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Οί νέοι ’Ανθυπομοί
ραρχοι μέ νψωμένην 
τήν δεξιάν δίδουν τόν 
νενομισμένον δρκον ε
νώπιον τοΰ Προέδρου 
τής Δ ημοκρατίας δ 
όποιος έν συνεχεία 
παραδίδει είς ένα έκα
στον έξ αυτών τό ξ ί 
φος τον ’Α ξιωματι
κόν.

Λ
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

Τόν περασμένο μήνα εβδομήν
τα π έ ν τ ε  ν έ ο ι ’ Ανθυπομοίραρ~ 

χοι πύκνωσαν τ ι ς  τ ά ξ ε ι ς  των ’ Α
ξ ιω μ α τ ικ ώ ν   ̂τη ς Χωροφυλακής.Σέ 
μ ιά  σεμνή αλλά ε π ιβ λ η τ ι κ ή  τ ε λ ε 
τή στό προαύλ ιο  των Σχολών Χω
ροφυλακής^ έδωσαν τόν  όρκο τ ο υ ’Α- 
β ιω μ α τ ικ ο ύ  κ α ί  ύπεσχέθήσαν  ενώ- 
π ι 0 ν „τ ?^ Προέδρου τη ς  Απαοκοα- 
τ ι α ς  π ι σ τ ι ν  ε ι ς  τήν  Π ατρ ίδα ,τό  
Σύνταγμα κ α ί  τ ο ύ ς  Νόιχουο του" 
Κ.ράτου ς" .

j l j  Τρία χρόν ια  σπουδών στήνΣχο- 
( λή Α ξ ιωματ ικών  Χωροφυλακής, 

τό Ανώτατο α υ τ ό ’ Ε κ π α ιδ ε υ τ ι κ ό ' Ί -  
ορυμα του δώματος, έφά ι ι ιλλο  κα ί  
ισ ό τ ιμ ο  μέ τά άλλα 'Ανώτατα  Εκ
πα ι ο ε υ τ ι κ ά 1 Ιδρϋιχατα τη ς  Χώρας
δχι μ ό ν ο ν " τ ύ π ο ι ς " άλλα κ α ί  "ού- 
σ ία"^έδωσαν  στούς  ν έ ο υ ς ’ Ανθυπο
μο ιράρχους  τήν  σωστή π ν ε ιμ α τ ι κ ή  
συγκρότηση κ α ί  τά απαρα ίτη τα  έ -  
π ισ τ η μ ο ν ικ ά  εφόδ ια  ώστε νά άντα- 
π ο κρ ιθο ύν  μέ ε π ι τ υ χ ί α  στό δύσκο
λο κο ινων ι_κό^λε ιτούργημα τ ο ΰ ’ Α- 
ξ ιω μ α τ ικ ο υ  τη ς  Χωροφυλακής.

j l j  Τό Σώμα τής  Χωροφυλακής ρέ 
^  ξ εχ ω ρ ισ τή  π ερ η φ άν ε ια  υποδέ

χθηκε στούς  ^κόλπους του τούο νέου" 
Αξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς  , Στά πρόσωπά rm7r 

β λ έ π ε ι τ ο μ έ λ λ ο ν , τ ή ν  γέφυρα πού 
έ ν ώ ν ε ι^ τ ό  επ ι τ υχ η μ ένο  " σήμερα" 
μέ τό έλπ ιδοφόρο"αύριοV τού-ςδ ια-  
δόχους τής  σκυτάλης  μ ια ς έ ν δ ο ξ η ς  
ι σ τ ο ρ ία ς  πού σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι  χωρίς  
καμμιά  δ ιακοπή έπ ί  143 χ ρ ό ν ια .

"Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"
V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
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Μετά ταύτα  έψ άλη  δοξολογία χοροστατήσαντος τοί 
Σ εβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρ ω γ ώ ν  κ .  Κ αλλινίκου,! 
συνεπικουρουμένου ύπό τοϋ Π αν. ’Αρχιμανδρίτου Τα-' 
γματάρχου -  Ίεροκήρυκος Χ ωροφυλακής κ . ’Αμβροσίου 
Λενή κα ί ά λλω ν κ λη ρ ικ ώ ν , κα ί οι νέοι ’Ανθυπομοίραρ
χ ο ι, ΰψ ώ σ α ντες  τήν δ εξ ιά ν , έδωκαν τόν νενομισμένον , 
ορκον.

’ Ακολούθως ό Δ ιοικητής τής Σχολής ’Α ξιωματικών ί 
Συνταγματάρχης κ . Σ πυρίδων Φ τερνιάτης άνέγνωσί 
τή ν Ή μερησίαν Δ ιαταγήν ε ις  τήν οποίαν μεταξύ άλλων 
είπε :

«Ν έ ο ι  ’Α ν θ υ π ο μ ο ί ρ α ρ χ ο ι ,
Μετά μεγάλης χαράς , άλλά  κα ί βαθυτάτης συγκινή-1 

σεως , χα ιρ ετ ίζω  τήν έκ τής Σχολής έξοδόν σας .

Τά πλούσια  π νευμ ατικά  έφόδια  κα ί α ί έξαιρετικαΙ 
ψ υ χ ικ α ί άρετα ί, τάς οποίας , κατά τήν διάρκειαν τής έκ- ; 
πα ιθεύσεώ ς σ α ς , μέ ιδιαιτέραν φροντίδα τής Σχολής,· 
έκαλλιεργήσατε , άποτελούν τήν μεγαλυτέραν έγγύησιν, ί 
δχι μόνον διά τήν έπαγγελματικήν σας έ ξ έ λ ιξ ιν , άλλα 
κα ί διά νά καταστήτε πολύτιμο ι κα ί άξιοζήλευτο ι συντ£ 
λ εσ τα ί, πάσης εύγενοΰς κο ινω νική ς κα ί ήθικής προσπα- 
θ ε ία ς .
Ν έ ο ι  ’Α ν θ υ π ο μ ο ί ρ α ρ χ ο ι ,

Πρό ολίγου έδώσατε τόν ορκον τοϋ ’Α ξιωματικού·1
Τηρήσατέ τον ζηλοτύπω ς κα ί μετ’ εύλαβείας και I 

έ'χετε πάντοτε αύτόν ώ ς  όδηγόν τώ ν  σ κ έψ εω ν κα ί τών t  
πράξεων σας .

"Οταν, μετ’ ο λ ίγο ν , μεταβήτε εις τάς 'Υπηρεσία! 
σας , έπιδοθήτε μέ θέρμην ε ις  τήν έκπλήρωσιν τώ ν  καθη
κόντω ν κα ί υποχρεώσεων σας κα ί δ ιαχειρισθήτε τήν έ» 
τής πολ ιτε ίας έμπ ιστευθεΐσαν είς υμάς έΕουσίαν, μέ σύ-, 
_____________________________________ ;____________ #

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΕΥΗΡΕΣΤΗΘΗ ΟΠΩΣ ΑΠΟΝΕΙΜΗ ΤΑ ΞΙΦΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Παρακαλεϊ δπως εύαρεστηθήτε κα ί παραστήτε είς 
τή ν τελετήν όρκωμοσίας τώ ν  ’Ανθυπομοιράρχων Τ άξεως 
1976 είς τήν Σχολήν ’Α ξιω μ ατικώ ν Χ ωροφυλακής (Με
σογείω ν 96) τήν ΙΟην ’ Ιουνίου 1976, ήμέραν Πέμπτην 
κα ί ώραν 10 .00’ .

Ή  πρόσκλησις αύτή άπεστάλη πρός τούς παραστάν- 
τας είς τήν τελετήν τής όρκωμοσίας τώ ν  νέω ν ’Ανθυπο
μοιράρχων , ή όποια έγένετο μέ τήν καθιερωμένην έπ ι- 
σημότητα είς τόν περίβολον τώ ν  Σχολών Χ ωροφυλακής 
κα ί κατά τήν όποιαν ό κ . Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έπ έ- 
δωσε τά  ξ ίφ η  είς τούς νεοπροαχθέντας ’Ανθυπομοιράρ
χου? · , ,Κατά τήν ά φ ιξ ίν  του τόν κ . Πρόεδρόν υπεδέχθησαν, 
ε ίς  τήν είσοδον τώ ν  Σχολών , ό 'Υπουργός Δημοσίας Τά
ξεω ς κ . Γεώργιος Σταμάτης , μετά τοϋ Γενικού Γραμμα- 
τέω ς  τού 'Υ πουργείου κ . ’Α ναστασίου Μ πάλκου κα ί τού 
’Αρχηγού Χ ωροφυλακής Ά ντισ τρατήγου  κ .  Νικολάου 
Κ ουτσ ιανά .

Μετά τήν έπ ιθεώρησιν ύπό τού Προέδρου τής Δημο
κρατίας τού τ ιμητικού άποσπάσματος, μέ έπ ικεφαλής 
τήν Πολεμικήν Σημαίαν τού Σώματος κα ί τήν άνάκρου- 
σ ιν τού ’Εθνικού "Υμνου, έπηκολούθησεν έπιθεώρησις 
τώ ν  παρατεταγμένων τμημάτω ν τής Σχολής ’Α ξιωμα
τ ικ ώ ν  .

Έ ν  συνεχεία  έγένετο ή παράδοσις τής Πολεμικής 
Σημαίας είς τόν ’Αρχηγόν τής Διοικούσης Τ άξεως Δοκί
μω ν ’Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν , άπό τόν ’Αρχηγόν τής Τ άξεως τώ ν  
ν έω ν  ’Α νθυπομοιράρχων.

Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ Ι Α  ΙΜΕΠ



νεσ ιν κα ί με γνώ μονα πάντοτε τήν ΙΔΕΑΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙ-- 
ΜΟΤΗΤΟΣ , ήτις αποτελεί πρωταρχικόν στοιχείον ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙ 
ΤΕΙΑΣ.

Κ αταστήσατε έμπράκτως κα ί έν π νεύμ ατι δ ικα ία ς, 
ίσης κα ί άμερολήπτου μεταχειρ ίσεως , έκδηλον τό στορ
γικόν σας ένδιαφέρον πρός πάντα  π ο λ ίτη ν , τόν όποιον 
έτάχθητε νά ύπηρετήσητε κα ί δταν άκόμη ή άδήριτος 
ύπηρεσιακή άνάγκη επ ιβάλη τήν αυστηρόν εφαρμογήν 
τοΰ Νόμου.

Καί ή ομιλία τοΰ κ .  Δ ιοικητοΰ κατέληξεν ώ ς εξής :
» ’Εξ άλλου , χάρις εις τήν στιβαράν καί π εφ ω τ ισ μ έ -  

νην πολ ιτ ικήν μας 'Η γεσ ία ν , οί ο ιωνοί ΰπό τούς όποιους 
άναλαμβάνετε τήν άσκησιν τω ν  ν έω ν  σας καθηκόντων 
είνα ι άριστοι κα ί προοιωνίζουν γόνιμον κα ί λαμπρόν 
σταδιοδρομίαν.

Π εραίνων σας συγχα ίρω  θερμώς έπ ί τή ονομασία 
σας εις Α νθυπομοιράρχους, ευχόμενος λαμπρόν εις 
δλους σας μέλλον ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ» .

Έ ν  συνεχεία  οί π<*Ρ®τεταγμένοι νέο ι Ά νθυπομ ο ί- 
ραρχοι έκαλοΰντο κατά σειράν έπ ιτυχ ία ς  έξόδου τω ν  έκ 
της Σχολής καί παρελάμβανον τό ξ ίφ ο ς  ΰπό τού κ . Προ
έδρου τής Δημοκρατίας , ό όποιος κα ί συνέχαιρε ένα έκ α 
στον διά τήν όνομασίαν του κα ί τήν έπ ιτυχή  έκ τής Σχο
λής έξοδόν τ ο υ .

’Ακολούθως έπραγματοποιήθη παρέλασις α υτώ ν  κα ί 
τώ ν Δ οκίμων ’ΑΕ ιωματικών πρό τοΰ κ .  Προέδρου κα ί 
-ών λο ιπώ ν έπ ισ ή μ ω ν , κατά τήν οποίαν έπροπορεύετο 
παιανίζουσα ή Μουσική τοΰ Σώματος .

Είς τήν έκδήλω σιν παρέστησαν ό Υ πο υργός Δημο- 
σίας Τ άξεως κ . Γεώργιος Σ ταμάτης, ώ ς έκπρόσωπος τής 
Κυβερνήσεως , πολλοί Β ουλευτα ί, ό Γενικός Γραμματεύς

τοΰ Υ πο υργείο υ  Δημοσίας Τ άξεως κ .  “Αναστάσιος 
Μπάλκος , ό άναπληρωτής Νομάρχης ’Α ττικής κ . Κ ων
σταντίνος Δαβάκης , ό Δήμαρχος Π ειραιώς κ . Α να σ τά 
σιος Βουλοδήμος κα ί ό Πρόεδρος τοΰ Δημοτικού Συμβου
λ ίου ’Α θηνών κ .  Ό δυσσεύς Τσουκόπουλος .

“Επίσης έτίμησαν διά τής παρουσίας τω ν  τήν έκδή- 
λω σ ιν  ό Α ρχηγός τώ ν  ’Ε νόπλων Δ υνάμεω ν Στρατηγός 
κ . Δ ιονύσιος ’Αρμπούζης , ό ’Αρχηγός Στρατού κ . “Ιω άν
νης Ν τάβος, ό ’Αρχηγός ’Αεροπορίας κ .  Περικλής Οικο
νόμου , ό ’Αρχηγός Χ ωροφυλακής ’Α ντιστράτηγος κ . Νι
κόλαος Κ ουτσ ιανάς, ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Π όλεων κ . 
Θεόδωρος Τ ζήμας, ό ’Αρχηγός Λ ιμενικού Σώματος 
Υ ποναύαρχος κ . “Αλκιβ ιάδης Σκιαδμς, ό ’Αρχηγός Π υ
ροσβεστικού Σώματος κ . Κ ω νσταντίνος Γκίκας , οί Α’ καί 
Β’ Ύ παρχηγο ί Χ ω ροφυλακής, Υ ποστράτη γο ι κ .κ . 
’Αγησίλαος Κ ωνσταντουδάκης κα ί Δ ιονύσιος Γερόπου- 
λο ς, ό Γ’ ’Επιθεωρητής Χ ωροφυλακής “Υποστράτηγος 
κ .  Μ ιλτιάδης Ά ρ γ ιά ννη ς , άλλοι ’Α νώ τατο ι κα ί “Α νώ τε
ροι ’Α ξιωματικο ί τώ ν  ’Ε νόπων Δ υνάμεω ν κα ί Σ ω μάτω ν 
’Α σφαλείας καθώς κα ί άντιπροσω πεΐα ι τώ ν  παραγω γι
κώ ν Σ χ ο λώ ν .

Παρέστησαν έπίσης ό Πρόεδρος κα ί ό Ε ϊσαγγελεύς 
τοΰ ’ Αρείου Πάγου κ .κ . Κ ω νσταντίνος Ζαχαρής κα ί Ευ
στάθιος Μ πλέτσας, ό Πρόεδρος τοΰ Έ λεκτικοΰ  Συνε
δρίου κ .  Γεώργιος Κ ουνουπ ιώ τη ς, έκπρόσωποι τώ ν  
Δ ιο ικητικώ ν κα ί Δ ικαστικώ ν ’Α ρ χώ ν, ’Ε πίτιμοι ’Αρχη
γοί Χ ωροφυλακής κα ί άλλοι έν άποστρατεία ’Α νώτατοι 
’Α ξιωματικο ί τού Σ ώματος, οί ΚαθηγηταΙ τής Σ χολής, 
οί σ υγγενε ίς  τώ ν  νέω ν ’Ανθυπομοιράρχων κα ί πολλοί 
άλλοι προσκεκλημένοι.

Μετά τό πέρας τής έκδη λώ σεω ς, πρός τ ιμ ήν τώ ν  
προσκεκλημένων , παρετέθη δ εξίω σ ις ΰπό τού ’Αρχηγού 
Χ ωροφυλακής ’Αντιστρατήγου κ .  Νικολάου Κ ουτσ ιανά . 
Είς τάς φ ω το γρ α φ ία ς  μας στιγμ ιότυπα  άπό τήν τελετή ν .
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Γ ρ ά φ ε ι :
ό κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 

"Αντιστράτηγος έ.ά. 
"Επίτιμος "Αρχηγός Χωροφυλακής

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

"Ο αστυνομικός θεσμός ε ίνα ι πανάρχαιος· χάνετα ι εις τά βάθη τώ ν  α ιώ 
νω ν  . 'Ό πως τό κακόν , τό έγκλημ α , ή αδικία ένεψανίσθησαν άπό τώ ν  πρώ
τω ν  βημάτων τής άνθρωπότητος , οΰτω  κα ί ή ιδέα τής δ ιώ ξεω ς κα ί τής τ ι
μωρίας τοΰ άδικοπραγοΰντος κα ί ά ντ ικο ινω ν ικώ ς  δρώντος άνεφάνη  άπό τής 
ίδιας επο χή ς .

Εις δλας τάς μορφάς τής κο ινω νία ς εΰρίσκομεν τόν άστυνομικόν θεσμόν . 
Δ ιά τούτο ή άστυνομία ΰπήρξεν άνέκαθεν συνυφασμ ένη  μέ τήν Π ολιτείαν 
κα ί ή όργάνωσις κα ί ή ά νά π τυξ ις  ταύτης έξηρτώντο έκ τής όργανώσεως καί 
έξελ ίξεω ς  τής Π ολιτείας.

Έ νεκα  τούτου ή άστυνομία δέν έλ ε ιψ ε ν  άπό τήν ζω ή ν οΰδενός τώ ν  άρ- 
χ α ίω ν  λα ώ ν , όπως δέν λ ε ίπ ε ι κα ί άπό τήν ζω ή ν τώ ν  σημερ ινών Κ ρ ατώ ν. 
«Ε ίνα ι μία κο ινω νική  λειτουργία  δπως ή γλώ σ σ α , τό έθιμον , τό δίκαιον κα ί 
ή θρησκεία κα ί άναπτύσσετα ι ε ίςκάθεάνθρω π ίνη ν κο ινότητα , δπου ύφ ίσ τα ν- 
τα ι κο ινω νικο ί σ χ έσ εις , άφοΰ καμμία κο ινω ν ία  δέν μπορεί νά ΰπάρξη έάν 
δέν έπικρατή τ ά ξ ις » .

Σ υνεπώ ς δέν ήτο δυνατόν νά λείπη κα ί άπό τήν έπαναστατημένην Ε λ 
λάδα , δπως δέν έλ ε ιψ ε  κα ί άπό τήν υπόδουλον Ε λ λ ά δ α .

Μέρος
Α'

Η
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΥ

ΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ

Διά νά γίνουν ευχερέστερα κατα 
νοητά τά αστυνομικά πράγματα κατά  
τήν έπανάστασιν, πρέπει οπωσδή
ποτε νά άναλνθή τό ίσχΰσαν κατα  
τήν τουρκοκρατίαν άστυνομικόν κα
θεστώς. Κατά τήν τουρκοκρατίαν 
ή αστυνομική εξουσία ήσκεΐτο το 
μέν υπό Τούρκων, τό δέ υπό 'Ελλή
νων. 'Η διφυής αντη Αστυνομική 
εξουσία υπεβλήθη έκ τών πραγμά
των καί έξυπηρέτει άμφοτέρας τάς 
εθνότητας.

Τά περί τών ’Οθωμανικών αρχών 
καί τής εξουσίας κα ί δικαιοδοσίας 
αυτών πληροφορονμεθα κατά τρό
πον επίσημον άπό τάς εκθέσεις τας 
όποιας ή τότε 'Ελληνική Κ νβέριησις  
νπέβάλεν εις τούς Πρέσβεις τών 
ύπογραψάντων τό πρωτόκολλου τοΰ 
Λονδίνου τριών προστατίδων δυνά
μεων, καί α ϊτινες εϋρηνται εις τά  | 
αρχεία τής 'Ελληνικής Παλιγγενε
σίας.

' Η ’Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
ώς άναφέρεται εις τάς περί ών πρό
κειτα ι εκθέσεις, τήν κατακτηθείσαν 
χώραν διήρεσε εις Τμήματα τά 
σαντζάκια  ή άγιαλετέ καλ.ούμενα.
Αί άρχαί όμως αύτα ι δέν ήσαν 
ομοιόμορφοι εις όλα τά σαντζάκια, 
άλλά διέφερον άπό τόπου εις τόπον.
'Η όργάνωσις λοιπόν τών άρχών 
τούτων είχεν ώς ακολούθως:
α. Πελοπόννησος.

'Η  Πελοπόννησος Αποτελεί ίδιον 
σαντζάκιον, τοΰ όποιου διοικητής 
πολιτ ικός καί στρατιω τικός ήτο ό 
Μορά—Βαλ.εσή, πασάς τριών ου
ρών. «'Ο  όποιος αν καί κατά πάντα 
Απόλυτος, έχρεώοτει όμως νά φέρη- 
τα ι σύμφωνα μέ τά αυθεντικά ψηφί
σματα , τά κανονίζοντα τήν εσωτε
ρικήν δ ιο ίκησ ιν». 'Η Πελοπόννησος 
διηρεϊτο εις "!4 ’Επαρχίας. Εκάστη 
τούτων είχεν ένα Καδήν (δ ικαστήν  
ιεροδίκην), ένα βοεβόδα (Δ ιοικητήν 
τής 'Επαρχίας), ένα σεντούκ—Έ μί- 
ρην (Τ αμ ίαν) και ένα καπού—μπου- 
λοΰκμπαση ( Αστυνόμον). ’Εκτός τών 
Ανωτέρω εις όσας επαρχίας κατώ - 
κυυν τονρκοι, ό σημαντικώτερος

396



■■

τούτων διωρίζετο άγιάνης ( έφο- 
ρεύων), έργον τον οποίου ήτο νά 
υπερασπίζεται τά  δίκαια των ομο
θρήσκων τον. 'Ο βοεβόδας έκτος 
των άλλων του καθηκόντων ύπε- 
χρεοϋτο νά ενεργή τάς αιτήσεις των 
κοτζαμπάσηδων, τ ά ; σχετικάς με 
την διεκπεραίωσιν των υποθέσεων 
των Ελλήνων και την ασκησιν τής 
αστυνομίας. Διά την ασκησιν των 
καθηκόντων του τούτων διέθετε 
δύναμιν εκ 10—15 ένόπλ.ων υπό 
τον Καπού—Μ πονλούκμπαση. Ό  
τελευταίος έξελέγετο ύπό των κο
τζαμπάσηδων ήκολ.ούθει τον βοε- 
βόδαν και ήσκει αστυνομικά καθή
κοντα κατά τάς διαταγάς τού βοε- 
βόδα καί τή σνγκαταθέαει τών 
κοτζαμπάσηδων.

’Εκτός τών ώς άνω Τουρκικών 
αρχών εις την ασκησιν τής εξουσίας 
συμμετείχαν καί ο ί "Ελληνες, βάσει 
παραχωρηθέντων ύπό τον Σουλτά
νου προνομίων. 'Η  'Ελληνική διο ί- 
κησις βασικώς έστηρίζετο εις το 
προϊσχυσαν κοινοτικόν σύστημα. 
Τούτο όμως δεν ήτο ομοιόμορφον, 
ουδέ πάντα τά  κοινοτικά όργανα 
εφερον τάς αύτάς ονομασίας. 'Η  
εκλογή τών οργάνων τούτων έγέ- 
νετο ε ίτε αμέσως διά καθολικής ψη
φοφορίας, ε ίτε εμμέσως. Εις αερισ
μένος περιοχάς ύπεδεικνύυντο ύπότών 

>*. τούρκων ή και άκόμη διωρίζοντο ύπ ’ 
αυτών. Εις άλλας περιοχάς τά αξιώ 
ματα ταΰταήσανκληρονομ ικά . Ύ π ή -  
ρχον άκόμη καί πεοιοχαί αυτοτελείς, 
ώς ή Μάνη, εις τάς όποιας ϊσχυεν ίδιον 
καθεστάς βάσει Σουλτανικών προ
νομίων.

Βασικώς ή 'Ελληνική Δ ιο ίκησις  
άπετελ.είτο:
Εκ τών Προεστώτων τα>ν ’Επαρ

χιών ή Τουρκιστί κοτζαμπάσηδων. 
Ούτοι διωρίζοντο ύπό τού βοεβόδα 
ή ύπεδεικνύοντο ύπό τούτον ή τό 
συχνότερου έξελέγοντο εμμέσως δι 
έ,ν έτος, άνά δύο κατά Ε παρχίαν, 
ύπό τών Δημογερόντων. Ά πετέλουν 
έν είδος άνωτέρων διοικητικών άρ- 
χόντων καί διέμενον εις τήν πρω 
τεύουσαν τής ’Επαρχίας. r Η σαν 
υπεύθυνοι διά τον καθαρισμόν καί 
τήν ε ίσπραξη  τών φόρων καί τήν 
γενικωτέραν ασφάλειαν κα ί τόξ ιν  
τής Ε παρχίας. ’Εκ τούτων δύο 
ο ί σημαντικώτεροι ή ισχυρότεροι 
έξελ.έγοντο διά τό συμβούλων τού  
Πασά καί διέμενον όπου ή έδρα 
τούτου (Τ ρ ίπολ ις). 'Η Πελοπόν
νησος άκόμη εξέλεγε 2 - 4 έκ τών 
κοτζαμπάσηδων τούς οποίους άπέ- 
στελλεν εις τήν Κωνσταντινούπολη), 
όπου διέμενον μέ τό άνομα Βεκίληδες 
τον Μορέως καί είχον έργον νά 
γνωμοδοτοϋν επί διαφόρων ύποθέ- 
σεων τής ΓΙελοποννήσου ενώπιον 
τής Πύλης. Οί κοτζαμπάσηδες εϊς 
τινας περιπτώσεις «διετήρουν επί 
ζωής των τό υπούργημα τούτο, 
τό οποίον ενίοτε μετέδιδον εις τούς 
διαδόχους των». Οί κοτζαμπάσηδες 
όμως είχον καί δ ικαστικά  καθήκοντα 
Αί προς τάς τουρκικός άρχάς άνα- 
φοραί τών 'Ελλήνων νπεβάλλοντο 
μέσω αυτών. ’Εντεύθεν ούτοι δ ιέ
θεταν δύναμιν καί επιβολήν δχι 
μόνον ενώπιον τών 'Ελλήνων, άλ/.ά 
κα ί αυτών τών Τούρκων άκόμη.
-Ε κ  τών Δημογερόντων τών Κ οι

νοτήτων ή γερόντων καλούμένων. 
Ούτοι δύο ή καί περισσότεροι άπε
τέλουν τά συμβούλια διοικήσεο>ς 
τών κοινοτήτων έκάστης κωμοπό- 
λεως ή χωρίου καί διωρίζοντο ή 
έξελέγοντο μεταξύ τών έγκριτω - 
τέρων πολιτών δι’ άμεσου ψηφο
φορίας. 'Η θητεία των διέφερεν 
άπό τόπου εις τόπον, καί άλλού 
μεν ήτο έξάμηνος, άλλού δέ έτησία  
κα ί σπανιώτερον ισόβιος. Οί Δημο
γέροντες πλήν τών άλλων των καθη
κόντων .δ ιο ικητικής φύσεως, ήσκουν 
καί άστυνομικά έργα εις τάς κοινό
τητάς των κατά τρόπον στοιχειώδη 
καί αυμφώνως προς τούς νόμους 
καί τά τοπ ικά  έθιμα. 'Ο Φωτάκος, 
ό ύπασπ ιστής τού Θ. Κολοκοτρώνη 
εις τά άπομνημονεύματά του γράψει 
διά τήν δ ιο ίκησ ιν τών κοινοτήτων: 

«'Ο λαός οϊκοθεν έφαόντιζε διά 
τά  κοινά. ’ Εδιώριζεν ένα Ι ίρω - 
τόγερον διά τά θελήματα τοΰ 
κοινού έν γένει κα ί διά νά έκφω- 
1 ή  τό βράδυ όποιανδήποτε άγγε- 
λίαν, ε ίτε χάριν τοΰ κοινού, 
είτε χάριν τής έξουσίας. Κάθε 
χωρών μικρόν ή μεγάλον είχε 
ένα γέροντα ή κα ί δύο κατά πλη
θυσμόν, ο ί όποιο ι μετά  τοΰ 
ίερέοις έμοίραζαν κατ’ άναλο- 
γίαν εις τον καθένα τούς έπ ι- 
βαλ.λομένους φόρους' είχαν κι 
ένα είσπράκτορα, καψιμάλην, διά  
τήν ε ϊσπραξιν τών φόρων».

Οί Δημογέροντες διά τήν έπ ι- 
βολ.ήν τών άποφάαεών των διέθετον 
εις μεν τά χωρία τούς άγροςρύλακας,

Καθ' δλην τήν διάρκειαν τών τεσσάρων αιώνιον τής 'Οθωμανικής τυραννίας 
δεν ελειψαν α ί εξεγέρσεις τών υποδούλων 'Ελλήνων δ ιά  τήν άνάκτησιν τής ανεξαρ
τησ ίας των. Ή  δημοσιευόμενη γκραβοϋρα άναπαριστα τον ηρωικόν άγώνα τών 
Σουλιωτών εναντίον τών Τούρκων.
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Χ αρακτηριστικός τύπος "Ελληνος άρματωλον όπως τον είδε και τον άπεικόνιοεν 
Ευρωπαίος Ζωγράφος των μέσων τον ISov αίώνος. ΟΙ αρματολοί προσέφερον σο
βαρός καί θετικός ύπηρεσίας εις τούς καταπ ίεζα μένους από τούς Τούρκους υποδού
λους "Ελληνας κα ί πολλαπλούς ωφέλησαν την νπόθεσιν τής ’Εθνικής μας ανεξαρτησίας.

είς δε τάς χιυμοπόλεις τούς πολιτο
φύλακας και τούς κλητήρας. 01 
τελευταίοι έχρησιμοποιούντο «διά 
τά θελήματα τον κοινού έν γένει και 
διά νά εκφωνούν το βράδυ όποιονδή- 
ποτε δι αγγαρείαν», ήμείβοντο δέ 
υπό τής κοινότητας.

'Η  επαρχία τής Σπάρτης είχε 
σύστημα διαφορετικόν. Προ τού 
1770 έδιοικεϊτο από τούς καπιτάνους 
δ αρχηγός των όποιων έλέγετο 
Μ πάλ-Καπιτάν. Ή  επαρχία αντη 
έπλήρωνεν ■ εις την Πύλην 4.000 
γρόσια διά «κεφαλιάτικων». Είς την 
Μάνην «πώποτε δέν υπήρξε, τουρ
κική αρχή. Μετά τό 1770 διωρίζετο 
εκεί διοικητής υπό τό όνομα Μπέης 
τής Μάνης. 'Ο Μπέης έχρεώστει. νά 
έπαγρνπνή είς τήν διατήρησιν τής 
ευταξίας καί νά πέμπη τούς φόρους», 
οι όποιο ι άνήρχοντο είς τό ποσόν 
τών 15.000 γροαίων.
β. Στερεά ' Ελλάς-Ενβοια.

Ή  Στερεά rΕλλάς και ή Εύβοια 
εϊχον διαχωριαθή είς δύο σαντζάκια  
τό τού Εύρίπου καί τής Λαμίας.
Είς τά σαντζάκια αυτά διωρίζοντο 
πασάδες τριών ουρών. Τό σύστημα  
τής διοικήσεως ήτο δμοιον μέ. τό τής 
Πελοπόννησου, διέφερε μόνον ώς 
προς τήν αρχήν τών κοτζαμπάση
δων, τους όποιους δεν έ ξέλεγον 
παντελώς α ί έπαρχίαι αύται, άλλ’  ̂
ούτε είχον δικαίωμα νά άποστείλ- 
λουν Βεκίληδες είς τήν Κ ωνσταντι
νούπολην. Τό είδος τούτο τής διο ική- 
σεως διετηρήθη μέχρι τής εποχής 
τού Ά λή πασά, τού όποιου ό δεσπο- 
τιαμός τίποτε δέν έσεβάσθη.

γ. Ν ή σ ο ι .
«Ή  νήσος "Υδρα ύπήγετο είς τον 

Καπιτάν πασάν και δ ιο ικεΐτο παρα 
τών εντοπίων άριστοκρατικώς. Οί
πρόκριτο ι....  ήσαν είς δύο κόμματα
διηθημένοι, έκαοτον τών όποιων 
διοικούσεν έναλλάξ τήν νήσον ένιαυ- 
σίως. Τό σώμα τών προκρίτων έκα- 
μνε διατάξεις δ ιά τήν διατήρησιν 
τής ευταξίας, διά τό έμπόριον καί 
τήν θαλάσσιον αστυνομίαν. Εις τών 
εντοπίων έξετέλει χρέη τού άστυνό- 
μον υπό τό όνομα ζαμπ ίτης, ό 
διορισμός τού όποιου καθυπεβάλ- 
λετο είς τήν έπ ίκρισ ιν τού Καπιτάν 
πασά» .

Ή  νήσος τών Σπετσών έδιοικεϊτο  
καθ' ον τρόπον και ή "Υδρα.

Ή  νήσος τών Ψαρών ύπήγετο 
κα ί αντη υπό τον Καπιτάν πασά  
κα ί έδ ιο ικεϊτο  από Δημογέροντας 
έκλ.εγομένους όσιό τον λαόν. Οι 
πυλ ϊτα ι δλ.οι είς γενικήν συνέλενσιν 
συναθροιζόμενοι, ένήργονν τήν έκλ.ο-
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γην 12 εκλογέων, θ ε το ί εξέλεγαν 
δι εν έτος τρεις Δημογέροντας και 
ένα Ταμίαν. Αί αποφάσεις διά τά  
άπασχολοϋντα την νήσον γενικώτερα 
θέματα έλαμβάνοντο από τον λαόν.

Αι νήσοι τοϋ Αιγαίου Πέλαγους 
εκτός των κατωτέρω γενομένων 
εξαιρέσεων, ύπήγοντο εις τον Κ απ ι- 
τάν πασά , ό όποιος εις κάθε μίαν 
έστελλεν ένα επ ιστάτην τοϋ δεκά- 
του, όνομαζάμενον ζαμπίτην. 'Εκά- 
στη των νήσων τούτων είχε τούς 
προεστώτας της, έκλεγομένους εκ 
τής τάξεως των πλουσιωτέρων και 
ισχυροτέρο)ν κα ί βοηθονμένονς υπό 
δύο συνεργατών. ΑΙ διάφοροί «έθεω- 
ροϋντο από τούς προεστώτας, άλλ’ 
εκαλούντο εις τον Καπιτάν πασά, 
δστις άπεφάσιζε πάντοτε τά  εγκλη
ματ ικά» . Ούδεμία άλλη αρχή, ύπήρ- 
χεν, ονδ’ αυτός ό Σουλτάνος έστελ
λεν εις αυτούς αμέσους δια ταγός.

'Η  Σάμος, ή οποία διέθετε προε
στώτας, ύπήγετο εις τον σεϊσλάμην. 
δστις άπέστελλεν εις αυτήν κατ’ 
έτος Τούρκον διοικητήν.

Ή  ) ήσος Τήνος διέθετε καί αΰτη 
προεστοπας, άλλ’ νπήγετο υπό τον 
ζαραπχανά, ό όποιος έστελλ.εν εις 
αυτήν ένα ζαμπ ίτην, δστις ούδέν 
έπραττεν άνεν τής σνναινέσεως τών 
προεστώτων.

Ή  νήσος Ά νδρος νπήγετο υπό 
τον ζαραπχανά, δστις έστελλεν ένα 
ζαμπ ίτην διά τήν ευταξίαν. 'Η  
νήσος διέθετε και ένα κοτζάμπαση  
έκλ.εγάμενον από τον λαόν. Ό  ζα- 
μπ ίτης άνεν τής σνγκαταθέσεως 
τον κοτζάμπαση ούδεμίαν δ ικαστ ι
κήν άπόφασιν έξετέλει.

Αί δώδεκα νήσοι νπήγοντο υπό 
τον Μπέην τής Ρόδον, δστις έστελ
λεν εις αυτούς ζαμπίτηδες. Ανται 
έξέλεγον προεστώτας διά τήν άσκη- 
σιν τής εσωτερικής διοικήσεως.

Ή  Χίος, ήτις άπελάμβανεν ε ιδ ι
κών προνομίων έδ ιο ικεϊτο παρά τής 
κοινότητας άνεν έπεμβάσειος τής 
Τουρκικής διοικήσεως. Κ αμμιά Τουρ
κική οικογένεια δέν έπετρέπετο νά 
κατοική επί τής νήσον. II νήσος 
είχεν ένα Τούρκον διοικητήν ονο
μαζόμενοι’ μονσελίμην. ’Από τον 
1820 δμως έστερήθη ή νήσος αερι
σμένων προνομίων. Ό  Σουλτάνος 
απέστελλεν άνά διετίαν ένα μονσε
λ ί μην, δστις έμίσθωνε τήν νήσον 
έναντι ώρισμένον ποσού καί διώκει 
ταύτην δι ίδιον λογαριασμόν. Ον
τας είχε καί ένα αστυνόμον όνομα- 
ζόμενον αονμπασην. Ή  Χίος διέ
θετε δημογεροντίαν εκ πέντε προ
σώπων κατ’ έτος άνανεονμένων. 
Οι δημογέροντες άπέστελλ.ον ή εΐχον 
αντιπροσώπους εις τήν Κωνσταντι

νούπολή διά τήν παρά τήν Πύλην 
παοακολ.ούθησιν τών υποθέσεων τής 
νήσου. Ή  Πύλη δι δ ,τι άφεώρα 
τήν Χίον άπευθύνετο πάντοτε μέσω  
τής δημογεροντίας. Ή  νήσος πλήν 
τής δημογεροντίας διέθετε και άλ- 
λ.ας πολιτ ικός χριστιανικός άρχάς.
δ'. Λοιποί περ ιοχα ί:

Με τάς λοιπάς, μ ή επαναστάτη- 
σάσας περιοχάς, δέν άπησχολήθη  
ή παρούσα μελέτη.
ε . Δημοσία ασφάλεια.:

Διά τήν παγίω σιν τής ασφαλείας 
και τήν άποκατάστασ ιν τής τάξεως 
τών επαρχιών, πλήν τών τοπικών 
αστυνομικών οργάνων, διετίθεντο 
εκτός τών Τουρκικών στρατευμά
των κα ί έμμισθα ένοπλ.α ’Ελληνικά 
τμήματα , ο ί ’Αρματολοί, δννάμεως 
20 ή 30 ενόπλων ή καί περισσοτέ
ρων, άναλόγως τής έκτάσεως τής 
επαρχίας, υπό άρχηγόν αυτών τον 
Καπιτάνον. Χρέος τούτων ήτο νά 
προλαμβάνουν τάς ληστείας καί νά 
έπαγρνπνονν διά τήν ασφάλειαν τών 
δημοσίων οδών. Ό  καπιτάνος διω- 
ρίζετο τή  είσηγήσει τών προεστώ 
των ή καί άνεν τής γνώμης τούτων 
νπό τής τουρκικής διοικήσεως καί 
ούδεμίαν είχεν σχέσιν μέ τούς δη
μογέροντας. Οί τελευταίοι ούτοι 
μόνον διά τήν πληρωμήν τής αντι
μ ισθ ίας τών «λουφέδων» ήσαν υπεύ
θυνοι. Τό προνόμιον τούτο έδίδετο 
από τούς τούρκονς μάλλον εξ ανάγ
κης παρά εξ ιδίας αυτών προαιρέ- 
σεως, ϊνα άποφεύγωνται α ί κατά  
τούτων παρενοχλήσεις κα ί επιθέσεις. 
’Ενίοτε ή Πύλη έχρησιμοποίει προς 
’ίδιον αυτής συμφέρον τούς αρματο
λούς, ώς συνέβη μετά  τό 1770, οπότε 
ο ίύπ  αυτής προσκληθέντες ’Αλβανοί 
προς πάταξιν τής έπαναστάσεως, 
έστασίασαν «κατεξονσιάσαντες τον 
τόπον» καί έκλήθησαν οί αρματολοί 
προς παροχήν βοήθειας διά τήν 
έξουδετέρωσιν τών ’Αλβανών. Διά 
τήν παρασχεθεΐσαν αυτήν βοήθειαν 
ώνομάοθησαν αρματολοί τών ’Επαρ
χιών. Τό προνόμιον τούτο συν τώ  
χρόνιο έγένετο έθιμον, άπέκτησεν 
ίσχύν μεγάλην και διετηρήθη μέχρι 
τό 1805, οπότε ή Πύλη λόγιο τοϋ 
πολέμου της μετά  τής Ρωσίας καί 
τής επιρροής τήν όποιαν ο ί αρμα
τολοί απέκτησαν πλησίον τών Χρι
στιανών τούς κατεδίωξε κα ί έκτοτε 
άπηγόρεύσε τύν διορισμόν Χ ριστια
νών ώς αρματολών. ’Λλλ.ά παρά  
ταϋτα, δπου ο ί κοτζαμπάσηδες διέ
θεταν μεγάλην δύναμιν διωρίζοντο 
καπιτάνοι. Εις τήν Στερεόν 'Ελλάδα 
δμως ή Πύλη παρ’ δλας τάς διώξεις

της καί τούς κατατρεγμούς προς 
τούς νπερηφάνους κα ί σκληροτρά
χηλους αυτούς πολεμιοτάς, δέν ήδυ- 
νήθη ποτέ νά παύση τήν εξουσίαν 
των. Ή  ανυπότακτος αυτή 'Ελλη
νική δύναμις προσέφερε μεγάλάς 
υπηρεσίας εις τήν δλην εθνικήν νπό- 
θεσιν, ύπερήσπ ιζε τούς "Ελληνες 
άπό τάς αδίκους διώξεις κα ί κατα 
π ιέσεις τοϋ αίμοβόρου τυράννου κα ί 
έστάθη έμπόδιον ανυπέρβλητον εις 
τούς κατακτητάς. Ή  ένοπλος αϋτη 
δύναμις κατά τήν έπανάστασιν άπε- 
τέλεσε τήν κυρίαν δύναμιν κρούσεως 
καί διεκδικήσεως τών εθνικών δ ι
καίων.

’Α ρματολίκια ε ίνα ι ίστορικώς
άποδεδειγ μένον δτι εΐχον ίδρυθή 
δι δλην τήν πέραν τοϋ ’Ισθμού τής 
Κορίνθου χώραν. Καπιτάνοι άρμα- 
τολικίων διετέλεσαν οί πλέον ση 
μαντικο ί άρματολ.οί, ώς ο ί Ό δ.
’Ανδρο ΰτσος, Γεωργ. Καραϊσκάκης, 
Άθαν. Διάκος, Γιάννης Μπουκου- 
βάλας, ’Ιωάν. Δυοβουνιώτης, Νικο- 
τσάρας κα ί πολλοί άλλοι. Εις τά  
εθνικά αρχεία εϋρηνται τά έπ ιβεβαι- 
ω τικά έγγραφα τής εποχής εκείνης 
πολλών εκ τών ανωτέρω. Οί αρμα
τολοί παρ’ δτι έδήλωναν υποταγήν 
εις τάς ’Οθωμανικός άρχάς καί 
άνελάμβανον ώρισμένας υποχρεώ
σεις έναντι αυτών, εν τούτοις ουδέ
ποτε έδείκνυον άντιπατριω τικήν  
συμπεριφοράν ή κατεπίεζον τούς 
Χριστιανούς. ’Εάν ποτέ ή Τουρκική 
διοίκησ ις τούς έφερεν εις δύσκολον 
θέσιν δέν έδυσκολεύοντο νά παρα ι
τηθούν καί νά συνεχίσουν τον κατά  
τοϋ δυνάστου άγώνα.

Εις τήν Πελοπόννησον αρματο
λ ίκ ια  δέν υπήρξαν. Τό πνεύμα δμως 
τής άντιστάσεως δέν άπέλιπε. Τά 
δρη τής Πελοποννήσου ήσαν γεμάτα  
άπό τούς «κλέφτες» τοϋ Μωριά ή 
κόποι καί δέν έλειψαν κα ί εκεί 
όνομαστοί ’Αρματολοί, δπως ό Ζα
χαρίας, ο ί Κολοκοτρωναίοι μέ τον 
έπιφαν ύστερον, τον Γέρο τοϋ Μω
ρία, ό Άθαν. Πετμεζάς, ο ί άδελφοί 
ΙΙαναγιώ ταροι, ό Ά ναγνωσταράς, 
ό Ν ικηταράς κα ί άλλοι, ο ί όποιο ι 
κατήρτισαν τήν ομοσπονδίαν τών 
άρματολών τής Πελοποννήσου (1786 
—1805), έπαγίωσαν τά  προνόμιά  
των κα ί άνεπτέρωσαν τό εθνικόν 
φρόνημα.

Οί άρματολοί λοιπόν ούτοι κατά  
τήν τουρκοκρατίαν σοβαρός προσέ- 
φερον υπηρεσίας εις τήν δημοσίαν 
άσφάλειαν κα ί πολλαπλώς ωφέλη
σαν τούς Χριστιανούς κα ί εξυπηρέ
τησαν τήν εθνικήν ύπόθεσιν.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ έπιτυχίαν έσημείωσεν ή έπί- 
δειξις μεθόδων αύτοαμύνης ύπό άνδρών των Σω
μάτων ’Ασφαλείας, ή οποία έλαβε χώραν τήν 4ην 
’Ιουνίου έ. έ. είς τό γήπεδον καλαθοσφαιρίσεως 
τοϋ Γ.Σ. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ» καί κατά τάς 
ώρας 19.30 —21.00'

Ή  όργάνωσις τής έπιδείξεως έγένετο μέ πρω
τοβουλίαν τοΰ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
έλαβον δέ μέρος είς αυτήν αί αντιπροσωπευτικά! 
ομάδες τής Χωροφυλακής,τής’ Αστυνομίας Πόλεων 
καί τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος. Τούς έπι- 
σήμως προσκεκλημένους καί τούς πολυπληθείς 
θεατάς έντυπωσίασαν κυριολεκτικώς αί όμαδικαί 
καί άτομικαί έπιδείξεις είς τό ΤΖΟΥΝΤΟ, ΚΑ
ΡΑΤΕ ΤΑ’ΡΚΒΟΝΤΟ—ΑΙΚΙΝΤΟ κ.λ.π. τα 
όποια μαρτυρούν τό ύψηλόν άθλητικόν φρόνημα 
τών άνδρών των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τήν 
άρίστην έκπαίδευσιν ή όποια συντελεϊται είς τόν 
τομέα αυτόν, βασικόν καί άπαραίτητον δι’ ένα 
σύγχρονον αστυνομικόν δργανον.

Τήν έπίδειξιν παρηκολούθησαν ό Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος Σταμάτης, Ό  
Υφυπουργός Βιομηχανίας κ. Δημήτριος Καραϊ- 
σκάκης, πολλοί Βουλευταί καί ό Γενικός Γραμ- 
ματεύς τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
’Αναστάσιος Μπάλκος. Παρέστησαν έπίσης οί 
’Αρχηγοί, Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νι
κόλαος Κουτσιανάς, ’Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Θεόδωρος Τζήμας καί Πυροσβεστικού Σώματος 
κ. Κων)νος Γκίκας. Ό  Είσαγγελεύς τοΰ ’Αρείου 
Πάγου κ. Μπλέτσας. Ό  προϊστάμενος τής ΜΕΟ] 
Υ.Δ.Τ. 'Υποστράτηγος κ. Καρδαρας, οί Α' καί Β' 
Ύπαρχηγοί Χωροφυλακής 'Υποστράτηγοι κ.κ. 
’Αγησίλαος Κωνσταντουδάκης καί Διονύσιος 
Γερόπουλος, οί 'Υπαρχηγοί ’Αστυνομίας Πόλεων, 
Λιμενικού Σώματος καί Πυροσβεστικού, ό Γ' 
’Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. 
Μιλτιάδης Άργιάννης, άλλοι ’Ανώτατοι καί Ά νώ - 
τ3ροι ’Αξιωματικοί τών τριών κλάδων τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, άντι- 
προσωπεϊαι τών παραγωγικών Σχολών καί 
πολλοί φίλοι τοΰ άθλήματος.

Τό πρόγραμμα τών επιδείξεων παρουσίασε μέ 
άκρίβειαν καί έπιτυχίαν ό Ταγματάρχης τής 
Χωροφυλακής κ. Κων[νος Τσελίκης, διακεκριμέ
νος άθλητής τών μεθόδων αύτοαμύνης καί κάτοχος 
τής μαύρης ζώνης, τής μεγαλυτέρας τιμητικής 
διακρίσεως τοϋ άθλήματος, ό όποιος καί ανέλυσε 
διεξοδικώς τήν άξίαν τών άθλημάτων αύτοαμύνης. 
’Επικεφαλής τής όμάδος έπιδείξεως τής Χωροφυ
λακής ήσαν ό Ταγματάρχης κ. Γεώργιος Φλέσ- 
σας καί ό Μοίραρχος κ. Κωστοκανέλης Χρήστος, 
καθηγηταί τής Σχολής μεθόδων αύτοαμύνης τής 
Χωροφυλακής καί κάτοχοι τών μαύρων ζωνών.

Μετά τό πέρας τών έπιδείξεων αί όποϊαι έντυ
πωσίασαν τούς θεατάς ό Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Γεώργιος Σταμάτης είς σύντομον 
προσφώνησίν του συνεχάρη τούς άθλητάς διά τήν 
ώραιοτάτην έμφάνισίν των, καί έτόνισε πρός 
άρσιν πάσης παρεξηγήσεως, ότι ή έκπαίδευσις τών 
άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας είς τάς μεθό
δους αύτοαμύνης γίνεται διά τήν προστασίαν 
τών φιλονόμων πολιτών τούς όποιους έτάχθησαν 
όπως υπηρετούν. Καί ό κ. 'Υπουργός κατέληξεν 
μέ τήν διαβεβαίωσιν τής προσωπικής του ύπερη- 
φανείας, διότι προΐσταται τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας τά όποια άπέδειξαν δτι γνωρίζουν νά σέβων- 
ται τόν Νόμον τόν όποιον ύπηρετοΰν καί τά δη
μοκρατικά δικαιώματα τών πολιτών καί έπεβεβαί- 
ωσε τήν στοργήν καί τό ένδιαφέρον τής πολιτείας 
πρός τούς άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας διά 
τό έπίμοχθον, άλλά ύψηλόν λειτούργημα τό όποιον 
έπιτελοΰν. Μετά τήν προσφώνησίν ό κ. Υπουργός 
έπέδωσεν είς τούς Διοικητάς τών Σχολών Χωρο
φυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστι
κού Σώματος άναμνηστικάς πλακέτας καί έπη- 
κολούθησε δεξίωσις είς άτμόσφαιραν έγκαρδιό- 
τητος.

Ε . ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μοίραρχος
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Ή  παρουσία τής γυναικός αστυνομικόν 
σέ δλα σχεδόν τά κράτη άρχισε να γίνεται 
άνάγκη τών συγχρόνων κοινωνικών συνθη
κών κα ι τής όλο νέν αυξανόμενης συμμετο
χής τής γυναικός γενικώτερον εις την κο ι
νωνικήν ζωήν τής εποχής μας.

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 
"Ανθυπομοιράρχου



Γυναίκες Αστυνομι

κοί και «ό μύθος» τού 

ασθενούς φύλου.

Ά ν  καί τό πεδίον δραστηριότη- 
τος τής γυναικός εις τόν τομέα 6ub- 
ξεως τοΟ εγκλήματος άπεδείχθη 
εύρύ, πολλοί έξακολουθοΰν νά 
προβάλουν τό «βασικόν» έπιχείρη- 
μα τής σωματικής άδυναμίας τής 
γυναικός νά αντεπεξέρχεται εις 
έπικινδύνους καταστάσεις, χαρα
κτηριστικόν τοΰ άστυνομικοΰ επαγ
γέλματος. ’Αποτελέσματα κοινω
νιολογικών έρευνών καί σφυγμο
μετρήσεων τής κοινής γνώμης άπο- 
δεικνύουν, ότι εις περίπτωσιν κοι
νωνικών άναταραχών καί βιαιο
πραγιών υπό τοΰ πλήθους ή γυναί
κα άστυνομικός δύναται νά έπανα- 
φέρη τήν ήρεμίαν πλέον εύχερώς 
τοΰ άνδρρς συναδέλφου της. Εις τό 
επιχείρημα ότι δέν διαθέτει τήν 
άπαιτουμένην σωματικήν δύναμιν 
ΐνα άντιμετωπίζη επικινδύνους κα
ταστάσεις τίθεται τό έρώτημα κατά 
πόσον συχνά ό άστυνομικός εν γέ- 
νει εύρίσκεται εις άμεσον κίνδυνο. 
Ό  Διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου 
τήςΥΑΕΕΕΑ.Ι. REISSάπέδειξεν 
βάσει έρευνών 8ο]ο μόνον τών πο
λιτών συμπεριφέρονται έχθρικώς 
έναντι τών όργάνων τής τάξεως 
(π.χ. έξυβρίσεις, έπιθέσεις) καί 
ένδεχομένως νά προκαλέσουν επει
σόδια. Οί πλεΐστοι τών πολιτών 
80 ο]ο συμπεριφέρονται φιλικώς εις 
τούς άστυνομικούς ενώ ή συμπερι
φορά τών υπολοίπων 12ο]ο δύναται 
νά χαρακτηρισθή ιδιόρρυθμος ή 
ψυχρά. Οί περισσότεροι θάνατοι 
αστυνομικών εν υπηρεσία προέρ
χεται έξ αιφνίδιας έπιθέσεως τοΰ 
κακοποιοΰ. Εις τάς πλείστας τών 
περιπτώσεων ό άστυνομικός δέν 
προλαμβάνει νά άντιδράση καί τό 
άποτέλεσμα χαρακτηρίζεται ως 
άναπόφευκτον. Εις παρόμοιας πε
ριπτώσεις έξ άλλου ή έτοιμότης 
τοΰ πνεύματος άπεδείχθη ώς πλέον 
άναγκαία καί αποτελεσματική τής 
σωματικής δυνάμεως.

Διά τήν σύνδεσιν τών φιλικών 
σχέσεων καί τήν έπίτευξιν άποτε- 
λεσματικής συνεργασίας μεταξύ 
τών όργάνων τής τάξεως καί τοΰ 
κοινοΰ ώς βασική προϋπόθεσις 
τίθεται ό σεβασμός τοΰ πολίτου 
ύπό τοΰ άστυνομικοΰ όργάνου καί 
άντιστρόφως. 'ΕΙ συμμετοχή τής 
γυναικός εις τήν προσπάθειαν έπι-

βολής τών νόμων προκαλεϊ εύχά- 
ριστον έντύπωσιν καί κατευνάζει 
καί τυχόν ύπαρχούσας άνησυχίας. 
Ώς άνεφέρθη ύπό ’Αμερικανών 
άστυνομικών παραγόντων ό κα
κοποιός θά διστάση περισσότερον 
προκειμένου νά έπιτεθή καί νά 
τραυματίση γυναίκα έστω καί έάν 
πρόκειται περί άστυνομικοΰ. Συνέ
βη άλλωστε ώς άναφέρει εις σύγ
γραμμά της ή άστυνομικός Κάθριν 
Μίλτον κακοποιός γνωστός διά 
τήν έπιθετικότητά του νά μήν προ- 
βάλη τήν άναμενομένην σθεναράν 
άντίστασιν κατά τήν σύλληψίν του 
πρός αστυνομικήν περίπολον εις 
τήν οποίαν συμμετείχε γυναίκα 
άστυνομικός.

Αί γυναίκες άστυνομικοί φέρουν 
εις πέρας έπιτυχώς διευθέτησιν οι
κογενειακών διενέξεων, διότι λόγω 
τής ιδιότητάς των ώς συζύγων καί 
μητέρων είναι πλέον εύπρόσδεκτοι 
εις τάς οικογενειακός εστίας καί 
άποσποΰν εύχερέστερον τάς έξο- 
μολογήσεις τών άντιδίκων.

’Επιτυχής ύπήρξεν ή τοποθέτη- 
σις γυναικών φυλάκων εις τά οικι
στικά συγκροτήματα. Αί γυναίκες 
κάτοικοι τών οικισμών είναι ό 
πληθυσμός, ό όποιος διαμένει καί 
κινείται κατά τό μεγαλύτερον μέ
ρος τοΰ χρόνου εις τόν τόπον κα
τοικίας καί συνεπώς προτιμοΰν νά 
έκθέτουν καί νά συζητούν τά προ
βλήματα τοΰ περιβάλλοντος καί 
τής κατοικίας μετά γυναικών φυ
λάκων. Συχνά αί άστυνομικαί ύπη- 
ρεσίαι τοποθετοΰν ώς φύλακας γυ
ναίκας αί όποϊαι διαμένουν εις τόν 
οικισμόν καί γνωρίζουν καλύτερον 
τόν πληθυσμόν καί τά προβλήματα 
τοΰ οίκιστικοΰ συγκροτήματος.

'Ομοίως έπιτυχής ύπήρξεν ή το- 
ποθέτησίς των ώς φυλάκων εις νευ- 
ρολογικάς κλινικός. Τόσον ό κα
κοποιός όσον καί ό ψυχοπαθής κα
τευνάζονται έκ τής παρουσίας τής 
γυναικός καί δέν αισθάνονται άνάγ- 
κην νά έπιτεθοΰν ίνα έπιδείξουν τήν 
σωματικήν των δύναμιν καί τόν 
άνδρισμόν των.

Εις τάς πλείστας τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών τής ’Αμερικής ύφίσταται 
διαχωρισμός εις βάρος τών γυναι
κών ώς πρός τάς προϋποθέσεις κα- 
τατάξεως. Διά τήν κατάταξιν εις τάς 
άστυνομικός ύπηρεσίας ύφίστανται 
ώς γνωστόν περιορισμοί ύψους καί 
βάρους τών ύποψηφίων. Διά τάς 
γυναίκας υποψηφίους οί περιορι
σμοί αύτοί είναι αύστηρότεροι 
έκείνων τών άνδρών (Ούάσιγκτον, 
Ντάλλας). "Οσον αφόρα εις τά δια-
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νοητικά προσόντα ή άπαίτησις 
Πανεπιστημιακού Πτυχίου διά τάς 
γυναίκας και Απολυτηρίου Γυμνα
σίου διά τούς αρρενας συναδέλφους 
είναι σύνηθες φαινόμενον (Μαϊάμι, 
Ούάσιγκτον). Κατά τήν διεξαγωγήν 
των εισιτηρίων εξετάσεων συνή
θως ύφίσταται διαχωρισμός θεμά
των. Τά θέματα τά ύποβαλλόμενα 
είς τάς υποψηφίους άστυνομικούς 
δίδουν έμφασιν είς τήν κοινωνικήν 
εργασίαν καί είς τήν εγκληματικό
τητα γυναικών καί άνηλίκων (Φι
λαδέλφεια) γεγονός τό όποιον άπο- 
δεικνύει ότι ό ρόλος των περιορί
ζεται είς τούς έν λόγω τομείς. Ό 
περιορισμός ούτος είς τήν σύγχρο
νον εποχήν θεωρείται άσκοπος. 
Έάν δέ συμβή τά ύποβαλλόμενα 
θέματα εξετάσεων νά είναι τά αύτά 
διά τούς υποψηφίους άμφοτέρων 
των φύλων τότε αί γυναίκες ύπο- 
ψήφιοι ύποχρεοΰνται νά συγκεν
τρώσουν βαθμολογίαν ύψηλοτέραν 
εκείνης των άρρένων υποψηφίων.

"Οσον άφορά είς τάς δυνατότητας 
προαγωγής τού γυναικείου προσω
πικού των άστυνομικών ύπηρεσιών 
είναι αίσθητώς περιωρισμέναι. Αί 
γυναίκες άστυνομικοί δέν δικαι
ούνται συνήθως νά προσέλθουν είς 
τάς εξετάσεις διά τήν άπόκτησιν 
άνωτέρου βαθμού. Έξ αιτίας τής 
με^ωτικής ταύτης μεταχειρίσεως 
μέγας άριθμός ικανών γυναικών αί 
όποΐαι δέν άνέχονται τήν στασιμό
τητα προσανατολίζονται πρός άλ
λα πεδία έπαγγελματικής δραστη- 
ριότητος.

Είς ώρισμένας τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών καί τών Εύρωπαϊκών 
χωρών (π.χ. ’Ιταλία, Μεγ. Βρεταν- 
νία) ή άνισότης μεταξύ τών δύο 
φύλων θίγει καί τό μισθολογικόν. 
Διά τήν προσφοράν όμοιων ύπη
ρεσιών λαμβάνουν μισθόν κατώ
τερον έκείνου τών άνδρών συνα
δέλφων των. Είς τήν Ιταλίαν αί γυ
ναίκες άστυνομικοί προϊστάμενοι 
Έπιθεωρήτριαι λαμβάνουν μειω- 
μένην κατά τό 1]3 τήν άποζημίωσιν 
ειδικής υπηρεσίας καί ειδικήν άπο- 
ζημίωσιν δημοσίας άσφαλείας όσαι 
άνήκουν είς τούς λειτουργούς τής 
δημοσίας άσφαλείας. Αί αύταί άπο- 
ζημιώσεις μείωμέναι κατά 2]3 (τών 
άρρένων συναδέλφων) προέρχονται 
είς τάς άστυνομικάς έπιμελητρίας 
όλων τών επιπέδων. Είς Μεγάλην 
Βρεταννίαν αί γυναίκες λαμβάνουν 
μισθόν μειωμένον κατά 10 ο]ο έν 
συγκρίσει πρός τούς άρρενας συ
ναδέλφους των. Λιά τήν έπίτευξιν 
τής έξισώσεως συχνά καταφεύγουν

είς ένδικα μέσα (BATTLE GREEC 
MICHICAN 1968 - 1971).

Διαχωρισμός ομοίως ύφίσταται 
καί ώς πρός τήν πρακτικήν έκπαί- 
δευσιν. 'Ο διαχωρισμός ούτος θεω
ρείται ώς άνασταλτικός παράγων 
τής ποικίλης δραστηριότητος τήν 
όποιαν θά ήδύνατο νά επίδειξη ή 
γυναίκα είς τούς πλείστους τών το
μέων τής καταπολεμήσεως τού 
εγκλήματος. ’Ελάχιστοι άστυνομι- 
καί διευθύνσεις λαμβάνουν μέρι
μναν διά τήν πρακτικήν έξάσκησιν 
τών γυναικών είς τό έπίπεδον αύ- 
τοαμύνης.

Ό άποκλεισμός έκ τής εμπειρίας 
ταύτης άποβαίνει συχνά έπικίνδυ- 
νος διότι στερείται πόσης δυνατό- 
τητος αύτοαμύνης είς έπικινδύνους 
καταστάσεις. Ούτω ό άρρην συ
νάδελφος θά άναγκασθή νά τήν 
«προστατεύση» γεγονός τό όποιον 
δύναται είς δεδομένην στιγμήν καί 
πρό άδιστάκτων αντιπάλων νά άπο- 
βή μοιραΐον δι’ άμφοτέρους.

Είς ώρισμένας υπηρεσίας ό δια
χωρισμός έπεξετάθη καί είς τόν 
χώρον έργασίας είς τά γραφεία τής 
ύπηρεσίας. Σήμερον τείνει νά έκ
λειψη ό διαχωρισμός τών γβαφείων 
διότι άποδεικνύεται άσκοπος. Ση
μαντικός έξ άλλου άριθμός γυναι
κών άστυνομικών άπασχολεΐται 
άναγκαστικώς είς υπηρεσίας αί 
όποΐαι δέν συγκαταλέγονται μεταξύ 
τών άποκλειστικώς γυναικείων 
τοιούτων.

Αί γυναίκες Αστυνο

μικοί είς τήν Ελλάδα.

’Από εικοσαετίας, τόσον ό Κώ- 
διξ τού Σώματος τής 'Ελληνικής 
Χωροφυλακής (άρ. 77 Ν. Δ. 3365] 
55), όσον καί τό περί έκτελέσεως 
τού έν λόγω Νόμου Διάταγμα τής 
22-3-1958, «Περί Κανονισμού 'Υ
πηρεσίας Χωροφυλακής» ώς έτρο- 
ποποιήθη καί συνεπληρώθη μέχρι 
31-3-1969, είς τά άρθρα 133 καί 134, 
ώς καί ή ύπ’ άριθ. 310]23]1γ άπό 
26-1-1973 Κανονιστική Διαταγή 
τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, 
άναφέρονται λεπτομερώς είς τά 
προσόντα καί καθήκοντα τού 
γυναικείου προσωπικού.

Τό 1971 είσήλθον είς τό Σώμα 
αί πρώται 25 γυναίκες Χωροφύλα
κες έπί συμβάσει. ’Ολίγον βραδύ- 
τερον. τό Ν. Δ. 1119] 1972, τό ό
ποιον προβλέπει αϋξησιν τών οργα
νικών θέσεων είς τό Σώμα, θεσπί

ζει είδικώτερον, όσον άφορςί είς 
τό γυναικεΐον προσωπικόν, τήν 
πρόσληψιν 64 γυναικών άστυνομι
κών, έξ’ ών 50 Χωροφύλακες καί 
14 Ένωμοτάρχαι καί 3 κατωτέρων 
’Αξιωματικών.

Κατόπιν τής έν λόγω πραγματο- 
ποιηθείσης αύξήσεως, τό 1972, 
αί έπί συμβάσει 25 γυναίκες Χωρο
φύλακες, μεθ’ έτέρων 25 προσλη- 
φθεισών, είσήχθησαν είς ειδικόν 
Τμήμα τής Σχολής 'Οπλιτών Χω
ροφυλακής καί άφοΰ έξεπαιδεύθη- 
σαν έπί έξάμηνον, έμονιμοποιήθη- 
σαν καί άπετέλεσαν τήν πρώτην έκ 
γυναικών δύναμιν τής Χωροφυλα
κής. Τό αύτό έτος είσήχθησαν κα
τόπιν εισιτηρίων έξετάσεων είς τό 
Β' Τμήμα τής Σχολής 'Οπλιτών 
Χωροφυλακής καί έξεπαιδεύθησαν 
έπί 9 μήνας, 14 γυναίκες αί όποΐαι 
έλαβον μόρφωσιν άνωτέρου έπιπέ- 
δου, ώνομάσθησαν Ύπενωμοτάρ- 
χαι καί ένετάχθησαν είς τήν έκ γυ
ναικών δύναμιν τού Σώματος.

Διά τήν κάλυψιν τών θέσεων τών 
’Αξιωματικών ή νομοθεσία άπαι- 
τεΐ πανεπιστημιακήν μόρφωσιν, 
προτιμωμένων τών έχουσών εμπει
ρίαν είς τήν σωφρονιστικήν (Ν. Δ. 
1119] 1972). Διά τάς θέσεις 'Υπα- 
ξιωματικών καί Χωροφυλάκων τό 
άπολυτήριον γυμνασίου άρκεϊ.

Σήμερον τό γυναικεΐον άστυνο- 
μικόν προσωπικόν τού Σώματος 
ανέρχεται είς 62 μέλη, ήτοι 0,26 ο)ο 
τής συνολικής δυνάμεως τής Χω
ροφυλακής, βάσει τής διενεργηθεί- 
σης άπογραφής τόν Φεβρουάριον 
τού 1976.

Σημαντικός άριθμός γυναικών 
’Ενωμοταρχών καί Χωροφυλάκων 
τού Σώματος υπηρετεί είς τάς Διευ
θύνσεις Αστυνομίας Προαστίων 
Πρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης, 
καί ό ύπόλοιπος είς 'Υπηρεσίας 
Χωροφυλακής ώρισμένων μεγάλων 
πόλεων τής χώρας.

'Ο περιωρισμένος άριθμός τών 
γυναικών άστυνομικών τού Σώμα
τος, ώς καί ό ίδιάζων χαρακτήρ τού 
κοινωνικού των έργου, δέν έπιτρέ- 
πουν συγκρίσεις άξιολογικής (ρύ
σεως μέ τό άρρεν προσωπικόν. 
’Εν τούτοις, εκφράζονται εύμενεΐς 
κρίσεις διά τήν άποδοτικότητα τών 
γυναικών άστυνομικών έκ τών προ
ϊσταμένων τών 'Υπηρεσιών είς τάς 
όποιας ύπηρετοΰν."Έγινε ομοίως 
συνειδητόν ότι ή παρουσία των θεω
ρείται άπαραίτητος είς τάς πλεί- 
στας τών ύπηρεσιών τού Σώματος.

Θεωρείται σκόπιμος, ένταΰθα, 
ή ύπόμνησις τών καθηκόντων τά
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όποια άνατίθενται εις τό γυναι- 
κεΐον άστυνομικόν προσωπικόν τής 
Χωροφυλακής (άρ. 134 τοϋ Κανο- 
νισμοΟ 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής 
καί ύπ’ άριθ. 310]23]1γ άπό 26-1- 
1973 διαταγή τοΰ ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής).

Τά καθήκοντα των γυναικών εις 
τον τομέα τής ’Αστυνομίας 
’Ασφαλείας συνίστανται εις: α) Πε
ριπολίαν, β) Καταπολέμησιν πορ
νείας, γ) Περίθαλψιν ασθενών γυ
ναικών καί παίδων ή άνευ στέγης, 
ως καί γυναικών, αΐτινες άποπλα- 
νηθεΐσαι έτράπησαν εις άκόλαστον 
βίον ή πιστεύεται ότι εύρίσκονται 
εν κινδύνφνάπαρασυρθώσι εΐςάνη- 
θικότητα δ) Συνοδείας γυναικών 
καί παίδων διά τήν είσοδον καί 
έξοδον αυτών εις Νοσοκομεία, 
’Αστυνομικά Τμήματα καί Φυλα- 
κάς, ε) Σωματικός έρεύνας γυναι
κών (εις ας περιλαμβάνεται καί ή 
σωματική έρευνα γυναικών εις τά 
άεροδρόμια ή άναφερομένη εις τό 
άρθρον 77 τοΰ Κώδικος Χωροφυ
λακής), στ) ’Αναζητήσεις άπολε- 
σθέντων κορασίδων, ζ) Μυστικός 
'Υπηρεσίας, η) Παρακολουθήσεις 
άτόμων εις είδικάς περιπτώσεις κα
τά τήν κρίσιν τοΰ οικείου Διοικη- 
τοΰ, θ) Γενικώς πάσαν ειδικήν υπη
ρεσίαν, ήτις, κατά τήν κρίσιν τοΰ 
διοικοΰντος προσιδιάζει εις τό φΰ- 
λον καί έξυπηρετεΐ τό συμφέρον 
τής 'Υπηρεσίας.

’Εκτός τών ως άνω, αί γυναίκες 
εις τήν Χωροφυλακήν έκτελοΰν 
υπηρεσίας ’Αστυνομίας Τάξεως, ή
τοι συμμετοχή εις τελετάς, πανη-

γύρεις, Έθνικάς καί Θρησκευτικός 
έορτάς, κοινωνικός ή άλλας έκδη- 
λώσεις είς ας έπιβάλλεται ή πα
ρουσία τής ’Αστυνομίας.

Εις τόν τομέα τής ’Αστυνομίας 
Τροχαίας έκτελοΰν βοηθητικά τρο- 
χονομικά καθήκοντα: α) Διευκο
λύνσεις διελεύσεως πεζών ιδία γυ
ναικών, παίδων καί άναπήρων, β) 
έλεγχον οδηγών είς κατωκημένους 
χώρους, γ) Έκπαίδευσιν μαθητών 
είς θέματα κυκλοφοριακής άγω- 
γής, δ) Συμμετοχήν είς έκδηλώσεις 
δημοσίων σχέσεων Τροχαίας, ε) 
Κυκλοφοριακήν διαπαιδαγώγησιν 
άπό ραδιοφώνου καί τηλεοράσεως, 
στ) Ρύθμισιν κυκλοφορίας είς ζώ- 
νας έμφανίσεως, είς τελετάς καί 
άλλας έκδηλώσεις, ζ) Συλλογήν 
πληροφοριών έν περιπτώσει ατυ
χήματος μέ άγνωστον δράστην. 
Πολυτίμους υπηρεσίας προσφέ
ρουν όμοίως είς τόν τομέα τής ’Α
στυνομίας Τουρισμοΰ, ήτοι:α) Διεκ
περαιώσεις υπηρεσιακών διαδικα
σιών ώς πρός τούς τουρίστας, β) 
'Υπηρεσίας τηλεφωνητών, γ) Διευ
κολύνσεις καί παροχή πληροφο
ριών είς τουρίστας, δ) Παραστά
σεις είς τουριστικός καί άλλας έκ- 
δηλώσεις, ε) Καθήκοντα διερμη
νέων, όπου δέν ύφίστανται είδικώς 
διωρισμένοι τοιοΰτοι.

Είς τόν τομέα τής Υπηρεσίας 
’Αλλοδαπών αί γυναίκες άστυνομι- 
κοί τής Χωροφυλακής συμβάλ

λουν διά τής α) 'Υποδοχής καί πα
ροχής πληροφοριών είς άλλοδα- 
πούς, β) Καταγραφής ’Αλλοδαπών, 
γ) Συλλογής πληροφοριών πάσης 
φύσεως έν σχέσει πρός τούς αλλο
δαπούς, δ) Διενεργείας έλέγχου δια
βατηρίων δικαιουμένων ήμεδαπών 
καί άλλοδαπών.

Όμοίως ύπηρετοΰν είς τόν τομέα 
των Δημοσίων Σχέσεων καί συμ
βάλλουν διά τήν σύνδεσιν καί δια- 
τήρησιν θετικών σχέσεων μεταξύ 
τής Υπηρεσίας, διαφόρων έθνι- 
κών, ξένων ή διεθνών όργανισμών 
καί τοΰ κοινοΰ.

Έκ τών ώς άνω συνάγεται ότι οί 
τομείς τής δράσεως τών γυναικών 
είναι πολυάριθμοι καί ποικιλόμορ
φοι. ’Επιβάλλεται συνεπώς ή λή- 
ψις σημαντικής μερίμνης περί τής 
άποτελεσματικής των έκπαιδεύ- 
σεως (Β. Δ. 428]29-6-1972 (Α—117) 
«περί έκπαιδεύσεως, μονιμοποιή- 
σεως καί έντάξεως τοΰ έκ γυναικών 
άστυνομικοΰ προσωπικοΰ τοΰ Σώ
ματος Χωροφυλακής). Τής αυτής 
βαρύτητος πρέπει νά τυγχάνουν καί 
αί διατάξεις περί τής διαρκοΰς έπι- 
μορφώσεως αύτών.

Παρόμοιας φύσεως λειτούργημα 
άσκοΰν καί αί γυναίκες άστυνομι- 
κοί, είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων. 
Σήμερον είς τήν ’Αστυνομίαν Πό 
λέων ύπηρετοΰν έν συνόλω 55 γυ 
ναΐκες, έκ τών όποιων μία, πανεπι 
στημιακής μορφώσεως, φέρει τό

Γυναίκες αστυνομικοί τής Χωροφυλακής μέ υψηλόν φρόνημα, άρ ίστην επαγγελ
ματικήν κατάρτισ ιν κα ί αψογον παράστημα κατά τήν παρέλασιν επ ί τή  έπετειφ  τής 
’Εθνικής μας ανεξαρτησίας.



Αί γυνα ίκες αστυνομ ικοί τής Χωροφυλα
κής προσφέρουν σήμερον πολυτίμους υπη
ρεσίας εις ένα ενρύτατον κύκλον αστυνο
μ ικώ ν καθηκόντων, ή δέ επ ιτυχ ία  τον έρ
γου των έχει καθολικώς άναγνωρισθή καί 
εγκωμιασθή.

βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β , 2 τον 
βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου Α' καί 
Β', 8 τοΰ Άρχιφύλακος καί 44 τοΰ 
Άστυφύλακος (Φ.Ε.Κ. 339, 13-3- 
1976, Τεΰχος Β'. Άριθ. 7575 Φ. 
033.5).

Ή ά ξ ι ο π ο ί η σ ι ς  
τ ώ ν  γ υ ν α ι κ ώ ν  

Ά ο τ υ ν ο μ ι κ ώ ν
Ώς ήδη έλέγχθη, ώρισμέναι νο- 

μοθεσίαι δίδουν τό πρώτον βαρύ

τητα εις την πρόληψιν (’Ιταλία, 
’Ιαπωνία. ..) ένώ έπονται αί λοι- 
παί μορφαί στρατηγικής καταπο- 
λεμήσεως τοΰ έγκλήματος.

Ή άξιοποίησις τοΰ γυναικείου 
άστυνομικοΰ δυναμικοΰ έγκειται 
βασικώς εις τόν εμπλουτισμόν τών 
γνώσεών των μέ ϋλην ή όποια θά 
άφορςί είδικώς εις τήν ψυχολογίαν 
καί ψυχοπαθολογίαν παίδων καί 
έφήβων. Έξ ίσου χρήσιμος θεω
ρείται καί ή έκπαίδευσις τών γυναι
κών εις τήν κοινωνικήν έργασίαν 
καθ’ ομάδας καί κατά περίπτωσιν. 
'Ομοίως σημαντικός στόχος τοΰ 
έμπλουτισμοΰ τών γνώσεων, δχι 
μόνον τών γυναικών άλλά καί ό
λων τών άστυνομικών λειτουργών, 
θά πρέπει νά θεωρείται ή είδίκευ- 
σις εις τήν πρόληψιν τοΰ έγκλήμα
τος.

Ή είδίκευσις γενικώς πραγματο
ποιείται διά τής παρακολουθή- 
σεως φροντιστηρίου τριμήνου του
λάχιστον διάρκειας υπό στελεχών 
τοΰ Σώματος έξειδικευμένων εις τάς 
ώς άνω θέματα, βάσει βοηθημάτων 
γραπτών έκπονηθέντων ύπό τού
των.

Ή είδίκευσις εις τήν Ψυχολογίαν 
—Ψυχοπαθολογίαν τών νέων καί 
τήν πρόληψιν πρέπει νά άκολουθή- 
ται διά τής καταλλήλου τοποθετή- 
σεως τών γυναικών εις θέσεις, όπου 
άφ’ ένός θά έχουν τήν εύκαιρίαν 
νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των 
εις τόν τομέα διά τόν όποιον είδι- 
κεύθησαν καί άφ’ έτέρου θά έμ- 
πλουτίζουν συνεχώς τάς γνώσεις 
των, γεγονός τό όποιον θά κρατα 
τά έν λόγω άτομα εις άδιάκοπον 
ένδιαφέρον.

"Οσον άφορα εις τήν έπιτέλεσιν 
γραφικών, διοικητικών καί τεχνι
κών υπηρεσιών (δακτυλογράφοι, υ
πάλληλοι γραφείου, τηλεφωνή
τριας διατρήτριαι, προγραμματί- 
στριαι κ. ά.) δέν θεωρείται συμφέ- 
ρουσα ή χρησιμοποίησις γυναι
κείου άστυνομικοΰ προσωπικοΰ. 
Τούναντίον θεωρείται σπατάλη πο
λυτίμου ειδικευμένης δυνάμεως.

Ή συμβολή τής γυναικός άστυ- 
νομικοΰ εις τήν πρόληψιν καί κα
ταστολήν τοΰ έγκλήματος είναι j 
λίαν άξιόλογος. ’Εναπομένει ή 
προσήκουσα έκπαίδευσις καί ή 
όρθή τοποθέτησις εις θέσεις εις τάς 
όποιας έκδηλοΰται ό κοινωνικός 
ρόλος τής Χωροφυλακής. Αί γυ
ναίκες άστυνομικοί έχουν συνειδη
τοποιήσει ότι ή κατάταξίς των είς 
τό Σώμα δέν άπο βλέπει απλώς καί 
μόνον είς τήν έπίλυσιν τοΰ έπαγ- 
γελματικοΰ των προβλήματος. ’Ε
πιβάλλεται νά γνωρίζουν ότι δέν 
έξασκοΰν έπάγγελμα, άλλ’ υψηλόν 
λειτούργημα. Ή άποστολή διά τήν 
όποιαν έκλήθησαν είναι βαρυτάτη 
καί άπαιτεΐ θυσίας καί άδιακόπους 
υποχρεώσεις είς βάρος τής ιδιω
τικής των ζωής. Ή παρουσία των 
είς τόν τομέα άντιμετωπίσεως τής 
έγκληματικότητος τών γυναικών 
καί άνηλίκων δέν δύναται νά άντι- 
μετωπισθή ύπό τών άρρένων συνα
δέλφων των άποκλειστικώς. Ή 
ίκανοποίησις ή προκύπτουσα άπό 
τήν αίσθησιν τής προσφοράς τών 
υπηρεσιών των καί τής χρησιμό- 
τητός των είς τό κοινωνικόν σύνο- 
λον είναι διά τάς γυναίκας άστυνο- 
μικούς ή καλυτέρα τών άμοιβών.

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
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ΑΠΛΟΧΕΡΑ έχει μο ιράσει τις 
ομορφιές ή φύση σέ κάθε σπ ιθαμή  
τής 'Ελληνικής γής.

’Άλλοτε μέ τη μορφή ενός κατά 
φυτου δάσους από πανύψηλα πεϋκα 
και έλατα, άλλοτε στο πρόσωπο 
ενός απότομου και απάτητου γκρε
μού κ ι άλλοτε στον φλοίσβο των 
κυμάτων πού αλύπητα κι ασταμά
τητα  δέρνουν τά βράχια μ ιας άπό- 
μακρης παραλίας.

Μέσα, λοιπόν, σ ’ αυτήν τήν απε
ραντοσύνη τής ομορφιάς καί σ’ αυτόν 
τον ωκεανό τής ωραιότητας, πού 
λέγεται 'Ελληνική ύπαιθρος καί 
'Ελληνικό χωριό, ξεπροβάλλει σαν

Tin/

άστρο στο γλυκοχάραμα ή Λ ά Ι
α  τ  α, ένα απ ’ τά 44 φημισμένα 
Ζαγοροχώρια.

Οι ρίζες της προχωρούν βαθειά— 
δεκάδες χρόνια π ίσω —φτάνοντας στο 
1600 περίπου, τότε πού θεμελιώθη
κε τό πρώτο σπ ίτ ι.

"Οπως δλα τά Ζαγοροχώρια έτσι 
κ ι ή Λ ά ϊ  σ  τ α δχι μόνον δια- 
κρίθηκε κατά  τούς χρόνους τής 
Τουρκοκρατίας, άλλά έγινε τό σπου-

ΤΑΚΗ ΤΖΗΜΑ 
Μαθητου Ε' Τάξεως Γυμνασίου

Γραφικό στενοσόκακο τον χωριοϋ 
μέ δλα τά όμορφα χαρακ τηρ ιστ ικά ' 
γνω ρίσματα τής Ζαγορίσ ιας αρχ ι
τεκτονικής. /

ΜΕ πολλή χαρά διαβάσαμε τό γράμμα πού μας Εστειλε ό 
μαθητής τής Ε' Τ άξεως τοϋ Γυμνασίου Ί ω α ν ν ίν ω ν  Τάκης Τ ζή- 
μας , μαζί μέ τή ν έργασία του «ΛΑ· Ι· ΣΤΑ» , Ενα άξιόλογοόδοι- 
πορικό , τουριστικό κα ί ιστορικό χρονικό, γ ιά  τόν τόπο το υ , τό 
όποιο κα ί ευχαρ ίστω ς δημοσιεύομε .

Ε ίνα ι, όμολογουμένως , Ενθαρρυντικό τό γεγονός δτι στους 
σημερινούς εύμετάβολους κα ί άλλοπρόσαλλους καιρούς μ ας, 
πού παρατηρούνται γ εν ικές άναθεωρήσεις κα ί άνακατατάξεις 
άρχών , ιδ εώ ν , πεποιθήσεων κα ί προσανατολισμώ ν, υπάρχουν 
τόσο ώριμοι κα ί σω στο ί νέοι άνθρωποι μέ φλογερή άγάπη καί 
άπέραντη λατρεία γ ιά  τόν υπέροχο αύτό τόπο πού λέγετα ι 
ΕΛΛΑΔΑ ! !

Έ να ς  τέτο ιο ς, λο ιπό ν, αύθόρμητος κα ί πηγαίος άνθρωπος 
ε ίνα ι ό νεαρός φ ίλο ς  μας μαθητής κ . Τ ζήμας, ό όποιος μέ κρου
στή κα ί πηγα ία  αίσθαντικότητα π ερ ιγράφει τήν γενέτειρά  το υ , 
τή ν όμορφη ΛΑ' Ι· ΣΤΑ .

Στό θαυμάσιο γράμμα πού μάς έσ τε ιλ ε , παρουσιάζετα ι μέ 
πολλή μετριοφροσύνη κα ί μεταξύ τώ ν  π ολλώ ν ά λλω ν  Ενδιαφε
ρόντων περ ιλαμβάνει κα ί τά  έξης : «Μ ’ αύτό τό ταπεινό  μου 
γράμμα , κα ί μέ λ ίγα  κΓ άπλά λό γ ια , θά ήθελα νά έκφ ρ άσσω  τήν 
βαθειά μου άγάπη κα ί Εκτίμηση πρός τό ένδοξο κα ί χ ιλ ιο τ ιμ η - 
μένο Σώμα τής Χ ω ρ ο φ υλα κ ή ς». Καί καταλήγει : «Τ ίτλο υς
κα ί δ ιπλώ ματα δέν δ ιαθέτω  , έχω  όμως μέσα μου άπειρη τήν 
άγάπη γ ιά  τό χωριό μου πού δέν ε ίνα ι τ ίποτα  άλλο παρά ή Ε λ 
λάδα μας σέ σμ ικρογραφ ία . Αύτή λο ιπόν τή ν άγάπη άφήσα 
Ελεύθερη κα ί άδέσμευτη νά γράψη κα ί νά  έκφρασθή .Κ ατά πόσο 
τό π έτυχ α  Εσείς θά τό κ ρ ίν ε τ ε » .

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»
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δαιότερο εμπορικό και πνευματικό 
κέντρο τοϋ ’Ανατολικού Ζαγοριοϋ, 
με πολλά κα ι μεγάλα μαγαζιά , με 
περίφημες έμποροζωοπανηγύρεις, με 
Δημοτικό Σχολείο καί ’Ελληνικό, 
με πολλές ’Εκκλησίες — η μεγαλύ
τερη άπ ’ αυτές κα ί ή π ιο παληοτερη, 
«οι "Αγιοι Ταξιάρχες» πού άρχισε 
ή οικοδόμησή τους τό 1780 και 
σώζεται μέ τό περίφημο σκαλιστό  
σέ ξύλο καρυδιάς τέμπλο μέχρι 
σήμερα—μέ δυο γιατρούς κα ί τό 
σημαντικότερο  μέ 750 σπ ίτ ια  περ ί
που, όταν βρίσκονταν στο ζενίθ τής 
ακμής της κατά τό τελευταίο μ ισό  
τοϋ 17ον αιώνα.
Δυστυχώς, όμως, ο ι άλλεπαλ.ληλοι 
πόλεμοι χτύπησαν θανάσιμα—όπως 
έκαμαν σ’ δλο τό πλάτος καί μήκος 
τής ’Ελληνικής γής—καί την Λ ά ί 
α τ α. Γρήγορα φάνηκαν έντονα 
τά  σημάδια τής παρακμής. Τά μ ε 
γάλα αρχοντικά μαράζωσαν, άρχ ι
σαν οι μεταναστεύσεις προς την 
Μακεδονία, Θράκη, Ρουμανία καί 
τη Ρωσία ακόμη, μέσα δέ σέ μ ιά  
πεντηκονταετία τό όλόγεμο από 
ζωή κα ί κίνηση χωριό μέ τούς 
3.000 κατοίκους έφθασε νά άριθμή 
μόνον 4 5 Ο!....

"Ομως σ ιγά—σ ιγά , δειλά κι αθό
ρυβα άρχισαν νά ξεπηδοΰν νέα 
σπ ίτ ια  κάτιό απ’ τά ερείπ ια πού 
άφησαν οι Ν αζιστικές ορδές καί ό 
εμφύλιος πόλεμος.

Τά καμένα σπ ίτ ια  σκεπάστηκαν 
μέ άγριολούλ.ουδα καί χόρτα, οι 
βασανισμένοι κα ί χαροκαμένοι κά 
το ικο ι δόθηκαν καί πάλι στις καθη

μερινές κα ί επίπονες ασχολίες τους.
Ή  συστηματική  εκμετάλλευση 

τών χιλιάδων στρεμμάτων δάσους 
έδωσε στην κοινότητα τοϋ χωριοϋ 
τη δυνατότητα τά τελευταία χρόνια 
νά κτίση  ένα μ ικρό, συμμαζεμένο καί 
νοικοκυρεμένο ξενοδοχείο μέ ζηλευ
τή κα ί άνετη έπίπλ.ωση, μέ εστ ια 
τόριο κα ί μέ ε ιδ ική  χω ρ ιάτ ικη  γω 
νιά μέ τζάκ ι κα ί φλοκάτες. ’Επίσης 
κατασκευάσθηκε υδραγωγείο γ ιά  νά 
φέρη τό γάργαρο, ολοκάθαρο καί 
κρυστάλλινο νερό τοϋ δάσους μέσα 
στο χωριό, γέφυρες γ ιά  νά κάμουν 
δυνατή τή διάβαση σέ ορμητικούς 
χειμάρρους, αυλάκια γ ιά  νά φέρουν 
τό ζωογόνο κ ι άφθονο νερό τοϋ 
μικροϋ χειμάρρου πού διασχ ίζει 
στο χωριό ατά μποστάνια  μέ τά  
λαχταριστά καί νοστιμ ιότατα ζαρ
ζαβατικά. Δρόμοι κατασκενάσθη- 
καν βαθιά στά δάση γ ιά  τήν εύκο- 
λ.ώτερη έκμετάλλ.ευση τής ξυλείας, 
οι πηγές συμμαζεύτηκαν καί βάλ.θηκε 
τό νερό τους σέ κανάλ.ια, είνα ι δε 
πάντοτε έτοιμες νά ξεδιψάσουν, τόσο 
μέσα στο χωριό όσο καί στο δάσος, 
οπού βρίσκονται, όλα τά διψασμένα 
χείλη καί τούς κουραστικούς οδοι
πόρους.

Ή  συγκοινωνία άποκαταστάθηκε 
πλήρως, υπάρχει δέ σήμερα δρόμος— 
κατά τό περισσότερο μέρος ασφαλ
τοστρωμένος — κα ί χωματόδρομος 
βατός από κάθε είδους τροχοφόρο 
πού διασχ ίζει γοητευτικές τοποθε

σίες, μπροστά  στις όποιες ώχριοϋν 
τά  ’Ελβετικά τοπία.

’Αποτέλεσμα δλων αυτών τών 
κοινοτικών καί κρατικών προσπα
θειών ήταν ή μετατροπή τής Λ ά ί-  
σ τ α ς, ενός στήν κυριολεξία π ν ι
γμένου χωριοϋ μέσα στο πράσινο, 
σέ σημαντικό πόλο έλ.ξεως Τουρι
στών σέ σύγκριση μέ περιοχές καί 
χωριά πού πληρούν ώρισμένες άλλες 
προϋποθέσεις ( μικρότερη άπόσταση  
από κέντρο, εξ όλ,οκλήρου ασφαλτο
στρωμένος δρόμος κ .τ .λ .), κατά  
τούς θερινούς μήνες δέ είνα ι προ
βληματική ή εξεύρεση στέγης γ ιά  
τούς συνεχώς αυξανόμενους επ ι
σκέπτες.

Ή  φιλ.οξενία, ή προθυμία κα ί ή 
ευγένεια τών κατοίκων της, κυριο
λεκτικά σκλ.αβώνουν τούς κατάπλη
κτους Τουρίστες, άφήνοντάς τους 
αξέχαστες ώρες χαράς κα ί ηρεμίας.

Ή  τακτική  επικοινωνία μέ τήν
πόλ.η φέρνει στο χωριό δλ.α τά  

αγαθά της, κάμνοντας έτσ ι ακόμα  
π ιο άνετη τήν παραμονή.

Ή  ικανοποίηση καί ή υπόσχεση 
γ ιά  μ ιά  σύντομη επάνοδο είνα ι τά  
μόνα πράγματα, οι μόνες /.έξεις πού 
ξεπηδοΰν αυθόρμητα άπ’ τά βάθη 
τής καρδιάς δλων τών επισκεπτών, 
τών επισκεπτών πού είχαν τήν τύχη 
νά περάσουν αξέχαστες μέρες στή  
θαλ.πωρή καί στή ζεστασιά  ενός μ ι
κρόν άλλά τόσο γραφικού χωριοϋ, 
πού ονομάζεται Λ ά ϊ σ  τ  α.

Μερική άποψις τής όμορφης Λ αιστας .’Αριστερά διακρίνεται τό Ξενοδοχείου 
τοϋ Χωριού μέ τό 'Εστιατορίου καί δεξιά ή ’Ε κκλησία τών 'Α γίου Ταξιαρχών.



" Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε „

ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ 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

Πόσο κοστίζουν 

τ ά π α ι δ ι ά ;

ΗΤΑΝ ένα άπό τά τόσα χέρια πού 
σχημάτιζαν το 109 στο καντράν τού 
τηλεφώνου τους. ΤI [ ταν 8υό άπό τά πολλά 
χέρια πού ύψώνονταν ικετευτικά προς 
την "Αμεσο ’Επέμβαση ζητώντας βοή
θεια.. Κι’ ήταν άλλη μιά φορά πού ή 
Χωροφυλακή πρόθυμα καί χωρίς καθυ
στέρηση έπενέβαινε.

Μετά το τηλεφώνημα ό εκφωνητής 
Χωροφύλαξ έδινε τήν άκόλουθη έντολή 
στο πλήρωμα κάποιου περιπολικού αύ- 
τοκινήτου: «Μεταβήτε "Αγιον 'Ιερόθεον 
οδός . . . άριθμος . . . .  διατάραξις λό
γω οικογενειακού έπεισοδίου».

Σέ λίγο τό περιπολικό βρισκόταν στο 
πεδίο τής οίκογενειαής . . . συρράξεως. 
Γιατί πραγματικά έπρόκειτο γιά σφο
δρά καί άνήλεη . . . μάχη μεταξύ μάνας 
καί κόρης . .  .ή οποία διεξήχθη μ’ όλους τούς 
κανόνες πού επιβάλλονται σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή 
όλα τά . . . είδη καί μέσα πού διαθέτει 
ένα σπίτι γιά τήν διεξαγωγή ενός . . . 
πολέμου: Βάζα, κατσαρολικά, πιατικά, 
γυαλικά κ.λ.π.

Φυσικά μέ τήν ’Επέμβαση της . . . 
Έπεμβάσεως οί . . . έχθροπραξίες πήραν 
τέλος καί οί Εμπόλεμοι άρχισαν τον 
. . . άπολογισμό: Δύο βάζα σπασμένα, 

τέσσαρα κατσαρολικά στραπατσαρισμένα, 
μερικές ντουζίνες πιατικά συντρίμμια καί 
άρκετά καρούμπαλα στά κεφάλια άμφο- 
τέρων.

Καί ή αιτία τού . . . 'Ομηρικού αύτοΰ 
καυγά πού άναστάτωσε τήν ήρεμη ζωή 
τής γειτονιάς κ ι’ ανάγκασε κάποιο γεί
τονα νά τηλεφωνήση στήν ’Άμεσο ’Επέμ
βαση ποιά νομίζετε ότι · · ήταν: Τά 
μαλλιά τ ή ς . . . κεφαλής τής Μάνας 
Ναί, Ναί, καλά διαβάσατε τά μαλλιά τής 
κεφαλής! Πλούσια ή κόμη τής Μάνας. 
Καταράχτες όλόχρυσοι πού χύνοταν άπαλά 
στούς ώμους της κι’ άνέμιζαν στό χάϊ

δεμα τ ’ άγέρα. Γι’ αύτά τά μαλλιά Οά 
μπορούσε νά γράψη ένα άκόμα θαυμάσιο 
ύμνο ό μακαρίτης ό Δροσίνηε.

Μά ώ . ! τής άχαοιστίας καί τής άκα- 
λαισθησίας τής κόρης τό μέγεθος! Αυ
τό τό άναλυτό γνήσιο χρυσάφι ή σκλη
ρόκαρδη μπορούσε νά τό βλέπη νά 
στολίζη τό κεφάλι κάποιας άλλης καί 
όχι. . . τής μάνας της.

"Οπως, ίσως, θά καταλάβατε ή κόρη 
προσπαθούσε νά πείεη τή μάνα νά προσ- 
φέρη τό θηραυρό των μαλλιών της Ουσία 
στον . . . κερδώο Ερμή. Βλέπετε στήν 
ύλιστική εποχή μας τά πάντα είναι είδος 
συναλλαγής. ’Ακόμα καί τά μαλλιά τής 
. . . κεφαλής μας!

Ό  . . . θύτης θά ήταν κάποιος κομμωτής 
πού θά άναλάβαινε νά . . . μεταφυτέψη τά 
μαλλιά στό κεφάλι κάποιας άλλης κυρίας 
μέ τή μορφή . . . περούκας φυσικά άπ’ 
όλη αύτή τήν ιστορία ή κόρη θά κέρδιζε 
δέκα ολόκληρες χιλιάδες δραχμές. Τις 
όποιες σκεπτόταν νά διαθέση γιά τήν 
άγορά μιας βιβλιοθήκης. Μή μοϋ πήτε 
λοιπόν ότι ή κόρη δέν ήταν καλός έμπο- 
ρος!

’Αλλά έλάτε τώρα, άγαπητοί άναγνώ- 
στες, στή θέση τού πληρώματος τού 
περιπολικού. Τί νά κάνη; Νά πείση τή 
μάνα νά δεχθή τή . . . θυσία, ή τήν κόρη 
νά παραδεχτή ότι ή . . . συναλλαγή 
δέν είναι συμφέρουσα; Προτίμησε κάτι 
άλλο: Νά προτείνη στή κόρη νά . . . 
θυσιάση αύτή τά έξ ίσου πλούσια 
μαλλιά της! Πράγμα πού είχε σάν άποτέ- 
λεσμα νά . . . σηκωθούν οί τρίχες τής 
κεφαλής της. Πάντως τελικά τά πνεύμα
τα ηρέμησαν άπολύτως. Και ό έπικεφαλής 
άκούστηκε νά φιλοσοφή:

Έ τσ ι είναι, αγαπητέ μου. Στούς γονείς 
τά παιδιά κοστίζουν τά . . . μαλλιά 
τής κεφαλής τους.

"Ενας... τρομο

κράτης σκύλος

Τό δεύτερο περιστατικό μας διεδραμα- 
τίσθη σέ κάποιο θερινό κινηματογράφο 
ένός γραφικού προαστίου τών ’Αθηνών.

Έ νας σκύλος άρκετά εύτραφής εισέβαλε 
άπρόσκλητος στον κινηματογράφο τήν 
ώρα πού οί θεατές ήταν προσηλωμένοι 
στή μεγάλη οθόνη, όπου διαδραματιζόταν 
μιά ένδιαφέρουσα ιστορία. Στήν άρχή 
έκαναν τή γνωστή «καζούρα» στό συμπα
θητικό τετράποδο, τό όποιο όμως κά
ποτε άντέδρασε καί άρχισε νά δείχνη 
τά . . . δόντια του, μέ άποτέλεσμα νά 
τρομοκρατηθούν. "Οταν μάλιστα κάποιος 
έξέφρασε τήν ύπόνοια ότι ό σκύλος μπο
ρεί νά είναι λυσσασμένος, τότε δημιουρ- 
γήθηκε ένας μικροπανικός. ΙΤρός άπο- 
κατάστασιν τής διασαλευθείσης τάξεως 
έκλήθη ή ’Άμεσος Έπέμβασις άπό τό 
Διευθυντή τού Κινηματογράφου.

Δέν άναζητήσαμε τή μαγνητοταινία τής 
συνδιαλέξεως άπό τά άρχεϊα τής ’Αμέσου 
Έπεμβάσεως, άλλά αφήσαμε τή φαντα
σία νά συμπλήρωσή αύτό τό κενό:

—Άμεσος έπέμβαση έκεϊ;
—Μάλιστα. Λέγετε.
—Είμαι ό διευθυντής τού κινηματογρά

φου . . .
—Σάς άκοΰμε, Κύριε Διευθυντά.
—’Ελάτε νά συλλάβετε ένα . . . σκύλο.
—’Ασφαλώς θά . . . διέπραξε κάποιο 

αύτόφωρο άδίκημα. (έδώ ταιριάζει ένα 
μικρό γελάκι τού Χωροφύλακα).

—Ναί, βέβαια. Μπήκε στό σινεμά 
χωρίς νά . . . . καταβάλη εισιτήριο καί 
απειλεί καί τούς θεατές άπό πάνω.

—Δηλαδή είναι ένας μικρός . . . τρο
μοκράτης. (έδώ πάλι πάει ένα μικρό γέ
λιο) . Καλώς ερχόμαστε άμέσως.

Πραγματικά σέ λίγο ένα περιπολικό 
βρισκόταν στον τόπο τού . . . εγκλήματος. 
Ό  έπικεφαλής 'ΐπαξιωματικός, πού συνέ
πεσε νά είναι μανιώδης κυνηγός, μιλούσε 
άπταιστα τή . . . .  σκυλίσια γλώσσα 
κι’ έτσι κατάφερε, χωρίς ιδιαίτερες 
δυσκολίες, νά βγάλη έξω άπό τόν κι
νηματογράφο τό σκύλο. Τό «καρφί» 
μάλιστα τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως διέ
δωσε ότι γιά τό σκοπό αύτό χρησιμο
ποίησε ένα κουνέλι πού έφερε άπό τό 
σπίτι του. Πράγμα πού δέν καταφέραμε 
νά διασταυρώσουμε.

Πάντως σ’ εμάς, στό πλήρωμα τού 
περιπολικού, μά καί στούς θεατές πα- 
ρέμεινε ένα ερώτημα: γιατί μπήκε ό 
σκύλος στον κινηματογράφο; σ’ αύτό 
δυό λογικές έξηγήσεις ύπάρχουν — αν 
βέβαια όλες οί ενέργειες τών σκύλων 
μπορούν νά εξηγηθούν λογικά. ’Ή  πρός 
άναζήτηση τού άφεντικοΰ του — είναι 
γνωστή ή άφοσίωση τών σκύλων στούς 
ανθρώπους — ή γιά νά δή τό έργο!. 
Έδώ πρέπει νά διευκρινίσουμε ότι στόν 
κινηματογράφο παιζόταν τό έργο «Σκυ
λίσια ζω ή » !

’Αλήθεια κάτι περίεργες συμπτώσεις 
πού σκαρώνει καμμιά φορά ή ζωή . . . _
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Μια παράτολμη οσο και θε
αματική καταδρομική έπι- 
χείρηση του Δευτέρου Παγ
κοσμίου Πολέμου πού έξε- 
τέλεσαν μέ έπιτυχία 2 Βρετ- 
τανοι ’Αξιωματικοί, 3 Χω
ροφύλακες, και 7 Κρήτες 
πολίτες καί πού την διευκό
λυναν μέ συγκινητική αύ- 
ταπάρνηση δεκάδες άλλοι 
ένοπλοι και άοπλοι άγωνι- 
σταί τής ήρωϊκής Κρητικής 
’Αντιστάσεως.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΠΑ 
Υπομοιράρχου

"Οταν ο ί σιδηρόφρα- 
τες ορδές τών Ναζί 
( λύγισαν την ηρωικήν 
άμυνα τών υπερασπι
στών τής Κρήτης τον 
Μαϊον τού 1941 ψυ
χωμένοι πολεμ ιστα ι 
καί μαζύ μ ’ αυτούς 
αρκετοί άνδρες τής 
Χωροφυλακής πού 
ποτέ δεν παραδέχτη
καν οτι χάνοντας μ ια  
μάχη έχασαν τελικά 
και τον πόλεμο άνε- 
βαίνουν στα  δυσπρό
σ ιτα  κρητικά βουνά 
και συνεχίζουν τον 
άγώνα κατά τοϋ κα- 
τακτητοϋ μέχρι τήν 
τελική νίκη.

Τόν Σεπτέμβριο τού 1943 κα ί αμέσως μετά τήν συνθηκολόγηση 
τής ’ Ιτα λ ία ς , ό Δ ιοικητής τώ ν  ’ Ιτα λ ικώ ν δυνάμεων ’Α νατολικής Κρή
της Στρατηγός ’Ά ντζελο  Κ άρτα, προσχωρεί στους Σ υμμάχους. Μέ 
έντολή τοϋ Συμμαχικού Στρατηγείου φ υγαδεύετα ι στό Κάιρο άπό 
τόν Βρεττανό Ταγματάρχη Πάτρικ Λή Φέρμορ — 'Υπαρχηγό τής 
«  F. 133» στήν Κρήτη . *Η φυγάδευση τοϋ Στρατηγού Κάρτα κα ί γ ε ν ι
κά ή αύτοδιάλυση τώ ν  ’ Ιτα λ ικώ ν δυνάμεων ’Ανατολικής Κρήτης έξα - 
γρ ιώ νουν τόν Γερμανό Στρατηγό Μύλλερ , ό όποιος διατάσσει φοβερά 
Αντίποινα μέ κύριο στόχο τόν άμαχο πληθυσμό τής ’Επαρχίας Β ιάν- 
νου — ‘Η ρακλείου. "Υστερα άπό α ύτό , ό Λή Φέρμορ είση γείτα ι τήν 
άπαγω γή  τοϋ Στρατηγού Μύλλερ , γεγονός πού κατά τή γνώ μη του 
σημαίνει μαζί μέ δλα τά  άλλα καί κάμψη τοϋ ήθικού τώ ν  Γ ερμ ανώ ν. 
Τ ελικά μέ τήν συγκατάθεση τού Λονδίνου ή άπαγω γή  ά π ο φ α σ ίζε τα ι. 
‘ Ο Λή Φέρμορ κα ί οί στενο ί συνεργάτες του Λοχαγός Μ όςς, Χ ω ροφύ- 
λαξ Π ατεράκης, κα ί ό πολίτης Τυράκης, κατορθώνουν νά φθάσουν 
στήν Κρήτη στίς  4 ’Α πριλίου 1944 ύστερα άπό πολλές π ερ ιπ έτε ιε ς . 
Καί ένώ  βρίσκονται άκόμη στήν Νοτιοανατολική όρεινή περιοχή τού 
Λ ασηθίου, πληροφορούνται δτι ό Στρατηγός Μύλλερ άντικατεστάθη- 
κε στήν Δ ιοίκηση τής 22ας Γερμανικής Μεραρχίας άπό τόν συνάδελφό 
του Χ άϊντριχ  Κ ράϊπε. "Ετσι στόχος απαγω γής γ ίνετα ι τώρα ό δεύτε
ρος. Ή  όμάδα ά π α γω γή ς , άφού  έν ισχύετα ι κα ί άπό άλλους άνδρες, 
προωθείτα ι στό κτήμα Ζ ω γραφ ιστού , πού βρίσκετα ι κοντά στό προ- 
καθωρισμένο σημείο έφόδου . Έ ξω  άπό τ ίς  Ά ρ χάνες  — δπου βρίσκε
τα ι τό Γραφείο τού Γερμανού Στρατηγού — κα ί συγκεκρ ιμένα  στό 
ύψ ο ς τής όδικής δ ιακλαδώσεως πού όδηγεϊ πρός Η ράκλειο  — Ά ρ χ ά - 
νες — Χ ουδέτσ ι. Στό σημείο αύτό , τό βράδυ τής 26ης ’Απριλίου 1944, 
θά γ ίνη  ή πιό παράτολμη καταδρομική έπιχείρηση τού Δευτέρου Παγ
κοσμίου Π ολέμου.

Η Α Π Α Γ Ω Γ Η
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ’Απριλίου 1944 ώρα εν

νέα καί είκοσιπέντε τό βράδυ...Δεκατρείς 
ένοπλοι άνδρες κρυμμένοι μέσα στό σκοτά
δι μέ συγκρατημένη τήν αναπνοή πε
ριμένουν νά αιχμαλωτίσουν ένα Γερμανό 
Στρατηγό. Στό δεξιό—καθώς κατεβαίνο
με άπό τίς Άρχάνες—έρεισμα τοϋ δρόμου 
έχουν πάρει θέσεις οί δύο Βρεττανοί 
’Αξιωματικοί ντυμένοι μέ στολή δεκανέως 
τής Γερμανικής Στρατιωτικής ’Αστυνο
μίας. Δίπλα τους είναι οί Χωροφύλακες 
Πατεράκης, Άντώνης Παπαλεωνίδας, καί 
Γρηγόρης Χναράκης. Στήν απέναντι πλευ
ρά βρίσκονται οί Χωροφύλακες Στρα- 
τής Σαβιολάκης—Άντώνης Ζοηδάκης, κα
θώς καί οί Γιώργης Τυράκης, Νίκος Κό
μης, καί Μήτσος Τζατζας. Ό  Παύλος 
Ζωγραφιστός είναι σκοπός στήν πρώτη 
στροφή τοϋ δρόμου πού οδηγεί πρός τό 
Ηράκλειο. Τέλος σ’ ένα μικρό ΰψωμα μέ 
θέα πρός τίς Άρχάνες καί τήν γύροι περιο
χή, καιροφυλακτοΰν οί Μιχάλης Άκουμια- 
νάκης καί Ή λίας Άθανασάκης. Βρίσκον
ται σέ οπτική εύθεΐα μέ τούς δυό Βρεττα- 
νούς καί έχουν τήν άκόλουθη αποστολή : 
Μόλις βεβαιο»θοϋν δτι έρχεται άπό τίς 
Άρχάνες τό αυτοκίνητο τοϋ Στρατηγού 
χο>ρίς νά συνοδεύεται άπό δεύτερο, θά πρέ
πει νά τούς δώσουν μέ τόν φακό τό προκα- 
Οωρισμένο σήμα. Τότε οί δύο «ψευτογερ- 
μανοί» θά βγοΰν στό κατάστρωμα τοϋ δρό
μου γιά νά σταματήσουν τό αύτοκίνητο τού 
Στρατηγού με τό πρόσχημα δτι ένεργοϋν 
τροχονομικό έλεγχο. Ό  ρόλος τών Άκου- 
μιανάκη—Άθανασάκη είναι έξαιρετικά 
λεπτός. Γιατί αν αντί γιά τό αυτοκίνητο 
τού Στρατηγού ύποδείξουν κάποιο άλλο 
Γερμανικό, τότε δλα θά χαθούν μέσα σέ 
λίγα δευτερόλεπτα. Τό έξασκημένο δμως
μάτι τους όέν θά γελαστή. Καί νά !_Στίς
έννέα καί μισή ακριβώς, δίνουν σήμα δτι 
τό αύτοκίνητο τοϋ Στρατηγού πλησιάζει!... 
Ή  μεγάλη στιγμή είχε φτάσει!...Χωρίς 
τήν παραμικρή καθυστέρηση οί δύο Βρετ
τανοί Αξιωματικοί πετιοΰνται σάν έλα-

τήρια. Παίρνουν θέση στήν μέση τού δρό
μου καί περιμένουν. Τά δευτερόλεπτα κυ
λούν σάν αιώνες. Μέσα στήν ήσυχία τής 
νύχτας δεν άκούγεται τίποτε άλλο παρά ό 
θόρυβος άπό τό μοτέρ τού αυτοκινήτου Γού 
όλο καί πλησιάζει. Σέ λίγα δευτερόλεπτα 
οί προβολείς του πέφτουν έπάνω στούς δύο 
Βρεττανούς πού στέκουν ψύχραιμοι στήν 
μέση τού δρόμου κρατώντας ό ένας τό 
σήμα «στοπ», καί ό άλλος ένα αναμμένο 
φακό μέ κόκκινο φώς. Τό αύτοκίνητο κό
βει ταχύτητα, ρολλάρει στήν άσφαλτο αρ
γά. καί σταματάει μπροστά στά «όργανα 
έλέγχου». Ό  Στρατηγός σάν άληθινός 
στρατιώτης θέλει νά είναι καθ’ δλα τυπι
κός. Δέν άρνεϊται τόν έλεγχο. Μέ ατσάλινη 
ψυχραιμία ό ένας «Γερμανός»—ό Λή 
Φέρμορ—πλησιάζει πρός τήν πλευρά τού 
Στρατηγού πού παρακολουθεί τήν δλη 
σκηνή άπό τό ανοιχτό παράθυρο τού αύτο- 
κινήτου μέ λίγη έκπληξη καί πολλή ικα
νοποίηση.

—Ταύτότητα παρακαλώ...λέει μέ άψογη 
Γερμανική προφορά.

'Ο άλλος άπαντάει κοφτά:
—Είμαι ό Στρατηγός Κράϊπε!....Ταύ- 

τόχρονα φέρνει τό χέρι στήν τσέπη γιά 
νά βγάλη τήν ταύτότητα. Δέν προλαβαίνει 
όμως νά όλοκληρώση τήν κίνησή του. Τό 
βλέμμα του πετρώνει άπό τήν έκπληξη 
καθώς ό Λή Φέρμορ τού καρφώνει ένα 
πιστόλι στό στήθος λέγοντας αποφασιστι
κά:

—Στρατηγέ Κράϊπε!...Άπό αυτή τή 
στιγμή εΐσθε αιχμάλωτος Βρεττανών κομ- 
μάντος!

Τά υπόλοιπα γίνονται μέ κινηματογρα
φική ταχύτητα. Ό  Λή Φέρμορ ανοίγει 
άπότομα τήν πόρτα, άρπάζει τόν Στρατη
γό, καί τόν βγάζει βίαια έξω. 'Ο Γερμανός 
οδηγός κάνει νά άρπάξη άπό δίπλα ένα 
αυτόματο άλλά δέν προλαβαίνει. 'Ο Λοχα
γός Μόςς άφού τόν θέτει εκτός μάχης μέ 
ένα χτύπημα στό πρόσωπο, άνοίγει τήν πόρ
τα, καί τόν «άδειάζει» στήν άσφαλτο. Πριν 
καλά—καλά ολοκληρωθούν όλες αύτές 
οί κινήσεις, οί υπόλοιποι άνδρες τής όμά- 
δος έχουν πεταχτή στόν δρόμο. Ό  Στρα
τηγός μάταια προσπαθεί νά ξεφύγη άπό
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τά χέρια τοΰ Λή Φέρμορ. ’Αντιστέκεται 
επίμονα μέ χέρια καί μέ πόδια. "Ωσπου κα
ταφθάνει ό Χωροφύλαξ Πατεράκης, τον 
άκινητοποιεΐ μέ μια «γονατιά», καί τοΰ 
περνάει χειροπέδες. Ό  αγέρωχος Στρα
τηγός τής Βέρμαχτ έχει φρυάξει στην κυ
ριολεξία. ’Εξακολουθεί να άντιστέκε- 
ται μέ πείσμα τινάζοντας τό σώμα του δε
ξιά καί άριστερά σαν άγκιστρωμένο ψάρι. 
Καμμιά δμως δύναμη δέν μπορεί να τον 
γλυτώση. Σέ λίγα δευτερόλεπτα βρί
σκεται δεμένος καί μέ σκοινί κατά τό πρό
τυπο τοΰ μωρουδιακοΰ «φασκιώματος» 
της παληας έποχής. Την ίδια στιγμή ό 
αιχμάλωτος Γερμανός οδηγός μέ την 
ύπόλοιπη ομάδα χάνονται μέσα στά χωρά
φια μέ κατεύθυνση την περιοχή Ά νωγεί- 
ων. ’Εκεί θά συναντηθούν δλοι τήν άλλη 
ήμέρα, άν φυσικά πάνε δλα καλά. Οί άλλοι 
πού μένουν στον δρόμο δέν χάνουν καιρό. 
Οί πόρτες τοΰ αύτοκινήτου άνοιγοκλεί- 
νουν άστραπιαΐα. Ό  Λοχαγός Μόςς περ
νάει στήν θέση τού οδηγού, ένώ δίπλα του 
κάθεται ό Λή Φέρμορ φορώντας τό πηλή
κιο τοΰ Στρατηγού μέ χαμηλωμένο τον γέ- 
σο του. Στο πίσω κάθισμα στριμώχνονται 
τρεις άπαγωγεϊς κρατώντας στά γόνατά 
τους οριζοντιωμένο τόν Στρατηγό. Δεξιά 
καί άριστερά κάθονται οί Χωροφύλακες 
Πατεράκης - Σαβιολάκης, καί στήν μέση 
ό Τυράκης. Ή  πρώτη φάση τοΰ σχέδίου 
έχει πετύχει άπόλυτα μέσα στον εκπλη
κτικό χρόνο τοΰ ενός λεπτού καί είκοσι- 
πέντε δευτερολέπτων. Ξεκινούν. 'Ο Μόςς 
άφοΰ παίρνει μέ άκροβατικό τρόπο τήν 
πρώτη στροφή, δοκιμάζει νά σβύση τό 
έσωτερικό φώς. Δυσκολεύεται δμως νά 
βρή τόν άντίστοιχο διακόπτη τού «σπέ
σιαλ» γιά τήν εποχή εκείνη Γερμανικού 
«’Όπελ». "Ωσπου σέ μιά στιγμή υψώνεται 
κάποιο κοντάκι αυτομάτου καί θρυμματί
ζει τή λάμπα. Πίσω ό Στρατηγός διαμαρ

τύρεται καί ζητάει νά μάθη τί άπέγινε τό 
πηλήκιό του. Ό  Λή Φέρμορ τόν καθησυχά
ζει λέγοντας δτι «δέν έχει τίποτε». Πολύ 
φυσικά άφού τό φορούσε ό ίδιος . . . Τό 
αυτοκίνητο μέ τούς άπαγωγεϊς έχει δια- 
νύσει μερικές έκατοντάδες μέτρα, όταν άπό 
τήν άντίθετη πλευρά τού δρόμου εμφανί
ζεται μιά Γερμανική φάλαγγα άπό καμιό
νια γεμάτα στρατιώτες. "Ενα πικρόγελο 
σχηματίζεται τότε στά χείλη τού Λή Φέρ
μορ καθώς άναλογίζεται τις τραγικές συ
νέπειες πού θά είχαν προκόψει γιά τήν 
ομάδα, άν ή άπαγωγή γινόταν μέ καθυ
στέρηση λίγων λεπτών . . . Ένώ τώρα 
πάνε δλα θαυμάσια. Τά Γερμανικά αυτο
κίνητα παραμερίζουν γιά νά περάση ό 
Στρατηγός . . . ΙΙοΰ νά ήξεραν δμως οί 
οδηγοί τους δτι εκείνη τήν στιγμή άνοιγαν 
δρόμο στούς άπαγωγεϊς του . . . Στο πίσω 
κάθισμα ό Κράϊπε μάταια έλπίζει δτι μπο
ρεί νά γίνη άντιληπτή ή άπαγωγή του κά
τω άπό τό φώς τών προβολέων. Ό  ίδιος 
δέν μπορεί νά κάνη απολύτως τίποτε γ ι’ 
αύτό. Ό  μοναδικός τρόπος γιά νά είδο- 
ποιήση τούς δικούς του, είναι μιά δυνατή 
κραυγή. Τό κεφάλι του δμως είναι ακου
μπισμένο στά γόνατα τού Χωροφύλακος 
ΓΙατεράκη. Καί ό τελευταίος είναι έτοιμος 
νά τοΰ φράξη τό στόμα μέ ένα προσόψιο 
πού τό κρατάει συνέχεια λίγα εκατοστά 
μακρυά άπό τά χείλη του. Μέ τό άλλο χέρι 
κρατάει ένα αύτόματο έτοιμος πάντα γιά 
τό χειρότερο. Τό ίδιο κάνουν καί οί άλλοι 
άμίλητοι καίώπλισμένοι σάν άστακοί άπα- 
γωγεΐς. Τό αυτοκίνητο καταβροχθίζει μέ 
μεγάλη ταχύτητα τά χιλιόμετρα. Μόλις 
πλησιάζει στο ύψος τής βίλλας « ’Αριάδνη» 
οί σκοποί τρέχουν ν’ άνοίξουν τήν βαρειά 
εξώπορτα. ’Αλλά ή άστραφτερή « ’Όπελ» 
τού Στρατηγού «πετάει» γιά τό 'Ηράκλειο. 
"Υστερα άπό αύτό οί σκοποί στήνονται σάν 
αγάλματα στήν άκρη τού δρόμου καί χαι
ρετούν ζωηρά. Ό  Λή Φέρμορ μέ ύφος 
Στρατηγού άνταποδίδει τόν χαιρετισμό, 
ένώ μέ τό άλλο χέρι σφίγγει τή λαβή ενός 
πιστολιού. 'Η ίδια σκηνή έπαναλαμβάνεται 
πολλές φορές καθώς τό αύτοκίνητο διασχί
ζει τήν κεντρική λεωφόρο τού 'Ηρακλείου. 
Σ’ ένα σημείο τής διαδρομής καί συγκεκρι
μένα στο ύψος τοΰ τότε κινηματογράφου 
ΓΙουλικάκη, ή λεωφόρος είναι πλημμυρι

σμένη άπό Γερμανούς στρατιώτες. Μόλις 
έχει τελειώσει ή προβολή κάποιας ταινίας 
άπό εκείνες πού προωθούσαν ό Γκαΐμπελς 
καί οί συνεργάτες του, σέ δλες τις Γερμα
νικές φρουρές τής κατεχομένης Ευρώπης. 
Δηλαδή ταινίες - κονσέρβες πού τό μεγα
λύτερο μέρος τους άναφερόταν σέ «έπιτυ- 
χίες» τού τρίτου Ράϊχ στήν πρώτη γραμμή 
καί τά μετόπισθεν . . .  Οί στρατιώτες 
στήν θέα τοΰ αύτοκινήτου τοΰ Στρατηγού 
πετιούνται σάν ξαφνιασμένα βατράχια δε- ’ 
ξιά καί άριστερά, παίρνουν τήν στάση τής 
προσοχής καί χαιρετούν ζωηρά. Καί ό Λή 
Φέρμορ άνεβοκατεβάζει συνέχεια τό χέρι 
του στον γείσο τοΰ «θαυματουργού» γιά 
τήν κρίσιμη έκείνη <&ρα πηληκίου τού Στρα
τηγού Κράϊπε. "Ωσπου τό άστεΐο έκεΐνο 
θέαμα άπό λίγο νά μεταβληθή σέ τραγω
δία. Αύτό συμβαίνει δταν σέ μιά στιγμή 
ένας Γερμανός ποδηλάτης μπερδεύεται μέ
σα στο πλήθος, χάνει τόν έλεγχο τής πο
ρείας του, καί βρίσκεται μπροστά στούς 
τροχούς τού αύτοκινήτου. Καί ένώ δλα 
δείχνουν δτι τό άτύχημα είναι άναπόφευ- 
κτο, 6 Μόςς μέ ένα ψύχραιμο έλιγμό παρα
κάμπτει τόν ποδηλάτη. ’Έτσι μαζί μέ τό 
άτύχημα άποφεύγεται ή άναγκαστική 
σταύθμευση, πού θά έσήμαινε ένα άδοξο 
δσο καί τραγικό τέλος στήν δλη επιχείρη
ση...'Η  θέση τών άπαγωγέων άρχίζει νά 
γίνεται τραγικά δύσκολη καθώς τό αύτο
κίνητο πλησιάζει προς τήν Δυτική έξοδο 
τής πόλεως, τή λεγάμενη «Χανιόπορτα».
Ή  έξοδος αύτή - πύλη τοΰ έκεΐ μεσαιωνι
κού κάστρου - στένευε τότε άρκετά άπό τά 
τσιμεντένια άντιαρματικά έμπόδια πού ε ί
χαν κατασκευάσει οί Γερμανοί. ’Έτσι είναι 
μοιραίο οί άπαγωγεϊς νά βρεθούν πρόσωπο 
μέ πρόσωπο μέ τούς φρουρούς. Ή  πιθανό- 
της νά γίνουν άντιληπτοί άγγίζει σχεδόν τά 
δρια τής βεβαιότητας. Γι’ αύτό καί ετοι
μάζονται καθώς λέμε νά τά παίξουν δλα γιά 
δλα . . . Ό  Στρατηγός σκεπάζεται μέ μία * 
κουβέρτα, ό Λή Φέρμορ κατεβάζει πιο χα
μηλά τό πηλίκιο, ένώ ό Μόςς έλαττώνει 
τήν ταχύτητα. Οί οδηγίες τοΰ Βρεττανοΰ 
Ταγματάρχου είναι σαφείς : ”Αν τούς 
άντιληφθοΰν οί φρουροί θά τούς χτυπήσουν 
μέ έλαστικά γκλόμπς ή μέ πιστόλια έφο- 
διασμένα μέ σιγαστήρα. ’Ά ν πάλι πέσουν 
πάνω σέ μεγάλο Γερμανικό μπλόκο, τότε 
τόν λόγο θά τόν έχουν τά αύτόματα. Τό 
αύτοκίνητο ρολλάρει άργά. 'Η άπόσταση 
μέχρι τήν πύλη δλο καί μικραίνει. "Εχουν 
πλησιάσει περί τά δέκα μέτρα δταν ένας 
άπό τούς φρουρούς στρέφει τόν φακό του 
προς τήν πλευρά τους. Τά κεφάλια πίσω 
άπό τό φωτισμένο «πάρ-μπρίζ» χαμηλώ
νουν. Τό αύτοκίνητο προχωρεί . . . προχω
ρεί άργά. Ταυτόχρονα προχωρεί προς τό 
μέρος του καί ό φρουρός. Άπό στιγμή σέ 
στιγμή υπάρχει κίνδυνος νά άρχίση μιά 
ξαφνική οδομαχία μέ καταιγιστικά πυρά.
'Ο φρουρός έχει πλησιάσει άρκετά δταν ό 
Λή Φέρμορ τόν ρωτάει μέ θυμωμένη δήθεν 
φωνή :
— Τί συμβαίνει ; Είμαι ό Στρατηγός 
Κράϊπε ! . .

Καί χωρίς νά περιμένη άπάντηση προ
στάζει τόν «οδηγό του» :
— Γρήγορα ! Προχώρει ! . . .

Ό  φρουρός άκούγοντας τις φωνές αυτές 
καί ταυτόχρονα βλέποντας τό πηλήκιο τοΰ 
Στρατηγού, «τραβάει» μιά δυνατή προσο
χή καί χαιρετάει. Αύτό ήταν ! . . Μέ μιας 
τόν μιμούνται δλοι οί άνδρες τής Φρουράς.
Ό  Μόςς άφοΰ λέει ένα τυπικό «Γκούτ- 
νάχτεν», πατάει γκάζι καί ή « ’Όπελ» τοΰ 
Στρατηγού τινάζεται μουγκρίζοντας προς 
τόν άνοιχτό σκοτεινό δρόμο. Οί άπαγωγεϊς

Τό σημείο τοΰ δρόμον όπου ο ί τολμηροί καταδρομείς σταμάτησαν τό αυτοκ ί
νητο τοΰ στρατηγού Κράϊπε κα ί άπήγαγαν τόν ίδιο «ρ ισκάροντας» κυριολεκτικά την 
ζωή τους.
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μέ τήν άκρη τοϋ ματιού τους προλαβαίνουν 
τότε νά ίδούν τήν άκόλουθη αστεία σκηνή : 
Δεξιά άπό ένα παράπηγμα βγαίνει βιαστι
κά κάποιος ’Αξιωματικός μέ ξεκούμπτωτο 
τό χιτώνιό του. Μόλις βλέπει τό αύτοκί- 
νητο τοϋ Στρατηγού μένει σάν άπολιθωμέ- 
νος. Μέ μία ένστικτώδη κίνηση φέρνει τό 
άριστερό χέρι στο στήθος γιά νά κλείση τό 
άνοιγμα τοϋ χιτωνίου, ένώ μέ τό άλλο χαι
ρετάει χιτλερικά. Σέ λίγη ώρα τό αύτοκί- 

Γ*4 νητο μέ τούς άπαγωγεϊς φτάνει στά σύνο
ρα των Νομών Ηρακλείου καί Ρεθύμνης. 
Συγκεκριμένα λίγο πριν άπό τό χωριό Γενή 
Γκαβέ (σημερινή ονομασία του Νέα Άξός). 
Έ κεΐ σύμφωνα μέ τό σχέδιο σταματάνε. 
Ό  Στρατηγός έλευθερώνεται άπό τά δε- 
σμά του, ό Φέρμορ τοϋ δίνει τό πηλήκιο, 
ένώ ταύτόχρονα τοϋ έξηγεϊ δτι στό σημείο 
αύτό οί δρόμοι τους χωρίζουν προσωρινά. 
Εκείνος όμως άρνεϊται νά μείνη στά χέρια 
των Κρητών, άκριβώς έπειδή διαισθάνεται 
τό μίσος τών κατοίκων τής Μεγαλονήσου 
ύστερα άπό τά τόσα φοβερά εγκλήματα 
τών Χιτλερικών. ’Αλλά ό Λή Φέρμορ τον 
διαβεβαιώνει δτι δέν έχει νά φοβηθή άπο- 
λύτως τίποτε έπειδή βρίσκεται σέ χέρια 
κομμάντος πού σέβονται τούς αιχμαλώ
τους πολέμου. Τελικά ό Στρατηγός πείθε
ται καί δίνει τον λόγο τής στρατιωτικής του 
τιμής δτι δέν θά έπιχειρήση νά δραπετεύση. 
"Υστερα άπό τίς διαβεβαιώσεις αύτές ή 
ομάδα χωρίζεται. Ό  Λή Φέρμορ κάθεται 
στό βολάν τοϋ αυτοκινήτου παίρνοντας μα
ζί του τον Τυράκη. Οί άλλοι μέ τόν αιχμά
λωτο Στρατηγό άκολουθοΰν ένα μονοπάτι 
πού οδηγεί προς τήν περιοχή Άνωγείων. 
Έ κεΐ σύμφωνα μέ τό σχέδιο πρέπει νά 
βρεθούν πριν ξημερώση.'Ό  Στρατηγός, 
άσυνήθιστος άπό αύτοΰ τοϋ είδους τό νυχ
τοπερπάτημα, βαδίζει μέ δυσκολία στό 
σκοτάδι άνάμεσα άπό θάμνους καί κατσά
βραχα. Ποΰ καί ποΰ οί συνοδοί του στα- 

►ί* ματάνε γιά νά τοϋ δώσουν τήν εύκαιρία νά 
ξεκουραστή. Πριν φανή τό πρώτο φώς τής 
ήμέρας φτάνουν στό σημείο τοϋ προορι
σμού τους. Είναι μιά σπηλιά στήν βάση 
ενός θεόρατου βράχου, 2 - 3  χιλιόμετρα 
έξω άπό τά Άνώγεια. ’Εδώ θά περιμένουν 
μήνυμα άπό τόν Λή Φέρμορ. Ό  θρυλικός 
«Μιχάλης» άφοΰ οδηγεί τό αύτοκίνητο τοϋ 
Στρατηγού σέ απόσταση δύο χιλιομέτρων, 
τό παρκάρει στήν δεξιά άκρη τοϋ δρόμου 
σέ απόσταση 100 περίπου μέτρων πριν 
από τό χωριό Χελιανά. Θά τό εγκατάλειψη 
σ’ αύτό τό σημείο μιά καί είναι τό πιό κα
τάλληλο γιά τήν παραπλάνηση τών Γερμα
νών. Καί αύτό έπειδή δίπλα άκριβώς υπάρ
χει ό μικρός δρμος τών Σεισών γνωστός 
στήν Γερμανική Άντικατασκοπεία σάν 
χώρος άφιξαναχωρήσεων Συμμαχικών 
αποστολών. Χωρίς καθυστέρηση ό Λή 
Φέρμορ καί ό Τυράκης άφαιροΰν άπό τό 
αυτοκίνητο τίς μεταλλικές επιτελικές ση
μαίες, τό σήμα τοϋ Στρατηγού καί τίς π ι
νακίδες (σ.σ. "Ολα αύτά τά έχει σήμερα 
γιά σουβενίρ ή χήρα κυρία Μόςς). Γιά νά 
δώσουν στούς Γερμανούς τήν έντύπωση 
δτι ό Στρατηγός άπήχθη άπό Βρεττανούς 
κομμάντος, άφήνουν μέσα στό αύτοκίνητο 
μερικά άντικείμενα«ΜΑΌΕ IN ENGLA
ND» : Μία χλαίνη, ένα πιστόλι καί δύο
πακέττα τσιγάρα. Επίσης καί μία επι
στολή πού ό Λή Φέρμορ τήν στερεώνει στό 
«πάρ-μπρίζ». Τήν είχε συντάξει ό ίδιος 
στό κτήμα τού Ζωγραφιστού. Τό περιεχό- 

n μενό της - στήν Γερμανική γλώσσα - είχε 
ώς έξής :

Πρός τάς Γερμανικάς Άρχάς Κρήτης
Κύριοι
Ό  περιφερειακός Διοικητής σας Στρα

τηγός Κράϊπε ήχμαλωτίσθη προ όλίγων 
ώοών άπό Βρεττανικήν δύναμιν καταδρο
μών υπό τάς διαταγάς μας. Τήν στιγμήν 
κατά τήν όποιαν θά άναγιγνώσκετε τήν πα
ρούσαν, τόσον αύτός, δσον καί ήμεΐς, θά 
εύρισκόμεθα καθ’ όδόν πρός Κάϊοον.

Έπιθυμοΰμεν νά τονίσωμεν κατά τόν 
πλέον κατηγορηματικόν τρόπον δτι ή έπι- 
χείρησις αύτή έξετελέσθη χωρίς καμμίαν 
βοήθειαν έκ μέρους Κρητών ή Κρητών 
ανταρτών, καί δτι έχρησιμοποιήθησαν μό- 
μον ώς οδηγοί στρατιώται ύπηρετοΰντες 
εις τόν Στρατόν τής Λ.Μ. τού Βασιλέως 
τών Ελλήνων εις Μέσην ’Ανατολήν, οΐτι- 
νες ήλθον μεθ’ ήμών.

Ό  Στρατηγός σας είναι ένας έντιμος 
αιχμάλωτος πολέμου, καί θά τύχη τής με- 
ταχειρίσεως ήτις προσήκει εις τόν βαθμόν 
του.

Οίαδήποτε φύσεως άντίποινα κατά τού 
πληθυσμού τής Κρήτης θά είναι παντελώς 
άδικαιολόγητα καί άδικα.
Έλπίζομεν νά σάς έπανίδωμεν συντόμως...

Πάτρικ Λή Φέρμορ 
Ταγματάρχης 

Ούίλλιαμ Στάνλεϋ Μόςς 
Λοχαγός

Υ.Γ. Λυπούμεθα πού είμεθα υποχρεωμέ
νοι νά έγκαταλείψωμε έδώ αύτή τήν 
ωραία κούρσα . . (σ.σ. Αιώνιο φλεγ
ματικό ’Αγγλικό χιούμορ . . . . ) .

ΕΝΑ ΑΓΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΥΝΗΓΗΤΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μέχρι έδώ τό σχέδιο είχε έφαρμοσθή 

θαυμάσια. Οί δύο σύντροφοι σκορπίζουν 
δίπλα άπό τό αύτοκίνητο καί πρός τήν κα
τεύθυνση τής παραλίας μερικές σφαίρες 
«τόμμυγκαν» γιά νά νομίσουν οί Γερμανοί 
δτι τούς έπεσαν στήν βιαστική φυγή τους. 
Καί ένώ έτοιμάζονται νά άπομακρυνθοΰν 
βλέπουν κάτι πού τούς ξαφνιάζει : Δύο 
φώτα νά πλησιάζουν πρός τό μέρος τους. 
Γρήγορα δμως αναπνέουν μέ άνακούφιση 
καθώς διαπιστώνουν δτι πρόκειται γιά δύο 
γυναίκες πού ψάχνουν μέ . . πυροφάνι γιά 
χέλια στά γύρω βαλτόνερα. Άφοΰ περνάει 
καί αύτό άπομακρύνονται. Σέ λίγα λεπτά 
σκαρφαλώνουν στό βουνό μέ κατεύθυνση 
τά Άνώγεια. Άπό εκείνη τή στιγμή ου
σιαστικά έχει άρχίσει ένα άγριο άνθρωπο- 
κυνηγητό στά βουνά τής Κρήτης, πού θά 
κρατήση 18 ολόκληρα ήμερόνυχτα . . . .  
Δεκάδες σελίδες θά μπορούσαν νά γραφούν 
γιά τήν μυθιστορηματική αύτή περιπλά
νηση. Εμείς έδώ - λόγω περιωρισμένου 
χώρου - θά τήν παρουσιάσωμε εντελώς 
συνοπτικά καί μέ «ήμερολογιακό» τρόπο. 
Ά ς  παρακολουθήσωμε λοιπόν ήμέρα μέ 
τήν ήμέρα καί νύχτα μέ τή νύχτα τήν με
γάλη αύτή περιπέτεια τών τολμηρών . . .

Πέμπτη 27 ’Απριλίου.
Μέ τό πρώτο φώς τής ήμέρας μπαίνουν 

στά Άνώγεια ό Λή Φέρμορ καί ό Τυράκης. 
Ό  πρώτος φοράει άκόμη τή Γερμανική 
στολή. Μερικοί Άνωγειανοί πού δέν άνα- 
γνωρίζουν καθώς είναι φυσικό τόν φίλο 
τους «Μιχάλη» δίνουν τό καθιερωμένο 
σύνθημα μέ τή φράση : «Πέσαν τά μαύρα 
βούγια (βόδια) στά σπαρτά !», πού πάει νά 
πή : «Έρχονται Γερμανοί !». Ταύτόχρονα

εκδηλώνουν μέ κάθε τρόπο τήν περιφρόνη
σή τους στον «Γερμανό» πού βλέπουν. 
Άλλοι τού γυρίζουν έπιδεικτικά τίς πλά
τες, άλλοι φτύνουν στό χώμα, καί άλλοι 
έκστομίζουν διάφορα . . . «κοσμητικά επί
θετα» . . . Μέ τέτοιες . . . φιλοφρονήσεις 
υποδέχονταν πάντα δλοι οί Άνωγειανοί 
κάθε Χιτλερικό επισκέπτη στό ήρωϊκό χω
ριό τους. "Οπως δλοι οί Κρήτες δέν μπο
ρούσαν ποτέ νά συμβιβασθοΰν μέ τόν κα- 
τακτητή. Οι δύο σύντροφοι πηγαίνουν στό 
σπίτι τού παπα-Γιάννη Σκουλά πού είναι 
βασικό στέλεχος τής ’Αντιστάσεως. Έ κεΐ 
γύρω στις δέκα τό πρωί έρχεται ό Χωρο- 
φύλαξ Σαβιολάκης - ιδιαίτερα συμπαθής 
στά Άνώγεια δπου είχε υπηρετήσει πριν 
άπό τόν πόλεμο. Αφού άναφέρει δτι στό 
κρησφύγετό τους δλα πάνε καλά, ζητάει 
τρόφιμα πού τά μεταφέρει λίγο άργότερα 
ό Γιάννης Σταυρακάκης. Άπό τό πρόχει
ρο «στρατηγείο» του ό Λή Φέρμορ έξα- 
πολύει συνδέσμους πρός τόν Ψηλορείτη. 
Οί τελευταίοι θά ειδοποιήσουν τούς καπε- 
ταναίους Ξυλούρη καί Πετρακογιώργη γιά 
νά καλύψουν τήν πορεία τής όμάδος μέ τόν 
αιχμάλωτο Στρατηγό. Γύρω στό μεσημέ
ρι έξω άπό τά Άνώγεια εμφανίζονται 
Γερμανοί. Οί συγκεντρωμένοι στό σπίτι 
τού παπα-Γιάννη Σκουλά καθώς καί πολ
λοί άλλοι Άνωγειανοί άποσύρονται σέ άσ- 
φαλές σημείο έξω άπό τό χωριό. Ταύτό
χρονα ειδοποιούνται οί φρουροί τού Στρα
τηγού νά καλυφθούν δσο καλύτερα μπο
ρούν. Τίς πρώτες άπογευματινές ώρες οί 
Γερμανοί άναχωροΰν άπό τά Άνώγεια. 
Φαίνεται δτι είχαν βρή τό αύτοκίνητο τού 
Στρατηγού. Γύρω στις πέντε καί μισή πά
νω άπό τά Άνώγεια έμφανίζεται ένα Γερ
μανικό «Φίζελερ Στόρτς». Ό  πιλότος του 
πετάει σέ χαμηλό ύψος. ’Ελέγχει σχολαστι
κά τήν περιοχή ένώ κατά διαστήματα αφή
νει καί άπό μιά δέσμη προκηρύξεων. Μέ 
αυτές οί Γερμανοί προσπαθούν - άδικος 
κόπος — νά τρομοκρατήσουν τόν πληθυ
σμό. Ή  υπόλοιπη ήμέρα περνάει χωρίς 
άλλα άπρόοπτα. Τό βράδυ ό Λή Φέρμορ 
άνταμώνει μέ τούς συντρόφους του έξω 
άπό τά Άνώγεια. Ό  Στρατηγός ιππεύει 
σ’ ένα άλογο πού έφερε ό Γιάννης Σταυρα
κάκης. Ξεκινούν γύρω στις οχτώ. Καί 
ύστερα άπό τρεις περίπου ώρες πορεία 
φτάνουν στό λημέρι τού καπετάν - Ξυλού
ρη. Έ κεΐ υπάρχει ένας άσύρματος τής 
«F. 133». Ό  χειριστής του Αριστείδης 
Παραδεισιανός έτοιμάζεται νά διαβιβάση 
στό Στρατηγείο τού Καΐρου τό σήμα γιά 
τήν επιτυχία τής άπαγωγής τού «Θεόφι
λου». Αύτή ήταν ή συνθηματική ονομασία 
τού Στρατηγού. Μόλις δμως παίρνει θέση 
μπροστά στό χειριστήριο διαπιστώνει μέ 
οδύνη δτι ό άσύρματος έχει πάθει άνεπα- 
νόρθωτη βλάβη. "Υστερα άπό αύτό ό Λή 
Φέρμορ εξαπολύει συνδέσμους πού μετα
φέρουν τό κείμενο τού μηνύματος σέ δύο 
μακρυνά σημεία δπου ύπάρχουν οί ασύρ
ματοι τών Λοχαγών Σάντυ Γέντελ (Λασή- 
θι) καί Ντίκ Μπάρνς (δυτικές υπώρειες 
τού Ψηλορείτη). Μέ τό μήνυμά του ό Λή 
Φέρμορ ζητάει έπίσης : Νά μεταδοθή άπό 
τό BBC καί τά άλλα Συμμαχικά μέσα ένη- 
μερώσεως (τύπο καί ραδιόφωνο) δτι ό 
Στρατηγός Κράϊπε βρίσκεται εκτός Κρή
της καθ’ όδόν πρός τό Κάιρο. Έπίσης νά 
σταλή σέ ώρισμένο σημείο ML γιά τήν 
παραλαβή τού Στρατηγού καί τής συνο
δείας του. Τελικά καθώς θά δούμε στήν 
συνέχεια τό ML άργησε νά φτάση, ένώ τό 
BBC μετέδωσε μιά είδηση άπό τήν οποία 
προέκυπτε δτι ό Στρατηγός καί οί συνοδοί 
του βρίσκονταν άκόμη στήν Κρήτη. Φαί
νεται δτι ή πολύτιμη αύτή ενημερωτική
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Η ΑΠΑΓΩΓΗ 

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

Κ Ρ Α ί Π Ε

πηγή τής κατεχομένης Εύρώττης δέν ήθελε 
νά ρισκάρη τήν παραδοσιακή αξιοπιστία 
της καί μάλιστα σέ κρίσιμες ιστορικές 
στιγμές.

Παρασκευή 28 ’Απριλίου.
Μέχρι τό μεσημέρι καταφθάνει στο λη

μέρι τοϋ καπετάν - Ξυλούρη τό τρίτο κλι
μάκιο των άπαγωγέων. ’Έρχονται χωρι
στά καί μέ χίλιες προφυλάξεις ό Χωροφύ- 
λαξ Ζωϊδάκης καί οί Χναράκης, Παπα- 
λεωνίδας, Βρελλιανάκης, καί Κόμης. Τό 
απόγευμα ή ομάδα ξεκινάει μέ τή συνο
δεία μερικών παλληκαριών τοϋ καπετάν 
Ξυλούρη. Προορισμός της είναι ή περιοχή 
Άμαρίου. Γιά νά φτάσουν δμως μέχρι 
έκεϊ θά πρέπει νά «καβαλλικέψουν» σχεr 
δον τον Ψηλορείτη. Άνηφορίζουν συνέχεια. 
Ό  Στρατηγός πεζοπορεί άναγκαστικά 
επειδή τό μέρος είναι άπρόσιτο γιά υποζύ
γιο. Πριν βραδυάση φτάνουν στό λημέρι 
τοϋ καπετάν - Πετρακογιώργη. ’Από έδώ 
άναχωροΰν σέ λίγη ώρα συνοδευόμενοι άπό 
παλληκάρια τοϋ μεγάλου αΰτοΰ άγωνιστοΰ 
τής Κρητικής ’Αντιστάσεως. 'Η πορεία 
συνεχίζεται όλη σχεδόν τή νύχτα μέσα σ’ 
ένα τσουχτερό κρύο.

Σάββατο 29 ’Απριλίου.
Τά ξημερώματα ή ομάδα βρίσκεται 

στους πρόποδες τοϋ Ψηλορείτη καί συγκε
κριμένα στά σύνορα Άμπαδιας - Άμαρίου. 
Μετά άπό ολιγόωρη άνάπαυση ξεκινούν 
άφοΰ άποχαιρετοϋν τά παλληκάρια τοϋ 
καπετάν - Πετρακογιώργη. Κατά τις δύο 
μετά τό μεσημέρι φτάνουν σέ μιά σπηλιά 
πού βρίσκεται πάνω άπό τό χωριό Νίθαυ- 
ρη. Άπό τό νέο αύτό κρησφύγετο άναχω- 
ρεϊ μετά άπό λίγη ώρα ό Χωροφύλαξ Ζωϊ- 
δάκης μέ προορισμό τήν Α γία  Παρασκευή 
καί τήν έντολή : Νά έξακριβώση άν στήν 
περιοχή κυκλοφορούν Γερμανοί, νά τοπο- 
θετήση σέ επίκαιρα σημεία σκοπούς έν 
δψει τής νυχτερινής πορείας, καί νά στείλη 
τις πληροφορίες του μ’ ένα σύνδεσμο. Ό  
Ζωϊδάκης κατάγεται άπό αυτή τήν περιο
χή οπότε είναι επόμενο νά γνωρίζη δλα τά 
επικίνδυνα περάσματα. Άφοϋ τελειώση 
τήν άποστολή του θά προωθηθή στό προ- 
καθωρισμένο σημείο τής διανυκτερεύσεως 
τής όμάδος (μιας ρεματιάς δίπλα άπό τό 
χωριό Α γ ία  Παρασκευή). Πριν σουρου- 
πώση έρχεται στή σπηλιά ένας σύνδεσμος 
μέ σημείωμα τοϋ Ζωϊδάκη πού τούς γρά
φει νά προχωρήσουν. Μόλις νυχτώνει ξεκι
νούν. Σέ λίγο διαπιστώνουν μέ μεγάλη 
έκπληξη δτι στά πρώτα δύο επικίνδυνα 
περάσματα δέν υπάρχουν σκοποί. Δέν 
υπάρχει άμφιβολία δτι στήν περιοχή κυ
κλοφορούν Γερμανικές περιπολίες. 'Ο Λή 
Φέρμορ λέει τότε στον Χωροφύλακα Πα- 
τεράκη νά μπή στήν Α γία  Παρασκευή γιά 
νά έξακριβώση τί άκριβώς συμβαίνει. 
’Εκείνος δμως προτείνει νά προχωρήσουν 
γιατί άπό τό χωριό άκούγονται γαυγίσμα- 
τα σκυλιών, πράγμα πού «μιλάει» μόνο 
του γιά τήν έκεϊ παρουσία τών Γερμανών. 
Άναγκαστικά προχωρούν. Φτάνοντας στή 
ρεματιά τής Α γίας Παρασκευής βρίσκουν

’Ενώ τά γερμανικά στρατεύματα χτενίζουν κυριολεκτικών την Κρήτη γ ιά  νά 
άνακαλύψουν τό κρνσφήγετο τών άπαγωγέων, ο ί γενναίοι καταδρομείς μέ τον άπα- 
χθέντα Σ τρατηγό άκολονθουν τό δικό τους, δρομολόγιο γ ιά  τήν τελική φυγάδευοι. 
Στήν φωτογραφία δύο άπό τούς εκτελεστός τής άπαγωγής. Είναι ό Χωροφύλαξ 
Πατεράκης μέ στολή κομμάντος καί ό Λοχαγός Μοςς μέ στολή Γερμανού στρα
τιώτη.

τόν Χωροφύλακα Ζωϊδάκη μέ μερικούς 
άλλους. Τότε άποκαλύπτεται ένα τραγικό 
λάθος. Ό  Ζωϊδάκης είχε γράψει στό ση- 
μείο>μα νά ΜΗ προχωρήσουν. "Ετσι άπό 
μιά μικρή αβλεψία στήν άνάγνωση ή ομάδα 
διέτρεξε ένα σοβαρό κίνδυνο . . .

Κυριακή 30 ’Απριλίου — 
Πέμπτη 5 Μαΐου.

"Ενα έξαήμερο άποκλεισμοϋ τής όμά
δος «κάτω άπό τή μύτη» τών Γερμανών 
πού «χτενίζουν» ολόκληρη τήν περιοχή. 
Μάλιστα τήν πρώτη ήμέρα έμφανίζονται 
ψηλά σ’ ένα άλώνι καί σέ άπόσταση λιγώ- 
τερη άπό 100 μέτρα. Οί άπαγωγεΐς παρι
στάνουν τούς άδιάφορους γιά νά μή άντι- 
ληφθή ό Στρατηγός δτι βρίσκονται μέσα 
σέ στενό κλοιό. Μόλις βραδυάζειή άμάδα 
μετακινείται σέ μιά πλαγιά - δυτικά τού 
χωρίου Α γ ία  Παρασκευή - δπου μιά αιω
νόβια χαρουπιά προσφέρει πλήρη κάλυψη. 
Στό σημείο αύτό έπί 5 ήμέρες πηγαινοέρ
χονται άνδρες καί γυναίκες σύνδεσμοι τών

άπαγωγέων πού μεταφέρουν τρόφιμα καί 
διάφορες πολύτιμες πληροφορίες. Τό βρά
δυ τής Πρωτομαγιάς ό Λή Φέρμορ καί ό 
Τυράκης άφού ξεγλυστροϋν σάν σκιές άνά- 
μεσα άπό τις Γερμανικές γραμμές, κατευ- 
θύνονται πρός τήν Παντάνασσα. Στήν πε
ριοχή τού χωριού αύτοΰ ύπάρχει ό άσύρμα- 
τος τού Λοχαγού Ντίκ Μπάρνς. Μέ τήν 
κίνηση αύτή ό δαιμόνιος «Μιχάλης» έξα- 
σφαλίζει σοβαρά πλεονεκτήματα γιά τήν 
πορεία τής δλης έπιχειρήσεως. Δηλαδή : 
Βρίσκεται έξω άπό τό Γερμανικό κλοιό, 
κοντά στούς συντρόφους του, καί σέ συνε
χή επικοινωνία μέ τό Κάιρο. Ό  Λή Φέρμορ 
έχει έπίσης στή διάθεσή του καί τόν άσύρ- 
ματο τοϋ Λοχαγού Ράλφ Στόκμπριτζ, 
πού βρίσκεται στή μεσοδυτική πλευρά τού 
Νομού Ρεθύμνης. Πολύτιμο βοηθό στή 
μεταφορά τών μηνυμάτων στούς άσυρμά- 
τους είχε ένα μεγάλο δσο καί σεμνό άγω- 
νιστή τής Αντιστάσεως : Τόν Γιώργη 
Ψυχουντάκη ό όποιος χρειάστηκε νά δια- 
τρέξη δεκάδες χιλιόμετρα ήμέρα καί νύχτα 
μέχρι νά όλοκληρώση τήν άποστολή του. 
Στις 4 Μαΐου, οί Γερμανικές δυνάμεις πού
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είχαν αποκλείσει την περιοχή Άμαρίου 
φεύγουν καί κατευθύνονται προς τδ Ρέ
θυμνο. Οΐ άπαγωγεΐς μένουν στη θέση 
τους περιμένοντας νέα τοϋ Λή Φέρμορ. 
"Ωσπου δ Χωροφύλαξ Πατεράκης πείθει 
τδν Λοχαγδ Μδςς να μετακινηθούν δυτικά 
πρδς τη περιοχή τοϋ χωριού Γερακάρι. Ή  
αναχώρηση γίνεται τδ έπόμενο βράδυ (5 
Μαΐου).

r · Παρασκευή 6 Μαΐου.

Ά πδ τά ξημερώματα οί άπαγωγεΐς 
βρίσκονται σέ μια σπηλιά πού άπέχει δύο 
περίπου χιλιόμετρα άπδ τδ χωριδ Γερα
κάρι. Μετά άπδ δλιγόλεπτη άνάπαυση ό 
Χωροφύλαξ Πατεράκης κατεβαίνει στδ 
χωριό γιά νά συνάντηση τδν Κώστα Κου- 
τελιδάκη - βασικό στέλεχος της «F. 133». 
Ά πδ τήν άδελφή του Στέλλα πληροφορεί
ται δτι άπουσιάζει. Τδν είχε στείλει ό Λή 
Φέρμορ γιά νά συνάντηση τήν ομάδα άπα- 
γωγής στήν Α γ ία  Παρασκευή μέ κάποιο 
μήνυμά του. ’Εκείνη τήν ήμέρα στδ Γερα
κάρι έρχονται άπδ τδ 'Ηράκλειο ό Μιχά- 
λης Άκουμιανάκης καί ό Ή λίας Άθανα- 

ι σάκης. 'Ο πρώτος γιά ειδική άποστολή, 
καί ό δεύτερος γιά νά άκολουθήση τούς 
άπαγωγεΐς στήν Αίγυπτο. Τά νέα πού 
φέρνουν είναι ένδιαφέροντα. Οί Γερμανοί 
είχαν φρενιάσει στήν κυριολεξία. Πρώτα 
ξέσπασαν στους υπευθύνους γιά τήν άσφά- 
λεια τοϋ Στρατηγού, καί υστέρα στδν άμα
χο πληθυσμό. Ωστόσο όμως είχαν καί τις 
άμφιβολίες τους. Ή  σκόπιμη πληροφορία 
σύμφωνα μέ τήν οποία ό Στρατηγός Κράΐ- 
πε είχε αΰτομολήσει πρδς τούς Συμμά
χους, είχε δημιουργήσει μιά κάποια άπή- 
χηση . . . Γύρω στις δέκα τδ πρωί στδ 
κρησφύγετο έρχεται δ Κώστας Κουτελι-

Ρ® δάκης. Φέρνει ένα σημείωμα τοϋ Λή 
Φέρμορ μέ τδ όποιο ειδοποιείται ή ομάδα 
νά παραμείνει στδ κρησφύγετο τής Α γίας 
Παρασκευής. Νά όμως πού είχε φύγει . . . 
Μέ τδ ίδιο σημείιυμα έκανε γνωστό δτι 
είχε ρυθμίσει τδν τόπο καί χρόνο τής φυ
γής γιά την Αίγυπτο. "Υστερα άπδ αύτδ 
ό Χωροφύλαξ Πατεράκης τοϋ άπαντάει 
μέ ένα σημείοιμα δτι τδ ίδιο βράδυ ή ομά
δα θά μετακινηθή άκόμη δυτικώτερα πρδς 
τήν περιοχή τοϋ χωρίου ΙΙατσός, δπου καί 
τοϋ ορίζει συνάντηση.

Σάββατο 7 Μαΐου
Τις πρώτες πρωινές ώρες ή ομάδα βρί

σκεται σ’ ένα κρυψώνα κοντά στδ χωριό 
ΙΙατσός. Ά πδ έκεΐ ειδοποιούν ένα βετε
ράνο τής Αντιστάσεως. Τδν Εύθύμιο 
Χαροκόπο, ό όποιος δμως άπουσιάζει άπδ 
τδ χωριό. Στή θέση του έρχεται ό γιος 
του Γιώργης, μυημένος καί έκεΐνος άπδ 
τις πρώτες ήμέρες τής Κατοχής στο επι
κίνδυνο παιχνίδι τοϋ μυστικοΰ πολέμου. 
Ή  οικογένεια Χαροκόπου άναλαμβάνει 
τήν τροφοδοσία τής όμάδος. Τδ μεσημέρι 
έρχονται στδν κρυψώνα ό Λή Φέρμορ μέ 
τούς Τυράκη καί Κουτελιδάκη. Ό  «Μι- 
χάλης» τούς άνακοινώνει τότε δτι τδ 
Στρατηγείο θά στείλη ML γιά τήν παρα
λαβή τής όμάδος άπδ τδν δρμο «Πλακια» 
τής Α γίας Παρασκευής. Τελικά ή άπό- 
φαση αύτή τοϋ Στρατηγείου θά ματαιωθή 
μέ παρέμβαση τοϋ Λή Φέρμορ δταν τδν 
πληροφορούν δτι στδ σημείο αύτδ οί Γερ
μανοί έχουν ένισχύσει τις φρουρές. Ό  
ίδιος κατορθώνει έπίσης νά άκυρώση ένα 
σχέδιο τοϋ Στρατηγείου πού μιλούσε γιά 
άποστολή κομμάντος μέ ,έπικεφαλής τδν 
Λόρδο Τζέλλικο. Σύμφωνα μέ τδ σχέδιο 
αύτό, οί κομμάντος μέ τήν ΰποστήρηξη 
Κρητών οπλαρχηγών θά άνοιγαν τδν δρόμο 
τής φυγής τών άπαγωγέων μέ αιφνιδια
στική κρούση εναντίον τών Γερμανικών 
δυνάμεων πού στάθμευαν στήν παραλία. 
Ά πδ τις σχετικές συζητήσεις άποφασίζε- 
ται τελικά νά προωθηθούν άκόμη δυτικώ
τερα καί συγκεκριμένα πρδς τά νοτιοδυ
τικά πρδς τήν παραλία τού Λιβυκοϋ, σύνο
ρα τών Νομών Χανίων - Ρεθύμνης, δπου 
υπήρχε ό άσύρματυς τού Λοχαγού Ντέν- 
νις Τσικλητήρα. Τδ ίδιο βράδυ ξεκινούν 
μέ τδν Στρατηγό καβάλλα σ’ ένα μουλάρι. 
Μαζί μέ τούς άπαγωγεΐς είναι τώρα καί ό 
Γιώργης Χαροκόπος πού προορίζεται γιά 
τήν Αίγυπτο. Λίγο πριν άπδ τά μεσάνυχτα 
καί ένώ ή ομάδα πλησιάζει στδ χωριδ Κα- 
ρΐνες, άπδ λίγο νά γίνη τδ μεγάλο κακό. 
Σ’ ένα άπότομο τίναγμα τού μουλαριού ό 
Στρατηγός χάνει τήν ισορροπία του καί 
πέφτει. Καί εύτυχώς πού ό Χωροφύλαξ 
Σαβιολάκης προλαβαίνει νά τδν συγκρατή- 
σει κάπως. Διαφορετικά τδ κεφάλι του θά 
θρυμματιζόταν πάνω σ’ ένα βράχο. Ά πδ 
τήν πτώση του ό Στρατηγός παθαίνει

εξάρθρωση τής ώμοπλάτης. Άφοΰ τοϋ 
δένουν τδ χέρι μ’ ένα μαντήλι ξεκινούν. 
Καθ’ όδδν βρίσκουν τδν καπετάν - Γιάννη 
Κατσιά, ειδοποιημένο άπδ ίΤρίν μέ σύν
δεσμο γιά νά καλύπτη τήν ομάδα στήν 
ύπόλοιπη διαδρομή της. "Ενας άλλος σύν
δεσμος έχει προωθηθή στις Καρΐνες γιά 
νά ειδοποίηση τδν Σταύρο Μαρκαντωνάκη. 
Λίγο μετά τά μεσάνυχτα συναντούν τδν 
βετεράνο αύτδ τής Αντιστάσεως έξω άπδ 
τδ χωριό. 'Ο άγνός αύτδς πατριώτης τούς 
υποδέχεται μέ χαρές καί κεράσματα μέ 
τσικουδιά. Τή στιγμή έκείνη ό Στρατηγός 
γυρίζει πρδς τδν Λή Φέρμορ καί τδν ρω
τάει : « ’Ήθελα νά ξέρω ποιοι κατέχουν 
τήν Κρήτη.’Εμείς ή εσείς οί Ά γγλο ι ;..» .

Κυριακή 8 Μαΐου — 
Πέμπτη 12 Μαΐου

Μέ τδ ξημέρωμα τής Κυριακής ή ομάδα 
φτάνει έξω ψπδ τδ χωριό Φωτεινού καί 
σταθμεύει στδ κτήμα τών Τζακαράκηδων 
καί Περράκηδων. Οί τελευταίοι, ειδο
ποιημένοι μέ σύνδεσμο, είχαν πιάσει άπδ 
τή νύχτα τά έπικίνδυνα περάσματα άνά- 
μεσα στδ χωριδ Πρασσιές καί τδν οικισμό 
Ποτάμοι. "Ολη τήν ήμέρα περιποιούνται 
τούς νεοφερμένους στδ κτήμα τους μέ δ,τι 
καλύτερο διέθεταν. Τδ βράδυ ξεκινούν καί 
πάλι μέ κατεύθυνση τδ χωριδ Βιλανδρέδο. 
Πριν άκόμη ξημερώση λουφάζουν στή ρί
ζα τού χωριού καί περιμένουν. Τδ πρωί 
έρχεται ό ειδοποιημένος μέ σύνδεσμο 
Στάθης Λουκογεωργάκης, σύντεκνος (κου
μπάρος) τού Λή Φέρμορ. 'Οδηγεί τήν ομά
δα σέ άσφαλέστερο κρυψώνα, ένώ παράλ
ληλα φροντίζει γιά τήν τροφοδοσία της. 
Μέχρι τδ μεσημέρι τής επομένης ήμέρας 
ή ομάδα άναπαύεται στδ σημείο αύτό. 
"Ωσπου τήν ώρα τού φαγητού έρχεται ό 
άδελφός τού Στάθη - ό Αετός Λουκο
γεωργάκης - καί φέρνει τδ άνησυχητικδ 
μήνυμα : Γερμανικά αύτοκίνητα γεμάτα 
άπδ στρατιώτες φάνηκαν νά άνηφορίζουν 
άπδ τήν πλευρά τής Άργυρούπολης. 
Αστραπιαία τότε καταστρώνεται τδ σχέ
διο ένεργείας. Ό  καπετάν - Γιάννης Κα- 
τσιάς μαζί μέ τούς άνδρες του θά πιάση 
ένα ύψωμα πάνω άπδ τδ δρόμο. Ά ν  κιν
δύνευε ή ομάδα θά χτυπούσε τούς Γερμα
νούς γιά άντιπερισπασμό. Ταύτόχρονα 2 -3

Χάρτης τής 
Κ ρήτης μέ π α 
ραστατ ικό  δ ι
άγραμμα τοϋ 
όρομ ολογ  ίο υ  
που άκολ,οϋθη- 
σαν ο ί "Ελλη
νες κα ί Ά γ 
γλο ι κομμάν
τος από τήν 
άφ ιξή τους 
στήν Κ ρήτη  
μέχρι τήν φυ
γάδευση τοϋ  
ά π α χ θ έ ν τ ο ς  
Σ τ ρ α τ η γ ο ΰ  
στήν Μέση 
Άνατολ.ή.

ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ‘Ο Μάς καί 6 στρατηγός 
έγκαταλείττουν τό αυτοκίνητο
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Ή βενζινάκατος  
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Δύναμη στρατεύματος 
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άνδρες μέ τή βοήθεια σκοινιών θά κατέ
βαιναν μέ τον Στρατηγό στο βάθος μιας 
κάθετης τρύπας μέσα στα βράχια. Έ κεΐ 
θά έμεναν θαμμένοι στην κυριολεξία μέχρι 
νά τούς παραλάβουν άργότερα οί σύντρο
φοί τους. Εύτυχώς δμως δεν χρειάσθηκε 
νά έφαρμοσθή τό σχέδιο αύτό. Γύρω στις 
πέντε τό άπόγευμα ό ’Αετός Λουκογερ- 
γάκης τούς πληροφορεί ότι οί Γερμανοί 
τράβηξαν σέ άλλη κατεύθυνση. Τό βράδυ 
ξεκινούν καί πάλι μέ προορισμό τά Ροδα- 
κινιώτικα βουνά δπου έχει τό λημέρι του 
ό καπετάν - Άνδρέας Κοτσίφης. Ό  Στρα
τηγός πεζοπορεί μέ δυσκολία άκουμπών- 
τας σ’ ένα μπαστούνι. Ξαφνικά σέ μιά 
στιγμή χάνει τον βηματισμό του, πέφτει, 
καί κατρακυλάει πρός τό βάθος τής όχθης 
ένός ξεροπόταμου. Κανείς δέν τον περιμέ

νει ζωντανό ύστερα άπό τό φοβερό αύτό 
πέσιμο. Στάθηκε δμως τυχερός. *0 κορμός 
ένός πλατάνου συγκρατεϊ τό ταλαιπωρη
μένο κορμί του στό φρύδι ένός φοβερού 
γκρεμού. Στό σημείο αύτό κετεβαίνουν μέ 
κίνδυνο της ζωής τους ό Λή Φέρμορ καί ό 
Χωροφύλαξ Πατεράκης. Μέ χίλιους κό
πους φέρνουν μέχρι τό δρόμο τόν Στρατηγό 
πού άλλοτε διαμαρτύρεται καί άλλοτε μορ
φάζει άπό τούς πόνους. Πιο πολύ ύποφέρει 
στό χτυπημένο χέρι του. "Τστερα άπό τό 
άτύχημα αύτό ή ομάδα καθηλώνεται έκεϊ 
μέχρι τό έπόμενο βράδυ. Τώρα ό Στρα
τηγός έχει ξεκουραστή καί βαδίζει μέ κά
ποια εύκολία. Περασμένα μεσάνυχτα φτά
νουν στό λημέρι τού καπετάν - Κοτσίφη 
πού τούς ύποδέχεται μέ χαρές καί περι
ποιήσεις.

Παρασκευή 13 Μα·ί*ου
Τό πρωί ό άσύρματος τού Λοχαγού 

Ντέννις Τσικλητήρα παίρνει ένα εύχάρι- 
στο μήνυμα άπό τό Κάϊρο. Σύμφωνα μέ 
τό μήνυμα αύτό, τό βράδυ τής έπομένης 
καί ώρα 10 άκριβώς, ένα ML θά προσέγ
γιση στόν δρμο τού Ροδάκινου πού βρίσκε

l :> · :'!S silnHHp&JA' % . ’ λ - J9ftKaHag|
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ται άνάμεσα Κόρακα καί Φραγκοκάστελ- 
λο, γιά νά παραλάβη τόν Στρατηγό καί 
τούς άπαγωγεις του. Στό σημείο αύτό οί 
Γερμανοί τόν τελευταίο καιρό έχουν έγκά- 
ταστήσει ένα προσωρινό φυλάκιο μέ 5 
φρουρούς. ’Αλλά ή έξουδετέρωσή τους λίγη 
ώρα πριν φτάση τό ML είναι μιά εύκολη 
διαδικασία. Γιά την ώρα ή ομάδα ξεκου
ράζεται στό φιλόξενο λημέρι τού Καπετάν - 
Κοτσίφη. ’Αρκετά χιλιόμετρα είχε διανύ- 
σει μέχρι τώρα παίζοντας συνέχεια κυνη
γητό μέ τόν κίνδυνο . . .

Σάββατο 14 Μ ατου
Μέχρι τό άπόγευμα ολόκληρη ή ομάδα 

σταθμεύει στό λημέρι τού καπετάν - Κο
τσίφη. Την ώρα αύτή ό Λή Φέρμορ, ό Χω
ροφύλαξ Πατεράκης καί ό καπετάν - Κο
τσίφης κατηφορίζουν μέ προφυλάξεις μέχρι 
τήν παραλία. Σκοπό έχουν την άναγνώριση 
τού χώρου γύρω άπό τό Γερμανικό φυλά
κιο ώστε τό βράδυ νά διευκολυνθούν στην 
ύφαρπαγή τών άνδρών του. Κατά τις πέντε 
δμως γίνεται κάτι τό άναπάντεχο. Οί Γερ
μανοί μαζεύουν ϊή  σκηνή καί τά διάφορα 
άλλα εφόδιά τους, τά φορτώνουν σέ ζώα, 
καί κατευθύνονται γιά τό Φραγκοκάστελ- 
λο. Τότε ό Λή Φέρμορ δίνει εντολή στόν 
καπετάν Κοτσίφη νά άνεβή μέχρι τό λη
μέρι του γιά νά παραλάβη τόν Στρατηγό 
μαζί μέ 2 - 3 άνδρες τής όμάδος. Μέ τό 
σουρούπωμα κατεβαίνουν στήν παραλία 
καί οί ύπόλοιποι άπό διάφορα σημεία. Τά 
λεπτά κυλούν μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα 
φορτισμένη άπό άναμονή. 'Ο Στρατηγός 
φαίνεται καθαρά δτι έχει χάσει κάθε έλπίδα 
γιά κάποιο ξαφνικό «θαύμα». Κάθεται 
άμίλητος στήν άμμουδιά ύπακούοντας στις 
άξιώσεις τής σκληρής του μοίρας. Δίπλα 
του κάθονται καί οί άπαγωγεις του μέ τά 
βλέμματα καρφωμένα στό σκοτεινό πέ
λαγος. Στά δύο άκρα τού δρμου οί άνδρες 
τού καπετάν - Κοτσίφη έχουν πάρει έπι- 
καιρες θέσεις. "Ωσπου σέ μιά στιγμή άπό 
τό πέλαγος άκούγεται ό βόμβος μιας μη
χανής. Είναι τό ML μέ κυβερνήτη τόν 
γνωστό μας γενειοφόρο θαλασσόλυκο 
Μπράϊαν Κόουλμαν. ’Αφού γίνεται ή σχε

τική συνενόηση μέ φωτεινά σήματα τό 
σκάφος πλησιάζει πρός τήν παραλία καί 
ποδίζει σέ μικρή άπόσταση άπό αύτή. Σέ 
λίγα λεπτά πλησιάζουν δύο βάρκες γεμά
τες μέ έφόδια καί Βρεττανούς κομμάντος. 
’Επικεφαλής τους είναι ό Λοχαγός Μπόμπ 
Μπέρρυ, ένα άτρόμητο παλληκάρι πού σκο
τώθηκε άργότερα στις επιχειρήσεις τής 
Δωδεκανήσου. Ή  έπιβίβαση στό πολεμι
κό γίνεται σύντομα. Πρώτος άνεβαίνει στό 
κατάστρωμα ό Στρατηγός καί ύστερα δλοι 
οί άλλοι. Φεύγουν οί : Λή Φέρμορ, Μόςς, 
Πατεράκης, Σαβιολάκης, Τυράκης, Χνα- 
ράκης, Άθανασάκης, Παπαλεωνίδας, Κό
μης, Χαροκόπος, ό Λοχαγός Ντέννις Τσι- 
κλητήρας, μερικοί Χανιώτες πατριώτες, 
καί δύο Γερμανοί αιχμάλωτοι. Τό άλλο 
βράδυ ό Στρατηγός καί οί συνοδοί του άπο- 
βιβάζονται στό λιμάνι τής Μάρσα Μα- 
τρούχ. Ή  καταπληκτική επιχείρηση τής 
άπαγωγής τού Στρατηγού Κράϊπε έχει 
περάσει πιά τό κατώφλι τής 'Ιστορίας.

17 Μ αίον 1941. Ό  άπαχθε'ις Σ τρατηγός 
Χάϊνριχ Κ ράϊπε αποβ ιβάζετα ι στό αερο
δρόμιο τον Καιρόν. Μιά άπό τ ις  τολμη 
ρότερες καταδρομικές επ ιχειρήσεις τον 
Β ’ παγκοσμ ίου  πολέμου φθάνει στό τέλος 
της μέ επ ιτυχ ία  χάρις στήν γενναιότητα  
τών άνδρών πού τήν έξετέλεσαν κα ι τήν 
ομόθυμη συμπαράσταση τον ηρω ικόν 
λ.αον τής Κρήτης.
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01 ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗ
ΓΟΥ ΚΡΑΪΠΕ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ

Πάτρικ Λή Φέρμορ
Ό  έγκέφαλος της δλης έπιχειρήσεως 

πού τό όνομά του έχει γίνει Παγκόσμιος 
θρύλος . . . Δέχθηκε μέ εύχαρίστηση νά 
μιλήση στύ περιοδικό μας. Καί πρώτα 
άναφέρεται στούς συντρόφους του πού δέν 
ζοϋν σήμερα. Τόν Ούίλλιαμ Μόςς, τόν 
Νίκο Κόμη, τόν Άντώνη Παπαλεωνίδα, 
τόν Χωροφύλακα Άντώνη Ζωϊδάκη . . . .  
Οί τρεις πρώτοι πέθαναν άπό φυσιολογικό 
θάνατο. ‘Ο τελευταίος λίγους μήνες μετά 
τήν άπαγωγή - στις 7 Αύγούστου 1944 — 
συνώδευε μέ άλλους Κρήτες πατριώτες τόν 
Άντισυνταγματάρχη Τόμ Νταμπάμπιν, 
όταν ή ομάδα έπεσε σέ Γερμανική ένέδρα 
έξω άπό τό χωριό Άρμένοι Ρεθύμνης. *0 
ήρωϊκός αύτός Χωροφύλαξ άφοΰ σκότωσε 
ένα Γερμανό καί τραυμάτισε ένα δεύτερο 
έπεσε διάτρητος άπό σφαίρες . . .
— ΤΗταν θαυμάσια ή διαγωγή όλων αύτών 
πού έλαβαν μέρος στην άπαγωγή, μας λέει 
ό κ. Φέρμορ. Κάτι παραπάνω άπό δτι πε- 
ρίμενα . . .

Ό  ίδιος σάν νά μονολογεί συνεχίζει :
— . . .  Ή  μάχη της Κρήτης μέ βρήκε στο 
'Ηράκλειο. Ή ταν κάτι τό συγκλονιστικό 
νά βλέπεις τούς Κρητικούς νά άγωνίζωνται 
σάν λιοντάρια μέ κάτι παλιοντούφεκα. Καί 
άκόμη πιό συγκλονιστικό ή καλωσύνη τους

4 δταν άργότερα μέ κίνδυνο τής ζωής τους 
ψ μας τάϊζαν καί μάς φυγάδευαν στην Μέση 

’Ανατολή. Ή  στάση τους ήταν κάτι πού 
ξεπερνοϋσε τά τυπικά δρια τής Συμμα- 
χίας. Μάς έκαναν μέλη τής οικογένειας 
τους καί μάς άγαποΰσαν πολύ, μέχρι ση
μείου νά μάς συγχωρήσουν δλα τά λάθη 
πού κάναμε. Τά άναπόφευκτα λάθη σέ κά
θε πόλεμο. Αύτά τά χρόνια τά δύσκολα, 
μολονότι ήταν φοβερά, είχαν κάτι τό θαυ
μάσιο καί θά μένουν άξέχαστα σέ δλους 
μας. "Ελληνες καί Άγγλους.
— Ποϋ άποδίδετε τήν έπιτυχία τής άπα-
γωτήζ ;
— Γιά μένα ή θαυμάσια όμολογουμένως

έπιτυχία τής άπαγωγής όφείλεται στην 
προθυμία καί τήν άφοσίωση δλων τών 
Κρητών συνεργατών μου. "Οταν σχέδιαζα 
τήν άπαγωγή μέ ένέπνε ή γενναιοψυχία 
τοϋ Κρητικού λαού. Στή συμπαράστασή 
του στήριζα δλες τις έλπίδες μου. Καί τά 
γεγονότα πού έπακολούθησαν, έπιβε- 
βαίωσαν τις προβλέψεις μου μέ πανηγυρι
κό τρόπο.

— Τί σάς έχει μείνει άλησμόνητο άπό τήν 
άπαγωγή ;

— Τά πάντα. Κάθε στιγμή είναι βαθειά 
άποτυπωμένη στή μνήμη μου. ’Αλλά έκεΐ- 
νο πού μέ εντυπωσιάζει κάθε φορά πού τό 
θυμάμαι, είναι ή περιφρόνηση τών Κρη
τών σέ κάθε κίνδυνο ή Γερμανική άπειλή. 
’Αξέχαστη μοϋ μένει ή σκηνή πού άντί- 
κρυσα τό πρωΐ τής 27 ’Απριλίου 1944, 
δταν φορώντας άκόμη τήν Γερμανική στο
λή μπήκα στά Άνώγεια. "Ολοι οί κάτοικοι 
νομίζοντας δτι είμαι Γερμανός, γύριζαν 
έπιδεικτικά τις πλάτες', έκλειναν μέ πάταγο 
τις πόρτες τους, καί γενικά έκαναν κάθε τι 
γιά νά δείξουν τήν περιφρόνησή τους. Αύ- 
τοί οί άνθρωποι δέν ήξεραν τί πάει νά πή 
φόβος.

— Πώς ήταν ή συνεργασία σας μέ τήν Χω
ροφυλακή στο διάστημα τής Κατοχής ;

— Κατ’ άρχήν θά πρέπει νά πώ δτι ή Χω
ροφυλακή τής Κρήτης κατά τήν Γερμανι
κή εισβολή άγωνίσθηκε ήρωϊκά δίπλα στον 
πληθυσμό καί τούς Συμμάχους. Στό διά
στημα τής Κατοχής ή συμπεριφορά τών 
οργάνων της ύπήρξε έκτακτη. Μέσα στό 
Σώμα σας είχα πολλούς συνεργάτες πού 
μοϋ έδιναν κάθε φορά πολύτιμες πληροφο
ρίες. Τακτική συνεργασία είχα μέ τόν 
’Αρχηγό ’Αντιστάσεως στόν Νομό Ρε
θύμνης τότε Ταγματάρχη Χωροφυλακής 
Γεώργιο Χαλκιαδάκη καί τόν στενό μου 
φίλο Μοίραρχο Κίππη. "Οσο γιά τούς Χω
ροφύλακες Πατεράκη, Σαβιολάκη, καί 
Ζωϊδάκη, αύτοί έπαιξαν πολύτιμο ρόλο 
στήν άπαγωγή. Ό  πρώτος ήταν μόνιμος 
συνοδός μου σέ δλες τις άποστολές άπό 
τήν άρχή μέχρι τό τέλος τής Κατοχής.

Αύτά μάς είπε ό κ. Φέρμορ. "Οταν τοϋ ζη
τήσαμε νά μιλήση γιά τόν έαυτό του, άρ- 
κέσθηκε σ’ ένα χαμόγελο άλλάζοντας μέ 
εύσχημο τρόπο θέμα συζητήσεως. Δέν 
έπιμείναμε στήν έρώτησή μας άφοΰ έτσι 
καί άλλοιώς οί άληθινοί ήρωες μιλούν γιά 
τά πάντα έκτος άπό ένα : Τόν έαυτό τους ..

Μανώλης Πατεράκης

Τέως ‘Υπενωμοτάρχης. Στόν βαθμό αύ- 
τό έχει προαχθή έπ’ άνδραγαθία. Σήμερα 
ζή καί έργάζεται στά Χανιά. Είναι φύλα
κας στό Γερμανικό Νεκροταφείο τοϋ Μά- 
λεμε. Στήν περιοχή δπου τόν Μάιο τοϋ ’41 
μαζί μέ άλλους συναδέλφους του έδωσε 
σκληρές μάχες έναντίον τών Γερμανών. 
’Εκεί συναντιέται σήμερα μέ τούς βετερά
νους τοϋ τελευταίου πολέμου Γερμανούς, 
πού έρχονται νά τιμήσουν δσους συμπολε
μιστές τους έμειναν γιά πάντα στό Κρητι
κό χώμα. Τά παληά μίση έχουν πιά ξεχα- 
στή. Χαρακτηριστικό : *0 Μανώλης Πα
τεράκης έκτιμάται βαθύτατα άπό τούς πα- 
ληούς άντιπάλους καί σήμερα φίλους του. 
Πέρισυ τόν Μάϊο, ό Σύνδεσμος τών Γερ
μανών ’Αλεξιπτωτιστών - ’Αλπινιστών 
πού έπέζησαν άπό τόν τελευταίο πόλεμο, 
τόν κάλεσε στό Σάαρμπρύκεν, δπου σέ ει
δική τελετή τόν τίμησε μέ ειδικό μετάλλιο 
καί άναμνηστικό δίπλωμα. Έ ξ άλλου πολ
λοί έπισκέπτες τοϋ Νεκροταφείου Μάλεμε- 
παληοί πολεμισταί — τοϋ έχουν αφιερώσει 
άνεπίσημα άναμνηστικά μέ τό σήμα τών 
Μονάδων τους. Τά βλέπουμε στό σαλόνι 
τοϋ σπιτιού του δίπλα άπό έπίσημες περ
γαμηνές γιά ’Εθνική δράση (’Αναμνηστικό 
Μετάλλιο ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, ’Αργυ- 
ροΰν Άριστεΐον ’Ανδρείας, καί διάφορα 
άλλα παράσημα καί άναμνηστικά διπλώ
ματα). Ρωτάμε σέ μιά στιγμή τόν κ. Πα
τεράκη :

«Ή  Χωροφυλακή τής Κρήτης κατά  τήν 
I ερμανική εισβολή άγωνίσθηκε ηρω ικά 
δίπλα στον πληθυσμό κα ι τούς Συμμάχους. 
Στό δ ιάστημα τής κατοχής ή συμπεριφορά 
τών όργάνων της ύπήρξε έκτακτη. Οί 
Χωροφύλακες Πατεράκης, Σαβιολάκης 
καί Ζωιδάκης έπαιξαν άποφασιστικό ρόλο 
στην άπαγω γή τον Σ τρατηγόν Κ ράϊπε». 
Π ΰτά έδήλωσε, μεταξύ άλλων ό Π άτρικ 
Λή Φέρμορ προς τόν συντάκτη τον περ ιο
δικού μας Υπομοίραρχον κ. Ρέππαν όταν 
ό τελευταίος τόν έπεσκέφθη γ ιά  νά τοϋ  
δ ιηγηθή τ ις προσωπικές τον εντυπώσεις 
άπό τήν άπαγωγή.
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Η ΑΠΑΓΩΓΗ 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 
Κ Ρ Α Γ Π Ε

— Τί θυμάστε περισσότερο άπό τήν όλη 
έπιχείρηση τής άπαγωγής ;
— Τά πάντα, μας άπαντάει χωρίς περι
στροφές. Σήμερα μοϋ φαίνονται σάν άπί- 
στευτα. Πάντως εκείνο πού μοϋ έχει μεί
νει άξέχαστο, ήταν ό πόθος έμένα καί των 
συντρόφων μου νά δούμε τήν Κρήτη καί 
ολόκληρη τήν 'Ελλάδα έλεύθερη. "Ολοι 
πιστεύαμε δτι κάποια ήμέρα οί κόποι μας 
δέν θά πάνε χαμένοι.
— Ποια ήταν κατά τή γνώμη σας ή πιό 
κρίσιμη στιγμή στην όλη έπιχείρηση ;
— "Ολες ήταν κρίσιμες. "Οπως ή ώρα τής 
άπαγωγής, τό πέρασμα άνάμεσα άπό τήν 
πόλη τοϋ Ηρακλείου μέ τόν αιχμάλωτο 
Στρατηγό, οί μετακινήσεις μας στά βου
νά, καί είδικώτερα σέ μιά περίπτωση στο 
Άμάρι δταν βρισκόμαστε μέσα στόν 
Γερμανικό κλοιό.
— Τί άκριβώς συνέβη έκεϊ ;
— Ή ταν θυμάμαι βράδυ γύρω στά με
σάνυχτα. Οί Γερμανοί βρίσκονταν πολύ 
κοντά μας. ’Εμείς κρυβόμαστε κάτω άπό 
ένα δένδρο. ’Εγώ ήμουν σκοπός. Σέ μιά 
στιγμή ό Στρατηγός ξερόβηξε μιά - δυο 
φορές γιά νά ίδή άν μάς είχε πάρει δλους ό 
ύπνος. Έ γώ  προσποιήθηκα τόν κοιμισμένο 
γιά νά ίδώ τί θά κάνη. ’Ανασηκώθηκε κα- 
θιστός, ξερόβηξε πάλι, ήσυχία έγώ. Μόλις 
δμως πήγε νά σηκωθή δρθιος, σηκώθηκα 
καί έγώ. Ό  Στρατηγός κατάλαβε, καί χω
ρίς νά μιλήση ξάπλωσε στη θέση του.
— Δηλαδή έσκόπευε νά φύγη άθόρυβα ή 
νά έπιτεθή ξαφνικά άρπάζοντας κάποιο 
δπλο ;
— Δέν ξέρω. Πάντως ή στιγμή έκείνη ήταν 
πολύ κρίσιμη. ’Εμείς δμως είχαμε έξηγή- 
σει στόν Στρατηγό δτι σέ περίπτωση πού 
θά έπιχειροϋσε .νά δραπετεύση ή νά προ- 
δώση τή θέση ρ.ας στούς Γερμανούς πού 
έψαχναν τριγύρω μας, ό πρώτος νεκρός 
θά ήταν έκεϊνος . . .
— Συναντηθήκατε ποτέ μέ τόν Στρατηγό 
μετά τόν πόλεμο ;
— ’Από τό 1961 είχαμε ποϋ καί ποΰ αλ
ληλογραφία. Πριν άπό τρία χρόνια έμ- 
φανιστήκαμε μαζί στήν Ελληνική τηλεό
ραση, Μαζί ήταν τότε ό Λή Φέρμορ, ό 
Τυράκης, ό Σαβιολάκης, ό Χναράκης, ό 
μακαρίτης ό Παπαλεωνίδας καί άλλοι πού 
έλαβαν μέρος στήν απαγωγή.
— Πώς σάς φέρθηκε ό Στρατηγός ;
— Μέ μεγάλη οικειότητα. Μετά τήν έμ- 
φάνισή μας στήν τηλεόραση διασκεδάσαμε 
δλοι μαζί σέ μιά κοσμική ταβέρνα. Μαζί 
του ήταν καί ή κυρία Κράϊπε. Θυμάμαι 
κάθε φορά ό Στρατηγός μέ χτυπούσε φι
λικά στήν πλάτη λέγοντας χαμογελαστά “ 
« Ά  Μανώλη . . Μανώλη . .». Ό  Στρα
τηγός είναι σήμερα 83 έτών καί ζή στό 
Μόναχο. ’Εφέτος μέ καλούν στήν Γερμα
νία οί παληοι πολεμισταί. Ά ν  βρώ εύκαι- 
ρία θά τόν έπισκεφθώ. Αύτό είναι κάτι πού 
πολύ τό έπιθυμώ.
— Κάποιο άνέκδοτο άπό τήν δλη δράση 
σας στήν Κατοχή κύριε Πατεράκη . . ..

Άφοϋ σκέπτεται λίγο, μάς λέει μέ ένα 
χαμόγελο :
— "Εχω πάρα πολλά. Θά σάς πώ δμως 
ένα πού είναι καί λίγο άστεϊο. Τό καλοκαί
ρι τοϋ 1943, έγώ καί ό Άντισυνταγματάρ-

χης Τόμ Νταμπάμπιν, μεταμφιεσμένοι σέ 
Κρητικούς βοσκούς, περνούσαμε άτ.ό τό 
Ρεθεμνιώτικο χωριό ΙΙισταγοί.Προχωρών
τας πρός τή βρύση τοϋ χωρίου έξαφνα πέ
φτομε έπάνω σέ μιά όμάδα Γερμανών 
’Αξιωματικών. Ψύχραιμοι τούς χαιρετί
σαμε καί τάχα άδιάφοροι συνεχίσαμε τό 
δρόμο μας. Μόλις στρίψαμε στήν πρώτη 
γωνία, βλέπω σέ μιά στιγμή τόν Ντα- 
μπάμπιν νά τό βάζη στά πόδια κάνοντας 
νόημα νά τόν άκολουθήσω. Μοϋ ήρθε πού 
λένε ταμπλάς, γιατί ήξερα δτι ό άνθρωπος 
αυτός ήταν τέρας ψυχραιμίας. Τί νά κάνω 
καί έγώ ; Τόν άκολούθησα τρέχοντας. 
Μόλις βγήκαμε άπό τό χωριό είδα δτι εί
χε δίκηο νά τρέχη. Νά τί μοϋ είπε : «Πά
με νά φύγωμε γρήγορα Μανώλη γιατί μέ 
τόν ένα ’Αξιωματικό πού ήταν στήν βρύση 
σπουδάζαμε μαζί άρχαιολογία τέσσερα 
χρόνια στό Πανεπιστήμιο της ’Οξφόρδης. 
Πάμε γιατί νομίζω πώς μέ κοίταξε κάπως 
περίεργα . . .».

Αύτά τά άπίθανα συμβαίνουν στούς πο
λέμους. "Οπως άκριβώς άπίθανες ήταν καί 
οί συνθήκες άπαγωγής τοϋ Στρατηγού 
Κράϊπε . . .

Στρατής Σαβιολάκης
Συνταξιοΰχος ’ Ενωμοτάρχης. Ά πο- 

στρατεύθηκε τό 1958. Σήμερα ζή στις 
’Άνω Άρχάνες Ηρακλείου άπολαμβάνον- 
τας τή σύνταξη καί τήν έκτίμηση τών συμ
πολιτών του. Τό σπίτι του βρίσκεται μόλις 
2 - 3  χιλιόμετρα μακρυά άπό τό σημείο 
τής άπαγωγής. Ή  Υπηρεσία γιά τήν 
ένεργό συμμετοχή του στήν μάχη τής Κρή
της καί στήν άπαγωγή τοϋ Στρατηγού 
Κράϊπε, τόν προήγαγε δυό φορές έπ’ άν- 
δραγαθία. Τόν συναντήσαμε στό σπίτι του 
δπου μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά άποθαυμά- 
σωμε ένα πλούσιο άρχείο άπό τήν μακρο
χρόνια ’Εθνική τον δράση. Προηγουμένως 
γνωρίζαμε δτι είναι ό μοναδικός κάτοχος 
μιάς προκηρύξεως άπό έκεϊνες πού έρρι- 
χνανοί Γερμανοί μέ άεροπλάνα, τήνέπομέ- 
νη ήμέρα τής άπαγωγής τού Στρατηγού 
Κράϊπε. Αυτό στάθηκε άφορμή νά δούμε 
τό άρχείο του. *0 κ. Σαβιολάκης - δπως

κάθε σεμνός άγωνιστής - άποφεύγει κάθε 
είδους προβολή. Νά δμως πού ή άναζήτη- 
ση τής προκηρύξεως γίνεται αιτία νά 
απλωθούν μπροστά μας κάμποσα χαρτιά. 
Σέ μιά στιγμή άνοίγομε μιά δίπτυχη Κατο
χική ταυτότητα. Σέ μιά γωνιά βλέπομε 
τήν φωτογραφία τού νεαρού τότε Χωρο- 
φύλακος Σαβιολάκη μέ πολιτικά έννοεΐται. 
Τά στοιχεία άνήκουν σέ κάποιον πεθαμένο 
πριν άπό τόν πόλεμο, στήν ένδειξη «έπάγ- 
γελμα» διαβάζομε : . . . Κρεοπώλης ! . . 
Περιττόν νά διευκρινισθή δτι μέ τό συνηθι
σμένο αύτό έπάγγελμα μπορούσε τότε νά 
δικαιολογεί τήν παρουσία του σέ κάθε άπο- 
στολή του στό Ηράκλειο άλλά καί τά γύρω 
χωριά. Στά χέρια μας πέφτει άκόμη καί 
μιά φωτογραφία πού είκονίζει ένα Άνθυ- 
πασπιστή Χωροφυλακής. ‘Ο κ. Σαβιολά- 
κης μάς έξηγεί :
— Είναι ό μακαρίτης τότε Άνθυπασπι- 
στής καί άργότερα Υπομοίραρχος Στυ
λιανός Φουντουλάκης. Τόν καιρό πού έγινε 
ή άπαγωγή τόν είχα Αστυνόμο έδώ στις 
Άρχάνες. Μοΰ έχει μείνει άξέχαστη ή 
σκηνή τού άποχωρισμοΰ μας τό πρωί τής 
ήμέρας πού έγινε ή άπαγωγή. Πρώτα 
άγκαλιστήκαμε καί φιληθήκαμε. "Τστερα

'Ο Στρατής Σαβιολάκης, συνταξιούχος 
σήμερα  ’Ενωμοτάρχης ποΰ διαμένει στ ις  
Ά ρχάνες 'Ηρακλείου, δπως ό Μανώλης 
Πατεράκης κα ί ό Μ ιχάλης Ά κονμιανάκης 
ζοϋν σήμερα μ ιά  ήσυχη οικογενειακή ζωή 
κα ί μέ συγκίνηση πάντα θυμούνται τό 
γεγονός εκείνο πού προκάλεαε παγκόσμ ιο  
ενδιαφέρον γ ιά  τήν τόλμη τής έκτελέαεώς 
του.

μοΰ είπε «καλή τύχη». Αφού εύχηθήκαμε 
«καλή άντάμωση στήν έλεύθερη Κρήτη», 
έγώ έφυγα παίρνοντας μαζί μου τό δπλο 
μου, καί μιά βούργια (σακκούλι) μέ τά πο
λιτικά μου ρούχα. Μετά τήν άπαγωγή ό 
μακαρίτης Αστυνόμος μου έκανε αύτό 
πού είχαμε συμφωνήσει, ’ϊπέβαλε δηλα
δή μιά άναφορά πού έγραφε δτι έγώ είχα 
λιποτακτήσει έπειδή - τάχα - ήμουν άπεί- 
θαρχος καί διαμαρτυρόμουν πάντα δτι δέν 
μοΰ έφτανε ό μισθός. ’Έπρεπε νά γίνη αύ
τό γιατί ό Αστυνόμος, άλλά καί οί άλλοι 
προϊστάμενοί μου άν δέν πετύχαινε ή άπα
γωγή καί μέ έπιαναν, θά στήνονταν στόν 
τοίχο άπό τούς Γερμανούς μέ τήν κατη
γορία δτι σκοπίμως δέν άνέφεραν τήν εξα
φάνισή μου στήν «Κράΐς Κομμαντατούρ». 
Τέτοια καί άλλα πολλά κάναμε τότε γιά 
νά καλύπτουμε κάθε πατριωτική μας 
ένέργεια. 'Ο ρόλος μας ήταν πάρα πολύ 
δύσκολος . . .
— Καί γιά τήν συμμετοχή σας στήν άπα
γωγή τί έχετε νά μάς πήτε κύριε Σαβιολά-
χη ;

Μάς άπαντάει διπλωματικώτατα μ’ 
μ’ ένα χαμόγελο.
— "Ο,τι καί νά σάς πώ είναι γραμμένο 
στόν υπηρεσιακό μου φάκελλο πού βρίσκε
ται στό Αρχηγείο Χωροφυλακής. Καί άπό 
δτι μοΰ είπατε τόν έχετε διαβάσει . . .

Δέν τόν πιέσαμε νά μάς άπαντήση, άν 
καί ξέραμε δτι οί άναμνήσεις του γιά τό 
μεγάλο αύτό κατόρθωμα είναι οπωσδήπο
τε περισσότερες άπό τά στοιχεία ενός υπη
ρεσιακού φακέλλου. Είμαστε δμως υπο
χρεωμένοι νά σεβαστούμε τή μετριοφρο
σύνη του πού ήδη σημειώνομε μέ θαυμα
σμό σ’ αύτές τις λίγες γραμμές . . . .
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ριοχή δπου βρισκόταν ή βίλλα τοϋ Στρα
τηγού, έπισκέφθηκαν τό διπλανό σπίτι τοϋ 
Στρατηγού Στεργίου, (σ.σ. ή κόρη του 
έργαζόταν τότε σέ μια Γερμανική 'Υπηρε
σία καί ήταν πολύτιμη πηγή πληροφοριών 
για τούς Συμμάχους). Σέ μια στιγμή στο 
σπίτι ήρθαν δύο Γερμανοί. ΟΕ δύο σύντρο
φοι κλείστηκαν τότε για μισή περίπου ώρα 
σ’ ένα διπλανό δωμάτιο. ’Επειδή οί Γερ
μανοί δέν έφευγαν, είπαν μεταξύ τους χα
μηλόφωνα : «Μας γνωρίζουν ; ’Όχι. Έ  
τότε πάμε νά καθήσουμε μαζί τους . . .». 
Μετά άπό τις σχετικές μέ ψεύτικα εννοεί
ται στοιχεία συστάσεις τό έρριξαν στο 
γλέντι. "Ωσπου σέ μια στιγμή ό «Μίκυ» 
κάνει μιά φοβερή — οίνος γάρ — γκάφα : 
Άφηρημένος προσφέρει στους δύο Γερμα
νούς . . . ’Εγγλέζικα τσιγάρα. "Οταν κα
ταλαβαίνει τό λάθος του είναι άργά. 'Ο 
ένας άπό τούς Γερμανούς σηκώνεται όρθιος 
καί ζητάει άπό τον Μιχάλη νά τοϋ πή ποϋ 
καί πώς προμηθεύθηκε τά «έχθρικά τσι
γάρα». ’Εκείνος χωρίς νά χάση τήν ψυ
χραιμία του απαντάει μέ καταπληκτική 
έτοιμότητα δτι τοϋ τά πούλησε ένας μαυ
ραγορίτης πού καί έκεϊνος μέ τή σειρά του 
τά είχε άγοράσει άπό Γερμανούς στρα
τιώτες. Καί γιά νά «δικαιολογήση» τούς 
τελευταίους, προσθέτει δτι καθώς έμαθε 
τά τσιγάρα αύτά ήταν Γερμανικά λάφυρα 
στήν άποτυχημένη έπιχείρηση τών ’Ά γ 
γλων κομμάντος στά Δωδεκάνησα. Οί δύο 
Γερμανοί κολακεύονται πολύ άπό τήν τε
λευταία αύτή έξήγηση. Καί ή άνεπανάλη- 
πτη συνέχεια: Μετά τήν διασκέδαση, ό Λή

Φέρμορ, ό Μιχάλης, καί οί δύο Γερμανοί 
βγήκαν άγκαλιασμένοι στους δρόμους 
τραγουδώντας Γερμανικά τραγούδια. Καί 
οί περαστικοί συνάδελφοι τών τελευταίων, 
άσυνήθιστοι άπό Κρητικογερμανικές δια
χύσεις, κουνούσαν έπιδοκιμαστικά τό κε
φάλι. Ποϋ νά ήξεραν δμως τί «μαγείρευαν» 
οί δύο «φίλοι» τους . . Δέν ήταν δμως ή 
μοναδική φορά πού ό Λή Φέρμορ «τό περ
πατούσε άνετα» στό 'Ηράκλειο. "Οταν 
τόν έφερνε έκεϊ κάποια άποστολή, 
πάντα έπινε τόν καφέ του στά κεντρικώ- 
τερα καφενεία. Καί φυσικά αύτό γινόταν 
κάθε φορά πού είχε ειδικούς λόγους νά 
βρίσκεται στά πολυσύχναστα αύτά σημεία. 
Ρωτάμε σέ μιά στιγμή τόν κ. Άκουμια- 
νάκη :
— Τί σάς έχει μείνει άνεξίτηλα άποτυπω- 
μένο στή μνήμη σας άπό τήν άπαγωγή ;
— Ή  άστραπιαία έναλλαγή τών συναι
σθημάτων μου, μάς λέει ύστερα άπό λίγη 
σκέψη. Δηλαδή ή άγωνία μόλις φάνηκε τό 
αύτοκίνητο τοϋ Στρατηγού, ό ενθουσια
σμός τή στιγμή πού αιχμαλωτιζόταν, ή 
άγωνία πάλι μήπως φανή ξαφνικά κάποιο 
περαστικό Γερμανικό αύτοκίνητο, ό άπε- 
ρίγραπτος ενθουσιασμός μόλις τό αύτοκί
νητο μέ τούς άπαγωγεϊς χάθηκε μέσα στή 
νύχτα, καί τέλος ή διαρκής άνησυχία μου 
γιά τή στάση πού θά τηρούσαν οί Γερμα
νοί άπέναντι στόν πληθυσμό. Τί τά θέλετε 
. . . "Ολη ή έπιχείρηση είναι κάτι τό αξέ
χαστο . . . .

. . . .  Κάτι τό συγκλονιστικά ανεπανά
ληπτο, προσθέτομε έμεϊς . . . .

Τριάντα ολόκληρα χρόνια χωρίζουν τό στ ιγμ ιότυπο τής φωτογραφίας από τήν 
άπαγω γή τοϋ Σ τρατηγού Κράϊπε. Οί πρωταγωνιστές τον τολμηρού εγχειρήματος, 
όσοι βρ ίσκονται σήμερα στην ζωή, συναντήθηκαν, σέ μ ιά  τηλεοπτική εκπομπή κα ί 
θυμήθηκαν μαζύ μέ τόν άπαχθέντα Σ τρατηγό γ ιά  μ ιά  άκόμη φορά,αλλά σέ τόσο δ ια 
φορετική άτμόαφαιρα , τά δραματικά εκείνα γεγονότα.

Ό  περίφημος «Μίκυ» τής «F . 133» στό 
Ηράκλειο. "Ενας άπό τούς έπιτελεΐς στήν 
σχεδίαση καί έκτέλεση τής δλης έπιχειρήσε- 
ο>ς. Τήν πολύτιμη προσφορά του τήν είδαμε 
σέ άδρές γραμμές στήν δλη συνοπτική έξι- 
στόρηση τής άπαγωγής. 'Ο κ. Άκουμια- 
νάκης μάς είπε κάτι πού άγνοούσαμε. Δη
λαδή δτι οί Γερμανοί δέν κατάφεραν ποτέ 
νά μάθουν σέ ποιο άκριβώς σημείο έγινε 
ή άπαγωγή τού Στρατηγού τους. 'Ο ίδιος 
πάλι μάς διηγήθηκε καί τό έξής άνεπα- 
νάληπτο περιστατικό : Τό βράδυ τής Κυ
ριακής 9-4-1944, ένω είχαν τελειώσει μέ 
τόν Λή Φέρμορ μιά άναγνώριση στήν πε

Μιχάλης Άκουμιανάκης



“ΑΡΘΡΙΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ.,

Ε ι σ α γ ω γ ή

στ ι ς  ρ ε υ μ α τ ι κ έ ς

Σχηματική  παράστασ ι ανατομικής κατα 
σκευής τής άρθρώσεως. 3 Εδώ πρόκειτα ι 
γ ια  τό γόνυ. *Οπως αυτό έτσ ι και κάθε 
άρθρωσι άποτελεϊτα ι από : τα δύο οστά, 
τον αρθρικό χόνδρο πού καλύπτει τ ις  
όστικές αρθρικές επιφάνειες, τον αρθρικό 
θύλακο κα ι τον αρθρικό υμένα. Αυτά περ ι
βάλλουν την άρθρωσι κα ι τα πέρ ιξ μόρια  
όπως είνα ι σύνδεσμοι τένοντες κα ι μϋες. 
Σ τις περιπτώ σεις των διαφόρων αρθρ ιτ ί
δων δλα τα ανατομ ικά αυτά μόοια  πάσχουν.

παθήσε ι ς

Δρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ 

Ε π ιάτρου Χ ωροφυλακής 
Παθολόγου — Ρευματολόγου

ΕΙΝΑΙ πολύ λίγοι έκείνοι πού δέν 
έχουν χρησιμοποιήσει τις λέξεις «αρθρι
τικά καί ρευματικά» είτε γιά νά άναφέρουν 
στό γιατρό τους ή στούς συνομιλητάς 
τους δτι πάσχουν άπό τήν άρρώστεια 
αύτή, είτε γιά νά συζητήσουν τήν περί- 
πτωσιν ένός γνωστού τους προσώπου 
πού πάσχει άπό τήν Ιδια άρρώστεια. 
Καί άκόμη πολύ συχνά άκούμε νά λένε 
ότι ό Α πάσχει άπό άρθριτικά ένώ ό Β 
άπό ρευματικά. Πολύ συχνά έπίσης 
άκούμε άσθενεΐς πού έχουν διάφορα 
ένοχλήματα άπό τις άρθρώσεις τους ή 
τή σπονδυλική τους στήλη νά διερω- 
τώνται ή νά έρωτοΰν τό γιατρό τους: 
τί νά έχω άραγε «άρθριτικά» ή «ρευμα
τικά;» Καί ή σύγχυσι μεγαλώνει — διότι 
περί συγχύσεως πρόκειται όπως θά δούμε 
πιό κάτω — όταν προστίθεται καί άλλος 
δυσνόητος όρος, άλλά πού χρησιμοποι
είται έπίσης συχνά, τά «νευροαρθριτικά». 
Ή  σύγχυσις όμως δέν σταματά έδώ, προ
χωρεί καί πιό πέρα καί μάλιστα σέ ου
σιαστικό πρόβλημα γιά τόν άρρωστο 
άπό «άρθριτικά ή ρευματικά»: τό πρό
βλημα τής θεραπείας. Πόσο συχνά δέν 
έχουμε άκούσει όλοι μας, άν δέν συμβαίνει 
σέ μάς τούς ίδιους, ότι «μοΰ είπαν πώς 
έχω άρθριτικά καί ότι δέν ύπάρχει θερα
πεία γ ι’ αύτή τήν άρρώστεια ή τό μόνο 
πού μπορεί νά βοηθήση κάπως είναι τά 
ιαματικά λουτρά». Καί, δυστυχώς, άκόμη 
πιό συχνά οί γιατροί έχουν τήν εύκαιρία 
νά έξετάσουν άσθενεΐς μέ κάποια ρευματι
κή πάθησι σέ προχωρημένο στάδιο διότι 
άκριβώς δέν έγινε γ ι’ αύτούς έκεϊνο πού 
έπρεπε σ ’ ένα άρχικό στάδιο τής άρρώ- 
στειάς τους, έπειδή έχει διαδοθή εύρύ- 
τατα ή άντίληψι ότι δέν ύπάρχει θερα
πεία γι’ αύτές τις παθήσεις.

’Αλλά άς πάρουμε τά πράγματα άπό 
μιάν άρχή γιά νά δούμε τί είναι τέλος 
πάντων αύτά τά «άρθριτικά καί ρευμα

τικά», άν είναι σωστοί αύτοί οί όροι, 
γιατί ύπάρχει τόση σύγχυσι περί τό θέμα 
αύτό, άν ύπάρχη θεραπεία τών παθήσεων 
αύτών καί τί πρέπει νά ξέρη καί κυρίιος 
τί πρέπει νά κάνη ό άσθενής μέ «άρθρι- 
ηκά  ή ρευματικά».

Κατ’ άρχήν οί όροι «άρθριτικά ή ρευ
ματικά», μέ τήν έννοια πού χρησιμο
ποιούνται, δέν είναι σωστοί. Καί δέν 
είναι σωστοί διότι φανερώνουν στήν 
άντίληψι τών άσθενών δύο άρρώστειες: 
τά άρθριτικά καί τά ρευματικά. Θά μπο
ρούσε βέβαια νά ήταν σωστοί οι όροι 
αύτοί έάν έχρησιμοποιοΰντο όπως γ ι
νόταν στήν έποχή τών άρχαίων Ελλήνων 
καί όπως γίνεται σήμερα διεθνώς πού 
χρησιμοποιούν τις 'Ελληνικές αύτές 
λέξεις γιά νά δηλώσουν τό σύνολον 
τών παθήσεων πού άφοροΰν στό μυοσκε- 
λετικό σύστημα (άρθρώσεις, μύες, 
τένοντες, όστά κ.λ.π.) τού άνθρωπίνου 
όργανισμοΰ.

"Ας έξετάσωμεν τώρα άπό πού προήλ
θαν οι όροι αύτοί. Ό  όρος άρθριτικά 
προέρχεται άπό τή λέξι άρθρίτις πού είναι 
ένας γενικός όρος καί σημαίνει προσβολή 
μιάς άρθρώσεως άπό πόνο, δυσκαμψία 
καί διόγκωσι καί πού είναι έκδήλωσι 
ή σύμπτωμα, άν θέλετε, διαφόρων παθή
σεων. Ό  όρος ρευματικά προέρχεται 
άπό τή λέξι ρευματισμός πού χρησιμο
ποιήθηκε άπό τούς άρχαίους "Ελληνες 
γιά νά δηλώση τό σύνολον τών παθήσεων 
τών άρθρώσεων. Ό  όρος ρευματισμός 
προήλθε άπό τή λέξι ρεύμα, πού σημαίνει 
ροή ύγροΰ, διότι οί άρχαΐοι "Ελληνες 
έπίστευαν ότι μία ροή ένός κακού ή 
δηλητηριώδους χυμού άπό τόν έγκέφαλό 
πρός τις άρθρώσεις ήταν ύπεύθυνη 
γιά τήν πρόκλησι τών παθήσεων αύτών. 
Ά λλά  γιά τήν αιτιολογία τών παθήσεων 
αύτών καί γιά τό έάν καί κατά τόσον οί 
άρχαΐοι πρόγονοί μας είχαν δίκιο θά 
μιλήσουμε άργότερα.

"Ετσι οί ξένοι χρησιμοποιούν τις Ε λ
ληνικές λέξεις άρθρίτις καί ρευματισμός 
καί ξέρουν τί έννοοΰν, ένώ έμεϊς τις 
χρησιμοποιούμε μέ πολλή άγνοια.

Οί άρρώστειες, όπως είπαμε καί πα
ραπάνω, πού άφοροΰν στις άρθρώσεις 
καί γενικώτερα στό μυοσκελετικό σύ
στημα τού άνθρώπου είναι πάρα πολλές 
καί ένδεικτικά άναφέρονται μόνον έλά- 
χιστες άπό αύτές π.χ. ό ρευματικός πυ
ρετός, ή ρευματοειδής άρθρίτις καί τά 
άλλα σοβαρώτατα άπό άπόψεως προγνώ- 
σεως νοσήματα τού κολλαγόνου όπως 
όνομάζονταν παλαιότερα ή τού συνδε
τικού ιστού όπως όνόμαζονται σήμερα 
καί πού είναι ό συστηματικός έρυθημα- 
τώδης λύκος, ή σκληροδερμία κ.λ.π., ή 
έκφυλιστική όστεοαρθροπάθεια τών πε
ριφερικών άρθρώσεων ή τής σπονδυλικής 
στήλης, ή άγγυλωτική σπονδυλΐτις, ή ού- 
ρική άρθρίτις, ή ψωριασική άρθρίτις, ή 
μυοσίτις, οί τενοντίτιδες, οί θυλακίτιδες 
κ.λ.π. "Αρα λοιπόν βλέπουμε πόσο κενές 
νοήματος είναι οί λέξεις άρθριτικά 
καί ρευματικά καί συγχρόνως πόσο πα
ραπλανητικές μέ δυσάρεστες παρά πολλές 
φορές συνέπειες γιά τούς άσθενεΐς μέ τις 
παθήσεις αύτές. Γι’ αύτό καί πρέπει οί όροι 
αύτοί νά άντικατασταθοΰν άπό τόν πιό 
σωστό όρο: ρευματικές παθήσεις. Ό 
όρος αύτός φανερώνει ότι ύπάρχουν πολ
λές παθήσεις καί έννοεί έκεϊνες τις πα
θήσεις στις όποιες ό πόνος, ή δυσκαμψία 
καί ή διόγκιοσι σέ κάποιο σημείο τού 
μυοσκελετικοΰ συστήματος είναι άπό 
τά κυριώτερα συμπτώματά τους.



Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ Θ ΑΛΑΣΣΑ

’Αλλά ποιά είναι ή έννοια τής άντικα- 
ταστάσεως αύτής καί γιατί έγινε τόσος 
λόγος γιά τήν όρολογία; Ή  σημασία τής 
άντικαταστάσεως είναι προφανής. Πρώ
τα γιατί καταργείται ή εύκολη λύσι νά 
λέμε: έσύ έχεις άρθριτικά καί ό άλλος 
ρευματικά και δεύτερον, πού είναι καί 
σπουδαιότερο, γιατί δίνεται ή εύκαιρία 
στούς άσθενείς νά ζητούν νά μάθουν άπό 
ποιά συγκεκριμένη ρευματική πάθησι 
πάσχουν. Καί είναι σπουδαιότερο τό 
τελευταίο διότι συνδέεται άμεσα πρώτα 
μέ τήν ύποχρέωσι τού γιατρού νά άνα- 
λύση τήν συγκεκριμένη πάθησι πρός τόν 
άσθενή μέ άναφορά καί στή πρόγνωσι 
τής παθήσεως καί κυρίως νά καθορίση 
τά θεραπευτικά μέτρα πού μπορεί νά 
είναι διάφορα όχι μόνο άπό πάθησι σέ 
πάθησι άλλά καί άπό στάδιο σέ στάδιο τής 
ίδιας παθήσεως καί δεύτερον μέ τήν ύπο
χρέωσι τού άσθενοΰς νά συνεργασθή 
είλικρινά μέ τό γιατρό του γιά τήν άπο- 
κατάστασι τής ύγείας του.

Μετά άπό τή γενική αυτή συζήτησι θά 
πρέπει νά άπαντήσουμε στό έρώτημα: 
πόσο συχνές είναι οί ρευματικές παθή
σεις; ’Ασφαλώς καί είναι πολύ συχνές 
όπως άλλως τε έγινε καί σχετικός ύπαι- 
νιγμός στήν άρχή τού παρόντος σημειώ
ματος. Βέβαια στή χώρα μας δέν έχουν 
γίνει σχετικές έπιδημιολογικές μελέτες 
δηλ. μελέτες πού άφοροΰν στή συχνότητα 
τών παθήσεων αύτών, άλλά έπειδή δέν 
ύπάρχουν μεγάλες διαφορές άπό χώρα σέ 
χώρα μπορούμε νά στηριχθοΰμε σέ μελέ
τες πού έχουν γίνει σέ άλλες χώρες γιά νά 
άντιληφθοΰμε τήν συχνότητα καί τήν 
σημασίαν τών ρευματικών παθήσεων. Στις 
Η.Π.Α. π.χ. έχει εύρεθή ότι 6,4ο]ο τών 
άνθρώπων πάνω άπό τήν ήλικία τών 15 
έτών πάσχουν άπό κάποια μορφή ρευμα
τικής παθήσεως. Ή  συχνότης αύξάνει μέ 
τήν ήλικία καί ένώ στά άτομα 
ήλικίας 15—25 έτών είναι μόνον 0,2ο]ο 
στά άτομα ήλικίας 70 έτών καί πάνα 
άνέρχεται στά 30ο]ο. Μερικά άκόμτ 
στατιστικά στοιχεία άποδεικνύουν τή\ 
σημασία τών ρευματικών παθήσεων όχι 
μόνον καθ’ όσον άφορά στούς πάσχοντες 
άλλά καί στήν έπίπτωσί τους επί τής 
κοινωνικοοικονομικής καταστάσεως μιας 
χώρας. Έ χει διαπιστωθή ότι 26ο]ο τών 
ρευματοπαθών άσθενών περιορίζουν άπό 
τήν άρρώστειά τους τις έπαγγελματικές 
τους δραστηριότητες σέ μεγάλο βαθμό 
καί 10ο]ο γίνονται άνάπηροι. Μεταξύ 
όλων τών άσθενειών οί ρευματικές 
παθήσεις είναι οί κυριώτερες αιτίες χρό
νιου περιορισμού τών έπαγγελματικών 
καί άλλων δραστηριοτήτων τών πασχόν- 
των, άλλά, ευτυχώς, οί θάνατοι τούς 
όποιους προκαλοΰν είναι σχετικά λίγοι.

Τέλος μπορεί νά έίπωθή ότι δέν ύπάρ- 
χει άλλη όμάδα άσθενειών πού νά προ- 
καλή τόσο πόνο σέ τόσους πολλούς 
γιά τόσο πολύ καιρό.

Έ τσι γεννάται άμέσως τό έρώτημα: 
δέν ύπάρχουν προληπτικά καί θεραπευ
τικά μέτρα καί δέν μπορεί νά γίνη κάτι 
γ ι’ αύτές τις ρευματικές παθήσεις πού 
τόσο ταλαιπωρούν τούς πάσχοντες καί 
τόσα προβλήματα δημιουργούν; Ή  άπάν- 
τησι θά μπορούσε ύπό γενική έννοια νά 
είναι καταφατική, όπως άναφέρθηκε καί 
πιό πάνω, άλλά περί αυτών θά άσχολη- 
θοΰμε οέ έπόμενο σημείωμά μας.

ΑΛΕΞ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ

Θεραπεύει ενα πλήθος αρ
ρώστιες και ξαναδίνει τό 
σφρίγος και τήν ζωτικότη
τα στούς κουρασμένους ορ

γανισμούς.
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ επιστήμη απέδειξε, δτι 

ή ζωή γεννήθηκε στή θάλασσα. Άλλά, 
δέν είναι μόνον αύτό.Γεννηθήκαμε σ?ό 
θαλάσσιο νερό καί στό θαλάσσιο νερό μπο
ρούμε ν’ άναγεννηθοϋμε, καταπολεμώντας 
άποτελεσματικά κάθε αρρώστια μέ τή λε- 
γομένη θαλασσοθεραπεία.

Ή  θαλασσοθεραπεία είναι ένας επιτυχής 
συνδυασμός τών ευεργετικών έπιδράσεων 
τού θαλάσσιου κλίματος, τού θαλασσίου νε
ρού καί τών φυκιών. Αύτά τά τελευταία 
περιέχουν δλες σχεδόν τις βιταμίνες, πού 
είναι άναγκαΐες στή ζωή. ’Εξ άλλου, δπως 
ό θαλασσινός άέρας, τό θαλασσινό νερό, 
άκόμα καί τό έδαφος ή οί βράχοι τής θάλασ
σας περιέχουν καί τροφοδοτούν τούς έκλε- 
κτικούς ζωντανούς οργανισμούς μ’ αύτά τά 
μυστηριώδη όλιγοστοιχεϊα πού μας είναι 
τόσο άπαραίτητα καί πού τόσο έπικίνδυνα 
μάς τά στερεί ό σύγχρονος τεχνικός πολι
τισμός.

Ά λλά, έκτος άπ’ δλ’ αύτά, ή θάλασσα 
βοηθεΐ τόν οργανισμό μας ν’ άποβάλη δλα 
τά τοξικά δηλητήρια, πού ή καθιστική ζωή 
καί ό χημικός πολιτισμός μάς ύποχρεώνουν 
ν’ απορροφούμε. Αύτός ό πολιτισμός δέν 
υπήρχε, πριν άπό δύο χιλιάδες χρόνια. Ά λ 
λά τά φωτεινά μυαλά εκείνης τής έποχής, 
δπως ό Ασκληπιός κι’ άργότερα ό Γαλη
νός, είχαν ήδη άνακαλύψει τά ευεργετήματα 
τής θαλασσοθεραπείας, σέ συνδυασμό μέ 
τήν ήλιοθεραπεία.

Πρέπει νά πούμε, δτι ή έπίδρασις τής 
θάλασσας διαφέρει άπό τή μιά περιοχή 
στήν άλλη. Ή  περιεκτικότητα τού θαλάσ
σιου νερού σέ όρυκτά άλατα διαφέρει, άνά- 
λογα μέ τό άν ή θάλασσα είναι άνοικτή ή 
κλειστή. Διαφέρουν έπίσης ό ίονισμός τού 
άέρα καί τού νερού καί οί άνεμοι, πού 
δεσπόζουν σέ κάθε περιοχή. "Ολ’ αύτά τά 
στοιχεία συνθέτουν τά λεγάμενα μικροκλί- 
ματα, καθένα άπό τά όποια ταιριάζει πε
ρισσότερο ή λιγώτερο σέ κάθε άνθρώπινο 
οργανισμό. Ή  έκλογή τού μικροκλίματος, 
γιά κάθε συγκεκριμένη περίπτωσι, άνήκει 
στό γιατρό.

Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί οί άκτές τής 
Μεσογείου, στήν οποία λούζεται ή χώρα 
μας, είναι σπαρμένες άπό σανατόρια,

πρεβαντόρια καί άλλα θεραπευτικά κέντρα. 
Παντού, στις άκτές αύτής τής κλειστής 
θάλασσας ό ήλιος, τό ξηρό καί ήπιο κλίμα, 
τό νερό καί ό άέρας βοηθούν στή θεραπεία 
πολλών σοβαρών ασθενειών. Τά α ρ θ ρ ι 
τ ι κ ά  καί οί κ υ τ τ α ρ ί τ ι δ ε ς  βελ
τιώνονται ή θεραπεύονται, οί τοπικές 
σ υ μ φ ο ρ ή σ ε ι ς  περιορίζονται, ή κακή 
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  άποκαθίσταται, τά 
σ π α σ μ έ ν α  μ έ λ η ,  ύστερα άπό τή 
μακροχρόνια παραμονή στό γύψο, ξανα
βρίσκουν τή δύναμι, τήν εύκινησία καί τήν 
εύλυγισία τους.

Ύπάρχειμιά κατηγορία ανθρώπων—καί 
είναι λεγεώνες—πού ή σωματική ή ψυχική 
κούρασις, ή άποθάρρυνσις καί ή νευρική 
κατάπτωσις τούς κάνει νά αίσθάνωνται 
άρρωστοι καί πού τελικά, γίνονται αληθι
νοί άρρωστοι. Ή  θ α λ α σ σ ο θ ε ρ α π ε ί α  
τού ς ξαναδίνει τή χαρά τής ζωής κι’ αυτήν 
τήν ευφορία, χωρίς τήν οποία καμμιά δη
μιουργική δραστηριότητα δέν είναι δυνατή. 
Καί πρέπει νά προσθέσουμε τούς διανοού
μενους καί τήν πνευματική κούρασί τους, 
τούς άναρρωνύοντας, αύτούς πού υποφέρουν 
άπό μιά προσωρινή ή χρόνια άτονία, δλους 
έκείνους κι’ δλες εκείνες, πού υποχρεώνονται 
άπό τό επάγγελμά τους νά στέκωνται ορθιοι 
ή καθιστοί ολόκληρες ώρες δλα τά θύματα 
τού ίλιγγιώδους ρυθμού τής σύγχρονης 
ζωής.

Τό νερό τής θάλασσας, πηγή ζωής, πρώ
τη τροφή κάθε ζωντανού οργανισμού, είναι 
έπίσης τό «έ λ ι ξ ή ρ ι ο τ ή ς  ν ε ό τ η 
τ α ς » .  Κι’ αύτό δέν είναι σχήμα λόγου, 
άλλά μιά έπιστημονική πραγματικότητα. 
"Ολες οί έλπίδες έπιτρέπονται, στις στρα
τιές έκείνων πού υποφέρουν, δπως καί σ’ 
έκείνους πού δέν υποφέρουν. Ή  μητρική 
θάλασσα μάς δίνει γιά δεύτερη φορά τή 
ζωή, τήν όμορφιά καί τήν χαρά.

’Ιδιαίτερα εύεργετικές είναι οί έπιδρά* 
σεις τής θαλασσοθεραπείας στούς ρευμα- 
τ ι σ μ ο ύ ς , δταν μάλιστα συνδυάζεται 
μέ τήν κ ι ν η σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ,  τήν 
ή λ ιο θ ερ α π ε ία  καί τά ά μ μ ό λο υτρα . 
Τό νερό τής θάλασσας περιέχει δλα αύτά 
τά χημικά συστατικά καί τά όλιγοστοιχεϊα, 
πού τό ένδιαφέρον τους στή ρευματολογία 
είναι γνωστό άπό καιρό.

Άλλά πότε θά μάθουμε νά προστατεύ
ουμε αύτήν τή θάλασσα, πού μάς έδωσε 
καί μάς ξαναδίνει τή ζω ή; Αύτό είναι έ'να 
πρόβλημα, πού πρέπει νά μάς άπασχολή 
δλους, σάν άτομα καί σάν κοινωνικά σύνο
λα. "Αν πεθάνη ή θάλασσα, ή ζωή ·θά 
έξαφανισθή άπό τή γή.

Ά π ό  τό περιοδικό :
«Α VOTRE SANTE»
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ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑ άποτελουμένη έκ τίνος 
65ετοϋς όνόματι Λόλα, τοΰ 25ετοΰς υΐοΰ του καί 
τριών ή τεσσάρων άλλων κακοποιών, ένεφανΐσθη 
εις τήν περιοχήν τής Έλασσόνος, ένθα τάς τελευταίας 
άπογευματινάς ώρας τής 6ης τρέχοντος άφοΰ άφή- 
ρεσεν παρά τοΰ χωρικοΰ Γκαντούνα τό ποσόν τών 
15.000 δραχ., έτράπη προς τήν όρεινήν περιοχήν 
τών Χασίων. Δύναμις Χωροφυλακής κινηθεΐσα 
ταχέως εις τήν προαναφερομένην περιοχήν, συνε
πλάκη μετά τών ληστών, οΐτινες έπωφελούμενοι 
τοΰ σκότους διέφυγον τήν σύλληψιν, άφοΰ έγκα- 
τέλειψαν είε τό πεδίον τής μικρός μάχης όπλισμόν, 
πυρομαχικά, καί σακκίδια πλήρη τροφίμων. 'Επί 
τόπου κατέφθσαν ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής Θεσσαλίας Ά ν φ χ η ς  κ. Κακκαβάς καί ό 
Νομάρχης Ααρίσης κ. Πουρνάρας. Παραλλήλως 
τό Άρχηγεϊον Χωροφυλακής διά κατεπείγοντος 
σήματός του είδοποίησεν τάς 'Υπηρεσίας Χωροφυ
λακής ’Ηπείρου καί Δυτικής Μακεδονίας όπως 
άποκλείσουν πάσαν όδόν διαφυγής τών ληστών 
πρός τά βόρεια σύνορα τής Χώρας.

ΕΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ συμπλοκήν έξωθι τής Κα
λαμπάκας μεταξύ δυνάμεως Χωροφυλακής ύπό τόν 
Ταγματάρχην κ. Άργύρην καί μέρους ληστοσυμ
μορίας Βούλγαρη, έφονεύθη ό έπικεκηρυγμένος λη
στής Καραβέλης, καταδιωκόμενος άπό τίνος χρό
νου διά σωρείαν έγκληματικάς πράξεις τελεσθείσας 
εις τήν περιοχήν Θεσσαλίας.

ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΕΣ τήν άπεργίαν των καπνερ- 
γάται τής Καβάλλας συνεκρότησαν τάς πρωϊνάς 
ώρας τής 7ης τρέχοντος θορυβώδη διαδήλωσιν

ήτις κατέληξεν εις άγριον λιθοβολισμόν τεσσάρων 
καπνεμπορικών καταστημάτων. Ή συγκέντρωσις 
διελύθη κατόπιν έπεμβάσεως δυνάμεως Χωροφυλα
κής, τραυματισθέντων 5 διαδηλωτών καί δύο αστυ
νομικών όργάνων. Πρόκειται διά τούς Χωροφύλα
κας Τσέλιον καί Κατσαρόν, έκαστος τών όποιων 
μετά τόν τραυματισμόν του εύρε καταφύγιον εις 
δύο παρακείμενα καταστήματα. ’Ενώ όμως τοϊς , 
προσεφέροντο αί πρώται βοήθειαι, όμάς άπαρτιζο- 
μένη έκ λίαν θερμόαιμων διαδηλωτών, είσήλθεν 
έντός τών καταστημάτων καί έξυλοκόπησεν τούς 
ϊδιοκτήτας των. Εις τόν τόπον τών επεισοδίων με- 
τέβησαν ό Διοικητής Χωροφυλακής καί ό Είσαγ- 
γελεύς Καβάλας. Συνελήφθησαν 6 διαδηλωταί θεω
ρούμενοι ώς πρωταίτιοι τών γενομένων ταραχών.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ Εσωτερικών έξήγγειλε σει
ράν αυστηρών μέτρων διά τήν πάταξιν τής χαρτοπαι
ξίας έπί χρήμασι. Συμφώνως πρός τάς δηλώσεις τοΰ 
κ. Ύπουργοΰ, ή διεξαγωγή μικτών παιγνίων έπιτρέ- 
πεται μόνον εις είδικάς λέσχας λειτουργούσας 
άδεια τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών έκδιδομένης 
μετά γνωμάτευσιν ειδικής ’Επιτροπής. ’Εφεξής 
άπαγορεύεται ή έπί σκοπώ χαρτοπαιξίας είσοδος εις 
τάς λέσχας δημοσίων ύπαλλήλων, στρατιωτικών, 
δικαστικών, καί αστυνομικών. Τέλος ό ύπεύθυνος 
έκάστης λέσχης ύποχρεοΰται νά συντάσση ειδικόν 
δελτίον περιέχον πλήρη στοιχεία ταυτότητος 
παντός θαμώνος, ϊνα δι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου ή ’Αστυ
νομία γνωρίζη άνά πάσαν στιγμήν τά στοιχεία 
ταυτότητος τών χαρτοπαιζόντων, έν δψει τοΰ δεδο
μένου ότι τινές έξ αυτών πορίζονται χρήματα καί 
άδικοπραγοΰν.

ΑΓΡΙΟΣ φόνος, έγένετο τάς μεσημβρινός ώρας 
τής 10ης τρέχοντος έξωθι τών Καλαμών καί έπί τής 
άγούσης πρός τό χωρίον Γιαννιτσάνικα άμαξιτής 
όδοΰ. Έν όλίγοις συνέβησαν τά έξής: 'Ο Κ. Άντώ- 
νακας ένεδρεύων εις τό άκρον τής όδοΰ, έπυροβό- 
λησεν τρις καί άνεπιτυχώς έναντίον τοΰ έκεΐθεν 
διερχομένου Σπ. Κουράκλη, μεθ’ οδ εϊχεν οικογε
νειακός διαφοράς. Ό τελευταίος όχυρωθείς όπισθεν 
κορμοΰ δένδρου έξεκένωσε τό περίστροφόν του κατά 
τοΰ Άντώνακα, όστις έμεινε άπνους. Μία τών 
σφαιρών έτραυμάτισε εις τόν αριστερόν πόδα τόν 
διερχόμενον έκεΐθεν τηλεγραφικόν ύπάλληλον Δ. 
Τρουπάκην. Ό φονεύς συνελήφθη, ένώ εις τό χωρίον 
καταγωγής του έγκατεστάθη δύναμις Χωροφυλακής 
πρός αποτροπήν αντεκδικήσεων εις βάρος τής 
οικογένειας του.

ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ τοΰ διεθνοΰς ένδιαφέ- 
ροντος εύρίσκονται κατ’ αύτάς οί τελεσθησό- 
μενοι τόν προσεχή μήνα ’Ολυμπιακοί άγώνες τοΰ 
Βερολίνου. Ήδη τό μέγα τοΰτο ένδιαφέρον έκορυ- 
φώθη έπ’ ευκαιρία τής άφής τοΰ Όλυμπιακοΰ 
φωτός εις τό «άλσος τών θεών» τής ’Ολυμπίας.
Ή συμβολική αΰτη τελετή έγένετο τήν μεσημβρίαν 
τής Κυριακής 21ης τρέχοντος, μεθ’ ό ή ιερά φλόξ 
παρεδόθη εις δρομέα άναμένοντα πρό τοΰ Όλυμπια- 
κοΰ βωμοΰ. ’Από τής στιγμής αυτής ήρξατο μία 
γιγαντιαία λαμπαδηδρομία, ή όποια θά τερματισθή 
τήν Ιην Αύγούστου εις τό ’Ολυμπιακόν στάδιον τής 
Γερμανικής πρωτευούσης. Ήδη ή φλόξ μεταφερο- 
μένη έν εΐδει σκυτάλης, διήλθεν έξ Άργους ένθα
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χιλιάδες κάτοικοι τής πόλεως καί τής πέριξ περιοχής 
επευφήμησαν ζωηρώς τόν μεταφέροντα αυτήν δι’ 
ώρισμένον διάστημα Χωροφύλακα Παπαχριστό- 
πουλον— πρωταθλητήν Πελοποννήσου εις τόν δρό
μον τών 100 μ. Έκ των περιερχομένων είς τό Άρχη- 
γεΐον Χωροφυλακής αναφορών τής Α.Δ.Χ. Πελο
ποννήσου, προκύπτει ότι ή λαμπαδηδρομία εξε
λίσσεται όμαλώς χάρις είς τά σύντονα μέτρα τάξεως 
καί τροχαίας των κατά τόπους 'Υπηρεσιών της. 
Ο τελευταίος ’Αθηναίος δρομεύς θά τερματίση 

είς τό Παναθηναϊκόν στάδιον, ένθα, μετά σύντομον 
τελετήν, ή φλόξ θά προωθηθή μέσω Δελφών μέχρι 
τής παραμεθορίου εξόδου Σιδηροκάστρου Σερρών— 
σημείου παραλαβής της ύπό Βουλγάρων δρομέων.

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ Χωροφυλακής άπένειμε πανη
γυρικόν έπαινον είς τόν Ενωμοτάρχην Ταμιωλάκην 
Ευάγγελον, διότι ώςΔιοικητής τοΰΣ.Χ. Γενί — Καββέ 
Ρεθύμνης έργασθείς μετά δραστηριότητος καί μεθοδι- 
κότος άνεκάλυψε καί συνέλαβε τούς δράστας πολλών 
ζωοκλοπών, κλοπών διαρρήξεων καί άλλων σοβαρών

αδικημάτων, συντελέσας οΰτω τά μέγιστα είς τήν 
έμπέδωσιν τής δημοσίας άσφαλείας καί τάξεοις είς 
τήν περιοχήν τοΰ ρηθέντος Στάθμου Χωροφυλακής.

ΚΑΤΟΠΙΝ Β.Δ. μετατίθενται οί κάτωθι ’Αξιω
ματικοί Χωροφυλακής: Συνταγματάρχης Σκιαδάς 
Δημήτριος είς Άρχηγεΐον Χωροφυλακής (Επιτε
λάρχης). Ταγματάρχαι Φασούλης Κ. είς Δ.Χ. 
Τριφυλίας, Μουλόπουλος I. είς Δ.Χ. Βοιωτίας. 
Μοίραρχοι Χαρμάνης Χρήστος είς Υ.Χ. Ναυπλίου, 
Πεσλής Σπυρ. είς Σχολεΐον Χωροφυλακής Αθηνών, 
’Ορφανός Έμμ. είς Παράρτημα Σχολής Χανιών. 
Υπομοίραρχοι Τζωρτζάκης Γ. είς Β'. Α.Τ. Πύργου 

Κουτσουρέλης Σοφ. είς Παράρτημα Σχολής Χα
νιών, Πολυζωγόπουλος Εύάγγ. είς Υ.Χ. Ζαγκλιβε- 
ρίου. ’Ανθυπομοίραρχοι Στασινόπουλος Χρήστος είς 
Δ.Χ. Καβάλλας καί Φωτόπουλος Ν. είς Β'. Α.Τ. 
Ξάνθης.

Ό  Π α λ α ι ό ς

Πάντως ή καταπολέμηση τών 
θορύβων και μάλ ιστα  τώρα τό καλο
καίρι, πού γ ια  λόγους κλιματολσ- 
γικούς δλα τά παράθυρα ανοίγουν 
διάπλατα στην αναζήτηση λίγης 
δροσιάς και πού μα ζ ί μ ’ αυτή φτά
νουν και ο ί θόρυβοι....ανενόχλητοι, 
είνα ι θέμα πού πρέπει, χωρίς πολ
λούς.... θορύβους να μάς απασχό
ληση δλονς. Γ ιατί είνα ι ζήτημα σω 
ματικής καί ψυχικής μας υγείας, 
ομαλής κοινωνικής συμβιώσεως καί 
αποδοτικής άπασχολήσεώς μας.

Καί ή θεραπεία τοΰ κακού είναι 
θέμα όλων μας. Ε ίναι θέμα αγωγής 
μας. Πρέπει να μάθουμε να σεβό
μαστε τόν συνάνθρωπό μας.Ν άσυνει- 
δητοποιήαονμε δτι αυτό πού ενοχλεί 
εμάς, δεν μπορε ί παρά νά ένοχλή 
και τους άλλους. Καί δτι ο ί απαγο
ρεύσεις ισχύουν γ ιά  δλους κα ί δχι 
γ ιά  τούς.... άλλους.

Ο Χωροφύλακας πρέπει νά έχη 
τελευταίος τόν λόγο. "Αλλωστε δεν 
είναι δυνατόν νά βρίσκετα ι πάντα  
δίπλα στο θορυβοποιό καί μ ’ ένα 
μηχάνημα μετρήσεως τής έντάσεως 
τού θορύβου νά τόν έλέγχη:
—”Ε, Κύριος, προσέξτε, γ ια τ ί δ ια 
σκεδάζετε ή ροχαλίζετε με ένταση 
μεγαλύτερη από....ογδόντα ντεσ ι
μ π έλ .!

’Αλλά μέχρι νά φτάσουμε στο 
σημείο αυτό, ένα είνα ι τό βέβαιο: 
"Οτι στην πολύπαθη Πρωτεύουσά 
μας ο ί μόνοι αθόρυβοι είνα ι μέχρι 
στιγμής οί....κλέφτες καί διαρρή
κτες στην ώρα τής.... δουλειάς τους
κα ί τά π ιο ήσυχα μέρη, γ ιά  τήν ώρα 
τουλάχιστον, είνα ι τά....νεκροταφεία.
’’Ετσι δεν ε ίνα ι;

X . -

εποχιακά

ΠΟΛΥΘΟΡΥΒΟΙ

Κ Α Ι . . .

Α θ Ο Ρ V Β Ο I
ΖΩΗΡΟΣ καί σαματατζήδικος  λα

ός άπό τά γεννοφάσκια μας. Κάθε 
έκδήλοοαη τής ζωής μας συνοδεύε
τα ι κα ί άπό θόρυβο αρκετών_ντε
σιμπέλ ( Γιά δσους δεν έχουν ένδια- 
τρίψει είς τά.,.,περ ί θορύβων, ντεσ ι
μπέλ σημαίνει μονάς μετρήσεως 
τής έντάσεως τού θορύβου).

Στο φίλο μας έξομολογούμεθα 
στή μέση τού δρόμου, σάν νά έχωμε 
στήσει τρικούβερτο καυγά μ α ζ ί του. 
Μαλώνουμε, σάν νά κάνουμε....πόλε
μο κα ί πολεμάμε λές κα ί βρ ισκό
μαστε σέ....λαϊκό πανηγύρι, μέ σφ α ί
ρες καί φωνές. Γλέντι δέν καταλα
βαίνουμε, άν δέν σπάσουμε μερικές 
ντουζίνες π ιάτα , δέν βγάλουμε μερι- 
ρικές άναρθρες....πολεμικές κραυ
γές, σάν τόν Κολοκοτρώνη δταν 
έπερνε κυνήγι τούς τούρκους, δέν 
ακούσουμε τήν.... παραγγελιά τής 
προτιμήσεώς μας σέ τέτοια ένταση 
πού καί ο ί....κάτο ικοι τοΰ υπερπέραν 
νά ενφρανθοϋν κα ί δέν ρίξουμε άπό 
πάνω καί δυό,.,.μπαταριές πού νά

αντιλαλήσουν τά γύρω φαράγγια, 
δπως τόν καιρό τών....κλεφτών.

'Οδηγούμε τό δίκυκλ.ο ή τό αυτο
κ ίνητό μας ; Πρέπει νά τρομοκρα
τήσουμε ολόκληρη τή συνοικία μέ 
το φοβο μήπως κάποιο....αεριωθού
μενο άπό φοβερό λάθος....προσγειιο- 
θηκε ατό....δρόμο μας.

’Επιθυμούμε διακαώς νά παρα
κολουθήσουμε στήν τηλεόρασή μας 
κάποιο πολυσυζητημένο δακρύβρε
χτο σήριαλ ή κάποια....δυναμική  
άναμέτρηση άστιη'ομικών καί κακο
ποιώ ν; Ά παραιτήτω ς θά βουτή- 
ξουμε δλη τή γειτονιά στο....μαύρο 
δάκρυ κα ί τήν π ιο βαθειά άπελπ ισία  
ή θά τήν μετατρέψουμε σέ....θέατρο 
πολεμικών επιχειρήσεων.

’Από τις στενοχώριες καί τά προ- 
βλήματά μας έχουμε άνπνίες; Θά 
επιδιώξουμε μέ σαδ ιστική  μανία  
νά μάς κάνει υποχρεωτική συντρο
φιά στήν....ολονυχτία μας καί ό 
ταλ.αίπωρος ό.... γείτονας.

Καί δέν πιστεύουμε νά τά θεωρήτε 
δλα αυτά υπερβολικά, γ ια τ ί άσφαλώς 
κι εσείς θά έχετε κάποια οδυνηρή.... 
εμπειρία αυτού τού εφιάλτη πού λέ
γετα ι θόρυβος. ”Αλλωστε καί επ ίση 
μα, σύμφωνα μέ έρευνες ειδικών....
θορυβολόγων, ή Πρωτεύουσά μας 
είνα ι όσιό τις π ιο πολυθόρυβες π ολ ι
τείες τού πολιτισμένου κόσμου. "Ενα 
άπό τά θλιβερά προνόμιά μας.

Καί τό σπουδαιότερο άπό δλη 
αυτή τήν ιστορία  είνα ι δτι δλοι εμείς, 
θορυβοποιοί καί θορυβόπληκτοι, π ο 
λυθόρυβοι καί άθόρυβοι συμφωνούμε 
δτι ο ί θόρυβοι είναι επ ιζήμ ια ....πολυ
τέλεια. ’Αλλά αυτό δέν έχει καμμ ιά  
πρακτική άξια  κα ί δλες αυτές ο ί 
περί θορύβων συζητήσεις δέν είναι 
παρά ένας ακόμα....θόρυβος.

423



< * Ί Ι Κ ^ Κ
ΑΡΧΑΙΟ
ΛΟΓΙΚΟΊ
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' Ε π ι μ έ λ ε ι α  :
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Ά νθυπασπ ισ το ΰ  Χ ωρ)κής

γ · μ έ ρ ο ς :

Ό  πολιτισμός κα ί ή τέχνη  γεν ικά  τω ν  
αρχα ίω ν ’Ε λλήνω ν αποτελούν, κατά γενική  
όμολογία κα ί αναγνώριση ζω ντανή  πραγμα
τικότητα  μέ διεθνή ακτινοβολία , διότι έθε
σαν τά θεμέλια τού οικοδομήματος τού συγ
χρόνου Ευρωπαϊκού πολ ιτ ισμ ού . Ή  τέχνη 
αυτή τώ ν  προγόνων μ ας, δπως ε ίνα ι γ νω 
στό , έκφράσθηκε εις βαθμό τέλειο  μέ έργα 
τέχνης , ναούς , τεμένη , θέατρα, δ ικαστήρια, 
τά φ ο υ ς , σ π ίτ ια , αγορές, υδραγω γεία , δρό
μ ους, ο ικ ισμούς, γ λ υ π τά , χ ά λκ ινα , χρυσά , 
αργυρά , ξ υ λό γλυπ τα , ά νά γ λ υ φ α , έπ ιτύμ - 
β ιες σ τή λες , νομ ίσματα , έπ ιγρ α φ ές , τοι
χογραφ ίες κα ί άλλα ανεπανάληπτης άξίας 
κα ί μορφής ά ντ ικ ε ίμ ενα . Πολυάριθμα α ντ ι
προσω πευτικά  δείγματα τής πλούσιας άρ- 
χα ίας έλληνικής παραγωγής άπό ά ποψ ι τέ
χνης (Π ροϊστορικής, κλασικής κα ί λο ιπώ ν 
περ ιόδων) υπάρχουν εις τούς θαυμάσιους 
χώρους τώ ν  α ιθουσών τού ’Εθνικού 'Α ρχαι
ολογικού Μουσείου ’Α θηνώ ν. Συνοπτική 
σκιαγράφηση τής εικόνας τού πλούτου αυ
τού τής Έ λλη ν ική ς  τέχ νη ς , σάν συνέχεια  
τού προηγουμένου γ ιά  τό ίδιο θέμα άρθρου , 
έπεχειρήθη νά δοθή μέ τά  κατω τέρω  ά να φ ε - 
ρόμενα ε ίς  τό θέμα αύτό άπλά κα ί κατανοη
τά  ά ντ ικε ιμ εν ικά  πληροφοριακά στο ιχεία 
τά  όποια ταύτόχρονα αποτελούν υπεύθυνη  
έπιστημονική άπόδειξη κα ί μαρτυρία π ώ ς 
«Ε ίμαστε "Ελληνες κα ί ότι ή ζω ή μας έγρά- 
φ η  κα ί γρ ά φ ετα ι άπό τήν ήρωϊκή αύτήν 
νησίδα τής γής πού λ έγετα ι 'Ελλάδα κα ί άπό 
τήν 'Ιστορ ία  τ η ς » .
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Προϊστορική τέχνη

Είναι χρήσιμο νά διευκρινισθή ότι οί 
πρώτες άνΟρώπινες ομάδες έπήραν μορφή 
«Κοινωνίας», σύμφωνα μέ τα σύγχρονα 
πορίσματα τής έπιστήμης, άπό τούς 
προϊστορικούς χρόνους. Ή  πρωτόγονη 
κοινωνία, όσον στοιχειώδης καί αν ήταν, 
άπό άποψι μορφής καί όργανώσεως τρό
που ζωής, δεν άγνόησε την τ έ χ ν η .  
Ή  πρωτόγονη τέχνη μπορεί νά μελετηθή 
μέ τήν παρατήρηση των συγχρόνων αγρί
ων τής ζούγκλας ή μέ τήν άνακάλυψη 
καί τήν έρευνα των λειψάνων πού άφησαν 
εις τό ύπέδαφος οί πρωτόγονοι των περα
σμένων έποχών. Ή  πρώτη καλαισθητική 
τους έκδήλωση είναι ή άναζήτηση τής 
συμμετρίας, ή χρησιμοποίηση τοϋ χρώ
ματος γιά τήν τέρψι τής όράσεως (άπλωμα, 
σέ στερεά έπιφάνεια), ή χάραξη κοσμη
μάτων μέ ποικίλες γραμμές καί άργό- 
τερα ή άναπαράσταση τής μορφής ζώων 
μέ πλαστικό, άνάγλυφο ή ίχνογραφικο 
τρόπο καθώς καί άνθρώπων ή φυτών. 
'Η προϊστορική ’Αρχαιολογία άπεκάλυψε 
τήν σπουδαία αύτή δραστηριότητα τοϋ 
άνθρώπου καί μάλιστα ότι ύπήρχαν 
άλογα, άγελάδες, κατσίκες, λεοντάρια, 
ιπποπόταμοι, έλάφια, τάρανδοι καί άλλα 
ζώα σέ άγρια κατάσταση. Ή  προϊστορική 
έρευνα πού άρχισε σάν προσπάθεια γιά νά 
έπαληθεύση τον Μϋθο καί τό Έπος, 
δηλαδή τούς παράγοντας έκείνους πού 
έμόρφωσαν και τον κλασικό "Ελληνα, 
έχιι μεγάλη σημασία γιά τήν χώρα μας 
πού είναι «κατ’ εξοχήν κλασική». Τό 
συγκεντρωθέν άφθονο ύλικό τής έρευνας 
αύτής άπό τις μεταπολεμικές προπάντων 
αρχαιολογικές άνασκαφές πού έγιναν είς 
διάφορες περιοχές τής χώρας μας, άπο- 
μυθοποίησε τήν σκοτεινή μέχρι τελευταία 
Παλαιολιθική εποχή καί έρριξε άρκετό 
φώς είς τήν Μεσολιθική καί κυρίως, τήν 
Νεολιθική περίοδο κατά τήν οποία ένεφα- 
νίσθη γιά πρώτη φορά ό πολιτισμός καί 
ή τέχνη είς τήν Ελλάδα (Σέσκλο καί 
Διμήνι), σύμφωνα μέ τά άναφερθέντα 
στοιχεία είς τό προηγούμενο τεύχος τοϋ 
περιοδικού.

'Ιστορικής σημασίας είναι τά πορίσμα
τα τών άνασκαφών πού έγιναν τελευταία 
είς τό «Σπήλαιο Φ ρ ά χ θ ι  τ ή ς  
'Ε ρ μ ι ο ν ί δ ο ς». ’Επίσης έχομε έν- 
δείξεις γιά τήν έπέκταση τής «Μ ε σ ο 
λ ι θ ι κ ή ς» έποχής καί είς άλλες τής 
χωράς περιοχές (θέσι Σαμάρι είς Βοίβην 
Θεσσαλίας, θέση Σιδάρι είς τήν Β.Δ. 
άκτήν Κερκύρας). Σχετικές έρευνες άπέ- 
δειξαν ότι, κατά τήν Μεσολιθική περίοδο, 
πρωτοεμφανίσθησαν νέες άνθρώπινες δρα
στηριότητες (7.000 π .Χ .) όπως ή άλιεία, 
ή αρχή τής ναυτιλίας κ.ά. Τοιουτοτρόπως 
έκαλύφθη μέ άμεσες μαρτυρίες τό κενό 
που ύπήρχε μεταξύ Παλαιολιθικής καί 
Νεολιθικής έποχής είς τήν Ελληνική γή 
ή οποία φαίνεται ότι ήταν κάπως προε
τοιμασμένη γιά μιά παραγωγική οικο
νομία. Ή  Γεωργοκτηνοτροφία μάλιστα 
πιστεύεται πώς είσήχθη στήν ' Ελλάδα 
μάλλον άπό τήν Μέση ’Ανατολή. Τά 
ν ι Ί σ ι ά  δ έ  τ ο ϋ  Α ι γ α ί ο υ  φαί
νεται πώς έπαιξαν ρόλο γέφυρας είς τήν 
μετάδοσι τών ιδεών καί τών άγαθών τής 
νέας οικονομίας, παρά τά ύπάρχοντα κενά 
« ζ  τήν έρευνα τής ύπό μελέτην περιόδου. 
Η πιό παλιά πιστοποίηση τής παραγωγής 

κ“ΐ τής Γεωργοκτηνοτροφικής οικονομίας

είς τήν Εύρώπη, προέρχεται άπό τήν 
Ελλάδα. Σχετική έρευνα πού έγινε είς τήν 
Θεσσαλία (ϊ  95 6) άπέδειξε τήν έκεϊ καλ
λιέργεια δημητριακών καί τήν έξημέρωση 
ζώων πολύ προ τής χρήσεως πήλινων 
αγγείων. ΓΓ αύτό τον λόγο ώνομάσθη 
ή χρονική αύτή φάση «Π ρ ο κ ε ρ α- 
μ ε ι κ ή» ή Πρωτονεολιθική ή οποία 
όπως έβεβαιώθη, ήταν γνωστή καί είς 
άλλες Ελληνικές περιοχές (Κνωσό Κρή
της, Σπήλαιο Φράγχθι Έρμιονίδος).

Τό άφθονο έξακριβωμένο αρχαιολογικό 
ύλικό τής Θεσσαλίας, τής Στερεάς Ε λ 
λάδος, τής Πελοποννήσου καί τής Κεντρι
κής Μεκεδονίας μαρτυρεί πώς ή πρωτο- 
εμφανισθεΐσα τότε «Κ ε ρ α μ ε ι κ ή» 
(6.000 π.Χ .), κυριαρχεί άνάμεσα είς τά 
άλλα άρχαιολογικά εύρήματα.

’Εκτός όμως άπό τήν έξέλιξι τής 
Κεραμεικής τέχνης είς Θεσσαλίαν καί 
άλλα μέρη τής 'Ελλάδος, έχομε καί τούς 
Νεολιθικούς Οικισμούς (Νέα Μάκρη Μα- 
ραθώνος, Κόρινθος, Θεσσαλία, Νέα Νικο
μήδεια Μακεδονίας), δηλαδή τό πλαίσιο 
γιά τήν άνάπτυξη τών Κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν  
θεσμών. Είς τό Νεολιθικό λοιπόν ρεπερ
τόριο ύπήρχαν, έκτος άπό τά ειδώλια, 
μικροσκοπικά ύποδείγματα σπιτιών, άπο- 
μιμήσεις έπίπλων καί σκευών, ήμερων 
ζώων κ.ά. Τά σκεύη συχνά είχαν μέλη 
άνθρώπου ή ζώου. ’Έκφραση τής έπιθυ- 
μίας γιά τήν μόνιμη διασφάλιση τών άγα
θών αύτών, ίσως ,ήταν τά διάφορα ειδώ
λια. Μερικά άπ’ αύτά είναι θαυμάσια 
μικροτεχνήματα κατασκευασμένα άπό πέ
τρα ή κόκκαλα (στοιχείο διαρκείας). Ή  
ζωγραφική ήταν βέβαια άγνωστη καί 
ή διακοσμητική τών άγγείων άνεπαρκής. 
Τά άλλα στοιχεία τής ζωής δέν είναι 
έντυπωσιακά. ’Ανάλογης σπουδαιότητος 
χαρακτηριστικά παρουσιάζουν καί οί 
Σ φ ρ α γ ί δ ε ς  τής ίδιας έποχής. Χρή
σιμον επίσης είναι νά άναφερθή ότι είς τον 
'Ελληνικό Βορρά, οί τελικές τής Νεολι
θικής έποχής φάσεις, έδωσαν άποδείξεις 
μιας γνήσιας Χαλκολιθικής περιόδου. 
Είς τά νησιά τοϋ ’Ανατολικού Αιγαίου, 
τήν ’Αττική, τήν Βοιωτία, τήν Αίγινα, 
τις Κυκλάδες καί τήν Β.Α. Πελοπόννησο 
εύρέθησαν έπίσης λείψανα τού τέλους τής 
Νεολιθικής έποχής μέ τοπικές παραλλα
γές. Ή  ανίχνευση τών τότε έξελίξεων 
και άλληλεπιδράσεων μεταξύ τού Βαλκα
νικού καί τού Βορειοελλαδικού χώρου 
έχει μεγάλη σημασία γιά τήν κατανόηση 
τής πολύμορφης προόδου τών χωρών 
αύτών.

Κυκλαδική τέχνη

Τά έξαίρετα πολλαπλά εύρήματα άπό 
άνασκαφές τών Κυκλάδων πρέπει νά 
είναι τής τελευταίας μάλλον φάσεως 
τής Νεολιθικής έποχής. Τά μαρμάρινα 
Κυκλαδικά ειδώλια είναι άντιπροσωπευ- 
τικά δείγματα τής τότε Πλαστικής πού 
ό καλλιτέχνης έλάχιστα έμιμεΐτο τήν 
φύσι, διότι έργαζόταν «κατ’ άφαίρεσιν» 
δηλαδή άπό άνάμνηση. Φαίνεται δέ πώς ό 
προορισμός τών άγαλματίων αύτών ήταν 
θρησκευτικός, έφόσον τά έτοποθετοΰσαν 
σάν δώρα είς τούς τάφους τών νεκρών. 
Κύριο λοιπόν αίτιο δημιουργίας τής 
Πλαστικής ήσαν ή Λατρεία τών νεκρών. 
Τά πιό χαρακτηριστικά Κυκλαδικά άγ- 
γεΐα είναι τά «τηγανόσχημα». Τά κομψά 
ειδώλια καί τά μαρμάρινα άγγεία πού 
άνευρέθησαν είς διάφορες περιοχές τής

νησιωτικής καί τής ηπειρωτικής Ελλά
δος άπέδειξαν τήν ύψηλή τέχνη τής τότε 
κοινωνίας. Τέτοια ειδώλια καί άγγεία 
μέ έξοχη Πλαστική έπεξεργασία υπάρχουν 
είς τό Εθνικό ’Αρχαιολογικό Μουσείο 
όπως τό μεγάλο ειδώλιο τής ’Αμοργού, 
ό. Αρπιστής, ό Αύλητής, τά περίεργα 
τηγανόσχημα πήλινα άγγεία καί πολλά 
άλλα σημαντικά εύρήματα.

Κατά τό 1971 πού ώργανώθη ή Προ
σωρινή "Εκθεση τών άρχαιοτήτων τής Θή
ρας είς τό χώρο τών αιθουσών τής Έκθέ- 
σεως τής Κυκλαδικής Τέχνης τού ’Εθνι
κού ’Αρχαιολογικού Μουσείου παρου- 
σιάσθησαν πολύτιμα εύρήματα τού Κυ
κλαδικού θαύματος. ’Ανάμεσα είς αύτά 
διακρίνονται λείψανα τοιχογραφημένων 
δωματίων καθώς καί άλλες έξαίρετες 
τοιχογραφίες όπως ή "Ανοιξη, ή Ναυτική 
’Εκστρατεία, ή Παιδική Πυγμαχία, ό 
’Αφρικανός, οί Πίθηκοι, οί ’Αντιλόπες, 
ό Έαράς κ.λ.π. Οί τοιχογραφίες τής 
Θήρας άποτελοϋν λαμπρή έκφρασι τής 
Μινωικής Ζωγραφικής. ’Αποδίδουν μέ 
θαυμάσια τρυφερότητα, εύαισθησία, χα
ρούμενη διάθεση καί άγάπη, στοιχεία γιά 
τήν καθημερινή ζωή. ’Επίσης ιδιαίτερο 
ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά προϊόντα 
τής Θηραϊκής Κεραμεικής τών Προθηκών 
τού Μουσείου όπως τά άμαυρόχρωμα 
ντόπια άγγεία, οί σκύλοι, τά κύπελλα, 
τό άνθοδοχεϊο, ή εύρύστομη κανάτα (χοΰς), 
ό λύχνος καθώς καί τά θαυμαστά άμαυ
ρόχρωμα Κεραμεικά προϊόντα τής Κρήτης 
καί τής. ήπειρωτικής 'Ελλάδος (Άργο- 
λίδος), κύπελλα τής Μυκηναϊκής 'Ελλάδος 
καί άλλα ιδιότυπα σκεύη, λείψανα όργα- 
νικών ούσιών, γύψινο έκμαγείο τρυφερών 
κρεμμυδιών, πυθμένας πιθαριού μέ κρι
θάλευρο, ψησταριά, πήλινοι λύχνοι, χαλκά 
σκεύη, δρέπανα, άγγεϊο μέ ρομβοειδή 
άμαυρόχρωμη διακόσμηση γεμάτο μέ 
άπανθρακωμένη φάβα (ίσως λείψανον 
θυσίας) καί άλλα μεμονωμένα άντικείμενα.

Ή  πρόοδος καί ή τεχνική έμπειρία τών 
Αιγαίων έφάνη καθαρά είς τά άνασκαφέντα 
’Ανάκτορα τής Κρήτης, τών Μυκηνών, 
τής Τίρυνθος, τής Καδμείας κ.λ.π.

'Η Κ ρ η τ ι κ ή  Τέχνη καί ό Μινωι- 
κός πολιτισμός γενικώτερα είναι συνέχεια 
τού Νεολιθικού, τού οποίου λείψανα 
άνευρέθησαν είς τήν Κνωσό καί είς άλλα 
μέρη τής Κρήτης. Τά λείψανα αύτά άπε- 
τέλεσαν στοιχεία δημιουργίας τού πρώτου 
σταδίου τού Αιγαίου πολιτισμού. Τό θέμα 
όμως τού Κρητομινωικοΰ πολιτισμού, 
λόγω τής ίδιαζούσης σπουδαιότητος πού 
παρουσιάζει γιά τήν μελέτην τής άρχαίας 
Ελληνικής Τέχνης, θά τύχη ειδικής έπε- 
ξεργασίας είς τό έπόμενον τεύχος πού θά 
δημοσιευθοΰν στοιχεία γιά τό Μουσεΐον 
Ηρακλείου Κρήτης.

Τά άλματα πού έσημείωσεν ή Ελλη
νική Προϊστορική έρευνα, κατά τήν τρέ
χουσα 30ετία, είς τήν χώρα μας έτεκμη- 
ρίωσαν καλύτερα τήν ύπαρξη και τήν 
άνάπτυξη τού πρώτου αξιόλογου είς τόν 
Εύρωπαϊκό χώρο προαναφερθέντος Κρη- 
τομηνωικοΰ καί τού διαδεχθέντος αύτόν 
Μυκηναϊκού Πολιτισμού.

Μυκηναϊκή τέχνη

'Ο "Ομηρος ΰμνησεν έξοχα τόν Ά γα- 
μέμνονα ό όποιος ήνωσε τόν ελληνικό 
κόσμο. 'Η Μυκηναϊκή ’Ακρόπολη άνε- 
μόρφωσε τήν άρχαία Ελληνική σκέψη 
καί έδοξάσθη όχι λιγώτερο άπό τήν 
’Ακρόπολη τών ’Αθηνών.
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Ό  πολιτισμός αυτός έξεπέρασε τά 
δρια των επιτευγμάτων των προϊστορι
κών γεωργικών κοινωνιών καί έπεκοινώ- 
νησε μέ ισχυρά όνομαστά πολιτιστικά 
Κέντρα τής άλλης ηπειρωτικής 'Ελλάδος 
καί άνέπτυξε ιδιόμορφη τέχνη. Ιδ ια ί
τερης μνείας πρέπει να τύχη τό γεγονός 
ότι κατά την έποχή έκείνη διεμορφώθη ή 
Ε λ λ η ν ι κ ή  Γ λ ώ σ σ α  ε ί ς  Π ι 
ν α κ ί δ ε ς  Πήλινες. Αυτό άπεκαλύφθη 
άπό τίς πρωτότυπες έρευνες τοϋ άειμνή- 
στου ’Άγγλου γλωσσολόγου καί άρχιτέ- 
κτονα Μιχαήλ Βέντρις (1922—1956) 
καί άλλων έρευνητών. Τήν Μυκηναϊκή 
’Αρχαιολογία έθεμελίωσε ό Γερμανός 
άρχαιολόγος'ΕρρίκοςΣλήμαν (1822-1890) 
μέ τά ευρήματα τών άνασκαφών (1876) 
τοϋ όποιου ίδρύθη ή μοναδική είς δλον τόν 
κόσμο Μυκηναϊκή Συλλογή τοϋ Μουσείου.
Τό έργον τοϋ Σλήμαν έσυνέχισαν άλλοι 
νεώτεροι έπιφανεΐς "Ελληνες καί ξένοι 
άρχαιολόγοι (Τσούντας, Μυλωνάς κ.ά.). 
’Έτσι σήμερα ή έξαίρετη αύτή τοϋ Μου
σείου Συλλογή έχει δείγματα τών πρώτων 
έξαίρετων έργων τέχνης άπό χρυσό, 
έλεφαντόδοντο καί άλλο πολύτιμο υλικό 
πού άπέδειξε δτι ό πυρήνας τοϋ Μυκη
ναϊκού κόσμου έχει τήν δική του ιδιοσυ
στασία, παρά τίς ξένες έπιδράσεις πού 
ύπέστη. Ό  Μυκηναϊκός πολιτισμός έξε- 
λίχθη είς 3 φάσεις. Ή  πρώτη έχει χαρα
κτήρα Μινωικό μέ συνύπαρξη βορείων 
στοιχείων. Ή  δεύτερη έχει ισχυρή άφο- 
μοιωτική τάσι προς τόν Μινωικό πολι
τισμό. Κατά τήν τρίτη φάση του ύπερι- 
σχύει τό βόρειο στοιχείο. Είς τήν πρώτη 
περίοδο άνάγονται οί άμύθητοι θησαυροί 
τών βασιλικών τάφων τών Μυκηνών. 
Είς τήν δεύτερη περίοδο άνήκουν τά 
νεκροταφεία καί οί παληότεροι θολωτοί 
τάφοι τής Άργολίδος καί τής Μεσσηνίας. 
Προϊόντα τής τρίτης περιόδου έχαρακτη- 
ρίσθησαν τά μνημειώδη άνάκτορα καί 
οί γιγαντιαϊοι θόλοι (τάφοι) τών κυριωτέ- 
ρων Κέντρων του, δηλαδή τών Μυκηνών, 
τής Τίρυνθας, τής Πύλου, τών Θηβών, 
τής ’’Αρνης κ.λ.π. Έξαίρετη άρχιτεκτο- 
νική έχουν τά θαυμαστά Κυκλώπεια τείχη, 
οί οχυροί περίβολοι τών ’Ακροπόλεων 
(Τίρυνθα, Μυκήνες, ’Άρνη Κωπαΐδας), 
οί θολωτοί τάφοι (Μυκηνών, Όρχομενοϋ 
Βοιωτίας) κ.ά. Ή  Μυκηναϊκή Ελλάδα 
άρχικά άκολούθησε τά μινωικά πρότυπα 
καί ύστερα έσημείωσε τάσεις προς τό μνη
μειώδες, τό πλαστικό καί τό οργανικό στοι
χείο μέ καθιέρωση τής συμμετρίας καί 
τής εύρυθμίας. Οί τοιχογραφίες (διακό- 
σμηση j τών άνακτόρων έχουν θέματα 
πολεμικής ή κυνηγετικής μορφής. Τά 
χρυσά ποτήρια τοϋ Βαφειοΰ Λακωνίας, 
πού άποδίδουν τήν σύλληψη άγριων ταύρων 
μέ τεχνάσματα, άνήκουν είς τά άριστουρ- 
γήματα τής Μυκηναϊκής τέχνης. Οί έπι- 
τύμβιες στήλες άποτελοΰν τά πιο παληά 
δείγματα τοϋ Ελληνικού άναγλύφου καί 
άποτελοΰν καθαρά Μυκηναϊκή δημιουργία. , 
’Αξιόλογα είναι έπίσης τά Μικροτεχνήματα 
άπό έλεφαντοστοΰν, μορφές γυναικών καί

0
«Ό  έφηβος τών Α ντικυθήρων». "Ενα . 
χαρακτηριστικό Αριστούργημα τής κλασ- j 
σικής τέχνης πού κοσμεί τό ’Εθνικό Ά ρ- I 
χαιολογικό Μ ουσείο. Ά νενρέθη τό έτος I 
1900 σε κομμάτια  στο μικρό νησί τών I 
’Αντικυθήρων και σνναρμολογήθηκε κατά  I 
τρόπο τέλειο.
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άνδρός, αγγείο πολεμιστών, ή Λεοντοκε
φαλή, όηλαδη ενα χρυσό ρυτό μέ αυστηρή 
γεωμετρική διάσταση όγκων και άλλα.

Γεωμετρική τέχνη

Ή  τέχνη αύτή πού άπετέλεσε βαθειά 
^  τομή εις την Ελληνική ιστορία καί έσή- 

μανε το τέλος τού Μυκηναϊκού κόσμου, 
είναι προϊόν της ’Αττικής γης. Τα πιο 
άξιόλογα δημιουργήματά της είναι τα 
έργα Κεραμεικής καί τής ’Αγγειογραφίας 
πού παρήγαγαν τα ομώνυμα ’Αθηναϊκά 
εργαστήρια και έθεσαν τις βάσεις τής 
Τέχνης των μετέπειτα έποχών. Ή  Πρω
τογεωμετρική τέχνη έδωσε νέα στοιχεία 
πού ήσαν άγνωστα είς τήν πολυειδία των 
Κρητομυκηναϊκών φυσικών μορφών, δη
λαδή, τό καθαρό γεωμετρικό σχήμα μέ 
ρυθμό, ακρίβεια, συμμετρία, άρχιτεκτο- 
νικη στερεότητα καί εύλυγισία σχημάτων. 
Δείγματα τής πορείας καί έξελίξ εως τής 
Γεωμετρικής Κεραμεικής καί τών ’Επι
τύμβιων άγγείων, ύπάρχουν είς τό Μου- 
σείον. Είς τα Πρωτοαττικά ’Αγγεία βέ
βαια είναι προφανής ή ’Ανατολική έπί- 
δραση καιί γ ι’ αύτό γίνεται λόγος γιά 
Άνατολίζουσα τέχνη (7ΘΘ—630 π.Χ .). 
Γοτε για πρώτη φορά έδόθη Μορφή είς 
ηρωες και θεότητες. Τά Ελληνικά έργα- 
στήρια (Αττικής, Κορίνθου κ .ά .) Κερα- 
μεικής και ’Αγγειογραφίας άπέκτησαν 
διεθνή ακτινοβολία καί κατέκτησαν τις 
αγορές τής υφηλίοπ, λόγω τής Ελληνικής 
έμπορικής ακμής καί τής ίδρύσεως άποι- 

Αγγειογραφία, ή Πλαστική 
ή ’Αρχιτεκτονική σάν νέες μορφές 

τής Τέχνης, διεδέχθη σαν τις αύστηρές 
γεωμετρικές κατασκευές. Στοιχεία τού 
φυτικού και τού ζωικού κόσμου είσήχθη- 
σαν εις θέματα τού καλλιτεχνικού χώρου. 
Κατα τον 6ον π.Χ. αίώνα παρήχθησαν 
τα πρώτα μεγάλα άγάλματα και οί πρώτοι 
μνημειώδεις «Περιπτεριακοί Ναοί».

Κλασική τέχνη

, Η κλασική τέχνη μέ τήν λογική άφαίρεση 
ωδηγήθη είς ιδανικές συλλήψεις τής κατα- 
νομής τοϋ γυμνοϋ άνθρώπινου σώματος. Τά 
σώματα τών «Κλασικών Γλυπτών» κινούν 
ελεύθερα τά μέλη τους λυτρωμένα άπό 
τον̂  νόμο τής μετωπικότητος, χωρίς οί 
κινήσεις^ τους νά είναι υπέρμετρες καί 
εςω άπό τήν φυσική πραγματικότητα. 
Αντιπροσωπευτικά δείγματα τής τέχνης 

«υτής παρέδωσαν είς τήν άνθρωπότητα 
° Ανεπανάληπτος Φειδίας, ό Πολύκλειτος, 
0 Πραξιτέλης, ό Σκόπας, ό Λύσιππος 
*αή άρκετοί άλλοι άρχαϊοι Έλληνες καλ
λιτέχνες οί όποιοι έμορφοποίησαν μέ τά 
έργα τους τήν φυσική άλήθεια καί παρου
σίασαν τήν ιδανική όμορφιά. Τέτοια έξαί-

0
Χ νοακτηριστικά δείγματα Μ υκηναϊκής 

 ̂ ΧεΧνης καμωμένα άπό χρυσό κα ι δουλε- 
μενα μέ τρόπο πού καταπλήσσε ι τον έπ ι- 

τοϋ Μουσείου δπου εκτίθενται. 
Είναι χρυσές νεκρικές μάσκες Βασιλέων , 
Χ(*υσοϋν διάδημα και τό περίφημο χρυσό 
κύπελλο πού βρέθηκε στο  Βαφείο τής 

| Λακωνίας.
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Χάλκινο άγαλμα κούρον πού εύρέθη στον 
Π ειραιά το έτος 1959 μαζν με αλλα άγαλ- 
ματα . Είναι περίπον τον 5ον αιώνοςπ.Χ^  
κα ι παριστάνει π ιθανώς την μορφή τον 
θεοϋ ’Απόλλωνα.

ρετα δείγματα Πλαστικής Τέχνης αποτε
λούν κυρίως ol Κ Ο Τ Ρ Ο I των αι
θουσών του Έθνικοϋ ‘Αρχαιολογικού 
Μουσείου καί οί ΚΟΡΕΣ τοϋ Μουσείου

της Άκροπόλεως των ‘Αθηνών, Ή  τέχνη 
αυτή έγεννήθη κατά τα μέσα τοϋ 7ου π.Χ. 
αιώνα πού ήκμασε καί τύ «Δαιδαλικό 
στυλ» σαν έκφραση γενικωτέρων καί 
βαθυτέρων κοινωνικών διαφοροποιήσεων.
Τό ‘Άγαλμα τής Ναξίας Νικάνδρας 
(άνάθημα Δήλου) άνοιξε τον δρόμο γιά 
τον ώριμο ‘Αρχαϊσμό. *0 γυμνός^ «Ά ν- 
δρόπαις» (νέος) δίνει την ώριμη ' Ελλη
νική Πλαστική σύλληψη. Ή  κεφαλής τοϋ 
Κούρου τοϋ «Διπύλου» είναι εις τήν αρχή 
τής σειράς τών ’Αττικών Κούρων (620 
π .Χ .) πού ώλοκληρώθη μέ τόν τελευταίο 
χρονολογικά Κούρο τού «Άριστοδίκου».
*0 πιό άρτιος είναι ό Κοΰρος τού «Σου
νίου». Ό  Κοΰρος τής «Βολαμάνδρας» 
είναι άντιπροσωπευτικό έργο τής άρχαϊκής 
τέχνης. Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα 
έξοχα άγάλματα « ’Απόλλων τοϋ Πει
ραιώς» καί «Ποσειδών τοϋ ’Αρτεμισίου» 
τής Εύβοιας, ό Κοΰρος τής Μήλου», οι 
Κούροι τής Άναβύσσου Α ττικής κ.ά. 
Λίαν άξιόλογα έπίσης είναι τά Χ ά λ 
κ ι ν α  άγάλματα (4ος π.Χ. αιώνας) 
δύο «Νέων», δηλαδή «ό ‘Έφηβος τών 
’Αντικυθήρων» καί «τό παιδί τού Μαρα- 
θώνος», ό Δορυφόρος (Κανόνας) τού Πο
λυκλείτου και άλλα έργα Γλυπτικής μέ 
τά όποια ή μορφή τοϋ ανθρώπου απέκτησε 
όντολογική πληρότητα καί έξυμνήθη με 
άριστουργηματικό τρόπο.

Νομίσματα - 

ε π ι γ ρ α φ έ ς

Είς τό κτηριακόν έπίσης συγκρότημα 
τού ‘Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου 
συστεγάζονται τό Νομισματικό και το 
‘Επιγραφικό Μουσείο. Καθένα διαθετει 
πλούσιες αύτοτελείς Συλλογές και λει
τουργεί βάσει ειδικού νόμου τού Κράτους. 
Ή  μεγάλη σημασία τών έκθεμάτων τών 
Συλλογών τους επιβάλλει τήν άνάγκην 
ειδικής έρεύνης προς κατάλληλον παρου- 
σίασίν των είς άλλο τεύχος τού περιοδικού.

Εκμαγεία - χώροι 

ε κ θ ε μ ά τ ω ν

Είς τό δεξιό μέρος τής κυρίας εισόδου 
τού Μουσείου λειτουργεί "Ε κ θ ε σ ι ς 
’Ε κ μ α γ ε ί ω ν  καί  Α ν τ ι γ ρ ά 
φ ω ν  πού έχει σάν σκοπό τήν πιστή άνα- 
παραγωγή καί διάθεση είς τό κοινόν γνή- 
σιων άντιγράφων τών άριστουργηματων 
τής άρχαίας Ελληνικής τέχνης είς προ
σιτές τιμές. ’Επίσης ύπάρχουν _’Α π ο - 
θ ή κ ε ς  όπου έχουν έναποτεθή άρκετά 
έργα τέχνης πρός μελέτην. Πολλά άπ 
αύτά μάλιστα έπιστρέφονται μέ έντολήν 
τού άρμοδίου καθ’ ύλην Υπουργείου είς 
τά Μουσεία τοϋ τόπου είς τόν όποιον 
άνεκαλύφθησαν. Είς τήν συνεχομένην 
αίθουσαν (δεξιά τού προθαλάμου  ̂ τού 
ισογείου) ύπάρχει ή Συλλογή τών έΕαι- 
ρετων Κοσμημάτων τής 'Ελένης ~ταΟα
τού πού περιέχει περιδέραια, πόρπες, 
διαδήματα, νεκρικά στεφάνια καί άλλα 
έξαίρετα άντικείμενα. Είς τά άριστουρ- 
γήματατής Μικροτεχνίας συγκαταλέγον
ται τό έκλεκτό MEDAILLON μέ ανά
γλυφη γυναικεία προτομή, τό χρυσό ανά
γλυφο μικρού ναΐσκου καί άλλα σπάνιά

χρυσά άντικείμενα καί άγγεΐα πήλινα, 
άργυρά ή χαλκά. Είς τό κέντρον τού 
Ισογείου ύπάρχει ή Μυκηναϊκή Συλλογή, 

δεξιά είναι ή αίθουσα τής Κυκλαδικής 
Τέχνης καί άριστερά ή αίθουσα έκθεμά
των τής Προϊστορικής Τέχνης. ’Αριστερά 
τού χώλ είναι ή Συλλογή τής ’Αρχαϊκής 
Τέχνης μέ τούς εξαίρετους ΚΟΥΡΟΥΣ 
κ.λ.π. ’Αριστερά τού ΙΤροθαλ.άμου είναι 
ή αίθουσα τής Συλλογής Καραπάνου μέ , 4 
άξιόλογα έκθέματα προερχόμενα άπό 
άνασκαφές τής Δωδώνης κ.ά. Είς τήν 
Αύλήν τού Μουσείου ύπάρχουν Σαρκο
φάγοι, έπιτύμβια άνάγλυφα καί άλλα γλυ
πτά άνασυοθέντα άπό τήν θάλασσα τών 
’Αντικυθήρων. Ή  αίθουσα XIX τού Μου
σείου έχει σχεδόν μορφήν άρχαίου τεμένους 
μέ ύπαίθριο ιερό χώρο οπού ύπάρχουν 
έπίσης θαυμάσια έκθέματα. Είς τις άλλες 
αίθουσες τού πρώτου καί τού δευτέρου 
ορόφου τού κτηρίου τού Μουσείου ύπάρ- 
χει πλήθος άλλων έργων τέχνης τά όποια 
δέν είναι δυνατόν, λόγιο έλλείψεως κυρίως 
χώρου, νά άναφερθοΰν λεπτομερώς. Τό 
Μουσείο όμως έχει καί Συλλογήν άνα- 
γλύφων, σάν δεύτερη κατηγορία Γλυπτών 
(’Αρχιτεκτονικά, Ελεύθερα, ’Επιτύμβια, 
’Αναθηματικά), άνδρικών καί γυναικείων 
μορφών. ’Επίσης διαθέτει Συλλογή μέ 
έξαίρετες ’Ε π ι τ ύ μ β ι ε ς  στήλες 
Α ττικής καί ’Επαρχιών. ’Αξία προσοχής 
ιδιαίτερης είναι καί ή Συλλογή τών Πορ- 
τραίτων, τά Ελληνικά Γλυπτά, τά έργα 
τής Μικροτεχνίας καί τής Μεταλλοτεχνίας 
καθώς καί πολλά άλλα έκλεκτά έργα Ε λ 
ληνικής καί Ρωμαϊκής Τέχνης. Ή  κατάλ
ληλη άξιοποίηση τού άνεξάντλητου αύτού 
Μουσειακού μας πλούτου, έν συνδυασμέ 
πρός τήν σύγχρονη μορφή τής 'Ελλάδος, 
θά ήταν ίσως ή πιό πρόσφορη πηγή—μαρ
τυρία γιά τήν πληροφόρηση κάθε ξένου 
έπισκέπτη. Ό  Πλούτος δέ αύτός είναι j  
ταύτόχρονα καί νόμιμος τίτλος πού παρέ
χει τό δικαίωμα είς κάθε Έλληνα «νά 
σεμνύνεται διά τό εύγενές τής καταγωγής 
του».

Β ι β λ ι ο γρ α φί α

1) Τά Ελληνικά Μουσεία, ’Εκδοτικής 
’Αθηνών, 2) Σύντομη Ιστορία τού ’Εθνι
κού ’Αρχαιολογικού Μουσείου, 3) Νεολι- I 
θική Ελλάς, έκδοσις Ε.Τ.Ε., 4) 'Ιστορία I 
τής Εύρωπαϊκής Τέχνης, Ά γγελ. Προκο- : 
πίου, 5) ’Εγκυκλοπαίδεια Έλευθερουδάκη, J 
6) ’Εγκυκλοπαίδεια Ήλιου, 7) Ιστορία I 
'Ελληνικής Έπαναστάσεως, Διον. Κοκ- I 
κίνου, 8) Ιστορία 'Ελληνικού Έθνους, I 
Κων. Παπαρρηγοπούλου, 9) Τουρκοκρα- I 
τουμένη 'Ελλάς, Κων. Σάθα, 10) Έργον I 
ΠΑΤΛΟΣ, ’Ιωσήφ HOLZNER (μετάφρ. 
κ. Ίερ. Κοτσώνη), 11) Γιά ν’ άνοίξη ό I 
Δρόμος, Π. Μελίτη, 12) Χαρακτηρισμός I 
τής ’Εποχής μας, Σπυρ. Καλλιάφα, 13) I 
Συζήτησις τ. 1 ]1976, 14) ’Εφημερίδες I 
Καθημερινή καί Εστία (1976), 15) Γε- I 
νική Ιστορία τής Τέχνης, RENACH— I 
PETRE, 16) Μνημεία ’Αθηνών, Άλεξ. 
Φιλαδελφέως καί 17) 'Οδηγός Προσω
ρινής Έκθέσεως ’Αρχαιοτήτων Θήρας, I 
Σπυρ. Μαρινάτου.

ΠΑΝ. Π ΑΠΑΝΤΩΝ ΙΟΥ
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ΜΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΙΙ θεώρησή τού ιδ' 
κεφαλαίου της προς Ρωμαίους έπιστολής 
πού άπό τό προηγούμενο άρθρο άρχίσαμε 
να εξεταζωμε, θά μάς δώση τον κώδικα της 
χριστιανικής σκέψεως καί συμπεριφοράς, 
δπως τον διετύπωσεν 6 ’Απόστολος των 
Εθνών. Ούτως ό ΙΙαΰλος: α) άπαγορεύει 

άπολύτως τήν κρίσιν πού έχει σχέσι μέ 
τήν ζωή καί τήν πνευματική κατάστασι 
τού αδελφού μας, β) δικαιολογεί έν άγάπη 
τις διαφοροποιήσεις στή ζωή των χριστια
νών γ) ατενίζει μέ αισιοδοξία στή σωτη
ρία των αδυνάτων καί των πεπτωκότων 
χριστιανών καί δ) έπισημαίνει ένα τρισμέ
γιστο κίνδυνο πού διατρέχουν οί πιστοί, οί 
όποιοι στήν προσπάθειά τους να διορθώ
σουν τα κακώς κείμενα, καί δή τά επου
σιώδη, θέτουν κάποτε προσκόμματα στούς 
πιστούς καί καταλύουν τό έργον τού θεού: 
"Ολα αύτά πηγάζουν άπό ένα πρόχειρο 
άπάνθισμα τών λόγων τού Άποστ. Παύ
λου, που περιέχονται στο προαναφερθέν 
κεφάλαιο καί τό όποιο παραθέτομεν εύθύς 
άμέσως.

«Συ τις εϊ ό κρίνων άλλότριον οίκέτην; 
τώ ιδιω Κυρίω στήκει ή πίπτει* σταθήσεται 
δε* δυνατός γάρ έστιν ό Θεός στήσαι αύτόν» 
θά ειπη προς τούς χριστιανούς τής Ρώμης 
(Ρωμ. ιδ', 4) καί θά συμπληρώση μετ’ 
όλίγον-«σύ δέ τί κρίνεις τον άδελφόν σου; 
η και σύ τί έξουθενεϊς τον άδελφόν σου; 
πάντες γάρ παραστησόμεθα τώ βήματι τοΰ 
Χρίστου... άρα ούν έκαστος ήμών περί 
έαυτοΰ λόγον δώσει τω Θεώ. Μηκέτι ούν 
αλληλους κρινωμεν, αλλά τοΰτο κρίνατε 
μάλλον, τό μή τιθέναι πρόσκομμα τώ άδελ- 
φώ ή σκάνδαλον... άρα οδν τά τής ειρήνης 
διώκομεν καί τά τής οικοδομής τής εις 
αλληλους. Μή ένεκεν βρώματος καιάλυε τό 
έργον τοΰ Θεοϋ» (στ' 10—20).

"Ας πλησιάσωμεν, άγαπητέ άναγνώστα, 
τις έννοιες αύτές.

α) Α παγορεύετα ι ή κρ ιτική πού άυα- 
φ έρετα ι στή ζω ή τώ ν  συνανθρώ πω ν
μ α ς.

Δεν έχομε κανένα άπολύτως δικαίωμα 
νά κρίνωμε τούς άδελφούς μας καινά 
άσχολούμεθα μέ τή ζωή τους. Πολύ περισ
σότερό δέν δυνάμεθα νάκατακρίνωμεν τούς 
άλλουςκαίνάτούςέλέγχωμεν γιά τά παρα
πτώματα τους. Ό  Παύλος μας λέγει 
«Ποιος είσαι σύ πού κατακρίνεις ξένον 
δοϋλον;

"Οχι σέ, άλλά τον Θεόν έχει Κύριον. Διά 
τον Κύριόν του λοιπόν στέκεται ή πίπτει 
πνευματικώς». Ό  Κύριος είναι ό κριτής 
όλων μας. Στο βήμα Του θά παρουσιασθού- 
με όλοι μας καί ό καθ’ ένας μας θά δώση 
λογο γιά τον έαυτό του.

Αύτή είναι ή γνώμη τού Παύλου. Πλήν 
Ομως πολλοί πνευματικοί ήγέται καί πολ- 
λοί χριστιανοί έχουν..άντίθετη γνώμη. Γι’ 
αυτό καί έπιδίδονται απ’ τό πρωί μέχρι τό 
βράδυ σέ μιά κριτική τής ζωής τών άλλων. 
Με διάφορα προσχήματα καί ποικίλες δι
καιολογίας γίνονται άτεγκτοι κριταί καί 
στενόκαρδοι έλεγκταί καί τιμηταί τών άλ- 

>ν\ Επιδίδονται άνευ προηγουμένου σέ 
ατέλειωτη σκανδαλοθηρία, μέ τήν οποία 

πλουτίζουν τόν προφορικό καί τό γραπτό 
ογο τους. 'Η ζωή τών άλλων είναι ή άκα- 

ταπαυστη ένασχόλησίς των: Καί άντί νά

s καιQ i  ηυ ρ ο ρ α ν ε ϊ  s \4.τιου ρ /J οτ l ε ρ η <5 ε

το πνεύμα τοΰ τιο βτ ό Ά ου Jlav/lov.

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

Ταγ)ρχου—Ίεροκήρυκος Χ ωρ)κής

ντρέπωνται, κομπάζουν γιά τή συμπεριφο
ρά τους: Ό  Παύλος φωνάζει: «σύ τις εϊ 
ό κρίνων άλλότριον ικέτην;» Αύτοί όμως 
δεν ακουουν. Τά αυτιά τους είναι κλεισμέ
να άπό τον βόμβον τής έμπαθείας. Καί νο
μίζουν , δτι έργάζονται τό έργον τοΰ Θεού, 
οί ταλαίπωροι:

β ) Ο Π νευματικός άνθρωπος δικαι— 
καιολογεΐ έν άγάπη τ ίς  διαφοροποι
ήσεις μέσα στή σ κ έψ ι κα ί τή ζωή 
τώ ν  χ ρ ισ τ ια νώ ν .

Ό  καλλιεργημένος άνθρωπος ευρίσκει 
πάντοτε ένα τρόπο γιά νά δικαιολογήση 
ακόμη και τά σφάλματα τών συνανθρώπων 
του. Εχομε την τάσιν νά συγκρίνωμε 
συνήθως τόν έαυτόν μας μέ άλλους κα
τωτέρους άπό ήμάς.

"Ετσι γινόμεθα κατήγοροι καί τιμη- 
ταί τών άλλων. Ό  πνευματικός όμως άν
θρωπος χρησιμοποιεί σάν μέτρο συγκρί- 
σεως εκείνους πού είναι άνώτεροι καί άγιώ- 
τεροι άπ’ αύτόν. ’Από μιά τέτοια σύγκρισι 
εξέρχεται ταπεινός καί περισσότερον σοφός. 
Διότι «άποτελεϊ μεγάλην σοφίαν καί ση- 
μεΐον τελειότητος νά έχη τις ιδέαν όσον τό 
δυνατόν μικροτέραν περί τοΰ προσώπου του 
καί όσον τό δυνατόν καλυτέραν καί ύψηλο- 
τέραν περί τών άλλων» (Μίμησις κεφ. β', 
σελ. 2) 'Όσο πλησιέστερα εύρίσκεται κανείς 
προς τόν έαυτό του τόσο καί περισσότερο 
γεφυρώνονται καί άφανίζονται οί διαφορές 
πού σημειώνονται στή σκέψι καί τή ζωή 
τών άλλων Χριστιανών. Διότι συνειδητο
ποιώ τήν ύπαρξι μιας διαφοράς μεταξύ έμοΰ 
και τίνος άλλου άπό τή στιγμή πού θά πι- 
στευσω πολύ στή γνώμη μου ή τήν κρίσι 
μου.

γ )  Ό  πνευματικός άνθρωπος ά τε- 
ν ίζ ε ι μέ αισιοδοξία στή σωτηρία τώ ν  
αδυνάτω ν κα ί τώ ν  α μ α ρ τω λώ ν .

Είναι αξιοπρόσεκτο αύτό πού λέγει ό 
Παύλος: «Διά τόν Κύριόν του λοιπόν στέ
κεται ή πίπτει πνευματικώς. Μάθε δέ δτι, 
μολονότι σύ τόν κατακρίνεις, αύτός θά στα- 
θή στερεός εις τήν πίστιν. Διότι ό Θεός 
είναι δυνατός νά τόν άνορθώση καί νά τόν 
στερεώση».

Ή  τοποθέτησις αυτή τοΰ Παύλου δέν

είναι μόνο μιά έκφρασις άγάπης προς τόν 
άμαρτάνοντα άδελφό, άλλά καί μιά διακή- 
ρυξις έμπιστοσύνης προς τήν φιλανθρωπίαν 
τοΰ Θεοΰ. ’Εκείνος, πού έγινε άνθρωπος, 
γιά νά καταστήση τόν άνθρωάον μέτοχον 
τοΰ Παραδείσου. ’Εκείνος, πού ύπέμεινε 
τόσα απο τήν άνθρωπίνη σκληροκαρδίαν 
χωρίς γογγυσμόν. ’Εκείνος, πού έχυσε τό 
παναγιο Αίμα Του γιά τή σωτηρία τοΰ άν- 
θρωπινου γένους δέν είναι δυνατόν νά μή 
αγωνία γιά τή σωτηρία καί τών άνθρώπων 
τής συγχρόνου κοινωνίας. Τοΰτο σημαίνει 
δτι ή πανσοφία Του θά εύρη τρόπους γιά 
να αιχμαλωτίση τόν οίονδήποτε διώκτην 
Του Σαΰλον, καί νά τόν καταστήση μαθη
τήν Του, νέον Παΰλον" γιά νά σαγήνευσή 
τόν οίονδήποτε Ζακχαίον καί τήν οίανδή- 
ποτε μοιχαλίδα ψυχήν, πού θά γονατίση 
τελικώς ένώπιόν Του γιά νά πλύνη μέ τών 
δακρύων τούς όμβρους τόν ρύπον τών άμαρ- 
τιών της.

δ) Ό  μή φω τισμ ένος Χριστιανός 
καταστρέφει τό έργον τοΰ Θ εοΰ.

Τέλος ό Παΰλος έπισημαίνει ένα τρισμέ
γιστο κίνδυνο, πού διατρέχουν οί εύσεβεϊς 
άνθρωποι. Στήν προσπάθειά τους νά διορ
θώσουν τά σφάλματα τών άλλων καί τά κα
κώς κείμενα στήν κοινωνία ή τήν ’Εκκλη
σία θέτουν τελικώς προσκόμματα στή ζωή 
τών πιστών καί καταλύουν τό έργον τοΰ 
Θεοΰ, τό έργον τής ’Εκκλησίας. Γι’ αύτό 
καί άνακράζει: «Μή ένεκεν βρώματος κα- 
τάλυε τό έργον τοΰ Θεοΰ»! Δηλ. «μή κρη- 
μνίζϊ)ς διά τόσον τιποτένιον πράγμα, δπως 
είναι τό φαγητόν, τό έργον τής οικοδομής 
καί σωτηρίας τοΰ πλησίον σου, τό οποίον 
όχι άνθρωπος, άλλ’ αύτός ό Θεός έργάζε-

Ά γα π η τέ  άναγνώ στα

Ζητείς τό όνομα αυτών τών άνθρώπων. 
Είναι γνωστοί ώς ζηλωταί, ώς «εύσεβεϊς», 
ώς άκέραιοι, ώς άτεγκτοι, ώς μαχητικοί, ώς 
έπαναστάται, ώ ς ..............

Είναι βεβαίως χριστιανοί, άλλά χριστια
νοί πού εύρίσκονται σέ μιά λανθασμένη το- 
ποθέτησι, σέ μιά πλάνη πνευματική. Δου
λεύουν, ίσως χωρίς νά τό αντιλαμβάνονται, 
σέ μιά παραχάραξι τοΰ χριστιανισμού. 
Δέν εκφράζουν τό γνήσιον πνεύμα τοΰ Χρι
στού. Αυτοί οί θρηνώδεις διαγγελείς τής 
καλής άγγελίας τοΰ Θεοΰ πρός τήν ανθρω
πότητα εύρίσκονται πολύ μακρυά άπό τό 
Πνεύμα τοΰ ’Αποστόλου τών ’Εθνών Παύ
λου. Άποτελοΰν μιά άντίφασι μέσα στήν 
’Εκκλησία καί κομίζουν ένα πνεΰμα άντί- 
θετον άπό τό πνεΰμα τοΰ Ευαγγελίου.
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Μια μύτη διαφορετική από τις άλλες
Οί αστυνομικοί σκύλοι ε ί

ναι οί πιστότεροι καί άποδο- 
τικώτεροι συνεργάτες, οί 
όποιοι μας συντρέχουν καί 
μας συμπαρίστανται θετικά 
καί εποικοδομητικά στο τρα
χύ καί δύσκολο έργο μας. 
Μέ πίστη καί αφοσίωση 
απεριόριστη, πού πολλές φο
ρές ξεπερνούν καί αύτές άκό- 
μη τίς γνήσιες ανθρώπινες 
ιδιότητες, επιδίδονται μέ 
θέρμη καί εύσυνειδησία στό 
τόσο λεπτό καί υπεύθυνο 
αστυνομικό έργο. Ή  φω
τογραφία μας άπεικονίζει 
ένα περίφημο σκύλο καναδι
κής ράτσας «Λαμπραντόρ», 
10 μόλις μηνών, πού άκούει 
στό κακόηχο, άλλά οπω
σδήποτε ιστορικό όνομα 
«Νέρων» καί άνήκει στην 
άστυνομική δύναμη τής μαρ
τυρικής Κύπρου. 'Ο άπίθα- 
νος αύτός . . συνάδελφος 
έχει τήν δυνατότητα, άπό 
τά τόσα καρύδια πού έχει 
έμπρός του, νά διακρίνη 
έκεϊνο πού περιέχει ναοκω- 
τικό ! ! !Ή μάχη κατά τών

ναρκωτικών
Ή  άνελέητη μάχη κατά 

τών ναρκωτικών είναι τό 
θέμα - πρόβλημα όλων τών 
’Αστυνομιών τού κόσμου, 
οί όποιες καί επιδίδονται 
στήν καθημερινή δίωξη τών 
έμπόρων τού λευκού θανά
του. Ή  ’Ιταλία, μάλιστα, 
διαθέτει ειδικό γιά τήν πε
ρίπτωση Σώμα Οικονομικής 
Χωροφυλακής, τό όποιον 
μαζύ μέ τά άλλα του καθή
κοντα έχει έπιφορτισθή καί 
μέ τήν δίωξη τής έμπορίας 
τών ναρκωτικών. Οί άνδρες 
τής ’Ιταλικής Οικονομικής 
Χωροφυλακής είναι ειδικά 
έκπαιδευμένοι σέ θέματα 
διώξεως λαθρεμπορίου καί— 
είδικώτερα — ναρκωτικών.

Στήν φωτογραφία μας 
Χωροφύλακες τού ειδικού 
αύτοϋ Σώματος παρατηρούν 
πλακίδια έπεξεργασμένης 
καί συσκευασμένης στήν έν- 
τέλεια Ινδικής καννάβεως, 
πού άνεκάλυψαν σέ ειδική 
κρύπτη αύτοκινήτου λαθρε
μπόρων ναρκωτικών.

<3>
Ό δυναμισμός τών 

γυναικών αστυνομικών
Ό  θεσμός τών γυναικών άστυνομικών είναι οπω

σδήποτε νέος, άλλά οί κοινωνικές καί πολιτιστικές προ
εκτάσεις του είναι όμολογουμένως τεράστιες. Ή  σύγ
χρονη γυναίκα ’Αστυνομικός έχει δραστηριοποιηθή σέ 
δλο τό πλέγμα τών πολλαπλών καθηκόντων της, σέ πολύ 
ικανοποιητικό βαθμό, μέ άποτέλεσμα ή προσφορά της 
νά άναγνωρίζεται σάν έφάμιλλη, τής άνδριγής. Ή  συναρ
παστική γοητεία καί ή έπικινδυνότης τού άστυνομικοΰ 
έπαγγέλματος κυριολεκτικά θέλγει «τό πάλαι ποτέ» 
άσθενές φύλο, τό όποιον πολλές φορές άντιμετωπίζει μέ ι 
άποφασιστικότητα καί άποτελεσματικότητα τό άνδρικόν, 
όταν παρανομεί ή άκόμη εγκληματεί.

Τό παραστατικό στιγμιότυπο τής φωτογραφίας μέ 
’Αμερικανίδας συναδέλφους έπαληθεύει μέχρι κεραίας 
τό περιεχόμενο τού κειμένου.
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200 χρόνια 
νόμου καί τάξεως

Διακόσια ολόκληρα χρόνια ανεξαρτησίας καί έλευ- 
θερίας συνεπλήρωσε ή μεγάλη ’Αμερικανική Συμπολι
τεία, άπό τότε πού ό γενναίος λαός τής υπερατλαντικής 
αυτής χώρας ξεσηκώθηκε καί συσπειρωμένος, σέ μια 
άπαράμιλλη ομοψυχία, γύρω στο μεγάλο ’Εθνάρχη του, 
Γεώργιο Ούάσιγκτων, άπετίναξε τόν επαχθή καί απε
χθή ζυγό των τότε "Αγγλων άποικιοκρατών. Γιά την με
γάλη, λοιπόν, αυτή έθνική επέτειο ή 'Ομοσπονδιακή 
’Αστυνομία τής ’Αμερικής (F.B.I.), έξέδωσε πανηγυρικό 
τεΰχος τοϋ ομωνύμου περιοδικού της, μέ τόν πρωτότυπο 
καί δημοφιλέστατο τίτλο «Ημέρα τοϋ Νόμου των Η νω 
μένων Πολιτειών τής ’Αμερικής» καί μέ υπότιτλο «200 
χρόνια ’Ελευθερίας καί Νόμου». Τέλος στήν πρώτη σε
λίδα τοϋ έξωφύλλου «φιγουράρει» τό μεγαλοπρεπές καί 
καλλιμάρμαρο κτίριο τοϋ ’Αμερικανικού 'Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, πού έχει κατασκευασθή σέ άρχαιοπρεπή 
έλληνικό ρυθμό καί σέ σύμμικτο δωρικό - ιωνικό «στύλ».

LAW DAY, U.S.A.
" 2 0 0  Years o f Liberty and Law”

-----------------------------

Αυτό τό ενδιαφέρον δεν 
σταματά ποτέ

Τόν μεγαλοπρεπή λευκό κέλητα, πού είναι έντεταγμένος 
στήν Αύστραλιανή δύναμη τής Χωροφυλακής, άποθαυμάζουν 
μητέρα καί γιος μέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον καί μέ άνάμικτα αισθή
ματα τρυφερότητας, θαυμασμού καί άγάπης. Τό συμπαθέστατο 
αύτό τέτ-α-τέτ είναι συνηθισμένο καθημερινό φαινόμενο στις 
άστυνομικές υπηρεσίες τής πολιτείας Βικτωρίας τής Αύστρα- 
λίας, όπου πολυάριθμοι πολίτες κάθε ήλικίας καί φύλου τήν έπι- 
σκέπτονται άνελλιπώς, για να γνωρίσουν τήν ένεργό δραστηριό
τητα, τήν πολλαπλότητα των καθηκόντων καί τήν έν γένει άπο- 
δοτικότητά τους. Είναι πράγματι συγκινητικό τό ένδιαφέρον 
των πολιτών για τήν ’Αστυνομία τους, άλλα καί ή άνταπόκρισις 
άύτής προς τούς πολίτας είναι έξ ίσου συγκινητική. Πρόκειται 
γιά ένα άλλ.ηλένδετο ένδιαφέρον, πού δέν παύει ποτέ ! ! !
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
έ π ι θ ε ώ ρ η α ι

35οι Βαλκανικοί αγώνες στίβου.

Ή Βαλκάνιάς των 
ελληνικών ατυχιών

ΟΙ 35οι ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ αγώνες πού 
έγιναν άπό 18 - 20 'Ιουνίου 1976 στην μι
κρή Γιουγκοσλαβική πόλη Τσέλιε, ανή
κουν πλέον στο παρελθόν. Τά γεγονότα 
όμως δέν πρέπει να έπαναπαύσουν τον 
'Ελληνικό ’Αθλητισμό. Τά άποτελέσματα 
καί οί διαπιστώσεις δέν είναι οπωσδήποτε 
ικανοποιητικές. ’Εάν εξαιρεθούν οί νίκες 
τού Χωροφύλακα Δ. ΚΥΤΤΕΑ στο έπί 
κοντώ καί τού ’Αστυφύλακα Γ. ΠΑΡΡΙΙ 
στά 400 μ. έμπόδια οί όποιοι έδωσαν τό 
καλύτερο έαυτό τους καί τίμησαν τά έλλη- 
νικά χρώματα, οί άλλες έπιδόσεις των 
Ελλήνων άθλητών δέν ικανοποίησαν τούς 
φιλάθλους καί ήταν κατώτερες άπό τις δυ- 
νατότητές τους. Παρουσιάστηκαν βέβαια 
καί οί άντίξοες συνθήκες όπως ήταν ό 
τραυματισμός τού Ι1ΑΠΑΓΕΩΡΓΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ καί οί άπουσίες τού ΧΑΤΖΗ- 
ΣΤΑΘΗ καί τού Χωροφύλακα Δ. ΙΙΑ- 
ΤΡΩΝΗ αύτές όμως δέν δικαιολογούν 
άπόλυτα τήν 4η θέση τών άθλητών μας. 
Τό πάθημα τού Τσέλιε πρέπει νά έχει τό 
σωστό άντίκτυπο γιά όλες τις μελλοντικές 
διεθνείς ύποχρεώσεις τού 'Ελληνικού στί
βου. Πρέπει νά έφαρμοσθοΰν νέα μοντέρνα 
συστήματα καί χρειάζεται νέο έμψυχο ύλι- 
κό γιά νά γίνη καί νά πετύχη μιά προγραμ
ματισμένη ανανέωση ώστε στούς Βαλκα
νικούς τού 1977 πού κατά πάσα πιθανότη
τα θά γίνουν στήν "Αγκυρα ή στήν Σμύρνη 
νά κερδίσουν καί πάλι οί αθλητές μας τήν 
θέση πού άρμόζει στόν έλληνικό στίβο.

Α’ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ :

Ό  Γ. ΠΑΡΡΗΣ (Α.Π.) χάρισε ένα 
χρυσό μετάλλιο στήν χώρα μας στά 400 μ. 
έμπόδια μέ θαυμάσιο χρόνο (49’.87"), πού 
είναι καί ρεκόρ Βαλκανικών άγώνων. Ό  
Τζωρτζής κατετάγη 3ος μέ (50’ .80") μ. 
Στήν σφαιροβολία, ό Ίερισιώτης κέρδισε 
τήν 2η θέση μέ (69.48) μ. ένώ ό ΓΕΩΡ- 
ΓΙΑΔΗΣ ήλθε 3ος (69.42) μ. Στο μήκος 
γυναικών τό χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ή 
Ρουμάνα Βιντέλα μέ (6,37 μ.), ή Μ. ΛΑΜ
ΠΡΟΥ χάρησε στήν χώρα μας ένα χάλκι
νο μετάλλιο πηδώντας (6.26 μ.). Στά 800μ. 
άνδρών 1ος ήλθε ό περίφημος Γιουγκο
σλάβος Σουσάνι μέ (1.50.64), μέ 4ο τον 
Έλληνα ΜΕΡΜΗΓΚΗ (1.51.48). Στο 
ύψος ό Ρουμάνος Κριστέα κέρδισε τό χρυ
σό μετάλλιο μέ (2.15 μ.). Τά 100 μ. άν
δρών πήρε ό γνωστός Βούλγαρος Ιΐέτρωφ 
(10.271.

Έ π ι μ έ λ ε  ι α :
Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Τ Ζ Ε Τ Ζ Ι Α Σ
Π ολ. 'Υ πάλληλος Χ ωροφυλακής

Ό  φιλότιμος αθλητής Χωροφνλαξ 
Φώτιος Κονρτης ό όποιος χάρ ισε στήν 
χώρα μας ένα χαλκονν μετάλλιο στόν 
δρόμο τών 1500 μέτρων.

Β' ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ :
Τά 2.000 μ. βάδην κέρδισε τό 

«Φαβορί» τών Βαλκανικών άγώνων ό 
Γιουγκοσλάβος Γκάλασιτς μέ (1.38.32.8)' 
ό ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ μάς χάρισε τό χάλκι
νο μετάλλιο καί τήν 3η θέση μέ (1.42.22.4) 
στο ίδιο άγώνισμα.

Στά 1.500 μ. ό γνωστός Γκίπου κέρδι
σε τό χρυσό μετάλλιο μέ ( 3.46.96) ένώ ό 
Χωροφύλακας Φ. ΚΟΥΡΤΗΣ τρέχοντας 
έξυπνα καί μέ δύναμη χάρισε στή χώρα 
μας ένα χάλκινο μετάλλιο μέ χρόνο (3.47.
64). Τό μήκος τό κέρδισε τό μεγάλο όνομα 
τών ’Ολυμπιακών άγώνων ό Γιουγκοσλά
βος Νένιαντ μέ (7.89 μ.) Ό  Έλληνας 
Λουκάς ΛΟΥΚΑ κέρδισε τό χάλκινο με
τάλλιο μέ (18.45) μ. στήν σφαιροβολία.
Τό όνειρο τού συμπαθέστατου άθλητή 
ΚΟΥΡΕΛΟΥ, γιά ένα μετάλλιο, έγινε 
πραγματικότητα. ’Αγωνίστηκε μέ πείσμα I 
καί κατέκτησε τό χάλκινο μετάλλιο συγ- | 
κεντρώνοντας (7.136) βαθμούς στο δέκαθλο. 
Στά 4X100 ή Ελληνική ομάδα κατετάγη 
3η μέ (40.94).

Τ' ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ :

Ό  Νίκος Άργυρόπουλος στο Μαρα- ' 
θώνιο κατέκτησε τό χάλκινο μετάλλιο μέ 
χρόνο (2.42.23.4). Ό  Ρουμάνος Φλορόϊου 
κέρδισε καί 2ο χρυσό μετάλλιο στά 5.000 
μ. Ό  Μιχάλης ΚΟΥΣΗΣ κατετάγη 
3ος. Στήν δισκοβολία ό Ρουμάνος Νάγκο 
μέ (63.76μ.) δημιούργησε νέο Ρουμανικό 
ρεκόρ, ό ΤΣΙΑΡΑΣ κατετάγη 4ος μέ j  
(57.28.6). Τό τριπλούν κέρδισε άγνωστός 
μας Κόρμου (16.71), ό ΚΑΘΗΝΙΩΤΗΣ 
πήρε τό άργυρό μετάλλιο μέ τό ύπέροχο 
άλμα τών (16.28 μ.).

Στό άλμα έπί κοντώ γιά μιά άκόμα 
φορά ό Χωροφύλακας Δ. ΚΥΤΤΈΑΣ 
κέρδισε τον τίτλο τού Βαλκανιονίκη πη
δώντας (5.20 μ.) καί έδειξε τήν μεγάλη 
του κλάσι καί ότι αποτελεί τήν μεγάλη 
έλπίδα τού έλληνικοΰ στίβου στό άλμα έπί 
κοντώ. Ό  Δ. ΚΥΤΤΕΑΣ κέρδισε τό 2ο 
χρυσό μετάλλιο τής χώρας μας καί μαζί 
μέ τον ύπέροχο άθλητή ΤΟΓΚΑ ό όποιος 
κατέκτησε τό άργυρό μετάλλιο μέ (5.10 μ.) 
άποτελούν τό δίδυμο τής νέας άνερχόμε- 
νης δύναμης στό διεθνή στίβο.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :

’Α ν δ ρ ώ ν .

Ρουμανία 
Βουλγαρία 
Γ ιουγκοσλαβία 
Ελλάς 
Τουρκία

Γ υ ν α ι κ ώ ν .

Βουλγαρία 
Ρουμανία 
Γιουγκοσλαβία 
Ελλάς 
Τουρκία
Μ ε τ ά λ λ ι α .

Ή  χώοα μας κέρδισε συνολικά στήν 
35η Βαλκανιάδα 2 χρυσά μετάλλια 2 άρ- 
γυρά καί 13 χάλκινα.

146 β 
127 β 
116 β 
110 β

18 β

121 β. 
120 β. 
59 β. 
24 β. 

4 β.
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Β ό λ λ ε ϋ.

Δ ιο ρ γ ά ν ω σ ι ς  

εσωτερικού πρωταθλήματος 

τής Σχολής ’Αξιωματικών 

Χωροφυλακής.

ΤΣΤΕΡΑ από μια σωστή άξιολόγηση 
των πραγμάτο^ν και μέ εισήγηση του 
ΙΙροπονητοΰ τής Εθνικής Ένοπλων Ε νω 
μοτάρχου κ. II. Άργυοοπούλου, εγινε 
άποδεκτή άπό τήν Διοίκηση τής Σχολής 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής ή καθιέροίση 
ένός ετησίου Τουρνουά Βόλλεϋ μεταξύ των 
μαθητών τής Σ .^.Χ. καί τών τριών τά
ξεων. ΤΙτανε πραγματικά μια θαυμάσια 
πρωτοβουλία με σκοπό τήν δημιουργία 
νέων άθλητών πού άργότερα θά πλαισιώ
σουν τήν ομάδα τής Χωροφυλακής καί π ι
θανόν μερικοί άπό αύτούς μέ τήν κατάλλη
λη προετοιμασία νά άποτελέσουν τά «αύ- 
ριανά» στελέχη τής Εθνικής Ένοπλων. 
Οί πρώτοι άγώνες πού έγιναν στο γήπεδο 
τής Σχολής άποτέλεσαν τήν «άφετηρία» 
τής υπέροχης αύτής προσπάθειας. Το εν
διαφέρον καί ή άγωνιστική ορμή δεν έλει- 
ψαν ούτε λεπτό άπό τούς αθλητές τής Σχο
λής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής. Οί άγώ
νες έγιναν σέ δύο γύρους. Τον τίτλο τού 
έσωτερικοΰ αύτού πρωταθλήματος κέρ
δισε ή ομάδα τής Γ' τάξεως έπιβληθεΐσα 
τής Β' μέ (3—1)%

ΤΙ νικήτρια ομάδα άποτελεΐται άπό 
τούς ήδη σήμερον ώρκισθέντας νέους ’Αν
θυπομοιράρχους (Θεμελήν, Ζαλοκώσταν, 
c-ώναν, Βέλλιον, Βλαχογιάννην, Εύθυμιό- 
πουλον καί Δούκαν). Σέ ειδική τελετή πα
ρουσία τού Διοικητοΰ καί τών ’Αξιωματι
κών τής Σχολής ό Πρόεδρος τής 'Ομο
σπονδίας Βόλλεϋ (ΕΟΠΕ) κ. Μαστραν- 
δρέας άπένειμε στούς νικητάς τό άθλοθε- 
τηθέν κύπελλο. ’Αξίζει νά σημειωθή ότι 
τούς άγώνες διαιτητέυσαν οί γνωστοί διαι- 
τηταί τής 'Ομοσπονδίας Βόλλεϋ κ.κ. Γρη- 
γορακάκης, Φράγκου, Γαβαλάς, Τουλής 
καί Νικολακόπουλος εύγενώς προσφερ- 
θέντες. ’Αρχηγός ’Αθλητισμού Σχολής 
Αξιωματικών Χωροφυλακής (Σ.Α.Χ.) 

είναι ό Υπομοίραρχος κ. Χρ. Σταυρια- 
νόπουλος.

2 3ο Ρ ά λ λ υ  Ά  κ ρ ό π ο λ ι ς.
.

Παγκόσμιο 
τό ενδιαφέρον του.

Πολύτιμη ή συνδρομή 
τής Χωροφυλακής.

ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ τοϋ ίεροΰ βράχου τής 
Άκροπόλεως καί μέ φόντο τον καταγάλα
νο άττικό ουρανό στις 25 Μα'ίου 1976 πα
ρουσία πολλών επισήμων καί χιλιάδων 
φίλων τοϋ αυτοκινήτου ξεκίνησε τό 23ο 
Ράλλυ — Άκρόπολις. "Ολοι ήξεραν έκ 
τών προτέρων δτι τό 23ο Ράλλυ Άκρόπο- 
λις θά ήτανε για μιά άκόμα φορά τό πιό 
συναρπαστικό Ράλλυ τοϋ Ιίαγκοσμίου 
Πρωταθλήματος. Καί φυσικά τά γεγο
νότα στήν εξέλιξή τους δέν διέψευσαν τις 
προβλέψεις. Τά πάντα είχαν μιά σωστή 
δομή χωρίς νά υπάρχουν «δυνατοί» καί 
«άδύνατοι». "Ολοι είχαν τις ίδιες πιθα
νότητες νίκης. Μέ τις δυσκολίες που πα
ρουσίασε .στό σύνολο τής διαδρομής του, 
τό 23ο Ρ.Α. κατώρθωσε νάάποσπάση τον 
τίτλο τοϋ πλέον δυνατοΰ καί «σκληρο
τράχηλου» Ράλλυ τοϋ Παγκοσμίου Κυ
πέλλου.

Πολλά καί γνωστά τά «Διεθνή άστέ- 
ρια» τοϋ βολάν πού έλαβαν μέρος σ’ αυτό. 
Τό φινάλε δμως άφησε δλους άναυδους. 
«Πέρασαν» αυτοί πού δέν τούς περίμεναν 
καί «έμειναν» πίσω τά φαβορί. Αυτή είναι 
ή δύναμη καί ή αίγλη τοϋ Ράλλυ ’Ακρό- 
πολις. Ή  τύχη καί οί συνθήκες δέν υπολο
γίζουν οΰτε διάσημα ονόματα, οΰτε φαν- 
ταχτερά αυτοκίνητα. Ή  έξέλιξη τοϋ Ράλ
λυ μαζί μέ τον τερματισμό τών 34 πλη
ρωμάτων, μέ Ιο τόν Σουηδό Χέλλστρομ 
μέ τήν περίφημη «Ντάτσουν» 160 J . (8 
ώρες 43".14) καί 2ο τόν Έλληνα «ΣΙΡΟ
ΚΟ» μέ τήν «ΑΛΠΙΝ» (8 ώρες 48".38) 
μας δίνουν πίστη καί έλπίδες πώς τό 24ο 
ΡΑΛΛΤ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ θά είναι καί πά
λι συναρπαστικό, καί ένα άπό τά ωραιό
τερα τοϋ Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Τό 23ο Ρ.Α. πέρασε στήν ιστορία, 
δπως έπίσης στήν ιστορία γράφτηκε καί 
πάλι ή πολύτιμη συμβολή τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής στή μεγάλη αύτή εύρωπαϊ- 
κή διοργάνωση. Άθρόα τά συγχαρητήρια 
τηλεγραφήματα άπό δλα τά διαμερίσματα 
τής χώρας πρός τό Άρχηγειον Χωροφυλα
κής, γιά τό άπεριόριστο ένδιαφέρον καί 
τήν βοήθεια τών άνδρών τοϋ Σώματος σέ 
δλη τήν διάρκεια τής διαδρομής τοϋ ΡΑΛ
ΛΤ καί καθ’ δλο τό 24ωρο. Μετά τόν τερ
ματισμό παρουσία τοϋ 'Τπουργοϋ Συγ
κοινωνιών — Μεταφορών κ. Β0ΓΙΑΤΖΗ 
τοϋ Προέδρου τής ΕΛΠΑ κ. ΝΙΚΟΛΑ'Γ- 
ΔΗ τοϋ Γ.Γ. κ. ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΗ καί τοϋ 
ΔιευθυντΟϋ τής ’Οργανωτικής ’Επιτρο
πής έγινε ή άπονομή τών έπάθλων στούς 
νικητές καί παρετέθη πρός τιμήν των δε
ξίωση υπό τής ΕΛΠΑ.

Οί ομιλητές μέ θαυμάσια λόγια έξήραν τήν 
συμβολή τής Χωροφυλακής στήν έπιτυχία 
τοϋ ΡΑΛΛΤ.

Ό  'Υπουργός Συγκοινωνιών κ. Βο- 
γ ια τζή ς απονέμει τά άθλοθετηθέντα κύ
πελλα στούς ν ικητές τοϋ Ράλλυ.

Χαρακτηριστικά μεταφέρουμε τις δη
λώσεις ώρισμένων παραγόντων καί οδη
γών τοϋ 23ου ΡΑΛΛΤ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, οί 
όποιοι ευχαριστούν καί συγχαίρουν τούς 
άνδρες τοϋ Σώματος γιά τήν όμαλή διεξα
γωγή του.

ΧΕΛΛΣΤΡΟΜ : (Σουηδός, ό Νικητής 
τοϋ 23ου Ρ.Α.).« "Οταν ξεκινώ άπό τήν 
«ράμπα» νοιώθω ένα σφίξιμο στήν καρδιά 
έπιστρέφω δμως ήρεμος καί σώος. Αύτό 
οφείλεται στο σωστό «πιλοτάρισμα» καί 
στήν οργανωμένη βοήθεια τής 'Ελληνικής 
Χωροφυλακής . . .».

«ΣΙΡΟ Κ Ο »: (οδηγός καί ή 2η Ε λ 
ληνική νίκη) « ’Ήτανε ένα πολύ σκληρό 
ράλλυ» μέ πολλές κακοτοπιές. Χάρις δμως 
στήν δημιουργική παρουσία τών τροχο
νόμων γυρίσαμε σώοι. Πάρα πολλά οφεί
λονται στούς άνθρώπους αύτούς πού μό
χθησαν γιά τήν δική μας ζωή . . .».

ΙΚΑΡΟΣ : (Ραδιοσχολιαστής) «Βρέ
θηκα στις 04.00' π.μ. κοντά στον Φουρνά— 
Ευρυτανίας. Τά πάντα ήτανε βρεγμένα καί 
έπικίνδυνα. Τά δργανα δμως τοϋ Νόμου 
άγρυπνοΰσαν γιά τήν δική μας άσφάλεια. 
Θερμά συγχαρητήρια στούς «άφανεϊς αύ
τούς ήρωες . . .».

ΛΟΥΚΑΤΟΣ Κ . (Μέλος Δ.Σ. τής 
ΕΛΠΑ).

« . . .  Θέλω μέσα άπό τήν καρδιά μου 
νά συγχαρώ τήν Ελληνική Χωροφυλακή 
γιά τό μεγάλο ένδιαφέρον πού έδειξε κατά 
τήν διάρκεια τοϋ 23ου Ρ. Α. Χάρις στις 
προσπάθειες τών άνδρών της, δέν είχαμε 
θύματα. Μπράβο τους ! ! !»

ΔΑΡΔΟΥΦΑΣ Κ . (’Αντιπρόεδρος 
ΕΛΠΑ). «'Υπέροχοι οί Έλληνες οδηγοί 
γιά τήν πίστι καί τήν άγωνιστικότητά 
τους. Χάρισαν στή χώρα μας μιά ξεχωρι
στή αίγλη. Θέλω δμως νά εύχαριστήσω 
καί τήν Ελληνική Χωροφυλακή πού 
άναμφισβήτητα ή προσφορά της στό 23ο 
ΡΑΛΛΤ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ήτανε κατα
πληκτική . . .».
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(Ν έ ο  του μ η ν ο ρ « Ν έο  τοϋ μπνόι
Ν έ ο ι

Ανθυπομοίραρχοι Ε ί σ ι τ ή ρ ι ο ι  Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί <<

Δυνάμει τοϋ άπό 8-6-1976 Προεδρικοϋ 
Διατάγματος, δημοσιευθέντος εις τό ύπ’ 
άριθ. 267 τής 8-6-1976 Φ.Ε.Κ. (Τεϋχος 
Γ .)  ώνομάσθησαν ’Ανθυπομοίραρχοι οί 
κάτωθι 75 Δόκιμοι ’Αξιωματικοί:

Φώτ. Νασιάκος, Ζαχαρ. Καμπούρης, 
Βαο. Τσιόδρας, Δημήτρ. Μαρίνος, Χρ. 
Χατζημιχαηλίδης, Ίάσων Μαργαρίτης, 
Χρ. Βενιζέλος, Δημ. Μπαοιούκας, Ίωάν. 
’Αναγνωστόπουλος, Εύάγ. Χρυσανθακό- 
πουλος, Άθαν. Γκίτσας, Ίωάν. Νικολός, 
Χαρά).. Μπαντουράκης, Άδάμ Xupa- 
λέλης, Νικ. Ντούλιας, Ά ντ. Άϊβατζίδης, 
Γεωργ. Τζανάκος, Χαράλ. Νατσιόπουλος, 
Χριστοφ. Θέμελης, Κλέαρχ. Πήχας, 
Εύάγ. Κουσκουρής, Χρ. Τσούφης, Νικ. 
Άγγελόπουλος, Ναπολ. Γούτσιος, Άνδρ. 
’Αϊβαλιώτης, Ίωάν. Ξώνας, Ίωάν. Πανα- 
γόπουλος, Ίωάν. Καραμϋτρος, Ίωάν. Πα- 
παϊωάννου, Κων. Τζαλακώστας, Θεόφ. 
Κάτσιος, Εύστ. Κουκούτσης, Ά ντών. 
Ραπακούσιος, Εύστ. Κοτσώνης, Ά ναγν. 
Εύθυμόπουλος, Χρ. Λίβανός, ’Αθαν. Πο- 
λυχρονόπουλος, Ίωάν. Ζαφειράκης, Κων. 
Μανιφάβας, Θεόδ. Διονυσόπουλος, Ή λ. 
Γιαννακόπουλος, Ή λ. Βλαχογιάννης, Νικ 
Ζαπαρτίδης, Θεόδ. Σίμογλου, ’Αθαν. 
Θανόπουλος, Ίωάν. Πανηγυράκης, Ά γγ . 
Περιλής, Βασ. Ντόβολος, Κων. Δούκας, 
Προδ. ’Αλεξανδρίδης, Βασ. Χαρτουμπέ- 
κης, Κων. Καλαμπαλίκης, Ίωάν. Πανού- 
σης, ’Ανδ. Σιάχος, Γεωρ. Καπετάνος, 
Βασ. Παπαβασιλείου, Ίωάν. Αλεξίου, 
Διαμ. Χαλιάσος, Κων. Δημητρίου, Ίωάν. 
Ρίζας, Χαράλ. Χριστοφαρείζής, Θωμ. 
Γκατζής, Ά νδ. Όργαντζής, Άποσ. Βέλ- 
λιος, Σπυρ. Κουτρουμάνης, Ίωάν. Μπου- 
σούνης, Γεώρ. ’Αρμουτίδης, Εύαγ. Πα- 
παναστασόπουλος, ’Αθαν. Φενέκος, Ίωάν. 
Μάϊνας, Κων. ’Αγέλης, Γεωρ. Παττακός, 
Βασ. Φουοέκης, Κων. Μπέλλος, 'Αθαν. 
Λιακόγκονας.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Κατά τό 3μηνον Μαίου —Ιουλίου 
1976 έπραγματοποιήθησαν αί άκόλουθοι, 
κατά βαθμούς, μετεκπαιδεύσεις ή έπιμορ- 
φωτικά σεμινάρια 119 άνδρών Χωροφυ
λακής:

’ Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί .
1 είς τήν έν ’Αθήναις Σ.Ε.Δ.Υ. διά θέ

ματα ’Οργανώσεως καί Μεθόδων, 1 διά 
θέματα Βασικών ’Αρχών ’Αναλύσεως είς 
τήν έν Αθήναις HONEY WELL BULL,
1 είς ’Αγγλίαν διά θέματα Γραφολογίας 
(28]6 —24]9]76), 1 είς τήν έν ’Αθήναις 
CONTROL DATA διά Πληροφοριακά 
Συστήματα Διοικήσεως καί 20 είς τήν 
Σ.Α.Χ. ’Αθηνών διά θέματα Μετεκπαι- 
δεύσεως ’Εκπαιδευτών ’Αξιωματικών.
Ύ π α ξ ιω μ α τ ικο ί καί Χ ω ροφύλακες.

15 είς τήν Υ. Α. Π. Πρωτευούσης (’Α-

Σχολή ’Α ξιω μ α τ ικ ώ ν Χ ω ρο φ υλα κή ς .

Εις τόν είσιτήριον διαγωνισμόν τής 
Σ.Α.Χ. προσεκλήθησαν όπως συμμετά- 
σχουν (780) έπτακόσιοι όγδοήκοντα υπο
ψήφιοι. Έκ τούτων 2 τυγχάνουν ’Ανθυ- 
πασπισταί καί 678 Ένωμοτάρχαι. Ό  δια
γωνισμός θά διεξαχθή άπό 26ης μέχρι 
31ης τρέχοντος μηνός είς ’Αθήνας. Έκ 
τοϋ άριθμοϋ τών έπιτυχόντων θά είσαχ- 
θοϋν είς τήν Σ.Α.Χ. κατά σειράν έπιτυ- 
χίας, έκατόν τριάκοντα ένας (131) υπο
ψήφιοι. Έ ξ αύτών δέ είκοσι δύο 
(22) θά είσαχθοϋν καθ’ ύπέρβασιν 
συμφώνως πρός τάς εΰεργετικάς δια
τάξεις τοϋ Ν. Δ. 1348] 1973. Ό λοι οί ύπο- 
ψήφιοι, οφείλουν νά παρουσιασθοϋν έγ- 
καίρως είς τόν χώρον διενεργείας τοϋ 
διαγωνισμοϋ. Οί τυχόν κωλυθησόμενοι 
δι’ οίανδήποτε αιτίαν θά άποκλεισθοϋν 
τούτου, διότι δέν προβλέπεται διενέρ
γεια συμπληρωματικού τοιούτου βραδύ- 
τερον. Συμφώνους πρός τό πρόγραμμα τών 

-  έξετάσεων, ούτοι θά έξετασθοϋν γραπτώς 
είς τά Ελληνικά (26]7), τόν Ποινικόν Κώ
δικα (27]7), τήν Ποινικήν Δικονομίαν,
(28] 7), τόν Κανονισμόν Χωροφυλακής
(29] 7) καί τήν Ιστορίαν (30]7]76). "Αξιόν 
ιδιαιτέρας προσοχής είναι τό γεγονός ότι 
123 έκ τών ύποψηφίων τούτων έδήλωσαν 
όπως έξετασθοϋν είς ξένας γλώσσας. 
Ή  έξέτασις αύτή θά γίνη γραπτώς καί 
προφορικώς τήν 31-7-1976. Σχετικαί πρός 
τό θέμα αυτό τυγχάνουν αί ύπ’ άριθ. 420] 
2]60γ καί ]60ζ έ. 6. διαταγαί τοϋ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής.

θήνας) καί 15 εις τήν Υ.Γ.Α. Θεσσαλονί
κης διά θέματα Δημοσίας 'Ασφαλείας, 
8 είς τήν Δ.Ε.Υ. (Αθήνας) διά θέματα 
Φωτογραφικής Τέχνης καί 40 είς Λαγο
νήσι —’Αττικής διά θέματα τής τέχνης 
ΤΖΟΥΝΤΟ—ΚΑΡΑΤΕ.

Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς .

1 είς τόν Ο.Τ.Ε. ’Αθηνών διά θέματα 
συντηρήσεως Τηλετύπων SAGEM καί 
16 είς τό Κ.Σ.Ν. Ελλάδος (Σύνταγμα Χω
ροφυλακής Μακρυγιάννη —’Αθήνας) διά 
θεωρητικά μαθήματα μηχανολογίας — 
ήλεκτρολογίας αύτοκινήτου, ώς καί πρα
κτικά τοιαϋτα διά βλάβας συστημάτων 
αύτοϋ.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜ)ΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Σύμφωνα μέ τά δοθέντα άναλυτικά στοι
χεία άπό τό άρμόδιον γραφεΐον τής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού τοϋ 'Αρχηγείου

Σχολή Ύ π α ξ )κ ώ ν  Χ ω ρ ο φ υλα κ ή ς .

Εύχάριστον είναι τό γεγονός τής 
άθρόας προσελεύσεως ιδιωτών άπο- 
φοίτων Γυμνασίου, οί όποίοι 
έξέφρασαν τήν έπιθυμίαν καί προ- 
σήλθον έλευθέρως διά νά διαγωνισθοϋν 
είς τήν Σχολήν Ύπαξιωματικών.. ΟΙ 
προσκληθέντες ήδη πρός συμμετοχήν είς 
τόν διαγωνισμόν αύτόν ίδιώται νέοι άνήλ- 
θον είς 2.363. Ούτοι θά διαγωνισθοϋν ό- 
μοϋ μετά τών άποφοίτων Γυμνασίου ύπο
ψηφίων άνδρών τοϋ Σώματος. Συνολικώς 
έξ άμφοτέρων τών κατηγοριών (ίδιώται 
καί άνδρες Σώματος) θά είσαχθοϋν πρός 
έκπαίδευσιν είς τήν Σχολήν, τριακόσιοι 
τέσσαρες (304), άπόφοιτοι Γυμνασίου. 
Είς τόν άριθμόν αύτόν τών 304 είσαχθη- 
σομένων, συμπεριλαμβάνονται καί (51) 
άπόφοιτοι Γυμνασίου ίδιώται καί άνδρες 
τοϋ Σώματος οί όποίοι θά είσαχθοϋν καθ’ 
ύπέρβασιν, συμφώνως πρός τάς εύεργε- 
τικάς διατάξεις τοϋ Ν. Δ. 1348]73. ’Αξία 
προσοχής είναι ή μέριμνα τοϋ Σώματος 
πρός ταυτόχρονον εισαγωγήν καί συνεκ- 
παίδευσιν έκατόν πεντήκοντα δύο (152), 
ΜΗ άποφοίτων Γυμνασίου άνδρών, έκ 
τών όποιων 25 θά είσαχθοϋν καθ’ ύπέρ- 
βασιν, κατά τάς διατάξεις τοϋ ίδιου Νόμου. 
Ό  διαγωνισμόςθά διενεργηθή με- 
ρίμνη τής Σ.Ο.Χ. είς ’Αθήνας καί τής 
Α.Δ.Χ. Κεντρικής Μακεδονίας είς Θεσ
σαλονίκην τήν 16ην, 17ην καί 18ην τρέ
χοντος μηνός, συμφώνως πρός τό κοι- 
νοποιηθέν ήδη πρόγραμμα τών έξετά
σεων.

Χωροφυλακής κατά τό 6μηνον Ιανουά
ριου—’Ιουνίου τρέχοντος έτους ένηργή- 
θησαν αί κάτωθι, κατά βαθμούς, προαγω-
γαί:

Είς τόν βαθμόν τοϋ Άνθυπασπιστοϋ 
προήχθησαν 49 Ένωμοτάρχαι. Είς Ένω- 
μοτάρχας προήχθησαν 297 Ύπενωμο- 
τάρχαι. Κατά τό ίδιον δέ χρονικόν διά
στημα 326 Χωροφύλακες συμπληρώσαν- 
τες 22ετή πραγματικήν είς τό Σώμα ύπη- 
ρεσίαν καί τά λοιπά, κατά νόμον, προ
σόντα, προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοϋ 
Υπενωμοτάρχου.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Σύμφωνα πρός τά παρασχεθέντα άνα
λυτικά στοιχεία άπό τήν Διοίκησιν τής 
Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών, κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
Α' 6μήνου 1976, έξεπαιδεύθησαν είς τά 
λειτουργοϋντα είς Ρόδον καί Ρέθυμνον— 
Κρήτης οικεία Παραρτήματα τής Σ.Ο.Χ. 
ώς καί είς τό Λαγονήσι—’Αττικής (773) 
έπτακόσιοι έβδομήκοντα τρεις ίδιώται
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νέοι είς τά καθήκοντα τοΟ Χωροφύλακος. 
Είδικώτερον έξήλθον, μετά τήν λήξιν 
τής κατά νόμον έκπαιδεύσεώς των, 218 
Χωροφύλακες έκ του Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης, 
498 Χωροφύλακες έκ τού Π.Σ.Ο.Χ. Ρό
δου καί 57 έκ τού Λαγονησίου ’Αττικής. 
Τριακόσιοι ένενήκοντα δύο 392 έπίσης 
νέοι Χωροφύλακες θά έξέλθουν, κατά 
τό 2μηνον ’Ιουλίου —Αύγούστου 1976, 
έκ των προαναφερθέντων Παραρτημάτων 
(’Ιούλιος 258 καί Αύγουστος 134), ήτοι 
180 έκ τού ΠΣΟΧ. Ρόδου καί 212 έκ τού 
Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης (Ρέθυμνον). Άπό τά 
προσφάτως δοθέντα άριθμητικά στοιχεία 
τής Διευθύνσεως Στρατολογίας τού ’Αρ
χηγείου, προκύπτει ότι κατά τό Α' 
6μηνον 1976 κατετάγησαν εις τό Σώμα ώς 
Χωροφύλακες (957) έννεακόσιοι πεντή- 
κοντα έπτά ίδιώται νέοι προερχόμενοι 
άπό διαφόρους περιοχάς τής χώρας. ’Εκ 
τούτων 408 έχουν έκπληρώσει τήν στρα
τιωτικήν των θητείαν καί άνήκουν είς 
διαφόρους στρατολογικός κλάσεις καί οί 
λοιποί 549 οί όποιοι είναι τής κλάσεως 
1978, έκπαιδεύονται ήδη μερίμνη τής 
Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών. Τό εύοίωνον τούτο γε
γονός είναι άσφαλώς άξιον ιδιαιτέρας 
προσοχής, διότι οΰτω καί μόνον άντιμε- 
τωπίζεται έπιτυχώς ή άμβλυνσις τής 
όξύτητος τού προβλήματος τής άνανεώ- 
σεως τού προσωπικού τών άπό ίεραρχικής 
άπόψεως κατωτέρων άστυνομικών όργά- 
νων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕ- 
ΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙ

ΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Έκ τής άναλυτικής μελέτης τών προσ
φάτως περιελθόντων είς τό Τμήμα Δη
μοσίων Σχέσεων τού Αρχηγείου Χωρο
φυλακής έμπεριστατωμένων στοιχείων 
δραστηριότητος καί παροχής έν γένει 
προσωπικών υπηρεσιών έκ μέρους τών 
άνδρών τής Αμέσου Έπεμβάσεως τής 
Δ.Α.Π. Πρωτευούσης πρός κατοίκους 
τής περιοχής των, άποδεικνύεται ότι ού- 
τοι μέ τάς φιλότιμους προσπάθειας των 
καί παράλληλα πρός τά ειδικά υπηρε
σιακά των καθήκοντα, κατά τό 5μηνον 
Ιανουάριου —Μαΐου 1976 έσημείωσαν 

τήν άκόλουθον δραστηριότητα: Διευθέ
τησαν 4.611 οικογενειακός διαφοράς πο
λιτών τής περιοχής των. Άπηύθυναν έγ- 
καίρως τάς κατά νόμον έπιβαλλομένας, 
κατ’ άντικείμενον, συστάσεις πρός 5.315 
παραβάτας νόμων. Διεπίστωσαν κατόπιν 
νομοτύπων ένεργειών καί έβεβαίωσαν 
31.048 έπιληψίμους νομικώς ένεργείας 
καί παραλείψεις ήτοι, είδικώτερον: 4 
κακουργήματα, 704 Πλημ]ματα, καί 
23.340 Πταισματικάς παραβάσεις. Έπενέ- 
βησαν καί διευθέτησαν δι’ ένδεδειγμένων 
ένεργειών 3.838 έπεισόδια ή διαφοράς

πάσης μορφής. Συνέλαβον 328 καταδιω- 
κόμενα πρόσωπα. Άνεϋρον καί παρέδω
σαν άρμοδίως 210 κλαπέντα κατά διάφο
ρα χρονικά διαστήματα αυτοκίνητα καί 
68 άπωλεσθέντα άντικείμενα πάσης (ρύ
σεως. Παρέσχον τήν έπιβαλλομένην έκ 
τών κρατουσών κατά περίπτωσιν ειδικών 
συνθηκών συνδρομήν πρός κατάσβεσιν 
μετ’ άλλων άρμοδίων καί μή παραγόν
των, 72 έκραγεισών πυρκαϊών. Άνεύρον 
μέ έμπεριοτατωμένας άναζητήσεις ή άναγ- 
γελίας καί παρέδωσαν είς τάς οικείας ή 
είς άρμοδίας άρχάς 89 έξαφανισθέντα 
πρόσωπα καί 88 ψυχοπαθείς. Έπενέβη- 
σαν είς 2.041 λαβούοας χώραν παντοει
δείς συγκρούσεις οχημάτων. Ένήργη- 
σαν τά νόμιμα είς 1.768 περιπτώσεις πα- 
ραβάσεως τών διατάξεων τού ίσχύοντος 
Οικοδομικού Κανονισμού. Συνέλαβον κα
τόπιν νομοτύπων ένεργειών 264 πρόσωπα 
διαπράξαντα αυτόφωρα άδικήματα. Έπέ- 
δωσαν, συμφώνως πρός τάς ίσχυούσας 
διατάξεις τής Ποινικής Δικονομίας καί 
τών ειδικών τού Σώματος σχετικών υπη
ρεσιακών διαταγών 10.212 Δικόγραφα. 
Προέβησαν είς τόν κατά νόμον προβλε- 
πόμενον έλεγχον τής ταΰτότητος 870 
υπόπτων προσώπων καί ένήργησαν έλεγ
χον είς 3.664 ύποπτα κέντρα τής περιο
χής των. Έδέχθησαν 254.499 τηλεφωνι
κός κλήσεις έναντι 210.492 τοιούτων τού 
αντιστοίχου χρονικού διαστήματος τού 
λήξαντος έτους.

ΠΟΛΥ* I · ΑΤΡΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Άξιόλογον γεγονός άποτελεΐ ή εύγε- 
νής προσπάθεια τών άρμοδίων παραγόν
των τού Σώματος διά τήν βελτίωσιν τών 
συνθηκών λειτουργίας καί τήν έκσυγ- 
χρονισμένην παροχήν υπηρεσιών έκ μέ
ρους τών Ιατρών τής 'Υγειονομικής Υ 
πηρεσίας Χωροφυλακής.

Είς τά πλαίσια τού έργου αυτού προ- 
εβλέφθη άρμοδίως ή λειτουργία, πλήν 
τών άλλων ’Ιατρικών ειδικοτήτων, καί 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ είς τό Πολυϊατρείον 
Χωροφυλακής ’Αθηνών (Κοδράτου 6, 
Τηλέφ. 532-604 καί 532-705). Έπί τού 
θέματος αυτού έκοινοποιήθη άρμοδίως 
ή ύπ’ άριθ. 534]9]1ιβ έ. έ. διαταγή τού 
Αρχηγείου διά τής όποιας άνεκοινώθη 

ή παΰσις τής λειτουργίας τού ’Οδοντια
τρείου τής Δ. Α. Π. Πρωτευούσης καί ή 
μεταφορά αυτού είς τό Πολυατρείον Χω
ροφυλακής Αθηνών. Έπίσης λειτουργεί 
εύρύθμως Όδοντιατρεϊον, όπως είναι 
γνωστόν, καί είς τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών 
(Μεσογείων 96, τηλέφ. 7779-574). Κατό
πιν ύποβληθείσης άρμοδίως σχετικής 
προτάσεως, οί ’Οδοντίατροι —’Ανθυπία
τροι τής Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών θά έκτελούν τού 
λοιπού, υπηρεσίαν τής ειδικότητάς των 
(έλεγκτοΰ ’Οδοντιάτρου) περιοδικώς, ά- 
νά 6μηνον, είς τό Πολυϊατρείον Χωροφυ- 
λακής ’Αθηνών. Τό μέτρον τούτο έλήφθη 
πρός άντιμετώπισιν τών διαρκώς αύξα- 
νομένων άναγκών.

Συνεοτίασις Ο.Φ.Χ. Άγιας Παρασκευής.
_ ’Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσεν ή συνεστίασις τού 'Ομίλου Φίλων Χωροφυ

λακής Αγίας Παρασκευής ή οποία έδόθη τάς βραδυνάς ώρας τού Σαββάτου. 26ης 
Ιουνίου_έ. ί .  είς κεντρικόν Ξενοδοχεΐον τής περιοχής «ΜΑΤΙ» ’Αττικής. Ό  Πρόε

δρος τοϋ 'Ομίλου ’Ιατρός κ. ’Ελευθέριος Σαπουνάκης, είς τήν ακαταπόνητου δρα- 
στηρξοτητα του οποίου όφείλεται η άψογος διοργάνωσις της συνεστιάσεως ύπεδέχετο 
μέ εγκαρδιότητα τούς έκλεκτούς προσκεκλημένους βοηθούμενος καί άπό τά άλλα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ‘Ομίλου. Τήν έκδήλωσιν έτίμησαν μέ την πα
ρουσία των ό Γενικός Γραμματεύς του ‘Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. ’Αναστά- 

 ̂ Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανάς,
? .V, Χωροφυλακής ‘Υποστράτηγος κ. ’Αγησίλαος Κωνσταντουδάκης
ο Επιθεωρητής τής I Επιθεωρήσεως Χωροφυλακής ‘Υποστράτηγοςκ. Μιλτιάδης, 
Αργιαννης άλλοι Ανώτατοι, ’Ανώτεροι καί Κατώτεροι ’Αξιωματικοί καί πολλοί 

εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Τό πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα καί ή έπιμελημένη 
διοργάνωσις τής συνεστιάσεως έδημιούργησαν εύχάριστον καί έγκάρδιον άτμόσφαι- 
ραν μέχρι το πέρας τής ωραίας αυτής έκδηλώσεως. Είς την φωτογραφίαν στιγμιότυπο 
απο τήν συνεστίασιν.



ΔΙ’ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ τής Κυβερνήσίως 
ή Αρχηγία τής Υπηρεσίας ’Εθνικής 
’Ασφαλείας, άνετέθη είς τόν άνακληθέντα 
εις την ένεργόν υπηρεσίαν Υποστράτηγον 
κ. Χριστόφορον ΜΑΝΟΓΣΑΚΗΝ. Εις 
τον μέχρι τούδε ’Αρχηγόν αυτής ’Αντι
στράτηγον κ. Παντελήν ΚΑΛΑΜΑΚΓΙΝ 
άνετέθη ή Διοίκησις τής Κεντρικής 
'Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ό  άποχωρή- 
σάς ’Αρχηγός τής ΥΠ.Ε.Α. κ. ΚΑΛΑΜΑ- 
ΚΗΣ έξέδωκε Ήμερησίαν Διαταγήν 
εις την οποίαν έτόνισε τήν άγαστή συνερ
γασίαν αΰτοϋ μετά τών 'Υπηρεσιών 
τών Σωμάτων Ασφαλείας είς τήν έπί- 
τευξιν τών άναγκαίων προϋποθέσεων προς 
έδραίωσιν τής δημοκρατικής καί πολιτι
κής όμαλότητος τής χώρας, εύχαριστή- 
σας τούς άξιους συνεργάτας του, οϊτινες 
τον συνέδραμαν είς το έργον του, εις κρί
σιμους στιγμάς, διά τήν προάσπισιν τής 
έθνικής άσφαλείας τής χώρας, μεταξύ 
δέ άλλων άνέφερε καί τα έξής:

«Μοϋ παρεσχέθη ή ευκαιρία, από τής 
θέσεώς μου ταύτης, νά διαπιστώσω, 
ότι οί ύπηρετοΰντες είςτάς 'Υπηρεσίας 
’Ασφαλείας άμφοτέρων τών Σωμάτων, 
Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, 
έμπνεόμενοι από άνώτερα ιδανικά και 
κυριαρχούμενοι άπό ύψηλον αίσθημα ευ
θύνης, έπιτελοϋν, ύπό τάς πλέον άντιξόους 
καί δυσχερείς συνθήκας, ϋψιστον εθνι
κόν καί κοινωνικόν λειτούργημα . . . .

Θεμέλιον πάσης δραστηριότητας ̂  σας 
πρέπει νά είναι ή προάσπισις τών έλευ- 
θέρων μας θεσμών καί τών αληθών συμ
φερόντων τών πολιτών, τών υπο του 
νόμου άναγνωριζομένων καί προστατευο- 
μένων, στέγη δέ τό δημοκρατικόν μας 
πολίτευμα, ύπό τήν σκέπην τοϋ όποιου 
έκδηλοΰται καί αναπτύσσεται έλευθέρως 
έννομος δράσις παντός άτόμου.

Σάς καλώ, όθεν, νά συνεχισετε την 
έπιτέλεσιν τής ύψηλής άποστολής σας 
μέ τήν διακρίνουσαν υμάς άκαταπόνητον 
φιλοτιμίαν, προκειμένου νά διαφυλαχθή 
καί προστατευθή, ώς κόρη  ̂οφθαλμού, 
ή έννομος τάξις καί ή έθνική άσφάλεια 
τής χώρας, άπό τούς ποικιλώνυμους 
έχθρούς της.

Έργασθήτε μέ τή ιδίαν αύταπάρνησιν 
καί ύψηλοφροσύνην.

ΑΝΔΡΕΣ τών Υπηρεσιών Τρο
χαίας Χωροφυλακής όλοκλήρου τής Χό>- 
ρας, έχουν έπωμισθή τό κέντρον βάρους 
τής μειώσεως τών τροχαίων παραβάσεων 
καί τών έκ τούτων ατυχημάτων, τά όποια 
δυστυχώς προσφέρουν βαρύ φόρον αίμα
τος εις τον «Μινώταυρον» τής ασφάλ
του. 'Υπό οίασδήποτε καιρικάς συνθήκας 
μοχθούν διά τήν προστασίαν τής ζωής τών 
συνανθρώπων των. Ή  προσφορά των 
αύτη υπερβαίνει τά όρια τού άπλού αλ- 
τρουϊσμού καί τής άφιλοκερδούς φιλαλ
ληλίας. Έπιβράβευσις τής προσφοράς 
καί τού μόχθου των είναι ένα «άναίμα- 
κτο» όκτάωρον ύπηρεσίας.

’Αλλά καί μέ αύτό δέν ικανοποιούν 
τό ιδανικόν τής άποστολής των. Προβλημα
τίζονται πώς θά άπομακρύνουν τον συν- 
νάνθρωπόν των άπό τόν κίνδυνον τού άτυ- 
χήματος. Είναι όντως θεάρεστον τό έργον

των. Ή  σταυροφορία των όμως γίνεται 
άπολύτως κατανοητή μόνον άπό ολίγους. 
Συγκεκριμένως άπό έκείνους οί όποιοι 
έχουν θρηνήσει κάποιο συγγενικόν ή φι
λικόν τους πρόσωπον—θύμα τροχαίου 
Ατυχήματος. Βεβαίως δέν λείπουν καί 
έκεϊνοι οί όποιοι προβληματίζονται σο- 
βαρώς έκ τής αύξήσεως τών τροχαίων 
άτυχη μάτων.

Είς τήν τελευταίαν αύτήν κατηγορίαν 
άνήκει καί ό ’Ιδιώτης κ. Κων]νος 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, τού όποιου ή 
αγάπη προς τόν συνάνθρωπον έχει κατα- 
στή βίωμα τής ζωής του. Συνεργάζεται 
μέ 'Υπηρεσίας τής Τροχαίας όλοκλήρου

τής χώρας καί οργανώνει ειδικά σεμινά
ρια έπιμορφώσεως τού κοινού διά τους 
κινδύνους τής σωματικής άκεραιότητος τού 
άτόμου έκ τών τροχαίων άτυχημάτων.

Ειδικά κινηματογραφικά μέσα έφά- 
μιλλα τών έξελιγμένων κρατών, συνεπι
κουρούν τό έργον τής τροχαίας διά τήν 
διαπαιδαγώγησιν τού κοινού, μέ τήν 
προβολήν φωτεινών διαφανειών, αί όποιαι 
παρουσιάζουν τραγικάς σκηνάς τροχαίων 
ατυχημάτων. Οί θανάσιμοι τραυματισμοί, 
οί άκρωτηριασμοί καί οί παντός είδους 
σωματικαί κακώσεις συγκλονίζουν καί 
δημιουργούν κατάλληλον ψυχολογικόν 
κλίμα ώστε ή θεωρία νά καταστή τό

ε π ι κ α ι ρ ο τ η τ ε ς

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ίσως έπίκαιρον άλλά 
οπωσδήποτε δέν διαφοροποιεί τήν έκτί- 
μησιν καί τήν άγάπην τών άρχών τής 
χώρας καθώς καί όλοκλήρου τού κοινω
νικού συνόλου προς τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής. Ή  συμμετοχή αύτών έπ’ εύκαι- 
ρία τού εορτασμού τής μνήμης τής προ- 
στάτιδος τής Χωροφυλακής Μεγαλομάρ- 
τυρος ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ύπό τών 'Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής όλοκλήρου τής χώ
ρας ύπήρξεν άθρόα τόσον κατά τήν επίση
μον Δοξολογίαν ή όποια έγένετο είς τάς 
έδρας τών Διοικήσεων όσον καί κατά τάς 
έν συνεχεία δεξιώσεις ύπό τών Διοικητών 
αύτών.

Χαρακτηριστικά τών άνωτέρω είνα ι 
τά φωτογραφικά στιγμιότυπα άπό τήν 
έπίσημον Δοξολογίαν είς τήν πόλιν τής 
τής Βέροιας καί άπό τήν παρατεθεϊσαν 
δεξίωσιν ύπό τού Διοικητοΰ τής Διοική- 
σεως Χωροφυλακής Βέροιας Άντισυν- 
ταγματάρχου κ. Χαρ. ΈΗΛΟΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ. Διακρίνονται μεταξύ τών 
άλλων ό Διοικητής τού Β' Σώματος Στρα
τού ’Αντιστράτηγος κ. Κων. ΚΟΡΚΑΣ, 
ό Μητροπολίτης Βέροιας—Ναούσης κ. 
κ. ΠΑΥΛΟΣ, ό Βουλευτής ’Ημαθίας 
κ. Δημ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ό Νομάρχης 
’Ημαθίας κ. Γρηγ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ και 
πολλοί άλλοι.
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αξίωμα τής πρακτικής έφαρμογής.

Ή  σταυροφορία τής σωτηρίας τοϋ 
άνθρώπου έκ τοϋ αλογίστου συγχρόνου 
πάθους των τροχαίων άτυχημάτων γ ί
νεται αρετή, ή όποια δεικνύει την άξίαν 
τής ζωής, σαν μεγίστου δώρου τοϋ Θεοΰ 
προς τόν άνθρωπον, καί τοϋ τρόπου 
διαφύλαξεώς της έκ τοϋ «Μινώταυρου» 
τής άσφάλτου. Προσφάτως ένα σεμινά
ριο αύτοΰ τοϋ είδους διωργανώθη ύπό 
τής Τροχαίας Χωροφυλακής Μυτιλή
νης, τό όποιον παρηκολούθησε σχεδόν 
όλη ή μαθητιώσα νεολαία τής Νήσου καί 
διά τό όποιον ό τοπικός τύπβς και ·τό 
πυκνόν άκροατήριον έξέφρασαν τήν πλή
ρη εύγνωμοσύνην των.

'Η συγκινητική προσφορά των άνά 
τήν χώραν άνδρών τής Τροχαίας Χωροφυ
λακής και τοϋ κ. ΣΤΑΜΑΤΟΙΙΟΥΛΟΥ 
διά τήν καταπολέμησιν τοϋ άλογίστου 
πάθους τοϋ συγχρόνου άνθρώπου, ώς κυ
ρίως υπευθύνου, τών τροχαίων άτυχημά
των, πιστεύεται ότι θά εύρη γόνιμον έδαφος 
ώστε νά διαπαιδαγωγηθοΰν οδηγοί καί 
πεζοί, νά άγαπήσουν περισσότερον τήν 
άξίαν τής ζωής καί συμβάλλουν δι’ όλων 
τών δυνάμεών των εις τήν άπάλειψιν 
τοϋ πένθους καί τοϋ άφειδώς προσφερο- 
μένου άνθρωπίνου αίματος εις τόν 
Μολώχ τής άσφάλτου.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ Συμβού
λιου τοϋ 'Ιεροΰ Ναοΰ 'Αγίας Παρασκευής 
Μετσόβου, δι’ έγγράφου του προς τήν 
'Υποδ]νσιν ’Ασφαλείας Προαστίων Πρω- 
τεούσης, έκφράζει τάς ευχαριστίας τό
σον αύτοΰ, όσον καί τοϋ Χριστεπωνύμου, 
δπως υπογραμμίζει, κοινοϋ τής Κωμο- 
πόλεως Μετσόβου, διά τήν άνεύρεσιν 
τής κλαπείσης ύπό ίεροσύλων είκόνος 
τής 'Αγίας Παρασκευής.

Ή  'Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας καί 
’Ακαρνανίας, εύχαριστεΐ, τόν 'Υπομοί
ραρχον κ. Δημ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΝ 
καί τόν Ά νθ ]στήν κ. Σταΰρον ΚΟΥΤΣΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΝ, διά τήν δραστηριότητα τήν 
όποιαν άνέπτυξαν πρός έπιτυχίαν τής 
πανηγύρεως τής 'Ιερας Μονής 'Αγίας 
Έλεούσης Μεσολογγίου, ώς καί διά τήν 
ευπρεπή καί άψογον συμπεριφοράν 
τόσον αύτών τών ιδίων, όσον καί τών 
υπολοίπων άνδρών οί όποιοι συνέδραμον 
εις τήν έπιτυχίαν τής έκδηλώσεως.

Τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιου τοϋ 
'Ιεροΰ Ναοΰ 'Αγίου Χριστόφορου ’Αγρί
νιου άπέστειλε πρός τόν κ. ’Αρχηγόν 
ευχαριστήριον έπιστολήν, διά τήν άπο- 
στολήν τής Μουσικής τοϋ Σώματος κατά 
τήν έορτήν τοϋ προστάτου καί Πολιού
χου τής πόλεως Άγρινίου, 'Αγίου Χρι- 
στοφόρου.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής ’Αδελ
φότητος τής ’Ορθοδόξου Χριστιανικής 
Γωνίας, δι’ έπιστολής εύχαριστεΐ τό 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τοϋ ’Αρχηγεί
ου Χωροφυλακής διά τήν διάθεσιν καί 
συμμετοχήν τής Μουσικής τοϋ Σώματος 
εις τήν όργανωθεϊσαν έκδήλωσιν ύπό αύ- 
τής εις τάς έγκαταστάσεις τοϋ Κέντρου 
’Αποκαταστάσεως ’Αναπήρων ’Άνω Λιο
σίων, πρός ψυχαγωγίαν τών τροφίμων 
του.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τοϋ Συν
δέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Πει
ραιώς, δι’ έγγράφου του, εύχαριστεΐ 
θερμώς τόν Ταγματάρχην κ. Άπόστ. 
ΒΑ ΓΟΝ καί τόν Ανθυπομοίραρχον 
κ. ’Ιωάν. ΦΩΚΑΝ τοϋ ’Αστυνομικού 
Τμήματος Σαλαμίνας, διά τάς άοκνους 
προσπάθειας πού κατέβαλον διά τήν ομαλήν 
διεξαγωγήν τών ποδοσφαιρικών συναντή
σεων εις τό Γήπεδον Σαλαμΐνος.

Διά θερμής εύχαριστηρίου έπιστολής 
του ό κ. Δημ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, 
Διαιτητής ποδοσφαίρου, πρός τόν κ. 
’Αρχηγόν, έκφράζει τήν εύγνωμοσύνην 
του πρός τούς άνδρας τής Ύποδ]νσεως 
’Αστυνομίας Χωροφυλακής Αιγάλεω, διά 
τήν πολύτιμον βοήθειαν τής προστασίας 
τής σωματικής του άκεραιότητος, δτε 
όπαδοί ποδοσφαιρικής όμάδος θεωρή- 
σαντες άνεπαρκή τήν διαιτησίαν του, 
έκινήθησαν έναντίον του μέ κακάς προ
θέσεις.

Ό  κ. Τάκης ΠΑΠΛΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
έκπαιδευτικός, άπέστειλεν έπιστολήν πρός 
τόν κ. ’Αρχηγόν, .διά τής όποιας έκφρά- 
ζει τά έγκάρδια συγχαρητήριά του πρός 
αύτόν, διά τήν—ώς τονίζει—ύπό αύτοΰ 
έμπνευσμένην ήγεσίαν τοϋ Σώματος τής 
Χωροφυλακής, οί άνδρες τής όποιας 
είναι άξιοι τής άποστολής των. Τήν 
έπιστολήν του άπέστειλεν έξ άφορμής τής 
προθύμου καί υποδειγματικής συμπερι
φοράς τοϋ Χωροφύλακος κ. Σεραφείμ 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ τής Ύποδ]νσεως ’Ασ
τυνομίας Τουρισμού Θεσσαλονίκης διά 
προσωπικήν του έξυπηρέτησιν.

Τήν πλήρη εύαρέσκειαν καί ίκανοποίη- 
σίν του, έκφράζει δι’ έγγράφου του, ό 
Νομάρχης "Εβρου κ. Χρίστος ΣΠΥΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ πρός τόν Διοικητήν καί τούς 
άνδρας τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
"Εβρου, διά τά ληφθέντα μέτρα τάξεως 
εις τάς έορταστικάς έκδηλώσεις, έπί τή

έπετείω τής άπελευθερώσεως τής Ά λε- 
ξανδρουπόλεως, κατά τάς όποιας παρέ- 
στη καί ή Α.Ε. ό κ. Πρωθυπουργός.

'Υπό τών κ.κ. Χρ. ΡΟΓΚΟΤΗ άγρο- 
τικοΰ Ίατροΰ καί Άβερικίου ΠΑΤΡΙ
ΚΙΟΥ, κατοίκων Εύρώπου Κιλκίς, άπε- 
στάλη εύχαριστήριος έπιστολή διά τόν 
Ένωμίρχην κ. Δημ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, 
Διοικητήν τοϋ Σ.Χ Εύρώπου, ό όποιος 
μέ αύτοθυσίαν καί τόλμην διέσωσε μέλη 
τών οικογενειών των, τά όποια ένεκλω- 
βίσθησαν εις τάς πλημμυρισμένας έκ 
σφοδράς νεροποντής οικίας των καί μέ 
ταύτόχρονον ένέργειάν του περιέσωσε 
έπίσης άρκετά άπό τά ύπάρχοντά των.

Διά τήν πρόσφατον εύγενή χειρονομίαν 
τής οικονομικής ένισχύσεως εύαγών ιδρυ
μάτων τής πόλεως Θεσσαλονίκης, ή 
Διεύθυνσις Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 
έλαβε πληθώρα έγγράφων, είς τά όποια 
έκφράζονται αί θερμαί εύχαριστίαι τόσον 
τών Διοικητικών Συμβουλίων, όσον καί 
τών τυχόντων περιθάλψεως άτόμων αύτών.

'Ο κ. Έμμαν. ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ. δΡ 
έπιστολής του, έκφράζει τάς εύχαρι- 
στίας του, είς τούς άνδρας τοϋ Α στυ
νομικού Τμήματος Πόρου, διά τήν παρα- 
σχεθεΐσαν πολύτιμον συνδρομήν των. 
πρός άνεύρεσιν τής συζύγου του, όταν 
αΰτη άπεκόπη τής έκδρομικής όμάδος, 
άπώλεσε τόν προσανατολισμόν της καί 
περιπλανήθη είς δασώδη καί δύσβαστον 
περιοχήν.

Ό  κ. Δημ. ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ, δι’ 
έπιστολής του, εύχαριστεΐ τόν Χωροφύ
λακα κ. Παν. ΖΕΡΒΑΝ, τοϋ Τμήματος 
Τροχαίας Κηφισίας, ό όποιος μέ άφθα- 
στον προθυμίαν καί όξυδερκή παρατηρη
τικότητα κατώρθωσε νά έντοπίση τήν 
κλαπεΐσαν μοτοσυκλέτταν του καί νά 
συλλάβη τόν δράστην τής κλοπής.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

'Υ πό  τοϋ κ . Παναγ . Χ Α Ν Τ Ζ Η  — όδός Νικηταρά 10 ΑΘΗΝΑΙ, 
έξεδόθησαν κα ί κυκλοφορούν τά  κά τω θ ι Β ιβ λ ία : Πρακτικός όδη- 
γός ’ Ο ρθογραφίας, Γ νωμ ικά Μ εγάλων άνδρώ ν, Ε λλη ν ικ ή  Ισ το 
ρία κα ί ’Εκθέσεις ’ Ιδ εώ ν , τά  όποια προσφέρονται ε ίς  τούς άνδρας 
τοϋ Σώματος ε ίς  τιμάς τώ ν  50 — 50 — 50 κα ί 200 δραχμών ά ν τ ι-  
σ το ίχ ω ς . ΟΙ έπ ιθυμοϋντες τήν προμήθειάν τω ν  δύνατα ι νά ά π ευ - 
θ ύνω ντα ι πρός τόν έκδότην .

Λόγω τοϋ είδικοϋ άφιερώματος τοϋ παρόντος τεύχους ε ίς  τούς 
’Ο λυμπιακούς ’Α γώ νας α ΐ μόνιμοι σ τήλα ι τοϋ περιοδικού “ ΒΛΕ
ΠΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ,, κα ί “ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕ
ΜΑΤΑ , ,  άναβάλλοντα ι διά τό έπόμενον τ εύ χ ο ς .

Η «ΕΠΙΘ. Χ Ω Ρ .»
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Γ ρ ά φ ε ι :
ό κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ 
Άνθυπασπιστής Χωροφυλακής

Η ΣΥΜΒΟΛΗ τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής στήν δίωξη κάθε αξιοποίνου 
πράξεως καί στήν πάταξη γενικώτερα 
τών κακοποιών ή καί διαφόρων άλλων 
άντικοινωνικών στοιχείων, είναι θετική 
καί άναγνωρίζεται άπό τήν πλειονότητα 
τοϋ έλληνικοΟ λαού. Ή  όλη δραστηριό- 
της τών άνδρών μας στόν τομέα αύτό είναι 
άξιοπρόσεκτος, μέ αποτέλεσμα νά έδραι- 
ώνεται καθημερινά ή πεποίθηση στους 
πολίτες ότι τό πολιτιστικό καί προστα
τευτικό έργο τής Χωροφυλακής, γιά 
τήν προάσπιση τής ζωής καί τής περιου
σίας τους καί τήν διατήρηση τής κοι
νωνικής γαλήνης τής χώρας, είναι τό 
πρώτιστο καί κύριο μέλημά της, πού 
ύλοποιεΐ καί έφαρμόζει μέ άπόλυτη έπι- 
τυχία. Αύτή ή διαπίστωση, βέβαια, δέν 
είναι δική μας, άλλα καθημερινό θέμα 
τοϋ ήμερησίου καί περιοδικού τύπου καί 
τών άλλων μέσων μαζικής ένημερώσεως. 
Οί τελευταίες, μάλιστα σύντονες καί 
αποτελεσματικές προσπάθειες πολλών 
'Υπηρεσιών μας, πού έπέτυχαν, τήν έξι- 
χνίαση διαφόρων σοβαρών άξιοποίνων 
πράξεων καί τήν σύλληψη τών δραστών, 
πήραν μεγάλες διαστάσεις δημοσιότη- 
τος καί έγιναν τό μόνιμο καί καθημερινό 
θέμα τών άστυνομικών συντακτών καί 
τών διαφόρων άλλων έλευθέρων «ρε- 
πόρτερς». Καί σάν πρώτο θέμα τών «Γε
γονότων καί .Συμβάντων» παρουσιάζομε 
δύο άξιόλογες έπιτυχίες πού έντελώς τυ
χαία πήραμε άπό τό πλούσιο ήμερήσιο 
«ρεπερτόριο» τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασ
φαλείας Προαστίων Πρωτευούσης. Ή  
πρώτη καί ένδιαφέρουσα άφορά τόν 27 
χρονο «ραλλίστα» κλέφτη αύτοκινήτων 
καί διαφόρων δικύκλων Μιχάλη Πρέκα, 
πού συνελήφθη ύστερα άπό άγριο κυνη

γητό στους μεγάλους καί δύσκολους 
δρόμους τής ’Αττικής. Μαζί μέ τόν Πρέκα 
συνελήφθησαν καί οί συνεργάτες του 
άδελφοί Βάίλα, ό ’Αθανάσιος Κοτσίκης 
καί ό Μιχάλης Πέτρου. Δέν συνελήφθη τό 
πέμπτο μέλος τής «Κομπανίας Πρέκα», 
Γεώργιος Ψαρίδης 24 χρόνων, γιατί ήδη 
βρίσκεται στήν Φυλακή γιά άλλες κλο
πές. Ό  Πρέκας έκλεβε, κατά μέσον όρο, 
τρία αύτοκίνητα τήν ήμέρα καί έκινεϊτο 
διαδοχικά καί μέ τά τρία «διά λόγους 
άσφαλείας», όπως χαρακτηριστικά άνέ- 
φερε στήν κατάθεσή του, κατά τήν προ
ανάκριση. Στήν συνέχεια άλλαζε τις 
πινακίδες τους καί τό χρώμα τους καί 
ζωγράφιζε έπάνω τους διάφορες φιγοΰ- 
ρες, καταφέρνοντας έτσι πολλές φορές 
νά μπερδεύη τούς άνδρες τής ’Ασφαλείας 
μας. "Αλλωστε καί ή καταδίωξή του ήταν 
προβληματική καί δύσκολη, γιατί τά 
αύτοκίνητα πού έκλεβε ήταν «νευρικά» 
καί τρομερά, όπως, οί «"Αλφα Ρομέο», 
«Πόρσε» κ. ά.

Συνολικά είχε ξεπεράσει τις έξήντα 
κλοπές αυτοκινήτων καί φιλοδοξούσε 
νά φθάση τις έκατό, όπως χαρακτηριστι
κά έδήλωσε στήν προανάκριση. Τό 
θράσος, μάλιστα, τοϋ άπίθανου αύτοϋ 
«Φαντομά» ήταν τέτοιο, ώστε νά λάβη 
μέρος μέ κλεμμένο αυτοκίνητο στήν έξάσ- 
κηση, πού έκαναν τις προάλλες οί «ραλ- 
λίστες», στήν θέση «Κρεμασμένος Λα
γός» τής Βούλας. Γιά τήν ιστορία άναφέ- 
ραμε ότι έκεϊ τ ό .. . «αύτοκίνητό του» 
άνετράπη κάί σχεδόν κατεστράφη, ένώ 
ό ίδιος δέν έπαθε απολύτως τίποτε. ’Ανά
μεσα στά κλεμμένα αύτοκίνητα ήταν 
καί ένα «Φόλξ Βάγκεν» μέ τροχόσπιτο, 
πού τό είχε μετατρέψει σέ «κινητή γκαρ- 
σονιέρα» καί έδέχετο τις διάφορες «πε- 
ταλουδίτσες» έλευθερίων, συνήθως, ή- 
θών, γιά νά περνά ξέγνοιαστα καί ανέ
μελα ευχάριστες ώρες μακριά άπό τήν 
. . .  «τύρβη τοϋ κοσμοβριθούς καί καυ- 
σαεριοβριθοϋς άστεως».

Τό δεύτερο περιστατικό άναφέρεται 
σέ τρεις νεαρούς, τούς Δ. Ν., Κ. Α. 
καί Π. Γ., καί τις φιλενάδες τοης, πού 
μέ τήν τελευταία πανσέληνο είχαν στήσει 
τρικούβερτο γλέντι (παρά θίν’ άλός) 
κάπου πρός τήν λεωφόρο Σουνίου. "Επι
ναν, έτρωγαν, χόρευαν καί γενικά διασκέ
δαζαν μέ ένα κασσετόφωνο καλής άπο- 
δόσεως κ α ί.. .  υψηλής πιστότητος, πού 
λειτουργούσε στήν διαπασών. ’Επειδή, 
λοιπόν, ήταν περασμένα μεσάνυκτα καί 
οί φωνές τους έγίνοντο έντονα διαπε
ραστικές τις άκουσαν τά περιπολοΰντα 
όργανα τής ’Ασφαλείας μας καί πήγαν 
γιά μιά «κατατοπιστική θεώρηση» καί 
τις ανάλογες γιά τήν περίσταση συστά
σεις. Ό  έπικεφαλής, μάλιστα, πού τούς 
άπηύθυνε τις άναγκαϊες συστάσεις, τούς 
υπενθύμισε ότι ή ώρα ήταν έντελώς ακα
τάλληλη γιά μουσική, διότι ήταν ένδε- 
χόμενο νά ένοχλοΰνται άλλοι πού θά έπι- 
θυμοϋσαν νά ήσυχάσουν. "Επειτα άπό 
τήν άθώα αύτή σύσταση, ή άντίδραση 
τών νεαρών φάνηκε κάπως περίεργη καί 
τρομερά ΰποπτη γιά τούς έμπειρους άν
δρες μας. "Εδειξαν αδικαιολόγητα φοβι

σμένοι καί ταραγμένοι, ένώ συγχρόνως ^  
προσπάθησαν νά κρύψουν άλλα τρία 
κασσετόφωνα, πού είχαν συνδέσει μέ τόν 
ένισχυτή τους γιά υψηλότερη άπόδοση.
Τότε τούς έζητήθησαν οί ταύτότητες, 
άλλά κανείς δέν είχε. 'Υστερα άπό μιά 
σύντομη έπιτόπια έξέταση καί μιά έρευ
να πού έπακολούθησε σέ δύο σάκκους 
καί μιά βαλίτσα πού είχαν μαζί τους, 
βρέθηκαν κρυμμένα περί τά 15 κασσετό
φωνα καί ραδιόφωνα, διάφορα άσημικά 
καί χρυσαφικά, 7 φωτογραφικές μηχα
νές, μπουκάλια μέ άκριβά άρώματα καί 
κολώνιες, καθώς καί πολλές κονσέρβες 
μέ τρόφιμα καί διάφορα ποτά. Ό λα τά 
είχαν κλέψει άπό διαρρήξεις σέ βίλλες 
καί σπίτια τών βορεινών προαστίων καί 
μαζί μέ τό κλεμμένο, γιά τήν περίσταση, 
αύτοκίνητο κατέβηκαν γιά ρομαντικό 
καί ξέφρενο γλέντι στήν παραλία. Δέν 
ύπελόγισαν, όμως, ότι ύπάρχει τό άγρυ
πνο μάτι τών άνδρών τής Χωροφυλακής, 
πού ξενυχτοϋν καί μοχθούν γιά νά έξα- 
σφαλίσουν τήν ήσυχία, ήρεμία καί άσφά- 
λεια τοϋ Έ λληνος πολίτου, ό όποιος 
πραγματικά νοιώθει—καί είναι βέβαιον 
ότι τό άναγνωρίζει αύτό—σάν τόν άσφα- 
λέστερο πολίτη τοϋ ευρωπαϊκού καί βαλ
κανικού χώρου. . .

ΣΕ όλες τις καταστάσεις, έκδηλώσεις 
καί έμφανίσεις τής ζωής μας, οί άνδρες 
τής Ελληνικής Χωροφυλακής είναι στό 
πλευρό μας, σάν στοργικοί καί χρήσιμοι 
φίλοι, άλλά καί σάν πραγματικοί φρου
ροί μας, έτοιμοι άνά πάσα στιγμή νά 
δώσουν τό μεγάλο καί «άνιδιοτελές 
παρών τους», όχι άπό ύπολογισμό ή 
συμφέρον, άλλά μέ μοναδικό πάντοτε 
γνώμονα τήν προάσπιση, συμπαράσταση 
καί έξυπηρέτηση τού "Ελληνος καί άλλο- 
δαπού πολίτου. Είναι νωπά, άκόμη, τά 
ίχνη, άλλά καί οί έντυπώσεις άπό τό 
πρόσφατο άεροπορικό δυστύχημα πού 
συνέβη σέ τέσσερις Γερμανούς περιηγη
τές, οί όποιοι ξεκίνησαν μέ τό ιδιό
κτητο αεροπλάνο τους άπό τόν άερολι- 
μένα τής Κερκύρας καί μετά άπό όλιγόωρη 
πτήση χάθηκαν τά ίχνη τους. "Επειτα 
άπό πολλές καί έκτεταμένες έρευνες καί 
αναζητήσεις, άπό τούς άρμοδίους κρα
τικούς φορείς τής χώρας, πρώτη καί πάλι 
ή Ελληνική Χωροφυλακή ένετόπισε τό 
ατύχημα καί προσέτρεξε άμέσως στόν 
τόπο τού φοβερού δυστυχήματος, σέ 
ύψος 2.000 περίπου μέτρα, πάνω στις 
άκροπάτητες κορυφές τοϋ Χελμού καί 
συγκεκριμένα στήν θέσι «Γέρο Πλάτα
νος» τής Κοινότητος Περιστέρας Καλα
βρύτων. Έκεϊ πήγαν πρώτοι οί άνδρες 
τού ’Αστυνομικού Τμήματος Ά κράτας- 
Άχαΐας, στήν περιφέρεια τοϋ όποιου 
έλαβε χώρα ή θλιβερή τραγωδία, γιά νά 
προσφέρουν τις έπίπονες καί βαρύτατες 
ΰπηρεσίες τους, πού δέν άποτιμώνται 
ούτε σέ σωματική κόπωση ούτε καί σέ 
ψυχική άγωνία. Καί μάλιστα ύστερα άπό 
πολύωρη καί έξαντλητική πεζοπορία, 
άνάμεσα σέ κακοτράχαλα φαράγγια καί 
έπικίνδυνους βράχους, έφθασαν στόν 
τόπο τού δυστυχήματος καί άντίκρυσαν
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το τραγικό καί μακάβριο θέαμα παραμορ
φωμένων καί άποσυντεθιμένων πτωμά
των, πού άνέδιδαν συγχρόνως μιά τρομε
ρή καί ανυπόφορη δυσοσμία. Χωρίς 
άναβολή, άλλα καί χωρίς ούτε λεπτό νά 
άναπαυθοϋν, έπεδόθησαν στό δυσχερέ
στατο έργο τής άναζητήσεως, άνευρέ- 
σεως καί καταγραφής των προσωπικών 
αντικειμένων καί άλλων άξιων τών θυμά
των, τά όποΐα καί παρέδωσαν άμέσως 
σΐούς άφιχθέντας, έν τφ μεταξύ, συγ
γενείς τους. Στήν συνέχεια οί άνδρες 
τού ’Αστυνομικού Τμήματος Άκράτας, 
μέ τήν κατεύθυνση τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Άχαΐας καί τήν έπίβλε- 
ψη τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυ
λακής Δυτικής 'Ελλάδος, άσχολήθη- 
καν μέ τό τρομερό καί μακάβριο έργο 
τής αποκομιδής τών πτωμάτων, τά όποια 
παρέλαβε τό άφιχθέν, ειδικά, γιά τό σκο
πό αύτό έλικόπτερο τής 'Αεροπορίας 
Στρατού, μαζί μέ τούς συνοδούς-συγγε
νείς τών θυμάτων, γιά νά τά μεταφέρουν 
στήν μακρυνή χώρα τους.

Αύτή ήταν, σέ άπλές καί άδρές γραμ
μές, ή διεκπεραίωση μιας έξωτερικά 
τυπικής καί συνηθισμένης ύποθέσεως, 
ένός καθημερινού δυστυχήματος, είτε 
άεροπορικό ή αύτοκινητιστικό, είτε σ ι
δηροδρομικό είναι αύτό. Πόση, όμως 
ψυχική δύναμη καί άντοχή χρειάζεται, 
γιά νά όλοκληρωθή, έρευνητικά, δια

δικαστικά καί προανακριτικά, μιά τόσο 
σοβαρή ύπόθεση, λίγοι ή καί έλάχι- 
στοι ακόμη άνθρωποι γνωρίζουν. Γιά 
τούς σεμνούς, πάντως άνδρες τής Χωρο
φυλακής δέν χρειάζονται ειδικές προβο
λές καί σχετικές τυμπανοκρουσίες γιά 
τις συχνές διεκπεραιώσεις παρομοίων 
ύποθέσεων. Τούς άρκέί ή ένδόμυχη 
ικανοποίηση, ότι έξετέλεσαν μέχρι κε
ραίας τό άνθρωπιστικό καί ύπηρεσιακό 
καθήκον τους καί ότι αύτό αναγνωρίζε
ται, σά τό πλέον δυσχερές έργο άπό τό 
σύνολο τού έλληνικοΰ λαού.

Τά δύο στιγμιότυπα τών φωτογραφιών 
μας παρουσιάζουν σκηνές τού δυστυχή
ματος, ένώ παράλληλα έχουν έπιληφθή 
τού έργου τους, οί άνδρες τού ’Αστυνο
μικού Τμήματος Άκράτας—Άχαίας.

*
ΕΙΝΑΙ πράγματι συγκινητική ή συ

μπεριφορά ώρισμένων άνθρώπων άπέ- 
ναντι στις ύπηρεσίες μας, έπειδή άκριβώς 
περιέχει θετικά στοιχεία άνθρωπιάς, θέρ
μης καί ένδιαφέροντος, πού μάς ένδυνα- 
μώνουν καί μάς έγκαρδιώνουν στήν συ
νέχιση τού δύσκολου καί πολλές φορές 
έπικίνδυνου έργου μας. Καί άκόμη, 
διότι ή συμπεριφορά αύτή, τις περισσό
τερες φορές, δέν είναι καθόλου συμβολική

ή θεωρητική, άλλά, άπό τά άποτελέσμα- 
τα πού έπακολουθούν, άποδεικνύεται 
δυναμική καί έποικοδομητική στήν 
έξιχνίαση πολλών έγκληματικών. ή άλ
λων άξιοποίνων πράξεων. Άπό αύτές 
τις άρχές έμπνεόμενος ό συνταξιούχος 
πολιτικός ύπάλληλος Κων. Π ολ. . . ,  
κάτοικος Θεσσαλικής πόλεως έθεώρησε 
ύποπτο τό γεγονός ότι έβλεπε άπό πολ
λές ή μέρες ένωρίτερα, διαφόρους τύπους 
νά εισέρχονται, μέ πολλές προφυλάξεις, 
στό άπέναντι άπό τό σπίτι του τριώροφο 
κτίριο. Τού έκανε σοβαρή έντύπωση τό 
γεγονός, ώστε αποφάσισε νά παρακολού
θηση συστηματικά τούς είσερχομένους 
τύπους καί νά κατασκοπεύση τις κινήσεις 
τους. Ατελείωτες ώρες «στηνόταν» κυ
ριολεκτικά στό παράθυρο τού σπιτιού 
του καί άφοΰ έλάμβανε τά κατάλληλα 
μέτρα «άποκρύψεως καί παραλλαγής» 
παρακολουθούσε τά παράθυρα καί τις 
βεράντες τού στόχου του. "Επειτα άπό 
τήν συστηματική καί έντατική παρακο
λούθηση ένετόπισε τό ύποπτο διαμέ
ρισμα, ξεκαθαρίζοντας έντελώς τις σι- 
λουέτες τών εισερχομένων πού οί πε- 
ρισσότεροι άπό αύτούς ήταν γνωστοί 
του καί όπωσδήποτε . . . σοβαροί άν- 
θρωποι. Τότε άπεφάσισε νά είδοποιήση 
τό Τμήμα Ασφαλείας τής πόλεως καί 
νά έκθέση ατούς άνδρες μας τά άποτε- 
λέσματα, άλλά καί τά πορίσματα τής 
παρακολουθήσεώς του. "Ετσι, λοιπόν, 
στούς άνδρες τού Τμήματος Ασφαλείας, 
πού κατέφθασαν έπί τόπου, έξιστόρησε 
μέ κάθε λεπτομέρεια τις διαπιστώσεις του, 
ότι δηλαδή έβλεπε τούς τύπους νά μπαί
νουν μέ σχολαστικές προφυλάξεις, έπειτα 
άπό λίγο νά βγαίνουν στό μπαλκόνι, γιά 
μιά σύντομη κατόπτευση, καί μετά νά 
κλείνουν έρμητικά πόρτες καί παράθυρα.

Οί άνδρες μας παρέμειναν γιά λίγο έξω 
άπό τό τριόροφο κτίριο καί παρατηρούν- 
τες τό διαμέρισμα - στόχο διαπίστωσαν, 
ότι πράγματι μόνον ένα άχνό καί άμυδρό 
φώς, πού έβγαινε άπό τις γρίλλιες, πρό- 
διδε τήν έκεϊ παρουσία τής «όμηγύρεως» 
πού, κατά τήν προηγηθεϊσαν ένημέρωσιν, 
μέ συνωμοτικόν τρόπον θά έλεγε κανείς, 
μπήκαν μέσα στό κτίριο. Δέν άργησαν 
έπειτα άπ’ όλα αύτά νά καταλήξουν στό 
συμπέρασμα, τόσο γιά τό διαπραττόμενο 
άδίκημα, όσο καί γιά τό ότι έπρεπε νά 
δράσουν δυναμικά καί άστραπιαΐα, μέ τις 
νόμιμες πάντοτε δικονομικές διατυπώσεις, 
πού έκ τών προτέρων έφρόντισαν νά έξα- 
σφαλίσουν.

Άφοΰ λοιπόν . . συνήλθαν όλα τά μέ
λη καί συνεπληρώθη ή άναγκαία άπαρτία 
στρώθηκε ή πράσινη τσόχα καί χωρίσθη- 
καν σέ τέσσερα «γκρούπ» οί 16 ώριμοι 
κύριοι τής συντροφιάς, πού άρχισαν μέ 
πάθος νά έπιδίδωνται στήν καταστροφική 
χαρτοπαιξία. Καί όταν τά «Φούλ» τού 
άσσου καί τής ντάμας ήταν στό αποκορύ
φωμά τους, «παρενέβησαν» ,οί άνδρες 
μας, γιά νά τούς άπαλλάξουν άπό τό άγω- 
νιώδες καί φθοροποιό «χόμπυ» τους. Καί 
όλα αύτά έπετεύχθησαν χάρι στήν παρα
τηρητικότητα, συμπαράσταση καί άγάπη 
πρός τήν Χωροφυλακή καί νομιμότητα, 
ένός καλού πολίτου . . . .

439



ΤΗΝ ΊΟην ΙΟΤΝΙΟΤ έ. I. εις τάς εγκαταστάσεις των Παι
δικών Έξοχων Χωροφυλακής, εις "Αγιον Άνδρέαν - ’Αττικής, ό 
Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Βορείων Προαστίων 
Πρωτευούσης, κ. Γεώργ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ παρέδωκεν εις τον ’Αρχηγόν 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγον κ. Νικόλαον ΚΟΥΤΣΙΑΝΛΝ καινουρ
γές διώροφον κτίριον πρός χρήσιν των Παιδικών ’Εξοχών, είς τάς 
οποίας παραθερίζουν κατ’ έτος άνω τών ΘΟΟ τέκνων τών άνδρών τοϋ 
Σώματος.

Εις την τελετήν παρέστησαν επίσης: οί Α’ και Β* Ύπαρχηγοί 
κ.κ. Άγησ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΤΔΑΚΗΣ καί Διον. ΙΈΡΟΙΙΟΥΛΟΣ, 
ό Γ’ Έπιθεο>ρητής Υποστράτηγος κ. Μιλ. Άρνιάννης, οί Ταξίαρχοι 
κ.κ. Νικ. ΛΙΝΑΡΔΟΣ, Κωνίνος ΤΣΙΝΤΖΟΣ Άνδρ. ΠΙΠ1ΙΑΣ, 
Ίωάν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ καί Γεώρν. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ, άλλοι α
νώτεροι’Αξιωματικοί, άντιπροσωπεΐαι Ά ξιωαατικών, Ύπαξιωματι- 
κών καί Χωροφυλάκων, πρώην άνώτατοι ’Αξιωματικοί τοϋ Σώμα
τος, οι Πρόεδροι μετά τών Διοικητικών Συμβουλίων τών 'Ομίλων Φώ 
λων Χωροφυλακής Προαστίων Πρωτευούσης καί πολλοί προσκε
κλημένοι.

Κατ’ αρχήν ύπό τοϋ Ιερατείου τής περιοχής έτελέσθη αγιασμός 
μετά τόν όποιον ό Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής 
Βορείων Προαστίων Πρωτευούσης παραδίδων τό κτίριον, έξήρε τόν 
καθημερινόν μόχθον τών άνδρών τής Χωροφυλακής διά τήν διατήρησιν 
τής έννόμου τάξεως καί τήν συμβολήν των είς τούς κοινωνικούς καί 
εκπολιτιστικούς τομείς είπεν δέ μεταξύ άλλων καί τά εξής: «Πιστεύο- 
μεν ότι οίαδήποτε προσφορά πρός τούς άνδρας τής Χωροφυλακής 
δέν άντισταθμίζει τόν καθημερινόν τους μόχθον καί τό μέγεθοε τής 
προσφερομένης πρός όλους μας υπηρεσίας.............. Έκτιμώμεν ιδιαι
τέρως τήν κοινωνικήν σας προσφοράν πρός όλους τούς συνανθρώπους 
είς τόν καθημερινόν μόχθον τής ζωής. Νά εϊσθε βέβαιοι ότι εϊμεθα 
ειλικρινείς κήρυκες τών υψηλών αρχών πού διέπουν τό έργον σας καί 
θά έντείνωμεν τάς προσπάθειας μας .ώστε τοΰτο νά γίνη κατανοητόν 
άπ’ δλ.ους τούς "Ελληνας πολίτας καί νομίζω ότι αύτή θά είναι ή 
μεγαλυτέρα προσφορά τών άνά τήν Ελλάδα 'Ομίλων τών Φίλων τής 
Χωροφυλακής, τόσον πρός υμάς όσον καί πρός τήν έννομον τάξιν καί 
τήν γαλήνην τοϋ τόπου».

’Απαντών είς τήν προσφώνησιν τοϋ Προέδρου ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής είπε μεταξύ άλλων καί τά έξής: «Είμαι ιδιαιτέρως συγκινημένος, 
διότι παραλαμβάνω σήμερον τήν νέαν πτέρυγα τών έγκαταστάσεων 
τών Παιδικών Κατασκηνώσεων τής Χωροφυλακής, ή όποια άνηγέρθη 
μέ δαπάνας τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Βορείων Προαστίων. 
Διά τήν προσφοράν αυτήν, ή όποια γίνεται πρός τά παιδιά τών άνδρών 
τοϋ Σώματος, εκφράζω τάς απείρους εύχαριστίας, τόσον έμοΰ προ-
σωπικώς, όσον καί τοϋ συνόλου τών άνδρών τής Χωροφυλακής.............
Τά όργανα τής Χωροφυλακής τεταγμένα πρός περιφρούρησιν τής τά
ξεως καί ασφαλείας καί διά τήν προστασίαν τών άτομικών καί κοινω
νικών δικαιωμάτων τών πολιτών, χάρις είς τήν έκπαίδευσιν τήν όποιαν 
έχουν λάβη καί τήν άκαταμάχητον πίστιν πρός τά ιδανικά τοϋ 'Ελλη
νικού Ααοΰ, άντιμετωπίζουν τούς εχθρούς τής 'Ελληνικής κοινωνίας 
μέ άποφασιστικότητα, άλλά καί άνθρωπισμόν. Προστατεύουν κάθε 
πολίτην, ακόμη καί εκείνους οί όποιοι προσβάλλουν σκοπίμως και 
έκ προθέσεως τήν έννομον τάξιν καί τά έντεταλμένα διά τήν τήρησιν 
αυτής όργανα.

Εις τήν προσπάθειάν των αυτήν έχουν τήν συμπαράστασιν καί 
τήν έκτίμησιν τής ύγιοΰς κοινωνίας, εκλεκτά μέλη τής όποιας άποτελοϋν 
οί συγκροτοΰντες τούς 'Ομίλους Φίλων Χωροφυλακής, τών όποιων 
ή προσπάθεια πρός διάδοσιν τής ιδέας τής έννόμου τάξεως, τοϋ σεβα- 
σμοΰ πρός τούς νόμους τής Πολιτείας καί τής συμπαραστάσεως πρός 
τά όργανα τής τάξεως, έκτιμάται ιδιαιτέρως».

Μετά τήν τελετήν παρετέθη ύπό τοϋ 'Ιδρύματος Παιδικών ’Εξοχών 
δεξίωσις πρός τούς προσκεκλημένους είς τήν όποιαν έπεκράτησεν 
άτμόσφαιρα έγκαρδιότητος.
Είς τάς φωτογραφίας, στιγμιότυπα άπό τήν κοπήν τής κορδέλλ.ας 
τοϋ έγκαινιαζομένου κτιρίου ύπό τοϋ κ. ’Αρχηγού καί τό νεοπαραδο- 
θέν είς τό "Ιδρυμα Παιδικών ’Εξοχών Χωροφυλακής οίκημα.

Π A14IKSN ΕΞΟΧΩΝ X ΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣI

ΝΕΑΙΚΤΙΡΙΑΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ!



Τις ήμερες αύτές άθλητές απ' δλη τήν 
Ύφήλιο, τήν Εύρώπη, τήν ’Αμερική, τήν 
Αφρική, τήν ’Ασία καί τήν Αυστραλία, χω
ρίς διάκριση χρώματος, φυλής ή θρησκείας 
θά συγκεντρωθούν στό Μόντρεαλ τού Κανα
δά καί έκεϊ στον στίβο τής εύγενοΰς άμίλλης 
θά συναγωνισθοΰν γιά νά διεκδικήσουν τόν 
κότινο τής νίκης. Τό 'Ολυμπιακό Πνεύμα θά 
ξαναζήση τις πιό όμορφες στιγμές καθώς τά 
άθλούμενα νιάτα τής άνθρωπότητος σφριγη
λά καί ρωμαλέα θά άγωνίζονται τόν «άγώνα 
τό καλόν» χωρίς μίση, προκαταλήψεις καί 
συμφέροντα. Δύο χιλιάδες επτακόσια πενήν
τα δύο χρόνια πέρασαν άπό τότε πού τό 
'Ολυμπιακό φώς άναψε γιά πρώτη φορά 
στον ιερό χώρο τής 'Ολυμπίας γιά νά κα- 
ταυγάση ολόκληρη τήν άνθρωπότητα καί νά 
δημιουργήση τό ύπέροχο ανθρωπιστικό 
'Ολυμπιακό πνεύμα. Σ’ αύτούς τούς άγώ- 
νες καί σ ’ αύτό τό πνεύμα πού ένώνει άντί 
νά χωρίζη νικητές καί ήττημένους, είναι 
άφιερωμένο καί τό I όσέλιδο τού περιοδικού 
μας πού άκολουθεϊ σάν έλάχιστη προσφορά 
τιμής καί ευγνωμοσύνης στό μεγαλύτερο 
αθλητικό γεγονός τού κόσμου πού ξεκίνησε 
άπό τήν γή τής 'Ελλάδος, τήν πατρίδα των εύ- 
γενεστέρων δημιουργημάτων τού άνθρώπου.

χρονιά

’Ολυμπιακού

μεγαλείου
’ Ε π ι μ έ λ ε ι α :

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μ οίραρχος
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ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ’Ολυμπιακοί 
'Αγώνες άποτελοΟν σήμερον παγκοσμίου 
κύρους θεσμόν, ό όποιος στηρίζεται 
είς τήν ιδέαν τήν όποιαν μάς έκληροδό- 
τησεν ό αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός, 
κατά τήν θαυμαστήν έπί 12 αίώ\ας 
ι σ τ ο ρ ί α ν  του.

Ή  ιδέα έπί τής όποιας στηρίζεται ό 
μεγαλειώδης αυτός θεσμός τών άγώνων 
παρέμεινεν άναλλοίωτος, διά νά ύπενθυ- 
μίζη είς τούς λαούς ότι φρόνιμον καί 
σκόπιμον είναι νά μήν σπαταλοϋν τήν 
δραστηριότητά των είς έπικινδύνους καί 
καταστρεπτικούς άνταγωνισμούς, οί 
όποιοι άναστέλλουν πάσαν πρόοδον, άλλά 
νά τήν διοχετεύουν είς βργα καί έπιδιώξεις 
εΰγενεστέρας, αί όποιοι συγκροτούν 
καί διατηρούν τά άνθρωπιστικά αισθή
ματα είς τούς χώρους τών ιδανικών.

Ή  άθλητική ιδεολογία άληθώς πλουτί
ζει τήν άνθρωπίνην ζωήν μέ άπλότητα 
καί ευγένειαν καί ούτω καλλιεργεί τήν 
ευτυχίαν.

Ή  έπιβράβευσις τής άθλητικής άρε- 
τής, ή προσήλωσις πρός τά πανανθρώ
πινα ιδανικά, .ή διδασκαλία τού καλώς 
καί τιμίως άγωνίζεσθαι, ό άλληλοσεβα- 
σμός, ή άναγνώρισις τής υπεροχής τού 
άντιπάλου, ή έπιθυμία τής διακρίσεως, 
ή άφοσίωσις πρός μίαν ιδέαν ή όποια δέν 
προσκομίζει ύλικά ώφέλη, αυτά είναι 
τά ιδανικά, τά όποια έμπνέει ή ’Ολυ
μπιακή ’Ιδεολογία.

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ’Ιδεολογία πε
ριέχει πλούτον κοινωνικών καί πολιτι
στικών στοιχείων, τά όποια τήν άναδει- 
κνύουν κατά τήν σύγχρονον έποχήν ώς 
καθολικόν κοινωνικόν κίνημα, τό όποιον 
ό Πρόεδρος τής Διεθνούς ’Ολυμπιακής 
’Επιτροπής κ. Avlery Brundage έχα- 
ρακτήρισεν ώς «σύγχρονον θρησκείαν» 
καί ώς τήν «μεγαλυτέραν κοινωνικήν 
δύναμιν».
Τό περιεχόμενον τής ’Ολυμπια
κής ’Ιδέας τό καθώρισεν ό Πιέρ ντέ 
Κουμπερτέν μέσα είς τά γεμάτα πίστιν

Ύ π ό :

ΟΤΤΟ ΣΙΜΙΤΣΕΚ 
Κοσμήτορος Δ.Ο.Α.
Τεχνικού Συμβούλου 
τής Ε.Ο Α.
Προέδρου Διεθνούς 
‘Ομοσπονδίας 
Προπονητών 
’Αθλητισμού

Η
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΙΛ<ΟΛΟΓΙΑ
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Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

I Δ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Λ

καί ένθουσιασμόν πάμπολλα κείμενα των 
βιβλίων, προκηρύξεων, ανακοινώσεων 
καί λοιπών δημοσιευμάτων του.

Ποιος ήτο ό Κουμπερτέν, ό άνθρωπος 
ό όποιος ευτύχησε νά γίνη άναβιωτής 
τών Συγχρόνων ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, 
διά νά άφίση τό όνομά του ένδοξον εις 
τούς αιώνας; Είναι σκόπιμον νά έρευνή- 
σωμεν έν συντομία τήν προσωπικότητα 
τού μικροσφμου καί νευρώδους αύτοϋ 
άνθρώπου διά νά δυνηθώμεν νά τοποθε- 
τήσωμεν ασφαλώς τήν θείαν έμπνευσίν 
του καθώς καί τήν άκάματον δραστηριό- 
τητά του, μέχρις δτου Ιδη τό έργον του 
πραγματοποιούμενον εις παγκόσμιον κλί
μακα.

Ό  εύπατρίδης Κουμπερτέν άπό τά 
πρώτα έτη τής νεότητάς του γίνεται 
έρευνητής τής ιστορίας, διότι έπιθυμεϊ 
νά γίνη ό εισηγητής εις τήν πατρίδα του 
μιας νέας, ζωντανής καί χυμώδους παι
δείας. Μελετά τά διάφορα παιδαγωγικά 
συστήματα τής έποχής, έπισκέπτεται τήν 
’Αγγλίαν διά νά παρακολουθήση τά νέα 
της κολλέγια, μελετά τήν ιστορίαν τής 
αρχαίας 'Ελλάδος.

Ή  μελέτη του τής άρχαίας ιστορίας 
καθώς καί τής ιστορίας τών άρχαίων 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων, τού έφερε τήν 
σκέψιν ότι θά έπρεπε νά ύπήρχον σοβαροί 
λόγοι οί όποίοι συνετέλεσαν ώστε οί 
αγώνες τών άρχαίων νά κινήσουν τό μέγα 
ένδιαφέρον τών λαών τής Μεσογείου, νά 
άποτελέσουν τό ζωτικώτερον στοιχεΐον 
τής ζωής τής άρχαίας 'Ελλάδος, όταν 
αύτη ήτο τό κέντρον τής ζωής τού Αρ- 
χαίου κόσμου, καί τέλος νά διατηρηθούν 
ώς τό λαμπρότερον περιοδικόν γεγονός 
τού κόσμου αύτού έπί χίλια διακόσια έτη.

’Ερευνών τό θέμα τών άγώνων διέγνω-

σεν ότι οί άρχαίοι Έ λληνες έχρησιμο- 
ποίουν τήν αγωνιστικήν όχι διά νά Ανα
πτύξουν σώματα καί νά δημιουργήσουν 
εύθηνά θεάματα, άλλά διά νά μορφώσουν 
άνθρώπους. Έπίστευον ότι διά νά ανα
πτύξουν Ισχυρούς χαρακτήρας πρέπει 
νά καλλιεργήσουν τό σώμα καί ότι 
καλλιεργοϋντες διά τής εύγενούς άμίλλης 
καί τής Αγωνιστικής τό σώμα, αναπτύσ
σουν τό πνεύμα καί δημιουργούν τόν 
τέλειον καί πλήρως ώλοκληρωμένον 
άνθρωπον.

Οί άρχαϊοι άγώνες είχον συνδυασθή 
μέ τήν θρησκευτικήν λατρείαν καί τούτο 
προσέδιδε τήν θείαν παρότρυνσιν καί 
θείαν πρός τούς άνθρώπους παρακέλευσιν. 
Είχον όμως θεσπίσει καί απλούς κανόνας 
τούς όποιους έπρεπε νά τηρούν διά νά 
είναι εύάρεστοι πρός τούς προστάτας 
τών άγώνων θεούς.

"Αν τώρα σημειωθή ότι ό Κουμπερτέν 
έγνώριζεν ότι ή νεότης Αποτελεί τό 
ευτυχές μέλλον τής άνθρωπότητος καί 
ότι άπό τήν έπιμεμελημένην έκπαίδευσίν 
της έξαρτώνται ή ειρήνη καί ό πολιτισμός 
τών συγχρόνων έθνών, δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν ότι ό Κουμπερτέν ήσθάν- 
θη τήν ευτυχή εύφορίαν τής έμπνεύσεως 
όπως διά τής αγωνιστικής καί τών άγώ
νων έπιτύχη όσα έπετύγχανον καί οί 
άρχαϊοι εις τήν έκπαίδευσίν τής νεότητος. 
Καί τότε ό Γάλλος πατριώτης ένηγκαλί- 
σθη τόν κόσμον δλον καί τό κήρυγμά του 
έγινε παγκόσμιον.

Ά λ λ ’ ό Κουμπερτέν δέν είργάζετο διά 
τήν αρχαιότητα. Ένεπνεύσθη άπό αύτήν 
διά νά ύπηρετήση τόν σύγχρονον Κό
σμον. Είσηγήθη τήν όργάνωσιν καί τέ- 
λεσιν τών άγώνων, άλλά προσέθεσε τά 
Απαραίτητα στοιχεία διά τών όποιων 
είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθούν οί 
πόθοι τής συγχρόνου άνθρωπότητος: 
Τόν διεθνή χαρακτήρα τών άγώνων, τήν 
συμμετοχήν τών διαφόρων Αγωνισμάτων 
καί σπόρ—διότι έφρόνει ότι όλα τά 
Αθλήματα ένέχουν τήν ιδίαν αξίαν άν 
καλλιεργούνται όπως πρέπει—τήν έρα- 
σιτεχνικήν καί ιδεολογικήν συμμετοχήν, 
τήν άνάπτυξιν τής φιλίας καί συνεργασίας 
μεταξύ τών λαών, τήν καλλιέργειαν τών 
σχέσεων καί τήν Ανταλλαγήν τών Από
ψεων μεταξύ τών λαών καί τήν σφυρη- 
λάτησιν καί παγίωσιν τής παγκοσμίου 
ειρήνης, τήν κατάργησιν τών φυλετικών 
διακρίσεων καί τήν ΐδρυσιν Διεθνούς 
’Επιτροπής ήτις νΑ Αποτελέση τόν θεμα- 
τοφύλακα τής ιδέας τών ’Ολυμπιακών 
’Αγώνων.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έδημιουργήθη 
ή ’Ολυμπιακή ’Ιδέα, ήτις Από τής έπο
χής τού Κουμπερτέν μέχρι σήμερον 
διήλθεν Από διάφορα στάδια έξελίξεως, 
άναλόγως πρός τήν ραγδαίαν καί συνε
χώς αύξανομένην τεχνολογικήν πρόοδον 
καί τάς ποικίλας κοινωνικός μεταβολάς, 
αί όποϊαι συνετελέσθησαν κατόπιν δύο 
παγκοσμίων πολέμων. ΠΑντως ή βασική 
ιδέα παραμένει Αναλλοίωτος καί στηρί
ζεται έπάνω εις τό Αρχαΐον πρότυπον.

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ’Ιδέα είναι, σήμε
ρον μιΑ φιλοσοφία ή όποια, παραλλήλως 
μέ τήν Ανάπτυξιν τών σωματικών ικανο
τήτων, Αποβλέπει εις τήν δημιουργίαν 
πνευματικών έπιτεύξεων μέ τελικόν σκο
πόν τήν Αρμονικήν καλλιέργειαν τού 
Ατόμου καί μέ έπιδίωξιν τήν τελειοποίη- 
σ ίν του. ’Αποβλέπει έπίσης ή ’Ολυμπια
κή ’Ιδέα είς τήν διαπαιδαγώγησιν τών 
Ατόμων καί τού πλήθους είς σωματικώς

καί πνευματικώς Αρμονικούς Ανθρωπί
νους τύπους, ώστε νΑ έπιτευχθή ό «καλός 
κΑγαθός» τών Αρχαίων. Ούτω καταφαί
νεται ότι ή ’Ολυμπιακή ’Ιδέα έχει καθα- 
ρώς παιδαγωγικούς καί έκπαιδευτικούς 
σκοπούς, καί έπηρεάζει όχι μόνον τούς 
μετέχοντας είς τήν κ ίνησιν τών σπόρ 
ΑλλΑ καί τόν Απεριόριστον Αριθμόν τού 
μεγάλου πλήθους.

Δυνάμεθα κατόπιν τών Ανωτέρω, νΑ 
προχωρήσωμεν είς τήν Ανάλυσιν τού I f 
πλουσίου περιεχομένου τής ’Ολυμπιακής 
’Ιδέας. Πρέπει νΑ Αρχίσωμεν άπό τό 
θρησκευτικόν της περιεχόμενον. Καί 
είς τό σημεΐον αύτό θά άφίσωμεν νά 
μάς όμιλήση ό Πάπας Παύλος ό ΣΤ'. 
Μεταφέρομεν περικοπήν τής όμιλίας του 
τής 28ης ’Απριλίου 1%0 έπ’ εύκαιρίμ 
τής Ακροάσεως τών μελών τής Διεθνούς 
’Ολυμπιακής ’Επιτροπής εις τό Βατι
κανό ν:

«ΤΑ σπόρ διδάσκουν τόν Αγώνα, τήν 
προσπάθειαν, καί τήν νίκην έπί τού 
Αντιπάλου, ένώ ή Θρησκεία διδάσκει 
όμόνοιαν, Αρμονίαν, άδελφωσύνην, κα- 
ταπολέμησιν τού Ανταγωνισμού καί κοι
νωνικήν είρήνην. Είτε ή Θρησκεία θεω
ρεί τά σπόρ ώς σωματικήν Αγωγήν, είτε 
ώς ήθικήν καί κοινωνικήν Αγωγήν, είτε 
ώς διεθνή Αγωγήν, καί είς τά τρία αύτά 
πεδία Ανακαλύπτει ούχί μόνον κοινά 
σημεία ΑλλΑ καί βαθεϊαν Αρμονίαν καί 
ώρισμένην στενήν σχέσιν, τρόπον τινά, 
μεταξύ τής ύγιούς Απασχολήσεως μέ τά 
σπόρ καί τών Αρχών τής θρησκείας».

Οί σύγχρονοι Διεθνείς ’Ολυμπιακοί 
Αγώνες είναι τό μέγιστον κοινωνικόν 
φαινόμενον τής συγχρόνου έποχής, διότι 
είς τήν όργάνωσίν των περιλαμβάνουν 
τήν παγκόσμιον κοινωνίαν άνευ διακρί
σεων, καλλιεργούν τό αίσθημα άλληλο- 
αναγνωρίσεως, συνεργασίας καί φιλίας 
μεταξύ τών λαών, τήν ειλικρινή κατανό- 
ησιν καί τόν έπί ϊσοις δροις τίμιον καί 
δίκαιον Ανταγωνισμόν, καί δίδουν Απτόν 
παράδειγμα διά τούς έπί έτέρων κοινω
νικών πεδίων Ανταγωνισμούς τών λαών.
Οί ’Ολυμπιακοί άγώνες έξαίρουν τήν 
Ατομικήν προσπάθειαν καί δέν έπιτρέπουν 
τάς διακρίσεις μεταξύ έθνών, φυλών, 
πολιτικών συστημάτων καί πεποιθήσεων, 
τάξεων, οικονομικής καταστάσεως ή 
κοινωνικής άναπτύξεως. Οϋτω προωθούν 
τήν διεθνή κατανόησιν, Αναπτύσσουν 
μεταξύ τών νέων τήν καλώς έννοουμένην 
έλευθερίαν καί δημιουργούν τήν ιδεώδη 
κοινωνικήν συμβίωσιν.

Ή  ιδεώδης κοινωνία βασίζεται είς 
άνθρώπους κατέχοντας τό «γνώθι σαύτόν» 
είς Ανθρώπους έχοντας αύτοπεποίθησιν, 
σεβασμόν πρός τούς άλλους, πίστιν 
είς τά Ιδανικά, Ανεξαρτησίαν γνώμης 
καί δράσεως, καί όρθήν καί ύγιά δημο
κρατικήν νοοτροπίαν καί συμπεριφοράν.

Ό  Κουμπερτέν φαίνεται βαθύτατα 
έπηρεασμένος άπό τόν καταπληκτικόν 
θεσμόν τής άρχαίας «έκεχειρίας». Έπί 
ώρισμένον χρονικόν διάστημα πρό καί 
μετά τήν τέλεσιν τών άρχαίων ’Ολυ
μπιακών άγώνων, κατέπαυον αί έχθρο- 
πραξίαι μεταξύ τών άρχαίων πόλεων, 
καί ή περιοχή τής "Ηλιδος καθίστατο 
ιερά. Ούδείς ένοπλος έκυκλοφόρει. Είναι 
Ανάγκη νά σημειωθή έδώ ότι τό μεγίστης 
ισχύος θέσμιον τής έκεχειρίας, τό όποϊ- w 
ον συνώδευε τούς Αγώνας καθ’ δλην τήν £ 
διάρκειαν τής ιστορικής των πορείας, 
ήτοι έπί 1200 περίπου έτη, διετηρήθη 
χωρίς νά έπιβληθή δΓ έτέρας δυνάμεως, 
πολιτικής ή στρατιωτικής, παρά μόνον 
διά τού κύρους τού ήθικού του περιεχο
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μένου. ΕΙς αυτό τό ηθικόν περιεχόμενον 
τών άγώνων έπίστευεν ό Κουμπερτέν 
όταν Ελεγε:
«Ή  'Ολυμπιακή Κίνησις καί οί 'Ολυ
μπιακοί 'Αγώνες ύπηρετοϋν Ενα λόγικόν 
καί σοφόν ειρηνικόν διεθνισμόν καί 
Εξυπηρετούν μίαν κοινωνικήν ειρήνην 
τόσον διά τά διάφορα Έθνη, όσον καί 
εις διεθνή κλίμακα καί βοηθούν οδτω 
εις μίαν στερεόν ήθικήν καί ύγιεινήν 
άγωγήν».

Ή  συμφιλίωσις τών ’Εθνών κατά τούς 
'Ολυμπιακούς άγώνας άρχίζει άπό τήν 
γνωριμίαν, τάς σχέσεις καί τήν άνάπτυξιν 
φιλίας μεταξύ τών άτόμων. Εις τούς 
'Ολυμπιακούς άγώνας δέν ύπάρχει βαθμο
λογική κατάταξις τών 'Εθνών καί 
άπό τήν Επιτυχίαν τών άτόμων δέν Επι
τρέπεται νά έξαγάγωμεν συμπεράσματα 
διά τήν άνωτερότητα ένός Έθνους, 
μιας φυλής, ένός πολιτικού συστήματος. 
Ό ωραίος καί καθαρός άγων παραμένει 
προσπάθεια άπολύτως άτομική, ή δέ 
φιλική συμπεριφορά, καί ή κατανόησις 
μεταξύ τών άθλητών Επηρεάζει τό μέγα 
πλήθος καί άποδεικνύει ότι ύπάρχει 
πεδίον όπου οί άνθρωποι ήμπορούν 
νά συναγωνίζωνται μέν, άλλά ό άνταγω- 
νισμός των νά κινήται Επί ιδανικού 
Επιπέδου χωρίς συμφέροντα συλλογικά 
καί διαμάχας Εθνικός. Πρός αύτήν 
τήν κατεύθυνσιν δέν συναντώνται Εμπό
δια. Ούτε ή διαφορά τών γλωσσών, ούτε 
ή διαφορά τού χρώματος τού δέρματος, 
ούτε ή πολιτική ή θρησκευτική τοπο- 
θέτησις, ούτε ή κοινωνική προέλευσις 
συνθέτουν στοιχεία διαφορών, άρκεΐ 
ή άμιλλα νά Εχη εύγενή κίνητρα καί νά 
όρμάται άπό τήν πίστιν εις κοινά ιδανικά.

Οί 'Ολυμπιακοί άγώνες άποτελοΰν 
διεθνή θεσμόν άπολύτως άνεξάρτητον, 
Ελεύθερον, άπηλλαγμένον Εθνικών, πολι- 

, τικών, οικονομικών ή άλλων δεσμεύσε
ων. Διά τής άνεξαρτησίαςαύτήςέξασφαλί- 
λίζεται ή πραγματοποίησις τών Επι
διώξεων καί τών σκοπών τής 'Ολυμπια
κής ’Ιδεολογίας. Ό  Κουμπερτέν έθεώρει 
τήν αύτονομίαν τής 'Ολυμπιακής ’Ιδέας 
μοναδικόν παράγοντα τής έξελίξεως 
τών άγώνων καί τής καθιερώσεως τής 
άκλονή ιου συνεχείας των, καί διά τόν 
λόγον τούτον άπηγόρευσεν Εξ άρχής 
τήν άνάμιξιν πάσης πολιτικής, οικονο
μικής, κοινωνικής ή άλλης Επιρροής.

Ή  άνεξαρτησία αύτη έπεκτείνεται 
καί εις τάς Έθνικάς 'Ολυμπιακός ’Επί
τροπός τών διαφόρων Κρατών καί ούτως 
Επιτυγχάνεται ή διεθνής άνεξαρτησία 
τής 'Ολυμπιακής ’Ιδέας.

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ άγώνες δέν 
πρέπει νά θεωρούνται ώς γεγονός κατά 
τό όποιον Εξαίρεται ή σωματική καί μυϊ
κή ίκανότης τού άνθρώπου καί μόνον. Οί 
'Ολυμπιακοί άγώνες είναι κατά βάσιν 
γεγονός πνευματικόν, διότι ούδείς άγών 
σωματικός συντελείται αν δέν προηγηθή 
Εντονος καί άφοσιωμένη πνευματική 
προπαρασκευή. Ή  παρουσία τού πνεύ
ματος γίνεται άντιληπτή καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν τής άθλητικής προσπάθειας. 
Ό άγών προϋποθέτει όχι μόνον τήν 
τελείαν προπαρασκευήν, άλλά καί τήν 
γενικήν έπιστράτευσιν όλων τών δυνά
μεων τού άνθρώπου, σωματικών, ψυχι
κών καί πνευματικών. Ούτως οί άγώνες 
στηρίζονται ούσιωδώς Επί πνευματικής 
βάσεως άφοΰ προϋποθέτουν τήν έπι- 
στράτευσιν τών πνευματικών καί ψυχικών 
δυνάμεων τού άτόμου.

Οί 'Ολυμπιακοί άγώνες είναι ή παγ
κόσμιος περιοδική Εορτή τής άνθρωπίνης 
άνοίξεως. Κατά τήν διάρκειαν τής μεγά
λης αύτής Εορτής δέν Επιδεικνύονται 
μόνον τά σωματικά Επιτεύγματα τής νέας 
γενεάς, άλλά καί τά πνευματικά, τά Επι
στημονικά καί τά καλλιτεχνικά.

Οί 'Ολυμπιακοί άγώνες συγκεντρώνουν 
τό άνθος τής παγκοσμίου νεότητος 
εις ένα εύγενή άνταγωνισμόν άληθώς 
θαυμαστόν. Ό  νέος ό όποιος θά φθάση 
εις τόν 'Ολυμπιακόν στίβον, διά νά αί- 
σθανθή τήν ύψίστην τιμήν ότι, άντι— 
προσωπεύων τήν πατρίδα του, θά άντι- 
μετωπίση τούς καλλιτέρους άθλητάς τών 
Εθνών, Εχει ύποβληθή εις μίαν Εντονον 
προετοιμασίαν Επί μακράν χρονικήν 
περίοδον.

Ή  Επιθυμία τής διακρίσεως τόν όδηγεϊ 
εις τούς ύπερβολικούς κόπους καί μό
χθους τής Εντατικής προπαρασκευής, 
Ενώ γνωρίζει ότι τό μόνον βραβείον τής 
νίκης του θά είναι ό άπλοΰς στέφανος.

Αύτή ή Επιθυμία τής διακρίσεως άπο- 
τελεί φιλοσοφικόν θέσφατον, άπό τών 
άρχαιοτάτων χρόνων, άφ’ δτου καθιερώ- 
θησαν οί άγώνες. Ό  άνθρωπος διδάσκε
ται οΰτω ότι κάθε νίκη δέν πρέπει κατ’ 
άνάγκην νά συνεπάγεται ύλικόν όφελος, 
άλλά ότι τό μέγα όφελος Εκ τής συμμετο
χής του εις τόν ΰψιστον τών άγώνων, 
όπως οί 'Ολυμπιακοί, είναι ή έπιβρά- 
βευσις καί άναγνώρισις τής προσπά
θειας τήν όποιαν κατέβαλε διά νά φθάση 
εις τόν 'Ολυμπιακόν στίβον.

Ή  διδασκαλία αύτη έπεκτείνεται άπό 
τόν άθλητικόν στίβον είς τόν κοινωνικόν 
καί ό νέος είναι τώρα Ετοιμος νά άποδυθή 
είς τούς κοινωνικούς καί άνθρωπιστικούς 
άγώνας διά τό καλόν όλοκλήρου τής 
άνθρωπότητος. Οΰτω ή Επιθυμία τής 
διακρίσεως άποβαίνει ΰψιστον κίνητρον 
μέ εύεργετικά άποτελέσματα Επί τής Εν 
γένει έξελίξεως τού άτόμου.

Κατά τόν ίδιον τρόπον είναι Επαινετή 
καί ώφέλιμος ή προσπάθεια τού μεγάλου 
άριθμοΰ τών νέων οί όποιοι προετοιμά
ζονται μέν, άλλά δέν Επιτυγχάνουν τελι- 
κώς νά έπιλεγοΰν μεταξύ τών άριστων. 
Αύτούς τούς συνοδεύει ή γνώσις ότι 
προσεπάθησαν, ότι έμόχθησαν καί ότι 
άποκομίζουν άπό τήν άποτυχίαν τό μέγα 
δίδαγμα τής Εντόνου καί τίμιας προσπά
θειας καί τής Επιμονής.

Έκαρπώθησαν τά ωφελήματα τής προ
παρασκευής, έδιδάχθησαν άπό τάς άρχάς 
τού 'Ολυμπιακού ’Ιδεώδους καί είναι 
έτοιμοι νά τάς έφαρμώσουν κατά τήν 
περίοδον τής ζωής των.

Οί 'Ολυμπιακοί άγώνες συγκεντρώνουν 
τούς έρασιτέχνας άθλητάς όλων τών 
’Εθνών είς Ενα τίμιον Επί ϊσοις όροις 
συναγωνισμόν. Αύτή είναι ή πρώτη 
καί θεμελιώδης πηγή τής 'Ολυμπιακής 
’Ιδεολογίας. Είς τούς 'Ολυμπιακούς άγώ
νας λαμβάνουν μέρος μόνον έρασιτέχναι 
άθληταί καί ή άρχή αύτή Εχει τεθή άπό 
τήν πρώτην στιγμήν τής έκκινήσεως 
τής προσπάθειας διά τήν άνάπτυξιν 
τής συγχρόνου 'Ολυμπιακής κινήσεως. 
Οί εύγενεϊς σκοποί τούς όποιους έπι- 
διώκομεν νά έπιτύχωμεν διά τού άθλη- 
τισμού, μόνον τότε είναι δυνατόν νά 
πραγματοποιηθούν όταν δέν ύπάρχουν 
ύλικά κίνητρα καί συμφέροντα.

Ό  Κουμπερτέν έγνώριζεν ότι τό μέλ
λον τής άνθρωπότητος εΰρίσκεται είς 
χεϊρας τών νέων. Έπίστευεν ότι ό Ερασι
τεχνικός άθλητισμός είναι τό κοινόν 
Εδαφος όπου δύναται νά συναντάται 
ή μέλλουσα γενεά Επί ϊσοις όροις άνα-

πτύσσουσα τάς δυνάμεις της. Μόνον ό 
Ερασιτεχνικός άθλητισμός περιέχει Εντός 
του στοιχεία διά τήν βελτίωσιν τού χα- 
ρακτήρος καί μόνον οί νέοι οί όποιοι 
άκολουθοΰν τάς άρχάς τού εύγενοΰςς 
συναγωνισμού, θά δυνηθοΰν άργότερον 
νά όδηγήσουν τούς λαούς είς τόν ειρη
νικόν δρόμον τής κατανοήσεως καί άλλη- 
λοεκτιμήσεως.

Ό  Κουμπερτέν είπε:
«Δέν είργάσθημεν οί φίλοι μου καί 

Εγώ διά νά άνασυστήσωμεν τούς 'Ολυ
μπιακούς άγώνας ώστε νά δημιουργήσετε 
άπό αύτούς θέματα μουσείου ή κινηματο
γράφου, ούτε νά τούς οίκειοποιηθούν 
άλλοι δι’ Εμπορικά θέματα, ή διά πολι
τικήν έκμετάλλευσιν. Ήθελήσαμεν άνα- 
βιούντες Ενα θεσμόν 25 αιώνων νά σάς 
παράσχωμεν τήν εύκαιρίαν ΐνα κατα- 
στήτε καί πάλιν μϋσται τής θρησκείας 
τών σπόρ, όπως τήν είχον συλλάβει οί 
μεγάλοι πρόγονοι. Είς τόν σύγχρονον 
κόσμον, τόν πλήρη μεγάλων δυνατοτή
των, κόσμον τόν όποιον άπειλοΰν Επι
κίνδυνοι καταπτώσεις, ό 'Ολυμπισμός 
δύναται νά άποτελέση μίαν σχολήν ήθικής 
εύγενείας καί άγνότητος, όσον καί 
σωματικής άντοχής καί Ενέργειας. Αύτά 
όμως προϋποθέτουν τήν άνάγκην όπως 
σείς οί άθληταί άνυψώνετε άδιαλείπτως 
τήν Ιδέαν περί άθλητικής τιμής καί άφι- 
λοκερδείας είς τό ύψος τής μυϊκής 
δυνάμεώς τής όρμής σας».

Ή  ιδέα τού Ερασιτεχνισμού είς τήν 
βάσιν της είναι άπλουστάτη. "Η ύπάρ
χουν ύλικά ώφέλη Εκ τής άθλητικής 
έπιδόσεως ή διατηρείται ή εύγενής καί 
άνευ ούδενός ύλικοΰ συμφέροντος προσ
πάθεια. Έ ν τούτοις άπό τήν άρχήν τής 
άναβιώσεως τών 'Ολυμπιακών άγώνων 
τό θέμα τούτο έδημιούργει σοβαρά προ
βλήματα.

Ό  Ερασιτεχνισμός είναι Ενα αίσθημα 
τό όποιον ούτε μετρεΐται ούτε δια- 
τιμάται μέ χρήματα. Ό πως τό θρησκευ
τικόν αίσθημα προέρχεται Εσωθεν, όπα>ς 
ή φιλανθρωπία είναι αίσθημα τό όποιον 
ικανοποιεί τόν Εσωτερικόν κόσμον ένός 
άνθρώπου, όπως ή φιλία, ή άγάπη, οΰτω 
καί ό Ερασιτεχνισμός είναι Εσωτερικός 
πλούτος ικανοποιούμενος μέ τήν Εντονον 
προσπάθειαν νά έπιτύχη ό άνθρωπος 
ιδεολογικός διακρίσεις τάς όποιας ούδείς 
νά δύναται νά ύποτιμήση ύλιστικώς. 
Ό  κόσμος θά ήτο άξιολύπητος χωρίς 
αύτά τά άνθρώπινα αισθήματα.

Τά μεγάλα καλλιτεχνήματα Εγιναν 
άπό άνθρώπους οί όποιοι δέν είχον 
σκεφθή κατά τήν έμπνευσίν των τό ύλικόν 
όφελος καί αί μεγάλοι Επιδόσεις τών 
άθλητών δέν έπραγματοποιήθησαν κατό
πιν ύποσχέσεων δι’ ύλιστικάς άπολαυάς.

Όφείλομεν νά άγωνισθώμεν ΐνα δια- 
τηρηθή ή άρχική άξιοπρεπής άπλότης 
τών άγώνων, αί αισθητικοί καί ήθικαί 
άρχαί τών άγώνων καί νά μήν έπιτρέ- 
ψωμεν νά μεταβληθοΰν είς Εμπορικός 
Επιχειρήσεις ή θεάματα ή νά τούς έκμε- 
ταλλευθούν διά πολιτικά ή οικονομικά 
κέρδη.

Είναι βεβαίως δυνατόν νά συμβοΰν 
παραβιάσεις τών άρχών καί τών κανόνων 
κατά τήν διάρκειαν τής πορείας τών 
'Ολυμπιακών 'Αγώνων. Ή  έπαγρύπνησις 
Επί τής διατηρήσεως άλωβήτου τού πνεύ
ματος τών άγώνων καί τών ήθικών άρχών 
των είναι έργον όλων μας.

Υπάρχει καί μία άλλη χαρά προερχο- 
μένη άπό μίαν άλλην άφανή ώραίαν νίκην. 
Ή  Εθελοντική προσέλευσις καί ή μακρά 
θητεία είς τόν άθλητισμόν. Ή  θητεία
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είναι θεσμός στρατιωτικός καί είναι 
ύποχρεωτική δι’ ώρισμένον χρονικόν 
διάστημα σύντομον, ένός ή τό πολύ δύο 
Ετών. Ή  θητεία εις τά σπόρ είναι μακρά 
καί δέν είναι ύποχρεωτική, άλλα Εθε
λοντική, ’Αρχίζει άπό τήν ώραν πού ό 
κάθε άθλητής ακολουθεί τόν δρόμον 
πρός τό στάδιον. Ό  δρόμος είναι σπαρ
μένος μέ πειρασμούς. Εύκολες άπολαύ- 
σεις, φθηνές χαρές, πρόχειρες διασκε
δάσεις, γρήγορα κέρδη. 'Ο άθλητής 
κερδίζει τήν πρώτην του νίκην όταν παρα- 
κάμψη τούς πειρασμούς καί φθάση εις τό 
στάδιον μέ τήν άπόφασιν καί μέ τήν 
θέλησιν νά κάμη τήν Εθελοντικήν του 
θητείαν. "Εκαμε έτσι τό πρώτον μέγα 
βήμα καί άπέδειξεν ότι Επιθυμεί νά γίνη 
τέλειος ανθρώπινος τύπος.

’Αλλά Εθελοντική Επίσης είναι ή 
προσφορά τών χιλιάδων φιλάθλων οί 
όποιοι ύπηρετοΰν μΕ άφοσίωσιν τόν 
άθλητισμόν καί τά σπόρ ώς όργανωταί, 
κριταί, διοικητικά στελέχη τών διαφόρων 
αθλητικών σωματείων καί τεχνικών Επι
τροπών κ.λ.π. Χωρίς τήν μεγίστην υπη
ρεσίαν καί τήν άφοσιωμένην Εθελοντικήν 
προσφοράν τών χιλιάδων αυτών φιλά
θλων, ή όργάνωσις καί τέλεσις οίουδή- 
ποτε άγώνος, άπό τού Ετησίου διαγωνι
σμού ένός σωματείου, μέχρι τών άπεράν- 
των εις Εκτασιν ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, 
θά ήτο άδύνατος. Ό λοι αυτοί οί φίλαθλοι 
έχουν σαφή τήν συνείδησιν τής μεγίστης 
προσφοράς των ή όποια όφείλεται εις 
τήν άγάπην τών σπόρ, εις τήν πίστιν 
ότι Εξυπηρετούν άνώτερα ιδανικά καί 
συμβάλλουν κατ’ αυτόν τόν τρόπον εις 
τήν πραγματοποίησιν τών εύγενών Επι
διώξεων τού άθλητισμοΰ καί τής ’Ολυ
μπιακής Κινήσεως.

Κατ’ Επέκτασιν δυνάμεθα νά είπωμεν 
ότι μέγα μέρος τών θεατών τών Ερασι
τεχνικών άγώνων, προσέρχονται εις τά 
στάδια μέ τήν πεποίθησιν ότι συμβάλ
λουν μέ τόν όβολόν των εις τήν άνάπτυ- 
ξ ιν  καί ένίσχυσιν τής άθλητικής προσ
πάθειας διότι πιστεύουν εις τά ιδανικά 
τών άγώνων.

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ’Αγώνες Εστε- 
ρεώθησαν εις τήν συνείδησιν τών λαών 
ώς θεσμός παγκοσμίου κύρους. Όφεί- 
λομεν τώρα, μέ θάρρος καί άποφασιστι- 
κότητα, νά προχωρήσωμεν εις τήν δευ- 
τέραν φάσιν τών προσπαθειών μας. Αύτη 
περιέχει τήν συνειδητοποίησιν τών άρχών 
τής ’Ολυμπιακής κινήσεως καί τήν 
διάδοσιν καί έπικράτησιν, ανευ συμβι
βασμών καί παρεκκλίσεων, τώ ν ’Ολυμπια
κών ιδεωδών. Διατηροΰμεν άκεραίαν 
τήν π ίστιν μας ότι ύπηρετοΰμεν μίαν 
όρθήν καί αίωνίαν φιλοσοφίαν, ή όποια 
συνδυάζει τήν σκέψιν μέ τήν δράσιν καί 
σκοπεί εις τήν βελτίωσιν τού άνθρωπίνου 
τύπου πρός τό συμφέρον τής παγκοσμίου 
άνθρωπίνης κοινότητος.

ΟΤΤΟ ΣΙΜΙΤΣΕΚ
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Διευθυντοϋ 'Εθνολογικού ΜουσείουΟλόκληρη ή πανάρχαια ιστορία 
τοϋ Ελληνισμού μέ τις άναρί- 
θμητες μορφές δημιουργίας στην 
Τέχνη καί τήν πνευματική ζωή 

συγκεντρώνει συμπυκνωμένη στήν ’Ολυ
μπία, τήν αρχαιότερη κοιτίδα του.

Πολλές άπό τις διηγήσεις για τούς μυ
θικούς ήρωες καί ιδιαίτερα γιά τούς ’Ατρεί
δες, πού έγαλούχησαν μέ τούς άθλους τους 
τήν έλληνικήν άρχαιότητα έδώ είχαν τις 
ρίζες τους. Ό  ιδρυτής τής πολυτραγουδι- 
σμένης δυναστείας των Μυκηνών, ό Πέ- 
λοψ, πού άπ’ αυτόν πήρέ τό όνομά της 
όλόκληρη ή Πελοπόννησος, έδώ βασίλευσε 
γιά πρώτη φορά.

Πολύ ένινρίς, διακόσια περίπου χρόνια 
πριν άπό τα άλλα 'Ιερά τής Ελλάδος, ή 
’Ολυμπία έπιβλήθηκε (στά 776 π.Χ.) σάν 
πανελλήνιο θρησκευτικό κέντρο καί συγκέν
τρωσε τό άπάνθισμα τής σωματικής ρώμης, 
άλλά καί τής καλλιτεχνικής καί πνευματι
κής δραστηριότητος τών Ελλήνων.

Τά άφιερώματα πού πλημμύριζαν κατά 
χιλιάδες τον χώρο τοϋ Ίεροϋ καί τούς 
ναούς του, άντιπροσούπευαν τήν Τέχνη 
όχι μόνο τής ’Ολυμπίας καί τής περιοχής 
της, τής ’Ηλείας, άλλά καί ολοκλήρου τοϋ 
Έλληνικοΰ κόσμου, μέ τά πολυάριθμα κα
τά πόλεις ανεξάρτητα καλλιτεχνικά έργα- 
στήρια. Σπάνια συμβαίνει άρχαιολογική 
Συλήογή νά προσφέρη τόσο πλήρη τήν ει
κόνα τής έλληνικής Τέχνης σέ όλες τις 
φάσεις της καί μάλιστα μέ τόσο άνεξάντλη- 
το άριθμό άριστουργημάτων όσο ή Συλλο
γή τοϋ Μουσείου ’Ολυμπίας. Ωστόσο, άπό 
τά έργα Τέχνης δέν ήταν τά λίθινα ή μαρ
μάρινα άφιερώματα, άλλά τά χάλκινα πού 
έδέσποζαν πέρα γιά πέρα στο 'Ιερό. Δίπλα 
στις χιλιάδες χαλκά άναθήματα πού έχουν 
δώσει οί άνασκαφές στήν 'Ιερά ’Ά λτι καί 
τις εκατοντάδες βάσεις χαλκών άγαλμάτων, 
λιγοστά είναι τά θραύσματα μαρμάρινων 
άγαλμάτων άπό τήν άρχαϊκή καί κλασσική 
έποχή. Χρησιμοποιήθηκε βέβαια τότε καί 
τό μάρμαρο, ό πωρόλιθος καί ό πηλός καί 
στήν ’Ολυμπία, άλλά σχεδόν μόνο γιά τήν 
διακόσμησή τών ναών τοϋ Ίεροϋ ή μόνο 
κατά τούς ύστερους χρόνους. Γιατί στο 
κέντρο αύτό, όπου καλλιεργήθηκε έπίμονα 
η δωρική άντίληψη ζωής, καί άποθεώθηκε 
τό γεροδεμένο καί ήλιοκαμμένο στούς άγώ- 
νες άνδρικό σώμα, ό χαλκός προσφερόταν 
σάν ή μόνη κατάλληλη ύλη γιά τήν παρά

στασή του. Τό μάρμαρο μέ τή διάφανη 
λευκότητά του καί τήν τρυφεράδα του, 
ταίριαζε καλύτερα στή βαθύτατα άνΉθετην 
άντίληψη τήν ιωνική, όπου τήν αυστηρότη
τα παραμερίζει ή χαρά τής ζωής. Είναι ή 
δεύτερη φορά στήν έλληνική γή —ή πρώτη 
ήταν στή Σπάρτη—πού ή άνθρώπινη βού
ληση μεταμορφώνει ένα τοπίο άπό λυρικό 
καί ήπιο, σέ αύστηρό, άρρενωπό. Δέν είναι 
έδώ τό φυσικό έράσμιο περίγυρο πού προ
σδιόριζε τόν χαρακτήρα τοϋ Ίεροϋ, άλλά 
τό χρώμα καί ή ύφή τών άναριθμήτων 
χαλκών άφιερωμάτων, πού έστησε τό πα
νελλήνιο γιά νά έξάρη τό δωρικό αύτό ιδεώ
δες ζωής. Τόν χαρακτήρα αύτόν συμπλή
ρωνε άποφασιστικά ή άποκλειστική κυ
ριαρχία, ώς τόν 4ον αιώνα π.Χ., τοϋ δω
ρικού ρυθμοΰ στις πιο αύστηρές καί βαριές 
του άναλογίες σέ όλα άνεξαρτήτως τά οι
κοδομήματα, κατασκευασμένα άπό τόν 
έγχώριο κογχυλιάτη λίθο.

Πλουσιωτάτη καί μοναδική στόν κόσμο 
ή Συλλογή χαλκών τοϋ Μουσείου ’Ολυ
μπίας άγκαλιάζει τά χίλια καί πλέον χρό
νια ζωής τής έλληνικής Τέχνης άπό τά 
πρώτα της δειλά βήματα κατά τούς ήρωϊ- 
κούς χρόνους, ώς τις ποικίλες μεταμορφώ
σεις καί άναδρομές της άπό τήν άρχαϊκή ώς 
τήν ρωμαϊκή έποχή. Τά χαλκά αυτά άνα
θήματα, άφιερωμένα άπό πόλεις καί ιδιώ
τες, είχαν άρχίσει νά συσσωρεύωνται στό 
Ιερό ήδη άπό τή γεωμετρική έποχή (900- 
700 π.Χ.) Τά έργα τής περιόδου αυτής— 
παραστάσεις θεών, πολεμιστών καί ζώων 
άπό χυτό συμπαγή χαλκό ή σφυρήλατες σέ 
έλάσματα—όλα είναι χωρίς έξαίρεση μι
κρού μεγέθους, όπως άλλωστε καί όλα τά 
έργα τής πλαστικής τής Γεωμετρικής έπο- 
χής. ’Από τά άνθρωπόμορφα άγαλμάτια 
είναι δύσκολο νά ξεχωρίση κανείς ποιά 
παριστοΰν θεούς καί ποιά ήρωες ή κοινούς 
θνητούς, γιατί τών θεών καί τών ήρώων 
δέν είχαν άκόμη τότε άποκρυσταλλωθή τά 
ιδιαίτερα σύμβολα. Τό πλήθος αύτό τών 
χαλκών ειδωλίων, άρχικά πρωτόγονον, 
μέ άφελές καί ύποτυπώδες πλάσιμο, φάνε- 
ρώνει μιά γοργή όργανική έξέλιξη προς 
άρχιτεκτονική διάρθρωση τών σωμάτων. 
Τήν διάρθωση αύτή, καθαρά σχηματική

καί έξωτερική στήν άρχή, διατρέχει στά 
ύστερα έργα εσωτερική δύναμη. Οί άρχικά 
άγωνιώδεις καί σχεδόν κρυσταλλικές μορ
φές άποκτοΰν τότε σάρκα καί πλημμυρί
ζουν άπό ζωή. Δέν ύπάρχει άμφοβολία πώς 
ή έπίμονη άσκηση τής χαλκοπλαστικής 
είχε σημειώσει άξιόλογη πρόοδο καί είχε 
φθάσει κατά τό τέλος τοϋ 8ου αιώνα π.Χ. 
σέ σπουδαίες έπιτεύξεις.

Οί καλλιτέχνες τότε κυρίαρχοι πιά τής 
τεχνικής τους, πλάθουν τά γεωμετρικά 
ειδώλια άνθρωπίνων μορφών καί ζώων, 
άποδίδοντάς τα σέ απλά, άπέριττα καί κα
θαρά περιγράμματα. Άνταποκρίνονται έτσι 
οί μορφές περισσότερο στά όντολογικά 
άρχέτυπά τους καί όχι στά περιπτωσιακά 
έξατομικευμένα δημιουργήματα, τά δεμένα 
στόν τόπο καί στό χρόνο. ’Απαλλαγμένες 
άπό τό περιττό καί τήν λεπτομέρεια θυμί
ζουν περισσότερο τις ιδέες τών ειδών καί 
όχι τήν έφήμερη όψη τους.

Ή  έποχή πού άκολουθεΐ, «ή άνατολίζου- 
σα» (700—600 π.Χ. περίπου), χαρακτη
ρίζεται άπό εισροή νέων στοιχείων, πού 
έμπλουτίζουν τήν έλληνική Τέχνη. Τά νέα 
αύτά στοιχεία φέρνει στήν Ελλάδα ό έντα- 
τικός άποικισμός, πού κορυφώνεται κατά 
τόν 7ον αιώνα π.Χ. άνοίγοντας νέους ορί
ζοντες καί προκαλώντας άπέραντον όργα- 
σμό στή σκέψι καί στή ζωή τών 'Ελλήνων.

Διψασμένοι γιά τό άγνωστο καί γιά πλού
το, όχι μόνο υλικό άλλά καί πνευματικό, οί 
"Ελληνες θαλασσοπόροι ξανοίγονται στά 
πιο τολμηρά ταξίδια καί γυρίζουν κάθε φο
ρά στήν πατρίδα μέ θαυμαστές διηγήσεις 
άπό τις πολυκύμαντες περιπλανήσεις τους 
σέ άγριες θάλασσες καί παράξενες χώρες. 
Μέ τις διηγήσεις αυτές, συναρπαστικά 
άκροάματα σέ μιά έποχή πού δεσπόζει ή 
μαγεία τοϋ μύθου, οί ταξιδεμένοι φέρουν 
άπό τις μακρινές χώρες κυρίως άπό τήν 
σοφή ’Ανατολή, νέες μυθικές μορφές, φαν
ταστικά δαιμονικά τέρατα (Γρύπες, “Αρπυι- 
ες, Χίμαιρες, Πηγάσους, Μέδουσες). Οί 
παραστάσεις τών μορφών αύτών καί τών 
σχετικών διηγήσεων, σφυρήλατες ή χυμέ
νες σέ χαλκό, βρέθηκαν σέ έκπληκτικά με- 
γάλον άριθμό στό Ιερό ’Ολυμπίας, θά 
πρέπει λοιπόν νά ήταν άναρίθμητες τήν
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Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟ

της: ολύμπιας:

εποχή έκείνη στον ιερό χώρο. Άνάμεσά 
τους είναι πολλά έργα γνήσια άνατολικά 
τοϋ 8ου ή 9ου αιώνα π.Χ. Είναι αύτά πού 
έφεραν οί εύσεβεΐς άναθέτες άπό την Φοι
νίκη, ή τήν ’Ασσυρία καί δείχνουν τούς 
στενούς δεσμούς πού είχε τότε τύ 'Ιερό μέ 
τήν ’Ανατολή καί τις έκεϊ έλληνικές άποι- 
κύες. Τα θέματα αύτά μαζί μέ πολλές 
τεχνικές έπιτεύξεις τής ’Ανατολής υιοθε
τούν οί "Ελληνες, μόνο πού στή σοφία τής 
’Ανατολής, έβαλε ή Ελλάδα τή δική της 
σφραγίδα, τή λιτότητα, τό μέτρο καί τον 
αύστηρό λόγο.

Στην ίδια αυτή έποχή, φανερώνονται καί 
οί πρώτες απόπειρες κατασκευής πλαστι
κών έργων σέ μαγαλύτερες διαστάσεις καί 
εγκαινιάζεται ή νέα τεχνική κατασκευής 
χαλκών έργων έγκοίλων (ώς τότε μόνο 
συμπαγών). Τότε καί οί θεοί τοΰ Όλύμπου 
καί οί ήρωες προβάλλουν στην τέχνη μέ 
διαμορφωμένα τά χαρακτηριστικά καί τά 
σύμβολά τους (ό Ζευς μέ τον κεραυνό, ή 
Άθηνα μέ τήν αιγίδα, ό Ηρακλής μέ τήν 
λεοντή κ.λ.π.) ξεχωρίζοντας έτσι άπό τις 
παραστάσεις τών κοινών θνητών.

Ή  πρώιμη καί ώριμη άρχαϊκή τέχνη 
(6ος αιώνας π.Χ.) άντιπροσωπεύεται στο 
Ιερό μέ έξοχα έργα. Δυστυχώς οί μεγάλες 
χάλκινες δημιουργίες τής έποχής δέν σώ
θηκαν, έκτός άπό έλάχιστες εξαιρέσεις, 
ωστόσο πολυάριθμα είναι τά άγαλμάτια 
καί τά σφυρήλατα έλάσματα μέ θέματα άπό 
τά έργα τών θεών, τούς άθλους τών διογε
νών ήρώων, δπως καί άπό τήν καθημερινή 
ζωή τών θνητών. Οί μορφές μεστές, γερο
δεμένες καί σέ άσταμάτητη δράση, άνα- 
δίδουν μέ τό μειδίαμα άπό τά βάθη τοϋ 
είναι τους τήν αισιοδοξία τής γενιάς αυτής, 
έκφράζοντας ένα ιδανικό άρχοντιάς, σι
γουριάς καί μεγαλωσύνης.

"Οχι λιγώτερο άξιόλογα καί πολυά
ριθμα είναι τά χαλκά όπλα, άμυντικά καί 
επιθετικά πού προέρχονται άπό τις άνασκα- 
φές στό Ιερό καί άπαρτίζουν τήν πλουσιώ- 
τερη συλλογή όπλων στον κόσμο. Τα περισ
σότερα είναι άναθήματα έλληνικών πόλεων, 
δεκάτη στό θεό άπό τά λάφυρα νικηφόρου 
μάχης μερικά μενονωμένων Ελλήνων. 
Πολλά άπ’ αύτά, κράνη άσπίδες, θώρακες, 
αιχμές δοράτων κ. ά. είναι άρίστης έργα- 
σίας. Ό  μεγάλος άριθμός τών όπλων αύτών 
στήν ’Ολυμπία, άντιπροσωπευτικών όλων 
τών γνωστών τύπων τής άρχαιότητος καί 
όλων τών φάσεων, άπό τή γεωμετρική ώς 
τήν κλασσική έποχή, έπέτρεψε τήν καλύ
τερη μελέτη τής μορφολογικής εξέλιξής 
τους καί συνέβαλε στή λύση πολλών προ
βλημάτων σχετικών μέ τήν πολεμική τέχνη 
τών άρχαίων.

Τά όπλα αύτά, τρόπαια τά περισσότερα, 
άπό πολέμους μεταξύ τών Ελληνικών πό
λεων, στημένα όπως ήταν τό ένα δίπλα στό 
άλλο (ένα τρόπαιο τής Σπάρτης άπό μάχη 
κατά τών Μεσσηνίων, δίπλα στό τρόπαιο 
τών Μεσσηνίων άπό άλλη μάχη κατά τών 
Σπαρτιατών), έδίδασκαν πόσο παροδικές 
καί μάταιες είναι τέτοιες έπιτυχίες. Καλ
λιεργούσε μέ τόν τρόπο αυτό τό Ιερό τήν 
ιδέα τής ειρήνης καί τής συναδέλφωσης με
ταξύ όλων τών Ελλήνων, πού ήταν κύριο 
μέλημα καί έργο του.

Τόν 5ον αιώνα π.χ. φθάνει τό Ιερό στήν 
ΰψιστη άκμή του καί πνευματική άκτινο- 
βολία. Δέν είναι πιά μόνο μέ τήν ’Ανατολή 
πού έχει στενούς δεσμούς άλλά καί μέ τή 
Δύση, δηλ. τόν έλληνικό κόσμο τών αποι
κιών τής Σικελίας καί τής Μεγάλης Ε λ 
λάδος (Νοτίου ’Ιταλίας) καί τών άκόμη πιό 
μακρινών στις άκτές τής Δυτ. Μεσογείου. 
Γι’ αύτό καί άπό τούς δέκα τρεις ναΐσκους 
τοΰ Ίεροϋ, τούς γνωστούς ώς θησαυρούς, 
μόνον δύο (τών Σικυωνίων καί τών Μεγα- 
ρέων) ήταν άφιερωμένοι άπό πόλεις τής 
Κυρίως Ελλάδος, ένφ οί ύπόλοιποι ήταν 
τών άποικιών ιδίως τής Δύσεως.

’Από τά άναθήματα τής έποχής αύτής, 
σώζονται μόνον μικρά έργα, δπως άλλωστε 
καί άπό τις προηγούμενες περιόδους ένώ τών 
όνομαστών έργων τής άγαλματοποιΐας καί 
τής άνδριαντόπόΐίας πού άναφέρουν οί αρ
χαίες πηγές δέν έχομε παρά έλάχιστα 
θραύσματα καί μερικών μόνο τις βάσεις. 
Ωστόσο καί άπό τά θραύσματα αύτά μπο
ρεί κανείς νά συλλάβη τήν τελειότητα τών 
έπιτεύξεων τής περιόδου αύτής, πού βέβαια 
άπήχησή τους βρίσκομε στά άγαλμάτια. 
Γιατί τά μικρά αύτά άριστουργήματα είναι 
βγαλμένα άπό τήν ίδια πλούσια άτμόσφαι- 
ρα πολλές φορές μάλιστα άπό τούς ίδιους 
όνομαστούς πλάστες τών μεγάλων έργων. 
Αύτά άκόμα καθρεπτίζουν τις βαθύτατες 
μεταβολές πού έχουν συντελεσθή τώρα στήν 
έλληνική ζωή καί σκέψη. Δέν είναι πιά 
όμως στήν άρχαϊκή έποχή, ή διήγηση πού 
συναρπάζει, άλλά ό άνθρωπος, μέ όλο τό 
άπύθμενο βάθος του καί τις άνεξάντλητες 
δυνατότητές του. Στό «δεινό ον» αύτό είναι 
στραμμένη όλη ή προσοχή. Αύτό τό δν μέ 
τά πάθη καί τις έξάρσεις του, δίνει τά 
συγκλονιστικά θέματα στήν τραγωδία τήν 
άντιπροσωπευτικώτερη ποιητική δημιουρ
γία τής γενιάς αύτής. Τώρα, κάθε άγαλμα 
στέκεται σέ άπόλυτη περισυλλογή καί 
άπομόνωση. Σάν ήρωας τραγωδίας άτε- 
νίζει προς τά ένδον καί παίζει τό ρόλο τής 
τραγικής μοίρας τοϋ άνθρώπου.

Τις καλλιτεχνικές έπιτεύξεις τοΰ 
καιροΰ αύτοΰ μάς δίνουν κατά τόν 
πιό συναρπαστικό τρόπον οί μαρμάρι
νες γλυπτικές συνθέσεις τοΰ ναοΰ 
τοΰ Διός (άετώματα καί μετόπες). 
"Οταν κατά τόν 6ον αιώνα π.Χ. ένας ισχυ
ρός σεισμός έσώριασε κάτω τά άγάλματα 
αύτά, τά σκέπασε ύστερα άπό λίγο ό πο
ταμός ’Αλφειός προστατευτικά, ώσπου 
στά 1875 τά έφερε καί πάλι στό φώς ή 
άνασκαφική έρευνα.

Οί μορφές δέν μειδιοΰν πιά, δπως στήν 
άρχαϊκή έποχή, τήν έφηβική περίοδο τής 
Ελληνικής τέχνης. Τώρα, στήν ώριμη ήλι- 
κία της, τό μειδίαμα έχει άντικαταστήσει 
ή αύστηρότητα καί στροφή προς τά ένδον 
τοΰ άνθρώπου. ’ Ηθος άκτινοβολοΰν οί μορ
φές, τό νέο ιδανικό τής γενιάς μετά 
τούς Περσικούς πολέμους, όπου χρονολο
γούνται τά γλυπτά αύτά. Γιά τόν λόγο τοΰ- 
το δικαιολογημένα ή περίοδος αύτή τής 
τέχνης , ονομάζεται περίοδος τοΰ αύστηροΰ 
ρυθμοΰ.

Στό άνατολικό άέτωμα, όπου παρασταί- 
νεται ή άρματοδρομία Πέλοπος καί Οίνο- 
μάου, οί μορφές σέ δραματική άκινησία καί 
έντονη περισυλλογή, κυριαρχούν στον χα
λιναγωγημένο δυναμισμό τους. Στό δυτικό 
άέτωμα, όπου παρασταίνεται Κενταυρο- 
μαχία, οί μορφές άντίθετα συμπλέκονται σέ 
ομάδες άνά δύο ή τρεις, συνθέτοντας έτσι 
ένα σύνολον γεμάτο δραματική κίνηση.

Οί μΰθοι καί τών δύο άετωμάτων δέν 
συγκινοΰν πιά μόνον γιά τήν διήγησή τους. 
Γίνονται τώρα φορείς ένός νέου μηνύματος.

Οί άδρές, τετράγωνες, γεροδεμένες μορ
φές τους έχουν γίνει σύμβολα πού έκφρά- 
ζουν τό πνεΰμα τής άμιλλας καί τοΰ άγώ- 
νος τοΰ άνθρώπου κατά τών χαοτικών καί 
άλογων δυνάμεων τής φύσεως πού τόν πε
ριβάλλουν καί είναι μέσα του. Αύτή ή 
ιδέα έκφράζεται μέ τήν άντίθεση άνάμεσα 
στήν όλο ήθικό κάλλος έκφραση τών προ
σώπων τών Ααπιθών καί Λαπιθίδων καί 
τήν ζωώδη διάπλαση καί έκφραση τών 
Κενταύρων πού έκπροσωποΰν τήν άδά- 
μαστη άλογη φύση. Αύτήν έχει ώς έργο 
νά ύποτάξη ό -Έλλην, ό άνθρωπος.

Οί δύο αύτές συνθέσεις-μηνύματα, ψηλά 
πάνω στό ναό δεσπόζοντας σ’ δλο τόν 
χώρο τοΰ Ίεροΰ, διαλαλοΰσαν καί θύμιζαν 
σταθερά, τό βασικό σκοπό τών ’Αγώνων, 
πού συστηματικά καλλιέργησε τό Ιερό 
άνάμεσα στους Έλληνες. Τήν κυριαρχία 
τοΰ Λόγου καί τής Τάξεως πάνω στό χάος 
καί τήν άλογία.

Τά έργα τοΰ 4ου αιώνα π. X. 
πού έδωσαν οί άνασκαφές στό Ιερό, 
άπηχοΰν καί αύτά τις τάσεις καί 
έπιτεύξεις τοΰ καιροΰ. Έχοντας π ί
σω τους μιά γερή' παράδοση καί μιά 
πλουσιωτάτη έμπειρία, οί καλλιτέχνες 
άναζητοΰν νέα μέσα έκφρασης, περισσότερο 
νατουραλιστικά καί ρεαλιστικά. Οί μορφές 
τώρα δένονται μέσα στό χρόνο, γίνονται 
πεπερασμένες, περιπτωσιακές. Τό ιδανικό 
τής μορφής τοΰ αιωνίου άνθρώπου, δπως 
είχε άποκρυσταλλωθή στήν άρχαϊκή καί 
κλασσική έποχή, έχει ξεπερασθή καί μαζί 
μ’ αύτό τό μέτρο καί ή λιτότητα. Συναντά
με βέβαια τά παλαιότερα χαρακτηριστικά 
σέ μερικά έργα καί τώρα, άλλά μόνο σά 
μακρινό άντίλαλο μιάς παλαιάς έποχής, 
πού έξακολουθεϊ νά διατηρή μερικούς ρο
μαντικούς οπαδούς.

Οί βαθύτατες αύτές μεταβολές έξηγοΰν 
τήν πολεμική τοΰ μεγάλου ρωμαντικοΰ 
τοΰ αϊώνος αύτοΰ, τοΰ Πλάτωνος, κατά τής 
τέχνης τοΰ καιροΰ του. Στήν ιδανική του 
πολιτεία γιά τό λόγο αύτό δέν δέχεται τούς 
καλλιτέχνες. Γιατί δπως έλεγε ή τέχνη τους 
δέν είναι πιά καθαρή άλλά φορτωμένη άπό 
φλυαρία, σοφιστεία καί άπάτη.

Τώρα πιά ό χαρακτήρας τοΰ Ίεροΰ έχει 
άλλοιωθή. Τά μαρμάρινα άναθήματα δέν 
είναι τόσο σπάνια. Τό μάρμαρο χρησιμο
ποιείται χωρίς φειδώ καί γιά τά οικοδομή
ματα, ώς τώρα χτισμένα άπό τόν έγχώριο 
κογχυλιάτη λίθο. Τέλος ή άλλαγή πού 
συντελεΐται έπισφραγίζεται μέ τήν έπι- 
κράτηση τοΰ ΐωνικοΰ καί κορινθιακοΰ 
ρυθμοΰ, πού τώρα κατακλύζουν τόν ιερό 
χώρο. Τό Ιερό χάνει βαθμιαία τό πνευμα
τικό του βάθος, γίνεται άνάλαφρο, Έ - 
ράμισο. Ή  αύστηρή δωρική μορφή του 
έχει γιά πάντα χαθή.

Κατά τούς επομένους αιώνες τά έργα σέ 
χαλκό άκολουθοΰν τή γενική πορεία τής 
έλληνικής Τέχνης, ώς τήν πλήρη μεταμόρ
φωσή της μέ τήν έπικράτηση τών Ρωμαί
ων. Οί ρωμαλέες όμως δημιουργίες τών 
πρώτων αιώνων τής άκμής τοΰ Ίεροΰ έξα- 
κολουθοΰν νά συγκινοΰν δσους θεράπευαν 
άκόμα τήν άρχαία παιδεία ώς τό τέλος 
τοΰ Έλληνορωμαΐκοΰ πολιτισμοΰ, πού 
συμπίπτει μέ τό τέλος τής ζωής τοΰ Ίεροΰ. 
Είναι τά ίδια έργα πού συγκινοΰν καί 
εμπνέουν καί σήμερα. Γιατί άν καί ποικί
λης προέλευσης καί έποχής καί ποικίλου 
μεγέθους καί θεμάτων, δένονται δλα μ’ ένα 
βαθύτερο δεσμό, τήν εύσέβεια πού τά προ- 
κάλεσε καί τά συσσώρευσε στά πόδια τών 
θεών καί τή στέρεη πίστη στό μεγαλείο καί 
τή θεϊκότητα τών άνθρώπων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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’ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΠΑ
'Υπομοιράρχου

I. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Ά θήναιό  - 14 
’Απριλίου 1896. (*)

(*) Σ . S  . 01 χρονολογίες τελέσεω ς 
τώ ν  πρ ώ τω ν ’ Ο λυμπιάδων 
υπολογίζοντα ι μέ τό ση
μερινό ήμερολόγιο .

"Ελαβαν μέρος 9 Χώρες (Ελλάς— 
Η ΓΙΑ—Γερμανία—Ούγγαρία — ’Αγγλία 
—Γαλλία — Δανία — Αυστραλία—Σουη
δία). Σύνολον άθλητών: 64 (36 ξένοι καί 
28 "Ελληνες). ’Αγωνίσματα: 1) Στίβος 
(100—400—800—1.500 μ., 110 έμπόδ., 
Μαραθώνιος, ΰψος, μήκος, τριπλοϋν, έπί 
κοντέρ, δισκοβολία καί σφαιροβολία). 
2) Κολύμβησις (100—400—1.500 μ. έλευ- 
θέρως), 3) Σκοποβολή (έλεύθερον τυφέ- 
κιον, έλεύθερον πιστόλιον, καί πιστόλιον 
κατ’ ανδρεικέλων), 4) 'Οπλομαχία (ατο
μικόν «φλερέ» καί άτομικόν σπάθης), 
5) Γυμναστική (άτομικόν καί ομαδικόν 
σύνθετον, κρίκοι, μονόζυγον, δίζυγον, 
ίππος, καί άλματα έπί ίππου), 6) Ποδη
λασία (άγωνίσματα ταχύτητος, 1.000 μ., 
καί έπί δημοσίας όδοϋ), 7) Άναρρίχησις 
έπίκάλω, καί 8 ) Τέννις. Πρώτος Όλυμπιο- 
νίκης—άκριβώς 1.503 χρόνια μετά άπό 
τήν κατάργηση τών αρχαίων ’Ολυμπιά
δων—άνεδείχθη ό ’Αμερικανός Τζέϊμς 
Κόννολυ (τριπλοϋν 13.71 μ.). Άπό 'Ελ
ληνικής πλευράς ’Ολυμπιακές νίκες έση- 
μείωσαν οί άκόλουθοι άθληταί: Πρώτες 
οί Σπυρ. Λούης (Μαραθώνιος), ’Ιωάννης 
Γεωργιάδης καί Λεωνίδας Πύργος (οπλο
μαχία), Ά ντ. Καρασεβδάς καί Γεώργ. 
Φραγκούδης (σκοποβολή), Ίωάνν. Μη- 
τρόπουλος (Γυμναστική), Νικ. Άνδρικό- 
πουλος (άναρρίχησις έπί κάλω), Ίωάν. 
Μαλοκίνης (κολύμβησις) καί Α. Κωνσταν- 
τινίδης (ποδηλασία). Δεύτερες οί Μιλτ.

Γκούσκας (σφαιροβολία), Παν. Παρα- 
σκευόπουλος (δισκοβολία), Χαρ. Βασιλά- 
κος (Μαραθώνιος), Τηλ. Καράκαλος (όπλο- 
μαχία), Γεώργ. Φραγκούδης, Γεώργιος 
Όρφανίδης καί Π. Παυλίδης (σκοποβο
λή), Θ. Ξενάκης (άναρρίχησις έπί κάλω), 
Ά ντ. ΙΙεπάνος, I. Άνδρέου, Σ. Χασάπης, 
καί Ε. Χωραφας (κολύμβησις) Κ. Κω- 
λέτης (ποδηλασία), Σταμ. Νικολόπουλος 
(ποδηλασία 2 μετάλλια), Γεώργ. Τσίτας 
(πάλη) Δ. Πετροκόκκινος (τέννις) καί 
Δ. Κάσδαγλης (τέννις 2 μετάλλια). Τέλος 
τρίτες νίκες έσημείωσαν οί Σπυρ. Μπε- 
λόκας (Μαραθώνιος), Σωτ. Βερσής 
(δισκοβολία), Ίωάν. ΙΙερσάκης (τριπλοϋν) 
Δ. Γολέμης (800 μ .), Δαμάσκος (έπί 
κοντω), καί Παρασκευόπουλος (ποδηλα
σία). Μία δεύτερη άκόμη νίκη έσημείωσε 
ή Ελληνική ’Εθνική ομάδα στήν Γυμνα
στική (δίζυγον). Μορφές τών άγώνων 
άνεδείχθησαν οί πρώτοι Όλυμπιονίκες 
Σπυρ. Αούης (Μαραθώνιος 2.55.20), ό 
Αμερικανός Τόμας Μπέρκε (100 μ.
12.00 καί 400 μ. 54.2) καί ό Αυστραλός 
"Εντουΐν Φλάκ (800 μ. 2.11.0, και 1.500 μ
4.33.2).

Καί κάτι άπό τά παραλειπόμενα τής 
πρώτης Όλυμπιάδος άλλά καί τής 'Ιστο
ρίας τής Χωροφυλακής: Κοσμήτωρ τών 
άγώνων είχε διορισθή ό τότε 'Χπομοί- 
ραρχος Νικόλαος Λαμπίρης, ό όποιος 
μετά τήν λήξη τους τιμήθηκε μέ χρυσό 
αναμνηστικό μετάλλιο.

*·

II. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Παρίσι 20 Μαΐου — 
28 ’Οκτωβρίου 1900.

!Ie OLYM PIADE  
PA R IS 1900  ·

Οί άγώνες στίβου έγιναν στο δάσος τής 
Βουλώνης, όπου βρισκόταν τό χιλίων 
διακοσίων θέσεων καί άκατάλληλο Γυμνα
στήριο τοϋ μεγαλύτερου τότε Γαλλικού 
αθλητικού Σύλλόγου «Ρασίγκ Κλάμπ». 
’Έλαβαν μέρος 16 Χώρες.
Τά άγωνίσματα στίβου άπό 12 τό 1896 
έγιναν 25. Προσετέθησαν δηλαδή πέντα
θλο, ομαδικοί δρόμοι (60—200—5.000 μ .), 
άτομικοί (200—400 έμπόδ., 2.500—4.000 
μ. στήπλ), καθώς καί ΰψος, μήκος, τρι- 
πλοϋν άνευ φοράς, διελκυστίνδα καί 
σφυροβολία. Προσετέθησαν άκόμη καί 
τά άθλήματα ιππασία (ατομική δεξιοτε- 
χνία), ποδηλ.ασία (ομαδική «πουρσουίτ»), 
σκοποβολ.ή («τράπ»), υδατοσφαίριση, 
οπλομαχία (ατομικό ξίφος), καί κωπη
λασία («σκίφφ», δίκωπος μετά καί άνευ 
πηδαλιούχου, τεράκωπος μετά καί άνευ 
πηδαλιούχου καί όκτάκωπος). Άπό 
'Ελληνικής πλευράς ή συμμετοχή είχε 
Συλλογικό καί όχι ’Εθνικό χαρακτήρα. 
Οί άθληταί Π. Παρασκευόπουλος καί Σ.

Βερσής πού πήγαν στο Παρίσι μέ δαπάνες 
τών Συλλόγων « ’Εθνικός» καί«Πανελλήνι
ος», δέν κατάφεραν νά κερδίσουν μετάλλιο. 
Μορφές τών άγώνων άνεδείχθησαν οί 
Άμςρικανοί Τιούκσμπερυ (200μ. 22.2 
καί 400 έμπ. 57.8), Μπάξτερ (έπί κοντώ 
3,30 μ. καί ΰψος 1.90 μ.), Φλάναγκαν 
(σφυροβολία 49.73 μ.), καί Κρέντζλάΐν 
(110 έμπ. 15.4 καί μήκος 7.18 μ.). 
’Επίσης καί ό έντελώς άγνωστος μέχρι 
τότε Γάλλος κηπουρός Μισέλ Τεατό, 
ό όποιος μέ τήν νίκη του στόν Μαραθώνιο 
(2.59.45) έδημιούργησε τήν μεγάλη έκ
πληξη τών άγώνων. 'Η ’Ολυμπιάδα τών 
Παρισίων, διεξήχθη στά πλαίσια τής 
έκεϊ Διεθνούς Έκθέσεως, οπότε αύτό 
τής έστέρησε τό γνήσιο αθλητικό χρώμα. 
Α ρκεί νά σημειωθή ότι μεταξύ τών άλ
λων παραδόξων της ήταν καί ή τέλεση 
άγώνων μεταξύ έπαγγελματιών άθλητών, 
γεγονός σκανδαλιστικά άντίθετο μέ τό 
’Ολυμπιακό πνεύμα.
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III. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Σαίντ Λούϊς 1 ’Ιουλίου— 
23 Νοεμβρ. 1904.

IV. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Λονδίνο 27 ’Απριλίου 
31 ’Οκτωβρίου 1908

V. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Στοκχόλμη 5 Μαΐου — 
22 ’Ιουλίου 1912

Έλαβαν μέρος μόλις 8 Χώρες (Η.Π.Α. 
'Ελλάς — ’Αγγλία — Γερμανία — ’Ιρλαν
δία — Καναδάς — Κούβα — Ούγγαρία).

Προσθήκες: Στίβος: δρόμος 4 μιλλίων. 
’Αθλήματα: Κολύμβηση ( (100 μ. ύπτίως) 
καταδύσεις (άπό μικρό καί μεγάλο βατήρα) 
κωπηλασία (διπλό σκάλας), όπλομ χία 
(ομαδικό «φλερέ»), έλευθέρα πάλη (κατη
γορίες μυΐγας — πετεινού — πτερού—ελα
φρών, ήμιμέσων, καί βαρέων βαρών), 
καί πυγμαχία (οί ίδιες κατηγορίες μέ 
τήν έλευθέρα πάλη σύν καί τα μεσαία 
βάρη). ’Από Ελληνικής πλευράς μία 
πρώτη ’Ολυμπιακή νίκη έσημείωσε ό Περ. 
Κακούσης (άρσις βαρών) καί μία τρίτη 
ό Νικ. Γεωργαντάς (δισκοβολία). Μορφές 
τών άγώνων ήταν οί ’Αμερικανοί Χίλμαν 
(400 έμπ. 53.0 καί 400 απλά 49.2), Χάν 
(100 μ. 11.00 και 200 μ. 21.6), Λάϊτμπόν- 
τυ (800 μ. 1.56.0 1.500 μ. 4.05.4, καί 
καί 2.500 μ. στήπλ 7.39.6), καί Φλάναγ- 
καν γιά δεύτερη συνεχή ’Ολυμπιάδα 
νικητής στην σφυροβολία μέ 51.23 μ. 
Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα τής ’Ο
λυμπιάδας τοϋ Σαίντ^Λουΐς: Διεξήχθη

Οί αγώνες στίβου έγιναν σ’ ένα τελευ
ταίου τύπου γιά τήν εποχή έκείνη στάδιο
80.000 θέσεων (σ.σ. Στήν θέση του 
υπάρχει σήμερα τό γνωστό Λονδρέζικο 
«Γουάϊτ Στάντιουμ». (Διεξήχθησαν συνο
λικά 27 άγιονίσματα στίβου άπό τά όποια 
τά δύο (Ελληνικός άκοντισμός καί σκυτα
λοδρομία 4X400) γιά πρώτη φορά. Προσ
θήκες νέων κατηγοριών έγιναν στά εξής 
άθλήματα: Κολύμβηση (200 μ. προσθίως 
καί 4X200 έλευθέρως), έλευθέρα πάλη 
(μεσαία βάρη), 'Ελληνορωμαϊκή πάλη 
(έλαφρά — μεσαία — ήμιβαρέα — καί 
βαρέα βάρη), ποδόσφαιρο, ποδηλασία 
(διθέσιο άγώνισμα), οπλομαχία (ομα
δικό ξίφους καί σπάθης), χόκεϋ έπί χόρ
του, σκοποβολή (καραμπίνα πρηνηδόν), 
καί ιστιοπλοΐα (σκάφη 6 μ.—8 μ.—12 μ .). 
Οί "Ελληνες άθληταί άπέσπασαν τρία 
άργυρά μετάλλια. Αυτοί ήταν ό Κ. Τσι- 
κλητήρας (μήκος καί ύψος άνευ φοράς), 
καίΜιχ. Δώριζας (Ελληνικόςάκοντισμός) 
Μορφές τών άγώνων ήταν οί ’Αμερικανοί 
Φλάναγκαν (γιά τρίτη συνεχή’Ολυμπιάδα 
νικητής στήν σφυροβολία μέ 51.92 μ.),

Τά άγωνίσματα τοϋ στίβου διεξήχθη- 
σαν σ’ ένα μοντέρνο γιά τήν εποχή έκείνη 
στάδιο 20.000 θέσεων πού διέθετε ειδι
κούς χώρους γιά άλματα καί ρίψεις, 
διπλά σκάμματα καί διπλές βαλβίδες. 
Στήν ’Ολυμπιάδα τής Στοκχόλμης έλα
βαν μέρος 26 Χώρες (άριθμός—ρεκόρ γιά 
τις μέχρι τότε άντίστοιχες διοργάνώσεις). 
Στόν στίβο διεξήχθησαν γιά πρώτη φορά 
πέντε νέα άγωνίσματα: 5.000—10.000 μ., 
σκυταλοδρομία 4X100, δέκαθλο, καί
10.000 βάδην. Προσετέθησαν έπίσης νέες 
κατηγορίες στά έξής άθλήματα: Ελληνο
ρωμαϊκή πάλη (κατηγορία πτερού), πο
δηλασία (100.000 μ. ομαδικό), μοντέρνο 
πένταθλο (άτομικό), ιππασία (άγωνίσμα
τα σύνθετο άτομικό—ομαδικό—μετ’ εμπο
δίων), καί καταδύσεις γυναικών άπό με
γάλο βατήρα. Χαρακτηριστική λεπτομέ
ρεια: Οί γυναίκες έκαναν τό ντεμποϋτο 
τους σέ ’Ολυμπιακή διοργάνωση μέ τό 
άγώνισμα αύτό καθώς καί τήν κολύμβηση 
(100 μ. έλευθέρως καί 4X100 έλευθέρως). 
Ά πό Ελληνικής πλευράς ό Κώστας Τσι-

καί αύτή κάτω άπό τήν «σκιά» τής έκεϊ 
Διεθνούς Έκθέσεως, χωρίς όμως νά κα- 
ταποντισθή όπως συνέβη μέ τήν ’Ολυ
μπιάδα τών Παρισίων. Αίτια: Ή  οργανω
τική δεξιοτεχνία τού παγκοσμίου τότε 
φήμης φιλάθλου Τζέϊμς Σάλλιβαν, καί 
ή παραδοσιακή λατρεία τών Αμερικανών 
γιά τον άθλητισμό. Καί μία περίεργη 
«άθλητική άττραξιόν» άπό τήν ’Ολυμπιά
δα αύτή: Πρόκειται γιά τήν περίφημη 
έκείνη 48ωρη «άθλητική ήμερίδα» στήν 
οποία βρέθηκαν άντιμέτωποι στόν στίβο 
’Ινδιάνοι, Παταγόνες, Κόκοπες τού Με
ξικού, Πυγμαίοι τής Αφρικής, Τούρκοι, 
Σύριοι, καί άλλοι έκπρόσωποι λαών πού 
δέν είχαν καμμιά άθλητική προϊστορία 
μέ τήν κλασσική έννοια τής λέξεως. Ό  
Βαρώνος Κουμπερντέν έγραψε γ ι’ αύτή
τήν άθλητική φάρσα: « ..........Ή  νεανική
τους όρμή θά προεκάλεσεν άσφαλώς τήν 
έπιεική διάθεσιν τών σκιών τών μεγάλων 
προγόνων 'Ελλήνων, έάν κατά τύχην 
είχαν έλθει νά περιπλανηθοΰν άνάμεσα 
στούς διασκεδάζοντας θεατάς............. ».

Έντουαρντ Κούκ (έπί κοντώ 3.71 μ.) 
καί Σμίθσον (110 έμποδ. 15.00). Έπίσης 
και ό Βρεττανός Άχερν (τριπλούν 
14.92 μ.) Λεπτομέρεια: Στήν ’Ολυμπιάδα 
τού Λονδίνου κατερρίφθησαν 13 ’Ολυ
μπιακά καί 7 Παγκόσμια ρεκόρ. Τραγι
κή μορφή τών άγώνων ήταν ό ’Ιταλός 
Μαραθωνοδρόμος Ντοράντο, ό όποιος 
ένώ είχε σίγουρη τήν πρώτη θέση, έπεσε 
λιπόθυμος έλάχιστα μέτρα πριν άπό τό 
νήμα, καί στήν συνέχεια «σύρθηκε» άπό 
τούς συμπατριώτες του γιά νά τερματίση 
μέ χαμένες τις αισθήσεις. Αλλά οί Α με
ρικανοί ύπέβαλαν ένσταση καί τό χρυσό 
μετάλλιο πήρε ό άθλητής τους Τζών 
Χαίης. Τό κύριο χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα τής ’Ολυμπιάδας τού Λονδίνου 
ήταν ή άποψη τεχνική οργάνωση χάρη 
στήν μακροχρόνια πείρα τών ’Άγγλων.

κλητήρας άπέσπασε χρυσό μετάλλιο (μή
κος άνευ φοράς) καί χάλκινο (ύψος άνευ 
φοράς). Μορφές τών άγώνων ήταν ό Φιν- 
λανδός Κολεμάϊνεν (5.000 μ. 14.36.6 
καί 10.000 μ. 31.20.8), ό Σουηδός 
Λέμιγκ (γιά δεύτερη συνεχή ’Ολυμπιάδα 
νικητής στόν άκοντισμό μέ 60.54 μ.), 
καί οί Αμερικανοί Μερέντιθ (800 μ. 
1.51.9), Μπάμποκ (επί κοντώ 3.95 μ.), 
Κρέηγκ (200 μ. 21.7 καί 100 μ. 10.8) 
καί Θόρπ (δέκαθλο). Ό  τελευταίος άναγ- 
κάσθηκε λίγο άργότερα νά καταθέση τό 
μετάλλιό του υπέρ τού Σουηδού Βισλάντερ, 
επειδή άπεδείχθη ότι ήταν έπαγγελματίας. 
Α ξίζε ι τέλος νά σημειωθή ότι στήν ’Ολυ
μπιάδα τής Στοκχόλμης γιά πρώτη φορά 
οί άθληταί τών δρόμων μέχρι καί τά 400 μ. 
έτρεξαν σέ άτομικό «κουλουάρ» ύστερα 
άπό κλιμακωτή έκκίνηση.
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VII. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (*)
Αμβέρσα 20 Απριλίου — 
12 Σεπτεμβρίου 1920

VIII. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Παρίσι 4 Μαΐου —
27 Ιουλίου 1924

ο ο

VIII' OLYMPIADE
PARIS iff*

IX. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Άμστερνταμ 17 Μαΐου — 
12 Αύγούστου 1928

IXa OLYMPIADE 
AM STERD AM

Ή  πρώτη μετά τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο μέ συμμετοχή 29 Χωρών (νέος 
άριθμός—ρεκόρ). Στόν στίβο έγινε μιά 
μεγάλη «έκκαθάριση». Καταργήθηκαν δη
λαδή ώρισμένα «στατικά» άγωνίσματα 
(άλματα άνευ φοράς, σφαιροβολία «δι’ 
έκατέρας τών χειρών» κ .λ .π .). Στήν 
γυναικεία κολύμβηση προσετέθησαν οί 
καταδύσεις άπό μικρό βατήρα. Έ ξ άλλου 
προσθήκες κατηγοριών έγιναν στά έξής 
άνδρικά άθλήματα: Έλευθέρα πάλη (ήμι- 
βαρέα βάρη), πυγμαχία (ήμιβαρέα βάρη), 
άρση βαρών (κατηγορίες πτερού—έλα- 
φρών—μέσων—ήμιβαρέων, καί βαρέων βα
ρών). Ή  Χώρα μας στήν ’Ολυμπιάδα 
αύτή άπέσπασε ένα άργυρό μετάλλιο 
ύστερα άπό ομαδική νίκη στήν σκοποβολή 
(κατηγορία περιστρόφου). Μορφές τών 
άγώνων ήταν ό ’Αμερικανός Πάντοκ 
(100 μ. 10.8) καί οί Φινλανδοί Νοϋρμι 
(10.000 μ. 31.45.8). Τουούλους (τρι- 
πλοϋν 14.50 μ.), Πορχόλα (σφαιροβολία 
14.81 μ.), Μύρρα (άκοντισμός 65,18 μ.) 
Νικλάντερ (δισκοβολία 44.68 μ.), καί 
Κολεμάΐνεν (γιά τρίτη συνεχή Όλυμπιά-

Μέ τήν συμμετοχή 42 Χωρών. Οί 
άγώνες στίβου έγιναν στό «έπαναστατικό» 
γιά τήν έποχή έκείνη στάδιο «Ντέ Κολόμπ» 
πού διέθετε 60.000 θέσεις, καί ένα πλή
θος άπό βοηθητικούς χώρους. Στήν ’Ολυ
μπιάδα αύτή έγιναν γιά πρώτη φορά τά 
έξής γυναικεία άγωνίσματα: Κολύμβηση 
(100 μ. ύπτίως καί 200 μ. προσθίως), 
καί οπλομαχία (άτομικό «φλερέ»). Προσε- 
τέθη έπίσης νέα κατηγορία στήν Ελληνο
ρωμαϊκή πάλη (κατηγορία πετεινού). Τό 
μοναδικό μετάλλιο (χρυσό) πού κατέκτησε 
ή Χώρα μας δέν προερχόταν άπό άθλητή 
άλλά άπό τόν καλλιτέχνη Κ. Δημητριάδη 
Όλυμπιονίκη στήν γλυπτική. Μορφές 
τών άγώνων ήταν οί Βρεττανοί ’Άμπρααμς 
(100 μ. 10.6) καί Λίντελ (400 άπλά 47.6), 
καί οί Φινλανδοί Νούρμι (1.500 μ. 3.53.6 
καί 5.000 μ. 14.31.2), καί Ριτόλα 
(10.000 μ. 30.23.2 καί3.000στήπλ9.33.6). 
Έπίσης ό Αύστραλός Γουΐντερ (τριπλούν 
15.52 μ.), καθώς καί οί ’Αμερικανοί 
Μόργκαν (400 έμπ. 52.6),’Όσμπορν (ύψος 
1.98 μ.), καί Βαϊσμύλλερ (κολύμβηση 
100 καί 400 μ.) έλευθέρως). Ό  τελευ-

Μέ τήν συμμετοχή 46 Χωρών σ’ ένα 
θαυμάσιο στάδιο, δημιούργημα τού Όλυ- 
μπιονίκη τής ‘Αρχιτεκτονικής Γιάν Βίλς. 
Στήν ’Ολυμπιάδα αύτή οί γυναίκες έκα
ναν γιά πρώτη φορά τήν εμφάνισή τους 
μέ τά άγωνίσματα στίβου 100—800 μ., 
σκυταλοδρομία 4X100, ύψος καί δισκο
βολία. Γιά πρώτη έπίσης φορά διεξήχθη 
καί ή γυναικεία γυμναστική (ομαδικό 
σύνθετο). Τέλος στήν ιππασία άνδρών 
έγινε μιά άκόμη προσθήκη (κατηγορία 
ομαδική δεξιοτεχνία). Κανείς άπό τούς 
20 'Έλληνες άθλητές πού πήραν μέρος 
κατώρθωσε νά άποσπάση κάποιο ’Ολυ
μπιακό μετάλλιο ή άλλη άξιόλογη θέση. 
Μορφές τών άγώνων ήταν ό Φινλανδός 
Νούρμι (10.000 μ. 30.18.8), ό Καναδός 
Γουΐλλιαμς (100 μ. 10.8 καί 200 μ. 21.6), 
οί ’Αμερικανοί Κλάρενς Χάουζερ (γιά 
δεύτερη φορά Όλυμπιονίκης στήν δισκο
βολία μέ 47.32 μ .) καί Βαϊσμύλλερ (100 μ. 
έλευθέρως), καθώς και οί Βρεττανοί 
Λόρδος Νταίηβηντ Μπάργκλεϋ (400 έμπ. 
53.4) καί Ντάγκλας Λόου, γιά δεύτερη 
φορά Όλυμπιονίκης στά 800 μ. μέ 1.51.8.

δα νικητής αύτή τή φορά στόν Μαραθώνιο 
μέ 2.32.35.8). Στήν ’Ολυμπιάδα τής 
’Αμβέρσας οί Φινλανδοί βρέθηκαν στήν 
2η θέση τού στίβου (9 χρυσά, 4 άργυρά 
καί 3 χάλκινα μετάλλια), καί σέ άπόσταση 
άναπνοής άπό τούς μέχρι τότε πρωτοπό
ρους ’Αμερικανούς (9 χρυσά, 13 άργυρά, 
καί 7 χάλκινα μετάλλια).

(* ) Σ . Σ .  Στήν άρίθμηση τώ ν  Ό λ υ -  
μπιάδων περ ιλαμβάνονται 
καί έκεϊνες πού δέν έγ ινα ν  
λόγω  πολέμου.

ταϊος μερικά χρόνια άργότερα πήγε στό 
Χόλλυγουντ δπου έγινε ό άναντικατάστα- 
τος πρωταγωνιστής σέ κινηματογραφικές 
ταινίες μέ ήρωα τόν Ταρζάν τού Έντγκαρ 
Ράϊς Μπάρροους. Τό κύριο χαρακτηριστι
κό γνώρισμα τής 8ης ’Ολυμπιάδας ήταν 
ή ύπεροχή της σέ όργάνωση καί έπιδόσεις 
άπό ύλες τις άλλες προηγούμενες. ‘Αρκεί 
μόνο νά σημειωθή δτι κατερρίφθησαν 8 
Παγκόσμια καί 15 ’Ολυμπιακά ρεκόρ, 
ένώ ίσοφαρίσθηκαν άλλα τέσσερα (ένα 
Παγκόσμιο καί τρία ’Ολυμπιακά).

Τό 'Ολυμπιακό Χωριό πού έόημ ιονργή- 
θη γ ιά  πρώτη φορά τό 1924.

Στήν ’Ολυμπιάδα τού ’Άμστερνταμ οί 
άνδρες κατέρριψαν πέντε παγκόσμια ρεκόρ 
καί 13 ’Ολυμπιακά, ένώ οί γυναίκες 
9 καί 4 άντιστοίχως.
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X. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Λος Άντζελες 30 ’Ιουλίου 
14 Αύγούστου 1932.

XI. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Βερολίνο 1 - 1 6  
Αύγούστου 1936.

XIV. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Λονδίνο 29 ’Ιουλίου — 
14 Αύγούστου 1948

Οί άγώνες έσημείωσαν μεγάλη επιτυχία 
χάρη στήν άψογη διοργάνωσή τους, την 
προσθήκη νέων άγωνισμάτων, την μεγάλη 
συμμετοχή αθλητών, καί τίς θαυμάσιες 
καιρικές συνθήκες πού έπεκράτησαν σέ 
δλο το διάστημα τής διεξαγωγής τους. 
Στον άνδρικό στίβο διεξήχθησαν για πρώ
τη φορά τά 50.000 μ. βάδην, ενώ στον 
γυναικείο τά 80 μ. έμπ. καί ό ακοντισμός. 
Προσθήκες έπίσης έγιναν και στις άκό- 
λουθες κατηγορίες άθλημάτων άνδρών: 
'Ελληνορωμαϊκή πάλη (κατηγορία ήμιμέ- 
σων βαρών) καί ιστιοπλοΐα (σκάφη «Στάρ» 
καί «Ρέησερ»). Ούτε καί σ’ αυτή την ’Ολυ
μπιάδα έγινε κάτι το άξιόλογο άπό Ελλη
νικής πλευράς. Μοναδική εξαίρεση απε- 
τέλεσε ό Γ. Ζερβίνης, ό όποιος στήν πάλη 
κατέλαβε τήν 4η θέση. Μορφές τών αγώ
νων ήταν οί ’Αμερικανοί Έ ντυ Τόλαν 
(100 μ. 10.3 καί 200 μ. 21.2), Ούίλλιαμ 
Κάρρ (400 μ. άπλά 46.2) καί Μίλλερ 
(επί κοντώ 4.31 μ .), ό Ιταλός Λουίτζι 
Μπεκάλι (1.500 μ. 3.51.2), ό^Φινλανδός 
Μόττι Γιαρβίνεν (άκοντισμός 72.71 μ.),

Ή  « ’Ολυμπιάδα τοϋ Χίτλερ» όπως τήν 
άποκάλεσαν πολλοί. Ή  έπιτυχία της—που 
έπιδιώχθηκε έπίμονα γιά λόγους προβολής 
τοϋ τρίτου Ράιχ—ξεπέρασε κάθε άλλη 
προηγούμενη διοργάνωση. Στήν Όλυμπια- 
άδα αυτή έγιναν γιά πρώτη φορά μεταξύ 
άνδρών άγώνες κανόε (μονοθέσιο καί δι
θέσιο Καναδικό 1.000 μ. καί διθέσιο Κα
ναδικό 10.000 μ.) καί καγυάκ (μονοθέ
σιο—διθέσιο 1.000 μ. καί μονοθέσιο—διθέ- 
σι 10.000 μ.). Έπίσης καί τό μπάσκετ 
μέ νικητάς τούς ’Αμερικανούς. Ά πό τήν 
Ελληνική ομάδα—πού παρήλασε πρώτη 
μέ σημαιοφόρο τόν φουστανελλοφόρο Σπό
ρο Λούη—δύο άθληταί άπέσπασαν τήν 
6η ’Ολυμπιακή νίκη: Ό  Χρήστος Μάντι- 
κας στά χαμηλά έμπόδια, καί ό Νίκος 
Σύλλας στήν δισκοβολία. Μεγάλη μορφή 
τής ’Ολυμπιάδας τοϋ Βερολίνου ήταν ό 
’Αμερικανός Τζέσσε ’Όουενς. Άπέσπασε 
τέσσερα χρυσά μετάλλια γιά ισάριθμες 
νίκες του στά 100 μ. (10.3), 200 μ. (20.7), 
μήκος (8.06 μ.), καί 4X100 μαζί μέ τούς 
Μέτκάλφ, Ντραϊπερ, και Γουάϊκοφ. Χα
ρακτηριστική λεπτομέρεια: Ό  θρίαμβος 
τοϋ «έγχρωμου» ’Όουενς άνάγκασε τόν

Ή  πρώτη ’Ολυμπιάδα μετά τόν Β’ 
Παγκόσμιο πόλεμο πού έγινε στό στάδιο 
«Γουέμπλεϋ» μέ λίγες συμμετοχές καί 
πολλές προσθήκες άγωνισμάτων. Στον 
άνδρικό στίβο ή μοναδική καινοτομία 
ήταν ή έπανεισαγωγή τώ ν 10.000 βάδην 
πού είχαν καταργηθή μετά τήν ’Ολυμπιά
δα τοϋ 1924. Στόν γυναικείο στίβο έγιναν 
γιά πρώτη φορά τά άγωνίσματα 100 μ., 
μήκος, καί σφαιροβολία. Προσθήκες νέων 
κατηγοριών έγιναν στά άθλήματα τής 
Ελληνορωμαϊκής πάλης (κατηγορία μυί- 
γας), άρσεως βαρών (κατηγορία πετεινοΰ), 
ιστιοπλοΐας (σκάφη «Ντράγκον»), κανόε 
(μονοθέσιο Καναδικό 10.000 μ.) καί
γυναικείου καγυάκ (500 μ. μονοθέσιο). 
Ά πό Ελληνικής πλευράς τήν μοναδική 
άξιόλογη έμφάνιση έπραγματοποίησε ό 
Γ. ΙΙετμεζάς (6ος στήν πάλη). Μορφές 
τών άγώνων ήταν οί Αμερικανοί Χουήτ- 
φηλντ (800 μ. 1.49.2), ίΐόρτερ (110 έμπ. 
13.9), Κόχραν (400 έμπ. 51.1), καί ό 
ήλικίας τότε μόλις 18 έτών Μπόμπ 
Ματάϊας (δέκαθλο 7.199 β .), καί ό

ό Πολωνός Γιάνος Κουσοσίνσκυ (10.000 
μ. 30.11.4), καί ό Γιαπωνέζος Τσουρέϊ 
Νάμπου (τριπλοΰν 15.72 μ .). *Η ’Ιαπω
νία κατέκτησε έπίσης καί 5 χρυσά μετάλ
λια σέ ισάριθμα άγωνίσματα τοϋ ύγροϋ 
στίβου. Ά πό τίς γυναίκες έντυπωσίασαν 
οί Αμερικανίδες Μάντισον (δύο χρυσά 
μετάλλια γιά ισάριθμες νίκες στά 100—400 
μ. έλευθέρας κολυμβήσεως) καί Σίλεϋ 
(ΰψος 1.85 μ .), καί ή Πολωνέζα Βαλά- 
σιεβιτς (100 μ. 11.9).

Τζέσσε "Οουενς ό υπεραθλητής τής 'Ολυμ
πιάδας τοϋ 1936 πού έξώργισε μέ τίς 
έπ ιόόσεις του τόν Χίλτερ.

Χίτλερ νά έγκαταλείψη σέ κάποια στιγμή 
τό ’Ολυμπιακό στάδιο. ’Εντυπωσιακές 
νίκες έσημείωσαν έπίσης ό Νεοζηλανδός 
Τζάκ Λόβελοκ (1.500 μ. 3.47.8), οί 
Αμερικανοί Μήντοους (έπίκοντώ 4.35 μ .), 
Τζόνσον (ύψος 2.03 μ .), καί Τάουνς 
(110 έμποδ. 14.2), καθώς καί οί Γιαπω
νέζοι Κίτεϊ Σόν (Μαραθώνειος 2.29.19.2), 
καί Ναότο Ταζίμα (τριπλοΰν 16 μ.).

Ιταλός Κονσολίνι (δισκοβολία 52.18 μ.). 
Έπίσης καί οί Ντίλαρντ (ΗΙΙΑ—100 μ.), 
Γουΐντερ (Αυστραλία—ύψος), Ρέϊς (Βέλ- 
γιον—5.000 μ.) καί Γουΐντ (Τζαμάικα— 
400 μ. άπλά) οί όποιοι «πετάχτηκαν» 
άπό τά «άουτσάϊντερς» καί απέσπασαν 
άπό ένα χρυσό μετάλλιο. Από τις γυ
ναίκες κατέπληξε τούς πάντες η «ιπτα- 
μένη 'Ολλανδή» Φάννυ Μπλάνκερς—Κούν 
ή όποια άπέσπασε τέσσερα χρυσά μετάλ
λια (100 μ., 200 μ., 80 μ. έμπ. καί 4X100) 
Μεγάλη έντύπωση προεκάλεσε^ έπίσης τό 
γεγονός ότι ή κολυμβητική ομάδα των 
Αμερικανών «έσάρωσε» τά χρυσά μετάλ
λιά σέ όλα τά άγωνίσματα. Γενικά οι 
’Αμερικανοί άθληταί έδειξαν πολλές κλα- 
σεις άνώτεροι άπό τούς Ευρωπαίους, οι 
όποιοι έπόμενο ήταν νά βρεθούν σέ όχι 
καλή φυσική καί άγωνιστική κατάσταση 
ύστερα άπό τήν ναζιστική θεομηνία που 
είχε πλήξει τίς Χώρες τους.
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XV. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Ε λσίνκι 19 ’Ιουλίου — 
3 Αύγουστου 1952

XVI. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Μελβούρνη 22 Νοεμβρίου 
8 Δεκεμβρίου 1956

XVII.. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Ρώμη 25 Αύγούστου — 
11 Σεπτεμβρίου 1960

Προσθήκες άνδρικών αγωνισμάτων: 
Πυγμαχία (κατ. ύπερελαφρών καί ύπερη- 
μιμέσων βαρών), άρσις βαρών (κατ. έλα- 
φρών—βαρέων βαρών), μοντέρνο πέντα
θλο (ομαδικό), ιστιοπλοΐα (σκάφη 5.50 μ .) 
και σκοποβολή (καραμπίνα τριών στά
σεων). Προσθήκες γυναικείων άγωνισμά- 
των: Γυμναστική (άτομικόν σύνθετον,
δοκός, δίζυγον, άλματα έπί ϊππου, καί 
άσκήσεις έπί έδάφους). ’Από Ελληνικής 
πλευράς άξιόλογη διάκριση είχε ό Ά ντ. 
Γεωργούλης^ (6ος στήν πάλη). Μεγάλη 
μορφή τών άγώνων ήταν ό Τσέχος Ζάτο- 
πεκ, γνωστός άπό τότε σάν ό « άνθρωπος— 
ατμομηχανή», πού κατέκτησε τρία χρυσά 
μετάλλια σέ ισάριθμα κοπιαστικά άγωνί- 
σματα: 5.000 μ. (15.06.6), 10.000 μ. 
(29.17.0), καί Μαραθώνειο (2.23.03.2). 
Για δεύτερη συνεχή ’Ολυμπιάδα κατέ- 
κτησαν χρυσά μετάλλια οί ’Αμερικανοί 
Ντίλαρντ (110 μ. έμπ. 13.7), Χουήτφηλντ 
(800 μ. 1.49.2), και Ματάϊας (δέκαθλο 
7.887 β .). Στήν ’Ολυμπιάδα τοϋ ’Ελσίνκι 
έντυπωσίασαν έπίσης ό Βραζιλιανός 
’ Αντεμάρ Ντά Σύλβα (τριπλοϋν 16.22 μ .),

Προσθήκες άνδρικών άγωνισμάτων:
20.000 μ. βάδην, κολύμβηση (200 μ. πε
ταλούδα), ιστιοπλοΐα (σκάφη «Φίνν»). 
Γυναικεία άγωνίσματα: Κολύμβηση (100 
μ. πεταλούδα). ’Από Ελληνικής πλευράς 
ένα χάλκινο μετάλλιο άπέσπασε ό Γ. 
Ρουμπάνης (έπί κοντώ 4,50 μ.). Μορφές 
τών άγώνων ήταν ό Ρώσος Βλαδίμηρος 
Κουτς (10.000 μ. 28.45.6), οί ’Αμερικα
νοί Μόρροου (100 μ. 10.5 καί 200 μ. 20.6), 
”Αλ Έρτερ (δισκοβολία 56.36 μ .) καί 
ό^«ιπτάμενος πάστωρ» Μπόμπ Ρίτσαρντς 
(επι κοντώ 4.56 μ.). ’Επίσης ό ’Ιρλανδός 
Ρόν Ντελένυ (1.500 μ. 3.41.2), καί ό 
Νορβηγός Ντάνιελσεν (άκοντισμός 85.71μ. 
Από τά «άουτσάϊντερς» άνέβηκαν στό 

βάθρο τοϋ πρώτου νικητοϋ—καί μάλιστα 
μέ̂  σπουδαίες επιδόσεις—ό ’Αμερικανός 
Κωρτνεϋ (800 μ. 1.47.7), ό Βρεττανός 
Μπράσσερ (3.000 μ. στήπλ 8.41.2) καί 
ό Γάλλος Μιμούν (Μαραθώνιος 2.25.00.0). 
Αξίζει να σημειωθή ότι ό τελευταίος 

έλαβε μέρος γιά πρώτη φοράά στό έπί- 
πονο αύτό άγούνισμα. Άπό τις γυναίκες 
έντυπωσίασαν οί Αύστραλέζες Κάθμπερτ

Προσθήκες άνδρικών άγωνισμάτων: Κο
λύμβηση (200 μ. ύπτίως) καί ιστιοπλοΐα 
(σκάφη «Φλάϊν Ντάτσμαν»), Προσθήκες 
γυναικείων άγωνισμάτων: Κολύμβηση
(4X100 μικτή), οπλομαχία (ομαδικό 
«φλερέ») καί καγυάκ (διθέσιο 500 μ.). 
Στόν γυναικείο στίβο ή μόνη καινοτομία 
ήταν ή έπανεισαγωγή τών 800 μ. πού 
είχαν καταργηθή άμέσως μετά τήν 
’Ολυμπιάδα τοϋ 1928. Άπό 'Ελληνικής 
πλευράς ένα χρυσό μετάλλιο άπέσπασε 
ή ιστιοπλοϊκή ομάδα—μέ σκάφος «Ντράγ- 
κον»—πού τήν άπο τελούσαν ό τότε διά
δοχος Κωνσταντίνος καί οί Ζαΐμης καί 
Εσκιντζόγλου. Μορφές τών άγώνων ήταν 

ό Αυστραλός Χέρμπερτ Έλλιοτ (1.500 μ. 
3.35.6), ό Πολωνός Σμίντ (τριπλοϋν 
16.81 μ .), ό ’Ιταλός Μπεροΰτι (200 μ. 
20.5), ό Δυτικογερμανός Χάρρυ (100 μ.
10.2), οι Νεοζηλανδοί Πήτερ Σνέλλ 
(800 μ. 1.46.6) καί Χέλμπεργκ (5.000 μ. 
13.43.4) καί οί Αμερικανοί Μπράγκ 
(έπί κοντώ 4.70 μ.) Νίντερ (σφαιροβολία 
19.68 μ.) καί Μπόστον (μήκος 8.12 μ.). 
Ό  τελευταίος έβελτίωσε τότε κατά 6 έκα- 
τοστά τό Π αγκόσμιο ρεκόρ τοϋ Όουενς πού

ό Ούγγρος Τσέρμακ (σφυροβολία 60.34 μ .) 
ό Τζαμαϊκανός Ρόντεν (400 άπλά 45.9), 
καί ό Αμερικανός Μπόμπ Ρίτσαρντς 
(έπί κοντώ 4.55 μ .). Τέλος μεγάλη έκπλη
ξη προεκάλεσαν καί οί προερχόμενοι άπό 
τον χώρο τών «άουτσάϊντερς» Όλυμπιο- 
νίκες Ρεμιτζίνο (ΗΠΑ—100 μ. 10.4), 
Άσενφέλτερ (ΗΠΑ—3.000 μ. στήπλ 
8.45.4), Μπάϊφλ (ΗΠΑ—μήκος 7.57 μ.), 
και Μπαρτέλ (Λουξεμβούργο—1.500 μ.

Εμιλ Ζάτοπεχ, ό περίφημος « άνθρωπος 
ατμομηχανή» ή μεγάλη μορφή τής Ό λυ- 
μπ ιάδος τοϋ Έ λαίναχι.

μέ δύο χρυσά μετάλλια στό σπρίντ, καί 
Στρίκλαντ, νικήτρια γιά δεύτερη συνεχή 
’Ολυμπιάδα στά 80 μ. έμπ.

πού έμενε άκατάρριπτο έπί 24 χρόνια!. 
Στήν Ρώμη Όλυμπιονίκες γιά δεύτερη 
συνεχή φορά άνεδείχθησαν οί Αμερικανοί 
Ά λ  Έρτερ (δισκοβολία 59.17 μ.), Νταί- 
ηβις (400 μ. έμπ. 49.3), καί Καλούν 
(110 έέμπ. 13.8 j. Καί ή άποκάλυψη τών 
αγωνων: Ο Αιθίοπας Άμπέμπε Μπικίλα, 
ό όποιος έτρεξε στόν Μαραθώνιο—καί 
μαλιστα ξυπόλυτος !—σημειώνοντας τον 
έκπληκτικό χρόνο 2.15.16.0 Άπό τις γυ
ναίκες έντυπωσίασαν ή «μαύρη γκαζέλλα» 
Βίλμα Ροΰντολφ, μέ τρία χρυσά μετάλλια 
στά 100 μ. (11.00), 200 (24.00) καί 
4X100. Έπίσης ή Ρουμάνα Γιολάντα 
Μπάλλας (ϋψος 1.85 μ.) καί οί Ρωσίδες 
Ίρένα Πρέςς (80 μ. έμπ. 10.8), Ταμάρα 
Πρέςς (σφαιροβολία 17.32 μ.) Τατιάνα 
Πανομάροβα (δισκοβολία 55.10 μ.).
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XVIII. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Τόκυο 10-24  
’Οκτωβρίου 1964

Προσθήκες ανδρικών άγωνισμάτων : 
Κολύμβηση (400 μ. μικτή, 4X100 έλευ- 
θέρως, καί 4X400 μικτή), ποδηλασία 
(άτομική «πουρσουίτ»), τζούντο (κατη
γορίες ελαφρών, μέσων, ήμιβαρέων καί 
βαρέων βαρών), βόλλεϋ, καί τετραθέσιο 
καγυάκ. Προσθήκες γυναικείων άγωνι- 
σμάτων : 400 μ., πένταθλο, κολύμβηση 
(400 μ. μικτή) καί βόλλεϋ. Στήν ’Ολυ
μπιάδα τού Τόκιο κανείς άπό τούς "Ελλη
νες άθλητές έσημείωσε αξιόλογη διάκριση. 
Μορφές τών άγώνων ήταν οί ’Αμερικανοί 
Χαίηζ (100 μ. 10.00), Κάρρ (200 μ.
20.3), Λόγκ (σφαιροβολία 20.33 μ.), Ά λ  
"Ερτερ (νικητής στήν δισκοβολία για τρίτη 
συνεχή φορά μέ 61 μ.) καί Σολλάντερ μέ 
πέντε χρυσά μετάλλια σέ ισάριθμα άγω- 
νίσματα τού υγρού στίβου. ’Επίσης ό Ρώ
σος Βαλερύ Μπρούμελ (ύψος 2.18 μ.) καί 
ό Βρεττανός Λΰν Νταΐβις (μήκος 8.07 μ.) 
πού ένίκησε τό μεγάλο φαβορί Ράφ Μπό- 
στον. Γιά δεύτερη συνεχή ’Ολυμπιάδα κα- 
τέκτησαν χρυσά μετάλλια ό Πολωνός 
Σμίντ (τριπλοΰν 16.65 μ.) καί ό Αιθίοπας

Άμπέμπε Μπικίλα Μαραθώνιος 2.12.11. 
2), ένώ άνέλπιστες πρώτες νίκες άπέσπα- 
σαν οί Άμεοικανοί Σούλλ (5.000 μ.13. 
48.8) καί Μίλλς (10.000 μ. 28.44.4). 
’Από τις γυναίκες έντυπωσίασαν ή Αύ- 
στραλέζα κολυμβήτρια Φραίηζερ (γΐά τρί
τη συνεχή ’Ολυμπιάδα νικήτρια στα 100 
μ. έλευθέρως), ή Άγγλίδα Μαίρη Ράντ 
(μήκος 6.76 μ.) ή ’Αμερικανίδα Γουέηρ 
(200 μ. 23.00), ή Ρουμάνα Γιολάντα 
Μπάλλας (γιά δεύτερη συνεχή ’Ολυμπιάδα 
νικήτρια στό ύψος μέ 1.90 μ.) καί οί γνω
στές μας άπό τήν Ρώμη Ρωσίδες Ταμάρα 
Πρέςς (δισκοβολία 57.27 μ. σφαιροβολία 
18.27 μ.) καί Ίρένα Πρέςς (πένταθλο 
5.246 β.) .

A
XIX. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Μεξικό 12-27 
’Οκτωβρίου 1968

Προσθήκες ανδρικών άγωνισμάτων : 
Κολύμβηση (200 μ. έλευθέρως, 100 μ. 
προσθίως, 100 μ. πεταλούδας, 200 μ. μικ
τή), σκοποβολή (κατηγορία «σκήτ»). 
Προσθήκες γυναικείων άγωνισμάτων : 
Κολύμβηση (200 - 800 μ. έλευθέρως, 
200 μ. ύπτίως, 200 μ. πεταλούδα, 100 μ. 
προσθίως, καί 200 μ. μικτή). Στήν Ό λυ- 
πιάδα τού Μεξικού «φάνηκαν» άρκετά οί 
'Έλληνες άθληταί. Στήν πάλη ό Πέτρος 
Γαλακτόπουλος άπέσπασε ένα χάλκινο 
μετάλλιο, ένώ οί συναθληταί του Καρυπί- 
δης καί Μοσχίδης πήραν άπό μία 4η θέση. 
Τέλος ό Χρήστος Παπανικολάου κατετάγη 
4ος στό έπί κοντώ μέ 5.35 μ., ένώ ή Ε λ 
ληνική ιστιοπλοϊκή ομάδα σέ σκάφη τύπου 
«Φίνν» άπέσπασε τήν 5η θέση. Μεγάλη 
μορφή τών άγώνων ήταν ό Αμερικανός 
Μπόμπ Μπήμίον μέ τό φανταστικό άλμα 
τών 8.90μ. στό μήκος. Επίσης καί ό συμ
πατριώτης του "Αλ "Ερτερ γιά τέταρτη 
συνεχή ’Ολυμπιάδα νικητής στήν δισκο
βολία μέ βολή 64.78 μ.). Θά πρέπει άκόμη 
νά σημειωθή ότι στήν ίδια ’Ολυμπιάδα 
έκανε έντυπωσιακή έμφάνιση ή σταθερά

άνερχομένη άπό τότε «μαύρη δύναμις» 
τής ’Αφρικής. Χρυσά μετάλλια άπέσπα- 
σαν οί Κενυάτες Μπίβοτ (3.000 μ. στηπλ 
8.51.0) Τέμου (10.000 μ. 29.27.4), καί 
Κέϊνο (1.500 μ. 3.34.9), ό Τυνήσιος Γκα- 
μούντι (5.000 μ. 14.05.0), καί ό Αιθίοπας 
Μάμμο Βόλντε (Μαραθώνιος 2.20.26.4). 
Τέλος έντυπωσιακές νίκες πού «μέτρη
σαν» γιά Παγκόσμια ρεκόρ έσημείωσαν 
οί ’Αμερικανοί Σμίθ (200 μ. 19.8), “Ηβανς 
(400 μ. απλά 43.8), ό Αύστραλός Ντοϋ- 
μπελ (800 μ. 1.44.3), ό Βρεττανός Έμερυ 
(400 μ. έμπ. 48.1), καί ό Ρώσος Σανέγιεφ 
(τριπλοΰν 17.39 μ.). Στά 100 μ. ό ’Αμερι
κανός Χάηνς ισοφάρισε τό Παγκόσμιο 
ρεκόρ μέ 9.9, ένώ στό ύψος δ συμπατριώ
της του Φώσμπερυ άπέσπασε τό χρυσό 
μετάλλιο, μέ 2.24 μ. πηδώντας μέ τόν πε
ρίεργο όπως τόν είπαν τότε καί ένδεδειγ- 
μένο όπως χαρακτηρίζεται σήμερα «παλμό 
Φώσμπερυ». Άπό τις γυναίκες καταπλη
κτική ήταν ή έμφάνιση τής Τσέχας Βέρας 
Τσασλάφσκα, ή οποία στήν γυμναστική 
είχε «συγκομιδή» τέσσερα χρυσά, και δύο 
άργυρα μετάλλια.

XX. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Μόναχο 26 Αύγούστου — 
10 Σεπτεμβρίου 1972

Ή  «ήλεκτρονική ’Ολυμπιάδα» πού 
πέρασε στήν Ιστορία γιά τήν άψογη άπό 
κάθε πλευρά διοργάνωσή της, άλλά καί τά 
γνωστά αιματηρά έπεισόδια πού κηλίδω
σαν άνεξίτηλα τόν θεσμό. Νωπές είναι 
άκόμη οί άνατριχιαστικές λεπτομέρειες 
τής μεγάλης έκείνης σφαγής στό ’Ολυ
μπιακό χωριό τού Μονάχου. "Οπως νω
πές είναι οί θριαμβευτικές νίκες τού Μπορ- 
ζώφ (100 - 200 μ.), τού Βίρεν (5.000 -
10.000 μ.), τής Ρενάτα Στέκερ (100 - 
200 μ.), τής Ρόζενταλ (μήκος) τού Ά κ ι 
Μπούα (400) μ. τού Βασσάλα (1.500 μ.) 
τού Γουώτλ (800 μ. ), τών «κρίς - κράφτ» 
τής πισίνας Σαίην Γκούλντ (τρία χρυσά, 
ένα άργυρό, καί ένα χάλκινο μετάλλιο), 
τού Μάρκ Σπίτς (7 χρυσά μετάλλια), καί 
άλλων. Πολλοί άπό τούς Όλυμπιονίκες 
τού Μονάχου - άνάμεσά του ό Πέτρος 
Γαλακτόπουλος καί ό ’ Ηλίας Χατζηπαυλής- 
άναμένεται ότι θά πρωταγωνιστήσουν καί 
στήν έφετεινή ’Ολυμπιάδα τού Μόντοεαλ.

"Ας έλπίσωμε δτι ή 21η ’Ολυμπιάδα μαζί 
μέ τήν έπιτυχία της θά σημάνη καί τήν 
άρχή μιάς άτέλειωτης πανανθρώπινης Ει
ρήνης . . .
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Έπίδειξις μεθόδων αύτοαμύνης υπό ά 
Χωροφυλακής, εις γήπεδον τοϋ «ΠΑΝ 
t i .  ΝΙΟΥ Γ.Σ.» την 4ην Ιουνίου 197 6

%* » > >* 4 1 ta g


