελλήνων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ή 
αύστηρή λογοκρισία πού γινόταν στήν 
Βενετία καί τήν Βιέννη, καθώς καί ή κα
τάργηση εκκλησιαστικών ή καί ιδιωτικών 
τυπογραφείων πού λειτουργούσαν σέ Τουρ
κοκρατούμενες 'Ελληνικές περιοχές.
Στό σημείο αύτό θά πρέπει νά άναφέρωμε 
ότι ή Τουρκική Διοίκηση είδε μέ φα
νερή όσο καί άπροσχημάτιστη δυσπιστία 
τήν τυπογραφία άπό τά πρώτα χρόνια 
τής πρακτικής εφαρμογής της. Μέ άλλα 
λόγια δέν άργησε νά διαπιστώση ότι ή 
νέα αυτή έφεύρεση έσήμαινε καλπασμό 
στήν διάδοση τών ιδεών. Καί αύτό φυσικά 
ήταν κάτι τό «άπαράδεκτο» γιά τόν δεσπο- 
τικό χαρακτήρα της. Τακτική δηλαδή 
πού έφαρμοζόταν, έφαρμόζεται καί θά 
έφαρμόζεται άπό τά ολοκληρωτικά καθε
στώτα. Οί υπονομευτικές δραστηριότητες 
τής Τουρκικής Διοικήσεως σέ βάρος τού 
'Ελληνικού έντυπου, ξεπερνούνσαν άκόμη 
καί τά σύνορα τής Αύτοκρατορίας«.... 
Κρατείτε τόν λαόν εις άγνοιαν καί άποτρέ- 
ψατε τήν προσοχήν του άπό τάς κρα- 
τικάς υποθέσεις...» Τήν έξωφρενική, αυτή 
άξίωση διετύπωνε σ’ ένα πύρινο «φετφά»

του «ήμέραν τινά τοϋ Ιουνίου 1774» ό 
Μέγας Βεζύρης Χαμίτ Πασάς, στήν προ- 
σπάθειά του νά πείση τήν Αύστριακή Κυ
βέρνηση νά φιμώση τόν Ελληνικό τύπο 
πού εξακολουθούσε νά συγκλονίζεται άπό 
τά κηρύγματα τού Ρήγα. Τήν ίδια άρχή 
άκολουθοΰσε ή 'Υψηλή Πύλη καί γιά τό 
Τουρκικά στοιχείο. Ό  Ν. Μοσχόπουλος 
στό έργο του «LE PRESSE LA RE
NAISSANCE BALKANIQUE -  
ETUDE HISTORIQUE» (Άθήναι 1 
1931), άναφέρει τό έξής συγκλονιστικό 
περιστατικό: Κάποτε οί Βενετοί έστειλαν 
δώρο στόν Σουλτάνο ένα τυπογραφικό 
μηχάνημα. ’Εκείνος θεωρώντας τό «πε
σκέσι» αύτό έπιζήμιο γιά τήν άνεξέλεγκτη 
παντοδυναμία του, διέταξε τόν Κυβερνήτη 
τού πλοίου νά άποπλεύση άμέσως άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη, καί νά ποντίση τό τυ
πογραφείο μέ όλα τά έξαρτήματά του στό 
βαθύτερο σημείο τής Άδριατικής....

Ή  έκρηξη τής Ελληνικής Έπαναστά- 
σεως τού ’21, έγινε αφορμή νά καταστρα- 
φοΰν άπό τούς Τούρκους τά λιγοστά 
Ελληνικά τυπογραφεία στήν Μολδοβλα
χία, τήν Κωνσταντινούπολη, τήν Σμύρνη, 
τις Κυδωνιές, τήν Χίο, καί τά Έαρά. 
Άλλά καί άπό τά έπίσης λιγοστά τυπο
γραφεία πού είχαν έγκατασταθή στήν 
Έπαναστατημένη Ελλάδα, τά περισσό
τερα είχαν καθώς είδαμε σύντομη ζωή. 
"Οσα πάλι διατηρήθηκαν άνέπαφα, είχαν 
τήν δυνατότητα νά τυπώνουν μόνο μερικές 
λιγοσέλιδες έφημερίδες, καί κατά διαστή
ματα μερικά βιβλία. Οί έφημερίδες βρέ
θηκαν σ’ ένα κυκεώνα πού δημιούργησαν 
κατά καιρούς ή έλλειψη τυπογράφων, 
ό έμφύλιος πόλεμος, καί ή άπειλή τών 
Κιουταχή Ίμπραήμ. Ά πό τό άλλο μέρος 
τά απύθμενα πάθη καί οί δεσμεύσεις 
στήν έλευθεροτυπία, δημιούργησαν μέ τήν 
σειρά τους άνυπέρβλητά έμπόδια στις |  
έκδόσεις. 'Ο Γεώργιος Ψύλλας, σχο
λιάζοντας άπό τήν «’Εφημερίδα τών 
Αθηνών» τό περί έλευθεροτυπίας Κεφά
λαιο τού «Νόμου τής Έπιδαύρου» μεταξύ 
άλλων διετύπωσε καί τόν άκόλουθο συλλο
γισμό—ύποθήκη γιά όλες τις έπερχόμενες 
άπό τότε γενηές: « .........Εϊμεθα πεπει
σμένοι—έγραφε—ότι συγγράμματα δια
φόρου ύλης περιφερόμενα μυστικώς άπό 
χεΐρας εις χείρας, ήμποροϋν νά βλάψουν 
κάποτε περισσότερον τά συμφέροντα τού 
Έθνους παρά όταν δημοσιεύονται καί
διαφιλονικοΰνται έλευθέρως.........». Καί
ό Θεόδωρος Νέγρης στήν ίδια έφημερίδα
συμπλήρωνε έπιγραμματικά: « .........Ποτέ
Έθνος δέν είναι έλεύθερον αν δέν έχη τήν 
άδειαν καί τούς νόμους νά λέγη, νά παρα- 
σταίνη, νά γράφη καί νά τυπώνη, ό,τι 
έχει εις τόν νοΰν του άναφανδόν.........».

Ή  άφιξη τού Καποδίστρια στήν 'Ελ
λάδα, αντιπροσωπεύει τήν έποχή έκείνη 
πού ό Ελληνικός τύπος είχε πιά πολιτι- 
κοποιηθή. Μιά έποχή πού ή έλευθεροφρο- 
σύνη κυριαρχούσε τόν σφυγμό τού Έθνους.
Στό νεοσύστατο μικρό 'Ελληνικό Κρά
τος κατοικούσαν μόνο ήρωες. Οί πιό πολ
λοί άπό αύτούς είχαν γράψει τήν Α θά
νατη ’Εποποιία τού ’21 μέ τό καρυοφίλλι 
καί τό γιαταγάνι, ένώ οί πιό λίγοι μέ τήν 
πέννα, άλλά καί τά άρματα μόλις τό κά- 
λεσαν οί περιστάσεις. Κοινή ήταν 
λοιπόν ή προσφορά άλλά καί ό άσίγαστος 
πόθος γιά τήν ’Ελευθερία. Ή  έκτίμη- 1 
ση όμως τού άληθινοϋ της νοήματος 
ήταν κατ’ άνάγκην διαφορετική. Καί αύτό 
έπειδή ή συντριπτική πλειοψηφία τών 
κατοίκων τοϋ νέου Κράτους διέθετε άγωνι- 
στικές καί όχι σπουδαστικές περγαμηνές.
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"Η κατάσταση αυτή πρέπει νά ώδήγησε 
τον Καποδίστρια στην θέσπιση τοϋ ΰπ’ 
άριθ. 2085 ψηφίσματος πού καθιέρωνε 
σειρά άπο προληπτικά καί κατασταλτικά 
μέτρα στον τύπο. Ή  άντίδραση πού ξεση
κώθηκε προκάλεσε την άπύ 1-5-1831 
έπεξηγηματική έγκύκλιο τής Διοικήσεως, 
πού προσπαθούσε νά δικαιολογήση τά 
μέτρα αύτά. Οί άντιπολιτεύομενοι ύπο- 

ι i στήριζαν τότε δτι ό πρώτος Κυβερνήτης 
. έφερε άπο την Εύρώπη σπέρματα «τών 

έκει κρατουσών δεσποτικών άντιλήψεων» 
ή δτι δέν έκρινε σκόπιμο νά δώση άμέσως 
πολλές έλευθερίες, άπο λανθασμένη εκτί
μηση της 'Ελληνικής πραγματικότητος. 
Καί οί έπικρίσεις αύτές τερματίσθηκαν 
μαζί μέ την ζωή τοϋ Καποδίστρια, δταν 
ό τελευταίος έπεφτε θύμα τής γνωστής 
δολοφονικής ένέδρας.........

Τά προβλήματα τών Ελληνικών εκδό
σεων έγιναν άκόμη όξύτατα, άμέσως μετά 
τήν άφιξη τοϋ ’Όθωνα, δταν (1833) ή 
Άντιβασιλεία θέσπισε τούς νόμους «Περί 
’Αστυνομίας τοϋ τύπου», «Περί έγκλημά- 
των έκ τής καταχρήσεως τοϋ τύπου», 
καί «περί τοϋ δικαιώματος τοϋ μετέρχε- 
σθαι τήν τυπογραφίαν, λιθογραφίαν, ή 
βιβλιοπωλίαν». Τά μέτρα αύτά ώδήγησαν 
8 χρόνια άργότερα—συγκεκριμένα τον Αύ
γουστο τοϋ 1841—στήν παραίτηση τον 
τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Αέοντα Μελά. 
Ή  ’Επανάσταση τής 3ης Σεπτεμβρίου 
1843, δέν έλυσε ριζικά τά μέχρι τότε έκ- 
δοτικά προβλήματα. ’Αντίθετα δημιουργή- 
θηκαν καί άλλα. Αιτία: Ή  συνέχιση μέ 
διάφορα προσχήματα τής Άστυνομεύ- 
σεως τών έκδόσεων, καί διάφορες ’Εθνικές 
περιπέτειες ή κοινωνικές άναταραχές πού 
δημιουργήθηκαν κατά καιρούς. "Οπως 
τά «Μουσουρικά» (1846), οί άποκλεισμοί 
τοϋ Πειραιά άπό τόν ’Αγγλικό (1849) 

^ καί Άγγλογαλλικό (1854) στόλο, τά 
άποτυχημένα 'Ελληνικά κινήματα σέ Τουρ
κοκρατούμενες περιοχές άμέσως μετά τήν 
έκρηξη τού Κριμαϊκού πολέμου, ή έπιδη- 
μία χολέρας (1857), τά έπαναστατικά 
κινήματα στις παραμονές τής μεταπολι- 
τεύσεως τοϋ 1862, κ.λ.π.

Τό 14ο άρθρο τοϋ Συντάγματος τοϋ 
1864 διεκήρυττε δτι «ό τύπος είναι έλεύ- 
θερος». 'Ωστόσο δμως τά έκδοτικά προ
βλήματα δέν έλλειψαν ποτέ. Ή  έλλειψη 
τεχνικής ύποδομής τών έκδόσεων καί οί 
συγκοινωνιακές δυσχέρειες, ήταν δύο μό
νιμα προβλήματα στήν παραγωγή καί 
διακίνηση τοϋ έντύπου. ’Αρκεί νά σημειω- 
θή δτι μόλις τό 1875 δημιουργήθηκε τό 
πρώτο πρακτορείο έφημερίδων. Μαζί μέ 
δλα αύτά θά πρέπει νά προστεθούν ό μεγά
λος δείκτης τοϋ άναλφαβητισμοϋ, ή ληστο
κρατία, καί οί διάφορες ’Εθνικές ή κοινω
νικές περιπέτειες πού συνεχίστηκαν μέχρι 
τό τέλος τοϋ περασμένου αιώνα, μέ άρχή 
τά «Ααυρεωτικά» τοϋ 1873, καί τραγικό 
έπίλογο τόν άτυχο πόλεμο τοϋ ’97. Έ ξ  
άλλου ή έλλειψη γιά πολλά χρόνια συνδι
καλισμού στήν τάξη τών τεχνικών τοϋ 
τύπου, βρίσκεται σέ άμεση σχέση μέ τήν 
έξέλιξη τών 'Ελληνικών γραφικών τεχνών. 
Μόλις τόν ’Ιούλιο τοϋ 1882 οί ’Αθηναίοι 
τυπογράφοι αποφάσισαν νά ιδρύσουν τό 
πρώτο Σωματείο τους μέ πρώτη διεκδί
κηση τήν καθιέρωση τής Κυριακής 
άργίας. Στις άλλες 'Ελληνικές πόλεις τά

Σύγχρονοι μηχανικοί εγκαταστάσεις 
έκτυπώσεως καί βιβλιοδεσίας τής Α.Ε. 
ΑΣΠ ΙΩ ΤΗΣ—ΕΛΚΑ μιας άτιό τάς άρ- 
χαιοτέρας καί μεγαλ.ντέρας 'Εταιρείας 
Γραφικών Τεχνών τής χώρας μας.



έργατικά Σωματεία έμφανίσθηκαν πολύ 
άργότερα (Βόλος 1900, Θεσσαλονίκη 
1908, Πάτρα 1910 κ.λ.π.).

Για τίς δύσκολες συνθήκες έργασίας 
των τυπογράφων τής έποχής έκείνης, άπο- 
καλυπτικύ είναι τύ ύπόμνημα πού ύπέβαλε 
τύ 1911 στήν Βουλή των 'Ελλήνων τύ 
’Εργατικό Κέντρο ’Αθηνών. Άφοϋ περι
γράφει τίς άνθυγιεινές συνθήκες έργασίας
« .........μέσα εις τρώγλας καί καταφύγια
είς άτμοσφαϊραν άπόζουσαν κυριολεκτικώς 
καίκεκορεσμένην άπύ άέρια δηλητηριώδη», 
σέ συνέχεια άναφέρει δτι στύ διάστημα 
1896—1911 «έπί 650 έργατών τυπογρά
φων έργαζομένων έν Άθήναις, άπεβίω- 
σαν 75 έκ φυματιώσεως των πνευμόνων 
καί τοϋ λάρυγγος, 3 έξ άποπληξίας, 2 έξ 
άλλων νόσων, καί είς μόνον έκ γήρατος..». 
Για τα προβλήματα των Ελληνικών έκ- 
δόσεων στά πρώτα 50 χρόνια τοϋ αιώνα 
μας, μιλήσαμε ήδη διεξοδικά στύ Κεφά
λαιο τής «’Εκδοτικής προόδου μετ’ 
έμποδίων». Προβλήματα πού έξακολου- 
θοϋν νά ύπάρχουν—σέ άλλες βέβαια μορ
φές καί διαστάσεις— άκόμη καί στήν 
σύγχρονη έποχή. "Ενα άπύ αύτά είναι οί

Ά πύ τύ 1834 πού τυπώθηκε στύ Ναύ
πλιο ό πρώτος Κανονισμύς Χωροφυλακής 
καί μέχρι σήμερα έχουν έκδοθή έκατοντά- 
δες βιβλία—Κανονισμοί τοϋ Σώματος, 
καθώς καί διάφορα άλλα έπαγγελματικά 
βοηθήματα. Συγγραφείς τους ήταν πάντα 
’Αξιωματικοί Χωροφυλακής, οί όποιοι 
έκαναν άθόρυβα καί άνώνυμα τύ υπηρε
σιακό τους καθήκον. Σταθμό στίς έκδο- 
τικές προσπάθειες τοϋ Σώματος άποτελεϊ 
τύ έτος 1925, όταν ιδρύθηκε τύ Τυπογρα
φείο τής Χωροφυλακής. Ταύτόχρονα 
έξεδόθη τότε τύ «’Επίσημον Δελτίον 
Υπηρεσιών ’Ασφαλείας καί ’Αστυνομίας». 
Δηλαδή τύ σημερινό «’Επίσημον Δελτίον 
Χωροφυλακής», πού συνεπλήρωσε ήδη 
τά πρώτα 50 χρόνια τής κυκλοφορίας του. 
Ά πύ τύ τυπογραφείο τής Χωροφυλακής 
έχουν έκδοθή έπίσης χιλιάδες ύπηρεσιακά 
έντυπα καί έγκύκλιοι (Κανονιστικές διατα
γές, ερμηνευτικά σχόλιά Νόμων, Διατα-

Ά πύ τήν Κυκλοφορία τύ 1841 μιας 
κωδικοποιήσεως ’Οργανισμού, Kavovt- 
σμοΰ, καί συναφών Νόμων τής Χωροφυ
λακής πού έξέδωσαν οί Αξιωματικοί 
Χρήστος Βυζάντιος καί Γεώργιος Κρο- 
κίδας, μέχρι τήν πρόσφατη έπανέκδοση 
τοϋ βιβλίου «’Εγχειρίδιον Στρατιωτικής 
Προανακρίσεως» τοϋ Ταγματάρχου κ. Πα
ναγιώτη Καραμπασιάδη, έχουν κυκλοφο
ρήσει 200 περίπου βιβλία ποικίλου περιε
χομένου—κυρίως έπιστημονικοΰ—μέ συγ
γραφείς καί έκδοτες Αξιωματικούς τής 
Χωροφυλακής. Ώρισμένα μάλιστα άπύ 
αύτά είναι πολύτομα. "Οπως έπί παραδεί- 
γματι τύ δίτομο (1470 σελίδες) «Λεξικόν 
Χωροφυλακής» τοϋ Ύπομ]ρχου Μοσχο- 
βάκη (1869), ή τρίτομη «Αστυνομική 
Νομοθεσία» τών Άνθ]ρχων Α. Δικαίου 
καί Α. Σαμπάνη (1920), ή δίτομη «Αστυ
νομική» τοϋ Άντ]γου Φ. Ζήρου (1940— 
1947), ή τετράτομη «Ιστορία τής Χωρο-

άλλεπάλληλες τά τελευταία χρόνια σέ 
παγκόσμια κλίμακα άνατιμήσεις στύ χαρ
τί καί τά διάφορα έκτυπωτικά μέσα. 
Παρ’ όλα αύτά ή συνεχής άνύψωση τοϋ 
βιοτικού μας έπιπέδου, δημιουργεί στύ 
βιβλίο τίς προϋποθέσεις νά γίνεται προσιτό 
σέ όλα τά βαλάντια. Γι’ αύτύ άλλωστε καί 
ό άνταγωνισμός μεταξύ τακτικών άλλά 
καί «περιστασιακών» έκδοτικών οίκων, 
είναι περισσότερο έντονος άπύ κάθε άλλη 
έποχή. Καί άσφαλώς άπύ τύν άνταγω- 
νισμύ αύτύ προκύπτουν δύο ειδών άποτε- 
λέσματα: Θετικά άπύ όσους έχουν τάξει 
ύψηλούς έκδοτικούς στόχους, καί άρνητικά 
άπύ τούς άλλους—τούς λίγους—πού τρέ
φουν άπλώς οικονομικές φιλοδοξίες μέ 
«έμπορικές»έκδόσεις. Θά ήταν εύχής έργον 
αν οί τελευταίοι αύτοί γίνονται κάθε φορά 
όλο καί λιγώτεροι. Σέ διαφορετική περί
πτωση θά πρέπει ύποχρεωτικά νά πα
ραδεχθούμε ότι καλό βιβλίο είναι δ,τιδή- 
ποτε τυπώνεται πάνω σέ πολύχρωμο γυα
λιστερό χαρτί. "Οπως όμως έχουν άπο- 
φανθή άμετάκλητα οί άρχαϊοι πρόγονοί 
μας «δέν είναι χρυσός πάν ό,τι λάμπει__ »

γμάτων καί Κανονισμών, οδηγίες καί 
παραινέσεις τής ήγεσίας τοϋ Σώματος 
κ.λ.π.). Στύ Τυπογραφείο Χωροφυλακής 
τυπώνονται άκόμη τύ έτήσιο ήμερολόγιο 
τοϋ Σώματος καί ή «Έπιθεώρησις Χω
ροφυλακής». Μέ τήν διαφορά ότι τύ περιο
δικό μας πρίν έμφανισθή στύ εκλεκτό 
άναγνωστικύ κοινό του «καλλωπίζεται» 
μέ τήν φροντίδα τών συναδέλφων κ.κ. 
Ε. Γεωργίου καί Γ. Παπαδιώτη στύ 
Σχεδιαστήριο τοϋ Αρχηγείου Χωροφυ
λακής καί σέ ιδιωτικές εγκαταστάσεις 
«όφφσετ». Ή  ίδια τεχνική διαδικασία 
έχει τηρηθή καί σέ διάφορες άλλες έκδό- 
σεις πού έγιναν μέ έπιμέλεια τοϋ Αρχη
γείου Χωροφυλακής. Δηλαδή τίς μέχρι 
τύ 1973 ετήσιες εκδόσεις τής «Έκθέσεως 
Πεπραγμένων Χωροφυλακής», καί τήν 
δίτομη «Ιστορία τής Χωροφυλακής» τοϋ 
Όμοτίμου Καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστη
μίου Αθηνών κ. Ά π . Δασκαλάκη.

φυλακής» τοϋ Άντ]ρχου Κ. Αντωνίου 
(1967) κ.λ.π.

Άλλά τύ συγγραφικό έργο τών Α ξιω 
ματικών Χωροφυλακής δέν περιορίζεται 
μόνο στά βιβλία πού προαναφέραμε. 
Πολλοί άλλοι έγραψαν έκτενέστατα έργα 
πού είδαν τύ φώς τής δημοσιότητος σέ 
άλλεπάλληλες συνέχειες άπύ τίς στήλες 
διαφόρων έφημερίδων ή περιοξικών. Πολ
λά δημοσιεύματα τοϋ είδους αύτοΰ θά 
συναντήσωμε άπύ τύ 1894 καί έντεϋθεν 
στά έντυπα «Έφημερίς Στρατιωτική καί 
Ναυτική», «’Ηχώ Δημοσίας Ασφαλείας», 
«Έφημερίς Χωροφυλακής», «Κήρυξ Δη
μοσίας Ασφαλείας», «Χωροφυλακή», κλπ. 
Παρένθεση: Ένας άπύ τούς έκδοτες τής 
«Έφημερίδος τής Χωροφυλακής» ήταν 
καί ό τότε Ύπομ]ρχος Γεώργιος Ρουτζε- 
ράκης.

"Ενα πολύτιμο έπίσης συγγραφικό έργο 
άφησαν καί οί άείμνηστοι Αρχηγοί Χω

ροφυλακής Νικόλαος Τρουπάκης καί Φώ
τιος Ζήρος. Οί φωτισμένοι αύτοί Α ξιω 
ματικοί, έκτύς άπύ τά περισπούδαστα 
έργα πού έδωσαν κατά καιρούς στήν δη
μοσιότητα μέ μορφή βιβλίων ή δημοσιευ
μάτων, παράλληλα, ύπήρξαν πρωτεργάτες 
σέ δύο μνημειώδεις γιά τήν έποχή τους 
έκδόσεις. Συγκεκριμένα: *0 Νικόλαος
Τρουπάκης ύπήρξε μέλος τής Συντακτικής 
’Επιτροπής στήν πολύτομη έκδοση «Με- *1 
γάλη Στρατιωτική καί Ναυτική ’Εγκυ
κλοπαίδεια» πού κυκλοφόρησε στήν 2ετία 
1925—1927. Τρία χρόνια άργότερα (1930) 
ό Άντισυνταγματάρχης τότε Φώτιος 
Ζήρος, ώς μέλος τής Συντακτικής ’Επι
τροπής τοϋ πολύτομου «Λεξικοΰ Νομικής 
Διοικήσεως καί Αστυνομίας», έγραψε 
όλα τά άρθρα πού άφοροΰσαν άμεσα ή 
έμμεσα τήν Χωροφυλακή και τήν Αστυ
νομία.

Πρίν προχωρήσωμε στήν έρευνά μας, 
θά πρέπει νά άναφέρωμε ότι δύο Α ξιω 
ματικοί Χωροφυλακής, ό ένας ποιητής, ' 
καί ό άλλος δόκιμος θεατρικός συγγραφέας 
έχουν έντυπωσιάσει τούς -πνευματικούς 
κύκλους τής έποχής τους. *0 ποιητής 
είναι ό Γεώργιος Ζαλοκώστας, ό όποιος 
στύ διάστημα 1851—1858, τιμήθηκε δύο 
φορές μέ βραβείο καί ισάριθμες μέ έπαινο, . 
σέ Πανελλήνιους διαγωνισμούς. *0 θεατρι
κός συγγραφέας είναι ό άείμνηστος Αρχη
γός Χωροφυλακής Γεώργιος Σα
μουήλ. Τύ έργο του «Ή  Δόξα καί τύ 
Δράμα τής Ελλάδος», έντυπωσίασε 
τύ 1949 τύ θεατρόφιλο κοινό στήν Αθήνα 
καί τήν Θεσσαλονίκη, όπου ολόκληρος ό 
τύπος άφιέρωσε ενθουσιαστικές κριτικές.
Ό  'Υποστράτηγος τότε Σαμουήλ, δέν 
είχε ποτέ τήν φιλοδοξία νά δημιουργήση 
θεατρική συγγραφική καρριέρα. "Οπως 
καί διάφοροι άλλοι συνάδελφοί του, προ- , 
τιμούσε νά είναι πάντα άφανής, ’Εδώ θά 
πρέπει νά άναφέρωμε ότι στά πρώτα εκα
τό—ίσως καί περισσότερα—χρόνια τής 
Χωροφυλακής, ή έμφάνιση Αξιωματικών 
Λογοτεχνών, κάθε άλλο παρά εύνοϊκή 
απήχηση είχε σέ ώρισμένα άνώτατα στε
λέχη τοϋ Σώματος. Καί αύτύ γιατί έπι- , 
κρατούσε τότε ή έντύπωση 6τι ή πνευμα
τική άπασχόληση ήταν άφαιρετική γιά τήν 
έκπλήρωση τών ύπηρεσιακών ύποχρεώ- 
σεων. "Υστερα ύπήρχαν οι αύστηροί Κα
νονισμοί πού προέβλεπαν πολλές ύπηρε- 
σιακές διαδικασίες γιά τήν δημοσίευση 
όποιασδήποτε πνευματικής έργασίας Άξ'.ω 
ματικοϋ Χωροφυλακής. Μέ τά δεδομένα 
αύτά πολλοί διανοούμενοι Αξιωματικοί 
ή άπέφευγαν νά γράφουν, ή κατέφευγαν 
στήν άνωνυμία. Αίφνης ό άείμνηστος | 
Ζήρος ύπήρξε έποχή πού έμφανίσθηκε 
μέ τύ ψευδώνυμο «Χαρ. ’Ολύμπιος», δ 
έπίσης άείμνηστος Συνταγματάρχης Χω
ροφυλακής Γεώργιος Μητραλέξης μέ τύ 
ψευδώνυμο «Γεώργιος Μηλαϊος», καί 1 
ίσως ώρισμένοι άλλοι. Δέν άποκλείεται 
λοιπόν μερικά άπύ τά πνευματικά άρι- | 
στουργήματα πού είδαν κατά καιρούς τύ ] 
φώς τής δημοσιότητος μέ άνεξακρίβωτα 
άκόμη ψευδώνυμα, νά άνήκαν καί σέ j 
Αξιωματικούς τής Χωροφυλακής. |

Έ τσ ι περίπου είχαν τά πράγματα μέχρι 1 
τύ 1958, όταν μέ ειδική διάταξη τοϋ 1 
Κανονισμού 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής, 1 
ή άδεια πού χρειαζόταν γιά δημοσιεύσεις
ή έκδόσεις, περιορίσθηκε « .........μόνον έπί
θεμάτων σχέσιν έχόντων μέ τήν Διοίκη- I 
σιν, τήν Όργάνωσιν, τύ Προσωπικόν, και 
τήν 'Υπηρεσίαν έν γένει τής Χωροφυλα- I 
κής». Μέχρι τύ 1958, παρά τύ γεγονός ότι I 
είχαν μεσολαβήσει οί περιορισμοί τών

Οί εκδόσεις τής Χωροφυλακής

’Αξιωματικοί τής Χωρόφυλακής 
συγγραφείς βιβλίων

362



ΒΑΣΙ ΚΗ ΒΙ ΒΛΙ ΟΓΡΑΦΙ Α
Π ά ν ο υ  Κ α ρ υ κ ό π ο υ λ ο υ :  «Συμ
βολή στην ‘Ιστορία της Ελληνικής τυπο
γραφίας» (Άθήναι 1976) καί «’Από τόν 
Γκούτεμπεργκ στήν ηλεκτρονική τυπο
γραφία» (Άθήναι 1974) — Τ. Ε ύ α γ - 
γ  ε λ ί 8 η : «'Ελλάς: Τύπος καί τυπο
γραφία» (Μ.Ε.Ε. τ. Γ . ) — Ν. Κ ο ν τ  ο- 
σ ό π ο υ λ ο υ  : «Τα έν Βενετία τυπογρα
φεία 'Ελληνικών βιβλίων κατά τήν Τουρ
κοκρατίαν» (π. «’Αθήνα» τ. 58]1954)— 
Γ. Λ ά ι ο υ :  «'Ο 'Ελληνικός τύπος τής 
Βιέννης» (Άθήναι 1961) — Δ. Ε ί ρ η -  
ν ί 8 η : «'Ομιλία περί τοϋ έφευρέτου
τής τυπογραφικής τέχνης Ίωάννου Γου- 
τεμβέργιου έν συνάψει 8έ καί των περί 
μέχρις ένάρξεως τοϋ ίεροϋ άγώνος Ε λ 
ληνικών τυπογραφείων» (Άθήναι 1876)— 
Β α σ . Β α σ ι λ ε ί ο υ :  «Αναδρο
μή στήν Νεοελληνική ’Ελευθεροτυπία» 
(Πρόλογος άνατυπωμένης έφημερίδος
«Σάλπιγξ Ελληνική» (Άθήναι 1975) — 
Φ. Μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ :  «Μία άγνω
στη έφημερίδα τών χρόνων τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως» «Έφημ. «’Ελευθερία»

(15-5-1957)—I. Λ ά τ ρ η :  «Ελληνικός 
τύπος» (π. «Πανδώρα» τ. 15]1865) — 
Δ. Γ κ ί ν η — Β. Μ έ ξ α : «Ελληνική 
Βιβλιογραφία» (Άθήναι 1939—1957 τ. 
A—Γ ) — Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η :  «’Ενθυ
μήματα Στρατιωτικά» (Άθήναι 1940) — 
Π. Κ α τ η φ ό ρ η :  «Ό  χάρτης καί αί
γραφικαΐ τέχναι» (Άθήναι 1965)— Φ. 
Φ ρ α ν τ ζ ι σ κ ά κ η  : «Άσπιώτη —
ΕΛΚΑ 1873—1973» (Άναμν. Λεύκω
μα) — X. Π α π α σ τ ά θ η :  «Τά πρώ
τα 'Ελληνικά τυπογραφεία τής Θεσσαλο
νίκης» (άνατ. έκ τών «Μακεδονικών» 
τ. Η ']1 9 6 8 )— X. Σ ο λ ο μ ω ν ί δ η  : 
« Ή  δημοσιογραφία στήν Σμύρνη» (Ά 
θήναι 1959) — I. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς :  « 'Ι
στορική έξέτασις τών πολιτικών έφημερί- 
δων τής Ελλάδος» («Χρόνος» Ναυπλίου 
1833 τ.1 — 6)—Κ. Π α π α λ ε ξ ά ν -
δ ρ ο υ : «Φρούρια ’Ελευθερίας» (Άθή
ναι 1974)—Κ. Α ν τ ω ν ί ο υ  :«*Ιστορία 
τής Χωροφυλακής» (τ.Δ' Άθήναι 1967)·

Άντωνάκος, Λεωνίδας Παπακώστας, Ι ά 
κωβος Χανιώτης, Α. Σκουρτσής, Κων]νος 
Αντωνίου, Σπυρίδων Γεωργούσης, Βασί
λειος Λάγιος, Παναγιώτης Σουλαντίκας, 
Χρήστος ΚαραχάλιΟς, Κων]νος Μπράμος, 
Παναγιώτης Πλαγιαννάκος, Γεώργιος Θε
οχάρης, Σπήλιος Ααμπρόπουλος, Ε. Κάρ- 
λος, Γεώργιος Μουρκογιάννης, Κων]νος 
Μαρκάτος, Γεώργιος Νικολόπουλος, Πα
ναγιώτης Τσελέκης, Κων]νος Πίττος, 
Μιχαήλ Παπαδάκος, Σπυρ. Τζάντζος, 
Χρήστος Άλέξης, Κων]νος Δούκας, Στ. 
Παπαδάτος, Νικηφόρος Μυλωνάκος, Γε
ώργιος Βασιλόπουλος, Γεώργιος Παρα- 
σκευόπουλος, Άνδρέας Σκούρτης, Λάζα
ρος Σακελλαρίου, Αντώνιος Μητραλέξης, 
Δημήτριος Τόλης, Άγγελος Μεταλληνός, 
Γεώργ. Βασιλάκης καί Δημήτρ. Γονατάς.

’Από τούς έν ένεργεία ’Αξιωματικούς 
βιβλία έχουν έκδώσει: Ό  'Υποστράτηγος— 
Α'. ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής κ. Πανα
γιώτης Ψάρης, οί Συνταγματάρχαι κ.κ. 
Θεόδωρος Συρογιάννης, και Φιλοποίμην 
Τερζής, οί Άντισυνταγματάρχαι κ.κ. Δη- 
μήτριος ’Ελευθερίου, Αναστάσιος Τίγκας, 
Νικόλαος Γαρνέλης, καί Χριστόφορος Παπ- 
πας, οί Ταγματάρχαι κ.κ. Αμβρόσιος Λε- 
νής (Αρχιμανδρίτης—Ίεροκήρυξ Χωρο
φυλακής), Παναγιώτης Καραμπασιάδης 
καί ’Ιωάννης Κορμάς, καί οί Μοίραρχοι κ.κ. 
Παναγιώτης Κουρνέτας, Δημήτριος Πα- 
πανικολάου, Βασίλειος Ρέππας, ’Ιωάννης 
Συμβουλίδης, Γεώργιος Πλακιας, Θεό
δωρος Δακουράς, καί Κανέλλος Κατσά- 
μπουλας.

Αύτοί ύπήρξαν οί κατά καιρούς συγ
γραφείς βιβλίων Αξιωματικοί Χωροφυ
λακής, οί όποιοι ύπερνικώντας κάθε δυ
σκολία—καί πρώτα άπό όλες τήν οικονο
μική—, έδωσαν στήν δημοσιότητα πολλά 
καί ένδιαφέροντα βιβλία. Τούλάχιστον 
αύτούς τούς Αξιωματικούς άπεκάλυψε ή 
έρευνα μας. "Αν έγινε κάποια παράλειψη, 
αύτό φυσικά θά όφείλεται σέ λόγους άνε- 
ξάρτητους άπό τήν πραγματική μας θέ
ληση.

Τέλος

Κανονισμών άλλά—τό σπουδαιότερο—δια
δοχικοί πόλεμοι, ’Εθνικές περιπέτειες 
καί κοινωνικές άναταραχές μέ τήν Χωρο
φυλακή άκούραστη στις έπάλξεις τοϋ κα
θήκοντος, έν τούτοις πολλοί Αξιωματικοί 
της, είχαν έκδώσει πολλά καί ένδιαφέρον
τα βιβλία. Ώρισμένοι μάλιστα περισσότε
ρα άπό ένα. Ό  περιωρισμένος χώρος 8έν 
μάς έπιτρέπει δυστυχώς νά καταγράψωμε 
τούς 200 περίπου τίτλους τών βιβλίων 
πού έχουν έκδοθή μέχρι σήμερα. Θά άνα- 
φέρωμε μόνο ονομαστικά καί χωρίς άπο- 
στρατευτικούς βαθμούς τούς συγγραφείς 
τους, έπειδή ό χρόνος πού είχαμε στήν διά
θεσή μας δέν μάς έπέτρεψε νά τούς έξα- 
κριβώσωμε. Κατ’ άρχήν συγγραφείς βι
βλίων Αρχηγοί Χωρ]κής ύπήρξαν οί 
άείμνηστοι Νικόλαος Τρουπάκης, Δρόσος 
Δροσόπουλος, Φώτιος Ζήρος, Κων]νος 
Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Σαμουήλ, κα
θώς καί οί έπιζώντες κ.κ. Κωνσταντίνος 
Μακρυνιώτης καί Αναστάσιος Καρυώτης.

Άλλοι Αξιωματικοί Χωρ]κής πού 
έξέδωσαν βιβλία, είναι κατά έποχές οί 
έξής: 1841—1940: Χρήστος Βυζάντιος, 
Γεώργιος Κροκίδας, Γεώργιος Μοσκοβά- 
κης, ’Ιωάννης Ράγκος, Σπυρίδων Κρεμε- 
ζής, Νικ. Παπαδημητρίου, Α. Θεοφανίδης, 
Άργύριος Δίκαιος, Αθανάσιος Σαμπάνης, 
’Εμμανουήλ Παυλίδης, Π. Γιαλουράκος, 
’Εμμανουήλ Πιτυκάκης, I. Φιοράκης, 
I. Νάσκος, Κων]νος Άνδρεάδης, Α λέ
ξανδρος Γαρδίκης, Άγγελος Καρατζάς, 
Σόλων Τσαούσςς, Κων]νος Καννάς, ’Ιωάν
νης Άνθούλης, ’Ιωάννης Σπάλας, Κων]νος 
Βορρές, καί Δημήτριος Μεταξάς. (Σημ. 
Συντ. Ώρισμένοι—νεώτεροι—άπό τούς Α 
ξιωματικούς αύτούς έξακολούθησαν νά 
έκδίδουν βιβλία καί μετά τό 1940). 1940— 
1976: Δημήτριος Γιαννικόπουλος, Γρη- 
γόριος Κατσαρέας, Γεώργιος Βορδώνης, 
Παναγιώτές Δημητριάδης, Άριστ. Ζα- 
φειρόπουλος, ’Ιωάννης Καψής, Δημήτριος

Νικόλαος Τρουπάκης και Φώτιος Ζήρος 
δύο φωτεινοί φνσιογνωμίαι ’Αρχηγών 
Χωροφυλακής οί οποίοι έκτος τών άλλων 
δραστηριοτήτων ήαχολήθησαν μέ τήν 
συγγραφήν πολλών καί περισπούδαστων 
βιβλίων.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑI Σ€ΑΙΑ€£

Α Γ Ο Ν Ε Σ
ΚΑΙ  Β Ϊ Σ Ι Α Ι  

ΤΗΣ ΗΟΡΟΊΡΥΑΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑ1ΑΙΟΥΝΙΑΧΑ.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΕΝΙΑΔΗ Δημοσιογράφου

ΜΕ ΤΗ Ν ΕΥΚΑΙΡΙΑ τής εκα
τοστής δεκάτης τρίτης επετείου των 
τραγικών γεγονότων τον ’Ιουνίου 
1863 (των λεγομένων Ίουνιακών) 
θά έπιχειρήσωμεν μίαν σύντομην καί 
αντικειμενικήν περιγραφήν των προ
σπαθειών κα'ι τών αγώνων τής Χω
ροφυλακής για τήν τήρησιν τής τά- 
ξεως τις ήμερες εκείνες, όπως τήν 
συνθέτουν τα επίσημα έγγραφα καί 
άλλα ήλεγμένα στοιχεία, διά νά γνω- 
σθή ή ιστορική άλήθεια καί νά δια
λυθούν οι πλάνες που έδημιουργήθη- 
σαν άπό ηθελημένες ή αθέλητες ανα
κρίβειες, πού έγράφησαν εις βάρος 
τού ηρωικού Σώματος, δέκα γεν
ναίοι άνδρες τού όποιον έθνσίασαν 
τήν ζωήν των, υπερασπιζόμενοι τότε 
τήν δημοσίαν τάξιν καί τό κατάστημα 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Μετά τήν έξωσιν τού 'Όθοίνος, ή 
Έπανάστασις, άνοιξε τις φυλακές, 
άπό τις όποιες άπέδρασαν περί τούς 
4000 κατάδικοι καί υπόδικοι, πολλοί 
τών όποιων έπεδόθησαν σε ληστείες, 
με αποτέλεσμα νά διασαλευθή έπι-

κινδύνως ή δημοσία ασφάλεια καί 
τάξις καί νά κληθή επειγόντως ή πα- 
ραμερισθεϊαα υπό τών παραγόντων 
τών ’Οκτωβριανών Χωροφυλακή νά 
τις άποκαταστήση. Μεταξύ τών 
άποδρασάντων άπό τις φυλακές κα
κοποιών ήταν καί ό αρχιληστής Κυ
ριάκος Μελισσόβας (οί ιστορικοί τον 
αναφέρουν άπλώς ώς Κυριάκον). 'Ο 
Μελισσόβας, μετά τήν έξοδόν του 
άπό τις φυλακές, έσχημάτισε πολυ
μελή ληστοσυμμορίαν, άπό λιποτά
κτες, κυρίως, τού Τάγματος Αεω- 
τσάκον. 'Η  ληστοσυμμορία κατε- 
διώχθη τήν 18 ’Ιουνίου 1863 άπό 
άποσπασμα Χωροφυλακής καί χω
ρικούς, παρά τό Λιόπεσι, άλλά ό επί 
κεφαλής τού άποσπάσματος άνθυπο- 
μοίραρχος, πεισθείς άπό τον ισχυ
ρισμόν τού άρχιληατού δτι κατευθύ- 
νεται ατήν Αθήνα, γιά νά παρουσια- 
σθή στον υπουργόν τών Στρατιωτι

κών, άκολούθησε τήν συμμορία. 
"Οταν όμως ό Μελισσόβας έφθασε 
κοντά ατήν Μονή Άσωμάτων, έχρη- 
σιμοποίησε άλλο τέχνασμα καί κα- 
τώρθωσε νά μπή στή Μονή, οπότε 
ώχυρώθηκε σ’ αυτήν καί άρχισε νά 
πυροβολή κατά τού άποσπάσματος. 
'Ο Κορωναϊος, Υπουργός τών Στρα
τιωτικών τότε, διέταξε τον ταγμα- 
τάρχην Χωροφυλακής Νικόλαον Ζα
λοκώσταν (πρωτεξάδελφον τού εθνι
κού ποιητού Γεωργίου Ζαλοκώστα), 
πού μόλις είχε άναλάβει τήν διοίκησι 
τής Μοιραρχίας Α ττικής, νά έπιτε- 
θή κατά τών ληστοσυμμοριτών καί 
έστειλε προς ένίσχυαί του άνδρες 
τού Τάγματος Λεωτσάκου,τής’Εθνο
φυλακής, τού 'Ιππικού καί τού Πυρο
βολικού. Έ ν τώ μεταξύ δμως ό Κο- 
ρωναϊος, συνέλαβε καθ' όδόν καί 
εφυλάκισε τον Αεωτσάκον. Αυτό 
τό έπληροφορι)θησαν οί στρατιώτες
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τού Λεωτ σάκου, έστασίασαν και 
αυνηνώθησαν με τους πολιοηκονμέ
νους συμμορίτες, ενώ άλλοι στρατιώ
τες συν έλαβαν τους υπουργούς 
Κονμοννδοϋρον και Καλλιφρονάν και 
τους έφυλάκιοαν, άπειλοϋντες νά 
τους εκτελέσονν, αν δεν άφίνετο 

I ελεύθερος ό αρχηγός των.
Τότε, ό ’Αρχηγός τής Χωροφυλα

κής, συνταγματάρχης Πεζικού ’Αρ
τέμιος Μίχος, πρωτοπαλήκαρο τών 
«Πεδινών» καί επομένως αντίπαλος 
τον «ορεινού» Κορωναίον, διέταξε 
τον ταγματάρχην Ζαλοκώσταν καί 
τους νπ’ αυτόν αξιωματικούς καί 
όπλίτας νά έγκαταλείφουν την πολι
ορκίαν καί νά παρονσιασθούν στο 
Άρχηγεϊον τού Σώματος. Στη δια- 

! ταγή τού Αρχηγού τωι νπήκονσαν 
τρεις ανθυπομοίραρχοι, νέοι, δημι
ούργημα τού Βούλγαρη, καί οί περισ
σότεροι τών χωροφυλάκων καί έγκα- 
τέλειψαν τον Ζαλοκώσταν. Τό ίδιο 
έκαμαν καί οι στρατιώτες, καθώς καί 
οί έθνοφύλακες, ενώ από τό γειτο
νικό τής Μονής Τάγμα τού Λεωταά- 
κου, διεμηνύθη στον Ζαλοκώσταν 
νά λύση την πολιορκίαν τών συμ- 

| μοριτών, άλλως θά τού έπετίθεντο. 
Καί ό μεν Ζαλοκώστας παρέμεινε, 
παρ’ δλα αυτά, στη θέσι του, με 
ελάχιστους χωροφύλακες, αλλά κάτω 

I από τις συνθήκες αυτές, οί ληστο- 
συμμορϊτες διέφυγαν μέσα στην 

| νύχτα.
Την ίδια ημέρα (18 ’Ιουνίου) ό 

διοικητής τών Μεταβατικών ’Απο
σπασμάτων Βοιωτίας, ταγματάρχης 
Χωροφυλακής Π. Βακάλογλου, άπέ- 
στειλε επείγουσα επιστολή στον Κο- 
ρωναϊον, υπουργόν τών Στρατιωτι
κών καί ζητούσε νά ένισχυθή επειγόν
τως μέ εκατό Χωροφύλακες, γιά νά 
μπορέση νά πλήξη άποτελβσματικώς 
τή ληστεία, ή όποια είχε λάβει έπι- 

I κίνδυνβς διαστάσεις, καί κατέληγε 
| ώς εξής: (Γενικά ’Αρχεία τού 

Κράτους Φ.Κ. 24).
«Είμαι τής γνώμης νά καταδιω- 

χθή ή ληστεία μέχρις έξοντώσεως 
καί δι όλων τών δραστήριων καί 
εκτάκτων μέτρων. Καί εάν έγκρίνητε 
την γνώμην μου, διατάξατε παρα- 

, καλώ την ταχεϊαν ένίσχνσίν μου διά 
τών άίτουμένων χωροφυλάκων, τών 

| οποίων ή κυριωτέρα αποστολή είναι 
ι αυτή, καί όχι ή ένδιαίτηαίς των εντός 
[ τών ’Αθηνών. ’Εάν δε είναι αδύνατος 
, ‘η προκειμένη ένίσχυσίς μου, σάς 
1 παρακαλώ νά μοί χορηγήσητε μη

ν ιαίαν άδειαν καί ν’ άναθέσητε τήν 
καταδίωξιν τής ληστείας εις άλλον, 
διότι αδυνατώ άνευ χωροφυλάκων 
να φέρω αποτελέσματα».

’Αλλά, ό μεν Κορωναίος είχε ν’ 
άντιμετωπίση άλλους περισπασμούς, 
ή δε Κυβέρνησες υπέβαλε εν τώ μετα
ξύ τήν παραίτησίν της στην Έθνο- 
συνέλευσιν καί έτσι, τό αίτημα τού 
Βακάλογλου έπεσε στο κενόν. Παρ’ 
δλα αυτά δμως, ό Βακάλογλου έδι
ωξε άπηνώς τούς ληστάς στη Βοιω
τία καί, μετά σκληρούς άγώνες, κα- 
τώρθωαε νά θέση υπό τον έλεγχόν 
του τήν κατάστααιν καί νά άποκα- 
ταστήση τή δημοσία ασφάλεια στήν 
περιοχή τής δικαιοδοσίας του.

ΠΟ ΛΛΑ καί άλληλοαυγκρούόμενα έ- 
γραφησαν καί γιά τήν ηρωική άμυνα 
τών χωροφυλάκων, πού ύπερήσπιζαν 
τό κατάστ η μα τής’ Εθνικής Τραπέζης 
στήν όδόν Αιόλου, τό αίμα τών όποι
ων έβαφε τήν είσοδον τού ιδρύματος. 
Καί διά τής αυτοθυσίας τών όποιων 
ή Τράπεζα διέφυγε τήν λεηλασία. 
Χάριν τής ιστορικής άληθείας, δίδο
με τον λόγο στον έγκριτο συγγραφέα, 
συνταγματάρχην Μηχανικού, Έ μμ. 
Λυκούδην, πού έζησε, σέ ηλικία 14 
ετών, τά γεγονότα τά όποια μέ αντι
κειμενικότητα, έξιστόρησε καί έτιμή- 
θη τό 1923 μέ τό Άριστεϊον τών 
Γραμμάτων. Στήν μονογραφία του 
λοιπόν, πού έκυκλοφόρησε τό 1922, 
μέ τό τίτλον «Τό κατάστημα τής 
’Εθνικής Τραπέζης άμυνά μεν ον φρού
ριο ν» ό Λυκούδης γράφει τά ακό
λουθα:

« Ή  20 ’Ιουνίου (1863), άνέτειλε 
μέ ουρανόν μολύβδινον, τού όποιου ή 
ακτινοβολία, μαζί μέ τήν πλήρη 
άπνοιαν, καθίστα πνιγηρότερον τον 
άφόρητον καύσωνα. Υπήρξε δε άσνγ- 
κρίτως αίματηροτέρα τής προτε

ραίας. Κέντρον τών πολεμικών έπι- 
χειρήσεων υπήρξε, κατά τήν ημέραν 
έκείνην, ό προ τού καταστήματος 
τής ’Εθνικής Τραπέζης χώρος, χα- 
ρακτηρισθείς δυστυχώς, τής άλώ- 
σεως αυτού ώς έπιβαλλομένης υπό 
στρατηγικής ανάγκης. Κατεβλήθη 
κατόπιν μεγάλη προσπάθεια, δπως 
παρασταθή δτι ό περί τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν άγων προεκλήθη υπό τής 
φρουράς αυτής, δτι αυτή πρώτη έπυ- 
ροβόλησε τον Κορωναίον διερχό- 
μενον έκεϊθεν μετά πολυαρίθμου, 
ποικίλης δυνάμεως, έξ άνδρών δια
φόρων στρατιωτικών σωμάτων καί 
πολιτών, καί δτι οϋτω, ή κατά τής 
’Εθνικής Τραπέζης έπίθεσις, υπήρξε 
αυτοσχέδιος...Καί δμως, έκτος τού 
δτι ό διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης αείμνηστος Γεώργιος Σταύρου, 
καί ή υπό τάς διαταγάς του φρουρά, 
μέ φρούραρχον τον λοχαγόν Λεονάρ
δον, δεν εΐχον κανένα λόγον νά έκθέ- 
σουν εις κίνδυνον καταστροφής τό 
’Εθνικόν "Ιδρυμα, έπιτιθέμενοι, έκ
τος τού δτι, άν έγίνετο έξ ένέδρας 
δολοφονική έπίθεσις κατά τής συμπα
γούς μάζης τού διερχομένου στρα
τού τού Κορωναίου, κάποιος θά έπι- 
πτεν, ένώ όμολογεϊται ύπ’ αυτού, έν 
τή έκθέσει του, δτι ούδείς έπαθε, 
έκτος τού δτι, άν αύτοσχεδιάζοντο 
άνδρες ώς ύπηρέται πυροβόλων, ώς 
βέβαιοί ή έκθεσις (Κορωναίου), θά 
ήτο άνεξήγητον πώς αύτοσχεδιάσθη- 
σαν καί πυροβόλα, είναι ίστορικώς 
βεβαιωμένα τά εξής γεγονότα:

Τήν έπιούσαν τής ορκωμοσίας του 
(18 ’Ιουνίου) ό υπουργός τών στρα
τιωτικών (Κορωναίος) έπεσκέφθη 
τό κατάστημα τής ’Εθνικής Τραπέ-

7ο καφενείο τής «Ωραίας Ελλάδος», ένας χώρος ιστορικός γιά τήν ίξέλιξι 
τον τόπον κατά τόν περασμένο αιώνα.
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Τό κατάστημα τής 'Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος όπου ελαβον χώραν τά έςι
στορούμενα δραματικά γεγονότα άπό γκραβούραν τής εποχής.

ζης, άπέσπασε μέρος τής φρουράς 
(13 άνδρες) και ήξίωσε την αντικα
τάστασή τοΰ φρουράρχου Λεονάρδου, 
εις ήν ό διοικητής τής Εθνικής Τρα- 
πέζης, ήρνήθη έπιμόνως νά συγκατα- 
τεθή. Τουναντίον, αποταθείς αμέσως 
μετά την άναχώρησιν αυτού, έμπι- 
στευτικώς, ό Γεώργιος Σταύρου, 
προς τον 'Αρχηγόν τής Χωροφυλακής 
έζήτησε παρ' αυτού ένίσχυαιν τής 
φρουράς τής Τραπέζης ήν ούτος 
τώ έστειλεν, έν άγνοια τού υπουρ
γού. Τό γεγονός τούτο βέβαιοί εις 
την κατόπιν έκθεσίν του και 6 Κο- 
ρωναΐος.

Την πρωίαν τής 20ής, ό Γεώργιος 
Σταύρου, πληροφορηθείς περ'ι τής 
μελετωμένης έπιθέσεως, έζήτησε 
βοήθειαν παρά τού άναλαβόντος την 
Εκτελεστικήν 'Εξουσίαν, Προέδρου 
τής Έθνοσυνελεύσεως. Τότε ούτος, 
αυτοστιγμεί, άπέστειλε προς τον 
στρατιωτικόν διοικητήν ’Αθηνών και 
Πειραιώς τό ακόλουθον έγγραφον: 
Άριθ. 1572

Έ ν Άθήναις τή 20 'Ιουνίου 1863
"Αμα τή παραλαβή τής παρούσης, 

σάς παρακαλούμεν νά πέμψητε ανά
λογου απόσπασμα φρουράς εις τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν, άπειλουμένην, 
ίσως, νά διαρπαγή. Ταύτα άναθέτο- 
μεν εις τήν τιμιότητα και τον ζήλον 
υμών.

Ό  Πρόεδρος τής Συνελεύσεως 
Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

'Εστάλη τότε αμέσως ένίαχυσις εκ 
δύο πεδινών πυροβόλων τών 12 και

εκ διακοσίων άνδρών Πεζικού, υπό 
τούς ’Αξιωματικούς Τιμολέοντα Βά- 
σον, Μαστραπάν,Μαυρομιχάλην και 
άλλους. Ή  ένίσχυσις αυτή ενρε τήν 
φρουράν τής Τραπέζης, άπό δύο (ο
ρών, άμυνομένην κατά τής συνεχιζο- 
μένης έπιθέσεως. ’Εντός μικρού δέ 
ή παρέμβασίς της έτερμάτισε τον 
άγώνα. 'Αλλά προς ώραν μόνον. 
Διότι, οι προσδραμόντες ύπερασπι- 
στα'ι τής Τραπέζης, μετά νέαν τής 
φρουράς αυτής ένίσχυσιν καί τήν κα- 
τάληψιν τού ξενοδοχείου τού «Στέμ
ματος» καί τής παραπλεύρως οικίας 
Σιμού, άπέσυραν τά δύο πεδινά πυρο
βόλα. Βεβαίως, τούτο ήτο σφάλμα. 
Διότι άμέσως μετά τήν άπομάκρυνσιν 
τής επικουρίας τού Πυροβολικού, 
ήρχισε νέα κατά τής Τραπέζης έπί- 
θεσις άπό τού Βαρβακείου Λυκείου 
καί διά Πυροβολικού πλέον, εκ δύο 
όλμων καί δύο μικρών πυροβόλων, 
ήτις έφερε εις άπόγνωσιν τούς άμυ- 
νομένους Χωροφύλακας...

Τό νά σταλώσιν εκ νέου έπικουρίαι 
εις τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν ήτο άδύ- 
νατον, διότι δλαι αί έν τώ μεταξύ 
οίκίαι εΐχον καταληφθή ύπό «’Ορει
νών» (Μεταξύ τών όποιων ενρί- 
σκετο καί ό άρχιληστής Κυριάκος 
Μελισσόβας) εΐχον δέ πολλοί φονευ- 
θή εκ τών μεταβάντων τήν πρωίαν 
προς βοήθειαν τής Τραπέζης, ιδίως 
έκ τών υπηρετών τών πυροβόλων. 
Ά λ λ ’ έσωσε τήν κατάστασιν ή τοπο- 
θέτησις πεδινού πυροβόλου μεγάλης 
ολκής εις τον Σχιστόν, ύπό τον

Σμολένσκην. Τό πυροβόλον τούτο, 
βάλλον άνευ διακοπής κατά τού Βαρ
βακείου ήνάγκασε νά σιγήσουν τά 
προ αυτού μικρά πυροβόλα, τά όποια 
έβαλλον κατά τού καταστήματος τής 
Τραπέζης. Τά πυρά έσίγησαν έκατέ- . 
ρωθεν περί τήν Την τής εσπέρας. 
Μετά μίαν ώραν, ό φρούραρχος τής I 
Τραπέζης, υπέβαλε προς τον Στρα- [ 
τιωτικόν διοικητήν άναφοράν, καθ’ j 
ήν ή φρουρά έγκαρτερεί άλλ.’ άναμέ- I 
νομεν επικουρίας, αν πρόκειται νά 
συνεχισθή ή έπίθεσις».

Ό  άρχιφύλαξ τής ’Εθνικής Τρα
πέζης ’Ενωμοτάρχης ’Ιωάννης Αη- 
μόπουλος, δστις έγνώριζε τόσον καλά
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νά προκινδυνεύη και νά μάχεται, 
υπέβαλε λεπτομερεστέραν έκθεσιν, 
περί των κατά την ιστορικήν εκείνην 
ημέραν συμβάντων....

'Η  αναφορά τον ’Ενωμοτάρχου 
Δημοποΰλον, την όποιαν δεν δημο
σιεύει ό Λυκούδης, έχει ώς άκόλού- 

. θως:
«Σήμερον, δεκάτην παρά τέταρτον 

π.μ. ειδοποιηθείς παρά των σκοπών 
των οπλών ότι στρατός, ιππείς καί 
πεζοί, έρχονται βιαίως από την οδόν 
Αιόλου, βαδίζοντες προς το κατά
στημα τής Τραπέζης, αμέσως άπέ- 
συρα τούς σκοπούς εντός τον κατα
στήματος καί σταθείς εις την θύραν, 
διέταξα καί άσφάλησαν. Πριν τε
λειώσω την ομιλίαν μου, έφθασεν ό 
άνωτέρω στρατός, δστις διετάχθη 
υπό αξιωματικού τίνος νάδιαιρεθώσιν 
εις τετράδας καί ακολούθως νά είσ- 
βάλωσιν εις την θύραν, οι όποιοι 
έξετέλ,εσαν την διαταγήν τού Άνω 
αξιωματικού καί ώρισαν εις την θύ
ραν τού καταστήματος λέγοντες 
«Τί τούς τηράτε; Επάνω τους!»
’Αμέσως έθεσαν τάς χείρας των εις 
τήν θνραν καί κατόπιν μάς έπυροβό- 
λησαν. Τότε ή φρουρά άντεπυροβό- 
λησε. ’Αμέσως έξήλθε ό φρούραρχος 
τής Τραπέζης καί με διέταξε νά 
έμβάσω τήν φρουράν εντός τού κα
ταστήματος δπερ καί έξετελέαθη». 

I Καί ό Λυκούδης συνεχίζει τήν 
άφήγησίν τον ώς εξής:

«Τήν επιούσαν των συμβάντων 
τούτων καί άφοϋ τό μεσονύκτιον τής

20 Ιουνίου έπεβλήθη 48ωρος ανακω
χή, τή έπεμβάαει τών πρέσβεων των 
τριών δυνάμεων, οί πρέσβεις Ανήγ
γειλαν δτι ή ’Εθνική Τράπεζα θέλει 
καταληφθή προς φρούρησιν ύπό αγη
μάτων τών εν Πειραιεϊ όρμούντων 
πολεμικών πλοίων, παρά τάς σφο- 
δράς διαμαρτυρίας τού Κορωναίον, 
δστις έξηκολούθει κατέχων τό αξίω
μα τού άρχηγού τής ’Εθνοφυλακής.
’Επί μήνας πολλούς αί πελώριαι ση- 
μαΐαι τών τριών δυνάμεων, άνηρ- 
τημέναι από τού εξώστου τής’Εθνικής 
Τραπέζης, έφθασαν σχεδόν μέχρι τού 
εδάφους, ενώ τό ίδρυμα έφρούρουν 
πεζοναύται ’Ά γγλοι καί ναϋται Γάλ
λοι καί Ρώσοι.

"Οταν έγινε ή κατά τής ’Εθνικής 
Τραπέζης έπίθεσις, ή πρόσοψίς της 
είχε χρώμα βαθνκύανον. Αί Απει
ράριθμοι βολαί τών όπλων εΐχον ανοί
ξει όπάς, αί όποιαι παρίστων αυτήν 
ώς έναστρον ουρανόν. Καί εν τω μέ
σω αυτών έχαινον σπηλαιώδεις αί 
όπαί τών βλημάτων τών μικρών πυ
ροβόλων τών έπιτεθέντων. ’Επί 
μακρόν χρόνον ή πρόσοψίς της πα
ρουσιάζει· αυτήν τήν κατάστασα. 
Έχρειάσθη δέ διετία διά νά καμφθή 
ό διοικητής της Γεώργιος Σταύρου, 
καί συναινέση εις τήν έξάλειψιν τών 
εύγλώττων μαρτυριών τής κατά τής 
Τραπέζης επιδρομής. Ένόμιζεν δτι 
δεν είχε τό δικαίωμα νά στερήαη 
τούς μεταγενεστέρους από εν δί
δαγμα, έως πού δύνανται νά φέρουν 
οί εμφύλιοι σπαραγμοί».

Αυτά γράφει ό Λυκούδης. Ό  Μ. 
Χατζύπουλος έξ άλλου, σέ σχετικό 
σημείωμα πού δημοσιεύει στο Λεύ
κωμα τού Βλάση Γαβριηλίδη « Ή  
'Ελλάς κατά τούς ’Ολυμπιακούς 
αγώνας τού 1896» αφού εξαιρεί τον 
ήρωϊομό καί τήν αυτοθυσία τού άρχι- 
φύλακος ’Ενωμοτάρχου I. Δημοπού- 
λου καί τών ύπ’ αυτόν Χωροφυλά
κων», οί όποιοι άντέστησαν γενναίως 
εις τήν λυσσαλέαν επιδρομήν τών 
ανταρτών, καί χάρις εις τον ήρωϊ- 
σμόν καί τήν θυσίαν των τά χρήματα 
τής ’Εθνικής Τραπέζης διεσώθησαν 
από τάς χείρας τών επαναστατών» 
προσθέτει δτι «τό αίμα τών φονευ- 
θέντων χωροφυλάκων έβαψε τήν 
είσοδον τού κτιρίου τής Τραπέζης, 
επί μακρόν δέ χρόνον τά ίχνη τού 
χυθέντος αίματος τών ηρωικών υπε
ρασπιστών τού ιδρύματος έσώζοντο 
καταφανή επί τών εξωτερικών καί 
εσωτερικών τοίχων τού κτιρίου».

Οί Χωροφύλακες πού έχασαν τήν 
ζωήν των υπερασπιζόμενοι τό πρώτο 
πιστωτικόν ίδρυμα τής χώρας άνήλ- 
θαν σέ οκτώ, ενώ άλλοι δύο συνάδελ
φοί των έφονεύθησαν κατά τις μά
χες τής 19 "Ιουνίου 1863.

Ό  Στρατιωτικός διοικητής ’Αθη
νών —Πειραιώς Παπαδιαμαντόπου- 
λος, σέ αναφορά του προς τον Πρό
εδρον τής Έθνοσυνελεύσεως, μέ 
ημερομηνία 21 ’Ιουνίου 1863, γράφει 
δτι «τό Πυροβολικόν, ή Χωροφυλα
κή, τό 6ον Τάγμα καί ή ’Αστυνομία, 
(σ.σ. εννοεί τήν Δημοτικήν) έτήρη- 
σαν τήν τάξιν καθ’ δλας τάς πολιτι
κός περιπέτειας τής Πατρίδος. Και 
εις ούδεμίαν τών πράξεων, αϊτινες 
προσέβαλαν τήν δημοσίαν τάξιν δέν 
συμμετ έσχον».

Δύο χρόνια αργότερα ό άντισυντα- 
γματάρχης τής Χωροφυλακής Γεώρ
γιος Κροκίδας, έδωσε τήν ακόλουθη 
υπερήφανη καί Αποστομωτική άπάν- 
τησι σέ σχόλιο σύγχρονης εφημερί
δας, μέ τό όποιον έπεκρίνετο ή Χωρο
φυλακή γιά τή στάσι πού έτήρησαν 
ώρισμένοι άνδρες της κατά τά Ίου- 
νιακά:

«’Εάν—έτόνιζεν ό Κροκίδας—ήθέ- 
λατε καταστείλει δι ολίγον τάς όρμάς 
τής άγανακτήσεως, ήν ένέπνευσαν 
ύς υμάς εισηγήσεις δόλιαι καί απα
τηλοί, βεβαίως ήθ ελάτε αναπολήσει 
εις τήν μνήμην σας δτι τό σώμα τού 
το, προ τριάκοντα ήδη ετών συστα- 
θέν καί συντεθέν ύπό διακεκριμένων 
λειψάνων τής Μεγάλης καί Ίεράς 
’Επαναστάσεως, έβάστασεν ολόκλη
ρον τό τρίτον τούτο τού α’ιώνος εις 
τούς ώμους του δεινήν καί πολύμο
χθον υπηρεσίαν, διατηρών αείποτε

Ή  ’Αθήνα τών μέσων τον περασμένου αίώνος άπό πίνακα τής εποχής.

367



'Η  πρόσοψς τον κεντρικόν καταστήμα
τος τής *Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 
έπι τής όδοϋ Αιόλου των * Αθηνών όπως 
είναι σήμερον.

άκλόνητον τήν προς τά καθεστώτα 
πίατιν τον, και ώς πιστός τής Πα- 
τρίόος υπηρέτης προσέφερεν εις τον 
βωμόν αυτής δλας τάς σωματικός 
τον δυνάμεις τό αίμα του, τα οστά 
τον και πολλάκις και αυτήν την 
φιλοτιμίαν τον, ώς θύμα. Στά
σεις, επαναστάσεις και ληστεΐαι 
και άπαντα τα κοινωνικά μας δυστυ
χήματα εϋρον εις αυτόν άείποτε τό 
άληθές δργανον τον Νόμου και τό 
στήριγμα τον αδυνάτου έναντι τοϋ 
θρασέως δυνατού.

Εις μίαν μόνον περίστασιν παρε- 
σύρθη, δυστυχώς, εις τό στάδιον τού 
φατριασμοϋ εν μέρος αυτού καί πα- 
ρεξέκλινε τής οδού τού αληθούς κα
θήκοντος καί τής αποστολής του,
( σ.σ. Κατά τον εμφύλιον πόλεμον τοϋ 
1863). ’Αλλά καί τότε ήναγκάσθη 
νά νπακούση εις τήν φωνήν τοϋ διοι- 
κοϋντος αυτό, δστις, προς τοίς άλ- 
λοις, δεν ήτο ούτε σάρξ εκ τής σαρ
κάς του ούτε όστοϋν εκ τών όστέων 
τον. Καί μολαταύτα ολόκληρον τό 
σα>μα κατεδίκασε τό παρασυρθέν 
αυτό μέρος τον.

Εις Θρόνος κατέπεσε, καί τό σώμα 
αυτό ενρέθη έτοιμον νά νπακούση 
εις τήν φωνήν τής Πατρίδος καί νά 
τεθή υπό τάς διαταγάς τής Κνβερνή- 
σεως, ήν τό "Εθνος ίδρυα εν επί τών 
ερειπίων τής πεσούσης δυναστείας. 
Καίτοι δε κολαφιζόμενον συνεχώς \ 
υπό τών λεγομένων επαναστατών, 
προσέφερεν επί Μεσοβασιλείας ολό
κληρον καί άκεραίαν τήν συνδρομήν 
του, άνευ τής όποιας ούτε αί διοικη
τικοί ούτε αί δικαστικοί, ούτε αί οι
κονομικοί άρχαί ήδύναντο νά ένεργή- 
σωσι τά καθήκοντά των,ούτε ή Κυβέρ- 
νηαις ήδύνατο επομένως νάσυντηρηθή.

Άνηγέρθη εκ νέου ή Βασιλεία, καί 
ή Χωροφυλακή εύρέθη καί πάλιν 
εις τήν θέσιν της, παλαίουσα μετά 
τής αυτής δραστηριότητος καί άφο- 
σιώαεως κατά τής γενικής τών 
πραγμάτων ανωμαλίας, υπό τής 
όποίάς επόμενον ήτο νά έπηρεασθή 
αϋτη, διήλθεν πολλάς δοκιμασίας καί 
ύπέστη νέους αγώνας. Μύρια δσα 
προσκόμματα προσετίθεντο καί προ
στίθενται εις τήν έκτέλεσιν τών έρ
γων της, εκ τής παντελούς χαλαρώ- 
σεως απάντων τών κλ.άδων τής 
διοικήσέίος καί εκ τής απώλειας τής 
ηθικής εκείνης δυνάμεως, άνευ τής 
όποιας ούδεμία Κυβέρνησις δύναται 
νά βαδίση καί ήτις μόνον διά τής 
αυστηρός εκλογής τοϋ προσωπικού 
τής υπαλληλίας καί κυρίως διά τοϋ 
έμφρονος οργανισμού, υλικής δυνά
μεως, ικανής νά καταστήση σεβα
στόν τον Νόμον, αποκτάται...».
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I ΕΙΔΑΜΕ στό προηγούμενο άρθρο αυ
τούς τούς όργίλους κατά τήν εμφάνισή καί 

* «ευσεβείς» κατά την προσηγορίαν άνθρώ- 
! πους, πού αποτελούν μια άντίφασι στη ζωή 

της ’Εκκλησίας. Γιατί έ\ώ κομίζουν ένα 
μήνυμα αισιοδοξίας για τήν σωτηρίαν τού 
κόσμου καί ένώ ευαγγελίζονται τον Σωτή- 
ρα Χρίστον καί τύ εύαγγέλιόν Του, αυτοί, 
οί ίδιοι είναι άπαισιόδοξοι καί θρηνώδεις 
διαγγελείς της καλής άγγελίας τού Θεού 
πρύς τήν άνθρωπότητα. Δουλεύουν λοιπόν 
σέ μια πλάνη καί είναι θύματα καί δούλοι 
ταΰτοχρόνως μιας έπί πλέον παραχαράξεως 
τού Εύαγγελίου. Καί τούτο συμβαίνει διότι 
αύτοί οί «εύσεβοαμύντορες» κατ’ ούσίαν 
κομίζουν ένα πνεύμα άντίθετο πρός τό πνεύ
μα των άγιων ’Αποστόλων καί τού ιερού 
Εύαγγελίου.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΩΜΕ καί νά διε- 
ρευνήσωμε τήν πλάνην πού ύφίστανται οί 
άδελφοί μας αύτοί θά καταφύγωμε σήμερα 
στόν κορυφαίο των Μαθητών, τόν Πρώτον 
μετά τόν Ένα, τόν ’Απόστολον Παύλον. 
*0 Παύλος είναι ό Μαθητής πού συνέλαβε 
πρώτος τόν οικουμενικό χαρακτήρα τού 
Εύαγγελίου καί πού έσπασε τόν φράκτη 
τοϋΊουδαϊκοΰ άπομονωτισμοΰ τού χριστια
νικού κηρύγματος. Είναι αύτός πού ήκουσε 
πρώτος τήν άγωνιώδη ικεσίαν τού έθνικού 
κόσμου «διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον 
ήμϊν», καί πού έπορεύθη εις τα έθνη κομί
ζοντας στούς άνθρώπους τό κοσμοχαρμό- 

: ( συνο άγγελμα τής σωτηρίας. Έκοπίασεν 
όσον ούδείς άλλος, έκήρυξε άνευ διακοπής, 
έκινδύνευσε παρά πολλές φορές, ώδήγησε 
πρός τήν άληθινήν πίστιν μυριάδες άνθρώ- 
πων, έζησε τά προβλήματα τών χριστιανών 
άπό τήν πρώτη τους έμφάνισι, έδωσε λύ
σεις καί έχάραξε γραμμές κατευθυντηρίους, 
πού ισχύουν γιά κάθε έποχή.

Γράφοντας λοιπόν ό Μέγας ’Απόστολος 
τών Εθνών πρός τούς χριστιανούς τής 
Ρώμης, στό ιδ' κεφάλαιον τής πρός Ρω
μαίους έπιστολ,ής μάς έδωκε κώδικα συμπε
ριφοράς, δυνάμενον νά ρυθμίζη τή σκέψι 
καί τήν συμπεριφορά τών χριστιανών, 
κάθε φορά πού έχουν μιά διαφορετική το- 
ποθέτησι ό ένας άπό τόν άλλον σέ θέματα

I χριστιανικής ζωής καί πολιτείας, πρό πάν
των δέ μάς έδίδαξε νά είμεθα αισιόδοξοι πά
νω στό θέμα τής σωτηρίας τών άσθενούν- 
των κατά τήν πίστιν άδελφών μας, άναλο- 
γιζόμενοι τό έλεος καί τήν μακροθυμίαν 
τού Θεού.

Νά τί γράφει ό Ά π . Παύλος στούς χρι
στιανούς τής Ρώμης: «Υπάρχουν όμως 
καί μερικοί χριστιανοί άδύνατοι εις τήν 
πίστιν. ’Ιδού ποία πρέπει νά είναι καί πρός 
αϊτούς ή συμπεριφορά σας. ’Εκείνον πού 
ασθενεί κατά τήν πίστιν καί έξαρτά τήν 
σωτηρίαν του καί άπό τήν διάκρισιν φαγη
τών καί ήμερών, πρέπει νά τόν δέχεσθε 
μέ καλωσύνην, χωρίς νά συζητήτε καί νά 
επικρίνετε τάς ιδέας του. ’Άλλος μέν πι
στεύει δτι δέν άπαγορεύεται νά φάγη πάντα 
τά φαγητά. Ό  δέ άσθενής κατά τήν πίστιν 
τρώγει λάχανα καί άποφεύγει τά άλλα φα
γητά έκ φόβου μήπως μολ.υνθή άπό αύτά. 
Εκείνος πού λόγω τής ίσχυροτέρας πίστε

ως του τρώγει άπό δλα τά φαγητά, ας μή 
περιφρονή ώς στενοκέφαλαν έκεΐνον, πού

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

Ταγμ)ρχου — Ίεροκήρυκος Χωρ)κής

δέν τρώγει άπό δλα. Καί αύτός πού δέν τρώ
γει άπό δλα, άς μή κατακρίνη έκεΐνον πού 
τρώγει. Διότι καί αύτόν πού τρώγει άπό 
δλα, ό Θεός τόν προσέλαβεν εις τήν Εκκλη
σίαν του (στ', 1—3).

Ό  Ά π . Παύλος μέ τις παραπάνω ύπο- 
θήκες του δίδει λύσεις σέ πρακτικής φύσεως 
προβλήματα τής χριστιανικής ζωής, πού 
έχουν άνακύψει στήν τοπική Έκκλ.ησία τής 
Ρώμης, γύρω άπό τό θέμα τών τροφών καί 
τής νηστείας. ’Άλλοι νηστεύουν καί άλλοι 
τρώγουν άπό δλα. *0 Παύλος καλείται νά 
δώση τήν λύσι καί νά χαράξη γραμμή, πού 
θά καταδεικνύη ποιος έχει τό δίκαιο μέ τό 
μέρος του. Στήν προκειμένη δμως περί- 
πτωσι δέν μάς ένδιαφέρει τόσο τό συγκε
κριμένο τούτο πρόβλημα, αλλά τό πνεύμα 
άπό τό όποιο διέπεται ή σκέψις τού Πρωτο
κορυφαίου ’Αποστόλου, δταν Αύτός, άπο- 
φαίνεται γιά τό συγκεκριμένο πρόβλημα. 
Τό πνεύμα λοιπόν τού Παύλου είναι ένα 
πνεύμα έλευθερίας, άνοχής καί άγάπης 
γενικώς, έπί πλέον δέ καί αισιοδοξίας, 
δσον άφορά στή σωτηρία τής άνθρωπίνης 
ψυχής.

’Εάν έμβαθύνωμε στά λόγια τού Ά π . 
Παύλου, πού παρετέθησαν ήδη, θά διαπι- 
στώσωμεν, δτι ό ’Απόστολος τών ’Εθνών 
δέχεται καλόκαρδα καί μέ τήν αύτή άνεσι 
μέσα στήν καρδιά του τόσο τόν «έσθίοντα» 
δσο καί τόν «μή έσθίοντα», χωρίς καμμιά 
άπολύτως άμφιταλάντευσι πάνω στό θεμε
λιώδες πρόβλημα τής ψυχικής σωτηρίας 
ένόςέκάστου τούτων. Πιστεύει καί έξαγγέλ- 
λει, δτι παρά τήν φαινομενική άντίθεσι 
άμφότεροι έχουν τις προϋποθέσεις τής σω
τηρίας καί επομένως καί τήν έλπίδα μετο
χής στήν Βασιλεία τού Θεού, στό χορό καί 
τήν παράταξιτών σωζομένων:«’Εσθίοντες» 
καί «μή έσθίοντες» θά συνυπάρχουν μέσα 
στή ζωή καί μέσα στούς κόλπους τής ’Εκ
κλησίας καί θά σώζωνται άμφότεροι ένεκα 
τής φιλανθρωπίας τού Θεού, ύπό ώρισμέ- 
νας βεβαίως προϋποθέσεις, πού καί αύτές 
δμως άνάγονται στήν άρμοδιότητα τής 
κρίσεως τού Θεού καί δχι στή κρίσι τών 
άνθρώπων. Μέ τόν τρόπο αύτό ό Παύλος 
δέχεται μιά διαφοροποίησι τόσο στή σκέψι, 
δσο καί στή δύναμι τής πίστεως τών χρι
στιανών, χωρίς αύτή ή διαφοροποίησις νά 
παραβλάπτη τόν παράγοντα τής σωτηρίας 
τής άνθρωπίνης ψυχής. Τούτο είναι 
φυσικό καί πολύ άνθρώπινο. «"Ως μέν πι
στεύει φαγεϊν πάντα, ό δέ άσθενών λάχανα 
έσθίει».

Στήν ’Εκκλησία, τήν μεγάλη αύτή οικο
γένεια τών τέκνων τού Θεού, δέν μπορούν 
δλοι οί πιστοί νά έχουν τήν ίδια γνώμη, ού
τε καί τήν αύτή δύναμι τής πίστεως. Θά 
υπάρχη καί στό σημείο αύτό μιά άναγκαία 
διαφοροποίησις, καθώς συμβαίνει καί στά 
λοιπά στοιχεία τής άνθρωπίνης προσωπι- 
κότητος. Αύτή δμως ή διαφοροποίησις καί 
αύτή ή συνύπαρξις τών δυνατών καί τών 
αδυνάτων δέν μπορεί νά δημιουργήση 
κανένα πρόβλημα ούτε στή δικαιοσύνη τού 
Θεού, ούτε καί στις σχέσεις τών πιστών 
μεταξύ των. Διότι, δσον άφορςί στή δικαιο
σύνη καί τό έλεος τού Θεού, στήν άγκάλη 
τού Θεού ύπάρχει χώρος καί γιά τούς δυ
νατούς καί γιά τούς άδυνάτους, καί γιά 
τούς γίγαντας τής πίστεως καί γιά τούς 
όμολογούντας έν ταπεινώσει τήν άναιμικό- 
τητα .τής πίστεώς των.

Έ πειτα δσον άφορά στις σχέσεις τών 
πιστών μεταξύ τους πάλι δέν ύπάρχει πρό
βλημα, καθ’ δσον οχι μόνον οφείλουν «οί 
δυνατοί τά άσθενήματα τών άδυνάτων βα
στάζει» (Ρωμ. ιε', 1), άλλα καί διότι 
δέν μάς έπιτρέπεται νά κρίνωμε τούς άδελ- 
φούς μας.

ΑΤΤΕΣ τις άπλές άλήθειες δέν έχουν 
κατορθώσει νά κατανοήσουν μερικοί στε
νόκαρδοι όπαδοί τού Κυρίου γι’ αύτό καί 
άσχολοΰνται ex oficcio μέ τήν διόρθωσι 
τών κακώς κειμένιυν εις τήν ’Εκκλησίαν 
καί τήν κοινωνίαν. Χωρίς νά τό καταλάβουν 
γίνονται πυρομανεΐς μπουρλοτιέρηδες, γιά 
τούς οποίους «ομιλήσαμε στό προηγούμενο 
άρθρο. Κάθε λόγος πού βγαίνει άπό τό στό
μα τους είναι φωτιά καί κάθε λέξι πού 
βγαίνει άπό τόν συγγραφικό τους κάλαμο 
είναι λάβα. Τό κήρυγμά τους είναι ένας 
άτέλ,ειωτος θρήνος. Παντού γι’ αύτούς 
ύπάρχει σκοτάδι! Παντού άπόγνωσις! 
Παντού άπελπισία ! Κι’ δλα αύτά γιατί δέν 
σκέπτονται δσο θάπρεπε τό γεγονός, δτι 
ό Χριστός ύπέρ άσεβών άπέθανε. "Οτι τό 
έλεος καί ή φιλανθρωπία Του είναι άνε- 
ξάντλητα. "Οτι ή μετάνοια είναι παντοδύ
ναμη. "Οτι τού Παραδείσου τάς πύλας 
άνοιξε ένας ληστής, χρησιμοποιώντας σάν 
κλειδί τό μνήσθητί μου. «Κεκλεισμένας 
ήνοιξε τής Έδέμ πύλας, βαλών ό ληστής 
κλείδα τό, μνήσθητί μου» (Συναξάριον Μ. 
Παρασκευής).

Ούτε ή άγάπη πρός τόν άδελφόν μας, 
άλλ’ ούτε ή έπίγνωσις τής θείας εύσπλαχνίας 
μάς έπιτρέπουν νά κρίνωμε ή καί νά σκε- 
φθοΰμε δτι κάποιος άδελφός μας είναι 
άξιος άπωλείας καί καταδίκης πνευμα
τικής. Τούτο θά ήταν άλλωστε τό άπο- 
τέλεσμα μιάς κριτικής, ή όποία δμως δέν 
έπιτρέπεται στόν πιστό. Ό  ’Απόστολος 
Παύλος είναι κατηγορηματικός στό ση
μείο αύτό.

.

369





Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ τής θέσεως 
καί ή προσφορά τής γνναικός εις τάς 
άστννομικάς υπηρεσίας αποτελεί θέ
μα έπίμαχον. Ποικιλία απόψεων χα
ρακτηρίζει την συμβολήν της εις την 
επιβολήν των νόμων. Ή  πρόσληψίς 
της συχνά αντιμετωπίζεται με σχε
τικήν επιφύλαξα·, αν όχι με κάποιαν 
σνγκρατημένην όιάθεσιν, εκ μέρους 
τον άρρενος προσωπικού.

'Επικρατεί και επί των ημερών 
μας ή άντίληφις, ότι ή φύσις τής γυ
ναίκας είναι μάλλον διακσσμητική, 
ή αποστολή της καθαρώς οικιακή και 
συνεπώς ή παρουσία της εις τάς 
άστυιομικάς υπηρεσίας αν ευ χρησι- 
μότητος, αν όχι επιζήμια διά τήν 
αποτελεσματικήν διεκπεραίωσιν τον 
δυσχερούς έργου το όποιον αποτελεί 
ή έπιβολή τών νόμων.

Ή  συμβολή τής γνναικός εις τήν 
καταπολέμησα τής άντικοινωνικής 
συμπεριφοράς δεν πρέπει νά προκαλή 
τήν απορίαν ή τυχόν αντιδράσεις εκ 
μέρους τού κοιιού. Ή  προσφορά 
της πρέπει νά τυγχάνη τής αυτής 
υποδοχής με εκείνην τής προσφοράς 
της ώς εκπαιδευτικού διά τήν κατα
πολέμησα τού αναλφαβητισμού, ώς 
Ιατρού ή νοσοκόμου διά τήν καταπο
λέμησα τών άσθενειών, ώς έπιστή- 
μονος γενικώς διά τήν προώθηοα 
τών ερευνών, ώς παραγωγικής μο- 
νάδος διά τήν αύξησα τού εθνικού 
εισοδήματος.

*Αν και ή συμμετοχή της εις τήν 
άπόδοσιν τής δικαιοσύνης ώς δικα
στικού, δικηγόρον, ή έπιμελητον ανη
λίκων, τυγχάνει από μακρού γνωστή 
και εύνοίκώς παραδεκτή, ή είσοδός 
της, έν τούτοις εις τον καθ' εαυτόν 
τομέα διώξεως τού εγκλήματος είναι 
διά τάς πλείστας τών χωρών τής 
νφηλίον πρόσφατος και αντιμετω
πίζεται μετά τίνος δυσπιστίας.

Ή  γυναίκα έν τούτοις καθίσταται 
εκ τής φύσεώς της πλέον καταλληλο
τέρα τού άνδρός διά τον χειρισμόν 
αδικημάτων εις τά όποια ενέχονται 
γυναίκες καί ανήλικοι, μετά τών 
όποιων ή επικοινωνία άποδεικνύεται 
ψυχολογικώς ενχερεστέρα.

Ή  αυτοψις αυτή διετνπώθη ευθέως 
άφ' ενός μέν υπό τής Κοινωνίας τών 
'Εθνών τό 1930, κατόπιν διενεργη- 
θείσης έρεύνης ε’ις είκοσι δύο (22) 
Χώρας αΐ όποϊαι έχρησιμοποιούν 
γυναίκας αστυνομικούς, καί άφ' ετέ
ρου υπό τού 4ου Συνεδρίου τής Διε

θνούς Ένώσεως Λ ικαατών ανηλίκων, 
τό όποιον συνεκλήθη εις Βρυξέλλας 
τον 'Ιούλιον τού 1954 καί ήσχολήθη 
με τό συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα.

Βάσει τών πορισμάτων τών συνε
δριάσεων τών προαναφερθέντων ορ
γάνων, ή συμμετοχή τής γυναικός 
αστυνομικού εις τήν επιμέλειαν καί 
διερεύνησιν ειδικών υποθέσεων θεω
ρείται απαραίτητος.

Ή  προσφορά τών υπηρεσιών της 
εις τον τομέα καταπολεμήσεως τού 
εγκλήματος άποδεικνύεται πλέον 
αποτελεσματική όταν αϋτη επιτελή 
κοινωνικήν εργασίαν, τής όποιας ή 
φύσις είναι διά τάς πλείστας τών 
περιπτώσεων έγκληματοπροληπτική, 
χωρίς φυσικά νά μεταβάλλεται ή γυ
ναίκα αστυνομικός εις απόκλειατι- 
κώς κοινών ικόν λειτουργόν.

Τού αυτού περιεχομένου είναι τά 
πορίσματα τής έν Βερολίνω συγκλη- 
θείσης τρίτης (1926) καί τετάρτης 
γενικής συνόδου τής INTERPOL 
(1928), ώς καί έκεϊναι τής εικοστής 
έκτης συνελεύσεώς της εις Αιασαβώ- 
να (1957) καί τής επομένης εις 
Λονδϊνον (1958) άφορώντα άπαντα 
εις τήν έπιλογήν γυναικείων αστυ
νομικών στελεχών καί τήν συστημα
τικήν χρησιμοποίησίν των.

Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  
Τ Ο Υ  Θ Ε Σ Μ Ο Υ

Αί άγγλοσαξωνικαί χώραι υιοθε
τούν τό πρώτον,κατά τά μέσα τού πε
ρασμένου αίώνος (1845), τήν προ
σφοράν τών γυναικείων υπηρεσιών 
εις τά σωφρονιστικά καταστήματα 
καί κρατητήρια γυναικών. Ή  τακτι
κή αυτή συντόμως ακολουθείται καί 
υπό άλλων ανεπτυγμένων χωρών.

Κατά τά τέλη τού περασμένου αί
ώνος (1893) διωρίσθη εις Σικάγον ή 
πρώτη γυναίκα δι έξωτερικήν αστυ
νομικήν υπηρεσίαν. Τό 1905 ένε- 
φανίσθη εις Περ]λον τής πολιτείας 
τού *Ορεγκον ή πρώτη γυναίκα 
αστυνομικός. Τό 1911, ώς ή 'Αμε
ρικανική ' Εγκληματο λογική 'Επι
τροπή άναφέρη εις τήν έκθεσίν της 
τό 1967, διορίζεται έπισήμως εις Αός 
“Αντζελες ή κ. "Αλις Στέμπιν Γουέλς 
ώς πρώτη γυναίκα αστυνομικός. 
Βραδύτερον ή κ. Γουέλς διορίζεται 
ώς Προίσταμένη τής Γυναικείας 
'Αστυνομίας τού Αός ”Αντζελες καί 
έκλέγετ αι πρόεδρος (1915) τού 
ίδρυθέντος εις 'Ηνωμένας Πολιτείας
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Διεθνούς Συνδέσμου Γυναικών ’Α 
στυνομικών. Το έργον της ύπήυξεν 
πολύπλευρον και άκρως σημαντικοί. 
ΎΗτο ή πρώτη ή όποια συνέλαβεν την 
’ιδέαν τής προλήψεως ε’ις την κα
ταπολέμησή τον εγκλήματος. 'Η  
κ. Γουέλς ουνέβαλεν είδικώτερον εις 
τον τομέα τής προλήψεως τής εγκλη
ματικότητας γυναικών και ανηλίκων, 
επειδή ακριβώς έπίστενσεν ότι ή φύ- 
σις τής γυναικός τής παρέχει την 
ευχέρειαν του χειρισμού τών συγκε
κριμένων αυτών περιπτώσεων. Τό 
1930 τό γυναικεϊον αστυνομικόν 
δυναμικόν τών Η. Π. Α. ήρίθμει 
593 μέλη. Σχεδόν ταύτοχρόνως 
σημαντικός αριθμός χωρών θά 
άκολουθήση την έν λόγω τακτι- 
κήν, όχι τόσον εκ μιμητισμόν 
ενός θεσμού πολιτισμένου κράτους, 
άλλ’ έξ αιτίας τών όλοέν και ισχυ
ρότερων κοινωνικών πιέσεων αί ό- 
ποϊαι απαιτούν την παρουσίαν γυναι
κών εις ώριομένους τομείς αστυ
νομικής δραστηριότητος.

Σνγκεκριμένως τό 1903 αί αστυ
νομικοί διευθύνσεις τής Γερμανίας 
ήρχισαν να συγκροτούν τα σώματα 
Βον]θητικής ’ Αστυνομίας Γυναικών, 
εις τάς όποιας άνετίθεντο περιπτώ
σεις αδικημάτων κατά τών ηθών, 
άναφερομένων εις ανηλίκους άμφο- 
τέρων τών φύλων. Τό 1923 αυνι- 
στάται εις Κολωνίαν «Γυναικεία 
’Αστυνομία Προστασίας» προς άντι- 
μετώπισιν τής όφειλομένης εις την 
’Αγγλικήν κατοχήν καί τον πληθω
ρισμόν, ηθικής καί οικονομικής παρα- 
μής. ’Από τού 1930 έως σήμερον/ 
λειτουργεί εις τά πλείστα τών ομο
σπονδίαν κρατών τής Δυτικής Γερ
μανίας ή «Γυναικεία Δικαστική 
’Αστυνομία», τής όποιας ό κατ’ εξο
χήν στόχος συνίσταται εις τήν έπί- 
βλεψιν τών εκτεθειμένων, εις ηθικούς 
καί σωματικούς κινδύνους, ανηλίκων, 
τήν κατάστασιν τών όποιων τηρεί 
ενήμερου εις ειδικόν άρχεϊον.

Τό 1905 ή Μητροπολιτική ’ Αστυ
νομία τού Λονδίνου προαέλαβε μία 
γυναίκα προκειμένου νά άνακρίνη 
ανηλίκους εγκληματίας. Κατόπιν τής 
σημειωθείσης επιτυχίας εθελοντικής 
τίνος όργανώσεως υπό τον τίτλον 
«Βοηθητική Υπηρεσία Γυναικών» 
διά τήν παροχήν προστασίας εις τούς 
νέους κατά τήν ταραχώδη περίοδον 
ή όποια έπεκράτει μετά τό πέρας τού 
1ου παγκοσμίου πολέμου, τό αγγλι
κόν κοινο( ούλιον ένέκρινε τό 1921 
τήν πρόολι ψιν γυναικών προς έκτέ- 
λεσιν άατ\ νομικών υπηρεσιών έν 
στολή. Τό 1950 ό αριθμός των άνήρ- 
χετο εις εκατόν πεντήκοντα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

’II Γενική Γραμματεία τής Διε
θνούς έγκληματολογικής ’Αστυνο
μικής όργανώσεως—ICPO—INTE
RPOL, κατά τό 26ον συνέδρων τής 
Γενικής Συνελεύσεως τό όποιον 
συνεκλήθη εις Λ ισσαβώνα τον Ιο ύ 
νιον τού 1957 καί κατά τό 2ον συνέ
δρων τών 'Ηνωμένων ’Εθνών «περί 
τής προλήψεως τον εγκλήματος καί 
τής μεταχειρίσεως τών εγκληματιών» 
τό όποιον συνεκλήθη εις Λονδίνον 
τον Αύγουστον τού 1960, διαχωρίζει 
τά καθήκοντα τών γυναικών αστυ
νομικών είς«οννήθη» καί εις «ειδικά». 
«Συνήθη» θεωρούνται τά καθήκοντα 
τά όποια διαπεραιώνονται ίκανοποιη- 
τικώς υπό αστυνομικών αδιακρίτως 
φύλου. «Ειδικά» θεωρούνται τά 
καθήκοντα τά όποια ανατίθενται 
άποκλειστικώς εις γυναίκας αστυνο
μικούς είτε ανται υπηρετούν εις 
καθαρώς γυναικείας ομάδας υπηρε
σίας είτε εις μικτάς τοιαύτας.

' Η  ειδική φύσις τώ ν γυναικείων 
αστυνομικών καθηκόντων δύναται νά 
πηγάιζη είτε έξ έθίμων «Τ)Ε FA
CTO» είτε έκ τού νόμου «DΕ JU
RE».

Οίαδήποτε καί έάν είναι ή κατάι- 
ατασις υπάρχουν ώρισμένα καθήκον
τα τά όποια ανατίθενται κατά προτί
μησα) εις γυναίκας. Τά καθήκοντα 
αυτά δεν είναι δυνατόν νά καθορι- 
σθοϋν έπακριβώς, διαχωρίζονται δε 
εις προληπτικά, διοικητικά καί κα
τασταλτικά.

'Ως προληπτικής φύσεως καθήκον
τα θεωρούνται:
ή έντόπισις τών έκτεθειμένων, εις 
ηθικόν ή σωματικόν κίνδυνον, ανη
λίκων ( παρημέλη μένα,έγκαταλελ.ειμ- 
μένα, δύστροπα παιδία).

Ή  διερεύνησις οικογενειακών υπο
θέσεων ( διενέξεων), — ή έντόπισις 
νεαρών γυναικών φυγοπόνων ή ρε- 
πονσών προς τήν πορνείαν, —ή δι
δασκαλία τής οδικής κυκλοφορίας 
εις τούς μαθητάς.

'Ως διοικητικής φύσεως καθήκοντα 
θεωρούνται:

'Η  άναζήτηαις παιδιών τά όποια 
έγκαταλείπουν τάς οικίας των καί 
τά ιδρύματα.

—ό έλεγχος τών μετακινήσεων τών 
ανηλίκων,
—ή αυγκρότησις συστήματος ευρε
τηρίου ανηλίκων καί τών οικογενειών 
αυτών,

—ή σύνδεσις καί διατήρησις σχύ
σεως μετά κοινωνικών, υγειονομι
κών, έκπαιδευτικών κ. α. κοινωφε
λών υπηρεσιών.

'Ως κατασταλτικής φύσεως καθή
κοντα θεωρούνται:
—Αί έξιχνιάσεις αί άφορώσαι ανη
λίκους έγκληματίας άμφοτέρων τών 
φύλων,
—ή διενέργεια ανακρίσεων παίδων 
καί έφήβων,
—ή διενέργεια ανακρίσεων έπί αδι
κημάτων κατά τών ηθών εις τά 
όποια τό θύμα τυγχάνει ανήλικος 
οίουδήποτε φύλου, ή διενέργεια άν- 
ακρίσεως έξαιρετικώς εύαισθήτων 
ανηλίκων γυναικών, — ή έντόπι- 
σις πορνών, άγνωστων εις τάς 
αρμόδιας αστυνομικός υπηρεσίας, 
—ή άναζήτηαις γυναικών έναντι τών 
όποιων έκκρεμούν έντάλματασυ λλή- 
ψεως.

Θίγουσα τό συγκεκριμένο πεδίον 
ή γνωστή έγκληματολόγος καί στέ
λεχος τής ’Αμερικανικής ’Αστυνο
μίας Κάθριν Μίλτον άναφέρει ότι 
μεταξύ τών καθηκόντων τών πρώ
των γυναικών άστυνομικών συγκα- 
τελέγοντο ή έπιτήρησις καί παροχή 
προστασίας τών ευρισκομένων έν 
κινδύνω νεανίδων. Αί γυναίκες άστυ- 
νομικοί έχρησιμοποιούντο διά τον 
κατευνασμόν τεταμένου κοινωνικού 
κλίματος όφειλομένου εις διενέξεις 
μεταξύ άτόμων ή ομάδων. ’Επιθεω
ρούν τούς χώρους δημοσίων θεαμάτων 
με σκοπόν τήν άπομάκρυνσιν τών 
άνηλίκων οσάκις τό θέαμα έκρίνετο 
άκατάλληλον. ’Ήσκουν έλεγχον εις 
τά καταστήματα καί κέντρα πωλή- 
σεως οινοπνευματωδών μέ σκοπόν 
τήν άποτροπήν τών νέων όσιό τής 
καταναλώσεως τών έν λόγω ποτών. 
’Ανελάμβανον τήν έπιτήρησιν μεγά
λων καταστημάτων, ώς καί τήν έξι- 
χνίασιν τών διαπραχθεισών εις αυτά 
μικροκλοπών. Προσέφερον έπιπρο- 
σθέτως υπηρεσίας έλέγχου εις σιδη
ροδρομικούς σταθμούς.

'Η  σύγχρονος άπασχόλησις τής 
γυναικός άστυνομικού δεν διαφέρει 
αίσθητώς έκείνης τών παρελθουσών 
δεκαετιών. Προσφάτως τής άνετέθη- 
σαν εις 'Ηνωμένας Πολιτείας συγκε- 
κριμένως καθήκοντα περιπολίας δια 
τήν πρόληψιν διαπράξεως ληστειών 
υπό άνηλίκων, τά όποια ώς άπεδείχθη 
έξετελέσθησαν ίκανοποιητικώς. Εις 
τάς πλείστας τών χωρών αί γυναίκες 
άστυνομικοί περιπολούν μετ’ άνδρών 
συναδέλφων μέ σκοπόν τήν έντόπισιν 
τών έγκληματογενών παραγόντων καί 
εστιών έγκληματικότητος άνηλίκων,
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ώς καί την παροχην συμβουλών καί 
προστασίας εις τους εκτεθειμένους 
εν κινδύνω νέους και τάς οικογένειας 
αυτών.

Εις ώρισμένας τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών—Ίνδιανάπολιν και Πού- 
ρια—έθεσπίσθη ή περιπολία γυναι
κών δι οχήματος, υπηρεσία ή όποια 
υπό την έποπτείαν άνδρών συναδέλ
φων, έκτελεϊται ίκσνοποιητικώς. Τό 
αυτό έπετεύχθη και υπό τής αστυ
νομικής υπηρεσίας τής πόλεως Μαίά- 
μι. At γυναικείοι περίπολοι τής πό
λεως άποτελούμεναι εκ δύο ατόμων, ή 
σπανιότεροι εξ ενός, κινούμενοι δι 
οχήματος, περιπολοϋν εναλλακτικώς 
μετά τών άνδρών συναδέλφων των. 
Αί πολιτείαι Ντάλλας, Ούάσιγκτων 
και Φιλαδέλφειας ήκολούθησαν τό 
παράδειγμα και έχουν σήμερον 
συγκροτήσει περιπόλους άποτελου- 
μένας έκ δύο γυναικών εν στολή 
μετ’ οχήματος, τών όποιων ή αποστο
λή συνίσταται εις την επιτήρησιν 
πυκνοκατωκημένων περιοχών κατά 
τάς νυκτερινάς ώρας μέ σκοπόν την 
έπέμβασιν εις τυχόν οικογενειακός 
διενέξεις.

Εις Μεγ. Βρεταννίαν αί γυναίκες 
αστυνομικοί συμμετέχουν συστημα
τικός εις τάς περιπόλους από τοϋ 
1966 έν στολή, αλλά καί εν πολιτική 
περιβολή.'Ως άπεδείχθη έκ τών απο
τελεσμάτων σ φυγμομετρήσεως τής 
κοινής γνώμης, αλλά καί έκ τών 
πραγμάτων, ή συμμετοχή της είς 
τάς περιπόλους δημιουργεί έντύ- 
πωσιν έλαστικότητος καί έπιεικείας 
τών αστυνομικών οργάνων. Ό  σχη
ματισμός δέ παρομοίων έντυπώσεων 
είς τό κοινόν πρέπει νά έπιδιώκεται 
πάση θυσία.

Α ί θετικοί παραστάσεις ώς προς 
την έξάσκησιν τοϋ άστυνομικοϋ λει
τουργήματος όποτελ.οϋν τό υπό
βαθρου διά μίαν ειλικρινή καί απο
δοτικήν συνεργασίαν μεταξύ αστυ
νομικών αρχών καί πολιτών. Ή  δι 
αμοιβαίας έκτιμήσεως διεπομένη 
αϋτη συνεργασία συντελεί τόσον εις 
την άποτελεσματικήν προστασίαν 
καί έξυπηρέτηαιν τοϋ κοινοϋ όσον 
καί εις την εύχερεστέραν διεκπεραί- 
ωσιν τών καθηκόντων τών αστυνο
μικών οργάνων.

Χαρακτηριστικόν θεωρείται τό 
παράδειγμα τών αστυνομικών ύπη-

'Η  παρουσία τής γυναικός αστυνομικόν 
σέ δλα σχεδόν τα κράτ?] άρχισε νά γίνεται 
ανάγκη τών συγχρόνων κοινωνικών συνθη
κών και τής όλο νέν αυξανόμενης σνμμετο- 
χής τής γυναικός γενικώτερον εις την κοι
νωνικήν ζωήν τής εποχής μας.
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ρεσιών τον Λ ίβερπονλ δπον από τοϋ 
1969 ή γυναίκα αποτελεί άναπό- 
σπαστον μέλος ειδικών περιπόλων 
διά την καταπολέμησιν τοϋ εγκλή
ματος. Σνγκεκριμένως ύφίσταται 
ΕΙδική 'Ομάς συγκροτούμενη από 
εξ Τμήματα έκαστον των όποιων 
άποτελείται εξ ενός λοχίου, οκτώ 
μονίμων ανδρών καί μιας μονίμου 
γνναικός αστυνομικόν. Κατά τό 1971 
ή ώς άνω δύναμις συνέλαβε 5.000 
άτομα.

'Ο προϊστάμενος τής Ειδικής Ό -  
μάδος έρώτηθείς σχετικώς άπήντη- 
σεν δτι ή γυναίκα αστυνομικός προ
σαρμόζεται καλώς εις τό επάγγελμα 
καί έκτελεϊ μετά τής προσηκούσης 
ευσυνειδησίας τά καθήκοντά της.

Εις τό Ισραήλ δπον ή γυναίκα από 
μακροϋ έχει άναλάβη καθαρώς στρα
τιωτικά καθήκοντα, από τοϋ 1960 
εργάζεται διά την αστυνομίαν εις 
περιπόλους ασφαλείας, εις τά νοσο
κομεία, αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα 
καί εκπαιδευτικά ιδρύματα. Προσ- 
φάτως δέ συμμετέχει καί εις τάς 
μικτάς περιπολίας τής στρατιωτι
κής αστυνομίας. Συνέβη νά φονενθή 
κατά την καταδίωξιν ληστοϋ γυναίκα 
αστυνομικός. Τό εν λόγω γεγονός 
άνεφέρθη δι ελάχιστων μόνον λέ
ξεων εις την τελευταίαν σελίδα των 
εφημερίδων ώς εάν έπρόκειτο περί 
τίνος συνήθους άσημάντου συμβάν- ! 
τος.

Εις την Σουηδίαν ή γυναίκα αστυ
νομικός προσφέρει τάς υπηρεσίας της 
εις τάς περιπολικάς ομάδας από τοϋ 
1968.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΑΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΣΤΥ

ΝΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
Σημαντική άπεδείχθη ή προσφορά 

τής γυναικός αστυνομικού καί εις τήν 
έξιχνίασιν υποθέσεων καί τήν σνλ- 
ληψιν κακοποιών. Μετά πολιτικής 
περιβολής ή γυναίκα αστυνομικός 
κινεί όλιγωτέρας υποψίας άπ’ δτι ό 
άνδρας κατά τήν έπιτήρησιν υπό
πτων χώρων καί ατόμων.

Εις Μεγ. Βρεταννίαν, Δυτ. Γερ
μανίαν καί Ισραήλ ανατίθενται ευ
ρέως καθήκοντα έξερευνήσεως υπο
θέσεων εις γυναίκας αστυνομικούς. 
Εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας άνα-

Ή  προστασία των ανηλίκων είναι άπό 
τα πιο απονδαία, άν όχι τό σπονδαιότερον 
καθήκον τών γυναικών άστννομικών εις 
ύλόκλ.ηρον τον κόσμον.



λαμβάνουν κυρίως εξιχνιάσεις υπο
θέσεων εις τάς όποιας ενέχονται νέοι. 
Αί γυναίκες αστυνομικοί υπό την 
συνοδείαν άνόρών συναδέλφων εμ
φανιζόμενοι πολλάκις ώς ζεύγη, θά 
ήδύναντο να συμβάλλουν εις τον το
μέα διώξεως των ναρκωτικών και 
των ποικίλων μορφών κλοπής. Εις 
τάς Πολιτείας Μαϊάμι καί Ούάσι- 
γκτων εκτός τών προαναφερθέντων 
καθηκόντων ευθύνονται διά την πα
ρακολούθησεν καί έξιχνίασιν θεμά
των άφορώντων εις την κακοποίησιν 
παίδων, τάς παρανόμως διενεργη- 
θείσας αμβλώσεις, την πορνείαν, την 
εμπορίαν καί χρήσιν ναρκωτικών, ώς 
καί εγκλήματα κατά τών ηθών εις 
τά όποια ενέχονται γυναίκες.

Εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας 
όπου τά συστήματα ασφαλείας θεω
ρούνται ώς τά πλέον εξελιγμένα καί 
συγκεκριμένως εις την Φλώριδα, 
ώργανώθη τό 1960 Ειδική ’Ομάς 
Κοινωνικών ’Αναταραχών άποτελου- 
μένη κυρίως εκ γυναικών αστυνομι
κών. Ή  όμάς αϋτη θεωρείται ειδι
κευμένη ώς προς τά θέματα κατευ
νασμού αναταραχών εις δημοσίους 
χώρους (πορείας, διαδηλώσεις, απερ
γίας...) Αί γυναίκες μέλη τής όμά- 
δος αναλαμβάνουν υποθέσεις εμπλο
κής γυναικών καί ανηλίκων εις δια- 
δηλ.ώσεις πάσης φύσεως.

’Αξιόλογος χαρακτηρίζεται ή 
προσφορά τών γυναικών αστυνομι
κών εις τά θέματα οδικής κυκλοφο
ρίας εις τάς rΗνωμένας Πολιτείας. 
Συγκεκριμένως άπεδείχθη ότι ή 
πειθαρχία τών οδηγών ήτο μεγαλυ- 
τέρα έναντι τών γυναικών εν σνγκρί- 
σει προς τούς αρρενας τροχονόμους.
Επιπροσθέτως έσημειώθη μείωοις 

τού αριθμού παραπόνων εξ αιτίας 
επιβολής αδικαιολογήτων προστίμων 
γεγονός τό όποιον άποδεικνύει ότι αί 
γυναίκες επιβάλλουν τά πρόστιμα 
μετά μεγαλ.υτέρας προσοχής καί δια
κριτικότητας. Εις τάς πλείατας τών 
Ευρωπαϊκών χωρών ώς καί εις ώρι- 
σμένας τής Β. ’Αμερικής αί γυναίκες 
έκτελούν γενικώς δευτερευούσης ση
μασίας καθήκοντα εις τον τομέα τής 
κυκλοφορίας. Έτοποθετήθη εν τού- 
τοις, προσφάτως γυναίκα τροχονό
μος έμπροσθεν τού Λευκού Οίκου. 
Εις τό ’Ισραήλ όπου ή γυναίκα συμ
μετέχει από μακρού εις όλους τούς 
τομείς τής κοινωνικής ζωής, 90 % 
τού δυναμικού τής τροχαίας άποτελεϊ-

Ή  γυναίκα άστννομικός της Χωροφυ
λακής, όπως και αί συνάδελφοί των τών 
άλλων κρατών μεριμνά καί προστατεύει 
την νεότητα τής πατρίόος μας.
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Ή  χατανόηαις τών προβλ.ημάτων και ή 
προσπάθεια τής σωστής χατενθύνσεωςτών 
νέων στήν συγκεκριμένη περίπτωσι είναι 
οπωσδήποτε μια μεγάλη κοινωνική προ
σφορά τών γυναικών αστυνομικών.

ται εκ γυναικών. Έ ξ  αυτών δέ ώρι- 
σμέναι έκλήθησαν εΐ; Μ. Βρεταννίαν, 
Γαλλίαν, ’Ιαπωνίαν και αλλας ανε
πτυγμένος χώρας προκειμένον να 
εκπαιδεύσουν αστυνομικούς επί τοϋ 
κυκλοφοριακοϋ.

Εις ώρισμίνας τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών αί γυναίκες αστυνομικοί 
χρησιμοποιούνται εις την μετάδοαιν 
τών ραδιοφωνικών μηνυμάτων τής 
υπηρεσίας. Ή  άνάθεσις τοϋ καθή
κοντος τούτου εις το γυναικείου 
προσωπικόν ελευθερώνει τους αρ- 
ρενας διά μάχιμον ύπηρεσίαρ.

Πολυάριθμα παραδείγματα τόσον 
εις τάς rΗνωμένας Πολιτείας δσον 
και εις τάς Ευρωπαϊκός χώρας 
πείθουν δτι ή γυναίκα αστυνομικός j 
διαπρέπει ώς διδάσκουσα είς τας 
αστυνομικός σχολάς άμφοτέρων τών 
φύλων, είς την έπιθεώρησιν πολι
τικών ύπαλλήλων, ώς και είς τον 
συντονισμόν μεταξύ αστυνομικών ί 
και δικαστικών υπηρεσιών. ’Εξ ίσου I 
σημαντική θεωρείται ή προσφορά 
της είς τάς Δημοσίας Σχέσεις δπου 1 
υποδέχεται καί ξεναγή προσκεκλη
μένους τής υπηρεσίας, εκφωνεί λό
γους, συνδιαλέγεται μετά τών άντι- 
προσώπων τοϋ τύπου καί εκπρο
σωπεί τό Σώμα είς διάφορα συνέ- ί 
όρια καί οργανισμούς.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑ- 
ΠΟΛΕΜΗΣΪΝ ΤΗ Σ ΕΓΚΛΗΜΑ- 
ΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Είς Αυστρίαν από τοϋ 1947 αί 

γυναίκες άστ υνομικοί προσφέρουν 
τάς υπηρεσίας των είς την Ειδικήν 
Υπηρεσίαν ’Ανηλίκων ή όποια τελεί 
υπό την ομοσπονδιακήν ’Αστυνο
μίαν τής Βιέννης. Ή  εν λόγω υπη
ρεσία εκτός τοϋ κεντρικοϋ καταστή
ματος διαθέτει τοπικά παραρτήματα 
είς τά όποια ύπηρετοϋν αί γυναίκες 
άστυνομικοί ώς ειδικοί υπεύθυνοι 
διά νεαρούς εγκληματίας καί προεγ- I 
κληματίας.

’Ανάλογος είναι καί ή άπασχό- 
λησις τών γυναικών αστυνομικών 
είς τάς μεγάλας ’Ολλανδικός πόλεις, 
δπου με τήν συνεργασίαν άνδρών 
συναδέλφων διαχειρίζονται θέματα 
άφορώντα είς τήν πρόληψιν καί
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καταστολήν τής εγκληματικότητας 
ανηλίκων.

Το γυναικεϊον Ιταλικόν αστυνο
μικόν σώμα, τό όποιον σήμερον 
θεωρείται υποδειγματικόν, συγκρο
τείται τό πρώτον τό 1959 και οι 
αρμοδιότητες του χαρακτηρίζονται 

j1 ευρύτερες τών δύο προηγουμένων 
' κρατών. Βάσει σχετικού νόμου 

σννιστώνται θέσεις στελεχών Α 
στυνομικών Έπιθεωρητριών (διευ- 
θύνουσαι) και ’Αστυνομικών Έ πι-  
μελητριών ( κατώτεροι αστυνομικοί 
υπάλληλοι). "Απασαι προσλαμβά
νονται κατόπιν εξετάσεων, ενώ αί 
πρώται ύποχρεοΰνται να είναι κά
τοχοι πτυχίου Νομικής ή Πολιτικών 
Επιστημών, τοποθετούνται δε εις 
τάς υπηρεσίας τής δημοσίας ασφα
λείας. Τά καθήκοντα τού ’Ιταλικού 
γυναικείου αστυνομικού προσωπι
κού συνίστανται κυρίως εις την 
πρόληψη και έξακρίβωσιν αδικη
μάτων κατά τών ηθών, τής οικο
γένειας, τής σωματικής άκεραιό- 
τητος και υγείας τών πολιτών ώς 
και τών αδικημάτων περί την προ
στασίαν τής εργασίας γυναικών και 
ανηλίκων.

Τό γυναικεϊον Ιταλικόν αστυ
νομικόν σώμα ενθύνεται διά την 
διενέργειαν ερευνών καί πράξεων 
δικαστικής αστυνομίας, άναφερομέ- 
νων εις αδικήματα εις τά όποια 
εμπλέκονται γυναίκες και ανήλικοι. 
Εύθύνεται ομοίως διά την έπιτή- 
ρησιν καί περίθαλψιν γυναικών καί 
ανηλίκων έναντι τών όποιων έχουν 
ληφθή μέτρα δημοσίας ασφαλείας, 
τοιαύτα δικαστικής αστυνομίας ή 
οπωσδήποτε έχουν κληθή νά έμφα- 
νισθοϋν εις τά γραφεία τής δημο
σίας άσφαλείας. Συμμετέχουν ωσαύ
τως εις έργα προστασίας καί άντι- 
λήψεως διά γυναίκας καί ανηλίκους, 
ηθικώς καί κοινωνικώς άβοηθήτους, 
μέσω καταλλήλων συνδέσμων με 
άρχάς καί κοινωνικάς οργανώσεις.

Εις Γαλλίαν ή χρησιμοποίηαις 
γυναικών αστυνομικών κοινωνικών 
λειτουργών διευκολύνει την είσοδον 
τής αστυνομικής δυνάμεως εις τό
πους διαφθοράς καί έγκληματογε- 
νών εστιών. Ή  δράσις αναπτύσσεται 
εις τό επίπεδον τής οικογένειας.

\ Συγκεκριμένως νφίσταται ή «Μι
κτή Ενωμοτία» ανηλίκων ή όποια 

I λειτουργεί από τον 1955 καί αρι
θμεί 27 ανδρας καί 55 γυναίκας 
ΰπό τήν Δ ιεύθυνσιν τής ’Αστυνο
μίας τών Παρισίων καί Περιχώρων.

Τό κατά τό 1950 συγκροτηθέν 
γυναικεϊον αστυνομικόν σώμα εκ 
κοινωνικών λειτουργών εις Μονακό,

θεωρείται είδικευμένον εις τήν εγ
κληματικότητα ανηλίκων. Εύθύνε- 
ται διά τον έλεγχον τακτικής φοι- 
τήσεως τών μαθητών εις τό σχο
λείου, διά τήν έπίβλεψιν τών νέων 
εις τούς δρόμους καί τά κέντρα 
διασκεδάσεως, δι επισκέψεις εις 
διαλελειμένα ή ϋποτα νοικοκυριά. 
Πραγματοποιούν εξιχνιάσεις καί κα
λούν νέους καί γονείς διά παροχήν 
συμβουλών καί προειδοποιήσεων ό
ταν κρίνεται άναγκαϊον.

Ή  ’Ιαπωνία ή οποία θεωρείται 
ώς τό πλέον προηγμένου ασιατικόν 
κράτος θεσπίζει τήν γυναικείου ά- 
στυνομίαν από τού 1946, ήτοι πολύ 
ένωρίτερον ώρισμένων δυτικών κρα
τών. ’Έκπληξιν προκαλεϊ ότι εις 
τήν ασιατικήν ταύτην χώραν ή γυ
ναίκα αστυνομικός τοποθετείται έξ 
αρχής επί τού αυτού επιπέδου μετά 
τών άρρένων συναδέλφων της. Συγ
κεκριμένως οι βαθμοί, αι συνθήκαι 
στρατολογίας, οι μισθοί καί ή διάρ- 
θρωσις τών υπηρεσιών είναι ταυτό
σημοι προς εκείνος τών άνδρών. 
Τό γυναικεϊον δυναμικόν τής ’Αστυ
νομίας τής ’Ιαπωνίας αποτελεί τό 
1)3 τής ολικής δυνάμεως. Αι ώς 
άνω διαπιστώσεις βεβαιοϋν ότι ή 
θέαις τής γυναικός αστυνομικού εις 
τό εν λόγω ασιατικόν κράτος είναι 
καλύτερα ώρισμένων άλλων «πολι
τισμένων» δυτικών κρατών. Έ -  
λήφθη πάντως μέριμνα ινα μή προ- 
κληθή σχίσμα μεταξύ γυναικείων 
καί άνδρικών αστυνομικών υπη
ρεσιών εκ τής ίσης μεταχειρίοεως 
καί τής παροχής τών αυτών δυνα
τοτήτων έξελίξεως.

"Ετερον ασιατικόν κράτος τό ό
ποιον ώργάνωσεν άξιόλογον αστυ
νομίαν γυναικών είναι ή ’Ινδονησία. 
"Αν καί ή σκέψις διά τήν συγκρό- 
τησιν άποκλειστικώς γυναικείου α
στυνομικού σώματος προϋπήρχεν, 
λαμβάνει, εν τούτοις, μορφήν τό 
1951 όταν προσελήφθησαν πειρα- 
ματικώς καί έξεπαιδεύθησαν έξ γυ
ναίκες ώς ’ Επιθεωρήτριαι αστυ
νομίας εις τήν αστυνομικήν Σχολήν 
τού Σουκαμποΰμι. Παρά τάς έκδη- 
λουμένας ανησυχίας διά τήν έκβασιν 
τής ύποθέσεως, καί χάρις εις τάς 
ένθαρρυντικάς ενδείξεις τών εν λό
γω γυναικών, τό 1958 καλούνται 
προς κατάταξιν γυναίκες διά κατω
τέρους βαθμούς. Ή  έκπαίδευσις 
τού κατωτέρου γυναικείου αστυ

νομικού προσωπικού λαμβάνει χώ
ραν εις τάς ’Αστυνομικάς Σχολάς 
τής Τζακάρτα καί τον Σουκαμπούρι 
Ή  αστυνομική ’Ακαδημία εκπαι
δεύει γυναίκας αι όποϊαι πρόκειται 
νά καταλάβουν θέσεις αξιωματικών.

Τά καθήκοντα τών γυναικών α
στυνομικών εις τά δύο προαναφερ- 
θέντα ασιατικά κράτη είναι παρό
μοια με εκείνα τά όποια θεσπίζουν 
αί αστυνομικοί ύπηρεσίαι τών δυ
τικών χωρών. Διακρίνονται συνο- 
πτικώς εις τά συνήθη διοικητικής 
φύσεως «δημόσιοι σχέσεις», γραμ
ματείς, προγραμματίστριαι, γενι
κής ασφαλείας καί γενικού ελέγχου 
(έρευναι, περιπολίαι, αυγκέντρωαις 
πληροφοριών, έλεγχος οργανώσεων) 
καί τά καθαρώς κοινωνικά τά όποια 
ώς άντικείμενον έχουν τήν πρόληψη 
τής εγκληματικότητας γυναικών καί 
ανηλίκων ώς επί παραδείγματι: 

διαφώτισις τών πολιτών επί 
τής έννοιας τής προλ.ήψεως,

δημοσιεύματα καί συγκέντρωσις 
πληροφοριών σχετικών μέ τήν πρό
ληψη,

παροχή συμβουλών εις τούς νέους 
καί τάς οικογένειας αυτών,

παροχή συμβουλών εις οικογέ
νειας καί προσπάθεια συμφιλιώ- 
σεως τών μελών αυτής,

προστασία ατόμων τά όποια έγ- 
κατ έλειψαν τάς οικογένειας των, 

ανακρίσεις επί εγκλημάτων δια- 
πραχθέντων υπό ανηλίκων,

παροχή συμβουλών εις τάς πόρνας 
διά τήν επάνοδόν των εις τον χρη
στόν βίον,

παροχή προστασίας εργαζομένων 
γυναικών καί παίδων,

έλεγχος εις οίκους ανοχής, ορφα
νοτροφεία, νοσοκομεία, μεσιτικά 
γραφεία, ώς καί γραφεία συνοικε
σίων,

έλεγχος καί προστασία εις ηλικιω
μένα άτομα,

παροχή φροντίδων εις έγκαταλε- 
λειμμένας γυναίκας καί ανηλίκους.

Ως πλέον σημαντική αποστολή 
τής γυναικός αστυνομικού εις τά εν 
λόγω ασιατικά κράτη θεωρείται ή 
σύσφιξις σχέσεων τών σωμάτων 
άσφαλείας μεθ’ ετέρων κυβερνη
τικών καί κοινωνικών υπηρεσιών 
τών όποιων στόχος είναι ή πρό- 
ληψις καί ή καταστολή τού εγκλή
ματος.

Τό Β' Μέρος εις τό επόμενον 
τεύχος
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ΚΑΤΑ σηματικήν άναφοράν τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Άχαΐας, είς τό χωρίον Ααλνκώστα 
Πατρών, ό Κ. Κουμαννώτης, συνδιασκεδάζων μετά 
τοΰ Α. Γκοτσοπούλου, έπυροβόλησεν τοΟτον άπαξ 
διά περιστρόφου καί τόν άφήκεν άπνουν. Καθ’ ά 
έξηκριβώθη, ό έκ περιστάσεως δολοφόνος τοΰ φί
λου του έφόνευσε τούτον διότι ήρνήθη νά πίη εν 
είσέτι ποτήριον οίνου τό όποιον έπιμόνως τώ προ- 
σέφερεν...

ΚΑΙ οί γυναικείοι έξωφρενισμοί συνεχίζονται...  
Συμφώνως πρός δημοσιεύματα τοΰ τύπου, εις Θεσ
σαλονίκην καί έπί τής λεωφόρου Β. Κων]νου, ένε- 
φανίσθη κατ’ αύτάς νεαρά δεσποινίς μέ άνδρικά 
πανταλόνια, προκαλέσασα τοιαύτην περιέργειαν, 
ώστε νά άπαιτηθή ή έπέμβασις άστυνομικοΰ όργά- 
νου διά τήν άπομάκρυνσιν τοΰ συρρεύσαντος πλή
θους.

ΚΑΤ’ άνακοίνωσιν τοΰ Υπουργείου Δικαιο
σύνης, ό έπισκεφθείς τήν κατάδικον Φούλαν Άθανα- 
σοπούλου ιατρός, κατόπιν σχετικής αίτήσεώς της, 
άπεφάνθη δτι ούδείς λόγος συντρέχει διά τήν μετα
φοράν της είς τό Νοσοκομεΐον. 'Υπενθυμίζεται δτι 
ή περί ής ό λόγος κατάδικος, είναι ή συγκλονίσασα 
τό Πανελλήνιον δολοφόνος τοΰ συζύγου της υπό 
τάς γνωστάς τραγικός συνθήκας.

ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερ- 
νήσεως 'Υγειονομική Διάταξις τοΰ 'Υπουργείου 
Υγιεινής, διά τής όποιας άπαγορεύεται ή χρησιμο-
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ποίησις ποτηρίων καί κοχλιαρίων, καθώς καί δδατος, 
ύπό τών πλανοδίων πωλητών παγωτών. Είς τό έξής, 
τά πωλούμενα είς τάς όδούς παγωτά πρέπει νά είναι 
τυλιγμένα διά είδικοΰ χάρτου, ό όποιος πρέπει 
έπίσης νά φέρη τήν όνομασίαν τοΰ έργοστασίου 
κατασκευής του.

ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ είς ήλικίαν 27 έτών ό Ένωμο- , 
τάρχης Άνδριόπουλος Χαράλαμπος, καταγόμενος 
έκ Σουδενών Καλαβρύτων. *0 άτυχής 'Υπαξιωμα- 
τικός, ύπηρετών μέχρι τοΰ θανάτου του είς τόν 
Σταθμόν Χωροφυλακής Ζάχας—’Ολυμπίας, διεκρί- 
νετο διά τό άψογον ήθος του, τήν πλουσίαν μόρφω- 
σίν του—έτύγχανε πτυχιοΰχος Νομικής—καί τήν 
βαθεΐαν προσήλωσίν του είς τό 'Υπηρεσιακόν κα
θήκον.

ΠΡΟΗΧΘΗ έπ’ άνδραγαθία είς τόν βαθμόν τοΰ 
Άνθυπασπιστοΰ ό Ενωμοτάρχης Ίερωνυμίδης ’Αλ
κιβιάδης, ώς προσενεγκών υπηρεσίαν έξαιρετικής 
σπουδαιότητος διά τήν δημοσίαν άσφάλειαν καί 
τάξιν, κατά τήν έκτέλεσιν τής όποιας έξέθηκε τήν 
ζωήν του είς άμεσον κίνδυνον.

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ Χωροφυλακής άπένειμε πανη
γυρικόν έπαινον είς τόν ’Ενωμοτάρχην Δονταν Θ. 
διότι τυγχάνων ’Αστυνομικός Σταθμάρχης Ριζίων 
Έβρου, τήν 27ην Μαίου, πληροφορηθείς τήν έμφά- 
νισιν είς τό Χωρίον Φυλάκι τεσσάρων άγνωστων 
ένοπλων κακοποιών, οΐτινες είχον είσέλθει έκ τής 
όμορου Επικράτειας μέ ληστρικούς σκοπούς, ένήρ- 
γησε μετά ταχύτητος, μεθοδικότητος, καί θάρρους, 
καί έπέτυχε τήν σύλληψιν ένός τών άγνώστων ’Οθω
μανών κακοποιών, προσενεγκών οδτω σπουδαίαν 
υπηρεσίαν είς τήν δημοσίαν άσφάλειαν.

ΩΣΑΥΤΩΣ τό Άρχηγεϊον Χωροφυλακής, άπέ- 
νειμε πανηγυρικόν έπαινον είς τόν 'Υπενωμοτάρχήν 
Μπεχράκην Ν., διότι ύπηρετών έν Καλάμαις, είρ- 
γάσθη μετά παραδειγματικού ζήλου, δράστηριότητος 
καί ευψυχίας, έπιτυχών σύν τοΐς άλλοις καί 1) τήν 
άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας λαθρεμπόρων 
ναρκωτικών, έφ’ ών κατεσχέθη ποσότης χασίς κα
τόπιν συμπλοκής, καθ’ ήν ήλθεν είς χείρας μετά τοΰ 
άρχηγοΰ τής σπείρας καί έμωλωπίσθη παρ’ αύτοΰ 
κτυπηθείς διά σιδηροΰ μοχλού, καί 2) τή συνεργα
σία μετ’ άλλου Ύπαξιωματικοΰ, άνεκάλυψε καί 
συνέλαβε σπείρα σεσημασμένων διαρρηκτών.

ΚΑΤΟΠΙΝ άποφάσεως τοΰ οικείου Συμβου
λίου, μετατίθενται οί κάτωθι ’Αξιωματικοί: Άντι- 
συνταγματάρχης Μωϋσάκος Στέφανος είς Διεύ- 
θυνσιν ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Ταγματάρχαι: 
Πετρίτης Μ. είς Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας, Άναστασό- 
πουλος Π. Δ.Χ. Φλωρίνης, Περράκης Σ. Δ.Χ. 'Ηρα
κλείου. Μοίραρχοι: Παπαδάκης Μ. Υ.Χ. Χανίων, 
Παπαγιαννάκης Δ. Τ.Α. Ηρακλείου, Παπαηλιάκης 
Θ. Υ.Χ. 'Ηρακλείου, Γραφανάκης Δ. Υ.Χ. Λαγ
καδά, Στεφανάκης Δ. Α.Τ. Χανίων. 'Υπομοίραρχοι: 
Στραβοσκιάδης Γ. Σχολήν Χωρ]κής Χανίων, Δασκα- 
λόπουλος X. Α.Τ. Φλωρίνης, Παπουτσάκης Μ. 
Α.Τ. Αευκάδος. ’Ανθυπομοίραρχοι: Πωλιουδάκης 
Δ. Δ]νσιν Είδικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, Καββαδίας
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Γ. Α.Τ. ’Αμυνταίου, Καλαφατάκης Δ. Υ.Χ. Πολυ- 
νερίου, Σπυρόπουλος A. Υ.Χ. Δομοκοΰ.

ΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ έκ τοΟ τριμηνιαίου ειδικού 
τεύχους έκδιδομένου παρά τής Διευθύνσεως Φυ
λακών τοΟ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τό έτος 
1877 b  ρατοΰντο εις τάς Έλληνικάς φυλακάς 4.136 

^  άτομα, έξ ών τά 148 είς τό ίστορικόν ’Αθηναϊκόν 
«Μενδρεσέν». Ήδη, λήξαντος τοΟ 1935, είς τάς 
Έλληνικάς φυλακάς κρατούνται 9.271 κατάδικοι 
ή ύπόδικοι. ’Αλλά τό έτος 1877 ό συνολικός άριθμός 
τών κατοίκων τού Ελληνικού Κράτους ύπερέβαινε 
μόνον τό έκατομμύριον, ένφ σήμερον έγγίζει τά 
7 έκατομμύρια. ’Επί τού ίδιου άριθμοΰ τό έτος1927 
είχομεν 6.438 κρατουμένους, ένφ κατά τό 1932 10.116. 
Σήμερον είς τάς Έλληνικάς φυλακάς κρατούνται 
6.966 συνολικώς κατάδικοι.

Ο ΠΡΩΤΟΣ Έλλην δστις έταξίδευσεν μέ τον 
τύπου Ζέπελιν έναέριον Γερμανικόν κολοσσόν 
«Χίντεμπουργκ», είναι ό έκ Τριπόλεως καταγόμενος 
κ. ’Αλέξανδρος Μανέττας. Ούτος διαμένων μονίμως

είς τήν πόλιν Μέμφιδα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
(άπέχουσαν 1.800 μίλλια έκ Ν. Ύόρκης), έφωδιάσθη 
δΓ άεροπορικοΰ είσιτηρίου συνεχείας μέχρις ’Αθη
νών, ένθα άφίκετο έντός τού έκπληκτικού χρόνου 
τών τριών 24ωρων. Ή  διαδρομή τού ταξιδιού του 
ήτο άπό Μέμφιδα είς Φραγκφούρτην, καί έκεΐθεν 
είς Θεσσαλονίκην, ένθα ώς γνωστόν φθάνουν τά 
άεροπλάνα τής Γερμανικής Εταιρείας «Λούφτ— 
Χάνσα». ’Από Θεσσαλονίκης μέχρις ’Αθηνών έτα
ξίδευσεν διά Ελληνικού άεροσκάφους. Έτεραι 
λεπτομέρειαι: Τό Γερμανικόν έναέριον μεγαθήριον 
διέσχισεν τόν ’Ατλαντικόν έντός 23 ώρών μέ μέσην 
ώριαίαν ταχύτητα 99 μιλλίων, καί είς ύψος 1.000 μ. 
ύπό δυσμενείς, καί 700 μ. ύπό ευμενείς καιρικάς 
συνθήκας. Τέλος έάν ληφθή ύπ’ δψιν ή βασική τιμή 
τού δολλαρίου είς 110 δραχ. τό είσιτήριον έκόστισεν 
είς τόν συμπατριώτην μας 56.000 δραχ. (400 δολλά- 
ρια άπό Μέμφιδα είς Φραγκφούρτην, 100 άπό Φραγ
κφούρτην είς Θεσσαλονίκην, καί 1.000 δραχ. άπό 
Θεσσαλονίκην είς ’Αθήνας).

Ό  Π α λ α ι ό ς

Ο a
A Α
A Α

εποχιακά α Α
Τ Τ

\ τ τ
Α! Α!

ΟΙ ΖΕΣΤΕΣ έσφιξαν γιά καλά. Οί προνο-
μιοϋχοι κάτοικοι τής Πρωτεύουσας άρχισαν κι 
άλας νά τσονρονφλίζωνται δεόντως, ήτοι νά ξε
ροψήνονται σαν οβελίες τής Άράχωβας. Καί ή 
διέξοδος είναι μ ία : ομαδική φυγή, κάθοδος δη
λαδή τών μνρίων ή μάλλον τών εκατομμυρίων 
προς τις ακτές γιά αναζήτηση λίγης δροσιάς. Τό ξεκί
νημα γ ί ’εται άπό τά άγρια μεσάνυχτα. ”Αλλοι μέ τά 
μέσα μαζικής μεταφοράς κι άλλοι μέ τά γιωταχή τους.

’Αλήθεια γιατί κανείς δέν χρησιμοποιεί καί τό πα
λαιό «δύο τράμ», δηλαδή τά πόδια ταυ; Είναι ίσως τό 
πιο γρήγορο μεταφορικό μ£σο στήν Πρωτεύουσα.
Ετσι ύστερα άπό διαδρομή πέντε ο)ρών μπορεί κανείς 

αισίως νά φθάοη κιόλας στο ύψος τοϋ...Δαφνιού. Καί 
φυσικά τά κλάξον τών αυτοκινήτων δλο αυτό τό διάστη
μα παίζουν τήν ..ένάτη τοϋ Μπετόβεν. Βέβαια οί είρη- 
νοποιοί τής ασφάλτου, οί Τροχονόμοι Χωροφύλακες, 
αννιστοΰν μέ χαμόγελο καί ευγένεια ψυχραιμία καί κα
ταβάλλουν κάθε προσπάθεια νά κάμουν τό ταξείδι τους 
πιο άνετο. ’Αλλά ματαιοπονούν, ίσως. Κάποτε, άφοϋ 
έχουν ήδη πάρει τό πρώτο μπάνιο στον ...ιδρώτα τους, 
ανκρύζουν τις ακτές καί τότε δλοι εν χόριό αναφωνούν: 
Θάλαττα! Θάλαττα! Καί τρέχουν σάν δρομείς τών τε- 
τρακοσίων μέτρων νά πάρουν θέση. ’Αλλοίμονο δμως! 
Μιά πινακίδα τούς πληροφορεί «Προσοχή ϋδατα 
μολυσμένα». Προς αποφυγήν λοιπόν ταλαιπωρίας τοϋ 
κοινού προτείνουμε νά μεταδίδεται κάθε πρωί ένα δελτίο

προς τούς λουομέ-’ους τό όποιο νά έχη τήν εξής μορφή: 
(ΤΗ θάλασσα σήμεραείναι μολυσμένη έως λίαν μολυσμέ- 
νη. ”Ανεμοι δέν θά πνεύσουν. ’Αντίθετα οί ’Αθηναίοι... 
πνέουν μένεα,.Ακτώ έως δέκα Μποφώρ. Μεγάλες καί 
μικρές μάζες πετρελαίου κινούνται άργά εις τόν Σαρω- 
νικό, Κορινθιακό, Πατραίκό, Ευβοίκό καί Θερμαϊκό. 
Κατόπιν τούτου τό κολύμπι επιτρέπεται έλευθέρως στο 
Αιγαίο, Ίόνιο, Λιβυκό καί τήν θάλασσα τών Κυθήρων». 
Καί επειδή στον καθένα μας αναλογεί περίπου ένα τε
τραγωνικό μέτρο θάλασσας κατάλληλης γιά μπάνιο 
προτείνουμε ακόμα τήν κολύμβηση έκ.... περιτροπής. 
Δηλαδή δσων τό επώνυμο άρχίζει άπό Α έως καί Μ  νά 
κολυμπούν Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή καί οί 
λοιποί Τρίτη, Πέμπτη καί Σάββατο. 'Η  Κυριακή νά 
είναι αργία γιά δλους. ’Έτσι ελπίζουμε δτι θά πετύχου- 
με τήν αποσυμφόρηση. Πάντως δέν αποκλείονται καί 
άλλες λύσεις. Αυτό βέβαια αφήνεται στο δαιμόνιο καί 
τήν φιλοτιμία τών Νεοελλήνων. ’Έ τσι πιθανόν στο μέλ
λον νά πέρνουμε τό θαλάσσιο λουτρό μας «κατ’ οίκον» 
άφοϋ προηγουμένως φροντίσουμε νά προμηθευτούμε 
ένα μπουκαλάκι θαλάσσιο νερό. Πιθανόν άκόμα νά μάς 
προσφέρωνται «κατ’ οίκον» θαλάσσιες αύρες μέ πενήν
τα δραχμές τις τρεις...εισπνοές.

’Αλλά καιρός νά αοβαρολογήαωμε καί λίγο. Ή  χώ
ρα μας βρέχεται σχεδόν άπ’ όλες τις μεριές άπό τή θά
λασσα, γιαύτό καί δίκαια θεωρούμαστε «κράτος θαλάσ
σης». Τό μεγαλύτερο μέρος άπό τή δόξα καί τό μεγα
λείο μας τ ’ οφείλουμε στο υγρό στοιχείο, πού τόσο πολύ 
λάτρευαν οί πρόγονοί μας. ’Εμείς δμως οί απόγονοι 
τών...προγόνων μας, δέν διατηρούμε καί τόσο άγαθές 
σχέσεις μέ τή θάλασσα. Οί πιο πολ.λοί δέν ξέρουμε ούτε 
κολύμπι, μέ αποτέλεσμα κάθε χρόνο νά έχουμε άρκε- 
τούς πνιγμούς. "Οσοι λοιπόν δέν ξέρουν καλό κολύμπι, 
πρέπει νά γνωρίζουν δτι τό θαλάσσιο μπάνιο στή... Α μ 
μουδιά κάνει καλό στά άρθριτικά. Μέ τήν προϋπόθεση 
βέβαια νά είναι σέ τέτοια θέση πού νά μπορούν νά απο
θαυμάζουν καί καμμιά άπό κείνες τις βόρειες γοργόνες 
πού βγαλμένες στήν άμμουδιά ήλιοψήνονται...

X . -
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
έπιθεώρηαι
Ή Χωροφυλακή “τροφοδοτεί,, 
την Εθνική Όμάδα Στίβου

"Ενα άπό τά συναρπαστικώτερα σέ 
ποικιλία καί σέ συμμετοχές άθλημα είναι 
καί ό στίβος. Είναι ίσως τό μοναδικό σέ 
άτομικές καί ομαδικές έπιδόσεις των οποί
ων τά άποτελέσματα (ΡΕΚΟΡ ) έχουν μιά 
ιδιαίτερη Ιδιομορφία καί αίγλη. Καί οί 
αθλητές πού άποτελοϋν τύν «ΚΟΡΜΟ» 
τοϋ στίβου κοσμούν σάν «άστραφτερά 
στολίδια» τύν άθλητισμό τής Χώρας μας. 
Ή  'Ελληνική Χωροφυλακή έχει πολλούς 
στή δύναμί της πρωταθλητές, πού τρο
φοδοτούν τήν βασική ’Εθνική όμάδα καί οί 
έπιδόσεις των οποίων έχουν «πανάκριβο» 
άντίκρυσμα στούς Διεθνείς στίβους. Καί 
στο παρελθόν άλλά καί τώρα ή Ελληνική 
Χωροφυλακή τροφοδοτεί τό στίβο μέ πρω
ταθλητές. "Ας. δούμε όμως «ποιοι είναι 
ποιοι;» οί Χωροφύλακες άθλητές πού απο
τελούν βασικά στελέχη της ’Εθνικής μας 
όμάδος.

ΧωροφύλαξΚΟΤΡΤΗΣ Φώτιος, ένας θαυ
μάσιος άθλητής στά 1.500μ. ρεκόρ του 31 
40.7' διακρίνεται γιά τό σωστό ρυθμό του 
καί τήν ύπέροχη τακτική του. Είναι 25 
φορές Διεθνής.

Χωροφύλαξ ΚΤΤΤΕΑΣ Δημήτριος· 
Μιά νέα δύναμις στό άλμα έπί κοντω· 
’Αθλητής μέ φοβερά σωματικά προσόντα· 
Πρόσφατο Εύρωπαΐκό ρεκόρ του τό 5,32μ· 
Έ χε ι άγωνιστή 20 φορές μέ τήν ’Εθνικήν 
'Ελλάδος.

Χωροφύλαξ ΠΑΤΡΩΝΗΣ Δημήτριος. 
Ό  «ΠΡΩΤΟΣ» στό άλμα εις ύψος. Θαυ
μάσιος άθλητής μέ «ΗΡΑΚΑΕΙΟ» ΘΕ- 
ΛΗΣΠ καί πίστη γιά τήν νίκη, ρεκόρ 
του 2,22μ·, 40 φορές Διεθνής.

Χωροφύλαξ ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ Γεώργιος. 
’Αθλητής των 110μ. έμπόδια. Τό ρεκόρ του 
είναι 14.2. Χαρακτηριστικά του ή δυνατή 
προπόνησι καί ή προοδευτική άνοδος, 
19 φορές Διεθνής.

Χωροφύλαξ ΛΙΑΠΠΗΣ Σεραφείμ. Τα
χύτατος μαχητικός μέ κύριο προσόν του τή 
σωστή «έκκίνησι» άγωνίζεται στά 100 καί 
200 μ. Τά ρεκόρ του 10.4' καί 21.7 άντι- 
στοίχως. Είναι 15 φορές Διεθνής.

Χωροφύλαξ ΣΤΜΕΩΝΙΔΗΣ Στέφανος. 
'Ο άθλητής τού «Δεκάθλου». Ένας θαυ
μάσιος πολυσύνθετος άθλητής μέ μεγάλη 
έξέλιξι. Τό ρεκόρ του 6.643 β. 10 φορές 
Διεθνής.

Χωροφύλαξ ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ1 Φώτιος. 
Ή  νέα άνερχόμενη ’Αθλητική δύναμις στά 
5.000 μέτρα. Θαυμάσιο τό ρεκόρ του μέ 
χρόνο 14.55. Βαλκανιονίκης 1975 στά 
4.000μ. στό Βουκουρέστι. Είναι 10 φορές 
Διεθνής.

Οί πρωταθληταί στίβου Χωροφύλακες 
κατά σειράν Κούρτης Φώτιος, Πατρώνης 
Δημήτριος, Λιαππής Σεραφείμ, Συμεώ
ν ίδης Στέφανος καί Γεωργακόπονλος Χα
ράλαμπος.

Χωροφύλαξ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΣ 
Χαράλαμπος. Μαχητικώτατος έχει προσφέ
ρει πολλά στή ’Εθνική όμάδα. 800μ. 1.52.5, 
1500μ.—3.45.7. Δέκα φορές Διεθνής.

Χωροφύλαξ ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΗΣ Α θα
νάσιος. ’Αθλητής στό τριπλούν, τό ρεκόρ 
του είναι 15.20μ. στό μήκος πήδηξε πρό
σφατα 7.69μ. Διακρίνεται γιά τήν θαυμά
σια τεχνική του στόν «ΒΑΤΗΡΑ». 25 
φορές Διεθνής.

Χωροφύλαξ ΧΑΡΑΚΟΤΣΟΣ ’Αθανά
σιος. ’Αθλητής μέ φοβερά προσόντα είναι 
δισκοβόλος. Τό ρεκόρ του 55.20 μ. Δια- 
κρίνεται γιά τήν θέληση καί τήν σκληρή 
του προπόνηση. 10 φορές Διεθνής.

Χωροφύλαξ ΜΠΑΡΑΚΤΙΑΡΗΣ Α ν
τώνιος. Πλούσιο τό άγωνιστικό παρελθόν 
του πού τόν άναδεικνύει έναν άπό τούς 
πλέον έμπειρουςάθλητές στό τριπλούν. Δι- 
ακρίνεται διά τήνταχύτητα καί τήν δύνα
μήν του. 40 φορές Διεθνής.

Οί ύπόλοιποι άθλητές τού Σώματος: 
ΚΟΛΑΙ ΑΣ ’Ιωάννης, «σφαίρα» (17.28 μ), 
ΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟΣ ’Ιωάννης, «σφύρα» 
(60.90μ) καί ή μεγάλη μορφή τού στίβου, 
ό Χωροφύλαξ ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ Γεώρ- 
γιος, «σφύρα» άποτελοϋν τις βασικές δυνά
μεις στόν Ελληνικό στίβο.
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Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  
Τ Η Σ  Υ.Φ.Α.Α.

Καί κατά τόν μήνα Μάϊο τά άθλητικά 
τμήματα της ύπηρεσίας Φυσικής Αγωγής 
τοϋ Σώματος (Υ.Φ.Α.Α.), παρουσίασαν 
μιά άξιοθαύμαστη παραγωγική δραστηριό- 

I τητα. "Οπου έμφανίσθηκαν οί Χωροφύλα- 
S. κες —’Αθλητές, άπέσπασαν τά κολακευτι- 
I κώτερα σχόλια, γιά τό ήθος καί τήν άπό- 

δοσή τους.

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο

Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ομάδα τής Χωροφυ- 
I λακής τό πρώτο πενθήμερο τοϋ μηνός Μαΐ- 
I ου έδωσε φιλικό παιγνίδι μέ τήν άντίστοιχη 

ποδοσφαιρική ομάδα τοϋ «Α.Ο. ΚΑ
Ι ΒΑΛΑ». 'Ο  άγώνας υπήρξε θαυμάσιος 
I άπό τεχνικής πλευράς καί μποροΰμε, άνε- 
I πιφύλακτα νά ποΰμε δτι, ή όμάδα τοϋ Σώ

ματος πραγματοποίησε τό ωραιότερο 
I παιχνίδι τής έφετεινής περιόδου. Τό πρώτο 

ήμίχρονο έληξε μέ (2—0) τέρματα υπέρ 
τής τοπικής όμάδος.

Ή  έπανάληψι τοϋ δευτέρου ήμιχρόνου 
I ήταν ένα συγκλονιστικό άγωνιστικό «ξέ- 
I σπασμα» τής όμάδος τής Χωροφυλακής. 
I Ή  άπόδοσι τών παικτών άνέβηκε σέ φαντα- 
I στικά ϋψη καί μέ (3) υπέροχα γκόλ τών 

Χωροφυλάκων ποδοσφαιριστών, Μιχαλο- 
I πούλου (2 ) καί Ζερβουδάκη (1) άπέσπασαν 
i τελικά ισοπαλία άπό τήν «σκληροτράχηλη» 
■ όμάδα τής Καβάλας, (3—3). Μετά τό τέ- 
I λος τοϋ άγώνος ή γνωστή Γενική 'Εταιρεία 

Μεταφορών «ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ καί ΧΙΟΣ» 
άπένειμε άναμνηστικό κύπελλο στήν ποδο- 

1 σφαιρική όμάδα τής Ελληνικής Χωροφυ- 
I λακής.

Αύτό πού πρέπει νά τονισθή ιδιαίτερα 
I είναι ή υπέροχη φιλοξενία τοϋ «ΟΜΙ

ΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Κα
ί βάλας», πού χάρις στο άμείωτο προσωπικό 

ένδιαφέρον τοϋ ’Αντιπροέδρου του κ. 
Καρακάση καί τών άλλων μελών, άπέδει- 

I ξεν περίτρανα τά φιλικά αισθήματα καί τό 
I κλίμα έμπιστοσύνης τών κατοίκων τής 
I ώραίας Καβάλας πρός τό Σώμα τής 'Ελ

ληνικής Χωροφυλακής.
Τόν άγώνα καί την δεξίωση πού πραγμα

τοποιήθηκε σέ γνωστό Ξενοδοχείο τής 
Πόλεως πρός τιμήν τής ’Αποστολής έτί- 

| μησαν μέ τήν παρουσία τους, ό 'Υποδ]τής 
τής Άνωτέρας Δ]σεως Χωροφυλακής 

I ’Ανατολικής Μακεδονίας, ό Ύποδ]τής τής 
I ΙΙης Μεραρχίας, ό Δήμαρχος τής Πόλεως,
I ό Πρόεδρος τών Πρωτοδικών, πολλοί άλ- 
I λοι έπίσημοι προσκεκλημένοι καί 2.500 
I περίπου φίλαθλοι.

Οί εισπράξεις τοϋ άγώνος θά διατεθοΰν 
I γιά τάς παιδικάς κατασκηνώσεις τοϋ 
I Σώματος.

Η ΒΡΟΧΗ δυσκόλεψε λίγο τά πράγματα, 
στόν δεύτερο άγώνα τής όμάδος τοϋ 
Σώματος μέ τήν Μικτή όμάδα τής Πόλεως 
Καρδίτσης. Στά πλαίσια τών έτησίων 
έκδηλώσεων «ΚΑΡΑΊ'ΣΚΑΚΕΙΑ ’76», 
ή όμάδα τής Χωροφυλακής έκλήθη νά δώση 
φιλικό παιγνίδι μέ τήν «Μικτή Καρδίτσης» 
Έγινε ένα όμορφο παιγνίδι πού ικανο
ποίησε τούς φιλάθλους τής πόλεως. Τό 
μοναδικό γκόλ άπό πλευράς Χωροφυλα
κής έγινε άπό τόν Χωροφύλακα Ρεμοΰνδο. 
Τό παιγνίδι έληξε Ισόπαλο μέ (1—1) τέρ
ματα. Τόν άγώνα παρακολούθησαν οί τοπι
κές άρχές καί πλήθος κόσμου.

Ο Ι Ν Ε Ο Ι  Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Τ Α Ι

κλήρα χρόνια προσπάθειας ό 'Ολυμπιακός 
Πειραιώς κατέκτησε άήττητος τό Πρωτά
θλημα Μπάσκετ τής Α' ΕΘΝΙΚΗΣ κατη
γορίας. Στό έπίτευγμα αύτό συνετέλεσαν ή 
σκληρή προπόνηση τών Ερυθρολεύκων παι
κτών, ή σωστή τακτική τοϋ «ΚΩΟΥΤΣ» Φ. 
Ματθαίου καί ή άπεριόριστη βοήθεια πού 
προσέφεραν οί Έλληνοαμερικανοί «άσσοι» 
Καστρινάκης, Γιατζόγλου, Διάκουλας καί 
Μελλίνι. Γιά τήν «Ιστορία» θά άναφέρουμε 
τά ονόματα καί τούς πόντους άπό τόν 
τελευταϊον άγώνα τοϋ πρωταθλήματος μέ 
τό Παναθηναϊκό πού είχε σάν άπο- 
τέλεσμα τό «άνέβασμα» τοϋ ’Ολυμπιακού 
στό «βάθρο» τοϋ πρωταθλητοΰ «Μπάσκετ 
Μπώλλ» 1975—1976.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ—ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 
72—65 (38—33) ήμίχρονο.
Φ. Ματθαίου: Καστρινάκης 4, Διάκουλας 
19, Γιατζόγλου 16, Μελλίνι 6, Σισμανίδης 
4, Ράμμος 2, Μπαρλάς 21.
Ν. ΜΗΛΑΣ: Κόντος 22, Κέφαλος 3, Κο- 
ρωναϊος 20, Παπαντωνίου 10, Παπάζογ
λου 8, Κόντος II 2, Κουμανάκος.

Μορφή τοϋ άγώνος άνεδείχθη ό Βετερά
νος Γ. Μπαρλάς. ’Από πλευράς Παναθη
ναϊκού ξεχώρησαν οί : Κορωναϊος, Κόντος 
I. 'Ως γνωστόν ό ’Ολυμπιακός ύστερα άπό 
τήν κατάκτηση τοϋ «έπίζηλου τίτλου» θά 
άγωνισθή στό κύπελλο πρωταθλητριών 
ομάδων Εύρώπης 1976. Στήν φωτογραφία 
οί νέοι πρωταθληταί τοϋ ωραίου άθλτιματος.

Γιά πρώτη φορά ύστερα άπό 16 όλό-

50 χρόνια χρειάστηκαν γιά νά νοιώσουν ό 
ΠΑΟΚ καί οί φίλαθλοι τής συμπρωτεύ
ουσας τήν «γλυκειά γεύσι» τοϋ Πρωταθλη
τοΰ. 50 χρόνια μόχθησαν γιά νά άγκαλιά- 
σουν πρώτη φορά στήν «'Ιστορία» τοϋ Συλ
λόγου τους τό Πρωτάθλημα Ελλάδος. Τε
λικά τά όνειρα καί οί έλπίδες τόσων χιλιά
δων φιλάθλων έγιναν πραγματικότητα. 
Τό πολυπόθητο κύπελλο «Πέταξε» γιά 
πρώτη φορά στή Θεσσαλονίκη καί γέμισε 
μέ άπεριόριστη ίκανοποίησι τίς καρδίες τών

παικτών καί τών φιλάθλων τοϋ λαοφιλούς 
ΠΑΟΚ. Τό τυπικό «φινάλε» τής έφετει- 
νής περιόδου δόθηκε γιά τήν συμπαθέστατη 
Πρωταθλήτρια Ελλάδος μέ τό θριαμβευ
τικό 4—0 έπί τοϋ ’Εθνικού Πειραιώς τήν 
τελευταία άγωνιστική ήμέρα τοϋ πρω
ταθλήματος.

Στήν φωτογραφία οί παίκτες τοϋ ΠΑΟΚ 
πανηγυρίζουν τήν κατάκτηση τοϋ τίτλου 
τοϋ πρωταθλητοΰ.
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Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ άπο τά οριακά 
σημεία τοϋ άτόμου, πού βρίσκονται 
πάνω στη τροχιά τοϋ πιο έξο φλοι
ού, ώς τά προπύλαια τοϋ πυρήνα, 
μποροΰμε νά ποΰμε πώς έγινε άνετα, 
γιατί στο διάβα τής άπόστασης αύ- 
τής, μάς συνώδευσε ένας άπέραντος 
άδοίος χώρος, μέ μοναδική ένόχληση 
τις ζώνες άπο τούς διάφορους φλοι
ούς.

Τώρα, βρισκόμαστε μπροστά στον 
πυρήνα. Γιά νά έχωμε πάλι μιά 
συγκεκριμένη εικόνα στη συνέχεια, 
σχετικά μέ το μέγεθος τοϋ πυρήνα, 
σέ άναλογία μέ το ήλεκτρόνιο, θά δώ- 
σωμε αύθαίρετα στο τελευταίο το 
μέγεθος τοϋ σπόρου τοϋ συναπιοϋ καί 
θά μεν αλώσωμε 'άνάλογα καί τά 
ύπόλοιπα στοιχεία τοϋ άτόμου. 
Εκείνο πού μάς ένδιαφέρει, είναι ό 
πυρήνας, πού ξέρομε γι’ αύτόν, 
πώς γιά τό άτομο τοϋ ύδρογόνου, 
πού άποτελεϊται άπο ένα μόνο πρω
τόνιο, ή διάμετρός του είναι γύρω 
στις 650 φορές μεγαλύτερη άπο την 
διάμετρο τοϋ ήλεκτρονίου.

Οί πυρήνες όμως στά διάφορα άτο
μα, δέν έχουν όλοι το ίδιο μέγεθος, σέ 
άντίθεση μέτά ήλεκτρόνια πούθεω-

Ένας παράξενος καί θαυμαστός μικρόκοσμος μέ 
σοφή άρμονία πού εκπλήσσει τούς ερευνητές.

ροΰνται όλα, κάθε στοιχείου, τά ίδια. 
"Αν λοιπόν ύποθέσωμε, πώς στον πυ
ρήνα κάποιου άτόμου μετροϋνται σέ 
μήκος διαμέτρου 20 πρωτόνια καί 
άλλα τόσα νετρόνια στή σειρά, τότε ή 
διάμετρος τοϋ πυρήνα, όταν τό ήλε
κτρόνιο έχη τις διαστάσεις πού πή
ραμε αύθαίρετα, θά είναι 650X40, 
δηλαδή 26.000 φορές μεγαλύτερη 
από τή διάμετρο τοϋ ήλεκτρονίου.

"Υστερα άπο αύτάπού παίρνουμε 
σάν δοσμένα, έχομε γιά το άτομό μας 
μιά εικόνα, πού τό ήλεκτρόνιο έχει 
τό μέγεθος σιναπιού (διάμετρος 1 
χιλιοστό) καί ό πυρήνας μιάς μπά
λας μέ διάμετρο 26 μέτρα, σέ άπό- 
σταση γύρω στά 32 χιλ]τρα άπο τό 
ήλεκτρόνιο.

Αύτόν τον τεράστιο όγκο, θά εξε
τάσουμε στή συνέχεια, γιά νά μπορέ
σουμε νά όλοκληρουσωμε μιά κάποια 
άντίληψη, γιά τό βασικό στοιχειώ
δες αύτό ύλικό, πού είναι φτιαγμένος 
ό κόσμος τής όλης.

Ο ΠΥΡΗΝΑΣ, όπως έξηγήσαμε στά 
προηγούμενα, άποτελεϊται άπο δυο 
βασικά στοιχεία, τά πρωτόνια, πού 
είναι τά πιο σπουδαία συστατικά 
τοϋ πυρήνα καί ορίζουν, άνάλογα μέ 
τό πλήθος τους, τό είδος τοϋ άτόμου, 
καί τά νετρόνια, πού όλα μαζύ λέγον
ται νουκλεόνια. Κι’ ένώ τά πρωτό
νια, πού είναι ίσα σέ άριθμό μέ τά 
ήλεκτρόνια πού διαθέτει τό άτομο, 
φέρουν ένέργεια, τό θετικό ήλεκτρι- 
σμό, τά νετρόνια είναι ούδέτερα 
στοιχεία, όμοια περίπου σέ όγκο μέ 
τά πρωτόνια, άλλά κάπως βαρύτερα. 
Πρωτόνια καί νετρόνια, συμπλέκον
ται σέ μιά τρομερά συμπαγή μάζα 
χωρίς νά άφήνουν ύπολογίοιμα περι

θώρια μεταξύ τους. Αύτό μάς άνα- 
γκάζει νά περιοριστούμε σέ μία άπλή 
παρατήρηση, άπο άπόσταση.

*Η Επιστήμη, χωρίζει τούς διά- | 
φορους πυρήνες στά άτομα, σέ κα- I 
τηγορίες, άνάλογα μέ τον άριθμό τών 
πρωτονίων ή τών νετρονίων ή καί τών 
δυο μαζύ. "Οταν δυο πυρήνες έχουν ι 
τον ίδιο άριθμό προυτονίων, άκόμη 
καί αν διαφέρουν σέ άριθμό νετρονίων, 
λέγονται ΙΣΟΤΟΠΟΙ πυρήνες καί | 
τά στοιχεία πού ανήκουν, ΙΣΟΤΟ ΠΑ 
στοιχεία.

Τό ύδρογόνο γιά παράδειγμα, έκ- I 
τός άπο τή σύνθεση πού τό γνωρίσαμε I 
(1 ήλεκτρόνιο καί 1 πρωτόνιο), πα- I 
ρουσιάζεται στή φύση καί σέ δυο άλ- I 
λες μορφές, πού τις δίδουν ή παρου- 1 
σία στή μιά περίπτωση ενός νετρο- I 
νίου, οπότε έχομε τό βαρύ ύδρογόνο I 
καί δυο νετρονίων στήν άλλη περί- I 
πτώση, πού δίδουν τό ύπερβαρύ ύδρο- I 
γόνο. Οί δυο τελευταίες αύτές μορ- I 
φές λέγονται ισότοπα τοϋ ύδρογόνου. I

Στούς ατομικούς πυρήνες στά διά- I 
φορά στοιχεία, ή άναλογία σέ νετρό- I 
νια είναι διαφορετική. "Ενας πυρήνας I 
πού έχει ίσα πρωτόνια καί νετρόνια, I 
θεωρείται έλαφρός πυρήνας καί δέν I 
είναι σταθερός, ένώ όταν πλεονάζουν I 
τά νετρόνια, ό πυρήνας είναι βαρύ- [ 
τερος άπο τό προηγούμενο καί είναι I 
σταθερός, Τά νετρόνια λοιπόν έξα- I 
σφαλίζουν τή σταθερότητα στούς 
πυρήνες. Λέγομε δέ σταθερότητα, I 
γιατί στούς μή σταθερούς πυρήνες, 
συμβαίνει μεταστοιχείωση, πού ση- I 
μαίνει ριζική μεταβολή τοϋ πυρήνα, 
σέ πυρήνα άλλου στοιχείου.

'Ο Γάλλος φυσικός Μπεκερέλ 
(HENRI BECQUEREL 1852 — 1 
1908), πρώτος τό 1896, έκαμε τή I 
παρατήρηση, πώς τά άλατα τοϋ ού- I



ρανίου, έκπέμπουν μια διαπεραστι
κή άκτινοβολία. Τό 1898, οΐ σύζυγοι 
Πέτρος καί Μαρία ΚΙΟΥΡΙ, διαπί
στωσαν πώς στο μετάλλευμα τοϋ 
ουρανίου υπάρχουν δυο άλλα στοι
χεία τό Πολώνιο, δπως ώνομάστηκε 
τότε προς τιμή της (λόγω τής Πολω
νικής καταγωγής της) καί τό Ράδιο, 
πού σημαίνει κάτι πού άκτινοβολεΐ.

Τό πολώνιο, άκτινοβολεΐ 100 φο
ρές περισσότερο άπό τό ουράνιο καί 
τό ράδιο, ένα έκατομμύριο φορές 
περισσότερο άπό τό ΐδιο στοιχείο 
ούράνιο. 'Η  άκτινοβολία αύτή, άπό 
τό Ράδιο, ώνομάστηκε ΡΑΔΙΕΝΕΡ
ΓΕΙΑ.

Γενικά κάθε στοιχείο πού παρου
σιάζει τέτοια άκτινοβολία, λέγεται 
ραδιενεργό στοιχείο.

Άπό τις μετέπειτα έρευνες, δια
πιστώθηκε πώς έκτος άπό τά πιο 
πάνω στοιχεία, υπάρχουν καί άλ>α 
μέ τήν ακτινοβολία αύτή, όπως είναι 
τό Θόριο καί τό Άκτίνιο. Τά στοιχεία 
γενικά αύτά, φέρουν μεγάλο άτομικό 
άριθμό, πού σημαίνει πώς έχουν πολ
λά πρωτόνια καί άντίστοιχα ήλεκτρό- 
νια. 'Η ραδιενέργεια αύτή, οφείλεται 
στήν αστάθεια των ελαφρών πυρή
νων πού σέ κάποια στιγμή, παθαί
νουν αύτόματα διάσπαση. Μέ τή διά
σπαση αύτή, έκσφενδονίζουν θραύ
σματα πού είναι δυο ειδών, τά ονομα
ζόμενα σωματίδια —α πού άποτελοΰν 
πυρήνες σάν τοϋ άτόμου τοϋ ήλιου 
καί τά σωματίδια—β πού είναι ήλε- 
κτρόνια. Τό ΐδιο στοιχείο, δέν έκπέ- 
μπει ταύτόχρονα καί άπό τά δυο 
είδη σωματιδίων. Οΐ πυρήνες τοϋ 
ούρανίου π.χ. έκπέμπουν σωματίδια 
—α, ένώ τοϋ άκτινίου σωματίδια—β.

Ταυτόχρονα μέ τά σωματίδια—α 
ή —β έχομε καί μιά άκτινοβολία 
ηλεκτρομαγνητική καί δχι σωματι- 
διακή, πού ονομάζεται άκτινοβολία 
—γ —.

Ά π ’ όσα είπαμε πιο πάνω, δια
πιστώνομε πώς σέ περίπτωση δια- 
σπάσεως πυρήνα, έχομε τριών ειδών 
ακτινοβολίες, δηλαδή τών σωματιδί
ων —α ή —β καί τής ήλεκτρομαγνη- 
τικής —γ.

Μέ τή χρήση μαγνητικοΰ ή ήλεκ- 
τρικοΰ πεδίου, μπορούμε νά διαπι
στώσουμε τή φύση τών άκτινοβολιών 
αυτών. Γιατί, άν έξαναγκάσωμε τή 
ραδιενεργό άκτινοβολία νά περάση 
«πό ένα τέτοιο πεδίο, τότε τά σωμα
τίδια—α καί —β πού φέρουν ήλεκτρι- 
κο φορτίο, επηρεασμένα άπό τό πεδίο 
■̂ ου περνούν, άποκλίνουν δεξιά καί 
αριστερά, ανάλογα μέ τό ήλεκτρικό 
τους φορτίο C θετικό στά σωματίδια 
~~α καί άρνητικό στά σωματίδια—β ),

ένώ ή ήλεκτρομαγνητική άκτινοβο- 
λια, πού δέν έπηρεάζεται άπό τά πιο 
πάνω πεδία, μένει άνενόχλητη καί 
πέρνα χωρίς νά έκτραπή άπό τό 
ήλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο.

ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ τώρα κάπως 
καλλίτερα τά πιο πάνω εΐδη τής 
άκτινοβολίας.

Οί άκτϊνες—γ, έχουν πάρα πολύ 
μικρό μήκος κύματος,μικρότερο άκό- 
μη καί άπό τις άκτϊνες Ραϊντγκεν. 
'Υπενθυμίζομε, πώς οί τελευταίες αυ
τές άκτϊνες, δημιουργοΰνται άπό τήν 
άπελευθέρωση τής ένέργειας τών ή- 
λεκτρονίων, όταν αύτά έπιστρέψουν 
στή θέση τους, σέ κάποιο άπό τούς 
έσουτερικούς φλοιούς. Οί ακτίνες —γ, 
είναι πιο ισχυρές άπό τις Ραϊντγκεν 
καί μπορούν νά περάσουν άπό στρώ
ματα μολύβδου πού έχουν πάχος 
άρκετών έκατοστομέτρων.

"Οπως έχει διαπιστωθή άπό τις 
έπιστημονικές έρευνες στον άτομικό 
πυρήνα, τά νουκλεόνιά του σχηματί
ζουν συσσωματώματα άπό δυο πρω
τόνια καί δυο νετρόνια πού κινούνται 
μέσα στο χώρο τού πυρήνα. Σέ πολ
λούς πυρήνες πού χαρακτηρίζονται 
σάν σταθεροί, ή ένέργεια κατά τις 
μετακινήσεις αύτές είναι τέτοια, πού 
δέν μπορούν νά χωρίσουν άπό τά άλ
λα καί νά έκτιναχθοΰν προς τά έξω. 
Δέν συμβαίνει όμως τό ΐδιο καί στούς 
μή σταθερούς πυρήνες, όπου ή ένέρ- 
γεια αύτή, μπορεί νά έπιτρέψη τήν 
άπόσπαση άπό τόν πυρήνα καί τήν 
έκτίναξη προς τά έξω συσσωματω
μάτων στή μορφή τών σωματιδίων 
—α.

Τά σωματίδια αύτά όπως είπαμε, 
έχουν τή συγκρότηση τού πυρήνα τοϋ 
ήλιου. Τό ύπόλοιπο τού πυρήνα, άν 
άρχικώς ήταν πυρήνας ούρανίου, με
ταστοιχειώνεται σέ νέο στοιχείο, πού 
ονομάζεται Ραδόνιο.

Γενικά, στις περιπτώσεις αύτές, ό 
ύπόλοιπος αύτός πυρήνας, θά συνέχι
ση τή μεταστοιχείωση, έκπέμπον- 
τας σωματίδια —α καί άλλάζοντας 
συνεχώς μορφή, δηλαδή συγκρότηση 
σέ πυρήνα άλλου στοιχείου, μέχρι 
πού νά άποκτήση τήν ιδιότητα τοϋ 
σταθερού πυρήνα, οπότε σταματά ή 
μεταστοιχείωση (μεταβολή τής σύ
στασης τού πυρήνα, σέ πυρήνα άλλου 
στοιχείου, πού ύπάρχει στή φύση).

Τό σωματίδιο —β δπως είπαμε, 
είναι ήλεκτρόνιο.Τό ήλεκτρόνιο όμως 
αύτό, δέν προέρχεται άπό τά γνω
στά ήλεκτρόνια, οΰτε φυσικά, όπως 
τονίσθηκε, ό πυρήνας περιέχει ήλε
κτρόνια. Τό σωματίδιο αύτό σάν

ήλεκτρόνιο, δημιουργήθηκε τή στι
γμή τής διάσπασης τού πυρήνα. Αύ
τό δέ έξηγεΐται μέ τόν παρακάτω 
τρόπο: Κατά τήν διάσπαση, ένα νε
τρόνιο, πού τό γνωρίσαμε σάν ουδέ
τερο συστατικό τού πυρήνα, μετα- 
τρέπεται σέ πρωτόνιο. Μέ τή μετα
τροπή αύτή, γεννιέται τό σωματίδιο 
—β, δηλαδή τό ήλεκτρόνιο πού εκτι
νάσσεται. Ταύτόχρονα καί μαζύ μ’ 
αύτό, τό ΐδιο νετρόνιο, εκπέμπει καί 
ένα άλλο σωματίδιο —ν πού ονο
μάζεται νετρΐνον, δηλαδή μικρό 
νετρόνιο, σύμφωνα μέ ’Ιταλική ορο
λογία. "Ωστε, σέ μιά τέτοια διάσπα
ση, έχομε μετατροπή ένός νετρονίου 
σέ πρωτόνιο μέ ταυτόχρονη έκπομπή 
ένός ήλεκτρονίου (σωματιδίου—β ) 
καί ένός νετρίνου. ’Αντίστροφα δέ, 
άν συμβαίνουν τά πιο πάνω σέ κά
ποιο πυρήνα, σημαίνει πώς ό πυρή
νας αύτός μεταστοιχειώνεται.

Μέ τή διάσπαση τού πυρήνα καί 
τήν έκπομπήν τών σωματιδίων πού 
άναφέρθηκαν πιο πάνω, ό θυγατρικός 
πυρήνας, δηλαδή αύτός πού έμεινε 
άπό τή διάσπαση, βρίσκεται σέ κα
τάσταση διέγερσης. Γιά νά ήρεμήση 
—νά γυρίση στή θεμελιακή κατά
στασή του, όπως λέγεται—άποβάλ- 
λει κάποια ένέργεια σέ μορφή φωτο
νίου —γ, πού δέν είναι τίποτε άλλο 
άπό τήν άκτινοβολία —γ. 'Η  άκτινο- 
βολία αύτή είναι τόσο πιο ισχυρή, 
όσο τό μήκος κύματός της είναι 
μικρότερο. Δέν έχει όμως εμβέλεια, 
δηλαδή ικανότητα νά διαδίδεται σέ 
μεγάλες άποοτάσεις άπό τή πηγή 
πού παράγεται, σάν ήλεκτρομαγνη
τική άκτινοβολία πού είναι. Μόλις 
προσκρούση σέ κάποιο υλικό σώμα, 
άπορροφάται άπό αύτό άμέσως καί 
έτσι ελαττώνεται μέχρι πού γίνεται 
πολύ άσθενής, ώστε νά μή υπολογί
ζεται. Τό μολύβι, πού χρησιμεύει 
καί σάν προστατευτικό μέσο, έχει 
μεγάλη ικανότητα νά άπορροφά τήν 
άκτινοβολία —γ.

Τό φωτόνιο —γ, όταν προσβάλη 
κάποιο ύλικό σώμα, προκαλεΐ διά
φορα φαινόμενα μέ τά ήλεκρόνια τών 
άτόμων τοϋ υλικού πού προσβάλλει. 
Τέτοια φαινόμενα είναι: τό φωτοη- 
λεκτρικό φαινόμενο, τό φαινόμενο 
Κόμπτον καί ή «Δίδυμος γένεσις».

Γιάτό ρυθμό τής διάσπασης τών 
πυρήνων καί τήν έξασθένηση τής 
ραδιοενέργειας σέ συνάρτηση μέ τό 
χρόνο, θά μιλήσωμε στο έπόμενο 
τεύχος.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι
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ΑΠΟεΤΡΑΤΕΙΑΙ

'Υπό των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
κρίσεως ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, τα 
όποια συνήλθον τόν περασμένο μήνα διά 
τάς τακτικάς έτησίας κρίσεις άπε- 
στρατεύθησαν οί κάτωθι ’Αξιωματικοί, 
είτε ώς εύδοκίμως τερματίσαντες την 
έν τή Χωροφυλακή σταδιοδρομίαν των, 
είτε ώς παρασυρόμενοι λόγω προαγωγής 
νεωτέρου των.

Υποστράτηγοι : Νικ. Πορικός,
προαχθείς εις ’Αντιστράτηγον έν άπο- 
στρατείοι καί διατηρών τόν τίτλον τοϋ 
έπιτίμου 'Υπαρχηγοΰ Χωροφυλακής, 
Γεώρ. Σταυρόπουλος καί Εύάγ. Πετσαλάς.

Ταξίαρχοι : ’Ιωάν. Ρέππας καί Δημ. 
Καραμέρος προαγόμενοι εις τόν βαθμόν 
τοϋ 'Υποστρατήγου, τίθενται έκτός ορ
γανικών θέσεων καί άποστρατεύονται 
μετά πάροδον μηνός.

Συνταγματάρχαι: Σταυρ. Γαρου-
φαλής, Δημ. Τζώρτζης, Βάίος Κουκου- 
λέτσος, Έ μμ. Άγγελάκης, Δημ. Μπέτ- 
τας, ’Ά γγ. Μεταλληνός, Παν. Δαμια- 
νάκος, Παν. Κουρκουλάκος, Ά π . Κόνδυ
λός, Νικ. Άναστασόπουλος, Νικόλαος 
Τζανετόπουλος, Μιχ. Δάρρας, Δημ. 
Κόλλιας καί Άντων. Σπυρόπου- 
λος, προαγόμενοι είς τόν βαθμόν τοϋ 
Ταξιάρχου, τίθενται έκτός οργανικών 
θέσεων καί άποστρατεύονται μετά πά
ροδον μηνός.

Ά ντισυνταγματάρχαι: Βασ. Φαβ- 
βατάς, μέτόν αυτόν βαθμόν, Γ. Κωλέττης, 
Νικ Δρούλιας, ’Ιωάν. Φωτόπουλος, Κων. 
Τριανταφυλλόπουλος, Δημ. Λεούτσης ή 
Μουρκάκος, Δημήτρ. Γονατάς, Δημ. Σα- 
κελλαρόπουλος, Σπυρ. Δουβής, Ή λ. Σπυ- 
ρόπουλος, Γεώργ. Κατσαρής, Άλεξ. Κα
ραγκούνης καί Ά λ. Καραγιάννης, προα- 
γόμενοι είς τόν βαθμόν τοϋ Συνταγμα
τάρχου, τίθενται έκτός όργανικών θέ
σεων καί άποστρατεύονται μετά παρο
δον μηνός. ’Επίσης άποστρατεύονται οί 
Άντισυνταγματάρχαι Νικ. Άρμόνης καί 
Σπυρ. Κονταρας προαγόμενοι είς τόν 
βαθμόν τοϋ Συνταγματάρχου.

Ταγματάρχαι : Δημ. Κατσούλης,
μέ τόν αυτόν βαθμόν.

Μοίραρχοι: Νικ. Τετραδάκος μέ τόν 
αύτόν βαθμόν.

Υ πομοίραρχοι: Παν. Ταμπάκης μέ 
τόν αύτόν βαθμόν.

ΠΡΟΑΓΠΓ ΑΙ

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΙΝ τών υφισταμένων κε
νών όργανικών θέσεων καί είς εφαρμογήν 
τοϋ έσχάτως ψηφισθέντος Ν.Δ. 295 ]76«περι
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αύξήσεως τών όργανικών θέσεων τών ’Αξι
ωματικών», προήχθησαν οί έξής ’Αξιω
ματικοί τής Χωροφυλακής:

Είς 'Υποστράτηγους οί Ταξίαρχοι :
’Αγησίλαος Κωνσταντουδάκης τοποθετη
θείς Α' 'Τπαρχηγός, Διον. Γερόπουλος, 
τοποθετηθείς Β' Ύπαρχηγός, Παν. Η’άρ- 
ρης τοποθετηθείς Α' Επιθεωρητής, Γρ. 
Ίωάννου, τοποθετηθείς Β' ’Επιθεωρητής 
καί Μιλ. Άργιάννης τοποθετηθείς Γ' 
’Επιθεωρητής.

Είς Ταξιάρχους οί Συνταγματάρχαι :
Διον. Σέρρας, Κων. Σωτηρόπουλος, Σωτ. 
Πουλόπουλος, Γεωρ. Μανωλάκος, Κων. 
Τσίντζος, Κων. Καλογερόπουλος, Άνδ. 
Πίππας, Άθαν. Μελιτζής, Ά ργ. Πανα- 
γιωτόπουλος, Τρύφων Παπατριανταφύλ- 
λου, ’Ιωάν. Παπαναστασίου, Κων. Λεβέν
της καί Χρ. Σακελλάρης.

Είς Συνταγματάρχας οί Ά ν τ )ρ χ α ι:

Παπασπύρου ’Ιωάννης, Ξηράκης ’Ιω
άννης Τσιάμης Κωνσταντίνος Άσπετά- 
κης Δημήτρ. Μπουγουλιας Κων. Κούρβας 
Ίωάνν. Πυρπίλης Σπυρ. Χριστοδουλόπου— 
λος Χαρίλ. Κώτσιας Έλευθ. Ράλλης 
Γεώργ. Μυλωνάκης Έ μμ. Πολύζος Βασ. 
Μιχαήλ Βασ. Μαργαρίτης Δημ., Λαζό- 
πουλος Αάμ. Ήλιάδης ’Ιωάν. Δούκας Δημ. 
Γρίβας Ίωάνν. Σδρόλιας Δημ. Φωτόπου
λος Λουκάς, Μαραγκάκης Ά ντ. Τερζής 
Φιλοπ. Κωνσταντάρας Άριστόδ. Βουτσε- 
λας Δημ. Γεωργίου Κων. Πιπλάκης Μιχ. 
Ζαχαράκης Κων. Μακαρίτης Θρασ. 
Δαδώλης Ή λ. Βασιλόπουλος Βασ. Λούκας 
Δημ. Φτερνιάτης Σπυρ. Σπέντζας Θεοχ.

Προκόπης Παναγιώτης Μαθιουδά- 
κης Πέτρος Νταουντάκης ’Εμμανουήλ 
Γεωργόπουλος ’Ιωάννης, Μαραβελάκης 
Άναστ. Γιαννουράκος Ίωάνν. Μπαϊρακ- 
κτάρης Χρίστος, Γκότσης Πέτρ. Μάντης 
Γεώργ. Κουνελάκης Μιχ. Σαλτερής 
Μάρκος, Μπίθας Βασ., Δεβεράκης Γεώργ. 
Σπυράκης Παν.
Είς Ά ντ)ρχας οί Ταγματάρχαι :

Παπαγεωργίου Θεμιστοκλής Παπαθα- 
νασόπουλος Κωνσταντίνος Τρύπης Ίωάν. 
Στεφανάκης Δημ. Φορλίγκας Χρ. Πετρό- 
πουλος Περ. ΙΙαναγόπουλος Άθαν. Πα
πακωνσταντίνου Ίωάν. Γαρνέλης Νικ. 
Γκρίτζαλης ’Αριστομένης, Μπαλαφούτης 
Ίω . Σφαλαγκάκος Ά ντ.’Αγγελόπουλος Δ. 
Καλφοΰντζος Κων. Ρίζας Χρ. Τίγκας 
Άναστ. Παπαδημητρίου Άθαν. Παπαευαγ 
γέλου Φαίδων, Μπριλάκης Έ μμ. Μαυρο- 
γιάννης ή Πλέκας Γεώργ. Κωστόπουλος 
Γεωργ., Καζαμίας Γεώργ. Τσιούτσιας 
Ίωάν. Μαρκαντωνάτος Σπυρ. Λιτζεράκος 
Σάββας, Ζαγορίτης Γερ. Βλαχόπουλος 
Παν. Χρυσανθόπουλος Άνδρ. Γυφτόπουλος 
Δημ. Βουδικλάρης Δρακούλης, Βαγενάς 
Βασ., Χράς Άνδρ. Πριναράκης Έμμ. 
Βασιλειάδης Νικ., Κόλλιας Δημ. Ντούμας

Γεώργ. Ζαρνακούπης ή Κωνσταντίνου Χρ. ^  
Παπαδημητρίου ή Οίκονομίδης Δημ. 
Τζαμουράνης Νικήτας, Άνδριανόπου- I 
λος Άνδρ. Ξαρχουλάκος Πέτρ. Μό- 
σιαλος Βάϊος.

Τριανταφύλλου Μιχαήλ Κωστόπουλος 
Λεωνίδας Καρυδάκης Διονύσιος Τσίρης 
Αθανάσιος Άναστασόπουλος Γεώργιος 
Παππάς Χριστόφορος Γεωργανίτδης 
Μιχ. Γεωργαντάς Χρ. Κουτού7της Ίωάν. 
Χρυσοσπάθης Κρεσφόντης, Δαλιανούδης 
Αθανάσιος Άντωνόπουλος Παν. Άλε- 
ξανδρόπουλος Άνδρ. Χατζημανωλάκης Γρ. 
Φουντουλάκης Ίωάν. Άναγνωστόπουλος I 
Θεόδ., Κουφόπουλος Ά π . , Παπαβασιλείου 
Βασ. Σορώτος Πέτρος.

Είς Ταγματάρχας οί Μοίραρχοι:
Άναγνωστόπουλος Ίωάνης Ρούμπας 

Ιωάννης Τραπεζιώτης Αλκιβιάδης Μα- 
μούχας Άθαν. Γαλάνης Διον. Τασσό- 
πουλος Νικ. Φροϋντζος Χρ. Γαλανόπουλος 
Σπυρ. Νιάρος Κλεόβ., Δαλαμπίρας Ά π . 
Τσαφαλόπουλος Βασ. Τάγαρης Παν. Σα- 
γρής Άθαν. Μακρής Χρ. Τζούβελης Παν. 
Γουλιάς Άθαν. Κόλλιας Άναστ. Τσελίκης I 
Κων. Μπράκης Νικόλ. Γρηγοράκης Γεώρ- 
Κληρονάμος Γεωρ. Φλέσσας Γεωρ. Τασια- I 
δάμης Άθαν. Βελάνας Κων., Παπαίωάν- 
νου Νικ. Μακρυδημήτρης Άθαν. Βουρ- 
γάνας Βασ. Φλώρος Εμμανουήλ, Σαραν- 
τωνίδης Σταυρ. Καρυοφύλλης Κων. Καλο
γερόπουλος Γεωρ. Γιαννακόπουλος Σταΰ- k  
ρος, Άθανασόπουλος Σωτήρ. Μπαμπαΐτης | 
Άθαν. Άναστόπουλος Δημ. Κούστας 
Σωτ. Μπουγάτσος Κων., Τσώλης Παν. 
Φούσκης Ά ντ. Φωτόπουλος Ή λ. Μανια- 
τάκης Νικ. Γογγάκης Λέων., Βολοτόπου- | 
λος Δημήτριος, Ταξιάρχου Εύστ. Λαμ- 
πρόπουλος Βασ. Φουμάκης Έμμ.

Μάτσας Γεώργιος Σακελλαρίου Ευα
γόρας Καβράκος Αλέξανδρος Ζαφειρό- 
πουλος Δημήτριος Γιαννόπουλος Κων. 
Κατσούλης Έ μμ. Ντόντουλος Θεμ. Ά ν- 
δροΰτσος Άναστ. Άνδριόπουλος Δημ. Χρι- 
στόπουλον Νικ. Σταύρακας Ίωάνν. Με- 
νεδιάτης Ίωάν., Δεκής Γεωργ. Παπαδό- 
γιαννης Κων., Καραγιάννης Άγησ.

Είς Μοιράρχους οι Υ πομοίραρχοι:
Παπαδήμος Γεωρ. Βασιλάκης Βασ. Δροΰ- 
τσος Ίωάν. Κύτιαρης Χρ. Άνδριτσόπου- 
λος Στέφ. Κατσάμπουλας Κανέλλος, Μα- | 
κρής Στέφανος, Γεωργίου Εύαγ. Βαγιω- 
νάς Βαρ. Λειβαδίτης Παναγ., Ρέππας Δημ. 
Χαριτάτος Ίωάν. Σκλήκας Δημ. Δοΰρος 
Θεόδ. Μπουραντάς Βασ. Καλογερόπουλος 
Σπυρ. Μουζάκης Κων. Ζερμιώτης Εύάγ. | 
Μπαλατσός Ίωάνν. Μιχαηλίδης Ίωάν. 
Κορμπίλλας Θεοδ., Σεγκουνάς Άναστ. I 
Νέρης Στυλ. Καραγιαννόπουλος Χαράλ. 
Τσιφουντούδης Πέτρ. Γεωργακόπουλος 
Διον. Μιχαλόπουλος Βασ. Φωτεηιόπουλος 
Νικ. Τζιότζιος Γρ., Ζιάκας Νικ. Κανατάς ι 
Ίωάνν. Καζατζής Χρ. Βούλγαρης Παντελ. ! 
Φλετούρης Ίωάν. Μάντζαρης Νικ. Σημαιο- 
φορίδης Εύθ. Γκίκας Κων. Χονδρός Παν. 
Ζαχαριουδάκης Εύάγ. Βαρδουνιώτης Φώ
τιος, Φανάρας Νικήτας, Σκαρπαθιώτης : 
Δημ. Καραγκούνης Δημ. Μουτσώκος Χρ. |  
Καραμπογιάς Νικ. Άντωνόπουλος Ίωάν. (
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Ράϊκος Σπ. Καλαντζής Διον. Μακράκης 
Νικόλαος Άλεξόπουλος Άδάμ, Καλογερό- 
πολος Ίωάν. Χριστοδούλου Νικ. Κεντε- 
ποζίδης Σεραφ. Ξένος Νικ. Τζαφέρος Κων. 
Εύραιμίδης Στυλ. Νικολάου Γεωρ. Τα- 
μπούρης Νικ. ,Βουρλιάς Παν. Οικονόμου 
Άναστ. Ντούμας ’Ηλ Μαγκλής Ά π . Κα- 
ραγιάννης Γεράσ. Γκλαβάς Άντ. Φλώρος 
Δημ. Χριστοφυλλάκης Άθαν. Τσαρμπό- 
πουλος Νικ. Κριτσιλίδης Κων., Γαλάνης 
Κων. Νικόπουλος Λέων. Τσουρουπάκης 
Κων. Τσώνης Σεραφείμ.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Είς Επιάτρους (Ταγματάρχας) οι Ιατροί 
Χωροφυλακής:

Ρόβας Ευθύμιος, Τάσιος Νικόλαος 
Καφετζής Άνδ. Φιλιππόπουλος Ίωάν. 
Ροϋσσος Γεώρ. Γούλας Χρ. Θεοδωρέλλος 
Παν. καί Χατζής Άθαν.

Είς ’Ιατρούς (Μοιράρχους) οί Υπίατροι 
Χωροφυλακής:
Ραΐδης Χρ. Σχοινοχωρίτης Παναγής, 
Θεοδωρίδης Κυρ. Γλεντής ’Ηλ. καί Τσα- 
λουχίδης ’Αβραάμ.

Είς Ταγματάρχην Μουσικής ό Μοίραρχος 
Μουσικής: Άράπης Σωτήριος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Μετά τάς έπελθούσας μεταβολάς έκ των 
προσφάτων άποστρατειών καί προαγωγών 
έγένοντο αί κάτωθι τοποθετήσεις Ταξιάρ
χων, κατ’ έφαρμογήν τοϋ Ν.Δ. 295 ]76: 
Κων. Τσίντζος είς Άρχηγεΐον Χωροφυλα
κής (Διευθυντής Όργανώσεως), Διον. Σέρ- 
ρας καί Χρ. Σακελλάρης είς τάς Διευθύν
σεις ’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτεύούσης 
καί Θεσσαλονίκης άντιστοίχως, ώς Διευ- 
θυνταί, Άνδρ. Πίππας είς Σ.Ο.Χ. ώς Διοι
κητής, Κων. Σωτηρόπουλος είς Α.Δ.Χ. 
Ηπείρου, Σωτ. Πουλόπουλος είς Α.Δ.Χ. 
Άνατ. Μακεδονίας, Κων. Καλογερόπουλος 
είς Α.Δ.Χ. Δυτ. Ελλάδος, Άθαν. Μελι- 
τζής είς Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας, Ά ργ. Πανα- 
γιωτόπουλος είς Α.Δ.Χ. Πελοποννήσου, 
Τρύφων Παπατριανταφύλλου είς Α.Δ.Χ. 
Θράκης καί Κων. Λεβέντης είς Α.Δ.Χ. 
Στερ. 'Ελλάδος, ώς Ανώτεροι Διοικηταί.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞ)ΚΩΝ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΙΣ ΤΑ πλαίσια τής γενικωτέρας κοινωνικής καί πολιτιστικής δραστηριό- 
τητος τής Ελληνικής Χωροφυλακής, Αξιωματικοί τοϋ Σώματος μέ έπικεφαλής τόν 
Άνώτερον Διοικητήν Χωροφυλακής ’Ηπείρου, Ταξίοιρχον κ.Κων ]νον ΣΩΤΗΡΟΠΟΤ" 
ΛΟΝ, έπεσκέφθησαν τήν 26-5-1976 τό άκριτικύν χωρίου Όξυά Ίωαννίνων καί 
παρέστησαν είς τά έγκαίνια λειτουργίας τοϋ έκεϊ ίδρυθέντος κέντρου ψυχαγωγίας 
Γερόντων Όξυας...

Σύμφωνα μέ τά δοθέντα άναλυτικά 
στοιχεία άπύ τύ αρμόδιον γραφεϊον τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού τοϋ Α ρχη
γείου Χωροφυλακής κ*τά τύ 5μηνον 
Ιανουαρίου-Μαίου τρέχοντος έτους ένηρ- 

γήθησαν αί κάτωθι, κατά βαθμούς προα- 
γωγαί:

Είς τύν βαθμόν τοϋ Άνθυπασπιστοΰ 
προήχθησαν 41 Ένωμοτάρχαι. Είς Ένω- 
μοτάρχας προήχθησαν 217 'Τπενωμοτάρ- 
χαι. Κατά τό ίδιον χρονικόν διάστημα 
319 Χωροφύλακες συμπληρώσαντες 22ετή 
Πραγματικήν είς τό Σώμα ύπηρεσίαν 
Χαί τά λοιπά, κατά νόμον, προσόντα, 
προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοϋ Υ πε
νωμοτάρχου, χωοίς νά ύποβληθοΰν είς 
δοκιμασίαν ποοαγωγικών έξετάσεων.

Ή  δλη δαπάνη, διά τήν προμήθειαν τών μέσων έξοπλισμοΰ τοϋ κέντρου, έπρα- 
γματοποιήθη διά προσφοράς τών άνδρών τοϋ Σώματος.

Πρός τούς κατοίκους ώμίλησεν ό Ανώτερος Διοικητής, ό όποιος μετέφερε 
χαιρετισμόν τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής Άντιστρατήγου κ. Νικο
λάου ΚΟΤΤΣΙΑΝΑ καί έξήρε τό ένδιαφέρον, τήν αγάπην καί τήν συμπαράστασιν 
τών άνδρών τής Ελληνικής Χωροφυλακής πρός τούς άκρίτας τής Πατρίδος.

Έ π ’ εύκαιρία ή άντιπροσωπεία τών Αξιωματικών Χωροφυλακής, έπεσκέφθη 
τό άκριτικόν φυλάκιον Βούρμπιανης—Ίωαννίνων καί προσέφερε δέματα μέ διάφορα 
δώρα, προσφορά τοϋ Αρχηγείου Χωροφυλακής, πρός τούς άνδρας τοϋ Φυλακίου. 
Τούς Αξιωματικούς τής Χωροφυλακής ύπεδέχθη ό Διοικητής τοϋ Τάγματος Προκα- 
λύψεως Άντισυνταγματάρχης κ. Μιχαήλ ΜΑΤΡΑΚΗΣ, ό όποιος καί τούς ηύχαρί- 
στησε διά τό ένδιαφέρον των πρός τούς άκρίτας φρουρούς τών συνόρων τής Πατρίδος 
μας.

Τά στιγμιότυπα τών φωτογραφιών μας τυγχάνουν σχετικά μέ τήν έκδήλωσιν.
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ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ

ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ τής γενικωτέρας 
προσπάθειας πού καταβάλλεται άπό τάς 
'Υπηρεσίας Τροχαίας Χωροφυλακής δια 
τήν ένημέρωσιν τοϋ κοινοϋ καί ιδίως των 
νέων έπί των κανόνων τής 'Οδικής Κυ
κλοφορίας καί τήν πρόληψιν των τρο
χαίων ατυχημάτων, ή 'Υπηρεσία Τροχαίας 
Σερρών ώργάνωσε ΈκΘεσιν Τροχαίας, 
τήν έναρξιν τής οποίας έκήρυξε τήν 8-5-76 
ό Νομάρχης Σερρών κ. Λεωνίδας 
ΠΥΛΟΡΩΦ.

Εις τήν τελετήν παρέστησαν ό Σεβα- 
σμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών—Νι- 
γρίτης κ. Κωνσταντίνος, βουλευταί τοϋ 
Νομοΰ, ό Διοικητής τής Τ]Θ Μεραρ
χίας 'Υποστράτηγος κ. ΚΑΖΑΚΕΑΣ, 
ό Δήμαρχος Σερρών κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, ό 
Πρόεδρος καί ό Είσαγγελεύς Πρωτοδι
κών Σερρών, οί Προϊστάμενοι τών Δη
μοσίων 'Υπηρεσιών καί πλήθος κόσμου.

Προς τούς παρισταμένους ώμίλησεν ό 
Διοικητής Χωροφυλακής Σερρών Συν
ταγματάρχης κ. Σπυρίδων Φτερνιάτης, 
ό όποιος ανέλυσε τούς σκοπούς τής Εκ- 
θέσεως καί έπεσήμανε τήν σημασίαν 
τής ένημερώσεως τοϋ κοινοϋ, δια την 
άπόκτησιν ενός εύρυτέρου πεδίου γνώ
σεων καί μιας καλυτέρας υποδομής έπι 
τών Κανόνων 'Οδικής Κυκλοφορίας μέ 
αντικειμενικόν σκοπόν τόν περιορισμόν 
τών τροχαίων άτυχημάτων.

Τήν έκθεσιν έπισκέφθησαν χιλιάδες 
κάτοικοι τής πόλεως καί ̂  τής περιοχής 
οί όποιοι έξεφράσθησαν εΰμενώς διά το 
συντελούμενον έργον καί τήν έπιτυχή 
προβολήν τής όλης δραστηριότητος τής 
Τροχαίας Σερρών.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ.. ΕΙΣ ΤΑ ΧΑΝΙΑ

ΙΙρίν άπό 35 άκριβώς έτη, τόν Μάϊον τοϋ 1941, είς τόν Νομόν Χα
νιών διεξήχθησαν άληθιναί γιγαντομαχίαι τών υπερασπιστών τής ήρωϊκής 
μεγαλονήσου μετά τών ναζιστών εισβολέων. Χιλιάδες “Ελληνες καί ξένοι, 
κυρίως "Αγγλοι, Αύστραλοί καί Νεοζηλανδοί, έθυσίασαν τήν ζωήν των 
υπερασπιζόμενοι τά ωραιότερα άνθρώπινα ιδανικά. Πρός τιμήν τών ήρώων 
αυτών οί όποιοι κεινται νεκροί είς τήν Κρητικήν γην, άλλα καί τών έπι- 
ζώντων μαχητών τοϋ πολεμικοΰ εκείνου έπους έλαβον χώραν τήν 22 καί 
23 Μαίου έορταστικαί έκδηλώσεις είς τά Χανιά αί όποϊαι περιελάμβανον 
δοξολογίας, ομιλίας, καταθέσεις στεφάνων καί φολκλορικάς χορευτικάς έκδη- 
λώσεις. Είς τάς έορταστικάς έκδηλώσεις αύτάς τήν Κυβέρνησιν έξεπροσώ- 
πησεν ό 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Δ. Μοάτσος, τόν κ. ’Αρχηγόν δέ 
Χωροφυλακής ό Α' Ύπαρχηγός τοϋ Σώματος Υποστράτηγος κ. Άγησ. 
Κωνσταντουδάκης, παρέστησαν δέ άπασαι αι Στρατιωτικαι καί Πολιτικαί 
Άρχαί τοϋ Νομοϋ.

Είς τήν φωτογραφίαν ό κ. Α' 'Υπαρχηγός καταθέτων στέφανον έκ 
δάφνης είς τό μνημεϊον τών πεσόντων συμμάχων.
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Ifto τοΒ pnvdg * Neb too unvog)
ε κ π α ιδ ε ύ σ ε ις  α ν δ ρ ω ν  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΑΓΡΙΝΙΟΝ
Σύμφωνα μέ τά άναφερθέντα στοιχεία 

τής Διευθύνσεως Έκπαιδεύσεως του 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής, κατά το 
3μηνον ’Απριλίου—’Ιουνίου 1976, διε- 
τάχθησαν αί κάτωθι, κατά βαθμούς, 
έκπαιδεύσεις καί συνεκπαιδεύσεις άνδρών 
Χωροφυλακής:

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ: είς Σεμτνάριον
Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων τής ΠΑΣΠΕ 
(’Αθήνας), 44 είς την Ϊ.Α .Ε . — Δ.Α.Π.Π., 
διά θέματα λήψεως μέτρων τάξεως — άντι- 
μετωπίσεως έκτάκτων καταστάσεων, 25 
διά θέματα ’Αγορανομίας καί 20 διά 
θέματα μετεκπαιδεύσεως ’Εκπαιδευ
τών ’Αξιωματικών είς τήν Σ.Α.Χ. 
(’Αθήνας), 20 είς τήν έν ’Αθήναις Σχολήν 
Π.Σ.Ε.Α. διά θέματα Πολιτικής σχε- 
διάσεως εκτάκτου άνάγκης, 1 είς Ε Κ 
Ε Α]Ε Λαρίσης, 1 είς Γενεύην καί Πα
ρίσι διά θέματα Ναρκωτικών, 1 είς 
Η.Π.Α. διά θέματα μηχανογραφικής, 
είς PAU Γαλλλίας 1 ’Ανθυπομοίραρχος 
γυναίκα διά θέματα έγκληματολογίας,
3 είς το ΕΛΚΕΠΑ (’Αθήνας) διά θέματα 
μελέτης μεθόδων έργασίας καί χρόνου, 
2 είς τήν γλώσσαν Προγραμματισμού

‘ FORTRAN, 2 είς τήν γλώσσαν
f Προγραμματισμού RPGII , 2 είς τον 

χειρισμόν ήλεκτρονικών υπολογιστών καί 
1 είς τό θέμα «Τράπεζαι Πληροφοριών» 
παρά τή CONTROL DATA (’Αθήνας) 
1 παρά τή Ε.Ε.Ε.Ε. (’Αθήνας) διά 
μεθοδολογίαν έπιχειρησιακών έρευνών καί
4 διά θέματα Κωδικοποιήσεως ‘Τλικοΰ 
είς τό έν ’Αθήναις ομώνυμον Κέντρον 
τού Α.Ε.Δ.

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ: 8 είς την Δ.Ε.Υ. 
(’Αθήνας) καί 8 είς την Τ.Ε.Τ.Β.Ε. 
(Θεσ,Γνίκην) έπί θεμάτων τής άρμοδιό- 
τητός των, 3 είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν 
Σωματικής ’Αγωγής (’Αθήνας), 30 διά 
θέματα Τροχαίας είς τήν Δ. Α. Θεσσα
λονίκης, 24 είς τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών καί 
13 είς τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης (Ρέθυμνον) 
διά θέματα μετεκπαιδεύσεως ’Εκπαιδευ
τών—' Τ παξιωματικών.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ : 108 είς τήν Σχολήν 
'Οδηγών Χωροφυλακής (’Αθήνας) δι’ 
όδήγησιν αυτοκινήτου, 21 είς τό Κ.Σ.Ν. 
Ελλάδος (’Αθήνας) διά θεωρητικά μαθή
ματα μηχανολογίας καί ήλεκτρολογίας 
αύτοκινήτου καί πρακτικά τοιαΰτα βλα
βών συστημάτων αύτοΰ, 5 είς τό Τ.Ε.Σ. 
(’Αθήνας) ώς κλειδοϋχοι Σιδηροδρόμων 
καί 10 είς ΣΕΤΤΗΛ Πύργου ’Ηλείας, 
ώς τεχνΐται Τηλεπικοινωνιών.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ — ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ : 171
διά θέματα άντιμετωπίσεως συγκεντρώ
σεων, συναθροίσεων καί διαδηλώσεων, 
Τζούντο, Καράτε καί Πυγμαχίας, ώς, 
καί ΤΑΤ-Κ—ΒΟΝ ΤΟ είς Υ.Α.Ε.— 
Δ.Α.Π. Πρωτευούσης.

ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΝ μεγαλοπρέπειαν καί κατανυκτικήν εύλάβειαν έωρτά- 
σθη είς τήν πόλιν τού ’Αγρίνιου, τήν 9 Μαίου ή έπέτειος τού Πολιούχου Αγίου Χριστο- 
φόρου, λατρευτικού συμβόλου τών πιστών καί προστάτου τής Πόλεως. Είς τήν 
έκδήλωσιν παρέστη ό 'ϊπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος ΣΤΑΜΑΤΗΣ, 
ώς έκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως, αί Διοικητικά! καί Δικαστικαί Άρχαί τής Πόλε
ως καί πλήθος κόσμου.

Τόν ’Αρχηγόν Χωροφυλακής ,’Αντιστράτηγον κ. Νικόλαον ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ, έξε- 
προσώπησεν ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δυτικής Ελλάδος Ταξίαρχος 
κ. Κων ]νος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Τά μέτρα τάξεως, τά όποια έλήφθησαν ύπό τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
’Ακαρνανίας υπήρξαν άπό πάσης πλευράς άψογα, ή δλη δέ μεθόδευσις, έποπτεία καί 
έφαρμογή των έγένετο ύπό τού Διοικητοΰ τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Άντισυν- 
ταγματάρχου κ. Ίωάννου ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ, συνεπικουρουμένου καί ύπό τών έπ[ 
μέρους Διοικητών τών οικείων Τμημάτων.

Τά στιγμιότυπα τών φωτογραφιών μας τυγχάνουν σχετικά καί άπεικονίζουν 
τό μέν ένα τήν προσέλευσιν τού κ. 'Υπουργού είς τόν Ναόν, ένώ διμοιρία άνδρών Χωρο
φυλακής άποδίδει τάς κεκανονισμένας τιμάς, τό δέ άλλο τήν λιτάνευσιν τής Ίεράς 
Είκόνος, τήν οποίαν παρηκολούθησεν ό κ. Υπουργός, πλαισιούμενος ύπό τών Πολιτι
κών, Δικαστικών καί Στρατιωτικών ’Αρχών.
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(Νέο τοΒ μηνόΕ * Νέο τοΒ μην!)
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ή πρώτη φορά πού άναγ- 

νωρίζεται έπισήμως ή προσφορά των 
άνδρών τοϋ Σώματος καί εις τομείς ά- 
σχέτους τής κυρίας ύττηρεσιακής των 
άποστολής, άπό διαφόρους υπευθύνους 
παράγοντας τής κρατικής καί τής ιδιω
τικής πρωτοβουλίας. Μέ βασικόν κίνη- 
τρον τήν άγάπην πρός τούς συναθρώ- 
πους των οί άνδρες τής Χωροφυλακής, 
σχεδόν πάντοτε πρωτοστατούν είς έργα 
άνθρωπισμοΰ καί άλληλεγγύης. Ένδει- 
κτικώς άναφέρομεν τήν σημαντικήν 
συμβολήν τοϋ Διοικητοϋ τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Μεσσηνίας, Άντισυνταγμά- 
ρχου κ. Ίωάννου ΠΟΤΛΙΔΑ, είς τήν 
έπιτυχίαν τής έβδομάδος αιμοδοσίας τοϋ 
Νομού, τής οποίας τά άποτελέσματα 
άνεγνωρίσθησαν 8χι μόνον άπό τούς 
όργανωτάς της άλλά καί καί άπό τόν 
'Υφυπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. 
ΜΠΡΙΣΙΜΗΝ ό όποιος καί έξέφρασε 
τάς ευχαριστίας του μέ σχετικήν έπιστο- 
λήν πρός αύτόν.

*0 Βουλευτής ’Ημαθίας κ. ΧΙΟΝΙΔΗΣ, 
δι* έπιστολής του πρός τόν Διοικητήν 
τής Διοικήσεως Χωροφυλακής ’Ημαθίας 
Άντ]ρχην κ. Ψιλογιαννόπουλον Χαράλ. 
έξέφρασε θερμάς ευχαριστίας διά τήν 
παρασχεθεϊσαν συνδρομήν καί συμπαρά- 
στασιν αύτοΰ καί τοϋ πληρώματος δύο 
περιπολικών τής Διοικήσεως κατά τό 
έπισυμβάν είς αύτόν πρόσφατον αύτοκι- 
νητιστικόν άτύχημα.

*0 παρ’ Άρείω IIάγω δικηγόρος κ. 
Σωτ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, δι’ έπιστολής 
του πρός τόν Υπουργόν Δημοσίας Τά- 
ξεως, έξέφρασε τόν θαυμασμόν του διά 
τήν εύγένειαν καί τό έξαίρετον ήθος 
’Αξιωματικού τής Τροχαίας Χωροφυλα
κής Έλευσΐνος, ό όποιος ύπέμνησε είς 
αύτόν δι’ έγκαιρου καί άψόγου ένεργείας 
τάς δυσμενείς συνεπείας τάς όποιας ήδύ- 
νατο νά είχε διά τήν ζωήν του καί διά τήν 
ζωήν τών συνεπιβαινόντων παράβασις 
τού Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας είς 
τήν όποίαν ύπέπεσεν. Προσέθεσε δέ χα
ρακτηριστικά ότι τήν έπιστολήν ταύτην 
άπέστειλε διότι «ώς Έλλην πολίτης 
καί ώς Δικηγόρος, δέν έγνώρισε μέχρι σή
μερα τοιαΰτα πολιτισμένα «έπεισόδια» 
μεταξύ όδηγών καί τροχονόμων, παρά 
τήν 30ετή πείραν του περί τήν όδήγησιν 
τού αυτοκινήτου».

Ό  Πρόεδρος τής 'Εταιρείας ΦΙΛΙΠΣ 
κ. ROBERT DELMAS δι’ έγγράφου του 
πρός τόν 'Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως, 
έξέφρασεν ευχαριστίας διά τούς Ταξιάρ- 
χουςκ.κ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΝ Γεώργιον, ΜΕ- 
ΛΙΤΖΗΝ Ά θ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΝ "Αγγελ. 
καί τούς Ταγματάρχας κ.κ. ΠΕΠΗΑΝ 
καί ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΝ, διότι προσέ- 
φερον πολύτιμον βοήθειαν είς τήν έπι- 
τυχή διεξαγωγήν πειραμάτων φωτοτε- 
χνίας τής Εταιρείας, τά όποια χαράσσουν 
νέους τεχνικούς όρίζοντας είς τήν έπιστή- 
μην καί είς τήν πρόοδον τής Εθνικής μας

Βιομηχανίας.

Ό  Πρόεδρος τού Βιοτεχνικού ’Επιμε
λητηρίου ’Αθηνών κ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, 
άπέστειλε πρός τόν κ. ’Αρχηγόν ευχαρι
στήριον έπιστολήν διά τήν τιμητικήν 
παρουσίαν αύτοΰ είς τάς έργασίας τού 
Πανελληνίου Βιοτεχνικού Συνεδρίου είς 
τήν όποίαν τονίζει ιδιαίτερα τό ένδιαφέ- 
ρον τού Σώματος διά τήν εύρυθμον 
λειτουργίαν τής βιοτεχνικής δραστηριό- 
τητος τής χώρας, έκ τής οποίας συντη

ρούνται άνω τού ένός έκατομμυρίου 
άτομα.

*0 κ. Στεφ. ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 
Τελωνειακός Υπάλληλος, δι’ έπιστολής 
του ευχαριστεί τούς Χωροφύλακας Π ί- 
ΠΕΡΟΫΔΗΝ Κων]νον καί ΤΡΑΜΠΑΝ 
Στυλιανόν τής Δ.Χ. Ξάνθης, οί όποιοι 
κατώρθωσαν μέ ύπερανθρώπους προσπα- 
θείας νά άπελευθερώσουν τό έγκλωβισθέν 
ύπό Αυστριακού φορτηγού (Νταλίκας) 
αύτοκίνητόν του είς στενήν οδόν.

επικαιροτητες
ΜΕ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗΝ μεγαλοπρέπειαν 

καί βαθεΐαν θρησκευτικήν κατάνυξιν, 
έωρτάσθη τήν 5ην Μαΐου, ύπό τών Υ πη
ρεσιών Χωροφυλακής ολοκλήρου τής Χώ
ρας ή έπέτειος τής μνήμης τής Προστά- 
τιδος τού Σώματος, Μεγαλομάρτυρος καί 
Ίσαποστόλου ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.

Είς τάς έδρας τών Διοικήσεων Χωρο
φυλακής έτελέσθησαν Άρχιερατικαί Δο- 
ξολογίαι, είς τάς όποιας παρέστησαν 
άπασαι αί Στρατιωτικαί καί Πολιτι- 
καί άρχαί, καί πλήθος κόσμου. Έ ν συνε
χεία ύπό τών Διοικητών Διοικήσεων 
Χωροφυλακής άνεγνώσθη μήνυμα τού 
κ. ’Αρχηγού σχετικόν μέ τόν έορτασμόν, 
καί τέλος έπηκολούθησε δεξίωσις τών προ
σκεκλημένων είς τάς Λέσχας τών Υ πη
ρεσιών Χωροφυλακής, κατά τάς όποιας 
έπεκράτησεν φιλική άτμόσφαιρα καί 
έπεβεβαιώθησαν διά μίαν άκόμη φοράν 
τά ειλικρινή αισθήματα άγάπης καί έκτι- 
μήσεως μέ τά όποια, τό κοινόν περιβάλ
λει τήν Χωροφυλακήν. Σχετικόν στιγμιό-

τυπον άπό τήν δεξίωσιν τής Διευθύνσεως 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης έπ’ εύκαιρία 
τού εορτασμού είς τήν φωτογραφίαν.

Ό  τοπικός τύπος έδωσε ευρεΐαν δη
μοσιότητα είς τόν έορτασμόν τής Προ- 
στάτιδος τού Σώματος.

Είς τά πλαίσια τού έορτασμοΰ αύτοΰ 
ή Διεύθυνσις ’Αστυνομίας Θεσσαλονί
κης άποδεικνύουσα έμπράκτως τόν εί- 
ρηνοποιόν ρόλον τόν όποιον διαδραματί
ζει ή Χωροφυλακή είς τόν κοινωνικόν 
της βίον, καθιέρωσε τήν 5ην Μαΐου 
ώς ΛΕΥΚΗΝ ΗΜΕΡΑΝ διά τάς πται- 
σματικάς παραβάσεις καί διοικητικάς 
κυρώσεις, προσέφερε δέ είς εύαγή ιδρύ
ματα τής πόλεως χρηματικά ποσά 
προερχόμενα έκ προαιρετικής εισφοράς 
τών άνδρών της.

Είς τήν φωτογραφίαν τής έναντι σελίδος 
ό 'Υποδ]ντής τής ’Αστυνομίας Θεσσαλονί
κης έπιδίδων έπιταγήν είς τήν Διευθύντρι
αν τής Σχολής Κωφαλάλων.
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*  Ό  κ. Δημ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ευ

χαριστεί έγγράφως τό πλήρωμα περιπο
λικού τού Τμήματος Τροχαίας ΙΙροαστ 
Πατρών, διότι διά τών τεχνικών των γνώ
σεων τού παρέσχον πολύτιμον βοήθειαν 
πρός άποκατάστασιν αίφνιδίας βλάβης 
τού αυτοκινήτου του, έπισυμβάσης είς 
ερημικήν θέσιν της περιοχής Πατρών 
καί έν ώρφ νυκτός.

Οί άνδρες της Ύποδ]νσεως Γενικής 
’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης προσέφερον 
προσφάτως χρηματικήν άρωγήν είς τό 
'Ίδρυμα Κοινωνικής Προνοίας Θεσσαλο
νίκης «ΑΓΙΟΣ Π ΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» τό 
όποιον είς έγγραφόν του πρός τήν Υ πη
ρεσίαν διατυπώνει τάς άπειρους ευχαρι
στίας.

Τό Γυμνάσιον Άμαρύνθου Εύβοιας, 
δι’ έγγραφου του πρός τόν κ. ’Αρχηγόν 
Χωροφυλακής έκφράζει θερμάς ευχαρι
στίας τόσον τού διδακτικού προσωπικού 
όσον καί τών μαθητών του, πρός τόν 
Διοικητήν καί Υποδιοικητήν τής Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Εύβοίας Άντισ] 
ρχην κ. Παναγ. ΑΘΑΝΑΤΟΝ καί Τα- 
γμ χτάρχην κ. Νικ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΝ, οί 
όποιοι είς συγκινητικήν τελετήν έπέ- 
δωσαν χρηματικόν ποσόν προερχό- 
μενον έκ προαιρετικής εισφοράς τών 

k άνδρών τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Εύβοίας. Είς σχετικήν όμιλίαν του 6 
Διοικητής Χωροφυλακής ηύχήθη είς τούς 
μαθητάς καλήν πρόοδον καί διεβεβαίω- 
σεν αύτούς δτι τό Σώμα τής Χωροφυλα
κής περιβάλλει μέ στοργήν καί άνάπην 
τήν μαθητιώσαν νεολαίαν, τούς έκάλεσε 
δό όπως δείξουν ένδιαφέρον διά τήν προ- 
σέλευσίν το>ν είς τάς τάξεις τού Σώματος, 
όπου δύνανται νά έχουν λαμπράν στα
διοδρομίαν.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ

Μέ πρωτοβουλίαν τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Δυτικής Ελλά
δος, έλαβε χώραν είς Πάτρας τήν 14-5-1976, ομιλία τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολί
του Πατρών κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ μέ θέμα «Ή  Άνάστασις τού Χριστού ώς ’Αστυνομι
κόν Γεγονός».

Ο ομιλητής διεξήλθε τό θέμα του μέ σαφήνειαν καί παραστατικότητα καί έχρη- 
σιμοποίησε γλώσσαν γλαφυράν καί ρέουσαν, πού έδημιούργησε άρίστας έντυπώσεις είς 
τό πυκνότατον άκροατήριον.

Είς τήν έκδήλωσιν παρέστησαν ό Νομάρχης ’ Αχαΐας κ Π ΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ό Στρατιωτικός Διοικητής Άχαΐας, ό Πρύτανις τού Πανεπιστημίου Πατρών, έκ- 
πρόσωποι τών Διοικητικών καί Δικαστικών άρχών καί πλήθος έκλεκτοΰ κόσμου.

Τόν όμιλητήν προσεφώνησεν ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Ταξίαρχος 
κ. Κων]νος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ό όποιος παρηκολούθησε τήν ένδιαφέρουσαν 
όμιλίαν μετά τών ’Αξιωματικών καί άνδρών τής έδρας.

Είς τήν φωτογραφίαν ό Σεβασμιώτατος όμιλών είς τό έκλεκτόν άκροατήριον 
τό όποιον παρηκολούθησε τήν διάλεξιν.

Προσφάτως οί άνδρες τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Καρδίτσης, διά προαιρε
τικού έράνου, συνεκέντρωσαν 10.000 δραχ. 
τάς όποίας προσέφερον είς τήν έπιτρο- 
πήν άνεγέρσεως τού Ιερού Ναού 'Αγίου 
Γεωργίου Καρδίτσης.

Ή  θεάρεστος αΰτη ένέργειά των ένε- 
ποίησε βαθυτάτην έντύπωσιν είς τούς 
κατοίκους τής περιοχής, μερικοί τών 
όποίων δι’ έπιστολής των έξέφρασαν 
τήν ευγνωμοσύνην των πρός τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής.

Ό  κ. Φίλιππος Γαρύφαλλος Υ πάλ
ληλος Α.Τ.Ε. τού 'Υποκαταστήματος 
Μεσολογγίου διά έπιστολής του έξέφρασε 
τάς θερμάς ευχαριστίας πρός τούς άνδρας 
τού ’Επιτελείου τής Δ.Χ. Αιτωλίας καί 
Ιδιαιτέρως πρός τόν Χωροφύλακα Χριστ. 
ΤΡΑΝΤΖΑ διά τήν έθελ.ουσίαν προσφο
ράν αίματος πρός διάσωσίν του. «Τό άν- 
θρώπινον βλέμμα στοργής καί άγάπης πού 
μοΰ ρίξατε στίς κρίσιμές μου στιγμές 
στό κρεββάτι τού πόνου, -άναγράφει είς 
τήν έπιστολήν του, δίκαια σας τοποθετεί 
είς τήν σφαίραν τών άνθρώπων πού 
κατέχονται άπό ύψηλά ιδανικά καί άπα- 
ράμιλλες άρετές», τονίζει μεταξύ άλλων ό 
εύχαρ ιστών.
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Γ ρ ά ψ ε ι :
ό κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ 
Άνθυπασττιστής Χωροφυλακής

ΠΟΙΚΙΛΗ καί. πολυσήμαντη ήταν ή 
έγκληματική δράση τής συμμορίας νεα
ρών κακοποιών, πού άπεκάλυψαν τελευ
ταία—τά λαγωνικά της Ύποδ]νσεως 
’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης και 
συνέλαβαν μέχρι στιγμής όκτώ μέλη της. 
Οί συλληφθέντες πού, άτυχώς γιαυτοΰς και 
για τήν ήλικία τους, δέν ήταν καθόλου 
υπέροχοι, είναι οί έξής: 1) Αναστάσιος 
Χατζήσαρόγλου, έτών 20, 2 )Βασιλειος
Τουρίκης, έτών 21, Ευστράτιος^ Γιαμπί- 
λης, Παναγιώτης Στούμπος, "Αγγελος 
Κουτρούλης, ’Εμμανουήλ Θεοκλήτου και 
’Ιωάννης Ζιπίττας, δλοι τους 19 χρόνων και
ή .........μασκωτίτσα τής συμμορίας Βασι-
λικούλα...15 μόλις χρόνων. "Ολοι είχαν 
άναπτύξει άξιόλογη δραστηριότητα, παρ’ 
δλο δτι ή ήλικία τους κυμαίνεται μεταξύ 
15 καί 21 χρόνων. Οί νεαροί κακοποιοί 
δροΰσαν κατά κλιμάκια καί μεταξύ τών 
συλληφθέντων συμπεριλαμβάνονται οί πέν
τε δράστες, πού διέπραξαν τήν πρόσφατη 
ληστεία σέ βάρος τού πρατηριούχου βεν
ζίνης κ. Τσονίδη στήν Νέα Πέραμο—’Ατ
τικής, άπό τδν όποιον άπέσπασαν 5.000 
δραχμές. Στήν ληστεία πήραν μέρος οί 
πέντε πρώτοι, οί όποιοι καί ένηργησαν 
βάσει προμελετημένου σχεδίου, μέ σωστές 
μέχρις ένός σημείου έκτιμήσεις καί προ
βλέψεις. Συγκεκριμένα γιά τήν ....κατα- 
δρομική τους αύτή έπιχείρηση χρησιμοποί
ησαν πολυτελέστατη «Μερσεντές», πού 
έκλεψαν άπό τόν Πειραιά καί στήν οποία 
τοποθέτησαν, γιά παραπλάνηση τής ’Ασφα
λείας Χωροφυλακής, τίς πινακίδες ένός 
έπίσης κλεμμένου αύτοκινήτου άπό τόν 
Πειραιά, μάρκας «Φόρντ ’Έσκορτ». Μέ 
τό άπίθανο αύτό καμουφλάζ καί τήν παραλ
λαγή τών πινακίδων, πίστεψαν, δτι θά 
παραπλανούσαν τήν ’Υπηρεσία μας καί θά

δημιουργούσαν σύγχυση, μιά καί ό παθών 
κ. Τσονίδης είχε άναγνωρίσει τόν άριθμό 
τής «Μερσεντές» Ε.Ε. 5772. Τό «νούμερο» 
δμως αύτό άνήκε στό «’Έσκορτ» καί φυσι
κό θά ήταν νά δημιουργηθή μιά κάποια πα
ρεξήγηση, ωστόσο δμως οί άνδρες τής 
’Ασφαλείας Προαστίων ένήργησαν μέ με
θοδικότατα καί σύνεση, μέ άποτέλεσμα να 
βροΰν τόν «μίτο τής ’Αριάδνης» καί φυσικά 
τά πραγματικά αύτοκίνητα μέ τά άληθινά 
τους νούμερα. Αύτό συνέβη πρόσφατα στο 
Αιγάλεω, μεταξύ τών όδών Έπταλόφου 
καί Δωδεκάνησου, δπου παγιδεύτηκαν οί 
Χατζησαράντου, Γιαμπίλης καί Τουρίκης 
μέ τήν ...πλαστή «Μερσεντές», ένώ πή
γαιναν νά πάρουν τήν κλεμμένη «Φόρντ», 
γιά νά ξεκινήσουν νέα έπιχείρηση καί να 
κτυπήσουν καινούργιο στόχο. Ά πό την 
ανάκριση τής ’Ασφαλείας Προαστίων 
καί τίς όμολογίες τους, άπεκαλύφθη ή έκτε- 
ταμένη καί πολυσχιδής δράση τους στήν

ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΗ αρρώστια τής έπο- 
χής μας είναι ή χρήσις τών ναρκωτικών, 
πού μέ τήν πάροδο τού χρόνου τείνει νά 
γίνη μία — έπικίνδυνα — καθολική 
έπιδημία μέ οδυνηρές διαστάσεις καί 
πρό παντός μέ θλιβερές συνέπειες γιά 
τήν νεολαία, τήν χρυσή αύτή ελπίδα 
τού έθνους μας. Γιά τήν καταπολέμησή 
της έχουν θεσπισθή αύστηρότατοι νό
μοι άπό τήν πολιτεία, τούς οποίους 
καλείται πρώτη, δπως πάντοτε, νά έφαρ- 
μόση ή Χωροφυλακή, χωρίς καμμία 
έπιείκεια ή καί ύποχωρητικότητα, σέ 
όλόκληρη σχεδόν τήν έπικράτεια. Τά 
άποτελέσματα είναι, οπωσδήποτε, ικα
νοποιητικά, αλλά αύτό δέν θά πή, βέ
βαια, δτι έπαψε ή κυκλοφορία τους καί 
έξωβελίσθη ολοκληρωτικά τό πάθος τών 
ναρκωτικών, πού δλοι γνωρίζουν δτι ξε
κινά άπό τήν καλλιέργεια τών διαφόρων 
ποικιλιών τους καί φθάνει μέχρι τή διά
θεση καί τήν χρήση τους. Ωστόσο ή 
μεγάλη σταυροφορία πού έχει άναληφθή 
άπό όλόκληρη τή Χωροφυλακή, στήν 
έκτεταμένη ζώνη εύθύνης της, έχει περιο
ρίσει στό έπακρο τήν κνκλοφορία τού 
«έπάρατου καί έπικατάρατου» αύτοΰ 
προϊόντος τού λευκού θανάτου, μέ τό 
άδιάκοπο καί άνελέητο κυνηγητό τών

’Αθήνα, στά προάστια καί ένδεχομένως σέ 
έπαρχιακές πόλεις. Έπίσης άπεκάλυψαν 
σωρεία κλοπών καί διαρρήξεων, καθώς καί 
τά ύπόλοιπα μέλη τής σπείρας. Μέρος τών 
κλοπιμαίων βρέθηκε καί κατασχέθηκε_στά 
σπίτια τους, ένφ τά ύπόλοιπα.,.έκποιοΰσαν 
σέ τιμές εύκαιρ'ίας. Τέλος ώμολόγησαν δτι> 
έκλεβαν τσάντες καί δτι διέπραξαν κλοπές 
καί διαρρήξεις σέ σπίτια, καταστήματα, 
περίπτερα καί αύτοκίνητα. Είναι, λοιπον, 
πρός τιμήν τής Ύποδ]νσεως ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης ή άποκάλυψη 
τής έπικίνδυνης αύτής σπείρας καί ή σύλ
ληψη τών μελών της καί έγγράφεται στό 
πλούσιο ένεργητικό της, τό Τον κοσμούν 
καί διανθίζουν τόσες πολλές καί θεαμα
τικές έπιτυχίες. Στήν φωτογραφία μας_ή 
άναπαράσταση τής ληστείας ένώπιον τών 
άρμοδίων Δικαστικών ’Αρχών καί ’Αξιω
ματικών τής Ύποδ ]νσεως Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης.

άσυνειδήτων έμπορων τού είδους. Γιατι 
τά ναρκωτικά, μέ τήν διάδοση πού έχουν 
σήμερα, σέ δλα σχεδόν τά μήκη καί 
πλάτη τής ύδρογείου καί τίς ολέθριες 
έπιπτώσεις τους, μπορούμε άνενδοίαστα 
νά πούμε, δτι είναι ή κοινωνική μάστιγα 
τού αίώνος μας. Είναι, λοιπόν, βέβαιον 
καί δέν διαφεύγει τής προσοχής κανενός 
τό γεγονός, δτι άν δέν ληφθουν δραστικά 
καί συντονισμένα μέτρα, σίγουρα η 
άνθρωπότητα θά άντιμετωπίση σοβαρή 
ψυχική, ήθική καί κοινωνική κρίση άπό 
τήν χρήση τών διαφόρων «ήδονιστικών 
φαρμάκων» δπως προσφυέστατα χαρα
κτηρίζονται τά πάσης φύσεως ναρκωτικά. 
'Ιδιαίτερα, μάλιστα, επικίνδυνη είναι ή 
χρήση τους έκ μέρους τών νέων καί πρό 
παντός τών μικρών ήλικιών, πράγμα πού 
άνησυχεϊ πλέον σοβαρά τήν κοινή γνώμη 
καί τούς ύπευθύνους κρατικούς παρά
γοντας. Τό φαινόμενο, λοιπόν, «ναρκωτι
κά» είναι σήμερα περισσότερο έπικίνδυ- 
νο, μετά τήν διαπίστωση δτι οί πιό 
πολλοί ναρκομανείς είναι νέοι άνθρωποι, 
άκόμη δέ καί παιδιά. Γιά τήν καταπολέ
μηση τής κυκλοφορίας τών διαφόρων 
ναρκωτικών στήν χώρα μας, τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής έχει άποδυθει σ’ ένα 
τιτάνιο άγώνα διώξεως τών έμπόρων τού
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ht είδους, μέ άποτέλεσμα τόν καθημερινό 
περιορισμό της έμπορίας, τόσον άπό τούς 
άδίσ τακτούς αυτούς «πραματευτάς» τοϋ 
λευκού θανάτου, δσον καί της χρήσεώς 
τους άπό τα τραγικά τους θύματα. Οί 
έπιτυχίες των 'Υπηρεσιών μας στόν 
κρίσιμο αύτό τομέα είναι, όμολογουμένως, 
θεαματικές καί άνεπανάληπτες καί θά 
άξιζε τόν κόπο νά προβάλωνται πάντοτε 
άπό τις στήλες τοϋ περιοδικού μας, γιά 
παραδειγματισμό καί συνετισμό των ύπο- 
τρόπων, άλλά ό περιωρισμένος χώρος δέν 
έπιτρέπει τήν άναφοράν όλων αύτών 
των περιπτώσεων. Σταχυολογοΰμε, λοι
πόν, δύο χαρακτηριστικές καί άντιπρο- 
σωπευτικές περιπτώσεις, πού τις έξι- 
χνίασαν μέ έπιτυχία οί 'Υπηρεσίες μας, 
κατά τήν διάρκεια τού μηνός πού πέρασε..

Ή  μία συνέβη στην Χαλκίδα καί άπς- 
καλύφθη ύστερα άπό σύντονες ένέργειες 
τού Τμήματος ’Ασφαλείας καί της 'Υπο- 
διοικήσεως Χωροφυλακής Χαλκίδος καί 
είχε σάν άποτέλεσμα νά άνακαλυφθή 
μεγάλος άριθμός δενδρυλλίων ινδικής 

; καννάβεως, πού καλλιεργείτο άπό άδί- 
στακτους καί θλιβερούς έμπόρους τού 
λευκού θανάτου. Ή  έρευνα γίνεται κά
θε χρόνο, τέτοια έποχή, έπειδή προσφέρε- 
ται γιά τήν καλλιέργεια τοϋ φυτού πού 
άνθεΐ καί ευδοκιμεί στήν χώρα μας, 
όταν καλλιεργηθή σωστά άπό τούς 

Γ |φταΐοντας». 'Ως πρώτη συγκομιδή ήταν 
τ ανακάλυψη 126 καλλιεργουμένων δεν- 

j "όρυλλίων στήν περιοχή τής ’Ερέτριας 
ίί καί συγκεκριμένα πλησίον στό «Νησί 
L των ’Ονείρων». ’Επίσης άπεκαλύφθησαν 
Γ) καί πολλά άλλα σέ διάφορες περιοχές τής 

πόλεως Χαλκίδος καί τής περιφερείας, 
δπου κατά τήν περίοδο αυτή καλλιεργεί
ται άπό (ορισμένους ή ινδική κάνναβις... σάν 
καλλωπιστικό φυτό. Οί 'Υπηρεσίες μας 
άπέστειλαν προς έξέταση άριθμό δεν
δρυλλίων στό ’Εργαστήριο Συστηματικής 
Βοτανικής τής Άνωτάτης Γεωπονικής 
^Χ°λής ’Αθηνών, ή οποία μέ σχετικό 
πόρισμά της άπεφάνθη, δτι περιέχουν 
άλκαλοειδή όπίου μέ ναρκωτικές ιδιό
τητες. Έ πειτα άπό συστηματική έρευνα 
παι εντατική παρακολούθηση τών 'Υπη
ρεσιών αύτών, έχουν έντοπισθή οί δρά
στες καί πιιστεύεται δτι σύντομα θά 
είναι στά χέρια τής Δικαιοσύνης.

Τό δεύτερο κρούσμα παρετηρήθη στήν 
Λάρισα, δπου ένα «μέντιουμ» μαζί μέ 
εναν οικοδόμο καλλιεργούσαν «χασίς» 
μέσα σέ «γκαζοντενεκέδες». Στήν συνέ
χεια μεταφύτευαν τά δενδρύλλια σέ άνάχω- 
μ« τού Πηνειού κι’ έτσι έξασφάλιζαν 
μυστικότητα καί πλούσια συγκομιδή. Οί 
άνδρες, δμως, τού Τμήματος ’Ασφαλείας 

I ΛαρΙσης, μαζί μέ τούς άνδρες τών άλλων 
Γπηρεσιών κατάφεραν νά έξιχνιάσουν τήν 

σοβαρή καί έπικίνδυνη αύτή.,χασισοκαλ- 
j λιέργαα καί νά συλλάβουν τούς δράστες 

Κυριάκο Ίωαννίδη, 29 χρόνων, οικοδόμο 
I καί τόν Άχμέτογλου Μπαχρί, 32 χρόνων, 

που έπαγγέλ-λεται τό «μέντιουμ» στήν 
πόλι, άλλά πού...περιέργως παρά τις 

' "νοομαντικές καί χειρομαντικές» του ίκα- 
νότητες δέν κατώρθωσε, στήν περίπτωση

αυτή, νά ξεφύγη τά πλοκάμια τής ’Ασφα
λείας μας.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ τής ’Αμέσου Έπεμ- 
βάσεως Χωροφυλακής, πού λειτουργούν σέ 
δλες τις πρωτεύουσες τών νομών τής χώ
ρας, συγκροτήθηκαν κατά τήν τελευταία 
15ετία, σύμφωνα μέ τά ευρωπαϊκά πρότυ
πα καί προσφέρουν θετικές καί έποικοδο- 
μητικές ύπηρεσίες στόν τομέα άστυνομεύ- 
σεως, τάξεως καί άσφαλείας. "Αν καί κατά 
ένα τρόπο είναι «καινοφανής» θεσμός, 
ωστόσο έχει γίνει πολύ γνωστός καί άνα- 
γκαΐος, μέχρι σημείου μάλιστα νά άναγνω- 
ρίζουν τό λευκό αύτοκίνητο, μέ τόν «μπλέ 
φάρο» καί τήν χαρακτηριστική «σειρήνα» 
του, μικροί καί μεγάλος άπό τά προάστια 
τών ’Αθηνών, μέχρι καί τήν πιό άκραία 
«εσχατιά» τής χώρας μας. Καί είναι γεγονός 
δτι κι’ αν μας συμβή στήν καθημερινή ζωή 
μας, άπό τήν άπλούστερη έως τήν σοβαρώ- 
τερη ύπόθεση, τό πρώτο πού θά σκεφθοΰμε 
είναι νά καλέσωμε τήν «’Άμεση Δράση», 
ή τήν «Άμεση ’Επέμβαση»,δπως χαρα
κτηριστικά λέγεται, γιά νά ζητήσωμε τήν 
σωστική της παρέμβαση σέ όποιαδήποτε 
ώρα τού 24ώρου. Τότε οί άκούραστοι άν
δρες τών Υπηρεσιών αύτών θά σπεύσουν 
μέ τό δχημά τους, στόν συντομώτερο δυνα
τόν χρόνο, γιά νά δώσουν λύση στά διάφορα 
ζητήματα πού άνακύπτουν, νά διευθετή
σουν παρεξηγήσεις, νά έξιχνιάσουν διάφορα 
άδικήματα ή νά σώσουν—άκόμη καί ζωές. 
Μιά τέτοια σωτήρια παρέμβαση έπραγμα- 
τοποιήθη πρόσφατα άπό τό περιπολικό τής 
«’Αμέσου Έπεμβάσεως» τού ’Αστυνομι
κού Τμήματος Ν. ’Ιωνίας, οί άνδρες τού 
οποίου άνέσυραν άπό τό «ρέμα» Ν. ’Ιωνίας 
δύο άνήλικα καί χαριτωμένα άγοράκια, 
τόν Βασίλειο Παναγόπουλο καί τόν ’Αντώ
νιο Κωνσταντινέα, 10 καί 9 χρόνων, τά 
όποια είχαν πέσει στήν κοίτη του, παρα
συρμένα άπό τήν άνεμελιά καί τόν πηγαίο 
αύθορμητισμό τού παιγνιδιού τους. Καί 
ένώ τό σούρουπο είχε άρχίσει νά απλώνε
ται, άρχισε παράλληλα καί ό φόβος νά κυ- 
ριεύη τούς μικρούς «μπόμπιρες», μέ άπο
τέλεσμα νά ξεσπάσουν σ’ ένα σπαρακτικό 
κλάμα καί νά καλούν σέ βοήθεια. Τό ευτύ
χημα γιά τούς μικρούς φίλους ήταν, δτι τις 
φωνές τους άκουσαν οί περίοικοι, οί όποιοι 
καί ειδοποίησαν τήν «’Άμεση ’Επέμβαση», 
περιπολικό τής οποίας κατέφθασε άμέσως 
στόν—παρ’ ολίγο—τόπο τού άτυχήματος, 
κι’ έτσι οί άνδρες τού πληρώματος έπε- 
δόθησαν στήν σωστική έπιχείρηση τής 
διασώσεώς τους, άφοΰ προηγουμένως κα
τέβηκαν στήν κοίτη τού «ρέματος». Οί 
μικροί φίλοι άνεσύρθησαν σώοι καί παρε- 
δόθησαν, άκολούθως, στήν Στέγη Ανη
λίκων Ν. ’Ιωνίας, δπου φιλοξενούνται.

ΤΟ «ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ» περιστατικό, πού 
σταχυολογήσαμε άπό τό πλούσιο '«ρε
περτόριο» τών 'Υπηρεσιών μας, είναι άντι- 
προσωπευτικό τής σημερινής νοοτρο
πίας τών νέων καί τών.,.νεανιζόντων ωρί
μων τής εποχής μας. 'Η  ύπόθεσις άπε- 
καλύφθη μέ κάθε λεπτομέρεια άπό Τμήμα 
Άσφαλείας πόλεως τής Πελονοννήσου

και προσφέρεται γιά μιά «σύντομη καί 
εύχάριστη» γεύση. Τό σώμα τού έγκλήμα- 
τος έχει καί τις εύθυμες πλευρές του, γιαυ- 
τό καί παραθέτομε τήν έξελικτική πλοκή 
του μέ κάθε λεπτομέρεια. Ή  οικογένεια 
τού Νικ. Πολυζ.,.ζοΰσε ήρεμα καί άγα- 
πημένα καί δλοι τήν θεωρούσαν πατριαρ
χική καί εύλογημένη, γιά τις θαυμάσιες 
άρχές καί τό άνώτερο ήθος τών μελών της. 
Ωστόσο καί ή ιδανική αύτή οικογένεια, 
παρά τήν έπιφανειακή εύτυχία της, ύπέ- 
κρυπτε τό βαθύτερο δράμα της, πού τε
λευταία ήλθε στήν έπιφάνεια, γιά νά έξε- 
τασθή λεπτομερειακά άπό τό Τμήμα 
Άσφαλείας πού προαναφέραμε, Συγκεκρι
μένα τό διαμέρισμα τού Ν.Π·, χωρίς νά 
έχη ποτέ έμφανώς τιυλάχιστον.—παρα- 
βιασθή, ωστόσο έμαστίζετο κυριολεκτικά 
άπό άφανή,..τρωκτικά, πού είχαν κατορ
θώσει νά φθάσουν μέχρι τά ιδιαίτερα έρμά- 
ρια, άπό τά όποια άφαιροΰσαν κατά δια
στήματα καί κατά δόσεις, δ,τι εΰρισκαν μέ
σα σ’ αύτά. Ή  πρώτη, λοιπόν, περίεργη 
κλοπή 40.000 δραχμ. κατηγγέλθη πρόσφα
τα στήν ’Ασφάλεια άπό τόν παθόντα καί 
άμέσως άρχισε μία έπισταμένη έρευνα 
προς· δλες τις κατευθύνσεις, γιά τήν άνα
κάλυψη δραστών καί κλαπέντων. Ά πό 
τήν αυτοψία πού έκαναν οί άνδρες τής 
Άσφαλείας δέν διεπίστωσαν ίχνη πα- 
ραβιάσεως τής ντουλάπας, ούτε καί διαρ- 
ρήξεως τού σπιτικού, γιαυτό καί ή κλοπή 
φαινόταν 6λο καί περισσότερο περίεργη, 
έπειδή άκριβώς δέν έμπαινε μέσα ξένο 
πρόσωπο, έκτος άπό τό ζευγάρι καί τά δύο 
έφηβικής ήλικίας—παιδιά τους. Ή  μόνη, 
λοιπόν εύλογη εξήγηση ήταν δτι ό δράστης 
θά έπρεπε νά είχε μπή μέσα μέ άντικλείδι. 
Μετά παρέλευση ΙΟημέρου περίπου άπό 
τήν άναγγελία τής πρώτης διαρρήξεως, 
παρουσιάσθη στήν ’Ασφάλεια ή σύζυγος 
τού θύματος, ή όποια μέ τήν σειρά της κα
τήγγειλε δτι άπό τήν ντουλάπα της, είχαν 
κλαπή 30.000 δραχμές, τά χρυσαφικά της 
καί δλες οί πολυτελείς τουαλέττες άπό τήν 
πλούσια «γκαρνταρόμπα» της. Έ γινε έκ 
νέου αυτοψία, άλλά—περιέργως—καί πάλι 
δέν βρέθηκαν ίχνη διαρρήξεως, μέ άποτέ
λεσμα ή ύπόθεση νά καταλήξη σέ μυστη
ριώδες «σήριαλ», τό όποιον έπρεπε νά έξι- 
χνιάσουν οί συνηθισμένοι σέ παρόμοια... 
τέστ δοκιμασίας, άνδρες τής Άσφαλείας.

Μέ τά στοιχεία πού είχαν, ήταν βέβαιοι 
δτι ή διάρρηξη είχε γίνει άπό άνθρωπο τού 
σπιτιού, άλλ’ άπό ποιόν; 'Η  έρευνα πήρε 
καλό δρόμο, γιατί τό πρώτο πράγμα πού 
ήλθε στήν έπιφάνεια ήταν δτι τό άνδρόγυνο 
είχε ξεχωριστά πορτοφόλια καί δτι—άκόμη 
ήταν φανατικοί καί άθεράπευτοι χαρτοπαΐ- 
κτες. Τέλος προέκυψε, δτι τήν ημέρα πού 
ό σύζυγος είχε καταγγείλει τήν διάρρηξι 
καί τήν άπώλεια τών χρημάτων ή «έρίτιμος» 
σύζυγος είχε χάσει 45.000 δραχμές στό 
κούμ—κάν, ένώ κατά τήν δεύτερη καταγ
γελία άπό τήν σύζυγο, αύτός είχε χάσει τά 
διπλά στήν πόκα.

Ή  άνάκρισι άνέσυρε καί τήν τελευ
ταία πτυχή τής ύποθέσεως καί έρριξε 
άπλετο φώς στις διαρρήξεις τού στενού 
οικογενειακού περιβάλλοντος, πού πολλές 
φορές μαστίζουν τόν συζυγικό «κορβανά».
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TH N  20-5-1976 ΑΦ ΙΧΘΗ ΣΑΝ είς Θεσσαλο
νίκην πραγματοποιοϋντες δήμερον εκπαιδευτικήν 
εκδρομήν είς ’Ανατολικήν Μακεδονίαν καί Θράκην 
οι μαθηταί τον Βου έτους τής Σχολής ’Αξιωματι
κών Χωροφυλακής. Τους Δοκίμους ’Αξιωματι
κούς έδεξιώθη είς τό Ξενοδοχείον «ΚΑΨ Η Σ» ό 
Διευθυντής ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος 
κ. ΣΑ Κ Ε Λ ΛΑ Ρ Η Σ ΧΡΗΣΤΟΣ.

Τήν 21-5-1976 άνεχώρησαν όδικώς έκ Θεσ
σαλονίκης δι Άλεξανδρούπολιν. Καθ’ οδόν καί 
είς τό Χωρίον Άσπροβάλτα ό Πρόεδρος καί τό 
Κοινοτικόν Συμβούλων τοϋ χωρίου ώς καί πλήθος 
κατοίκων ύπεδέχθησαν τους Δοκίμους με λουλού
δια καί αυθορμήτους προσφωνήσεις δπως «Στα
ματήστε νά σάς δούμε», «Σάς αγαπούμε». Ό  
επί κεφαλής τών Δοκίμων Άντισυνταγματάρχης 
κ. ’Αραποστάθης, συγκινηθείς έκ τών μή αναμε
νομένων αυθορμήτων εκδηλώσεων έπέδωκε τήν 
πλακέττα τής Σχολής είς τόν Πρόεδρον τής Κοινό
τητας. ’Ακολούθως άνεχώρησαν καί διελθόντες 
τήν Καβάλαν περίηγήθησαν τήν Ξάνθην—Κομοτι- 
νήν, άφίκοντο δέ είς Άλεξανδρούπολιν οπού, αφού 
κατέθεσαν στέφανον είς τό ήρώον τής πόλεως, 
τούς έδεξιώθη δ Διοικητής Χωροφυλακής "Εβρου 
Άντισυνταγματάρχης κ. Π Α Τ Σ Α Τ Ζ Η Σ  Κων] 
νος. Είς τήν δεξίωσιν παρέστησαν άπασαι αί 
άρχαί τής πόλεως.

Τήν 22-5-1976 άνεχώρησαν έξ ’Αλεξανδρουπό- 
λεως καί μετέβηααν είς Γέφυραν—Κήπων ένθα 
προσέφερον δώρα είς τούς φρουρούς τών συνόρων. 
’Ακολούθως περιηγήθησαν τάς πόλεις Σουφλί— 
Διδυμύτειχον — Πνθιον — Όρεστιάδα, έπανακάμ- 
ψαντες είς Καβάλαν δπου τούς έδεξιώθη ό ’Ανώ
τερος Διοικητής Χωροφνλ.ακής ’Ανατολικής Μα
κεδονίας Ταξίαρχος κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΑΟΣ. Είς 
τήν δεξίωσιν παρέστησαν ό Βουλευτής Καβάλας 
κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, απασαι at άρχαί τής πόλεως 
καί μαθηταί τών Γυμνασίων. Κατά τήν διάρκειαν 
τής δεξιώσεως ό Νομάρχης Καβάλας κ. ΚΟΥΡΚ- 
ΤΣ Η Σ  προσεφώνηαε τούς Δοκίμους ’Αξιωματι
κούς

Τήν 23-5-1976 άφοϋ περιηγήθησαν τά άξιοθέ- 
ατα τής Καβάλας συνοδευόμενοι ύπό ’Αξιωματι
κών τής Διοικήαεως Χωροφυλακής άνεχώρησαν 
διά τά οχυρά ΡΟΥΠΕΑ καί ΠΡΟΜ ΑΧΩΝΑ— 
Σερρών. Καθ' οδόν έπεακέφθησαν τούς άρχαίους 
Φιλίππους καί άκολούθως τό ήρωίκόν Δοξάτον, 
δπου κατέθεσαν Στέφανον είς τό ήρώον τής πόλεως 
παρουσία τοϋ Δημάρχου κ. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ, τοϋ 
Δημοτικού Συμβουλίου καί πλήθους κόσμον.

’Ακολούθως άνεχώρησαν διά τά Έλληνοβουλ- 
γαρικά σύνορα, διήλθον έκ Δράμας—Άλιστράτης 
—Νέας Ζίχνης Σερρών, έπεακέφθησαν τά άχυρά 
ΡΟΥΠΕΑ καί τούς Φρουρούς τοϋ Φυλακίου Προ- 
μαχώνος καί προσέφερον προς αυτούς δώρα.

Τάς άπογευματινάς ώρας τής ίδιας ημέρας 
έπανέκαμφαν είς Σέρρας ένθα τούς έδεξιώθη ό 
Διοικητής τής Διοικήαεως Χωροφυλακής Σερρών 
Συνταγματάρχης κ. ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ.

Τήν 24-5-1976 άνεχώρησαν έκ Σερρών δι’ 
’Αθήνας με τάς ώραιοτέρας τών άναμνήσεων καί 
εντυπώσεων. Καθ’ όδόν κατέθεσαν στέφανον είς 
τό ήρώον τοϋ ΛΑ ΧΑ Ν Α  καί έπεακέφθησαν τό 
ομώνυμον Μουσείον.
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«Κλείσε μέσα στήν ψυχή σου τήν Ελλάδα καί θά 
αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο».. . . είπε ό ’Εθνικός 
μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, άγναντεύοντας άπό τό 
ακρωτήριο τής Ζακύνθου τήν 'Ελλάδα. Σ’ αύτό τό 
άγνάντεμα ήταν πάντα στραμμένα τά 'Επτάνησα μέ 
ένα πόθο άσβηστο. Τήν Ένωσι! Καί τήν 21 Μαίου 
1864, ό πόθος καί τό όνειρο έγινε πραγματικότης. Ή  
γαλανόλευκη κυμάτιζε υπερήφανη στά κάστρα, στά 
καμπαναριά καί στά σπίτια. Ή  γλυκιά μάνα τά σκέ
παζε πάλι στήν αγκαλιά της, όπως τραγούδησε μονα
δικά ό Έπτανήσιος ποιητής ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 
«Ευλογημένη τρεις φορές, εύλογημένη ή μέρα πού 
βρήκαμε τόν κόρφο σου γλυκειά—γλυκειά Μητέρα!».

Εκατόν δώδεκα χρόνια πέρασαν άπό τότε. Όμως ή 
’Εθνική μνήμη ποτέ δέν ξέχνα τόν Μάϊο έκείνο τού 
1864 καί πάντα τιμά όπως πρέπει τήν έπέτειο. ’Εξαιρε
τικά λαμπρός υπήρξε ό έφετεινός έορτασμός τής Ένώ- 
σεως τής Έπτανήσου μέ τήν μητέρα Ελλάδα, ό όποίος 
συνέπιπτε μέ τήν συμπλήρωσι διακοσίων έτών άπό τήν 
γέννησι τού μεγάλο. Έπτανήσιου πολιτικού, τού πρώ
του Κυβερνήτου τής Ελλάδος Ίωάννου Καποδίστρια. 
Ή  παρουσία τού Προέδρου τής Ελληνικής Δημοκρα
τίας κ. Κωνσταντίνου Τσάτσου έλάμπρινε τήν έπιση- 
μότητα τών έκδηλώσεων αί όποΐαι έσημείωσαν έξαι- 
ρετικήν έπιτυχίαν. ΕΙς τόν έορτασμόν παρέστη έπίσης 
Κυβερνητικόν κλιμάκιον, ή ήγεσία τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας καί πολλοί άλλοι 
έπίσημοι. Τήν Χωροφυλακήν έξεπροσώπησεν ό ’Αρχη
γός τού Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κου- 
τσιανάς.
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