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ή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ιί.

Ή 41η Δ .Ε .Θ .
ήρχισε λειτουργούσα.
Μέ έττισημότητα καί μεγαλοπρέπεια
τήν 4ην Σεπτεμβρίου έγένοντο τά εγκαί
νια τής 41ης περιόδου τής Διεθνούς
Έκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εις τήν τε
λετήν των εγκαινίων παρέστη ό Πρω
θυπουργός κ. Κων)νος Καραμανλής
έπικεφαλής πολλών μελών τού Υ πουρ
γικού Συμβουλίου ή ηγεσία τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφα
λείας, αί άρχαί τής Θεσσαλονίκης καί
πολλοί άλλοι προσκεκλημένοι. Τήν Χω
ροφυλακήν έξεπροσώπησεν ό ’Αρχηγός
τού Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. Νικό
λαος Κουτσιανας. Όμιλών ό Πρωθυ
πουργός τής χώρας κατά τήν τελετήν
τών εγκαινίων, εις τό κατάμεστον Ά λεξάνδρειον Αθλητικόν Μέλαθρο'·, έτόνισεν Ιδιαιτέρως τό γεγονός δτι ό ελ
ληνικός λαός συσπειρωμένος καί άπερίσπαστος συνεχίζει τό δημιουργικό
του έργο πού άρχισε μετά τήν πτώσι
τής δικτατορίας. Ώμίλησαν επίσης πλήν
τού κ. Πρωθυπουργού, ό Υπουργός
Βορείου Ελλάδος κ. Μάρτης, ό Υπουρ
γός Εμπορίου κ. Βαρβιτσιώτης καί ό
Πρόεδρος τής Δ.Ε.Θ. κ. Βελλίδης. Τά
μέτρα τάξεως καί άσφαλείας τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
κατά τήν διάρκειαν τής τελετής τών
έγκαινίων υπήρξαν άριστα άπό πάσης
άπόψεως καί άπέσπασαν τά θερμά συγ
χαρητήρια τών άρμοδίων. Εις τήν φω
τογραφίαν στιγμιότυπο άπό τήν τελε
τήν τών έγκαινίων.
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" ’Από τή ν Θ εσσαλονίκη μ έ α ι σ ι ο 
δ ο ξ ία " α υ τό ς ό τ ί τ λ ο ς θά τ α ί 
ρ ια ζ ε απόλυτα σ τ ί ς φ ω το γρ α φ ίες πού
δ η μ ο σ ιε ύ ο ν τ α ι. Ο φ είλ ο ν τα ι στην θα υ
μ ά σ ια π ρ ω το β ο υ λία πού ε ί χ ε τ ό 'Ί δ ρ υ μα Π α ιδ ικ ή ς Π ρο νο ία ς Θ εσ σ α λο νίκη ς
νά έκ π α ιδ εύ σ η τ ο ύ ς νεα ρ ο ύ ς τ ρ ο φ ί
μ ους του μέ τρόπο πρω τότυπο κ α ί ό πω σδήποτε α π ο τε λ ε σ μ α τ ικ ό στά θέμ α τα
τ ή ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ια κ ή ς δ ια π α ιδ α γ ω γ ή σ ε ω ς.
Ε ίν α ι π ρ ά γ μ α τι ένα αΙσ_ιόδοξο μη
ν υ μ α ,έ ν α παρήγορο σ η μ είο τό γ ε 
γο ν ό ς ό τ ι τό ν τ ε λ ε υ τ α ίο κ α ιρ ό όλο
κ α ί π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο κ α ί άπό π ιό π ο λ λ ο ύ ς,
ά ρ μ ο δ ίο υ ς κ α ί μη, γ ί ν ε τ α ι κα τα νο η τή
ή άνάγκη τ ή ς σωστής κ υ κ λ ο φ ο ρ ια κ ή ς
δ ια π α ιδ α γω γή σ εω ς, ιδ ι α ί τ ε ρ α των νέω ν.

*

*Η χώρα μας πλήρωσε κ α ί πλη ρώ νει
κ α θ η μ ερ ιν ά σέ α ίμ α βαρύ τίμ η μ α
σ τόν άδηιράγο Μολώχ τ ή ς ά σ φ ά λτο υ. Τά
α ίτ ια
ε ί ν α ι πολλά κ α ί δ ισ ε π ίλ υ τ α
τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν β ρα ^υπ ροθέσ μ ω ς. ’ Εφ’ όσον
όμως ε ί ν α ι κ ο ιν ή ς π α ρα δοχή ς τό γεγο
ν ό ς ό τ ι τό ν π ρ ω τα ρ χικ ό ρόλο στά τρο
χ α ία ά τυ χή μ α τα π α ί ζ ε ι π ά ντα ό παρά
γων " ανθρω πος"ή σωστή κυκλοφ ορια κή
δ ια π α ιδ α γ ώ γ η σ η , ι δ ι α ί τ ε ρ α των νέω ν,
π ρ έ π ε ι νά γ ίν ρ κ ο ιν ή σ υ ν ε ίδ η σ η .
JL* Ε ίν α ι τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν θ λ ιβ ε ρ ό νά χά
ν ο ν τ α ι ζ ω έ ς ,ν έ ω ν κ υ ρ ίω ς ανθρώ 
πων, πού τόση ανάγκη τ ο ύ ς έ χ ε ι ή Πα
τ ρ ίδ α μ α ς,ά π ό έλλειψτ) γνώσεως σ τ ο ι 
χειω δώ ν κανόνων ό δ ικ η ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ς.
Ε ίν α ι π λ έο ν κ α ιρ ό ς νά σ υ ν ειδ η το π ο ιή 
σουμε ό λ ο ι τό μ έ γ ε θ ο ς το ΰ
προβλή
μ α το ς των τρ ο χα ίω ν άτυχημάτω ν
καί
νά π ρ ο σ θέσ ο υ μ ε τή ν
προσω πική μας
π ρ ο σ π ά θ εια στήν σ τα υροφ ορία πού άνέλαβε ή Π ο λ ιτ ε ία γ ιά τή ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ια κή δ ια π α ιδ α γ ώ γ η σ η κ α ί γ ιά τή ν μείωση
των τρ ο χα ίω ν ά τυ χ η μ ά τω ν .Η "ΕΠΙΘΚ2ΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ "

ΕΞΩΦΥΑΛΟΝ
Θεσσαλονίκη ή αξε
πέραστη Νύφη τοΰ
Θερμαϊκού, τό καύ
χημα τον Ελληνικού
Βορρά δπον ή Χωρο
φυλακή με πραγμα
τική νπηρεφάνεια α
σκεί την αστυνομία
από τήν πρώτη ημέ
ρα τής άπελευθερώσεώς της.
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Α Ν Ο ΙΞ Ε Η Δ Η τΙς π ύ λ ε ς τ η ς κ α ί λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί μ έ Από
λ υ τ η έ π ιτ υ χ ία , π ο ύ ξεπέρ α σ ε κ α ί τΙς π ιό ευ ο ίω ν ες προ
β λ έ ψ ε ις , ή 41η Δ ιεθ νή ς Έ κ θ ε σ ις Θ εσσα λονίκης .
Ή π α ρ ο υ σ ία το ϋ Π ρ ω θυ π ο υ ρ γο ύ κ . Κ ω ν]νο υ Κ αρα
μ α νλ ή έ π ί κ ε φ α λ ή ς κ υ β ερ ν η τικ ο ύ κ λ ιμ α κ ίο υ , τ ή ς ή γ ε σία ς τ ώ ν ’Ε ν ό π λ ω ν Δ υ ν ά μ εω ν κ α ί Σ ω μ ά τ ω ν Ά σ φ α λ ε ία ς , π ο λ λ ώ ν ά λ λ ω ν έπ ισ ή μ ω ν κ α ί τ ώ ν έκ π ρ ο σ ώ π ω ν
τ ώ ν χ ω ρ ώ ν π ο ύ μ ε τ έ χ ο υ ν σ τή ν Έ κ θ ε σ ι, έδω σ ε π α ν η γ υ ρικό χ α ρ α κ τή ρ α σ τά έ γ κ α ίν ια τ ή ς Έ κ θ έ σ ε ω ς π ο ύ έγ ιν α ν
σ τ ίς 4 Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ . Ά π ό τή ν έπ ο μ ένη τ ώ ν έ γ κ α ιν ίω ν
χ ιλ ιά δ ε ς έ π ισ κ ε π τ ώ ν ά ρ χ ισ α ν νά κ α τ α κ λ ύ ζο υ ν τ ά π ερ ί
π τε ρ α κ α ί το ύ ς ά λ λ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς τ ή ς Έ κ θ έ σ ε ω ς δπ ο υ μ έ
ξ ε χ ω ρ ισ τή φ ρ ο ν τίδ α έ κ τ ίθ ε ν τ α ι τ ά δ η μ ιο υ ρ γ ή μ α τα το ύ
Α νθρώ που σ ' δλ ο υς το ύ ς το μ ε ίς τή ς δρ α σ τη ρ ιό τη τό ς τ ο υ .
Ή ό ρ γά νω σ η τ ή ς 41ης Δ ιεθ νο ύ ς Έ κ θ έ σ ε ω ς Θ εσσαλο
νίκ η ς π α ρ ο υ σ ιά ζει π ο λ λ ές κ α ιν ο το μ ίες κ α ί νέα σ τ ο ιχ ε ία
π ο ύ β ε λ τ ιώ ν ο υ ν τή ν λ ε ιτο υ ρ γ ία τ η ς κ α ί σ υ μ β ά λ λ ο υ ν
σ τή ν άνοδο τ ή ς έμ π ο ρ ικ ό τη τό ς τ η ς . Ε κ τ ό ς ά π ό το ύ ς
Ε λ λ η ν ες έκ θ έτες τ ώ ν ό π ο ίω ν ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή ε ίν α ι εύ ρ ύ τα τη , σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν έπ ίσ η ς σα ρ ά ντα ξένες χ ώ ρ ε ς ά π ό τ ίς
ό π ο ιες είκ ο σ ιπ έν τ ε μ έ έπ ίσ η μ α κ ρ α τικ ά π ε ρ ίπ τ ε ρ α , οί δέ
ά λ λ ες έκ π ρ ο σ ω π ο ϋ ν τα ι ά π ό ιδ ιω τ ικ ο ύ ς έμ π ο ρ ικ ο ύ ς οί
κ ο υ ς . Τό γ εν ικ ό σ ύ ν ο λ ο , τ ώ ν έκ θ ε τώ ν Α νέρ χετα ι σέ τρ εις
χ ιλ ιά δ ε ς π ε ρ ίπ ο υ .
Ή 41η Δ ιεθ νή ς Έ κ θ ε σ ις Θ εσ σ α λο νίκ ης ή ό π ο ία π ρα 
γ μ α τ ο π ο ιε ίτ α ι ύ π ό κ α θ εσ τώ ς π ρ α γ μ α τ ικ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς
κ α ί έν τό ς κ λ ίμ α το ς Α πολύτου τ ά ξ ε ω ς κ α ί Α σ φ α λ εία ς,
λ α μ π ρ ή σ τή ν έ μ φ ά ν ισ η κ α ί ά ρ τια σ τή ν ό ρ γά νω σ η Αντι
κ α τ ο π τ ρ ίζ ε ι τή ν γ εν ικ ώ τ ερ η είκ ό να τή ς χ ώ ρ α ς μ α ς κ α ί
τή ν πρόοδο π ο ύ σ η μ ειώ θ η κ ε σέ δλ ο υς τ ο ύ ς τ ο μ ε ίς . Έ ξ
ά λλ ο υ ή Θ εσ σ α λ ο νίκ η , ή π ρ ω τεύ ο υ σ α το ύ έλ λη νικ ο ΰ
βορρά π ο ύ μέ τή ν ρ α γδ α ία Α νάπτυξή τ η ς έ χ ε ι έ ξ ελ ιχ θ ή
σέ ζη λ ευ τή μ ε γ α λ ο ύ π ο λ ι ευ ρ ω π α ϊκ ο ύ έ π ιπ έ δ ο υ , ύ π ο δ έ χ ε τ α ι μ έ φ ιλ ό ξ ε ν α α ισ θ ή μ α τα τ ίς χ ιλ ιά δ ε ς τ ώ ν έπ ισ κ ε
π τ ώ ν κ α ί δ ίν ει τό ν κ α λ ύ τερ ο έα υτό τ η ς γ ιά νά κάνη τή ν
δια μ ο νή τ ώ ν φ ιλ ο ξ ε ν ο υ μ έ ν ω ν τη ς ά νετη κ α ί ε ύ χ ά ρ ισ τ η .
Σ η μ α ν τικ ή σ υ μ μ ετο χ ή σ τή ν έ π ιτ υ χ ία τ ή ς Δ ιεθ νο ύ ς
Έ κ θ έ σ ε ω ς δ ια δ ρ α μ α τίζ ει ή Ε λ λ η ν ικ ή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή .
Δ ιά τό ν σκ οπ όν α ύτό ν Ιδρ ύετα ι έν τό ς το ύ χ ώ ρ ο υ
τ ή ς Έ κ θ έ σ ε ω ς ειδ ικ ή Ύ π ο δ ιε ύ θ υ ν σ ις ’Α σ τυ ν ο μ ία ς μέ
Τ μ ή μ α τα Τ ά ξ ε ω ς , Τ ο υ ρ ισ μ ο ύ , ’Α γ ο ρ α ν ο μ ία ς, ’Α σ φ α 
λ εία ς κ α ί Α λ λ ο δ α π ώ ν . Ο ί άνδρες ο ί ό π ο ιο ι έπ α νδ ρ ώ —
νο υ ν τ ά ς 'Υ π η ρ εσ ία ς α ύ τά ς ε ίν α ι α ύ σ τη ρ ώ ς έ π ιλ ε γ μ έ ν ο ι κ α ί ε ίδ ικ ώ ς έκ π α ιδ ευ μ έν ο ι είς τ ά θ έμ α τα τ ή ς ά ρ μ ο δ ιό τη τό ς τ ω ν .
Ο ί άνδρες τή ς Δ ιευ θ ύ ν σ εω ς ’Α σ τυ ν ο μ ία ς Θ εσσα λονίκης
σέ μ ιά π ρ α γ μ α τικ ή έξαρση τ ή ς ύ π η ρ εσ ια κ ή ς το υ ς ά π ο δό σ εω ς μ ο χ θ ο ύ ν νυ χ θ η μ ερ ό ν έν τό ς κ α ί έκ τό ς το ύ χ ώ ρ ο υ
τ ή ς Έ κ θ έ σ ε ω ς γ ιά νά δια τη ρ ή σ ο υν τή ν τά ξη σέ έ π ίπ εδ α
ζ η λ ε υ τ ά κ α ί στό έργο τ ο υ ς α ύτό έ π ιτ υ γ χ ά ν ο υ ν ά π ό λ υ τ α ά ν λ η φ θ ή ύ π ’ δ ψ ιν δ χ ι μόνον ό μ ό χ θ ο ς τ ώ ν Α νδρών Αλ
λ ά κ α ί τ ά κ ο λ α κ ευ τικ ά σ χ ό λ ια τόσο τ ώ ν Α ρμοδίων π α ρα 
γ ό ν τ ω ν δσο κ α ί το ύ κ ο ιν ο ύ .

Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μοίραρχος

Οι νέοι uai η στάσις των έναντι
Γρ ά φ ε ι :
ό κ. ΣΠΥΡ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
Συνταγματάρχης
Χωροφυλακής έ. ά.
«Ή νεότης είναι πράγμα θαυμά
σιο, άλλα είναι κρίμα δτι καταστρέφετάι στά παιδιά», λέγει ό
Μπέρναρ Σώ. Καταναλίσκεται δη
λαδή, έκεϊ πού άκόμα δέν έχει ώριμάσει ή σκέψις, έκεΐ πού δέν έχει
διδάξει ή πείρα τής ζωής, ό μεγά
λος αύτός διδάσκαλος.
Ό νέος έχει άγνοια των κινδύ
νων. Τις ένέργειές του, τις κατευ
θύνει ή πληθωρική του ζωτικότης
καί ό μεγάλος του ένθουσιασμός.
Αύτά ακριβώς είναι τά αίτια πού
προκαλοϋν τούς μεγάλους κινδύ
νους στήν κυκλοφορία.
"Αν προσθέσουμε σ ’ αύτά καί
τήν έλλειψι ειδικής έκπαιδεύσεως
στό θέμα τής άσφαλοΟς κυκλοφο
ρίας, θά άντιληφθούμε τούς τερά
στιους κινδύνους, στούς όποιους
έκτίθεται, άλλά καί τούς όποιους
δημιουργεί ή νεότης.
Συχνά βλέπουμε ένα νέο έπάνω
στό μοτοποδήλατο ή τό ποδήλατο,
νά κάνη έπίδειξι όδικής δεξιοτεχνίας, νά έκτελή κυματισμούς στή
μέση τού δρόμου, νά κάνη άκροβατισμούς, νά τρομάζη τούς πε
ζούς, νά θέτη σέ κίνδυνο μικρά παι
διά ή κοπέλλες, νά άνεβαίνη στά
πεζοδρόμια καί νά ένοχλή τούς
περιπατητάς, νά προκαλή έκνευριστικούς θορύβους, μέ τόν βοηθη
τικό κινητήρα τοΰ μοτοποδηλάτου,
νά βγαίνη άπό πάροδο σέ λεωφόρο
μέ ταχύτητα, νά κυκλοφορή σέ σκο
τεινούς δρόμους χωρίς φώτα καί
νά κινήται μέσα στήν πόλι μέ ταχύ
τητα πέραν παντός όρίου καί λογι
κής.
Χάρις στήν έλλειψι τής κυκλοφοριακής διαπαιδαγωγήσεως τών
νέων συναντούμε, σέ κάθε βήμα,
τις πιό έπικίνδυνες καί παράλογες
ένέργειες.
Συχνά βλέπουμε νέους, πού συνο
δεύουν κοπέλλες, νά στέκουν καί
νά συζητούν στή μέση τοΰ δρό524
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μου καν νά μήν άπομακρύνωνται,
μέ τήν έμφάνισι τοΰ αύτοκννήτου.
Πιστεύουν είλικρινά, δτι έξυψώνονται στά μάτια τής κοπέλλας,
δείχνοντας παλληκαρισμό;
Γιατί παρουσιάζουμε τήν άπερισκεψία ώς σοφία, τήν κυκλοφοριακή άταξία ώς μοντερνισμό, τήν
περιφρόνησι τοΰ νόμου ώς παλληκαρισμό;
Γιατί νά ύπάρχη αυτή ή ελλειψις
σοβαρότητος προς τά σοβαρά πρά
γματα;
Γιατί νά έχουμε τόση έλλειψι
προσαρμοστικότητας καί έξελίξεως, ώστε νά μένουμε όπισθοδρομικοί στήν κίνησί μας μέσα στήν
πόλι, σάν άνεξέλικτοι χωρικοί καί
νά μήν είμαστε σέ θέσι νά καταλά
βουμε, μιά γιά πάντα, δτι τά πρά
γματα άλλαξαν, δτι οί δρόμοι είναι
γιά τά αύτοκίνητα, δτι τό αύτοκίνητο σπάει κόκκαλα άδυσώπητα καί
έκδικεΐται τήν έξυπνάδα αυτών,
πού νομίζουν δτι μπορούν νά περ
πατούν δπως θέλουν;
Γιατί δέν προσέχουν αύτοΐ οί
νέοι τις όδηγίες πού βγήκαν άπό
τά σπασμένα κόκκαλα χιλιάδων
θυμάτων, τούς κανόνες πού προφυλάσσουν άπό τά δυστυχήματα, πού
έξυπηρετοΰν τήν τάξι, περιφρουροΰν τήν άξιοπρέπεια τοΰ άτόμου,
προλαμβάνουν έπεισόδια καί έξυψώνουν τόν πολιτισμό;
Γιατί δέν σκέπτονται δτι δέν εί
μαστε στήν έποχή τής προσωπικής
άνδρείας τών 'Ομηρικών χρόνων,
δτι σήμερα ό παλληκαρισμός εί
ναι πρωτογονισμός, πού στο τέλος
ταπεινώνεται καί γελοιοποιείται,
δτι είμαστε στήν έποχή πού νικά
ή λογική, ή σωφρονύνη, ή σοβαρότης, ή ώριμότης, ή εύγένεια, ή νομιμότης καί δτι δλα τά -άλλα είναι
ή ξεπερασμένη πιά ρωμαίϊκη έξυ
πνάδα;
’Αλλά τό κακό δέν είναι μόνο,
αύτό πού δημιουργεί ό ένθουσιασμός τοΰ νέου, ό όποιος, χρησιμο
ποιώντας τό μοτοποδήλατο, τήν
ταχύτητά του, πού τόν άπαλλάσσει
άπό τό βάρος τοΰ σαρκίου καί τόν
θόρυβο αύτοΰ, πού τόν κάνει άκουστόν (καί δπως νομίζει ό ίδιος

«ξακουστόν», ένεργεί, βρισκόμενος σέ κατάστασι έξαλλοσύνης,
πιστεύοντας δτι τή στιγμή αυτή,
είναι έύας ήρωας πού πρέπει νά
τόν θαυμάσουν δλοι.
Τό κακό είναι γενικώτερο καί
όφείλεται, έκτός τοΰ ένθουσιασμοΰ, καί σέ γενικώτερη έσφαλμένη νοοτροπία.
Τί νά ποΰμε λ.χ. γιά μερικές κοπέλλες, οί όποιες, άφοΰ έξαντλήσουν δ,τι μπορούν νά διαθέσουν σέ
χρήμα καί προσπάθεια, γιά νά συμμορφωθοΰν πιστά, μέ τά τελευταία
διατάγματα τής μόδας, στό ντύ
σιμο, βγαίνουν στό δρόμο, γιά νά
είσπράξουν θαυμασμό καί φιλοφρο
νήσεις, κολακευτικές τής φιλαρεσκείας των, άδιάφορες πρός τούς
κανόνες τής κυκλοφορίας.
Πώς έχουν τήν άφέλεια νά πι
στεύουν, δτι μποροΰν νά άσκήσουν
γοητεία στόν άψυχο σίδηρο, δτι
γι’ αύτές δέν ισχύει πράσινο καί
κόκκινο φώς, διαβάσεις πεζών καί
κανονισμοί καί μάλιστα, σέ τέ
τοιο βαθμό, ώστε νά έχουν τήν
άξίωσι νά σταματούν οί όδηγοί,
άπό δλες τις κατευθύνσεις, γιά νά
θαυμάσουν, τά μέ τόση προπαρασκευή καί έπιμέλεια, έπιδεικνυόμενα θέλγητρα καί νά άγνοοΰν τόν
μεγάλο κίνδυνο στόν όποιον έκτίθενται; Είναι αυτά άστεΐα; Είναι
ξεπερασμένα πράγματα;. Ό χ ι άγαπητά μου παιδιά δέν είναι.
Θά συμφωνούσατε μαζί μου, άν
μπορούσα νά σάς έχω μερικές μέ
ρες σέ ένα νοσοκομείο, στό όποιον
φέρνουν δλα τά θύματα τών τρο
χαίων δυστυχημάτων, νά άκούσετε έκεΐ τις κραυγές τοΰ πόνου καί
τής άπογνώσεως άλλων νέων, πού
είχαν καί αύτοί τήν ίδια νοοτρο
πία, πού μπορεί νά έχετε καί σείς,
νά δήτε πώς πλήρωσαν άλλοι νέοι
αύτόν τόν ένθουσιασμό καί τήν
άπερισκεψία ένός δευτερολέπτου
μέ Ισόβια άναπηρία, μαζί μέ τήν
όποια, θά τούς συνοδεύη μία δλοκληρωμένη δυστυχία γιά δλη τους
τή ζωή, ένώ άλλοι έχασαν καί τή
ζωή τους, πριν άκόμα άρχίσουν,
καλά - καλά, νά τήν ζοΰν. Γιά ποιό
σκοπό; Γιά ποιό ύψηλό ίδανικό;
Γιατί, έπί τέλους, οί στρατιώτες
πού δίνουν τή ζωή τους γιά τήν πα525

τρίδα, έκτελοΰν τό σπουδαιότερο
καθήκον. Οί οίκογένειές τους θά
είναι σ’ όλη τους τή ζωή υπερήφα
νες γι’ αυτούς, πού χάθηκαν στο
πόλεμο. ’Εκείνοι χάθηκαν γιά νά
είμαστε έμεΐς έλεύθεροι.
Σέ κάποια μαρμάρινη στήλη γρά
φτηκαν ή θά γραφούν κάποτε τά
όνόματά τους καί ό διαβάτης, κάθε
άνθρωπος, πού έχει μέσα του λίγο
άνθρωπισμό καί μερικές άρχές στή
ζωή του, θά άποκαλύπτεται προ των
ήρώων αύτών. Τί θά λένε όμως οί
οικογένειες αύτών, πού σκοτώνον
ται άπό τούς τροχούς καί μάλιστα,
όταν φταίνε οί ίδιοι;
Δέν θά αίσθάνωνται μαζί μέ τόν
πόνο καί ταπείνωσι, άντί υπερη
φάνειας, τήν όποιαν αισθάνονται
οί οικογένειες των θυμάτων πολέ
μου;
Ά πό τήν άνωτέρω άνάλυσι προ
κύπτουν τά έξής:
Πρώτον: 'Υπάρχει μία νοοτρο
πία τών νέων έπάνω στο κυκλοφοριακό πρόβλημα έσφαλμένη καί
έπικίνδυνη. Αύτή όφείλεται, κατά
μεγάλο μέρος, σέ έλλειψι ώργανωμένης καί συστηματικής κυκλοφοριακής διαπαιδαγωγήσεως αύ
τών, ή όποια όμως μπορεί νά γίνη
πολύ εύκολα.
’Εμείς οί μεγάλοι, έμεΐς πού είμα
στε γονείς καί ένδιαφερόμαστε γιά
τή ζωή τών παιδιών μας, περισσό
τερο, πολύ περισσότερο, άπό όσο
ένδιαφέρονται αύτά τά ίδια, έχου
με ύποχρέωσι νά κάνουμε ό,τι μπο
ρούμε, γιά νά έπιτύχη αύτή ή δια
παιδαγώγησή
Δεύτερον. 'Υπάρχει ό νεανικός
ένθουσιασμός, ό όποιος έμφανίζεται, κατά τήν όδήγησι μοτοπο
δηλάτου, καί άκόμη καί τού αύτοκινήτου.
'Ο ένθουσιασμός αύτός είναι μία
μέθη καί ό μεθυσμένος δέν μπορεί,
παρά νά όδήγή έπικίνδυνα.
Τί μπορεί νά γίνη μ’ αυτό; Νά
κάνουμε ένα είδος άντιαλκοολικοΰ
έμβολίου, γι αύτή τή μέθη, πού λέ
γεται ένθουσιασμός. Νά πείσουμε
τόν νέο ότι μπορεί νά δίνη διέξοδο
στον ένθουσιασμό του, σέ άλλα
πράγματα δημιουργικά, όχι όμως
στό νά παίζη τήν ζωή του κορώνα
—γράμματα, καί μάλιστα χωρίς
κανένα σκοπό. Καί υπάρχουν πάρα
πολλά πράγματα δημιουργικά, πού
μπορούν νά τόν έξυψώσουν.
Σ Π Υ Ρ . ΓΕΩ ΡΓΟΥ ΣΗΣ
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Ή άποδεικτική άξια τριχών καί
ίνών σέ περιπτώσεις έγκαταλείψεως
τον

Φύματος ύπό τού υπαιτίου

οχήματος κατά τά τροχαία άτυχήματα.
Ά π ό δ ο σ ις έκ τοϋ

F .B . I. B U L L E T IN

μηνός Α ύγούστου

1976,

ύπό τοϋ ’Ενω μοτάρχου Σ Π Υ Ρ . Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Π Ο Υ Α Ο Υ

Πτυχιούχου Αγγλικής Φιλολογίας Παν)μίου ’Αθηνών
ΟΙ Π Ε ΡΙΠ ΤΩ Σ ΕΙΣ έγκαταλεί
ψεως τον θύματος, είναι ένα σοβαρό
πρόβλημα πού πραγματικά προκαλεϊ τήν Κοινή Γνώμη. Τά προβλή
ματα τά όποια αντιμετωπίζει ή
Άστννομία στην έρευνα αύτοϋ τον
ειδονς τών εγκλημάτων είναι πολύ
δύσκολα, διότι σνχνά δέν βρίσκει
μάρτνρες και τά αποδεικτικά στοι
χεία είναι ελάχιστα. Τά έγκληματολ.ογικά εργαστήρια μπορούν, βέ
βαια, νά βοηθήσουν αποφασιστικά
σ’ αυτές τις περιπτώσεις, άλλά ό
αρμόδιος αστυνομικός πρέπει νά
είναι πολύ προσεκτικός καί λεπτο
λόγος ώστε νά έξασφαλίοη τήν
σνλλογή καί τήν διατήρηση κάθε
διαθέσιμον αποδεικτικού στοιχείον.
Τρίχες, Ινες καί κομμάτια υφά
σματος, συχνά αποτελούν βασικά
αποδεικτικά στοιχεία τά όποια έπισημαίνονται κατά τήν έρευνα, σέ
τέτοιες περιπτώσεις. Πολλές φορές
αύτά συνοδεύονται καί οπό άλλα
στοιχεία μεγαλύτερης αξίας όπως
αίμα, ξέσματα χρώματος, κομμα
τάκια γυαλιού, μετάλλου καί κηλϊδες.
Μιά φορά, τό σώμα μιας κοπέλλας, πού, αναμφισβήτητα, είχε
χτνπηθή άπό αυτοκίνητο καί είχε
έγκαταλειφθή, βρέθηκε στήν άκρη
ένός άγροτικού δρόμου. Μέ τήν

αυτοψία έπισημάνθηκαν τραύματα
τά όποια συνήθως προκαλούνται
από χτύπημα αυτοκινήτου, άποκαλ.ύφτηκε όμως επίσης δτι ή κοπέλλα είχε πεθάνει άπό στραγγα
λισμό. 'Ολοφάνερα τήν χτύπησαν
μέ αυτοκίνητο μετά τόν στραγγα
λισμό, σέ μιά προσπάθεια νά απο
κρέψουν τήν πραγματική αιτία τού
θανάτου της. 'Η άνάκριση ώδήγησε, σέ υποψίες σέ βάρος τού χω
ρισμένου συζύγου της. Ξέσματα από
το κάτω μέρος τού αυτοκινήτου του
στάλθηκαν στό εργαστήριο τού F.B.
I., γιά νά άποκαλ.νφθή άτι περιείχαν
κομμάτια άπό λεπτές κλωστές νάνλον, σάν αυτές άπό τις όποιες ήταν
φτιαγμένο τό καλσόν της, καί νήμα
πράσινο, σάν αυτό άπό τό όποιο
ήταν φτιαγμένο τό παλτό της. ’Εν
τοπίστηκαν επίσης κηλΐδες άνθρώπινου αίματος έπάνω στις νάϋλον
ΐνες. Μέ βάση αύτά τά στοιχεία, ό
σύζυγος καταδικάστηκε γιά φόνο.
Τά άποδεικτικά τού εγκλήματος
στοιχεία, είναι πολλά, άλλά μερικά
άπό αύτά είναι λεπτεπίλεπτα καί
καθόλου ευκρινή. Αυτό συμβαίνει
συχνά όταν τά στοιχεία αύτά τά
αποτελούν τρίχες καί Ϊνες, πού είναι
πολλές φορές δύσκολο νά έπισημανθούν καί ό εντοπισμός τους απαι
τεί ένδελεχή καί εξονυχιστική έρευνα
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πει νά φωτογραφίζωνται αμέσως.
Τά αποτυπώματα πού αφήνονται
επάνω σέ ρούχα, πρέπει νά διατη
ρούνται γιά νά έξετασθοϋν στό
εργαστήριο.

’Αποδεικτικά στοιχεία άπό
τό όχημα.
Μιά εξονυχιστική έρευνα τοϋ υπό
πτου οχήματος, μπορεί νά άποφέρη
στοιχεία πού αποδείχνουν μιά σύγ
κρουση, π.χ. αίμα, σάρκα, τρίχες,
κομμάτια υφάσματος ή «γρατζου
νίσματα» στό χρώμα του, ή ατό
οδόστρωμα. 'Επίσης πρέπει νά εξε
τάζεται τό ένδεχόμενον μήπως, με
τά τήν αρχική σύγκρουση έχουν
προξενηθή στό θύμα πρόσθετα τραύ
ματα από διαφορετικά σημεία τοϋ
οχήματος.

ΕΙκόνα 1. 'Απόκομμα άπό τό πανταλόνι
τοϋ θύματος (άνω) καί αποτύπωμα έπάνω
στον προφυλακτήρα τοϋ υπόπτου αυτο
κινήτου (κάτω).

Ο
τοΰ χώρον τον εγκλήματος, τον
θύματος καϊ τον ύποπτον οχήματος.

’Αποδεικτικά στοιχεία από
τον χώρο τοΰ εγκλήματος.
Προσεκτική έρευνα, μπορεί νά
άποφέρη αποδεικτικά στοιχεία άξίας, μέ βάση τα όποια είναι δυνατόν νά σνσχετισθή ενα ώρισμένο
όχημα μέ εν α ώρισμένο χώρο εγ
κλήματος. Ή γύρω περιοχή πρέπει
νά απομονώνεται μέχρι νά τελειώση
ή ερεννα. Ή ερεννα αυτή πρέπει νά
έπεκτείνεται σε αρκετή απόσταση
από τό σημείο 'τής σνγκρούσεως.
Ειδική προσοχή πρέπει νά κατα
βάλλεται στήν αναζήτηση κηλίδων
αίματος, κομματιών λεπτόν υφά
σματος, τριχών, ινών, ρούχων και
ξεσμάτων χρώματος. Σ ’ αυτόν τον
χώρο, επάνω στό οδόστρωμα, μπο
ρεί νά βρεθούν λάσπες ή άλλες ακα
θαρσίες πού τινάχτηκαν από τό
κάτω μέρος τον αυτοκινήτου, τήν
στιγμή τής σνγκρούσεως. ’Εάν αυτά
τα κομματάκια τής λάσπης κ.λ.π.
είναι άθικτα και ευδιάκριτα, θά
πρέπει νά καταβληθή κάθε δννατή
προσπάθεια νά παραμείνουν αμε
τάβλητα στό σχήμα τους, διότι

πιθανόν νά ταιριάζουν σε επίμαχα
σημεία τον υπόπτου αυτοκινήτου.
Γιά νά διατηρηθή κατάλληλα ή
λογική ακολουθία τών αποδεικτικών
στοιχείων, πού μάς παρέχονται
από τό σώμα τον θύματος ή από
πιθανά επακόλουθα, ένας αστυνο
μικός πρέπει νά τό συνοδεύη ατό
νοσοκομείο ή στό νεκροτομείο. Μπο
ρεί εδώ νά γίνη συνεννόηση μέ τον
γιατρό ή τον ιατροδικαστή, νά
φυλάξουν κάθε ξένο σώμα τό όποιο
ίσως θά βρεθή στό δέρμα ή σέ πλη
γές τοϋ θύματος. Αυτά τά αντικεί
μενα μαζί μέ τά ρούχα τοϋ θύματος,
θά πρέπει νά σημαδευτούν γιά άναγνώριση και νά διατηρηθούν γιά νά
διαβιβασθοϋν στό εργαστήριο. Δεν
πρέπει νά παραβλέπεται ότι κομμα
τάκια χρώματος ή γυαλιού μπο
ρεί νά βρεθούν φωλιασμένα στά
ρούχα τοϋ θύματος. Τά ρούχα λοι
πόν αυτά, είναι πολύ σπουδαίο νά
έξασφαλίζωνται, μέ ένα καλό τύ
λιγμα, γιά νά αποφεύγεται κάθε
πιθανή καταστροφή τών στοιχείων
αυτών.
'Έχουν άναφερθή περιπτώσεις,
κατά τις όποιες διακοσμητικά αντι
κείμενα ή λάστιχα αυτοκινήτων ά
φησαν αποτυπώματα επάνω στό
σώμα ή τά ρούχα τοΰ θύματος.
Αυτές οι περιοχές τοϋ σώματος πρέ
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Εικόνα 2. Σχισμένο μέρος τον υποκα
μίσου τον θύματος ( άνω) και ίνα νήματος
από τον προφυλακτήρα τον υπόπτου αυτο
κινήτου (κάτω).

Τό ύποπτο αυτοκίνητο, πρέπει νά
τοποθετήται επάνω σε εξέδρα η
γρύλλο καί νά έρευναται προσεκτι
κά μέ τη βοήθεια ειδικού φωτισμού,
σέ δλα τά σημεία. ’Ολόκληρη ή
περιφέρεια τών ελαστικών πρέπει
νά εξετάζεται μέ Ιδιαίτερη προσο
χή, μήπως έχει σφηνωθή εκεί κά
ποιο αντικείμενου πού ενδιαφέρει.
Δεν είναι ασυνήθιστο νά βρεθούν
αποτυπώματα, τών ρούχων τού θύ
ματος επάνω στο αυτοκίνητο (Ε ι
κόνα 1). Στην περίπτωση τής ει
κόνας 1, τά αποδεικτικά στοιχεία
πού προέκνψαν από την εργαστη
ριακή εξέταση και ακολούθως ή
κατάθεση τού ειδικού τεχνικού στο
δικαστήριο, δεν άφησαν σχεδόν καμμιά αμφιβολία στους δικαστές ώς
προς την ένοχή τού κατηγορουμέ
νου. Φαίνεται καθαρά άτι δ προ
φυλακτήρας τού ύποπτου οχήμα
τος, φέρει αποκαλυπτικά αποτυπώ
ματα τού παντελονιού τού θύματος.
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"Ενα παράδειγμα τού πόσο λε
πτεπίλεπτος μπορεί νά είναι δ
χαρακτήρας ουσιαστικών αποδεικτι
κών στοιχείων, μάς παρέχεται στήν
περίπτωση αποστολής στο εργα
στήριο μιας ινας νήματος 11J32
ίντσών περίπου, παρμένης από
τον προφυλακτήρα τού αυτοκι
νήτου τού ύποπτου,
καί τού
πολύχρωμου πουκάμισου τού θύ
ματος (εικόνα 2). Ή εργαστηρια
κή έρευνα απέδειξε άτι ή επίμαχη
ΐνα προέρχοταν από τό πουκά
μισο αυτό. Ή αναγνώριση αυτή
βασίστηκε στά χρωματικά σχέ
δια, στο μήκος τής ίνας καί στήν
κατασκευή καί τον τύπο τού νήμα
τος.
—Στο εργαστήριο τού F.B.I.,
έχουν εξεταστή ώρισμένες περι
πτώσεις δπου έζητεϊτο νά διακριβωθή
ποιος, μεταξύ 2 ατόμων ήταν δ
δδηγός ενός αυτοκινήτου. Τέτοιες
περιπτώσεις έχουμε συνήθως δταν
σκοτώνεται δ συνεπιβάτης με
θυσμένου δδηγού, δ δποϊος δδη
γός έπιζεϊ, ή άλλα άτομα σέ άλλο
αυτοκίνητο σκοτώνονται, καί κα
τόπιν εγείρονται αμφιβολίες μεταξύ
τών 2 ατόμων τού ύποπτου αυτοκι
νήτου ώς προς τό ποιος ήταν δ
δδηγός. Σέ τέτοια περιστατικά οι
τρίχες μαλλιών πού έπισημαίνονται καί στά δύο άκρα τού σπασμέ
νου άνεμοθώρακα τού ύποπτου αυ
τοκινήτου, μπορούν νά σταλούν στο
εργαστήριο μαζί μέ γνωστά δεί
γματα από τά μαλΛιά καί τών δύο.
Πολλές φορές οι αμφιβολίες αί
ρονται ύστερα από μ προσκοπικές
συγκρίσεις τών τριχών αυτών.
Ή κατάλληλη συλλογή καί δια
τήρηση τών Αποδεικτικών στοιχείων
προ τής αποστολής τους στο εργα
στήριο, είναι ένα σπουδαίο ζήτη
μα πού δέν πρέπει καθόλου νά
παραμελήται. Πάνω σ’ αυτό, πα
ρέχονται οι εξής συμβουλές:
1. Τοποθετήστε τις ΐνες, τρίχες
ή τεμάχια ύφάσματος, σέ κατάλ
ληλα διπλωμένο χαρτί: Κλείστε
τις άκρες μέ ταινία σελλοφάν. Κόλ
λα δέν πρέπει νά έρχεται σέ επαφή
μέ τά αντικείμενα αυτά. Βάλτε τα
ύστερα μέσα σέ ένα φάκελλο.
2. Τυλίξτε κάθε αποδεικτικό
στοιχείο χωριστά καί σημειώστε
το κατάλληλα ώστε νά τό αναγνωρί
ζετε.
3. Γιά τήν απόσπαση μικροσκοπικών ινών άπό προφυλακτήρες,
καλύμματα μηχανών αυτοκινήτων
κ.λ.π., δταν αυτό δέν είναι άλλοιώς

δυνατό, μπορείτε νά χρησιμοποιή
σετε μαγνητική ταινία.
Κάθε αποδεικτικό στοιχείο, τήν
ώρα πού εντοπίζεται, πρέπει νά
σημειώνεται κατάλληλα ώστε νά
αναγνωρίζεται, γιά νά διαφυλαχτή
ή λογική τους σειρά. Αυτό πρέπει
νά γίνεται ακριβώς τότε καί δχι
μετά τον κατ’ επανάληψη χειρισμό
τους καί τήν πολύ πιθανή ανάμιξή
τους μέ γνωστά δείγματα καί
στοιχεία άπό άλλα σημεία τού
χώρου τού εγκλήματος. Συνιστάται επίσης δπως, ό άριθμός τών
ατόμων πού χειρίζονται τά στοιχεία
αυτά, είναι δσο τό δυνατόν μικρό
τερος.
Είναι έπιβοηθητικό, γιά τήν πα
ρουσίαση τών στοιχείων στο δικα
στήριο νά γνωρίζη κανείς τό Ακρι
βές σημείο τού αυτοκινήτου δπου
βρέθηκαν οι Ϊνες ή οί τρίχες. Γι
αυτό ποτέ μή βάζετε στήν ϊδια
θήκη τέτοια αποδεικτικά στοιχεία
πού βρέθηκαν σέ διαφορετικά ση
μεία. Τοποθετήστετα σέ χωριστές
θήκες ανάλογα μέ τό ιδιαίτερο
σημείο τού οχήματος δπου εντο
πίστηκαν καί σημειώστε τό σημείο
αυτό.
Είναι δυνατόν νά διαχωριστή αν
μιά τρίχα άνήκη σέ άνθρωπο ή σέ
ζώο. ’Εάν άνήκη σέ άνθρωπο, μπο
ρεί νά προσδιοριστή καί ή φυλή,
αν είναι Καυκάσιος, Νέγρος ή
Μογγόλος. Τρίχες πού βρέθηκαν
στο όχημα καί άλλες τρίχες πού ξέ
ρουμε σέ ποιόν άνήκουν, μπορούν
νά συγκριθούν προς προσδιορισμό
τής όμοιότητος ή τής άνομοιότητός
τους. Τρίχες άπό ζώα, μπορούν νά
μπούν σέ κατηγορίες ώς προς τό
είδος τού ζώου.
Τά βασικά όργανα τά όποια χρη
σιμοποιούνται γιά τήν Αναγνώριση
ινών καί τριχών, είναι τά μικρο
σκόπια διερευνήσεως καί συγκρίσεως.
Τά χαρακτηριστικά τών γνωστών
καί τών ύπό εξέταση τριχών συγκρίνονται καί άν μοιάζουν, δείχνουν
δτι οί ύπό εξέταση τρίχες μπορεί
νά προέρχωνται άπό τήν γνωστή
πηγή. ’Οπωσδήποτε δμως, πλήν
Ασυνήθιστων περιπτώσεων, οί τρί
χες δέν έχουν επαρκή Ατομικά
χαρακτηριστικά ώστε νά Αναγνω
ριστούν, ώς προερχόμενες άπό ένα
ώρισμένο άτομο καί Από κανένα
άλλο.
ΤΙνες καί κομμάτια ύφασμάτων
εξετάζονται στο εργαστήριο γιά
τον προσδιορισμό τού χρώματος,
τής ουνθέσεως καί τού τύπου. Γιά
τήν διαφοροποίηση καί τήν κατάταξή

τους χρησιμοποιούνται μικροσκοπικές, μακροσκοπικές καί χημικές
εξετάσεις. 01 πληροφορίες από τις
εξετάσεις αυτές
οδηγούν στην
αναγνώριση τών ίνών καί συνθέτουν
σχετικά έπιβεβαιωτικά στοιχεία.
Μερικές φορές όχι μόνο ϊνες άλλα
καί ολόκληρα κομμάτια υφάσματος
εντοπίζονται επάνω στο ύποπτο όχη
μα. Σέ τέτοιες περιπτώσεις είναι
δυνατόν νά άναγνωριστή θετικά ένα
κομμάτι υφάσματος, ώς προερχό
μενο από τά ρούχα τού θύματος.
Αυτό μπορεί νά γίνη μέ την κατάλ
ληλη προσαρμογή τού κομματιού
αυτού στο αντίστοιχο μέρος όπου
τά ρούχα τού θύματος είναι σχισμένα
καί μέ τον υπολογισμό τής θέσεως
καί τής συνεχείας κάθε ενός νήμα
τος στην ύφανση τού κομματιού,
καί τού υφάσματος γύρω από τό
σχισμένο μέρος, ατά ρούχα τού
θύματος.

Έπιβοήθηση τής
ανακρίσεως.
’Από την σύγκρουση αυτοκινήτου
καί πεζού, είναι δυνατόν νά προκληθή σοβαρή ζημιά καί στο όχημα
καί νά χρειάζεται επισκευή. Υ 
πάρχουν πολλά «κόλπα» στα ό
ποια μπορούν νά καταφύγουν οι
οδηγοί πού εγκαταλείπουν τά θύ
ματά τους, γιά νά κρύψουν τό έγκλη
μά τους, π.χ. κάνουν ψεύτικη δή
λωση κλοπής τού αυτοκινήτου των
ή τό τρακάρουν σκόπιμα.
Ή ζημιά πού προκαλεϊται σ’ ένα
αυτοκίνητο, από τη σύγκρουσή του
μέ πεζό, είναι δυνατόν νά συγκριθή
μέ την ζημιά πού προκαλεϊται
από σύγκρουση μέ ελάφι ή παρό
μοιο ζώο. 'Οπωσδήποτε όμως, δέν
μπορεί νά έχουμε πάντοτε εκτετα
μένες ζημιές. Μερικές φορές ό οδη
γός παρεκκλίνει την πορεία τού
αυτοκινήτου γιά νά άποφύγη μετω
πική σύγκρουση, προκαλώντας κατ’
αυτόν τον τρόπο μικρές μόνο
ζημιές στο όχημά του, παρ’ όλα
αυτά όμως έπιφέροντας βαθυά τραύ
ματα στο θύμα, μέ τον καθρέφτη,
τήν άντέννα τού ραδιοφώνου ή τό
χερούλι τής πόρτας.
Μιά άμεση έρευνα ατά πρατήρια
καί τά γκαράζ, μπορεί νά μάς όδηγήση σέ καλό δρόμο.

Έπιβοήθηση τής διώξεως.
Σέ μερικές περιπτώσεις, ο κα
τηγορούμενος όταν άντ ιμετωπίζη
ουσιαστικές αποδείξεις, αναγνωρί

Εικόνα 3. Τε
χνικός τον έγ·
κληματο λ ογικοϋ εργαστη
ρίου άσχολεϊται προσεκτι
κά με την ανεύ
ρεση πειστη
ρίων . από τό
σακάκι θύμα
τος τροχαίου
ατυχήματος.

ζει τήν ματαιότητα τής εμμονής
Συμπεράσματα.
του στήν άρνηση καί ομολογεί τήν
ένοχή του.
Οί περιπτώσεις έγκαταλείψεως
Σέ κάποια περίπτωση ένα αυτοκί
νητο ξέφυγε από τό δρόμο καί σκό τού θύματος ύπό οδηγών αυτοκι
τωσε ένα νεαρό ό όποιος κουβέντια νήτων, εξακολουθούν νά ενδιαφέ
ζε στήν αυλή του με φίλους του. ρουν σοβαρά τό Νόμο καί τήν Κοινή
’Από τήν περιγραφή τών φίλων Γνώμη. Η εξέταση ίνών, τριχών,
τού θύματος, εντοπίστηκε ένα ύπο κομματιών υφασμάτων καί άλλων
πτο αυτοκίνητο μέ στραπατσα- σχετικών αντικειμένων, έχει βοη
ριαμένο προφυλακτήρα καί σπα θήσει πολύ τήν διαλεύκανση τέ
σμένους προβολείς. Ό προφυλα τοιων εγκλημάτων.
ΤΙνες καί τρίχες σάν αποδεικτικά
κτήρας, κομματάκια από τούς σπα
σμένους προβολείς, τά ρούχα τού στοιχεία σέ περιπτώσεις έγκατα
θύματος καί δείγμα μαλλιών του, λείψεως τού θύματος, δέν εξασφα
στάλθηκαν στο εργαστήριο τού λίζουν συνήθως άπόλυτα θετικές
αλλά συνεισφέρουν
F.B.I. "Ενα αποτύπωμα υφάσμα αναγνωρίσεις
στον
προσδιορισμό
τών
συνθη
τος επάνω στο προφυλακτήρα,
συνέπιπτε μέ τά δοκιμαστικά απο κών, παρέχοντας ενδείξεις γιά
τυπώματα τού πανταλονιού τού θύ τήν ανάμιξη ενός υβρισμένου οχή
ματος. ’Αρκετές ϊνες υφάσματος ματος. Θετικές αναγνωρίσεις είναι
σάν αυτές από τις όποιες ήταν δυνατόν νά γίνουν όταν πρόκειται
υφάσματος ώς
φτιαγμένο τό πανταλόνι τού θύ γιά κομμάτια
ματος βρέθηκαν κολλημένες επά Αποδεικτικά στοιχεία.
νω στο χρώμα, στο σημείο τού
Ό άνακριτικός υπάλληλος πρέ
αποτυπώματος. ’Αρκετές τρίχες μαλ πει νά διεξάγη ενδελεχείς έρευνες
λιών οι όποιες ήταν όμοιες μέ γιά νά εξασφάλιση τήν συλλογή
αυτές τού θύματος, ήααν σφηνωμέ όλων τών διαθεσίμων αποδεικτικών
νες σέ μεταλλική διακοσμητική στοιχείων, τά όποια πρέπει νά
εγκοπή τού πορφυλακτήρα. Ξέ- διαφυλαχθούν καλά, νά σημειωθούν
σματα χρώματος σάν αυτό πού γιά νά άναγνωρίζιονται καί νά
ήταν στον προφυλακτήρα καί κομ σταλούν στο εργαστήριο.
ματάκια γυαλιού πού ταίριαζαν μέ
Οί εργαστηριακές
εξετάσεις,
μέ τούς προβολείς τού υπόπτου αποκαλύπτουν ζωτικές αποδείξεις
αυτοκινήτου, βρέθηκαν στά ρούχα οί όποιες επιτρέπουν στον ει
τού θύματος.
δικό νά δώση μιά καλή κατάθεση
Μπροστά σέ τέτοιες αποδείξεις, γιά τά ευρήματά του καί νά βοηθήση έτσι τή Δικαιοσύνη.
ό ύποπτος λύγισε καί ώμολόγησε.
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«Ή συμβολή τής ΈκΦέσεως εις
τήν προώθησιν των πωλήσεων,
τό MARKETING τής παραγω
γής καί αί όργανωτικαί προϋπο
θέσεις».
'Υ πό:

Κ Ω Ν) Ν Ο Υ Δ Α Μ Ι Α Ν Α Κ Η
Διευθυντοΰ Γραφείων Δ.Ε.Θ. ’Αθηνών
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ΩΣ ΕΤΟΝΙΣΑΜΕΝ καν είς προηγούμενον Κεφάλαιον «Περί τών Μέσων καί Μεθόδων Προβολής
καί Διαφημίσεως», ή Έκθεσνς άποτελεΐ ασφαλώς τό
τελειότερον καί έποικοδομητνκώτερον Μέσον προ
βολής μνας όπονασδήποτε έπνχενρηματνκής δραστηρνότητος, είτε αΰτη άναφέρεταν είς τήν παραγωγήν
άγαθών εΐτί είς προσφοράν έργασίας, τεχνολογνκάς
μεθόδους κ.λ.π.
Ό θεσμός τών Εκθέσεων, χρονολογούμενος οΰσναστνκώς άφ’ ής στνγμής ό άνθρωπος ήρχνσεν νά
δναπραγματεύεταν τήν καθ’ ονονδήποτε τρόπον δνάθεσνν τών ύπ’ αύτοΰ παραγομένων άγαθών, μετήλθεν
κατά κανρούς άπό πολλά καν πονκνλόμορφα στάδνα
κυρίως έμποροπανηγύρεων, προκενμένου νά παρουσνασθή είς τήν σύγχρονον μορφήν τής Κλαδνκής
προβολής.
Ή μορφή αΰτη, ή όποια ώς προανεφέρθη άποτελεΐ
σήμερον τόν πλέον ούσναστνκόν καν τελενότερον
τρόπον παρουσνάσεως καν προωθήσεως ονασδήποτε
έμπορνκής, τεχννκής, μορφωτνκής καν καλλντεχννκής δράστη ρνότητος, δέν συνθέτεν άπλώς χώρον
έπνδείξεως καν προωθήσεως, άλλά καν στίβον συγκρίσεως καν είρηννκής άναμετρήσεως. τών έκθεμάτων.
Χώρος άλλωστε ό όποιος παρέχεν τήν δυνατότητα
είς τόν έπνσκέπτην—ύποψήφνον άγοραστήν, νά άνευρίσκη σύμφωνα μέ τό ένδναφέρον του, προϊόντα ή
δραστηρνότητας είς μεγάλην πονκνλίαν προελεύσεως,
τύπου, πονότητος, έμφανίσεως καν κόστους, νά συγκρίνη καν νά άντνπαραβάλη μέ έτερα όμοενδή, νά,
δοκνμάζη καν νά ένημεροΰταν έπν τής ταυτότητος
τής συνθέσεως καν τών πλεονεκτημάτων των.
Δνά δέ τόν έκθέτην-παραγωγόν ή άντνπρόσωπον,
ό χώρος τής Έκθέσεως προσφέρεταν ή τούλάχνστον
πρέπεν νά προσφέρεταν όχν μόνον δνά τήν προώθησνν τής έκτνθεμένης παραγωγής ή δραστηρνότητος,
άλλά καί δνά τήν σφνγμομέτρησνν τής άγοραστνκής
προτνμήσεως τών έπνσκεπτών. Βεβαίως, ό κυρίως
σκοπός τής Έκθέσεως είναν άσφαλώς ή ένημέρωσνς
τοΰ άγοραστνκοΰ κοννοϋ καν ή προώθησνς τών πωλήσεων. Έν τούτονς, έκ τής άντνδράσεως τών έπν
σκεπτών τής Έκθέσεως καί τού τρόπου άντνμετωπίσεως τής έκτνθεμένης παραγωγής, θά ήτο δυνατόν
ή έξαγωγή λίαν ώφελίμων καί έποικοδόμητνκών συμ
περασμάτων έπν τής μελλοντνκής έξελίξεως ένός προϊ
όντος, άσχέτως τοΰ έάν πρόκενταν περί νέου ή παλανοΰ καν άνεξαρτήτως τοΰ μέχρν τής στνγμής έκείνης βαθμοϋ έπντυχίας καν έπνκρατήσεώς του είς τήν
άγοράν.
Τό τελευτανον τοΰτο δυνητνκόν στονχενον τής Έ κ
θέσεως, τό όποιον οΰσναστνκώς παραμένεν άνεκμετάλλευτον, ή τούλάχνστον δέν άξνοπονενταν καθ’ δ
μέτρον δύναταν νά άξνοπονηθή ύπό τοΰ έκθέτου, εί
ναν βέβανον δτν έχεν τήν δυνατότητα νά συμβάλη
είς μεγάλον βαθμόν, τόσον είς τήν μελλοντνκήν προώθησνν τών πωλήσεων, δσον κυρίως είς τήν ύποβοήθησνν τοΰ MARKETING τής παραγωγής, γνωστοϋ δντος δτν, δνά τήν έφαρμογήν του δνά τής με
θόδου τής έπντοπίου δνερευνήσεως, παρουσνάζονταν
πλενσταν δσαν δυσχέρεναν άλλά καν δημνουργοΰνταν
σημαντνκαν δαπάναν, αί όποιαν είς τελευταίαν άνάλυσνν έπνβαρύνουν τήν κοστολόγησνν αύτοΰ τούτου
τοΰ προϊόντος.
Άξίζεν νά σημενωθή είς τήν προκενμένην περίπτωσνν δτν τό MARKETING τής παραγωγής άπο531

Ή Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης αποτελεί την πύλην τής
προβολής τής Χώρας μας εις τό εξωτερικόν. Αί μέχρι τονδε
έπιτνχημέναι διοργανώσεις την έχονν επιβάλλει ως ένα ση
μαντικό διεθνές έμπορικό γεγονός άναμψισβητήτον κύρους.

τελεί τό μόνιμον πρόβλημα καί τήν συνεχή ένασχόλησιν τών παραγωγικών Μονάδων καϊ τοϋτο διότι
ώς είναι γνωστόν, δεδομένης τής έξελίξεως τών τεχνονολογικών μεθόδων, άλλα καί τοϋ εύμεταβλήτου τής
άγοραστικής προτιμήσεως τοϋ καταναλωτικοϋ κοινοϋ, ούδέν προϊόν κατά κανόνα είναι δυνατόν νά
διατηρήση τήν άρχικήν του σύνθεσιν, μορφήν καί
τεχνολογίαν άνεξαρτήτως τοϋ βαθμοϋ έπικρατήσεώς
του.
Συμπερασματικώς θά έλέγομεν δτι ή Έκθεσις,
έκτος τής προωθήσεως καί διευρύνσεως τής άγορας
του, δύναται νά ύποβοηθήση τον έκθέτην νά κατανοήση:
α) Πώς μία σειρά προϊόντων έμπίπτει εις τήν άντίληψιν τών καταναλωτών άπό άπόψεως χαρακτηρι
στικών γνωρισμάτων, πλεονεκτημάτων, άδυναμιών,
καί όμοιομορφιών έν συγκρίσει μέ άλλα προϊόντα
τής αυτής κατηγορίας.
β) Ποϊαι είναι αί έπιθυμίαι καί αί άγοραστικαί τά
σεις τοϋ καταναλωτοϋ καί εις ποιον βαθμόν ίκανοποιοϋνται ή όχι άπό τήν ύπάρχουσαν παραγωγήν.
γ) Τήν έξαγωγήν θετικών καί ουσιαστικών συμ
περασμάτων έπί τής περαιτέρω έξελίξεως τής παρα
γωγής ένός προϊόντος, τών τυχόν άπαιτηθησομένων
τροποποιήσεων καί βελτιώσεων αΰτοΰ, ώς πρός τήν
μορφήν, σύνθεσιν, ποιότητα κ.λ.π. ή καί άκόμη τάς
άπαιτηθησομένας προδιαγραφάς διά τήν παραγωγήν
νέων τοιούτων τής αυτής ή έτέρας κατηγορίας καί
είδους.
Άλλωστε ό όρος MARKETING ό όποιος
κατά τόν διακεκριμένον ειδικόν κ. PERTIL NEU
MAN έρμηνεύεται καί έπεξηγεϊται ώς «Διαδικασία
διά τής όποιας μία έταιρεία προσαρμόζει τά προϊόντα
καί τάς υπηρεσίας της εις τάς γνωστάς καί δυνητικός
άνάγκας ώς καί τάς δυνατότητας τής άγορδς καί
προβαίνει άφ’ ένός μέν εις παροχήν (προϊόντων καί
υπηρεσιών) άφ’ έτέρου δέ εις προσπάθειας έπηρεασμοΰ τής άγορας διά διαφόρων συναγωνιστικών
μέσων». Πιστεύομεν ότι ό χώρος μιας καλώς όργανουμένης έκθέσεως θά ήδύνατο νά άποτελέση ιδεώδες
καί έκ πάσης πλευράς μέσον διά τήν έφαρμογήν του.
Συνοψίζοντες άπαντα τά άνωτέρω, καθίσταται πλέον
σαφές πώς πρέπει νά προσδιορίσωμεν τόν ρόλον τόν ό
ποιον δύναται νά διαδ ραματίση ή "Εκθεσις ώς μέ
σον ένημερώσεως, προβολής καί διαφημίσεως άλλά
καί γενικώτερον ώς μέσον διερευνήσεως τής αγο
ράς διά τήν περαιτέρω προώθησιν, έκσυγχρονισμόν
καί άναπροσαρμογήν μιας οίασδήποτε Επιχειρημα
τικής δράστηριότητος καί κυρίως τής έμποροβιομηχανικής τοιαύτης.
Δέν θά ήτο προσέτι ύπερβολή έάν θά έλέγομεν
ότι ή Έκθεσις συμβάλλει διά τοϋ τρόπου τούτου εις
τήν προώθησιν καί άνάπτυξιν τής Εθνικής Οικονο
μίας μιας χώρας.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

“

Λ

Άνεφέρθημεν προηγουμένως είς τά πλεονε
κτήματα μιας καλώς όργανουμένης Έκθέσεως.
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Τό γεγονός ένέχει Ιδιαιτέραν σημασίαν τόσον διά
τούς όργανωτάς όσον καί διά τήν ύπό έκθεσιν παρα
γωγήν ή δραστηριότητα, δεδομένου ότι ή έπιτυχία
τού σκοπού καί ή έπίτευξις των άντικειμενικών στό
χων μιας έκθέσεως έξαρτάται βασικώς άπό τήν όργανωτικήν καί τεχνικήν δομήν αυτής.
Κρίνομεν προς τούτοις, όχι μόνον σκόπιμον άλλά
καί άπολύτως άναγκαϊον νά άναλύσωμεν καί νά παρουσιάσωμεν τάς βασικάς άρχάς πού κατά κανόνα
συνθέτουν τήν έπιτυχή Διοργάνωσιν καί Όργάνωσιν
τών Εκθέσεων.
Πριν όμως έκθέσωμεν τάς ουσιαστικός προϋπο
θέσεις τής Έκθέσεως, θά πρέπει νά διαχωρίσωμεν
τάς έννοιας τών όρων Διοργάνωσις καί ’Οργάνωσις.
Βασικώς ή Διοργάνωσις τής Έκθέσεως είναι κυρίως
θέμα τού Κλάδου τής υπό 'Εκθεσιν έπιχειρηματικής
δραστηριότητος, άνεξαρτήτως έάν τό θέμα τούτο
άναλαμβάνεται κατά κανόνα άπό τούς Εκθεσιακούς
’Οργανισμούς. 'Η έξήγησις έπί τού προκειμένου
είναι άπλή. Ή Διοργάνωσις έχει ώς άποκλειστικόν
σκοπόν καί άποστολήν, νά διερευνήση τάς έπί τής
προβολής άνάγκας καί άπαιτήσεις τού ύπό Έκθεσιν
Κλάδου, νά άποφανθή έπί τής σκοπιμότητος τού
τόπου καί τού χρόνου καί νά προσδιορίση τούς αντι
κειμενικούς στόχους τής Έκθέσεως. Καί ασφαλώς
ούδείς είναι περισσότερον ένήμερος των προβλη
μάτων καί τών άπαιτήσεων τής παραγωγής όσον αύτός ουτος ό παραγωγός.
Παρά ταΰτα οί μεγάλοι Διεθνείς Εκθεσιακοί Όργαγανισμοί, μέ τήν συνεχή ένασχόλησίν των έπί τού
άντικειμένου, άλλά καί μέ τήν συνεχή διερεύνησιν
έπί τής προβολής τών παραγωγικών Κλάδων καί
είδικώτερον έπί τής Εκθεσιακής προβολής, είναι
βέβαιον ότι δύνανται νά άξιολογήσουν όρθώς τήν
σκοπιμότητα διοργανώσεως μιας Έκθέσεως καί νά
προσδιορίσουν τούς άντικειμενικούς στόχους αύτής.
Έν πάση περιπτώσει τό γεγονός τής διοργανώσεως μιας Έκθέσεως δέν είναι τόσον άπλούν, όσον
πιθανόν έκ πρώτης όψεως θά ήδύνατο νά θεωρηθή
καί τούτο διότι ή όρθή Διοργάνωσις άποτελεΐ κατά
κανόνα τήν βασικήν υποδομήν, βάσει τής όποιας
θά κληθή ό ’Οργανωτής, χρησιμοποιώντας τάς γνώ
σεις καί τήν πείραν του νά «άνοικοδομήση» στερεώς καί έπιτυχώς τήν όλην έκδήλωσιν. Δέν θά ήτο
άσκοπον άκόμη νά σημειωθή ότι δέν άποτελεΐ κανό
να ή προγενεστέρα έπιτυχής διοργάνωσις μιας τοιαύτης έκδηλώσεως εις τόν Άλφα ή Βήτα Κλάδον
δραστηριότητος,· διά δεδομένην χρονικήν περίοδον
ή τόπον. Παρά τό γεγονός ότι ή προϊστορία καί ή παράδοσις συμβάλλει καί συντελεί άποφασιστικώς εις
τήν έπιτυχίαν τής Έκθέσεως, δέν παύει έν τούτοις
νά έπηρεάζεται αυτή ούσιαστικώς έκ τής άπαθείας
καί τών διακυμάνσεων τών άγοραστικών τάσεων
καί προτιμήσεων, προϊόν άλλωστε ειδικών γνωστών
καί άγνώστων παραγόντων καί συνθηκών, τεχνικών,
οικονομικών, ψυχολογικών καί ούχί σπανίως καί
πολιτικών. Διά τόν λόγον τούτον ή έκθεσις—μελέτη
τής διερευνήσεως έπί τής σκοπιμότητος ή μή τής
διοργανώσεως, θά πρέπει νά είναι λίαν έμπεριστατωμένη καί λεπτομερής, βασιζομένη κυρίως έπί τού
Νόμου τής προσφοράς καί τής ζητήσεως άλλά καί
τών ειδικών συνθηκών αΐτινες είναι πιθανόν νάέπηρεάζουν τήν άγοράν κατά τόν προγραμματισθέντα
χρόνον τόν ύπό Έκθεσιν χώρον καί διά τό συγκεκριμένον άντικείμενον τής Έκθέσεως.

Συμπερασματικώς αί προϋποθέσεις διοργανώσεως
μιας έκθεσιακής προβολής δι’ ένα Κλάδον παραγωγής
ή δραστηριότητος δύνανται νά συνοψισθούν εις τά
άκόλουθα:
α) Δυνητικότης παραγωγής καί προσφοράς,
β) Ζήτησις (οικονομική δυνατότης, άνάγκαι, άγοραστικαί τάσεις).
γ) Εμπιστοσύνη τού άγοραστικοΰ κοινού,
δ) Εποχική έναρμόνησις.
ε) Καιρικαί συνθήκαι.
στ) Καταλληλότης χώρου.
ζ) Συγκοινωνιακά μέσα τού τόπου τής Έκδηλώ
σεως.
η) Διαμονή καί ψυχαγωγία τών Εκθετών καί έπισκεπτών, καί
θ) Είδικαί οικονομικοί, τεχνικαί, ψυχολογικοί
συνθήκαι έπικρατούσαι εις τόν χώρον τής όργανουμένης Έκθέσεως άλλά καί εις γενικωτέραν έθνικήν
καί διεθνή κλίμακα.
Δεδομένης τής ώς άνω μελέτης ό όργανωτής θά
πρέπει πλέον νά καταρτίση τό πρόγραμμα τής όργανουμένης Έκθέσεως τό όποιον ώς προανεφέρθη θά
περιλαμβάνη δύο κυρίως κλάδους δομής, τήν όργανωτικήν καί τήν τεχνικήν.
1 . ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (Ό ργάνω σ ις).

Σκοπός τής Όργανώσεως τής Έκθέσεως είναι
βασικώς νά καταρτίση καί νά ύλοποιήση σταδιακώς
τό πρόγραμμα τών έκδηλώσεων σύμφωνα μέ τάς προδιαγραφάς τής μελέτης διοργανώσεως καί τής πολι
τικής έπιτεύξεως τών άντικειμενικών στόχων. Θά
ήδυνάμεθα έπομένως νά προσδιορίσωμεν συνοπτικώς ότι ή όλη όργανωτική δομή, συνισταμένη κυ
ρίως έκ μεθόδων σειράς ένεργειών έκδηλώσεων καί
μέσων προβολής διαχωρίζεται εις τρεις κυρίως βα
σικούς, κλάδους άναλόγως τού τομέως πρός τόν ό
ποιον άπευθύνεται.
α) Τόν Κλάδον τών Εκθέσεων,
β) Τόν Κλάδον τών ειδικών άγοραστών καί
γ) Τόν Κλάδον τού εύρυτέρου καταναλωτικού κοι
νού.
'Η έπί τού προκειμένου πρός ένα έκαστον Κλάδον
άπευθυνομένη ένημέρωσις έπί τών ένεργειών καί
τών έκδηλώσεων άπαιτεϊ κεχωρισμένην μελέτην καί
ιδιαίτερον προγραμματισμόν κατά στάδια, όστις
πρέπει νά περιλαμβάνη άπαραιτήτως καί τά άκό
λουθα:
α) Διά τούς Έκθέτας.
Σκοπός καί άντικειμενικοί στόχοι τής Έκθέσεως.
Μέθοδοι. Μέσα καί έκδηλώσεις προάγουσαι τάς
έπιδιώξεις τής ύπό έκθεσιν παραγωγής.
Χρησιμοποιηθησόμενα μέσα προβολής ώς καί
λοιπαί ένέργειαι διά τήν ένημέρωσιν καί προσέλκυσιν έπισκεπτών (έμπορικών καί καταναλωτικού κουνοΰ έφ’ όσον ή έκθεσις άπευθύνεται καί πρός αυτό).
Τεχνική δομή τής Έκθέσεως.
Είδικαί παροχαί καί λοιπά μέσα διά τήν έξυπηρέτησιν τών έκθετών.
β) Διά τούς ειδικούς άγοραστάς.
Τήν έκτιθεμένην παραγωγήν άπό άπόψεως Κλά
δων συμμετοχής, άριθμού έκθετών κατά κατηγορίαν
είδους, ποικιλίας καί προελεύσεως έκθεμάτων.
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Εκδηλώσεις έντός και έκτος τών πλαισίων τής
Έκθέσεως (μορφωτικοί, καλλιτεχνικοί, τουριστι
κοί, ψυχαγωγικαί κ.λ.π.).
Έξυπηρέτησις διαμονής (ξενοδοχεία, έστιατόρια,
Κέντρα άναψυχής, τουριστικόν ένδιαφέρον κ.λ.π.).
Μέσα έπικοινωνιών καί συγκοινωνιών.
Γενικοί καί είδικαί παροχαί καί μέσα έξυπηρετήσεως.
Πιθανοί καιρικοί συνθήκαι κρατοϋσαι κατά τήν
χρονικήν περίοδον τής Έκθέσεως.
γ) Διά τό εύρύτερον καταναλωτικόν κοινόν. (Έφ’
όσον ή έκθεσις άπευθύνεται πρός τούτο). "Απασαι
αί ως άνωτέρω πληροφορίαι πλήν τών ειδικών παρο
χών καί έξυπηρετήσεων πρός τούς έμπορικοΰς έπισκέπτας.

βολήν τών έκθεμάτων, είναι θέμα έντέχνου παρουσιάσεως καί τονώσεως τής άξιοπιστίας των διά τοϋ
άναλόγου διακόσμου.
Δέν παραλείπομεν έπί τοΰ προκειμένου νά σημειώσωμεν δτι αί ώς άνω ίδιάζουσαι ιδιότητες έκθεσιακής προβολής άποτελοΰν βασικόν κανόνα τής Έκθεσιολογίας καί είναι προϊόν μακροχρονίων μελε
τών καί συμπερασμάτων έκ τών άντιδράσεων τών
έπισκεπτών τών Εκθέσεων (είδικών έμπορικών άλ
λά καί εύρέως καταναλωτικοϋ κοινοΰ).
Πριν ή δμως κλείσωμεν τό Κεφάλαιον περί τεχνι
κής δομής μιας Έκθέσεως, κρίνομεν έπιβεβλημένον
νά παραθέσωμεν ώρισμένας άπόψεις έπί τοΰ Διακό
σμου τόσον αύτής ταύτης τής Έκθέσεως έντώσυνόλφ
της, δσον καί τών έπί μέρους περιπτέρων έντός αύ
τής.

2 . ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ξεκινώντας άπό τήν όπωσδήποτε παραδεκτήν θέσιν δτι ό διάκοσμος προορίζεται καί άποσκοπεϊ είς
τήν προβολήν καί τήν τόνωσιν τών έκθεμάτων καί
ούχί είς τόν έντυπωσιασμόν τοΰ έκθέτου δι’ άλλους
σκοπούς καί πρός άλλας κατευθύνσεις, έπιθυμοΰμεν
νά έπισημάνωμεν τήν σοβαρότητα, τήν αρμονίαν,
τήν λεπτότητα καί τήν διακριτικότητα μέ τήν όποιαν
θά πρέπει νά χαρακτηρίζεται ούτος τόσον άπό άπόψεως στοιχείων καί προσαρμογής τούτων, δσον καί
άπό άπόψεως συμπεριφοράς του πρός τήν έκτιθεμένην παραγωγήν ή δραστηριότητα.

Έ ν άναφορδ μέ τήν τεχνικήν δομήν μιας έκθέσεως
θά πρέπει νά τονισθή ότι αυτή πλήν τής ευελιξίας
προσαρμογής τοϋ χώρου καί τής όμοιομορφίας τοϋ
διακόσμου, είναι άπαραίτητον κατά τήν ταξινόμησιν
τών έκθεμάτων, νά ληφθώσι ύπ’ δψιν καί αί ίδιάζουσαι ιδιότητες τοποθετήσεως.
Παρά τοϋ ότι τό θέμα τοϋτο, ώς άλλωστε καί τό
προεκτεθέν κεφάλαιον περί όργανωτικής δομής, εί
ναι όπωσδήποτε πρόβλημα έξειδικευμένου Κλάδου,
θά προσπαθήσωμεν νά τό παρουσιάσωμεν κατά τόν
πλέον δυνατόν άπλούστερον τρόπον, διατηροϋντες
τήν έλπίδα ότι (καίτοι διακινδυνεύομεν νά ταλαιπωρήσωμεν τό εύρύτερον άναγνωστικόν Κοινόν),
άφ’ ένός μέν θά προσφέρωμεν έποικοδομητικά στοι
χεία, όχι μόνον διά τούς είδικώς άσχολουμένους μέ
τό άντικείμενον έκθεσιακής προβολής, άλλά καί
κυρίως αυτούς τούτους τούς έκθέτας.
Έν πάση περιπτώσει αί ιδιότητες αδται είναι:
α) Καθολικότης τών έκθεμάτων. Ή καθολικότης
καί ή όμοιομορφία τών έκθεμάτων τόσον εις τό σύνολον τής έκτιθεμένης παραγωγής, όσον καί εις έν
έκαστον περίπτερον (STAND) άναλόγως κατηγο
ρίας, μεγέθους καί μορφής τούτων, δεν έξυπηρετεϊ
μόνον τόν έπισκέπτην—άγοραστήν, άλλά καί προσ
δίδει εύχάριστον καί όρθολογικήν παρουσίασιν τής
Έκθέσεως.
β) Μετρική: Αί άποστάσεις μεταξύ τών έκθεμά
των θά πρέπει νά άνταποκρίνωνται κατ’ άναλογίαν
πρός τάς μεταξύ των όμοιότητας, έν συναρτήσει μέ τόν
τρόπον πού έμπίπτουν εις τήν άντίληψιν τοϋ έπισκέπτου.
γ) Προσδιορισμός τών ιδιοτήτων τών προϊόντων:
Ή διάταξις καί τοποθέτησις τών έκθεμάτων δέον νά
προσδιορίζη μέ σαφήνειαν καί κατά τόν πλέον άπλοΰν
τρόπον τάς ιδιότητας καί τά χαρακτηριστικά γνωρί
σματα τούτων.
δ) Διακριτικότης: Ώ ς συμβαίνει κατά κανόνα είς
οίανδήποτε διαφήμισιν, ή έντεχνος προβολή τής
σοβαρότητος ένός προϊόντος, άποτελεϊ άσφαλώς τήν
διακριτικότητα παρουσιάσεώς του πρός τόν έπισκέ
πτην.
ε) ’Αξιοπιστία: Καί ή ίδιότης αϋτη ήτις δύναται
νά συμβάλη θετικώς καί ούσιαστικώς είς τήν προ
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Τό στοιχεΐον άλλωστε τής μουσικής έπενδύσεως
μιας έκθέσεως άποτελεϊ ουσιαστικόν παράγοντα
είς τήν δημιουργίαν καταλλήλου ψυχολογικού κλί
ματος αύτής. 'Η άπαλότης τών ήχων καί ή άρμονική
προσαρμογή τούτων πρός τά έκθέματα καί τόν χώ
ρον συντελοΰν άσφαλώς έπί τής προδιαθέσεως τών
έπισκεπτών, άκόμη καί έκείνων τών είδικών, δημιουρ
γώντας όϋτω εύχάριστον καί έπιβλητικήν άτμόσφαιραν.
Ή όρθοφωνία τών παρεμβαλλομένων μηνυμάτων
καί άγγελιών θά πρέπει νά τυγχάνη ώσαύτως ιδιαι
τέρας προσοχής καί έπιμελείας. Εις τήν προκειμένην
περίπτωσιν, θά πρέπει νά τονισθή δτι ή έκπομπή
διαφημιστικών μηνυμάτων, άκόμη καί διά τήν είς
γενικώτερα πλαίσια προβολήν τής Έκθέσεως δέν
είναι έπιτρεπτά έντός τών χώρων αύτής τούλάχιστον.
Κλείνοντες τέλος τήν προσπάθειαν τής συνοπτι
κής παρουσιάσεώς τής διά τών μέσων καί μεθόδων
προβολής καί διαφημίσεως καί είδικώτερον τής έκθεσιακής προβολής θά ήτο ώς φρονοϋμεν, ουσιαστι
κή παράλειψις έάν δέν έσημειώναμεν καί αύθις τήν
ίδιάζουσαν άποστολήν καί τόνέποικοδομητικόν ρό
λον τής Έκθέσεως είς τήν άνάπτυξιν καί τήν προ
βολήν τής έμποροβιομηχανικής δραστηριότητος
μιας Χώρας καί Ιδιαιτέρως τής Ελλάδος, είς τήν
όποιαν ώς γνωστόν, έκτος τοϋ γεγονότος τής κακής
κατά τήν γνώμην μας, χρήσεως ή κατά τό έπιεικέστερον τής καταχρήσεως τών όπτικοακουστικών
μέσων ένημερώσεως είς τόν τομέα τής προβολής καί
διαφημίσεως, ύφίστανται ώς παραθέσαμεν καί είς τό
προηγούμενον Κεφάλαιον περί τής «συμπεριφοράς
τών Μέσων προβολής καί Διαφημίσεως» ίδιάζουσαι
συνθήκαι, Οικονομικοί, άγοραγνωσίας, έπιλεκτηκότητος, ψυχολογικοί κ.λ.π.
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ΚΑΙΡΟ ΠΟΛΥ είχα νά έπισκεφτώ τό νησί τοΟ Παπαδιαμάντη.
Σωστά όχτώ όλάκερα χρόνια. Έ τσι
ή συγκίνηση άπό μιά λιγόωρη πα
ραμονή στή γραμμένη Σκιάθο, είχε
δλα τά στοιχεία πού συνθέτουν οι
παρθένες έπιζήσεις, οί ζευγαρωμέ
νες μέ τις άκριβοτίμητες μνήμες,
όλη τή λαχταρισμένη πεθυμιά γιά
ένα άνανεωτικό άναβάφτισμα στόν
άειπάρθενο έκεΐνο χώρο μέ τόν κα
ταξιωμένο κόσμο τής Παπαδιαμαντικής μνήμης.
Σύντομη, πολύ σύντομη ή έπαφή μας μέ τήν ίερή γή τοΰ Κοσμο
καλόγερου. "Οτι προλάβαμε νά
άνασάνουμε τό μυρωμένο άεράκι
τού ειδυλλιακού νησιού, νά περι
φέρουμε σέ κάποιους έρημους δρό
μους του τή λαχτάρα μας, άναζητώντας μιά κάποια άρμονία άνάμεσα στό σφριγηλό «καινούργιο»
καί στό ξεπνοημένο «παλιό», νά
ένωτιστοΰμε τό «σήμερα» τοΰ νη
σιού, όπως τό συνθέτουν οί όπτικές εικόνες τής προόδου πού σα
ρώνει τό καταφρονεμένο «χθές»
τού περίσια όμορφου νησιώτικου
χώρου καί νά ξανασταθοΰμε ύστε
ρα άπό τόσο καιρό, σκεφτικοί κι
ευλαβικοί προσκυνητές, μπροστά
στό «φτωχό άγιο» τοΰ νησιού, πού
άγκαλιάζει στή μαρμαρωμένη στο
χαστική ματιά του άπ’ τή γωνιά τοΰ
Μπούρτζι, όπου τόν ξέχασαν κι
αυτοί οί πατριώτες του, τήν όλοένα
άνανεούμενη φιγούρα τής πατρί
δας του.
Οί λίγες ώστόσο ώρες πού βιωθήκανε στή σύγχρονη Σκιάθο στά
θηκαν άρκετές γιά νά μάς δώσουν
τή δυνατότητα ν’ άνακαλύψουμε
τό καινούργιο πρόσωπο τοΰ νη
σιού πού στάθηκε κάποτε τό λίκνο
τής παράδοσης. Στή Σκιάθο τοΰ
’76 είναι πιά πολύ λίγα όσα μάς
θυμίζουν τό παλιό άφτιασίδωτο
πρόσωπο τοΰ νησιού. Ή καινούρ
για Σκιάθος δέν είναι ούτε ή χτεσινή, ούτε πολύ περισσότερο, έκείνη πού γνώρισε κι άγάπησε πιό
παλιά ό Καρκαβίτσας. Ήταν τότε
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«δμορφη ή Σκιάθος τοϋ Θεοϋ, μά
πιο δμορφη ήταν ή Σκιάθος τοϋ
Παπαδιαμάντη».
'Ωστόσο κι ή σημερινή Σκιάθος
δέν είναι άσχημη. Μόνο πού ή συγ
καιρινή όμορφιά της θεμελιώνε
ται πάνω σέ διαφορετικά αισθη
τικά κριτήρια. Όμορφη καί τώρα
ή Σκιάθος. Δέν είναι όμως πιά ούτε
τοϋ Θεοϋ, οϋτε τοϋ Παπαδιαμάντη.
Είναι ή Σκιάθος τοϋ Τουρισμοϋ.
Ή Σκιάθος πού μεταπλάθεται άπό
χρονιά σέ χρονιά, ή Σκιάθος πού
μεταμορφώνεται κάτω άπ’ τά έπιδέξια χέρια τής προόδου σέ μιά
τουριστική βεντέτα, προωρισμένη
νά πρωταγωνιστήσει δχι πιά στούς
χώρους τοϋ πνεύματος, άλλά στούς
τομείς πού έξουσιάζει ό Μολώχ
τής σύγχρονης τεχνοκρατικής προ
όδου καί τής διεθνιστικής εύημερίας καί μάλιστα στο χώρο έκεΐνο
πού ό πρακτικός σημερινός νοϋς
τον βάφτισε μέ τήν πολυσήμαντη
προσωνυμία «τουριστική άξιοποίηση».
Δέν θά μπορούσε νά γίνει καί
διαφορετικά. Ή ροή τών πραγμά
των ήταν άναπότρεπτη. Ό Θεός
έβαλε τήν πρώτη ΰλη πλάθοντας
τήν δμορφη φύση τοϋ νησιοΰ ό
Παπαδιαμάντης πρόσθεσε τό πνευ
ματικό του κλίμα ξομπλιάζοντας
μέ άγνά υλικά τήν όμορφιά τοϋ
νησιοΰ του, έτσι πού τό όμορφο νά
γίνει όμορφώτερο κι ό πολυμήχα
νος άνθρωπος άδραξε κι άξιοποίησε τις δυό πολύτιμες παρακαταθή
κες, θεμελιώνοντας πάνω σ’ αύτές
τό καινούργιο πρόσωπο τοϋ νη
σιοΰ.
Ό τουρίαμάς εισέβαλε ορμητικά στο
όμορφο νησί τοϋ Παπαδιαμάντη καί
αλλαξε πολλά πράγματα άπό εκείνα πού
εζησε καί διηγήθηκε ό μεγάλος λογο
τέχνης.

Ή πρόοδος μοιάζει (γιά νά θυμη
θούμε τά λόγια τοϋ δημιουργού τής
«Φόνισσας μέ τά πάθια καί τούς
καημούς τοϋ κόσμου: δέν έχει τε
λειωμό. Στή Σκιάθο ώστόσο ή ίδια
δέν έχει οϋτε καν σταματημό. Τό
άντίθετο μάλιστα. Ή σκοπιμότητα
τής τουριστικής άξιοποίησης έπέβαλε στό ρυθμό τής προόδου μιά
έξαλλοσύνη πού πήρε στά τελευ
ταία χρόνια τή μορφή γεωμετρικής
προόδου κι είναι ίσως μοναδική
στά χρονικά τοϋ τόπου μας.
Ή παλιά έκείνη σάν φλωρεντινή
τοιχογραφία ειδυλλιακή πολίχνη
πού άσφυκτιοϋσε άπό άνία, πού μύ
ριζε λιβάνι, πού ύπόθαλπε τό γνή
σιο θρησκευτικό αίσθημα πού κοντολογής, ζοϋσε τήν άπλή, άχρωμη
κι άδολη ζωή της, άπομονωμένη
κι άποξεχασμένη άπ’ τον κόσμο
καί παραδομένη στά χέρια ένός
άγαθοϋ δσο κι αύστηροΰ Θεοϋ καί
στό πνεΰμα ένός μοναδικού κι άνεπανάληπτου Παπαδιαμάντη, δέν υ
πάρχει πιά.
'Ωστόσο ή ύπόλοιπη φύση τοϋ
νησιοΰ διατηρείται σέ γενικές γραμ
μές δπως τήν είδε κι ό Καρκαβίτσας—μ’ δλο πού πολλές πινελιές
της δέν είναι πιά σήμερα αύθεντικά έργα τοϋ Δημιουργού: «Κομψή,
λεπτοκαμωμένη. Τίποτα μεγάλο,
φοβερό έκπληκτικό. Βουνάκια, ρε
ματιές, άνηφοράκια, γεφυράκια,
βρυσούλες, έξωκκλήσια .Οί έλιές,
οί συκιές, δλα τά φύλλα καί τά φύ
τρα σά γιαπωνέζικα κομψοτεχνή
ματα.
Ή πολιτεία δμως; Πούναι οί
«ταπεινοί καί άσπιλοι οίκίσκοι»,
τά άθλια έβώδη οίνοποτεΐα», οί
«ροϋγες μέ τον βασιλικό καί τόν
δυόσμο», γιά νά θυμηθούν έκεΐνον
πού τά ζωγράφισε μέ τόν άξεπέραστο χρωστήρα τής πέννας του;

Ά π ’ τό νησί λές καί πέρασε σί
φουνας καί σάρωσε κι άφάνισε δ,τι
τό παλιό. Αυτό είναι ή άλήθεια.
Σίφουνας ή άνάγκη πού κόμισε ή
σκοπιμότητα τής τουριστικής άξι
οποίησης τοϋ πανέμορφου, χάρις
στις δωρεές τοϋ Θεοϋ καί πασίγνω
στου, χάρις στά βιβλία τοϋ «Κύρ- Λ
Άλέξαντρου» νησιοΰ, σάρωσε κι
άφάνισε κάθε τι τό παλιό, άσχετα
άκόμα άν τοϋτο τόνιζε τήν άγνή
παράδοση, τόν άδολο σύνδεσμο
φύσης καί άνθρώπου καί τήν πα
λιά ειδυλλιακή φυσιογνωμία τής
πολίχνης.
Σφαδάζει πιά, άνέκκλητα κατα
δικασμένη, ή παλιά πολιτεία, κά
τω άπ’ τόνάνανεωτικόόργασμό τής
προόδου. Τό παλιό δίνει έκπληκτικά γοργά τή θέση του σέ κάτι
τό καινούργιο κι έκεΐνο, μέ τή σει
ρά του σέ κάτι τό καινουργότερο.
’Ανελέητη ή άνάγκη τοϋ συγχρο
νισμού καί τής όλοσύνεχης άνανέωσης, δπως τή διαμορφώνει μέρα
μέ τή μέρα, χρόνο μέ τό χρόνο ή
τουριστική σκοπιμότητα, δέ συνα
ντάει πιά οϋτε τήν άντίσταση τών
παλιών κατοίκων, έκείνων πού μέχ
ρι πρίν λίγα χρόνια παρέμειναν
δεμένοι σφιχτά μέ τήν παράδοση
κι έκλεισαν πεισματικά τ’ αύτιά
τους στις σειρήνες τής προόδου.
Χάνονται, βλέπεις, σώνονται κι Λ
αύτοί, αφανίζονται σάν δλα τά
παλιά μέ τό πέρασμα τοϋ καιροΰ.
Τόν τόπο τόν κατοικοΰν πιά νέοι
άνθρωποι πού δέ βλέπουν σάν αμάρ
τημα τή διαλεκτική άνάμεσα στήν
παράδοση καί στήν πρόοδο.
Έ τσι ή πολίχνη χάνει δλο καί
πιό πολύ τή νησιώτικη φυσιογνω
μία της κι άλλοτριώνει τό παρα
δοσιακό της χρώμα. Τό νυστέρι
τοϋ τουρισμοϋ άλλάζει αισθητικά,
χρόνο μέ τό χρόνο, τό πρόσωπο

τής πολιτείας. Ή πρώτη κιόλας
ζώνη δίπλα στό λιμάνι δέ θυμίζει
σχεδόν τίποτα πιά άπ’ τό παρελ
θόν. Μόνο ό Παπαδιαμάντης έμει
νε άλώβητος, νά κοχεύει άπ’ τή
γωνιά του «τά πάθια καί τούς καη
μούς» τού κόσμου τού νησιού του,
ν’ άφουγκράζεται στοχαστικά τούς
τριγμούς τού κόσμου του, κάτω
άπ’ τό σαρωτικό φύσημα των νέων
καιρών. Κι ή άνανέωση όλο καί
προχωρεί πρός τό εσωτερικό τής
πολίχνης, έκτοπίζοντας ό,τι φέρ
νει τή βούλα περασμένων καιρών.
Καινούργια μεγάλα σπίτια, πολυ
τελή ξενοδοχεία, έστιατόρια, κέν
τρα άναψυχής, ξεφυτρώνουν έκεΐ
πού μέχρι χτές έστεκαν θλιβερές
χαμοκέλες καί πανάθλια μικρομάγαζα καί κρασοκαπηλιά.
"Ομως ή πρόοδος δέν περιορί
ζεται στό χώρο τής πολίχνης. Μέ
σύγχρονα μέσα ροβολάει πιά παν
τού καί κουρσεύει όλες τις παρ
θένες γωνιές πού ύπόθαλψαν κάπο
τε τούς οίστρους καί γέννησαν τις
πολυδιαβασμένες ιστορίες τού Σκι
αθίτη κοσμοκαλόγερου. Κατακτά
ει τις άπόκρημνες κι άπόμερες άκτές, διαγκουμίζει τά χλοερά λαγ
κάδια, καταλύει τις είρηνοφόρες
πλαγιές, έκεΐ όπου τό πράσινο τής
έλιας καί τού πεύκου δένεται μέ τό
γλαυκό τού πόντου σέ μιά χρωμα
τική άρμονία γνήσια έλληνική.
Τά «ρόδινα ακρογιάλια» τού νη
σιού άπογυμνώθηκαν άπ’ τό θέλ
γητρο τού μυστηρίου τους, πατή
θηκαν καί σαρώθηκαν άπ’ τό του
ριστικό ρεύμα, ξεπαρθενεύτηκαν,
έχασαν τήν δροσιά τής αιώνιας
νιότης καί γαλήνης τους. Κι εκεί
νοι οί άποξεχασμένοι γιά αιώνες
καί αιώνες «άπορρώγες βράχοι»
τής παραλίας,' οί τυλιγμένοι στόν
αέναο ρόχθο τού γιαλού, πατήθη
καν άπ’ τό κατακτητικό ποδάρι τής
προόδου πού ύψωσε στά χορταρια
σμένα τους στέρνα τά μοντέρνα
κατοικητήριά της. Βίλλες, βίλλες,
βίλλες. Μοντέρνες λευκές πινε
λιές κάθε ρυθμού καί κάθε τεχνο
τροπίας. Μιά οικοδομική Βαβέλ
πού λευκάζει μέσα στό τρυφερό
πράσινο τής Σκιαθίτικης χλωρί
δας. "Ενα αισθητικό άνουσιούργημα μέσα σέ χώρους καταξιωμέ
νους άπ’ τό πνεύμα τού Παπαδιαμάντη καί τή σοφή διαλεκτική τής
θείας οικονομίας.
Πυρετικός ό οικοδομικός όργασμός στό νησί τά τελευταία χρό
νια. Κι ό παρας ποτάμι. "Ενα ποτά
μι πού συντρίβει στή ροή του καί

Οί Αξεπέραστες δμορφιές τού νησιού δέν άφησαν Αδιάφορο τό σύγχρονο του
ριστικό ρεύμα πού κυριολεκτικά κατέκλιαε την δαντελένια καταπράσινη Σκιάθο.

τις τελευταίες άντιστάσεις τών δε
μένων μέ. τήν παράδοση καί παρα
σέρνει τις ύστατες έπκρυλάξεις
γιά τή σκοπιμότητα τού συγκερα
σμού τής προόδου καί τής παρά
δοσης.
Εύλογδνε τό μεγάλο Θεό τού
νησιού τους οί Σκιαθίτες, στοχά
ζονται πότε - πότε καί τό χρέος τους
στό μεγάλο κι άπό χρόνια μακαρί
τη συντοπίτη τους. Ά π ’ τή γωνιά
του ό έκούσιος δημιουργός τούτης
τής κοσμογονίας, ό άθάνατος πλα
στουργός τών «θαλασσινών ειδυλ

λίων», βλέπει τούτο τόν άνανεωτικό πυρετό κι ή μαρμαρωμένη μα
τιά του καρφώνεται δίβουλη πάνω
στό δλοκαίνουργο καί γελαστό
πρόσωπο τής πολιτείας του.
Ό κόσμος τού πεθαίνει γύρω του
κι είναι νά θλίβεσαι. Ή ζωή όμως
συνεχίζεται πάνω στούς καινούρ
γιους της ρυθμούς καί μιά θλίψη
μέσα σ’ ένςιν τέτοιο καταιονισμό,
μιας τέτοιας κοσμογονίας, δέν μπο
ρεί νά ’χει διάρκεια...
ΚΩΣΤΑΣ
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πού έπιχειροΟν νά τά κυκλοφορήσουν
χωρίς δίπλωμα σέ πολυσύχναστους κεν
τρικούς ή άνώμαλους άγροτικούς δρό
μους.
Γενικό συμπέρασμα: Οί 16.430 περι
πτώσεις όδηγήσεως χωρίς δίπλωμα θά
πρέπει νά ύπερβαίνουν τόν άριθμό έκείνων πού έξέδωσαν στό ίδιο 8μηνο οί
αρμόδιες 'Υπηρεσίες τού Υπουργείου
Συγκοινωνιών καί Χωροφυλακής (οί *
τελευταίες γιά τούς όδηγούς μοτοποδη
λάτων). Αύτό είναι άρκετό γιά νά φανερώση πόσο χαμηλά βρίσκεται σήμερα
στόν τόπο μας ό δείκτης κυκλοφοριακής
άγωγής σέ σύγκριση μέ τόν άντίστοιχο
τών τροχαίων άτυχημάτων, πού καθώς
θά δούμε στήν συνέχεια άνεβαίνει καί
μάλιστα άκάθεκτος...

Ή Τροχαία μας τροχοπέδη
στόν καλπασμό τής άπροσεξίας
Σχετικά μέ τόν ρυθμό τής αΰξήσεως
τών τροχαίων άτυχημάτων, άποκαλυπτική είναι μία άλλη στατιστική τού ’Αρ
χηγείου Χωροφυλακής. Σύμφωνα μέ τήν

ΟΔΥΝΗΡΕΣ
Αυτόκλητοι οδηγοί
Νά πούμε ότι ή όδήγηση μέ δίπλωμα
πρέπει νά θεωρηθή ένας «ξεπερασμένος»
θεσμός; Ό χ ι βέβαια. Αύτό δέν θά ήθελαν
νά τό άκούσουν ούτε καί οί πιό φανατι
κοί πολέμιοι τού όποιουδήποτε «κατεστη
μένου». Νά όμως πού μερικοί πολυψή
φιοι άριθμοί μάς διαβεβαιώνουν ότι άρκετοί Νεοέλληνες αύτοσχεδιάζουν έπικίνδυνα στήν άσφαλτο όδηγώντας χωρίς
δίπλωμα. Σύμφωνα μέ μία στατιστική τού
'Αρχηγείου Χωροφυλακής, στό 8μηνο
Αύγούστου 1975 —Μαρτίου 1976, οί
τροχονόμοι Χωροφύλακες έβεβαίωσαν
16.430 —μάλιστα 16.430! —παραβάσεις
σέ ισάριθμα πρόσωπα πού όδηγούσαν μέ
τό «έτσι θέλω» διάφορα όχήματα. Οί
παραβάσεις αύτές χρονικά κατανέμονται
ώς έξής: Αύγουστος (2.564), Σεπτέμβριος
(1.865), 'Οκτώβριος (2.371), Νοέμβριος
(1.964), Δεκέμβριος (1.164), ’Ιανουάριος
(1.620), Φεβρουάριος (2.316) καί Μάρ
τιος (2.566).
Είδικώτερα γιά τό δίμηνο Φεβρουά
ριου—Μαρτίου στό όποιο καί άντιστοιχούν οί περισσότερες παραβάσεις, ή στα
τιστική διαπιστώνει ότι οί «δράστες»
ώδηγούσαν τις άκόλουθες κατηγορίες
όχημάτων: Φορτηγά Δ. X. (148), Φορτη
γά I. X. (958), Έπιβατηγά Δ. X. (117),
Έπιβατηγά I. X. (349), Λεωφορεία (12),
Μοτοσυκλέττες (463), Μοτοποδήλατα
(2.263) καί Γεωργικοί έλκυστήρες (572).
Άπό τούς άριθμούς πού προαναφέραμε
προκύπτει ότι:
Ένας σημαντικός άριθμός συμπολι
τών μας όδηγεΐ χωρίς δίπλωμα, πράγμα
πού σημαίνει μειωμένη έμπειρία καί δεξιοτεχνία στήν όδήγηση, καί φυσικά
πλήρη έλλειψη κυκλοφοριακής άγωΥής.
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ΜΕ

Οί όδηγοί τής κατηγορίας αύτής έμπλέκονται συχνά σέ τροχαία άτυχήματα
μέ όδυνηρά άποτελέσματα γιά τόν έαυτό τους, τούς έπιβάτες πού μεταφέρουν,
καθώς καί άλλους άνύποπτους όδηγούς,
έπιβάτες, ή πεζούς.
Τήν πρώτη θέση στόν θλιβερό αύτό
πίνακα έχουν οί αύτόκλητοι όδηγοί μο
τοποδηλάτων. Αύτό συμβαίνει έπειδή οί
περισσότεροι άπό αύτούς είναι νεαροί
πού παρασύρονται άπό τήν μέθη τής ταχύτητος καί τήν άγνοια τού κινδύνου.
Τήν δεύτερη καί τρίτη θέση έχουν
άντιστοίχως οί όδηγοί φορτηγών I. X.
αυτοκινήτων καί γεωργικών έλκυστήρων.
’Αλλά ύ όγκος καί τό βάρος τού φορτίου
πού μεταφέρουν ή σύρουν τά όχήματα
αύτά προϋποθέτουν πείρα καί προσοχή
στήν όδήγηση πού στερούνται έκεΐνοι

ΑΡΙΘΜΟΥΣ

στατιστική αύτή, στήν περιοχή εύθύνης
τής Χωροφυλακής, τό πρώτο έξάμηνο
τού 1976 συνέβησαν 10.470 άτυχήματα
(431 θανατηφόρα, 4.894 σωματικών βλα
βών καί 5.145 ύλικών ζημιών). Τά άνθρώπινα θύματα ήταν 8.001 (514 νεκροί
καί 7.487 τραυματίες).
Στό άντίστοιχο χρονικό διάστημα
τού 1975 συνέβησαν 9.279 άτυχήματα
(406 θανατηφόρα, 4.394 σωματικών βλαΟί άνδρες τής Τροχαίας Χωροφυλακής
μέ πραγματική θλίψη εξετάζουν δτι άπόμεινε άπό τήν πρόσφατη σύγκρουση Λεω
φορείου Πούλ.μαν καί μικρού Φορτηγού
κοντά στό Χωριό Μαρκόπουλ.ο—Ώρωποϋ.
δπον βρήκαν τόν θάνατο δυο έπιβάτες τού
Λεωφορείου καί πολλρι άλλοι τραυματίσ
τηκαν σοβαρά.

^

βών καί 4.479 υλικών ζημιών). Τά Ανθρώ
πινα θύματα ήταν 7.235 (485 νεκροί καί
6.750 τραυματίες). ’Από όλους αυτούς
τούς άριθμούς προκύπτει ότι τό πρώτο
έξάμηνο τού 1976 σέ σύγκριση μέ τό Αν
τίστοιχο τού 1975, είχαμε αύξήσεις:
Τού συνολικού Αριθμού τών ΑτυχημΑτων κατά 12,8 ο)ο, τών θανατηφόρων
(6,1 ο]ο), τών σωματικών βλαβών (11,6ο]ο)
καί τών υλικών ζημιών (14,8 ο]ο).
Αύξήσεις έπίσης είχαμε καί στόν συν
ολικό Αριθμό τών Ανθρωπίνων θυμάτων
κατά 10,5 ο)ο, τών νεκρών (5,9 ο]ο) καί
τών τραυματιών (10,9 ο]ο).
Τί έκαναν οί Τροχονόμοι τής Χωρο
φυλακής στά ίδια χρονικά διαστήματα;
Όπως προκύπτει Από τήν στατιστική, τό
πρώτο έξάμηνο τού 1976 έβεβαίωσαν
παραβάσεις σέ 302.200 δδηγούς (39.663
σέ βαθμό πλημμελήματος, 224.002 σέ βα
θμό πταίσματος, καί άλλες 38.535 παρα
βάσεις έπίσης σέ βαθμό πταίσματος, γιά
τις όποιες έγιναν Ισάριθμες έγγραφες
συστάσεις). Τέλος σέ 106.544 περιπτώ
σεις έπεβλήθησαν διοικητικές κυρώσεις
(57.818 σέ όδηγούς καί 48.726 σέ όχήματα).
Στό Αντίστοιχο χρονικό διάστημα τού
1975 οί τροχονόμοι μας είχαν βεβαιώσει
215.873 παραβάσεις (24.638 σέ βαθμό
πλημμελήματος, 164.862 σέ βαθμό πταί
σματος, καί Αλλες 26.373 έπίσης σέ βα
θμό πταίσματος, γιά τις όποιες έγιναν Ισά
ριθμες έγγραφες συστάσεις). Οί διοικη
τικές κυρώσεις τού πρώτου έξαμήνου
τού 1975 ήταν 72.751 (39.778 σέ όδηγούς
καί 32.973 σέ όχήματα). 'Από όλους αύτούς τούς Αριθμούς προκύπτει ότι τό
πρώτο έξάμηνο τού 1976 σέ σύγκριση
μέ τό Αντίστοιχο τού 1975, είχαμε αυξή
σεις:
Τού συνολικού Αριθμού τών έλεγχθέντων όδηγών κατά. 39,1 ο)ο.
Τών βεβαιωθέντων πλημμελημάτων
κατά 60,9 ο)ο, τών πταισμάτων 35,8 ο)ο
καί τών συστάσεων 46 ο)ο.
Τού συνολικού άριθμοΰ τών διοικη
τικών κυρώσεων κατά 46,4 ο)ο.
Τών διοικητικών κυρώσεων σέ όδη
γούς κατά 45,3 ο)ο καί όχήματα κατά
47,9 ο)ο.
Γενικό συμπέρασμα: Οί μεταξύ 1975
καί 1976 ποσοστιαίες αύξήσεις πού Αντι
στοιχούν στά Αποτελέσματα τού τροχο-

νομικού έλέγχου είναι περισσότερο έντυπωσιακές Από έκεϊνες πού Αντιστοιχούν
στά Ατυχήματα καί τις Ανθρώπινες Απώ
λειες. Αύτό σημαίνει ότι οί Τροχονόμοι
μας καταβάλλουν ύπεράνθρωπες προσ
πάθειες γιά τήν συγκράτηση τού δείκτη
τών Ατυχημάτων στό χαμηλότερο δυνα
τό έπίπεδο. Καί Ασφαλώς τά Αποτελέ
σματα θά ήταν περισσότερο .Ικανοποιη
τικά άν όλοι οί όδηγοί πού σημειώθηκαν
γιά διάφορες παραβάσεις πίστευαν ότι
αύτό έγινε γιά τήν προστασία τους. Πρέ
πει έπιτέλους νά γίνη κοινή συνείδηση
ότι Αν είναι νά άσχοληθή ή Τροχαία μέ
τόν κάποιο όδηγό, είναι προτιμώτερο νά
τόν σημειώση παραβάτη, παρά νεκρό,
τραυματία, ή σώο, Αλλά ύπαίτιο τροχαίου
Ατυχήματος. Αύτό ύπαγορεύει ή Αμείλι
κτη πραγματικότητα πού έπικρατεί στήν
άσφαλτο. Διαφορετικά κάθε χαλαρότης
στόν έλεγχο, μοιραία μετατρέπει τούς
τροχονόμους Από όργανα τάξεως καί Ασ
φαλείας, σέ αυτουργούς γιά τόν φόνο ή
τόν τραυματισμό έκατοντάδων συναν
θρώπων τους. Καί Αλλοίμονο άν έπικρατούσε ή όλέθρια αυτή λογική τού παρα
λόγου έστω καί γιά λίγες ώρες...

Ό ματωμένος ’Ιούλιος
Ό ’Ιούλιος έδικαίωσε δυστυχώς καί
έφέτος τήν Ανέκαθεν πρωτοπορία του
στά Ατυχήματα. ’Από μία πρόχειρη ματιά
στό έπεξεργαζόμενο, όταν γράφονταν
αύτές οί γραμμές όλικό, τής Διευθύνσεως
Τροχαίας τού ’Αρχηγείου, διαπιστώσαμε
ότι τόν έφετεινό ’Ιούλιο στήν περιοχή
εύθύνης τής Χωροφυλακής, οί Ανθρώ
πινες Απώλειες Από τροχαία Ατυχήματα
ήταν 143 (120) νεκροί, καί 2.071 (1.904)
τραυματίες. Οί Αριθμοί μέσα στήν παρέν
θεση Αντιπροσωπεύουν τις Απώλειες
τόν Αντίστοιχο μήνα τού 1975. Δηλαδή
έφέτος είχαμε αύξηση κατά 17,5 ο)ο
στόν Αριθμό τών νεκρών καί 8,1 ο)ο στόν
Αριθμό τών τραυματιών. Όπως αύξηση
είχαμε στόν όγκο τής κυκλοφορίας, στά
μέτρα τής Τροχαίας, Αλλά καί στήν Αν
θρώπινη Απροσεξία. Έ τσι έπαληθεύθηκαν οί προβλέψεις όλων έκείνων πού
Ασχολούνται μέ τήν μελέτη τών τροχαίων

Ατυχημάτων. ’Αλήθεια... Πόσοι Από
τούς Έλληνες όδηγούς καί πεζούς άν δέν
Ασχολούνται μέ τό είδος αύτό τής μελέ
της τουλάχιστον έχουν κάποιον έμπρα
κτο προβληματισμό; 'Οπωσδήποτε έλάχιστοι. Γιατί άν συνέβαινε τό Αντίθετο
καί εύκταϊο, τότε Ασφαλώς θά θρη
νούσαμε πολύ λιγώτερα θύματα στήν
άσφαλτο...

Μέθη και βολάν
Μία παληά Ελληνική λαϊκή παροι
μία λέει ότι «είδε ό τρελλός τό μεθυσμέ
νο καί φοβήθηκε». Ή θυμόσοφη αύτή
έπιγραμματική φράση διατυπώθηκε σέ
μία έποχή πού οί μεθυσμένοι ήταν πεζοί,
καί έπομένως προσιτοί γιά Ακινητοποίηση. Άραγε τί πρέπει νά πούμε έμεϊς σή
μερα όταν όδηγοί μεθυσμένοι Από τόν
ίλιγγο τής ταχύτητος ή τό κοινό οίνόπνευμα καλπάζουν έπικίνδυνα πάνω σέ
Αχαλίνωτους καί «βενζινοδίαιτους» μηχα
νικούς ίππους; Τί άλλο παρά ότι οί όδη
γοί τής κατηγορίας αυτής είναι κινητοί
δημόσιοι κίνδυνοι, πού δεσπόζουν σέ
όλόκληρο τό πλάτος καί μήκος τών δρό
μων. 'Εκεί Ακριβώς όπου ύποχρεωτικά
κυκλοφορούν κάθε 24ωρο έκατομμύρια
άνθρωποι μέ τήν Ιδιότητα τού όδηγοϋ,
έπιβάτη, ή πεζού. Εμείς έδώ θά Ασχο
ληθούμε μέ τούς μεθυσμένους όδηγούς
Από τό κοινό οινόπνευμα. Καί δίνομε
Αμέσως τό λόγο σέ μία στατιστική τού
’Αρχηγείου πού Αναφέρει ότι κατά τό
πρώτο έξάμηνο τού 1976, στήν περιοχή
εύθύνης τής Χωροφυλακής, 304 μεθυσμέ
νοι όδηγοί έπροκάλεσαν ισάριθμα Ατυχή
ματα. Αύτοί οί όδηγοί «έδρασαν» πρός
τό παρόν. ’Αργότερα θά φανούν καί άλ
λοι γιά νά γράψουν καινούργια ματωμέ
να δράματα στήν άσφαλτο.
Πώς θά Απαλλαγούμε Από τούς έπικίνδυνους αυτούς Ανθρώπους; θά άναρωτηθή κανείς. Ή άπάντηση είναι τόσο Απλή,
όσο Ακριβώς δύσκολη είναι ή Απαλλαγή
αύτή στήν πρακτική έφαρμογή της. Κατ’
Αρχήν θά πρέπει νά πούμε ότι αύτό έξαρτάται άπό όλους μας. Καί αύτό έπειδή
όλοι μας άν δέν έχομε όδηγήσει ύστερα
άπό χρήση οινοπνεύματος, τούλάχιστον
έχομε μπή σέ κάποιο συγγενικό ή φιλι
κό αυτοκίνητο, έπιστρέφοντας Από κά
ποια διασκέδαση. Μέ άλλα λόγια δηλαδή
κάθε άνθρωπος μπορεί νά βοηθήση στήν
Αποτροπή τού κακού. Ό σο γιά τήν Τρο
χαία είναι εύνόητο ότι πρακτικώς είναι
Αδύνατο νά προλάβη τή μέθη κάθε όδηγού. Άπό τήν άλλη πλευρά ό έντοπισμός
καί ή άκινητοποίηση τών μεθυσμένων
όδηγών δέν μπορεί νά γίνη ούτε έγκαιρα,
ούτε εύκολα. Τό Ιδιο Ισχύει καί γιά τήν
Απόδειξη τής μέθης πριν συμβή τό Ατύ
χημα. Ύστερα τό λεγόμενο «Αλκοτέστ»
έχει τόσο παραξηγηθή. Εμείς πάντως
έξακολουθοΰμε νά ύποστηρίζωμε μέ έπιμονή ότι τό «Αλκοτέστ» μέ τήν εισπνοή
σέ είδική Αμπούλα, δέν Αποτελεί προσβο
λή τής «καταφανώς μεθυσμένης» προσωπικότητος κάθε όδηγοΰ. Όπως δέν πρέ
πει νά θεωρήται σωματική βλάβη ή λήψη
αίματος πριν συμβή τό Ατύχημα σέ περι
πτώσεις πού ή μέθη είναι κάτι παραπάνω
άπό σίγουρη. ’Αρκεί ή όλη διαδικασία
νά είναι σύμφωνη μέ τήν έπιστημονική
δεοντολογία καί τά χρηστά ήθη. Τί λένε
γιά όλα αυτά οί φίλοι μας οί όδηγοί;
Τροχαίος
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Υπομοιράρχου

Ε ι σ α γ ω γ ή
Τό Κ ε φ ά λ α ιο « Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή κ α ί Μ ικ ρ α σ ια τικ ή Ε κ σ τ ρ α τ ε ία » ε ίν α ι
ά να π ό σ π α σ τα συνδεδεμ ένο μ έ τ ις γ ν ω σ τ έ ς έκ είνες έ ν δ ο ξ ες, ά λ λ α κ α ί τρ α 
γ ικ έ ς σ ελ ίδες τή ς Ν εώ τερ η ς ’Ισ το ρ ία ς μ α ς π ο ύ γ ρ ά φ τ η κ α ν στό χ ρ ο ν ικ ό διά 
σ τη μ α 1919 — 1 9 2 2 . "Αν μ έ χ ρ ι σήμ ερα ή σ χ ε τ ικ ή μ έ τό Κ ε φ ά λ α ιο α ύ τό β ι
β λ ιο γ ρ α φ ία ε ίν α ι ισ χ ν ή , α ύ τό π ρ έ π ε ι νά σ υ σ χ ετισ θ ή « κ α τ ' ά ρ χ ή ν » μ έ τ ά
γ ν ω σ τ ά γ εγ ο ν ό τα π ο ύ Ε πακολούθησαν σ τή ν χ ρ ο ν ικ ή π ερ ίο δο 1922 — 1950.
Σ τ ά 28 α ύ τά δύ σ κο λ α γ ιά τό ν τό π ο μ α ς χ ρ ό ν ια , ή σ υ γ γ ρ α φ ή κ α ί έκδοση άπό
π λ ε υ ρ ά ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς έπ ίσ η μ η ς ισ το ρ ία ς γ ιά τ ο ύ ς ά γ ώ ν ε ς κ α ί τ Ις θυσ ίες
τ ω ν ά νδ ρώ ν τ η ς σ τή ν Μ . ’Α σ ία , ή τα ν ά π ό δύσκολη μ έ χ ρ ι ά δ ύ ν α τη .
Τ ό ε ύ τ ύ χ η μ α ε ίν α ι δ τ ι π ρ ίν ά π ό τό ν τε λ ε υ τ α ίο π ό λ εμ ο είδ α ν τό φ ω ς
τ ή ς δ η μ ο σ ιό τη το ς ώ ρ ισ μ έν α σ χ ε τ ικ ά Ισ τορικά κ είμ εν α —ιδ ίω ς 'Α ξ ιω μ α τ ι
κ ώ ν Σ τρ α το ύ —Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς —π ο ύ κ α λ ύ π το υ ν ά να φ ο ρ ικ ά μέ τ ή ν Χ ω ρο
φ υ λ α κ ή , ένα σ η μ α ντικ ό μέρος άπό τό τερ ά σ τιο σ η μ ερ ινό κενό τ ή ς ά ν υ π α ρ ξ ΐα ς τ ω ν ά ρ χ ε ια κ ώ ν π η γ ώ ν . Ό κ ύρ ιο ς ό γκ ο ς τ ώ ν σ χ ε τ ικ ώ ν μ έ τή ν δράση
τ ή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς σ τή ν Μ . ’Α σία Ε γ γ ρ ά φ ω ν , έ χ ε ι δ υ σ τ υ χ ώ ς χ α θ ή ό ρ ισ τ ικ ά ά π ό τό ν Δ εκ έμ β ρ ιο το ύ 1 9 4 4 .
"Αν δέν κ α τ α σ τρ έ φ ο ν τα ν τ ά έ γ γ ρ α φ α α ύ τ ά , σήμερα τό Κ εφ ά λ α ιο
« Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή κ α ί Μ ικ ρ α σ ια τικ ή έκ σ τρ α τε ία » θά ά ν τιπ ρ ο σ ώ π ε υ ε ένα ά ρ κ ετ ά μ εγά λ ο μέρος άκόμ η κ α ί σ τή ν ’Ε π ίσ η μ η 'Ε λ λ η ν ικ ή Σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή 'Ι σ τ ο ρ ία ,
π ο ύ κ α ί α ύ τή είδε τό φ ώ ς τ ή ς δη μ ο σ ιό τη το ς ό λ ο κ λ η ρ ω μ ένη , μ ό λ ις τ ά τ ε 
λ ε υ τ α ία χ ρ ό ν ια .
Μέ τ ά δεδό μ ενα α ύ τά κ α ί τ ά π ερ ιθ ώ ρ ια π ο ύ δ ια θ έτο υ ν ο ί φ ιλ ό ξ ε ν ε ς
σ ελ ίδες το ύ π ερ ιο δικ ο ύ μ α ς έπ ιχ ε ιρ ο ύ μ ε σήμερα νά π α ρ ο υ σ ιά σ ω μ ε τό χ ρ ο 
νικ ό τ ώ ν ά γ ώ ν ω ν κ α ί θ υ σ ιώ ν τ ή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς σ τή ν Μ ικρά ’Α σία μ έ σ τοι
χ ε ία π ο ύ β ρ ή κ α μ ε διά σ π α ρ τα σέ ά ρ κ ετές τ υ π ω μ έ ν ε ς σ ελ ίδ ες κ α ί έ λ ά χ ισ τ ε ς
ά ρ χ εια κ έ ς π η γ έ ς . Κ α ί μ ιά α ύθόρμη τη «D E P R O F U N D IS » θά λ έ γ α μ ε σκέ
ψ η μ α ς π ο ύ ό δ η γ εΐ τό ν κ ο ντυ λ ο φ ό ρ ο τ ή ν ώ ρα π ο ύ χ α ρ ά ζ ο ν τ α ι το ύ τ ε ς οί
γ ρ α μ μ ές : Ή ά να φ ο ρ ά μ α ς σ’ ένα ένδοξο ά λ λ ά κ α ί δρ α μ α τικ ό Κ εφ ά λ α ιο τή ς
Π ο λ εμ ικ ή ς μ α ς ‘ Ισ τ ο ρ ία ς, γ ίν ε τ α ι έπ ειδ ή π ά ν ω άπό α ύτό κ ρ έ μ ε τα ι τό άσ
β η σ το κ α ί τρ ο φ ο δ ο τη μ ένο ά π ό τό μ ελ ιχ ρ ό κ α τ α σ τά λ α γ μ α τ ή ς ειρ η νικ ή ς μ α ς
έλ η ά ς π ο λ υ κ ά ν τ η λ ο τ ή ς 'Ισ τ ο ρ ικ ή ς μ α ς Μ ν ή μ η ς, π ο ύ κ α ίε ι δύο φ λ ό γ ε ς :
Ή μ ία ε ίν α ι ό σ υ μ β ο λ ισ μ ό ς τ ή ς δ ο κ ιμ α σ ία ς χ ά ρ ις σ τή ν ό π ο ια χ ρ ω σ τ ά μ ε τή ν
’Ε θν ο λ ο γικ ή μ α ς ά φ θ α ρ σ ίπ στό π έρ α σ μ α έκ α το ν τά δ ω ν α ιώ ν ω ν κ α ί δεκά
δω ν β α ρ β ά ρ ω ν κ α τ α κ τ η τ ώ ν . Ή άλλη ε ίν α ι ή φ λ ό γ α τ ή ς ά ρ χ έγ ο ν η ς κ α ί έ ξ η μ ε ρ ω τικ ή ς γ ιά τό ν π λ α ν ή τη μ α ς 'Ε λ λ η ν ικ ή ς Δ η μ ιο υ ρ γ ία ς , μ έ τό ν μυθολο
γ ικ ό σ υ μ β ο λ ισ μ ό το ύ Π ρομηθέα δ εσ μ ώ τη π ο ύ ά λ λ ο ίμ ο ν ο . . . τιμ ω ρ ή θ η κ ε
γ ιά μ ιά εύ ερ γεσ ία το υ στόν ίδ ιο γ ε ω γ ρ α φ ικ ό χ ώ ρ ο ό π ο υ σ τα υ ρ ώ θ η κ ε τό
’22 ό 'Ε λ λ η ν ισ μ ό ς τή ς Μ ικράς ’Α σ ία ς . Σ τα υ ρ ώ θ η κ ε κ α ί ύσ τερ α ξερ ιζώ θ η κ ε
γ ιά νά μ ή ν ά να σ τηθή άπό τ ά σ υ ν τρ ίμ μ ια ό π ω ς ε ίχ ε σ υ μ β ή π ο λ λ έ ς φ ο ρ ές
μ έ χ ρ ι τ ό τ ε . Μά νά ό μ ω ς . . . Ο ί κ α ιν ο ύ ρ γ ιες ρ ίζες π ο ύ έρριξε ό 'Ε λ λ η ν ισ μ ό ς
α ύ τό ς σ τή ν Π α ν ά ρ χ α ια Μ η τρ ο π ο λ ιτικ ή το υ γή , ά γ κ α λ ιά σ τη κ α ν μ έ έκ είνες
π ο ύ ε ίχ α ν φ ο υ ν τ ώ σ ε ι έκ εΐ ά π ό τό ’2 1 , γ ιά νά δη μ ιο υ ρ γή σ ο υ ν μ α ζ ί τό ν ση
μερινό σ φ ρ ιγ η λ ό ’Ε θνικ ό κορμό μ α ς . Κ α ί ά λλ ο ίμ ο νο σ’ έκ εΐνο ν π ο ύ θά το λ —
μήση νά συρθή σάν έρ π ετό , έσ τω κ α ί μ έ χ ρ ι έκ εΐ π ο ύ φ τ ά ν ο υ ν τά ά κ ρ ό κ λ ω να
το ύ ’Α θά να το υ δέντρ ο υ τή ς τρ ισ ένδο ξη ς Φ υ λ ή ς μ α ς . . .

Σμύρνη: Ό πρώτος
αταθμός μιας
εποποιίας.

ΙΝ

2. ΜΑΊΌΥ 1919. .. ό Ελληνισμός
τής Σμύρνης ύποδέχεται μέσα σ’ ένα πα
ραλήρημα ένθουσιασμού τήν άφιξη τής
I Ελληνικής Μεραρχίας. Οί νικήτριες
Μεγάλες Δυνάμεις τού Πρώτου Παγκο
σμίου Πολέμου έχουν θεμελιώσει όλες
τις προϋποθέσεις γιά τήν δημιουργία
αυτονόμου 'Ελληνικού Κράτους στήν
περιοχή Σμύρνης. Μιά μεγάλη ιστορική
δικαίωση Ερχόταν μέ καθυστέρηση μερι
κών αιώνων. Μαζί μέ τούς 165.000 'Ελ
ληνες κατοίκους τής Σμύρνης πανηγύ
ριζαν τότε καί έκατοντάδες χιλιάδες άλ
λοι όμοεθνεϊς τους πού κατοικούσαν στις
γύρω περιοχές. Ό 'Ελληνικός Στρατός
δέν έφτασε στήν Σμύρνη γιά νά άναλάβη
πολεμικές έπιχειρήσεις, άλλά «ΐνα άσφαλίση τήν τάξιν» μέχρι νά υπογραφή ή
σχετική συνθήκη είρήνης. Δέν άποτελούσε δηλαδή τό μέσο έκεϊνο μέ τό όποϊο θά γινόταν ή άναγκαστική προσάρ
τηση τής ’Ιωνίας στήν 'Ελλάδα. Τό θέ
μα αύτό θά ρυθμιζόταν άργότερα. Τελικά
ή Συνθήκη τών Σεβρών (28-7-1920) πρό-

βλεψε τήν δημιουργία ένός ίδιορρύθμτυ
Κράτους τής Σμύρνης. "Οσο γιά τήν ένω
σή του ή όχι μέ τήν Ελλάδα θά γινόταν
δημοψήφισμα ύστερα άπό μία 5ετία.
Τό γιατί τό Κράτος αύτό είχε τήν ίδια
τύχη μέ έκεϊνο πού σχεδιαζόταν στόν
Πόντο τό 1916—17, αύτό είναι ένα άλ
λο μεγάλο θέμα πού βρίσκεται έξω άπό
τά καθήκοντα τού κειμένου μας. ’Εκεί
νο πάνταις πού πρέπει νά θίξωμε έδώ
είναι ή μετριοπάθεια πού έδειξε ό Ελλη
νικός Στρατός άπέναντι στό ’Οθωμανικό
στοιχείο. Τήν πρώτη κιόλας ήμέρα τής
άφίξεως στήν Σμύρνη τών Ελληνικών—
συμβολικών θά λέγαμε —στρατιωτικών
δυνάμεων, ό Διοικητής τους Συνταγμα
τάρχης Ζαφειριού, ύπέγραψε προκήρυξη
σύμφωνα μέ τήν όποια οί Τουρκικές πο
λιτικές καί θρησκευτικές άρχές μπορού
σαν νά λειτουργούν κανονικά όπως καί
πρίν. Έ ν τώ μεταξύ οί Σύμμαχοι είχαν
θέσει κάτω άπό τόν έλεγχό τους διάφο
ρες Τουρκικές όπηρεσίες στήν Σμύρνη,
όπότε οί προοπτικές γιά τήν άπρόσκοπτη
λειτουργία τους, φαινομενικά τούλάχιστον, έδειχναν εύνοϊκές. Ωστόσο όμως
ή πρώτη υπονομευτική ένέργεια δέν άρ
γησε νά άποδώση τά άποτελέσματά της.
Πρίν άκόμη ό «'Ελληνικός Στρατός Κα
τοχής» έγκατασταθή στούς στρατώνες
του έκδηλώθηκε ή πρώτη ένοπλη άνα-

ταραχή. Μεταξύ τών πρωταιτίων Τούρκωνμέ στολή καί χωρίς στολή, ήταν καί
μερικές έκατοντάδες όμοεθνεϊς τους κατάδικοι πού είχαν Ελευθερώσει σκόπιμα
άπό τις φυλακές τό προηγούμενο βράδυ
οί ’Ιταλικές δυνάμεις. "Ετσι τό μεσημέρι
τής 2-5-1919 ανύποπτοι Έλληνες στρα
τιώτες καί πολίτες δέχτηκαν τά πρώτα
Τουρκικά πυρά. Ή τάξη άποκαταστάθηκε στις 4 τό απόγευμα τής ιδίας ήμέρας, όπότε καί κηρύχθηκε άναγκαστικά
ό Στρατιωτικός Νόμος. Ήδη όμως εί
χαν δημιουργηθή οί πρώτες βάσεις τής
άναρχίας...
Ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος, άφοΰ πληροφορήθηκε τά διατρέξαντα, έστειλε
έπί τόπου τόν ’Αντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεώς του Ε. Ρέπουλη, γιά νά έκτιμήση τήν κατάσταση καί νά είσηγηθή τά
ανάλογα μέτρα. Παράλληλα άπέσπασε
τήν έγκριση τών Δυνάμεων γιά συμπλη
ρωματική άποστολή Ελληνικών στρα
τιωτικών μονάδων στήν Σμύρνη μέ σκο
πό τήν έδραίωση τής τάξεως καί άσφαλείας καί τήν κατάληψη όλοκλήρου τού
Νομού Άϊδινίου. Μέ τήν συμπληρωμα
τική αύτή στρατιωτική ένίσχυση έφτασεν στήν Σμύρνη καί ή πρώτη άποοτολή Χωροφυλακής. Τό μόνο γνωστό γιά
τήν δύναμη αύτή είναι ότι προερχόταν
άπό τήν Μακεδονία. Τις ίδιες ώρες, μιά
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άλλη έπίλεκτη δύναμη Χωροφυλακής
έτοιμαζόταν νά ξεκινήση άπό τήν ‘Αθή
να. Αύτή ήταν τό περίφημο έκείνο «Τά
γμα ’Αποστολής» πού είχε συνολική
δύναμη 500 άνδρες καί Διοικητή τόν Άντισυνταγματάρχη Χωροφυλακής ’Αλέ
ξανδρο Χατζηϊωάννου. Τό μεσημέρι τής
2-5-1919 άφοΰ παρήλασε στούς κεντρι
κούς δρόμους τής ’Αθήνας κάτω άπό τις
άποθεωτικές έπευφημίες χιλιάδων λαού,
προωθήθηκε στόν Πειραιά καί άπό έκεΐ
κατ’ εύθεΐαν στήν Σμύρνη.
Στήν ’Ιωνική πρωτεύουσα οί άνδρες
τού Τάγματος Χωροφυλακής έγνώρισαν
μιά νέα άποθεωτική ύποδοχή τού έκεΐ
Ελληνικού στοιχείου, <ρό τό ύψος τής
προκυμαίας, μέχρι τόν αύλόγυρο τού
«Όμηρείου Παρθεναγωγείου» όπου έστρατοπέδευσαν. Ή άφιξη καί τής δυνάμεως αύτής έσήμανε τήν παγίωση τού
αισθήματος άσφαλείας γιά τό Ελληνικό
στοιχείο τής Σμύρνης, καί παράλληλα
τήν άπαλλαγή σέ πρώτη φάση άπό τά
άστυνομικά καθήκοντα τού Στρατού πού
έτοιμαζόταν γιά τήν προέλασή του στό
έσωτερικό τού Νομού Άϊδινίου. Ένα
μέρος τής δυνάμεως τού Τάγματος
Χωροφυλακής—150 άνδρες μέ έπικεφαλής τόν Μοίραρχο Νικ. Μπασσιά —
άκολούθησε τόν στρατό μέ άποστολή
τήν άσφάλεια τών τομέων έπιχειρήσεων,
καί τήν έγκατάσταση Σταθμών Χωροφυ
λακής. Ή υπόλοιπη δύναμη άνέλαβε
τήν άστυνόμευση τής Σμύρνης καί τών
περιχώρων της. Ά ς δούμε όμως πώς άπό
τούς πρώτους αύτούς πυρήνες τού «Τά
γματος ’Αποστολής» δημιουργήθηκε μέ
σα σέ τρία περίπου χρόνια μιά τεράστια
άλυσίδα 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής
στόν κατεχόμενο άπό τόν Ελληνικό
Στρατό Μικρασιατικό χώρο.

’Α σ ί α

ταστάτη καί όμοιόβαθμό του Δημ. Κατσώνα. ’Αναγκάστηκε νά έπιστρέψη καί
έκεΐνος στήν ’Αθήνα, μετά λαμπράν
έργασίαν τόσον έν Σμύρνη, όσον καί εις
τό έσωτερικόν τής Μ. ’Ασίας, διότι ή
βιαιότης τού Άρμοστοϋ ήτο κατά τό
πλεΐστον άδικαιολόγητος καί άφόρητος».
Αύτά άναφέρει μεταξύ άλλων ό τότε
Διευθυντής τύπου καί Αρμοστείας Μι
χαήλ Ρόδάς στό βιβλίο του «Ή Ελλάδα
στήν Μ. Άσία» (σελ. 119 - 120). Παρά
τις δυσχέρειες όμως αύτές, οί κατά και
ρούς Ανώτεροι Διοικηταί Χωροφυλακής
— Άντισυνταγματάρχαι Α. Χατζηϊωάννου, Δ. Κατσώνας καί Νικ. Νικηφοράκης — έπέτυχαν νά πλαισιώσουν τήν
Υπηρεσία αύτή μέ τόν άπαραίτητο κά
θε φορά άριθμό Διοικήσεων Αξιω
ματικών,
Σταθμών
Χωροφυλακής,
καί Μεταβατικών Αποσπασμάτων, πού
έπαιξαν άποφασιστικό ρόλο στήν προ
στασία τού Χριστιανικού στοιχείου καί
τών φιλησύχων ’Οθωμανών, καθώς καί
καί στήν άσφάλεια τού μετώπου καί τών
άγωγών έπικοινωνίας του μέ τά μετό
πισθεν.

χώρο είναι οί έξής 7 : Σμύρνης, Μαινεμένης, Μαγνησίας, Άδραμμυτίου, Περ
γάμου, Όδεμησίου, καί Βαϊνδηρίου.

4. Μοίραρχίαΐ: Γνωστές είναι οί
έξής 13 : Σμύρνης, Βρυούλων, Μαινεμένης, Μαγνησίας, Άδραμμυτίου, Περγά
μου, Μπαλικεσέρ, Σωκίων, Άξαρίου,
Βαϊνδηρίου, Άϊδινίου, Σεβδήκιοΐ, καί
Προύσης. Ή τελευταία άρχικά ήταν Μ
έδρα τού Ανεξαρτήτου Τάγματος Χω
ροφυλακής, γιά τό όποιο καί θά μιλήσωμε στήν συνέχεια.
5. Υπομοιραρχίαι: Γνωστέςείναι
οί έξής 26 : Καραμπουρνού, Παλ. Φωκαίας, Νυμφαίου, Βουρνόβα, Βουτζά,
Σόμα, Κινίκ, Κέλες, Κασαμπά, Δικελή,
Μαγνησίας, Κλισέκιοΐ, Βρυούλων, Ερυ
θραίας, Σιβρίν - Χισάρ, Άχμετλή, Δεμερτζίκ, Κιμερίου, Κορδελιού, Καραντί
νας, Ά λή - Άγά, Παλ. Εφέσου, Όδεμησίου, Θεΐρων, Τουρπαλή, καί Κυδωνιών.
6. ’Αστυνομικά Τμήματα :τά ήδη
γνωστά τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως
Σμύρνης, καθώς καί ώρισμένα άλλα πού
έλειτούργησαν στις πόλεις Προύσα,
Άϊδινίου, Άξάριον, Ούσάκ, Άφιόν Καραχισάρ καί Νασλή.

7. Σταθμοί Χωροφυλακής : ό άριθμός τους παραμένει ανεξακρίβωτος.
Μερικοί — πέντε έως έξη — πού προ
άπό δημοσίευση διαφόρων συμ
2. Διεύθυνσις’Αστυνομίας Σμύρ κύπτουν
πλοκών στήν έδρα ή τήν περιφέρεια τους,
νης : Ή μεγαλύτερη Υπηρεσία τής άσφαλώς δέν άντιπροσωπεύουν παρά
Α.Δ.Χ. Σμύρνης. 'Ιδρύθηκε άμέσως μετά ένα έλάχιστο μέρος άπό τόν πραγματικό
τήν Συνθήκη τών Σεβρών όταν πλέον άριθμό τους. 'Οπωσδήποτε θά ήταν με
καταργήθηκαν καί τυπικά ή Τουρκική γάλος αν κρίνωμε άπό τόν γνωστό άριθμό
Χωροφυλακή καί Αστυνομία. Στήν δι Μοιραρχιών - Ύπομοιραρχιών. Οί Μι
καιοδοσία της είχε 21 ή 22 Άστυνομικά κρασιατικοί Σταθμοί τής Ελληνικής
Τμήματα έπανδρωμένα άπό πεπειραμένο Χωροφυλακής κράτησαν ένα μεγάλο μέ
προσωπικό. Ή Σμύρνη ήταν τότε μιά ρος άπό τούς σκληρούς άγώνές τού Σώ
μεγαλούπολη τής τάξεως τών 371.000 ματος γιά τήν έξόντωση τών Τσετών καί
κατοίκων (σ.σ. τό 1922), μέ τήν άκόλουθη άλλων κακοποιών στοιχείων. Απομο
πληθυσμιακή σύνθεση: Έλληνες (165000) νωμένοι καθώς ήταν σέ διάφορες Ορει
Τούρκοι (80.000), Αρμένιοι (θερμοί φι νές καί γενικά άπρόσιτες περιοχές, άπολέλληνες - 40.000), ’Ισραηλίτες (50.000) τελούσαν πάντα εύκολο στόχο γιά τούς
καί Εύρωπαϊοι κ.λ.π. ξένοι (36.000). Καί Τούρκους άτάκτους. Καί οί λιγοστοί
μόνο οί άριθμοί αύτοί είναι σήμερα ικα Χωροφύλακες (όπως καί οί νεώτεροι συ
Οί Υπηρεσίες Χωρο νοί
γιά νά δείξουν τά τότε προβλήματα νάδελφοί τους στό διάστημα 1946 - 1949
άστυνομεύσεως σέ μιά «πόλη - μωσαϊκό». στήν Ελλάδα) έγραψαν μέ τό αίμα τους
φυλακής στήν
Έ τσι ή Χωροφυλακή, έκτός άπό τά τρέ σελίδες άφθαστου ήρωϊσμοΰ. Άλλά γιά
χοντα θέματα άστυνομίας είχε νά άντι- μερικούς άπό τούς ήρωϊσμούς αύτούς θά
Μ. Ασία.
μετωπίση καί ένα κυκεώνα άπό άντικεί- μιλήσομε σέ έπόμενο Κεφάλαιο.
μενα άσφαλείας, πού άρχιζαν άπό τήν
τής ζωής, τιμής καί περιου
8. Μεταβατικά ’Αποσπάσματα:
I.
’Ανώτερα Διοίκησις Χωροπροστασία
σίας τών κατοίκων, καί τελείωναν μέ Έδρασαν σέ όλόκληρο τόν κατεχόμενο
φυλακής Ιωνίας (Σμύρνης): Ιδρύθη διαλευκάνσεις ύποθέσεων κατασκοπείας Μικρασιατικό χώρο σέ άμεση συνεργα
κε τόν Μάιο τού 1919 άπό τόν Άντ]ρχη σέ στενή συνεργασία πάντα μέ τις Ελλη σία μέ τις Μοιραρχίες - Ύπομοιραρχίες—
Χωροφυλακής Χατζηϊωάννου, καί έλει- νικές Αρχές. Παρ’ όλα αύτά ή Υπηρε καί Σταθμούς Χωροφυλακής. Περιστατούργησε μέχρι τήν Μικρασιατική κα σία αύτή κατώρθωσε νά άνταπεξέλθη μέ σιακή συνεργασία είχαν καί μέ τά Στραταστροφή. Στήν άρχή ώς Α.Δ.Χ. ’Ιωνίας έπιτυχία σέ όλους τούς τομείς τής άρμο- τονομικά ’Αποσπάσματα, Τμήματα άνεκαί λίγο άργότερα ώς Α.Δ.Χ. Σμύρνης. διότητός της, μέχρι καί τήν τελευταία ξαρτήτων ’Οργανικών δυνάμεων Χωρο
Ή Υπηρεσία αύτή, όπως καί όλες οί τραγική στιγμή, όταν ή Σμύρνη παρα φυλακής καί μικρές Στρατιωτικές όμάάλλες πού έλειτούργησαν στόν Μικρα δινόταν στις φλόγες τής καταστροφής.... δες. Κύρια άποστολή είχαν τήν κατα
σιατικό χώρο, είχε άμεση έξάρτηση άπό
δίωξη τών ληστανταρτικών Τουρκικών
τήν Στρατιά Σμύρνης άλλά καί ταύτό3. Διοικήσεις Χωροφυλακής : συμμοριών. Επίκεντρο τής ληστοκρα
χρονη ύπαγωγή — μόνο αύτή — στήν Έκάλυπταν άρχικά τά περίχωρα τής τίας ήταν οί περιοχές πού βρίσκονταν
'Ελληνική 'Αρμοστεία Σμύρνης. Άλλά Σμύρνης, καί στήν συνέχεια όλες τις στήν Ανατολική μεταξύ Καζά, Γκιόρδες,
ό Αρμοστής Στεργιάδης δέν κατώρθωσε άλλες περιοχές πού κατέλαβε διαδοχικά καί Σιμάβ όρεινή έκταση τής Μαγνησίας,
δυστυχώς ποτέ νά σημειώση έπιτυχία ό Ελληνικός Στρατός. Κάθε Διοίκησις ή Δυτική πρός τά Δαρδανέλλια έπίσης
ούτε στά πολιτικοστρατιωτικά, ούτε στά Χωροφυλακής, είχε τόν άπαιτούμενο όρεινή έκταση τής Προύσας, ή κοιλάδα
άστυνομικά πράγματα. Αύτό τούλάχι- άριθμό Μοιραρχιών, Ύπομοιραρχιών, τού Μαιάνδρου καί ή Ανατολικά τής
στον ύποστηρίζουν όμόφωνα όλοι οί Αστυνομικών Τμημάτων, Σταθμών Χω Σμύρνης δυσπρόσιτη Μεσογίς. Ειδικά
ιστορικοί συγγραφείς. Ή άδυναμία τού ροφυλακής, καί Μεταβατικών Αποσπα στήν τελευταία περιοχή ή ληστεία βρι
Άρμοστοϋ άνάγκασε τόν Άντισυνταγμα- σμάτων. Σύμφωνα μέ τήν σχετική βι σκόταν στήν άκμή της καί πριν άπό τόν
τάρχη Χατζηϊωάννου νά έγκαταλείψη
βλιογραφία καί τις μέχρι σήμερα προ πόλεμο. Έδώ, τριάντα χρόνια ένωρίτερα,
περίλυπος τήν Σμύρνη λίγο καιρό άργό σιτές άρχειακές πηγές, γνωστές Διοική ό διαβόητος λήσταρχος Τσακιντζής, είχε
τερα. Τό ίδιο συνέβη καί μέ τόν άντικα- σεις Χωροφυλακής στόν Μικρασιατικό κατορθώσει νά διατηρήση κάτω άπό τήν
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έξουσία του όλόκληρο τό Βιλαέτι τοϋ
Άϊδινίου, μέ έξαίρεση βέβαια τή Σμύρνη
καί τά περίχωρά της. Ά ξιοι διάδοχο· του
είχαν άναδειχθή τότε οΐ λήσταρχοι Άλή
Ντουρμδς, Μεβζούτ - Έφφέ, Κιόλ - Χα
σάν, Κέλες - Ίμπραήμ, καί Ίμπραήμ Έφφέ - Χασάν - Τσαούς - Σουρλαλή.
Αύ'τό τό «Κράτος έν Κράτει» μόνιμο κα
θεστώς τής ληστείας είχε νά άντιμετωπίση ή Ελληνική Χωροφυλακή μετά τήν
προέλαση τοϋ Ελληνικού Στρατού άπό
τήν Μεσογίδα. Μέχρι τόν Αύγουστον
τού 1922 στήν περιοχή αότή έδρασαν
αποτελεσματικά τούλάχιστον 14 Μετα
βατικά ’Αποσπάσματα Χωροφυλακής.

9. Στρατονομικά ’Αποσπάσματα:
Ανήκαν στήν Διεύθυνση «παρά τή
Στρατιά» Στρατονομίας Χωροφυλακής.Μέ
τήν έναρξη τής Ελληνικής προελάσεως
στό έσωτερικό τής Μ. Ασίας, βρέθηκαν
στήν πρώτη γραμμή τών έπιχειρήσεων.
Καί πολλές φορές όταν τό κάλεσαν οί
Ιιεριστάσεις πολέμησαν δίπλα στούς
στρατιώτες μας. Τά Στρατονομικά ’Απο
σπάσματα Χωροφυλακής Αντιπροσώ
πευαν ένα σημαντικό μέρος άπό τήν
άσπίδα άσφαλείας τοϋ μετώπου. ’Εξα
σφάλιζαν τήν άσφαλή μεταφορά τών
έφοδίων, προωθούσαν στά μετόπισθεν
τούς αιχμαλώτους, ή στις γραμμές τών
έπιχειρήσεων όσους βραδυποροΰσαν, πα
ρεμπόδιζαν λεηλασίες, αρπαγή λαφύρων
ή άλλες άξιόποινες πράξεις, έξασφάλιζαν τήν άπαραβίαστη διακίνηση ταχυ
δρομικών σάκκων, δεμάτων καί έπιστολών, έπέβλεπαν γιά τήν άποτροπή άσκο
πων σταθμεύσεων τών έφοδιοπομπών,
τήν οίαδήποτε παράνομη συναλλαγή
μεταξύ στρατιωτών ή πολιτών - στρατιω^
τών, καί γενικά βρίσκονταν πάντα σέ
. 1 διαρκή έτοιμότητα γιά τήν άσφάλεια τών
μαχίμων μονάδων τού Στρατού. Οί άνδρες
τών Στρατονομικών ’Αποσπασμάτων έκτελοΰσαν καί ’Αστυνομικά καθήκοντα
σέ όσες περιοχές δέν είχαν έγκατασταθή
άκόμη Υπηρεσίες Χωροφυλακής.

ΙΟ. 'Ανεξάρτητον Σύνταγμα Χω
ροφυλακής: Ή συγκρότησή του έγι

Κ

νε περί τά μέσα ’Ιουλίου 1921, ύστερα
άπό πέντε άποστολές τής Σχολής Χω
ροφυλακής ’Αθηνών συνολικής δυνάμεως 39 Ύπαξιωματικών καί 1.833 Χω
ροφυλάκων. Τό ’Ανεξάρτητον Σύνταγμα
Χωροφυλακής διέθετε τρία Τάγματα καί
12 Λόχους. Όπως προκύπτει άπό τήν
ύπ’ άριθ. ΕΠ. 3475]2024]3 άπό 20-12-1921
έκθεση τής Άνωτέρας Γενικής Στρατιω
τικής Διοικήσεως (σ.σ. στό έξής ΑΓΣΔ),
τήν δύναμη τού Συντάγματος άποτελοϋσαν 2 άνώτεροι ’Αξιωματικοί, 23 κατώ
τεροι , 2 ύγειονομικοί, καί 1.890 όπλίτες,
πού είχαν στήν διάθεσή τους 71 κτήνη
καί 35 δίτροχα (Κάρρα). Στις άρχές Μαρ
τίου καί ’Απριλίου 1922, στό Σύνταγμα
ύπηρετοϋσαν 1 άνώτερος Αξιωματικός,
33 κατώτεροι, 2 ύγειονομικοί, καί 2.017
όπλίτες, πού είχαν στήν διάθεσή τους 64
κτήνη καί 33 δίτροχα.
Άπό τούς άριθμούς αύτούς προκύπτει
ή τεράστια έλλειψη ’Αξιωματικών, άφοϋ
γιά τήν διοίκηση τής μεγάλης αυτής μονάδος χρειάζονταν 5 άνώτεροι καί 66
------------- ►
Πολεμικές σκηνές άπό τό μέτωπο τής
Μικρός ’Ασίας όπου ή 'Ελληνική Χωρο
φυλακή προσέφερε εκατόμβες θυσιών εις
τόν βωμόν τοϋ καθήκοντος καί τής τιμής.
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τέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Σμύρ
νης υφισταμένων ...» (T.E.L.ja.I.I. τ.
στ. σελ. 43 - 45).
Ή δύναμη τού ‘Ανεξαρτήτου Συντά
γματος Χωροφυλακής, άφοΰ ένισχύθηκε
καί άπό τρείς έμπέδους λόχους Στρατού,
πήρε τήν άκόλουθη διάταξη : Ή διοίκηση
τού πρώτου Τάγματος καί ένας λόχος
του παρέμειναν στην Σμύρνη γιά τήν
φρούρηση τών δημοσίων Καταστημάτων.
Ό δεύτερος λόχος του μέ έδρα τά Βρύουλα, είχε έγκαταστήσει Φυλάκια στις
Κλαζομενές, τό Σιβρίν Χισάρ, τό Καραμπουρνοΰ, τό Μπαλούκλεβα, τό ΚεσέΝτερέ, καί τό Έγγλεζονήσι. Ό τρίτος
λόχος του μέ έδρα τό Χριστιάνκιοΐ, είχε
έγκαταστήσει Φυλάκια στό Άλαμάν Μπουγάζ, τόν 'Αγιο Νικόλαο, τόν όρμο
τού Κολοφώνα καί τό Τσακάλ - Τεπέ,
ένώ ό τέταρτος λόχος του (έδρα Μαινεμένη), Φυλάκια στήν γέφυρα τού Έρμου
καθώς καί τήν Παλαιά - Νέα Φώκαια.
Τό δεύτερο Τάγμα (έδρα Μαγνησία)
είχε τούς τρείς λόχους του έγκατεστημένους στήν Πέργαμο, τό Κασαμπάν, καί
τό Άξάριον. Τέλος τό τρίτο Τάγμα (έδρα
Βαϊνδήριον) είχε έγκαταστήσει τούς τέσ
σερις λόχους του στήν έδρα του, τό Καϊμακτσή, τά Θεϊρα, καί τό Τουρπαλή. Λί
γο άργότερα καί μέχρι τήν καταστροφή,
μερικοί άπό τούς λόχους τών τριών Τα
γμάτων, μετακινήθηκαν άνάλογα μέ τις
κατά καιρούς έκτακτες άνάγκες άσφαλείας. Έ τσι μετασταθμεύσεις λόχων
έγιναν στό Σαλιχλή, τή Φιλαδέλφεια, τό
Σόμα, τή Σώκια, τό Άϊδίνιον, τόν Κασαμπά, τό Βαϊνδήριον, τό Νασλή, καί
ίσως άλλοΰ.
Τό ’Ανεξάρτητον Σύνταγμα Χωρο
φυλακής προσέφερε πολύτιμες ύπηρεσίες
στόν Μικρασιατικό άγώνα. Σέ συνεργασία
μέ τις διάφορες άρμόδιες 'Υπηρεσίες
Στρατού - Χωροφυλακής, έβοήθησε στήν
τήρηση τής έσωτερικής άσφαλείας στήν
ύπαιθρο, τήν φρούρηση τών σιδηροδρο
μικών γραμμών καί τήν έξασφάλιση τής
Μετωπικής γραμμής κατά μήκος τού
Μαιάνδρου άπό τόν σιδηροδρομικό στα
θμό τής Όρτάντζας, μέχρι τις έκβολές
τού Καΰστρου.
1919. Ό αρχιστράτηγος τών 'Ελλη
νικών δυνάμεων όμιλεϊ άπό τον εξώστου
τον Μητροπολιτικον Μεγάρον άπενθννόμενος προς τόν λαό τής Ιωνίας.
Δίπλα άπό τόν "Ελληνα άρχιστράτηγον
διακρινεται ό ηρωικός
Μητροπολίτης
Σμύρνης Χρνσόστομος. Οί άνδρες τής
Χωροφυλακής, *τηρούν τήν τάξη στήν
άπελενθερωθεϊσα πόλη.
κατώτεροι. Τό ’Ανεξάρτητον Σύνταγμα
Χωροφυλακής ύπαγόταν στήν ΑΓΣΔ καί
είχε έδρα τήν Σμύρνη. Τό Επιτελείο του
(Διοικητής - δύο κατώτεροι ’Αξιωματικοί
καί μερικοί όπλίτες) ταυτόχρονα άποτελοΰσαν καί τό Επιτελείο τής «Διευθύνσεως Χωροφυλακής παρά τή ΑΓΣΔ».
Ή δεύτερη αυτή ’Υπηρεσία προορισμό
είχε τήν μελέτη γιά τήν όργάνωση ’Αστυ
νομικών Σταθμών σέ όλόκληρη τήν πεπεριοχή τής ΑΓΣΔ. «κατ’ έπέκτασιν τών
ήδη ύπό τάς άμέσους διαταγάς τής Άνω-
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I I. Ανεξάρτητον Τάγμα Χωρο
φυλακής : Δυνάμεως τεσσάρων λό
χων. Ή συγκρότησή του έγινε στις άρχές
τού 1921. Στις 3 ’Απριλίου τού ίδιου χρό
νου έγκαταστάθηκε στήν Προύσα, μέ
Διοικητή τόν Ταγματάρχη Χωροφυλακής
Άλέξ. Άναγνωστόπουλον. Ή άποστολή
τού Τάγματος Χωροφυλακής ήταν δια
φορετική άπό έκείνης τού Ανεξαρτήτου
Συντάγματος. Γι’ αυτό καί άργότερα έγινε
στατική Υπηρεσία μέ τόν τίτλο «Μοι
ραρχία Προύσης».

12. Σχολή Χωροφυλακής Σμύρνης:
Ιδρύθηκε λίγους μήνες μετά τήν άποβίβαση τών Ελληνικών δυνάμεων στήν
Σμύρνη. Ά πό τότε ή λειτουργία της έξυπηρετούσε μεγάλη ύπηρεσιακή άλλά καί
Εθνική σκοπιμότητα. Μέχρι τό τέλος
τού 1919 άπό τήν Σχολή είχαν άποφοιτήσει 290 Χωροφύλακες (Μιχ. Ρόδάς έ.ά.
σελ. 129). Έ ξ άλλου στις 11 ’Ιουνίου 1920

ή Σχολή είχε δύναμη 6 Αξιωματικούς
καί 218 δοκίμους (Φ. 365]Δ.Ι.Σ.) .’Αξίζει
έπίσης νά σημειωθή ότι μέχρι τις άρχές
’Οκτωβρίου 1921 άπό τή Σχολή Χωρο
φυλακής Σμύρνης είχαν άποφοιτήσει
συνολικά 1.500 περίπου μαθηταί οί όποιοι
ήταν άποκλειστικά όλοι Έλληνες Μικρασιάτες (Μιχ. Ρόδάς έ.ά. σελ. 250 - 253
καί Κ. Αντωνίου «Ιστορία Χωροφυλακής
κής» τ.β.' σελ. 1159 - 1162). Καί κάτι άκόμη άξιοσημείωτο γιά τήν Σχολή Χωρο
φυλακής Σμύρνης : Στίς 2 Μαρτίου 1921
ό Δημ. Γούναρης, στό ύπόμνημά του
πρός τήν Συμμαχική διάσκεψη, έκανε λό
γο γιά μιά εύρύτερη (γιά λόγους Εθνικής
σκοπιμότητος) λειτουργία τής Σχολής
αυτής. Πολύ φυσικό άφού τότε ή Ελλάδα
δεχόταν τήν στρατιωτική έκκένωση τής
Μ. Ασίας μέ τήν προϋπόθεση τής δη
μιουργίας αύτονόμου Κράτους γύρω άπό
τήν Σμύρνη, πού θά διέθετε δική του Χω
ροφυλακή, μέ ύποχρεωτικά Έλληνες
Αξιωματικούς. Άλλά ή προσπάθεια αύτή
έναυάγησε. Ή Ελληνική Κυβέρνηση
άποφάσισε νά λύση τό Μικρασιατικό
θέμα μέ τά όπλα, πράγμα πού έγινε τελικά
μέ όλες τίς γνωστές συνέπειες . . .

Αξιολόγηση τού ρό
λου τών Υπηρεσιών
Χωροφυλακής
Άπό τά όσα άναφέρονται στό προ
ηγούμενο Κεφάλαιο προκύπτει σέ γε
νικές γραμμές ό ρόλος τών Υπηρεσιών
Χωροφυλακής στήν Μ. Άσία. Προκύπτει
άκόμη ότι οί Υπηρεσίες αυτές είχαν
τετραπλή μορφή. Ήταν δηλαδή στατικές
Ύπηρεσίες, Μεταβατικά - Στρατονομικά
Αποσπάσματα, καί άνεξάρτητα όργανικά
Τμήματα μέ στρατιωτική διάρθρωση καί
διάταξη. Ή έξέλιξη τών Υπηρεσιών
αυτών άκολούθησε καθώς ήταν φυσικό
τήν πορεία τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων. Έ τσι ή ίδρυση, ή κατάργηση, ή
μεταφορά, ή σύμπτυξη, καθώς καί οί γε
νικοί ή ειδικοί άντικειμενικοί τους στό
χοι, βρίσκονταν πάντα σέ άπόλυτη σχέ
ση μέ τήν σχεδίαση καί έξέλιξη τών έπιχειρήσεων αύτών. Άλλωστε όλες οί με
ταβολές τών Μικρασιατικών Υπηρεσιών
Χωροφυλακής δέν γίνονταν μέ Διατά
γματα ή Υπουργικές άποφάσεις, άλλά
μέ διαταγές τού Αρχιστρατήγου. Ό λα
τά τελευταία, άπό μιά πλευρά τονίζουν
τήν βαρύτητα τού έργου τής Χωροφυλα
κής στά πλαίσια τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων τής Μ. Ασίας. Τήν βαρύτητα
άλλά καί τήν άξιοθαύμαστη σύμπνοια
καί συνεργασία μεταξύ Στρατού - Χωρο
φυλακής. Όπως άναφέρει χαρακτηριστι
κά ό ιστορικός τού Σώματος άείμνηστος
Υποστράτηγος Χωροφυλακής Κωνσταν
τίνος ’Αντωνίου, « — οί μέν έσπευδον
νά άποθάνωσι πλησίον τών δέ, όσον όλίγοι καί άν συνέπιπτε νά ήσαν........».
Ά ς δούμε όμως συνοπτικά ποιος ήταν
ό ρόλος τής Χωροφυλακής άπό τήν άρχή
μέχρι τό τραγικό τέλος τής Μικρασια
τικής έκστρατείας. Καθώς ήδη άναφέραμε, ή άφιξη στήν Σμύρνη τού «Τάγματος
Αποστολής» τού Άντισυνταγματάρχου
Χωροφυλακής Χατζηϊωάννου, έγινε ύστε
ρα άπό τίς έκεϊ ταραχές τής 2-5-1919.
Παρόμοιες ταραχές ξέσπασαν τίς άμέσως
έπόμενες ήμέρες καί στίς περιοχές Κατσαμπά, Μαγνησίας, Κυδωνιών, Περγά-
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μου, Μαινεμένης καί Όδεμησίου. Έξ
άλλου στις άρχές ’Ιουνίου, Νεότουρκοι
’Αξιωματικοί άρχισαν νά προπαρα
σκευάζουν σώματα άτακτων στό Δενισλή,
μέ σκοπό τήν πρόκληση ταραχών στην
περιοχή Άϊδινίου.
Ό λες αύτές οί Τουρκικές ένέργειες
σκοπό είχαν νά κάμψουν τήν Ελληνική
κατοχή, καί τό κυριώτερο : Νά δημιουργήσουν τήν έντύπωση ότι ή 'Ελληνική
Πολιτική καί Στρατιωτική Διοίκησις
άδυνατεϊ νά έπιβάλη τήν τάξη στους
Μουσουλμάνικους πληθυσμούς, άκριβώς έπειδή οί τελευταίοι θεωρούν άπαράδεκτες τις άποφάσεις τών Μεγάλων
Δυνάμεων.
Μέχρι τό τέλος ’Ιουνίου 1919 οί κι
νήσεις τών Τούρκων άτάκτων έξουδετερώθηκαν προσωρινά, ύστερα άπό κοι
νή καταδιωκτική συνεργασία δυνάμεων
Στρατού - Χωροφυλακής. Καί γράφομε
«προσωρινά» έπειδή οί άτακτες Τουρ
κικές δυνάμεις πολύ γρήγορα πέρασαν
στήν άντεπίθεση μέ πυρπολήσεις, σφα
γές, καί λεηλασίες σέ βάρος τού Χρι
στιανικού στοιχείου. Έ τσι οί Τουρκικές
ένοπλες άντιδράσεις σέ ένα μεγάλο φά
σμα τους δέν είχαν τό χρώμα τής ’Εθνι
κής άντιστάσεως άλλά έν όνόματί της
τόν χαρακτήρα μιας «ευκαιριακής» θά
λέγαμε ληστανταρτικής δράσεως μέ κύ
ριο στόχο τόν άμαχο Ελληνικό πληθυ
σμό καί τά — ύπάρχοντά του.
’Επειδή ή Τουρκία βρισκόταν τότε
σέ άδυναμία νά παρατάξη τακτικό στρα
τό, οί ένρπλες έστίες ταραχών πλαισιώ
θηκαν ύποχρεωτικά άπό άτακτες δυνά
μεις μέ βάση ληστρικές συμμορίες. Έτσι
δημιουργήθηκαν τά γνωστά γιά τις ώμότητές τους σέ βάρος άμάχων Τσετικά
σώματα, γιά τήν άντιμετώπιση τών όποιων
κυρίως ή Χωροφυλακή έδωσε Αναρί
θμητες μάχες. Τό τραγικό γιά τήν περί
πτωση στοιχείο είναι τό έξής : Οί Χω
ροφύλακες ήταν άναγκασμένοι νά θυσιάζωνται γιά τήν άσφάλεια τού Χριστια
νικού πληθυσμού καί ταύτόχρονα νά
στρέφωνται έναντίον του γιά τήν πρό
ληψη κάθε φυσιολογικής του άντεκδικήσεως έναντίον τού Μουσουλμανικού
στοιχείου........
Μετά τήν συνθήκη τών Σεβρών, όταν
καθώς είπαμε καταργήθηκαν καί τυπικά
ή Τουρκική Χωροφυλακή καί ’Αστυνο
μία, τό έργο τής 'Ελληνικής Χωροφυλα
κής, έγινε άκόμη πιό δύσκολο. Γιατί
έκτός άπό τήν Δημοσία ’Ασφάλεια είχε
νά άντιμετωπίση καί τό θέμα τής γενικής
καί τοπικής ’Αστυνομίας. Τά προβλή
ματα διογκώνονταν συνέχεια καθώς ή
ταχύτατη προέλαση τού 'Ελληνικού
Στρατού άφηνε πίσω της έκτεταμένες
περιφέρειες πού έπρεπε νά έλέγχωνται
άπόλυτα άπό πλευράς άσφαλείας γιά τήν
άποτροπή έξεγέρσεως, σαμποτάζ καί
γενικά έπικινδύνων ένεργειών γιά τά νώτα
τής πρώτης γραμμής τού μετώπου. ’Αξί
ζει νά σημειωθή έπίσης ότι σέ κάθε μι
κρή ή μεγάλη έπιχείρηση τού 'Ελληνι
κού Στρατού οί δυνάμεις άσφαλείας
Στρατού - Χωροφυλακής τών μετόπισθεν
βρίσκονταν πάντα σέ κατάσταση συνα
γερμού. Καί αύτό έπειδή τότε άκριβώς
οί Τούρκοι άτακτοι εύρισκαν τήν εύκαιΉ Χωροφυλακή στη Μικρά Άσία.
"Ενα λαμπρό κεφάλαιο στήν ένδοξη 'ιστο
ρία τοϋ Σώματος μέ ηρωισμούς, ανδρα
γαθίες καί κατορθώματα πού έγγίζονν
τά δρια τοϋ θρύλον.
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’Α σ ί α
ρία νά ένεργήσουν έκτεταμένες έπιδρομές, πού σκοπό είχαν νά προκαλέσουν
τήν άποκοπή τής έπαφής μετώπου - με
τόπισθεν μέ ταυτόχρονη απασχόληση
τών 'Ελληνικών καταδιωκτικών δυνά
μεων, καί όπως άναφέρεται χαρακτηρι
στικά σέ έκθεση τής έποχής έκείνης
« — τήν ένθάρρυνσιν τών κακοποιών
στοιχείων τής υπαίθρου, ή ληστρική
δρδσις τών όποιων παρουσιάζεται είς
τά δμματα τών όμοεθνών των ώς ’Εθνική
ύπηρεσία....» (Κ. Αντωνίου έ.ά.).
Μέ τά δεδομένα αύτά ή έννοια τής
λέξεως «μετόπισθεν» είχε χάσει τήν
σημασία της σ’ όλόκληρο σχεδόν τόν
κατεχόμενο Μικρασιατικό χώρο. Σχε
τικά μέ τό τελευταίο, ό τότε πολεμικός
άνταποκριτής Κ. Μιχαηλίδης έγραφε
στά «Πολεμικά Φύλλα» του καί τά έξής
χαρακτηριστικά: ..«....... ’Ασφάλεια —
’Ασφάλεια παντού φίλε μου, παντού....
”Α όχι !— χώοου σ’ ένα Σύνταγμα, σ’
ένα Τάγμα....... ’Εκεί τούλάχιστον έχεις
τόν κίνδυνο κατάστηθα μονάχα. Έχεις
όμως άσφαλισμένα τά νώτα....... ».
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Ή Χωροφυλακή πού έκάλυπτε κατά
κανόνα τήν άσφάλεια τών μετόπισθεν,
έγραψε μέ τό αίμα τών παιδιών της τις
λαμπρότερες σελίδες τής πολεμικής της
ιστορίας. Γενικά στά τρία χρόνια τής
παραμονής της στήν Μ. ’Ασία οί άνδρες
της διέπρεψαν στόν λεγόμενο άνορθόδοξο πόλεμο, γιά τόν όποίο άς σημειωθή
χρειάζεται τόλμη, έτοιμότητα, εύστροφία καί πάνω άπό όλα : αύτοθυσία. Καί
νά σκεφθή κανείς ότι τό είδος αύτό τού
πολέμου άπασχόλησε άργότερα άμέτρητα συγγράμματα στρατιωτικής τακτικής
σ’ όλόκληρο τόν κόσμο. Τιμή καί δόξα
λοιπόν στούς άνδρες αύτούς τής Χωρο
φυλακής πού ύπήρξαν άπό τούς «πρώτους
διδάξαντας» γιά τήν έποχή τους. Οί πρώ
τοι άλλά καί οί μοναδικοί στά παγκόσμια
’Αστυνομικά χρονικά.......
Τό κατόρθωμά τους παίρνει άκόμη
μεγαλύτερες διαστάσεις άν σκεφθή κα
νείς ότι ή πλειοψηφία τών Χωροφυλά
κων αύτών ήταν νέα παιδιά πού βρέθηκαν
στό Μικρασιατικό πολεμικό καμίνι,
ύστερα άπό δίμηνη ή τρίμηνη έκπαίδευση

λόγω έκτάκτων περιστάσεων στις Σχολές
Χωροφυλακής ’Αθηνών καί Σμύρνης.
Πάντοτε όμως τό κενό πού δημιουργούσε
ή έλλειψη πείρας μηδενιζόταν στό πεδίο
τής μάχης άπό τόν ένθουσιασμό άλλά
καί τήν παρουσία καί καθοδήγηση προϊ
σταμένων καί συναδέλφων μέ πλούσια
πείρα άπό τούς πανομοιότυπους άγώνες
τής Χωροφυλακής στά Ήπειρομακεδονικά πεδία τών ’Εθνικοαπελευθερωτικών
άγώνων τού 1912 - 1913.
Ό λοι αΰτοί οί άφανεΐς ήρωες Χωρο
φύλακες κράτησαν ένα σημαντικό βά
ρος στόν Μικρασιατικό άγώνα. Καί όταν
μετά τήν διάσπαση τού μετώπου άρχισε
πρώτα ή σύμπτυξη καί στήν συνέχεια ή
φυγή τού 'Ελληνικού Στρατού, οί ίδιοι
πάλι βρέθηκαν μέσα στις φοβερές συμπληγάδες πού δημιουργούσαν άπό τήν
μιά μεριά ή προέλαση τού Κεμαλικοϋ
Στρατού, καί άπό τήν άλλη ή καθολική
έξέγερση τού Τουρκικού πληθυσμού στις
άλλοτε κατεχόμενες περιοχές. Σ’ αύτές
τις τραγικές στιγμές οί λιγοστές δυνάμεις
Χωροφυλακής είχαν άποστολή νά άποχωρήσουν τελευταίες. 'Εκατοντάδες άν
δρες τής Χωροφυλακής θανατώθηκαν
τότε άπό τούς άτάκτους μέ τόν άγριώτερο
τρόπο, απλώς καί μόνον έπειδή έπί τρία
χρόνια ύπήρξαν οί άμείλικτοι διώκτες
τους. ’Ελάχιστοι είχαν τήν τύχη νά θεω
ρηθούν έστω καί τυπικά αιχμάλωτοι πο
λέμου. Καί άπό τούς τελευταίους άκόμη
Τήν 9ην Αύγούστου έ. έ. μέ άπόφασιν
τού Υπουργού Δημοσίας Τάξεως ήρχι·|
σεν είς τήν Σχολήν ’Αξιωματικών Χωρο
φυλακής ή λειτουργία τού Σχολείου Πλη
ροφοριών, είς τό όποιον φοιτούν ’Αξιω
ματικοί τής Χωροφυλακής καί τής Άστυ-1
νομίας Πόλεων.
Είς τήν έναρκήριον τελετήν παρέστι*·
σαν ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως ί
κ. Σταμάτης, ό Γεν. Γραμματεύς τού Ύ-Ι
πουργείου κ. ’Αναστάσιος Μπάλκος, οί
’Αρχηγοί Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος!
κ. Νικ. Κουτσιανάς, ’Αστυνομίας Πόλε· ·
ων κ. Θ. Τζήμας, ΥΠΕΑ κ. Χριστ.Μανου-Ι
σάκης καί ό Προϊστάμενος Μ.Ε]Υ.Δ.Τ.
'Υποστράτηγος κ. Νικ. Καρδαράς. ’Επί
σης παρέστησαν πολλοί ’Ανώτατοι καί
’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τών Σωμάτων
Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων·:
'Ο κύριος 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως
ό όποϊος έκήρυξε τήν έναρξιν τού Σχο· I
λείου, άπηύθυνε χαιρετισμόν πρός τούς ί
παρισταμέτους καί έξήρε τήν άξίαν τοί
Σχολείου, διά τήν κατάρτισιν τών Άξιω

Ό τάφος τον νπερασπιστόν τής τιμής
τον ”Εθνους. ■
"Ενα στερνό αντίο για τον συνάδελφο Χω
ροφύλακα πον έμεινε γιά πάντα στην
γή τής Μικρασίας.

ί>
πιό έλάχιστοτ άντεξαν στά άνείπωτα βα
σανιστήρια. Μέ αύτό τόν δραματικό
τρόπο έκλεισε ένας Αστυνομικός - πολε
μικός άθλος μέ τις διαστάσεις τής έποποιΐας. Ή θυσία όμως τών ήρώων τής
Χωροφυλακής στήν Μ. ’Ασία δέν πήγε
χαμένη. Άπετέλεσε σύμβολο γιά μετα
γενεστέρους συναδέλφους τους πού έγρα
ψαν καί έκεϊνοι μιά νέα έποποιΐα στά
’Εθνικά πεδία τής τιμής στήν δεκαετία
1940- 1950........

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Α' ΜΕΡΟΥΣ
Εϊς τό επόμενον τεύχος: Προσκλητήριον ήρώων - ’Ανέκδοτα
άπό τούς άγώνες τής Χωροφυ
λακής στήν Μ. ’Ασία - βιβλιο
γραφικές σημειώσεις.
ματικών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας έπϊ
θεμάτων πληροφοριών.
Έν συνεχεία ώμίλησεν ό Γεν. Γραμματεύς τού 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
κ. ’Αναστάσιος Μπάλκος, ό όποιος άναλύων τήν σημασίαν τών πληροφοριών
έπί πάσης κινήσεως Ανατρεπτικών στοι-!ω ν κατά τού Δημοκρατικού πολιτεύ
ματος, ώς καί τάς ύποχρεώσεις τών έντεταλμένων μέ τόν χειρισμόν αύτών, έτόνισε μεταξύ τών άλλων καί τά Ακόλουθα:
«Πρό Αρκετών αίώνων ό πατήρ
τής τέχνης τού πολέμου, ό Κινέζος
SUN TZU είπε: «Γνώριζε τόν Αντίπαλό
σου όπως γνωρίζεις τόν έαυτόν σου».
’Αργότερα πάρα πολλοί διάσημοι άνδρες, όχι μόνον στρατιωτικοί, είπαν τό
ίδιο πράγμα ό καθ’ ένας γιά τόν κλάδο του,
μέ διαφορετικά λόγια. Πάντα όμως μέ τήν
ίδια έννοια. Δηλαδή πώς: είναι σχεδόν
Αδύνατο νά έπικρατήση κανείς ένός Αντι
πάλου άν δέν έχη Αρκετές πληροφορίες
TfT αύτόν.
Ή ίστορία μας παρέχει ένα πλήθος σχε
τικά παραδείγματα πού άποδεικνύουν
ξεκάθαρα τήν Αλήθεια τής άρχής....
Ή Αξία της όμως, δέν είναι μόνο πολε
μική . Ή έξωτερική πολιτική, τό έμπόριον,
ή Ναυτιλία, έπωφελούνται Απ’ αυτή. Κράtrl μέ καλές Υπηρεσίες Πληροφοριών
μεγαλουργούν σ’ όλους τούς τομείς καί
Αντιθέτωςκράτη κολοσσιαία σέ Ανθρώπινο
δυναμικό, Αλλά χωρίς υπηρεσίες Πληρο
φοριών μένουν ύπανάπτυκτα.
Οί πληροφορίες λοιπόν σέ κάθε τομέα
είναι ζωτικές. ’Αντιμετώπιση ένός έπιρουλέως τής τάξεως καί Ασφαλείας χωρίς
πληροφορίες μοιάζει μέ μονομαχία στήν
οποίαν ό στερούμενος πληροφοριών έχει
^καλυμμένους τούς όφθαλμούς. 'Οταν
*£ομένως, σάς πιέζομεν γιά πληροφορίες
οχετικές μέ τούς πιθανούς Αντιπάλους τής
Δημοκρατίας, νά έχετε ύπ’ δψιν Ακριβώς
τούτο: Ό τ ι ά π λ ο ύ σ τ α τ α δ έ ν θέ
λο υ μ ε ν ά ε ϊ μ ε θ α μ ο ν ο μ ά χ ο ι μέ
■*εκεκαλυμμένους όφθαλ μούς .

Αύτά τά τρία κεφαλαιώδη πράγματα,
Γιά τήν συγκέντρωση πληροφοριών
πρέπει νά τά καταλάβετε καλά καί νά
ύπάρχουν πολλοί τρόποι......................
Τά μυθιστορήματα, ό κινηματογράφος πείσετε γι’ αύτά τούς ύφισταμένους σας,
κ.λ.π. διέδωσαν γενικά τήν έντύπωση ώστε νά μήν συνεχίσουν νά μάς Αποστε
πώς τά κύρια μέσα γιά τήν συλλογή πλη ρούν πληροφοριών μέ τήν δικαιολογία
ροφοριών, είναι οί πράκτορες καί τά πώς «τήν έκριναν άσήμαντη» ή ότι «πεήλεκτρονικά. Ό πράκτωρ εισδύει στήν ρίμεναν νά τήν διασταυρώσουν» ή ότι «θά
κρεββατοκάμαρα τών Στρατηγών καί ένεργούσαν οί ίδιοι» βάσει αύτής.
"Ας έλθωμε τώρα σ’ ένα πολύ λεπτό θέμα:
τούς κλέβει τά σχέδια άπό τήν τσέπη τού
χιτωνίου ή τά ήλεκτρονικά Αντικαθιστούν Τι Ακριβώς πληροφορίες θέλουμε; πού
τόν πράκτορα σέ ύποκλοπές τών πιό Απορ σημαίνει καί «γιατί Ακριβώς δημιουργήθηκε αύτό τό Σχολείο»;
ρήτων συνομιλιών.
Θέλουμε κάθε πληροφορία πού Αφορά
Καίτοι, οί πράκτορες καί τά ήλεκτρονι
κά είναι πολύ χρήσιμα καί θά πρέπει νά τήν έθνική άσφάλεια. Κάθε πληροφορία,
θεωρούνται σάν άκρως ειδικά μέσα—όχι λοιπόν, πού έχει σχέση μέ ένέργειες πρός
Ανατροπήν τού Πολιτεύματος. Τού Πολι
όμως ό κανών.
’Αντιθέτως ό κανών, δηλαδή ή δοκι τεύματος τής έκλογής τού Λαού: Δηλαδή
μασμένη πρακτική, μιάς καλής Υπηρε τής Δημοκρατίας.
Τό έργον σας καί καθήκον σας έπομέσίας Πληροφοριών, είναι ή μεθοδική συλ
λογή καί Αποστολή στό Κέντρο κάθε νως, πού είναι ή προστασία τής Δημο
πληροφορίας σχετικής μέ τόν Αντίπαλο. κρατίας, σάς έπιβάλλει νά συγκεντρώ
Κάθε πληροφορίας έστω καί φαινομενικά νετε καί νά προωθήτε πρός τήν κορυφή
Ασήμαντης, έστω καί Αρνητικής. ’Εκεί κάθε πληροφορία, πού έχει σχέση μέ
στό Κέντρο, τά ειδικευμένα όργανα τών ένέργειες άτόμων ή όμάδων, οίασδήποτε
πληροφοριών, θά συνθέσουν όλες αύτές τοποθετήσεως, έφ’ όσον Αποβλέπουν στήν
τις έτερόκλητες πληροφορίες, ώστε νά Ανατροπή τής Δημοκρατίας.
Ή ύπεύθυνη Κυβέρνησις, ή έκλεγμένη
σχηματίσουν τήν εικόνα. Όπως Ακριβώς
οί παλαιοί τεχνίτες τών μωσαϊκών, το άπό τό Λαό, θά σταθμίση τις έκτιμήσεις,
ποθετούσαν τήν μία ψηφίδα πλάϊ στήν πού βάσει τών πληροφοριών αύτών θά
έπεξεργασθή τό Ύπουργείον Δημοσίας
άλλη, συνθέτοντας Αριστουργήματα.
Τά συμπεράσματα άπό τήν Ανάπτυξη Τάξεως καί θά λάβη τις Αποφάσεις της.
Σ’ αύτό τό Σχολείο, θά σάς διδαχθή ή
αυτής τής μεθόδου είναι:
1. "Οτι τίποτε, άπολύτω; τίποτε, άπό τις τεχνική τής σχετικής έργασίας τής συλ
συλλεγόμενες πληροφορίες δέν θά πρέπει λογής, έπεξεργασίας καί διανομής τών
νά θεωρηθή Ασήμαντο, ώστε νά μήν προ πληροφοριών.
’Ανεξάρτητα όμως πρός αύτά μήν ξε
ωθείται στό Κεντρικό όργανο.
2. Ό τι θά είναι μάλλον μάταιο νά προ- χώσετε ποτέ καί διδάξετε τούς ύφισταμέσπαθήση κανείς τή διασταύρωση μιάς νους σας νά μήν τό ξεχνούν, πώς ή οίαπληροφορίας καί τό σχηματισμό τής δήποτε, όσονδήποτε τέλεια τεχνική τών
πληροφοριών θά σάς είναι άχρηστη, άν
«εικόνας» στά μικρότερα κλιμάκια.
3. Ό τι θά είναι τούλάχιστον άφελές δέν θυμάστε «ότι είμεθα ύπηρέται τού ’Ελ
καί ένίοτε έπικίνδυνο, γιά τόν μή ειδικό, ληνικού Λαού καί τού Πολιτεύματος πού
νά προσπαθήση νά βγάλη συμπεράσματα αύτός έπέλεξε,τήν Δημοκρατία». Καί ότι
ή καί νά προβή σ’ ένέργειες έχοντας στά στήν προστασία τής Δημοκρατίας καί μό
νο σ’αύτή θά πρέπει νά άποβλέπη ή συγκέν
χέρια του μόνο μία—δύο άπό τις ψηφίδες τρώση τώνπληροφοριώνέθν. άσφαλείας.
τού μ ω σ α ϊ κ ο ύ . __________ ___
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σημαία τοΰ πέμπτου μαύρου κύκλον. Τον κύκλον
που συμβολίζει ώς γνωστόν την συμμέτοχη και τής
'Αφρικής στο «ειρηνικό αγκάλιασμα» τών πέντε η
πείρων κάτω από τό ' Ολυμπιακό σκήπτρο. ’Αλήθεια
πόσο φοβερό είναι νά ζή ή σημερινή άνθρωπότης μέσα
σε τέτοιες τραγικές αντιφάσεις. . . . Και νά σκεφτή
κανείς ότι δλα αυτά συμβαίνουν πριν ακόμη οί σύγ
χρονες ' Ολυμπιάδες συμπληρώσουν 100 χρόνων ζωή.
Κατά τά άλλα γιά την διοργάνωση τού Μόντρεαλ
ισχύει ό τίτλος τής κωμωδίας ενός πασίγνωστου τρα
γωδόν. Δηλαδή τό «Τέλος καλό δλα καλά» τον Σαίξπηρ. Καί βεβαίως πήγαν δλα καλά στο Μόντρεαλ
άφοϋ μέχρι τήν αποχώρηση καί τής τελευταίας άθλητικής άποστολής από τό 'Ολυμπιακό χωριό, είχαμε
τάξη καί ασφάλεια εν πνεύματι. . . άνασφαλείας. Βέ
βαια οί Καναδοί συνάδελφοι τά κατάφεραν έτσι ώστε
νά μην έκραγή οντε μία. . . . βόμβα αναρχικών μέσα
καί έξω από τις 'Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. "Ολα
βρίσκονταν κάτω άπό τήν κάλυψη αυτομάτων, οπλο
πολυβόλων, θωρακισμένων αυτοκινήτων, περιπολικών
ξηράς—θαλάσσης καί άέρος, αστυνομικών σκυλιών,
ανιχνευτών βομβών, καί ελευθέρων σκοπευτών εφο
διασμένων μέ αυτόματες καραμπίνες ακρίβειας, διό
πτρες, καί μεταλλικούς θώρακες. . .
"Ολα αυτά, σύμφωνα μέ τήν έκφραση τής Διευ
θύντριας τής ΔΟ Ε κυρίας Μονίκ Μπερλιοϋ, «ήταν
ένα σιδερένιο κολλάρο στον λαιμό τών αθλητών».
Στήν ίδια «σπόρτ—γοΰμαν» ανήκει καί ή ακόλουθη
δήλωση—χαρακτηρισμός τής έφετεινής 'Ολυμπιάδας:
«. . .Αυτοί οί αγώνες—είπε ή κυρία Μπερλιοϋ—είναι
τελείως άψυχοι καί τό 'Ολυμπιακό πνεύμα λ.είπει

ΜΟΝΤΡΕΑΛ
ΚΡΙΣΕΙΣ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Θέαμα, θεαματικές άποχωρήσεις και άσφυκτικά μέτρα ασφαλείας.
"Οσοι παρηκολούθησαν τούς έφετεινούς 'Ολυμπια
κούς άγώνες άπό κοντά ή όσιό τήν έγχρωμη τηλεόραση,
«κατ' άρχήν» θά πρέπει νά έντυπωσιάσθησαν άπό
τήν κάποια φαντασμαγορία τους. Στήν πραγματικό
τητα δμως ή 'Ολυμπιάδα τοΰ Μόντρεαλ δέν άγγιξε
καν ούτε τήν εντυπωσιακή λιτότητα τοΰ 'Ελσίνκι
τοΰ '52, ούτε τή χάρη καί τήν ομορφιά τής Ρώμης
τοΰ '60, τοΰ Τόκιο τοΰ '64, καί τοΰ Μεξικού τοΰ '68.
Καί «διά τοΰ λόγου τό ασφαλές» ας μεταφερθοϋμε
μέ ένα νοερό «φλ.άς—μπάκ» στήν τελετή τής ένάρξεως.
Μόλις οί ομάδες άρχισαν νά μπαίνουν στο κατάμεστο
'Ολυμπιακό στάδιο, οί θεαταί άντί νά προσέχουν τις
Χώρες πού περνούσαν, προσπαθούσαν νά έπισημάνουν
εκείνες πού άπεχώρηααν τήν τελευταία στιγμή. Καί
δέν άργησαν νά διαπιστώσουν δτι ή X X I 'Ολυμπιάδα
ουσιαστικά άρχιζε μέ τήν συμμετοχή τεσσάρων ηπεί
ρων, άφοϋ άπό τήν 'Αφρική έλαβαν μέρος δύο μόνο
κρατίδια—«τελείες» στον Παγκόσμιο χάρτη, άλλά
φωτεινά—μετέωρα στήν ιστορία τοΰ 'Ολυμπισμού.
Πάλι καλά πού έγινε καί αυτό. Γιατί σέ διαφορετική
περίπτωση, τά 'Αφρικανικά κράτη πού άπεχώρησαν,
ίσως νά ζητούσαν τήν άφαίρεση άπό τήν 'Ολυμπιακή

548

Η Ο Λ Υ Μ Π ΙΑ Δ Α
ΤΠΙΜ “ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ,.
εντελώς. . . Οί άγώνες πέτυχαν ώς προς τις εγκατα
στάσεις, ά/.λά όχι ώς προς τήν διοργάνωση αυτή καθ'
έαυτή. . .». Πολύ φυσικό—προσθέτομε εμείς—άφοϋ
ή άπειλή τής βίας καί τά άσφυκτικά μέτρα άσφαλείας
έρριχναν μιά μόνιμη μελαγχολική σκιά στήν κατά τά
άλλα άμορφη πόλ,η τοΰ Μόντρεαλ. Φυσικό ήταν επο
μένως νά άναριοτιέται κανείς: Κάτω άπό αυτές τις
συνθήκες μπορεί νά έπιβιώση ή ’Ολυμπιακή ιδέα;
Προς τι λοιπόν ή δλη συγκέντρωση στο Μόντρεαλ τοΰ
άνθους τής νεολαίας δλου τοΰ κόσμου γιά νά διατοανώση—υποτίθεται—τό πνεύμα τής ειρήνης καί συναδελφώσεως τών πανανθρώπων;. . . .

Χρυσές, αργυρές και χάλκινες φιλοδοξίες.
Μόλις έπεσε ή αυλαία τών έφετεινών 'Ολυμπιακών
άγώνων, τά βλέμματα εκατομμυρίων άνθρώπων στρά
φηκαν στον οριστικό πίνακα τών μεταλλίων. *0 άριθμός πού κατέκτησε κάθε Χώρα, «κατά τεκμήριον»
αποτελεί καί τήν αθλητική της δυναμικότητα. Μέ
βάση τό δεδομένο αυτό, στήν κορυφή τής πυραμίδας
τοΰ Παγκοσμίου άθλητισμοΰ βρίσκονται σήμερα ή
Σοβιετική "Ενωση, οί Ηνωμένες Πολιτείες, καί ή
'Ανατολική Γερμανία. Αυτές οί Χώρες όπέσπασαν
τά περισσότερα χρυσά, άργυρά, καί χάλκινα 'Ολυμπια
κά μετάλλια, μέ φημαντική διαφορά οπό τις υπόλοιπες

που είχαν από ικανοποιητική μέχρι ασήμαντη «συγ
κομιδή». "Αλλες πάλι Χώρες δεν άπέσπασαν οντε
ένα μετάλλιο. Σημασία έχει ή συμμετοχή. . . Αυτό θά
μάς έλεγε κάποιος από τους ειλικρινείς λάτρεις των
Αρχαίων ’Ολυμπιακών αγώνων. "Αν τον ρωτούσαμε
«γιατί» θά μάς απαντούσε τά εξής:
—'Αφού αναβιώσαμε τους ’Αρχαίους ’Ολυμπιακούς
αγώνες «κατά γράμμα και πνεύμα», τι σημαίνουν οι
τρεις πρώτες με μετάλλιο καί οί Ισάριθμες αμέσως
επόμενες χωρίς μετάλλιο ’Ολυμπιακές νίκες; Οι
’Αρχαίοι "Ελληνες βράβευαν ένα μόνο νικητή καί τον
χειροκροτούσαν με τήν ίδια θέρμη που χειροκροτούσαν
κάθε ήττημένο που αγωνιζόταν στά πλαίσια τού «ευ
άγωνίζεσθαι». Μάλιστα πολλές φορές άνακήρυξαν Ό λυμπιονίκες αθλητές πού άφησαν τήν τελευταία τους πνοή
πάνω στήν παλαίστρα. Οί αρχαίοι δέν ενδιαφέρονταν
γιά τήν μέτρηση τών επιδόσεων, ούτε γιά τις εφευ
ρέσεις—αυταπάτες πού εξακοντίζουν τά ρεκόρ σέ
«φανταστικά» δρια. Πολύ σωστά αφού 6 άνθρωπος
άρχισε τον αθλητισμό κοντά στήν φύση καί δχι σέ
κλιματιζόμενα κλειστά γυμναστήρια, στίβους μέ
«ταρτάν» καί παλαίστρες ή σκάμματα σκεπασμένα
άπό παχύ «αφρολέξ». ”Οσο γιά τά περίφημα μετάλ
λια δέν υπάρχει αμφιβολία δτι καθιερώθηκαν γιά νά
ικανοποιούν δσο τό δυνατόν περισσότερες ατομικές,
καί κυρίως ’Εθνικές φιλοδοξίες. Γι αυτό καί τά σύγ
χρονα ’Ολυμπιακά προγράμματα είναι «φορτωμένα»
άπό πληθώρα αγωνισμάτων. "Ας είναι καλά εκείνοι
πού τά καθιέρωσαν, ποντάροντας στο γεγονός δτι ή
άλφα ή ή βήτα απίθανη αθλοπαιδιά είναι τό ’Εθνικό
τους σπόρ. . . . Καί διερωτώμαι πώς τά ράλλυ ή τά
«μότο—κρόςς» δέν μπήκαν ακόμη στο ’Ολυμπιακό
πρόγραμμα ιιέ τήν δικαιολογία δτι τό αρχαίο τέθριππο,
ή συνωρίδα, καί διάφορα άλλα Ιππικά αγωνίσματα
άντικαταστάθηκαν άπό τούς αγωνιστικούς μηχα
νικούς ίππους αυτοκινήτων καί δικύκλων μέ «ερα
σιτέχνες» οδηγούς. . . . Συμπέρασμα: Σήμερα ή συμ
μετοχή στις ’Ολυμπιάδες, ή προσπάθεια γιά τήν νίκη,
καί ή επιβράβευσή της, είναι κάτι πού ξεκινάει άπό τό
γνώριμο αντιφατικό πνεύμα πού άγκαλιάζει δλες τις
εκδηλώσεις τής εποχής μας.

Τό μέλλον του ’Ολυμπιακοί) θεσμού.
Τό γεγονός δτι ό σύγχρονος ’Ολυμπιακός θεσμός
περνάει τήν αοβαρώτερη κρίση τής ολιγόχρονης ιστο
ρίας του είναι πλέον κοινό μυστικό. Ίί θά πρέπει νά
γίνη γιά νά έπιβιώση στο μέλλ,ον; Ή απάντηση είναι
καί αύτή κοινό μυστικό. Γιά νά σωθή ό θεσμός οί
μελλοντικοί Όλ.υμπιακοί αγώνες θά πρέπει νά διεξάγωνται μονίμως στήν ’Ολυμπία μέ τήν ίδια εντυ
πωσιακή λιτότητα καί απροσχημάτιστη συμμετοχή
τού άρχαίου καιρού. Ή ιδέα αύτή δέν είναι ούτε ξένη
μέ τήν 'Ελλάδα ούτε πρόσφατη. Ξεκίνησε άπό τήν
Χώρα μας λίγα μόλις χρόνια μετά τήν ανεξαρτησία
της. Βέβαια δέν είχε οικουμενικό χαρακτήρα. ’Αλλά μή
πως καί οί άρχαϊοι ’Ολυμπιακοί αγώνες δέν είχαν πρώτα
Ήλειακό καί ύστερα Πελοποννησιακό καί Πανελλή
νιο χαρακτήρα; "Ας δούμε δμως τίς διάφορες μορφές
πού πήρε κατά καιρούς ή 'Ελληνική αύτή ιδέα. Στις
22 ’Ιανουάριου 1835 ό τότε ' Υπουργός τών ’Εσω
τερικών ’Ιωάννης Κωλέττης, συνέταξε μία πρόταση

στήν Γαλλική γλώσσα. Μέ τήν πρόταση αύτή έρριχνε τήν ιδέα νά διεξάγωνται κάθε τετραετία Δη
μόσιοι πνευματικοί καί άθλητικοί άγώνες στήν ’Α 
θήνα, τήν "Υδρα, τήν Τρίπολη, καί τό Μεσολ,όγγι.
Ποιά ήταν ή τύχη τής προτάαεως αύτής είναι άγνωστο.
”Οπως άγνωστο είναι άν είχε άπήχηση έξω άπό τά
'Ελληνικά σύνορα καί είδικώτερα στήν Γαλλία δπου
ό Κωλέττης είχε ισχυρές γνωριμίες. Τρία χρόνια
άργότερα, καί συγκεκριμένα μόλις καθιερώθηκε ή
25η Μαρτίου 1821 ως ’Εθνική εορτή, ό Δήμος Λ ε
τρινών (α.σ. Πύργου ’Ηλείας) συνέλαβε πρώτος τήν
ιδέα γιά τήν ανασύσταση τών αγώνων στήν ’Αρχαία
’Ολυμπία. ’Αργότερα (1859) μέ δαπάναις τού ’Εθνι
κού εύεργέτη Εύαγγέλου Ζάππα έγιναν στήν ’Αθήνα
τά «’Ολύμπια» μέ προοπτική νά έπαναλαμβάνωνται
κάθε τέσσαρα χρόνια. Οί άγώνες αύτοί μέ διάφορες
καθυστερήσεις καί παραλλαγές έγιναν τέσσερις άκόμη
φορές (1870, 1875, 1889, 1890). "Ετσι φθάναμε
στήν πρώτη σύγχρονη ’Ολυμπιάδα τού 1896, ή οποία
κανονικά θά έπρεπε νά πάρη αΰξοντα αριθμό 294η.
"Ετσι οί ’Αρχαίοι ’Ολυμπιακοί άγώνες θά ενρισκαν
απόλυτη ιστορική δικαίωση’ 1.503 χρόνια μετά άπό
τήν κατάργησή τους. Καί φυσικά αύτό θά έσήμαινε
τήν μόνιμη διεξαγωγή τους στήν Ελλάδα. Τό θέμα
αύτό απασχόλησε μία συζήτηση πού έγινε στο αποχαι
ρετιστήριο γεύμα μετά τήν λήξη τής ’Ολυμπιάδας τού
1896. ’Αλλά ή συζήτηση αύτή παρά τό έπιδοκιμαστικό
της πνεύμα, έμεινε γιά πάντα. . . συζήτηση. "Ετσι
φθάναμε στον Νόμο ΒΧΚ Α J12-7-1899 «Περί γυμνα
στικής καί άθλητικών αγώνων», ό όποιος μεταξύ άλ
λων προέβλεπε καί τήν μόνιμη τέλεση τών ’Ολυμπια
κών άγώνων στήν Ελλάδα. Οί ξένοι τότε έαχόλιασαν
τήν απόφαση αύτή στήν άρχή μέ οργή καί στήν συνέ
χεια μέ ειρωνεία, λέγοντας δτι ενώ μάς λείπει τό
ψωμί, ζητάμε τήν «πολυτέλεια» τής αποκλειστικής
διεξαγωγής τών ’Ολυμπιακών άγώνων. Τελικά ή
ψυχραμένη μαζί μας ΔΟΕ, βρήκε τήν μέση λύση.
"Εδωσε τήν άδεια νά γίνη στήν ’Αθήνα ή περίφημη
έκείνη ’Ολυμπιάδα τού 19θ6, ή όποια δμως δέν καταχωρήθηκε στον επίσημο πίνακα. ’Από τότε καί μέχρι
εφέτος δέν έγινε παρόμοια πρόταση άπό Ελληνικής
πλευράς. Ή πρόσφατη γνωστή επιστολή τού Πρωθυ
πουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή προς τον Πρό
εδρο τής ΔΟ Ε λόρδο Κιλλάνιν ήρθε στήν κατάλληλη
στιγμή. Δηλαδή δταν διεθνώς είχε ωριμάσει ή ιδέα
πού είχε ξεκινήσει τον περασμένο αιώνα άπό τήν Ε λ 
λάδα. Γνωστό είναι άλλωστε δτι πριν άκόμη άρχίσουν
οί έφετεινοί ’Ολυμπιακοί άγώνες, διάφορες προσω
πικότητες ή έντυπα παγκοσμίου κύρους, υπέδειξαν
τήν μόνιμη διεξαγωγή τους στήν ’Ολυμπία. Γιά να
ύλοποιηθή αύτή ή ιδέα χρειάζεται χρόνος αλλά καί
ειλικρινής διεθνής συμπαράσταση. "Ας έλπίσωμε δτι
ή σύνοδος τής ΔΟ Ε πού θά γίνη τό 1978 στήν ’Αθήνα
καί τήν ’Αρχαία ’Ολυμπία θά δώση τό «πράσινο φώς»
γιά τήν μόνιμη διεξαγωγή τών ’Ολυμπιακών άγώνων
στήν γενέτειρά τους μέ ένα πρόγραμμα πού θά περιλαμβάνη μόνο κλασσικά αγωνίσματα. Μόνο έτσι θά
έπιβιώση ό ’Ολυμπιακός θεσμός. Διαφορετικά θά
έξακολουθήση νά είναι ένας Δούρειος ίππος πού θά
άποβλέπη σέ διάφορες έξωαθλ.ητικές σκοπιμότητες.
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Διον., Σπάθής ’Ιωάν., Φρουδαράκης Ζαχ. καί Βούλγαρης ’Ιωάννης.
Ε Κ ΤΩΝ ΕΠ ΙΤΥΧ Ο Ν ΤΩ Ν εις τήν Σχολήν ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής έκρίθησαν ακατάλληλοι υπό
τής ’Ανωτάτης τοϋ Στρατού Υγειονομικής ’Επιτροπής
οι κάτωθι: Ένωμ. Παπαδόπονλος Ή λίας (4ος),
Κόκκινης Ευθύμιος (31ος), ’Ανθ ]αταί Βενετσανόπονλος Θ. (26ος). Παπαδόπονλος Άθαν. (12ος),
Έ νωμ]ρχαι Παρίσης Νικ. (35ος) Στογιάννης Χρ.
(Ιος), Διακουμακος Β. (25ος), Παπακωνσταντίνου
Θ. (41ος)' καί Ρωμαίος Θ. (27ος). Ά ν τ αυτών
διετάχθη ή εισαγωγή εις τήν Σχολήν εκ τών υπο
λοίπων έπιτνχόντων κατά σειράν. Ούτοι είναι οι
Έ νω μ]ρχαι Κρέτσας Κων]νος (42ος), Παναγιωτακόπουλος Νικόλαος (43ος), Αιόσης Χρήστος (44ος)
Ά νθ ]στής Γιάνναρος Π. (45ος) Ένωμ ]ρχαι Γρηγοράκης Κ. (46ος), Πλατής Βασ. (47ος), ’Ανθ ]στής
Κωτούλας Σερ. ( 48ος), Ένωμ ]ρχαι Παπακοσμόπονλος I. ( 49ος) καί ’Ορφανόπονλος Γ. (50ός).
Ο Σ ΥΝ Τ Α Χ Θ Ε ΙΣ νέος Κανονισμός Σχολής Χωρο
φυλακής αποστολείς εις το Συμβουλών ’Επικράτειας
προς έγκρισιν, έζητήθη παρά τοϋ ’Αρχηγείου καί τοϋ
έπεστράφη, προκειμένον ιά τροποποιηθή εις τινα ση
μεία ατινα έκρίθησαν αναγκαία.
Π Α ΡΕΑΗ Φ Θ Η ΣΑΝ υπό τής Γενικής ’Αποθήκης
'Υλικού Χωροφυλακής 10.000 κλινοσκεπάσματα διά
τάς άνάγκας τών άνδρών τής Χωροφυλακής. Ενρίσκονται επίσης υπό δημοπρασίαν έτερα 20.000 κλι
νοσκεπάσματα, 6.000 σάκκοι, 60.000 κελύφια καί
25.000 σινδόναι.
Κ Α ΤΟ Π ΙΝ Δ ΙΑ Τ Α Γ Η Σ τοϋ ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής μετατίθενται οι κάτωθι ’Αξιωματικοί. Ταγματάρχαι: Κατσαμπής Κ. εις Διενθννσιν Ειδικής
’Ασφαλείας ’Αθηνών, Σώτος Παν. εις Τμήμα Μετα
γωγών Πατρών, Τσούκας ’Ιωάννης εις Δ.Χ. Πέλλης,
Άναστασόπονλος Π. εις Διενθννσιν ’Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης και Μονλόπονλος I. εις Α Α Χ . Στερεός
'Ελλάδος. Μοίραρχοι: Πλάκας Νικ. εις Τμήμα ’Ασφ.
Καβάλας, Δενάρδος Στεφ. εις Υ. X. Καρδίτσης,
Λιναρδάκης Γ. εις Υ.Χ. Ά γ . Νικολάου Λασιθίον,
Ζερβόπουλος I. εις Υ.Χ. Γρεβενών, Τριαντάφυλλου
Σπνρ. εις Δ ιενθυνοιν Ειδικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών,
Παπαδόπονλος Γ. εις Α.Δ .Χ . ’Ηπείρου και Άναστασόπουλος Σπνρ. εις Υ.Χ. Πολυγύρου. ' Υπομοίραρχοι:
Μπρατάκος Ά λ έξ. εις Υ.Χ. Άνθεμονντος, Κολιοβέτας Παν. εις A'. Α .Τ. Κομοτηνής, Δασκαλοπονλος
Χαρ. εις Διενθννσιν ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Μαυροκουκουλάκης Στ. εις ’Ελεγκτήριον Δαπανών Χωρο
φυλακής, Πυθαγόρας Θωμάς εις A. Τ. Κιλκίς καί
Λιανός Μιχ. εις Υ.Χ. Λανρεωτικής. ’Ανθυπομοί
ραρχοι: Καράγιωργας Παν. , Σπηλιωτακάρας Πλοντ.,
Χρνσικός Νικ., Παπαδόδημας Ή λ . Μπρονσαλης Γ.
καί Μάλλιαρης Π. εις Τάγμα Χωροφυλακής, Λ άλας
Π. εις Διενθννσιν Ειδικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών,
Βρονβάκης Δημ. εις Υ.Χ. Χρνσουπόλεως, Τονλονμόκος Δ. εις Υ.Χ. Κύμης, Παπαδημητρίον Θ. εις
Υ.Χ. Παγγαίον καί Παπαστάθης Κ. εις Διενθννσιν
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.
Ε ΤΕ Θ Η Σ Α Ν εις αντεπάγγελτ ον αποστρατείαν
προαγόμενοι εις τον αμέσως επόμενον βαθμόν ό Μοί
ραρχος Μαντζάρας Ν. καί οι ' Υπομοίραρχοι Κριθαρός
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ΔΙΕ ΥΘ ΥΝ Τ Η Σ τής Υπηρεσίας Κρατικής Ά μ ύ νης διωρίσθη ό ’Αντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής
Μανουαάκης ’Ιωάννης αντί τοϋ κ. Φεσοπονλου. Ω σαύ
τως εις τήν Διενβννσιν Χωροφυλακής τοϋ Υ πουρ
γείου Στρατιωτικών έτοποθετήθη καί άνέλαβε ήδη
υπηρεσίαν ό Ταγματάρχης Παναγιωτόπουλ.ος Γερά
σιμος.
ΔΙΑ Β.Δ. δημοσιευθέντος εις τό ύπ’ άριθ. 403 ΦΕΚ
τεύχος Α ’ τής 18-9-1936 ένεκρίθη ό πίναξ τής νέας
’Οργανικής Κατανομής τής δυνάμεως Χωροφυλακής
μετά Χωρογραφικοϋ πίνακος τών Υπηρεσιών αυτής.
Δια τοϋ άρθρου 2 έγκρίνεται ή Ιδρυομένη Α.Δ.Χ. Δυ
τικής Μακεδονίας, ή δέ Α.Δ.Χ. Μακεδονίας μετονο
μάζεται εις Α.Δ.Χ. Κεντρικής Μακεδονίας.
ΤΟ ΑΡ Χ Η ΓΕ ΙΟ Ν ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛΑΚΗ Σ διά δια
ταγής του προς άπάσας τάς Υπηρεσίας Χωροφυλακής
έγνώρισε δτι ό εκλεκτός δημοσιογράφος παρά τή
έφημερίδι «Πρωία» κ. Νικόλαος Κτενιάδης, δι’ αίτήσεώς του δηλοϊ ότι αναλαμβάνει τήν έκδοσιν τής
Ιστορίας τοϋ Σώματος από τοϋ έτους 1844 μέχρι
σήμερον δι ενός μεγάλου τόμου, υπό τήν προϋπόθεσιν
δμως δτι θά έξασφαλ.ίση άνω τών 2.000 συνδρομητών
προς κάλυψην τής άπαιτηθησομένης διά τήν έκδοσιν
δαπάνης.
Η ΔΙΕΥΘ ΥΝ Σ ΙΣ ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ανέθεσεν εις δύο ειδικούς Γερμανούς νά έκμάθουν εις τούς
άνδρας αυτής τήν τέχνην τής πάλης κατά τό ’Ιαπωνικόν
σύστημα, διά τοϋ όποιου ώς είναι γνωστόν ό ασθενέ
στερος δύναται νά καταβάΐη τον ρωμαλεώτερον.

επ οχια κά

41η Δ.Ε.Θ .
Θεσσαλονίκη καί
Χωροφυλακή
Τήν Κυριακή 5ην Σεπτεμβρίου 1976 άνοι
ξαν οί πύλες τής 41ης περιόδου τής Διε
θνούς Έκθέοέως Θεσ]νίκης γιά νά υπο
δεχθούν έκατοντάδες χιλιάδων έπισκέπτες άπ’ όλα τά μέρη τού κόσμου, οί
όποιοι έρχονται νά άποθαυμάσουν όχι
μόνον τήν καθ’ όλα άριστα ώργανωμένη
Διεθνή Έκθεσι άλλα καί τήν χιλιοτραγουδισμένη θρυλική «Νύφη τού Θερμαϊ
κού», πού μόνο τό άκουσμα τού όνόματος της υπενθυμίζει θρύλους,.... ζωντα
νεύει συγκινητικές αναμνήσεις.... καί
ξαναφέρνει στήν μνήμη μας τήν ύπερδισχιλιετή πολυκύμαντη ένδοξη ιστορία
της.
Γιά 41η φορά ή Διεθνής Έκθεσις
Θεσσαλονίκης γίνεται ή στολισμένη
προθήκη των έπιτευγμάτων τής συνεχώς
βελτιουμένης ’Εθνικής μας Οικονομίας,
άλλά καί τής οικονομίας τών χωρών πού
μετέχουν σέ αύτή.
Έκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, άπ’
όλα τά μέρη τής Πατρίδος μας καί άπ’
άπ’ όλο τόν κόσμο θά άποθαυμάσουν, τά
έπιτεύγματα τού άνθρώπινου πνεύματος
καί μόχθου στόν τεχνολογικό καί μη
χανολογικό τομέα, καθώς καί σέ πολ
λούς άλλους τομείς τής άνθρώπινης πα
ραγωγικότητας καί δραστηριότητος.
Γιά δέκα πέντε καί πλέον ήμέρες, ή
Καθ’ όλα ισάξια συμπρωτεύουσα, ή
πανέμορφη «Νύφη τού Θερμαϊκού» τής
Πατρίδος μας, θά γίνη τό έπίκεντρο τής
^προσοχής όλου τού κόσμου, γιατί σ’

αύτές τις ήμέρες ή Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σ’ ένα άληθινά ζωντανό κο
σμοπολίτικο κέντρο, όχι μονάχα εύγενούς άμιλλας καί έμπορικών συναλλα
γών, πού είναι καί ό κύριος σκοπός τής
Διεθνούς Έκθέσεως, άλλά καί κέντρο
πλείστων όσων πολιτιστικών, ψυχαγω
γικών καί άλλων έκδηλώοεων.
Γι’ αύτό καί ή Διεθνής Έκθεσις Θεσ
σαλονίκης έγι\ε πλέον τό σήμα κατατεθέν τής συμπρωτευούσης καί ό πόλος
έλξεως όλου τού κόσμου, ό όποιος μέ
λαχτάρα κι’ άγωνία περιμένει τήν εύκαιρία αύτή, όχι μονάχα νά δή τήν Έκθεσι,
άλλά καί νά γνωρίση τις όμορφιίς, τά
άνεπανάληπτα Ιστορικά άρχαία καί Βυ
ζαντινά μνημεία μαζύ μέ τήν πατροπα
ράδοτη θεσσαλονικιώτικη φιλοξενία.
Γιά νά γίνουν όμως όλα αύτά, γιά νά
προχωρή κάθε χρόνο, έπί 41 χρόνια,
ή Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης πρός
τά έμπρός καί νά φθάση στό άξιοθαύμαστο σημερινό σημείο πρωτοτυπίας έντυπωσιακής καί άσυναγωνίστου, άσφαλώς
κάποιος ή κάποιοι καταπονούνται καί
μοχθούν γιά πολύ καιρό. Βεβαίως, δέν
ύπάρχει καμμιά άπολύτως άμφιβολία
γιά τήν πλούσια προσφορά τής Πολι
τείας, ή όποια συμπαρίοταται μέ κάθε
τρόπο στούςύπεύθυνους διοργανωτάς της.
Δέν γεννάται καμμιά άμφιβολία γιά τούς
πολυπληθείς συμπατριώτας μας έκθέτας,
καθώς καί όλους τούς συμμετέχοντας
ξένους φιλοξενουμένους μας. Καί άσφα
λώς, δέν υπάρχει καμμιά άμφιβολία καί
γιά τούς φιλόξενους καί εύγενεΐς, κατά
παράδοσιν, Θεσσαλονικείς, πού θεωρούν
τήν Έκθεσι σάν κάτι άποκλειστικά δι
κό τους φυλακτό, καί γι’ αύτό καμαρώ
νουν.
Πίσω, όμως, άπ’ όλους αύτούς τούς
παράγοντας, στά παρασκήνια μπορεί
νά πή κανείς, άθόρυβα, μεθοδικά κΓ
άκούραστα έργάζεται ή Διεύθυνσις ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης, γιά νά έξασφαλίση
όλες τις άπαραίτητες προϋποθέσεις διακινήσεως, άνέτου παραμονής καί διαμο
νής, ψυχαγωγίας, τάξεως καί άσφαλείας
πλέον τών δύο έκατομμυρίων άνθρώπων,
συμπεριλαμβανομένων βεβαίως καί τών
μονίμων κατοίκων τής πόλεως, οί όποιοι
γιά κάθε τους άνάγκη, γιά κάθε έπιθυμία καί πάσης φύσεως πληροφορία προσ
τρέχουν άμέσως στήν Χωροφυλακή,
πού είναι όχι μονάχα πάντοτε πρόθυμη,
άλλά κυρίως καί πανέτοιμη, γιά νά ίκα-

Η Ε Π ΙΤΡ Ο Π Η Δημοσίας 'Ασφαλείας Νομού
Χαλκιδικής διά τής νπ άριθ. 8 ]36 έγκριθείοης υπό
τον ' Υφυπουργείου Δη μ. Άσφαλείας καί δημοσιευθείσης εις τό νπ άριθ. 164 ΦΕΚ—τεύχος Α' τής
7-9-1936, έπεκήρνξεν ώς ληστήν τόν φνγόποινον Ίωάννην Στεργιανον Καρατζοβάλ,ην και καθορίζει χρη
ματικήν αμοιβήν 50.000 δραχ. καταβλητέαν εις τόν
μέλλοντα νά καταδώση άποτελεσματικώς εις τάς
αρμόδιας Ά ρχάς τό κρησφύγετον τον ληστον και
έπιτενχθή οντω ή σύλληψις ή ό φόνος αντοϋ.
ΤΟ ΑΡ Χ Η ΓΕ ΙΟ Ν ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛΑΚΗ Σ άπένειμε
πανηγυρικόν έπαινον εις τόν Ά νθ ]οτήν Άλεξάκην
Ενριπίδην καί τους Χωροφύλακες Κοντόν Κιον ]νον
καί Άναγιώ στον ' Ηρακλήν, διότι άποτελοϋντες παρά
τω Τ.Α. Καβάλας ύπό τήν ηγεσίαν τού πρώτον τήν
ομάδα διώξεως λαθρεμπορίου, διά τών μεθοδικών καί
δραστήριων ενεργειών των άνεκάλυψαν καί συνέλαβον
τούς δράστας τών κατά καιρούς γενομένων σοβαρών

νοποιήση κάθε άνάγκη, κάθε έπιθυμίΟ
κάθε περιέργεια τού πολυπληθούς κοι
νού τής πόλεως.
Τις ήμέρες αύτές, ή Διεύθυνσις ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης, έχει τήν μοναδική
εύκαιρία νά δώση έξετάσεις. Καί δίνει
έξετάσεις μπροστά σ’ ένα εύρύτατο καί
ποικιλόνυμο αύστηρό κοινό. Δίνει έξετάοεις κι’ έχει άπόλυτη έπίγνωσι τών
ποικίλλων καί σοβαρωτάτων ύποχρεώσεών της, τόσο πρός τήν Ιστορίαν τού
Σώματος τής Χωροφυλακής, όσο καί πρός
τούς άγσπημένους Θεσσαλονικείς, μέ
τούς όποιους τήν συνδέουν μακροχρό
νιοι άρρηκτοι δεσμοί φιλίας καί άγάπης.
Τήν συνδέουν ήρωϊκοί άγώνες γιά τήν
έλευθερία καί τήν Εθνική ’Ανεξαρτησία
έναντίον πλείστων όσων έχθρών. Τήν
συνδέουν άσύγκριτες θυσίες έδώ καί 64
όλόκληρα χρόνια, άπό τό 1912, όταν οί
Θεσσαλονικείς, ύστερα άπό 482 χρόνια,
άντίκρυζαν τούς εύσταλείς καί ώραίους
Χωροφύλακες, πού πρώτοι έμπαιναν
έλευθερωταί, ύπό τόν άείμνηστον Άντισυνταγματάρχην Χωροφυλακής Παύλον
ΡΑΖΕΛΟΝ, στήν θρυλική πόλι κι’ έφερ
ναν τό πολυπόθητο μήνυμα τής έλευθερίας, πού έπί τόσους αιώνες περίμεναν
μέ άγωνία. ΚΓ άπό τότε, άκριβώς, ή Χω
ροφυλακή δέθηκε άναπόσπαστα μέ τήν
όμορφη «Νύφη τού Ελληνικού Βορρά»
’Από τότε ή Χωροφυλακή όχι μονάχα
δέθηκε άναπόσπαστα μέ τήν Θεσσαλο
νίκη, άλλά καί έσφυρηλάτησε δεσμούς
άκατάλυτους, προσφέροντας πάντοτε
προθυμότατα κάθε είδους υπηρεσία, γιά
νά έξασφαλίση τις άπαραίτητες προϋ
ποθέσεις εύημερίας καί. προόδου, τήν
ζηλευτήν τάξιν καί άσφάλεια πού φέρει
τήν σφραγίδα μιάς προτύπου συγχρόνου
’Αστυνομίας.
Νά γιατί, ή Διεύθυνσις ’Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης, πάντοτε, άλλά κυρίως
κατά τήν περίοδο αύτή, καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια γιά νά έξασφαλίση
τήν άνεσι, τήν ξενοιασιά, τήν τάξι καί
τήν άσφάλεια τών χιλιάδων φιλοξενουμένων καί τών κατοίκων της, πού όλοι
μαζύ ξεπερνούν τά δύο έκατομμύρια . . .
Μ' αύτές τις σκέψεις καί μ’ αύτές τις
υπέροχες παραδόσεις, ζεΐ καί δρά ή
Διεύθυνσις ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
αύτές τις ήμέρες.
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
Τ Ρ Υ Π Η Σ
Ά ν τ ισ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς

.

κλοπών οινοπνεύματος εκ τών έν Καβάλα φορτη
γίδων τοΰ Τελωνείου, προσενεγκόντες οντω σπουδαίαν υπηρεσίαν εις τό Κράτος.
ΔΙΕ ΥΘ ΥΝ Τ Η Σ ’Επιμελητείας καί Έ λεγχον Χω
ροφυλακής παρά τώ rΥφυπουργεία) Δημοσίας Ά σ φ α 
λείας έτοποθετήθη ό Συνταγματάρχης Βεργογιαννόπονλος Κ., ' Υπασπιστής τον δε ό Μοίραρχος Πετρούλιας Δημ.
ΤΟ Π Α ΡΑΡΤΗ Μ Α τής Σχολής Χωροφυλακής
Χανιών δέν πρόκειται νά καταργ^ηθή, άλλά θά συνέ
χιση τήν λειτουργίαν του έν τώ ίδίω οίκήματι. Τά
Γραφεία τής έκεϊοε Μεραρχίας ήτις είχε ζητήσει τό
άνωτέρω οίκημα, θά μετακομισθονν εις τό Διοικη
τικόν μέγαρον τής πόλεως, ένθα καί αί λοΔιαί Δ η
μόσιοι Ύπηρεσίαι.

‘Ο Π α λ α ι ό ς
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Ή κακοσμία
τ οϋ σ τ ό μ α τ ο ς

Π Α Ν Α Γ . Σ Χ Ο ΙΝ Ο Χ Ω Ρ ΙΤ Η
Ία τρ ο ϋ Χ ωροφυλακής
Χ ειρουργού - Ω τ ο ρ ιν ο λ α ρ υ γ γ ο λ ό γ ο υ

Η ΚΑΚΟΣΜΙΑ τοϋ στόματος
είναι πολύ συχνή παθολογική κατάστασι ή οποία απασχολεί άσθενεΐς καί ιατρούς άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα καί για τήν
συχνότητά της άλλα καί γιά τις
κοινωνικές έπιπτώσεις της.
Είναι γνωστό ότι ό 'Ιπποκράτης
τήν αναφέρει ώς διαγνωστικό μέσον
έμπυρέτων νοσημάτων καί ότι ό
Εβραϊκός νόμος παρεδέχετο ώς
σοβαρό λόγο διαλύσεως τοϋ γάμου
τήν κακοσμία τοϋ στόματος ενός
των συζύγων.
Στις μέρες μας μεγάλο ποσο
στό των διαφημίσεων πού μας βομ
βαρδίζουν καθημερινώς άπό τήν
τηλεόρασι καί τά άλλα μέσα ένημερώσεως άφορά τά διάφορα άποσμητικά καί οδοντόκρεμες, πού ύπόσχονται νά μάς άπαλλάξουν άπό
κάθε άσχημη μυρουδιά τοϋ στόμα
τος. Τ
Είναι γεγονός ότι μάς προκαλεϊ
εύχαρίστησι ένας συνομιλητής μέ
στόμα πού «μοσχομυρίζει», όπως
λέει ό άπλός κόσμος, ένώ μάς προκαλεΐ άηδία καί μάς τρέπει σέ φυγή
ένας άλλος, πού σέ κάθε του λέξι
καί άπόπνοια εκπέμπει ένα δύσοσμο σύννεφο.
'Ο άνθρωπος μέ τήν κάκοσμη
άπόπνοια, παρ’ δλον ότι ό ίδιος
γρήγορα τήν συνηθίζει καί δέν ενο
χλείται άπό αύτή, φέρει βαρέως
τήν πάθησί του καί τραυματίζεται
ψυχικά άπό τήν άποκρουστική αίσθησι, πού προκαλεϊ στις συνομι
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λίες καί στις κοινωνικές καί οικο
γενειακές του επαφές, μέ τελικό
άποτέλεσμα νά γίνεται άνεπιθύμητος άπό τό περιβάλλον του.
Επειδή ύπάρχει μεγάλη σύγχυσι
σχετικά μέ τις αιτίες τής παθήσεως
όπως επίσης καί τήν άντιμετώπισί
της καλό είναι νά άναφερθοΰν άναλυτικά οί αιτίες κατά κατηγορία,
διότι ή γνώσι αυτών θά βοηθήση
άποτελεσματικά στήν πρόληψι καί
τήν όρθή θεραπεία.
Α ΙΤ ΙΕ Σ :

Διακρίνονται :
1. Τοπικές αιτίες τοϋ στόματος.
2. Αιτίες άπό γειτονικά προς
τό στόμα όργανα :
3. Γενικές αιτίες άπό όργανα
έξ άποστάσεως.
1. Τοπικές αιτίες :
'Η κυριώτερη, τά συσσωρευόμενα
ύπολείμματα τροφών στά δόντια, τά
ούλα καί τά μεσοδόντια διαστήμα
τα, τις τερηδονισμένες κοιλότητες
τών δοντιών (κούφια δόντια) τις
αύλακες της επιφάνειας της γλώσσης. "Ολα αύτά, όταν παραμένουν
έπί μακρό χρόνο, παθαίνουν ζύμωσι
καί άποσύνθεσι άπό μικροοργα
νισμούς, ή οποία εκδηλώνεται τών
μέν ύδατανθράκων μέ έντονη οσμή
λιπαρού οξέος, τών δέ λευκωμάτων
μέ οσμή άμμωνίας, ύδροθείου κ.τ.λ.
Τά άνωτέρω επιτείνουν κακότεχνες
προσθετικές εργασίες καί άτελή

σφραγίσματα τών δοντιών. Ε π ι
πρόσθετες αιτίες εις αυτήν τήν κα
τηγορίαν ή γάγγραινα τοϋ πολφοΰ
τών δοντιών, διαφόρων ειδών στο
ματίτιδες, επίχρισμα της γλώσσης
καί ένα πλήθος ειδικών παθήσεων
τοϋ στόματος.
2. Αιτίες άπό γειτονικά πρός τό
στόμα όργανα.
Παθήσεις τών γειτονικών ορ
γάνων τοϋ στόματος μέ κυριώτερες
τις παθήσεις τών παραρρινίων κοι
λοτήτων (ίγμορείων άντρων κλπ.)
χρόνιες ίγμορί+ιδες, ήθμοειρίτιδες
καί μετωπιαίες κολπίτιδες, λόγωτής
συγκεντρώσεως πυώδους εκκρίμα
τος στήν ρινική κοιλότητα προκαλοϋν κακοσμία καθαρώς ρινικής
προελεύσεως. Ή διάκρισι άπό τήν
άμιγή κακοσμία τοϋ στόματος γί
νεται όταν εναλλάξ ό άσθενής εκ
πνέει άπό τήν μύτη καί τό στόμα,
οπότε ή προέλευσι τής κακοσμίας
γίνεται άντιληπτή. Χαρακτηριστική
είναι ή δυσοσμία άπό τήν χρονία
άτροφική ρινίτιδα (δζαινα) ή οποία
παλαιότερα άποτελοΰσε αιτία άπαλλαγής άπό τον στρατό.
β) Παθήσεις τοϋ φάρυγγος, ώς
χρονία κρυπτική άμυγδαλίτις λόγω
τών δυσόσμων βυσμάτων τών άμυγδαλικών κρυπτών. 'Υπερτροφία άδενοειδών έκβλαστήσεων (κρεατάκια)
ιδίως εις τά παιδία τής προσχολικής ήλικίας. Πολλές φορές ή δυ
σοσμία στά μικρότερα παιδιά οφεί
λεται σέ ξένα σώματα (πλαστικά
πώματα - χαρτιά κ.λ.π.) πού το
ποθετούν στούς ρώθωνες καί πα
ραμένουν έπί πολύ χρόνο έκεΐ.
3. Γενικές αιτίες.
Παθήσεις τοϋ γαστρεντερικοΰ σωλήνος π.χ. στένωσι τοϋ πυλωρού,
πτώσι στομάχου - κίρρωσι ήπατος,
παθήσεις τών βρόγχων καί τών
πνευμόνων ώς ή χρονία σπηλαιώδης
φυματίωσις, ή βρογχεκτασία κ.ά.
Ό σακχαροδιαβήτης καί ή άσιτία.
Επίσης ώρισμένα φάρμακα - οι
νοπνευματώδη ποτά, τροφές (σκόρ
δο, κρεμύδι, αυγά, τυρί κ.ά.) καί
τό κάπνισμα προκαλοΰν ειδική δυ
σοσμία τοϋ στόματος.
Είναι φανερό άπό όλα τά άνω
τέρω ότι ή κακοσμία τοϋ στόματος
δέν είναι αύτοτελής νόσος, άλλά
ένα σύμπτωμα, τό όποιο εκδηλώ
νεται σέ διάφορες παθολογικές κα
ταστάσεις καί ή όρθή άντιμετώπισί της άπαιτεΐ τήν συνεργασίαν
ιατρών διαφόρου εΐδικότητος.
Οί πάσχοντες συνήθως προσπα
θούν νά τήν άντιμετωπίσουν συμ-

πτωματικά μέ στοματοπλύσεις δια
φόρων διαλυμάτων άρωματικών ου
σιών, ψεκασμούς στόματος ή κά
πνισμα άρωματικών σιγαρέττων, μέ
άποτελέσματα παροδικά καί άτελή.
'Ο σωστός τρόπος άντιμετωπίσεως της κακοσμίας τοϋ στόματος
είναι ή αΐτιολογική θεραπεία, ή
οποία άποβλέπει στην άναίρεσι τοϋ
πρωταρχικού αιτίου καί την ριζική
του έξαφάνισι, μέ άποτέλεσμα την
οριστική καί πλήρη άπαλλαγή τοϋ
άσθενοΰς.
Πρώτα άπ’ όλα μία λεπτομερής
Ώτορρινολαρυγγολογική έξέτασι θά
έκτοπίση τήν τοπική πάθησι της
περιοχής τοϋ άνωτέρου άναπνευστικοΰ συστήματος καί τής στο
ματικής κοιλότητος ή καί θά τήν
άποκλείση.
Έ φ’ όσον τό αίτιον είναι τοπικό,
είναι έ'ργο τοϋ ’Ωτορινολαρυγγολό
γου καί τοϋ οδοντιάτρου ή άφαίρεσι
τοϋ αιτίου ή ή ίασι τής παθήσεως.
"Οταν άποκλεισθή τό τοπικό αίτιο
καί ή κακοσμία οφείλεται σέ γενική
νόσο είναι άπαραίτητη ή βοήθεια
τοϋ παθολόγου ή τοϋ γαστροντερολόγου.
’Αναλογικά τό μεγαλύτερο πο
σοστό πασχόντων εμφανίζουν δια
ταραχές καί παθήσεις τοϋ στόματος
*■\ καί τών δοντιών καί έ'χει μεγάλη
σημασία ή έξυγίανσι τοϋ στόματος
μέ τήν σχολαστική τήρησι τών κα
νόνων υγιεινής δηλ. κυρίως ή καθαριότης τοϋ στόματος καί τό σω
στό βούρτσισμα τών δοντιών μετά
άπό κάθε φαγητό.
Τοπικές άποσμητικές φροντίδες
στοματοπλύσεις μέ διάφορα άντισηπτικά διαλύματα μετριάζουν τήν
κακοσμία χωρίς βέβαια νά λύνουν
οριστικά τό πρόβλημα.
’Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται
στήν χρήσι τών διαφόρων άποσμητικών ψεκασμών (Σπραίτ) τοϋ στό
ματος, διότι ή υπερβολική χρήσι
των προκαλή άλλεργικές άντιδράσεις καί στοματίτιδες.
Μεγάλη άξια έχει επίσης ή υγιει
νή γενικά διαβίωσι τοϋ άτόμου στήν
πρόληψι καί αποφυγή τής κακοσμίας
Ή ορθολογική δίαιτα ή άποφυγή
ύπερφορτώσεως τοϋ στομάχου, ή
πρωινή γυμναστική, τά θαλάσσια
μπάνια, τά σπόρ καί ή φυσική ζωή
στον καθαρό άέρα τής υπαίθρου,
διατηρούν τον οργανισμό σέ δρα
στηριότητα ή οποία είναι άναγκαία
— έκτος τών άλλων — καί γιά τήν
ευχάριστη άναπνοή μακριά άπό κά
θε κάκοσμη άπόπνοια.

ΠΟΙΟ είναι τό αποτελε
σματικότερο φάρμακο γιά τό
«στρες» ( άγχος, ύπερέντασι)
πού βασανίζει σχεδόν κάθε
άνθρωπο, ιδιαίτερα τούς ερ
γαζομένους;
Είναι τό Βάλιονμ, τό Λ ι
μπρών μ, τά χιλιάδες ήρεμιστικά πού κυκλοφορούν στο
εμπόριο καί μόνο πρόσκαιρα
μπορούν νά ανακουφίσουν;
’Ό χι τονίζει 6 Σουηδός ψυ
χολόγος — ερευνητής και συγ
γραφέας, Νιλς — ’Έρικ Παντέλ. « Ό βασικός ένοχος γιά
τό στρέςς πού προκαλείται
στον άνθρωπο είναι ή κοι
νωνία. Ό ρυθμός τής εργα
σίας, ή αβεβαιότητα γιά τό
αύριο πού κυριαρχεί, ή έκμη
δένισι τον ανθρώπου σ’ ένα
άπλό εργαλείο πού αποκλείει
Μιά πιο ήρεμη κοινωνική τήν δημιουργική άνάπτνξι, τοϋ
καταστρέφουν τήν ψυχική υ
ζωή τό καλύτερο φάρμακο γεία. Μόνο άν άπαλείψονμε
βασικούς αυτούς ενό
γιά τήν καταπολέμησί του. τούς
χους θά καταφέρουμε νά κερ
δίσουμε τήν γαλήνη και τήν
ισορροπία».
Συχνά χρησιμοποιούμε τήν λέξι «στρέςς» χωρίς νά γνωρίζομε τι
σημαίνει στή γλώσσα τής ιατρικής. Συνήθως εννοούμε άτι βρισκόμαστε
σέ ύπερέντασι καί άγχος ή γενικά εκνευρισμένοι. ’Εν τούτοις τό «στρέςς»
είναι κάτι παραπάνω άπό μιά άσχημη διάθεσι ή ανησυχία πού μάς κυ
ριεύει. Είναι μία φυσική άντίδρασι σέ μία ολοένα αύξανομένη έντασι,
προκαλεί άνοδο τής πιέσεως καί πολλαπλασιασμό τών παλμών.
'Η ποσότητα τών οξέων στο αίτημα ανέρχεται. "Οταν μάλιστα τό
στρέςς εξακολουθεί νά βασανίζη τον άνθρωπο γιά χρόνια, καταλήγει στις
ημικρανίες, τό έλκος ή τό έμφραγμα. Θανάσιμος κίνδυνος λοιπόν τό
στρέςς. Παρ’ δλα αυτά μέχρι σήμερα δέν θεωρείται άνθνγιεινή ή ύπέρβασι τοϋ ανεκτού άπό τον οργανισμό ορίου νπερεντάσεως, όπως άκριβώς συμβαίνει μέ τις δηλητηριώδεις χημικές ουσίες. Ό υπερβολικός
ερεθισμός ή άντίθετα ή μονοτονία ή ή μηχανική εργασία προκαλοϋν
στρέςς. Οι άπαιτήσεις τής συγχρόνου καταναλωτικής κοινωι ίας είναι
άπάνθρωπες καί ξεπερνούν τά όρια τής άντοχής τοϋ άνθρώπου.
ΟΙ επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ό αυξανόμενος ρυθμός τής εργα
σίας είναι βέβαια ένας άρνητικός παράγοντας γιά τήν υγεία τοϋ άνθρώ
που όμως πιο σοβαρό άκόμη είναι τό γεγονός ότι ό εργαζόμενος αισθά
νεται υποχείρια στή δουλειά του, χωρίς νά μπορή νά άναπτύξη τις ικανότητές του ή τήν πρωτοβουλία του. Ή αύταρχικότητα τών διευθυντών
βαραίνει άφάνταστα τον εργαζόμενο καί άπα/.λοτριώνει τήν προσωπικό
τητά του. Ό άνθρωπος μεταβάλλεται σέ Ρ Ε Σ (πράγμα).
Τί θά μπορούσε νά γίνη λοιπόν γιά νά άλλάξη αυτό τό άνθυγιεινό
κλίμα πού επικρατεί στή ζωή τοϋ εργαζομένου καί καταστρέφει άνεπανόρθωτα τήν υγεία του: Πρέπει οπωσδήποτε νά ληφθοϋν μέτρα, νά
λυθή τό τεράστιο αυτό πρόβλημα πού άφορά δισεκατομμύρια ανθρώπους.
Χρειάζεται σοβαρή άντιμετώπισι καί μελέτη τοϋ προβλήματος σέ βάθος.
Σήμερα ολοένα καί περισσότεροι ψνχολόγοι έχουν καταλήξει στο συμπέ
ρασμα δτι χρειάζεται μία νέα θεώρησι τών πραγμάτων καί άλλαγή τών
σημερινών όρων ζωής. Πρέπει μέ λίγα λ.όγια νά φτιάξουμε μία ανθρω
πινότερη κοινωνία πού θά έπιτρέπη τήν αρμονική άνάπτυξι τοϋ άνθρώπου. «Τό θεμέλιο γιά τήν ψυχική γαλήνη τοϋ άνθρώπου είναι τό αίσθημα
τής σιγουριάς στή δουλειά του. 'Η αίσθησι ότι κινδυνεύει νά άιπο/.νθή η
δτι είναι ένα όργανο χωρίς σημασία είναι ολέθρια γιά τον άνθρωπο»
υπογραμμίζουν οι ψυχολόγοι. ’Ίσως άπό κεϊ θά μπορούσε νά ξεκινήση
μία άναδιοργάνωαι τής κοινωνίας, πού νά ταιριάζη ατά ανθρώπινα μέτρα.
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ΑΥΤΟ τόν μήνα έχει άρχίσει
σ’ δλη τήν έλληνική ύπαιθρο τό με
γάλο καί χαρούμενο πανηγύρι τού
τρύγου. ’Από τή Θράκη ώς
τήν Κρήτη, άπό τήν 'Ηπειρο ώς
τήν Πελοπόννησο καί τά νησιά
τοϋ Ίονίου καί τού Αιγαίου, άρχίζει νά μαζεύεται ή κεχριμπαρένια
σοδειά τοϋ καλοκαιριού, τό σταφίλι. Αιώνες καί αιώνες τώρα, κάθε
χρόνο τέτοια έποχή, ξαναζοϋν στήν
πατρίδα μας τά πανάρχαια άγροτικά της έθιμα, οί διονυσιακές γιορ
τές.
Στους ώμους τό γλυκόχυμο καρπό
(τους κουβαλάνε
κοπέλες καί χαρούμενοι λεβέντες
(μέ καλάθια,
καί μές στή μέση ένα παιδί λύρα
(γλυκειά κρατάει
καί παίζει καί γλυκόλαλα τόν τρύ(γο τραγουδάει,
κι’ οί συντροφιές ξοπίσω του όλες
(άκολουθάνε καί
μέ χαρούμενες φωνές χορεύουν καί
(γλεντάνε.
Έ τσι τραγουδάει τόν τρύγο ό
πιό αρχαίος Έλληνας ποιητής, ό
Όμηρος! Κι’ έτσι τόν τραγουδάει
αιώνες τώρα ό λαός μας, κάθε χρό
νο όταν κόβει τά γλυκόχυμα τσα
μπιά καί τ’ άποθέτει μέσα στά πλεχ
τά καλάθια. Είναι τό τραγούδι, πού
δέν έπαψε ποτέ ν’ αντηχεί στόν
τόπο μας, είναι ό ύμνος τής καλο
καιριάτικης χαράς, πού κάθε ποιη
τής μας, σ’ όποιαδήποτε έποχή κι
αν έζησε, τόν τόνισε καί τόν τρα
γούδησε στις χορδές τής δικής του
λύρας. Κάθε τόπος, κάθε χωριό, κά
θε νησί, κάθε τρυγητής, τραγουδεΐ μέ τά δικά του λόγια τή μεγάλη
τούτη γιορτή τοϋ τρύγου, γιατί ό
πολύχαρος καί σταφυλοφόρος θεός
τής εύθυμίας, Διόνυσος, έχει άπλώσει παντού σ’ όλη τήν Ελλάδα τό
ευλογημένο του άμπέλι. Ποϋ θέλε
τε νά πάμε λοιπόν γιά τόν τρύγο;
Πάνω άπό ένα έκατομύριο πεντα
κόσιες χιλιάδες στρέμματα αμπέ
λια τρυγιοϋνται κάθε χρόνο σ’ όλόκληρη τήν Ελλάδα.
Τά ροζακιά, τά κέρινα σταφύλια
(στά καλάθια
οί νιοί κι’ οί νιές τά κουβαλούν,
(τά φέρνουνε στόν ώμο,
καί μές στά πατητήρια τους τά ρίχ
νουν οί λεβέντες
καί τά πατάνε όλα μαζί καί τό κρα
(σάκι τρέχει..
Τό πανηγύρι τοϋ τρύγου άρχίζει
μέ τό μάζεμα τών σταφυλιών μέσα
στ’ άμπέλια. Όμορφες χωριατοποϋλες, μέ τις άσπρες τους μαντή554
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λες, λεβεντονιοί μέ τις ψάθες τους, Διονύσια:
άνδρες μεστωμένοι καί παιδιά άκό- ’Αναταράζονται οί έρμιές, άχολο(γοΰν τ’ άμπέλια,
μα γεμίζουν, μέ τά χαρούμενα ξε
φωνητά καί τά γέλια τους τ’ άμπέ- λές κι’ άπό κάθε πέτρα όρθή, λές
(κι’ άπό κάθε βάτο
λια, γιά νά μαζέψουν τόν κεχρι
όπού
στό
χόρτο
σέρνεται, κόρης
μπαρένιο καρπό τοΟ καλοκαιριού.
(κορμί φυτρώνει.
Κρατδνε μαχαίρια καί καλάθια,
Πράσινη
άπλώνεται
ή φυτειά, κι’ οΐ
μπαίνουν στην γραμμή άπό μιάν
(ρώγες μεστωμένες,
άκρη τού άμπελιοϋ κι’ άρχίζουν
νά τό τρυγάνε. "Ενα ένα καλάθι πού μαύρες καί κίτρινες, ξανθές, μαυ(ρολογοΰν, γυαλίζουν
γεμίζει άδειάζεται στό κοφίνι, καί
σάν γεμίσει κι έκεΐνο τό παίρνουν στήν πρώτη άχτίδα τού ζεστού τού
(ήλιου π’ άνατέλλει,
οί άνδρες στους ώμους των καί τό
φορτώνουν στή σούστα ή τό πάνε σάν μαύρα μάτια, σάν χοντρά κου(κιά μαργαριτάρια.
όλόϊσια στό πατητήρι. Ά λλα πα
"Ετσι τραγουδεϊ τόν τρύγο -ποιος
τητήρια βρίσκονται έξω στό ύπαι
θρο, κοντά στ’ άμπέλια, κι’ άλλα άλλος; - ό γλυκός τραγουδιστής τού
στό χωριό, στά σπίτια ή στό συνε χωριού Κώστας Κρυστάλλης...
ταιρισμό. "Ολα πρέπει νάναι πεν
Σάν πυρώσει γιά καλά ό ήλιος,
τακάθαρα γιά νά δεχθούν τά στα οί τρυγητάδες βρίσκουν ένα άπόφύλια καί τόν άγνό τους χυμό.
σκιο, όπου πάνε καί κάθονται γιά
'Ο τρύγος άρχίζει άπό τό χάραμα, νά ξεκουραστούν καί νά φάνε. Τά
κι’ όσο άνεβαίνει ό ήλιος καί ή μέ παλικάρια λοξοκοιτάνε τά ροδο
ρα προχωρεί, τόσο τά χέρια δου μάγουλα, μαντηλοδεμένα κορίτσια
λεύουν γρηγορότερα, τά μάγουλα καί τούς πετάνε κι’ άπό κανένα λοάνάβουν, τά δάκτυλα κολλάνε άπό γάκι. ’Εκείνα πάλι καμώνονται πώς
τό μελένιο χυμό κι’ ό ιδρώτας περι δέν βλέπουν τις φλογερές τους μα
λούζει τ’ άναδιπλωμένα καί σκυφτά τιές καί πώς δέν καταλαβαίνουν
έπάνω στ’ άμπελοκλήματα κορ τά μισόλογα καί τά πειράγματά τους
μιά. Κι’ έτσι, καθώς οί τρυγητάδες . . . Σέ λίγο ξαναπιάνουν δουλειά
είναι σκορπισμένοι μέσα στ’ άμ ώς στό ήλιοβασίλεμα. Καί σάν
πέλια, μοιάζουν μέ τούς άρχαίους φτάσει τό βράδυ, σταματούν πιά
Σειληνούς καί τούς Σατύρους, στε κουρασμένοι άπό τό βαρύ μόχθο
φανωμένους μ’ άμπελόφυλλα καί τής ήμέρας. Στό φαγητό έπάνω θά
ξαναζωντανεύουν μέ τά τραγούδια, πιούνε παλιό κρασί - γιατί είναι
τά γέλια, τά πειράγματα καί τά καλό στόν τρύγο νά πίνουνε πάν
χαχανητά τους τ’ άρχαΐα άγροτικά τα άπό τό παλιό κρασί τ’ άμπελιοϋ,

κάποιος θ’ άρπάξει τό σουραύλι
ή τήν τσαμπούνα - τό πανάρχαιο
αύτό διονυσιακό όργανο - άλλος
θά πάρει τό σκοπό καί κάτω άπό
τό φεγγοβόλημα τών άστρων θά τό
γλεντήσουν, ώσπου νά γύρουν γιά
ύπνο έπάνω στή ζεστή, φιλόξενη
γή.
"Ετσι θά περάσει καί ή άλλη μέ
ρα καί ή άλλη νύχτα, νύχτες καί
μέρες πολλές στή σειρά, ώσπου νά
τρυγηθεΐ όλο τ’ άμπέλι καί νά μή
μείνουν σ’ αύτό παρά μονάχα τά
κιτρινιασμένα φύλλα καί λίγα άγσυρα τσαμπιά, οί «καμπανοί», πού
θά ρθοΰν τά πουλιά νά τά τσιμπολογήσουν καί νά τά κόψουν οί πε
ραστικοί.
Μά τό πανηγύρι τού τρύγου δέν
τελειώνει ώς έδώ. Μεταφέρεται τώ
ρα στά πατητήρια, όπου είναι σω
ριασμένα τά σταφύλια καί περιμέ
νουν τούς έπιδέξιους πατητάδες.
Έρχονται καλοπλυμένοι καί κα
θαροί, σηκώνουν τά παντελόνια
τους ώς στό γόνατο, κάνουν τό
σταυρό τους, κι’ άρχίζουν νά πα
τάνε τά σταφύλια μέ τά πόδια τους
ρυθμικά καί μέ τά χέρια δεμένα πί
σω στις πλάτες. Ό μούστος, καθώς
τρέχει μέσα στόν «ληνό», βγάζει
άναθυμιάσεις καί μεθούν. Ζαλίζε
ται καί τό άφεντικό πού τούς παρα
στέκει άπό κοντά, άρχίζουν τ’ ασ
τεία καί τά πειράγματα, καί τό βραδάκι, όλοι τους πιά κεφιασμένοι στή
νουν πανηγύρι τρικούβερτο καί λέ
νε τραγούδια τού κρασιού καί τ’
άμπελιοϋ.
Ποιόνε θά πάρεις, Μαριωρή;
Τού Τριτσιμπίδα τό παιδί!
πώχει άμπέλια καί σταφίδες
καί κρασί γιά τούς μπεκρήδες.
Ή τελευταία φάση τής χαρού
μενης αυτής γιορτής είναι ή μετα
φορά τού μούστου καί τό γέμισμα
τών βαρελιών καί τών κιουπιών.
Καί δέν μένει πιά γιά τόν κάθε νοι
κοκύρη, παρά νά περιμένει ώς τόν
Όκτώβρη, τ’ αϊ-Δημήτρη, γιά
ν’ άνοίξει τό καινούργιο κρασί.
Αιώνες κι’ αιώνες τώρα, άπό τόν
καιρό τού 'Ομήρου τό ίδιο χαρού
μενο πανηγύρι τού τρύγου γίνεται
αύτή τήν έποχή σ’ όλη τήν Ε λ 
λάδα καί ό ίδιος εύθυμος θεός τού
κρασιού Διόνυσος ξαναγυρνά στήν
άρχαία του πατρίδα:
Κι’ άντηχεϊ άπ’ τόν Κιθαιρώνα
ό άντίλαλο; τερπνά,
σέ βουνά, λειβάδια, δάση,
σέ σπηλιές καί σέ γκρεμνά!
Κι’ ό κισσός χλωρός φουντώνει,
πετά κλώνια καί τόν ζώνει!
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ή τιμωρία ένός
Σκύλου
"Ηρεμα κυλούσε ή ζωή τού Μπάρμπα
Στάθη σέ κάποιο μικρό χωριουδάκι έξω
άπ' τήν Τρίπολι. Χρόνια τώρα στή ζωή.
Γυναίκα, παιδιά, σκυλιά δέν είχε. Ή
μάλλον σκυλιά είχε καί μάλιστα άρκετά.
Καί ήταν ή μόνη του συντροφιά, καθώς
είχε άπομονωθή άπό τόν έξω κόσμο. Τά
είχε δέ όργανώσει σέ μιά ιδανική «κοι
νωνία σκύλων». Ό ί νόμοι τής «σκυλοπολιτείας» ήταν αυστηροί. Νομοθέτης
καί έκτελεστής τών νόμων ό ίδιος ό
μπάρπα Στάθης. Βέβαια τά «σκυλοαδι
κήματα» σπάνιζαν. Ό ταν όμως έμφανίζονταν ό κολασμός τους ήταν άναπόφευκτος καί ανάλογος μέ τήν βαρύτητα
τής πράξεως: στέρηση νερού δύο μέρες,
δέσιμο στόν ήλιο τρεις μέρες, στέρηση
τροφής μιά έβδομάδα, άπομόνωση σ’
ένα Ιδιαίτερο μικρό κτΐσμα δεκαπέντε
μέρες κ.λπ. Μιά μέρα ένα άπό τά πιό
άγαπητά στό Μπάρπα Στάθη σκυλάκια
έκανε μιά πράξη πού άσφαλώς θά τήν
άποδοκίμαζε όλη ή «κοινωνία τών σκύ
λων»; Βγήκε κρυφά άπό τή μάνδρα καί
δοκίμαζε τήν κοφτερότητα τών δοντιών
του στό πόδι ένός περαστικού! Τό άδίκημα ύστερα άπό τό σχετικό «σούσουρο
τών σκυλιών» έφτασε μέχρι τά αύτιά τού
μπάρπα Στάθη, ό όποιος μετά άπό πολλή
σκέψη καί μέ πραγματική «ψυχική συν
τριβή» έβγαλε τήν άπόφασή του: έκτέλεση δι’ άπαγχονισμοΰ! Γιατί πρέπει νά
πούμε ότι ή «πολιτεία τών σκύλων» τού
Μπάρπα Στάθη δέν ήταν κατά τής θανα
τικής ποινής. Καί φυσικά ό σκύλος κάθε
άλλο παρά μέ . . . . κυνική άδιαφορία
ακούσε τήν καταδίκη του.
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'Αμέσως μετά άρχισε νά ετοιμάζεται
τό σκηνικό διά τήν έκτέλεση τής ποινής:
τοποθετήθηκε μιά μικρή έξέδρα κάτω
άπό μιά μουριά, έγινε ή θηλειά καί δέθηκε
σ’ ένα κλαδί. Κι’ ένώ τά πάντα ήταν έτοι
μα, ένα τηλεφώνημα στήν "Αμεσο ’Επέμ
βαση έφερε έγκαιρα ένα περιπολικό μέχρι
τόν τόπο τής καταδίκης. Ό Μπάρπα
Στάθης έπέμενε στήν έκτέλεση τής ποι
νής γιά νά μή διασαλευθή ή τάξη στήν
«πολιτεία τών σκύλων». Τότε τό πλή
ρωμα τού αύτοκινήτου άναγκάστηκε νά
τού ύπενθυμίση τις σχετικές διατάξεις
περί «βασανισμοΰ τών ζώων» όπότε έπείσθη καί άπελευθέρωσε τό ζώο. Πού σά
νά κατάλαβε ποιοι ήταν οί σωτήρες του
χαϊδευόταν στά πόδια τών Χωροφυλάκων,
λές γιά νά τούς έκφράση τήν εύγνωμοσύνη του. Όταν μάλιστα τό περιπολικό
ξεκίνησε γιά κάποια άλλη άποστολή,
έβγαλε ένα χαρούμενο γαύγισμα σάν
άποχαιρετισμό. ..

έκνευρισμός άνεβαίνει στά^ύψη. Κά
ποτε τό Λεωφορείο φτάνευσταματά κι’
άνοίγει τό στόμα του νά ym ^ηόλο αΰτό
τό πλήθος τών άδημονούντΜί Καί τότε,
άκούγεται ένα παρατεταμένο "Αχ! σάν
ούρλιαχτό πληγωμένου ζώου, ένώ άμέσως άρχίζει ένας όχι καί τόσο «εύπρεπής»
διάλογος μεταξύ έκείνου κι' έκείνου,
δηλαδή τού κοντού καί τού ψηλού.
—Μπαρντόν!
—Στραβωμάρα έχετε;
—Μά σάς είπα, συγγνώμην.
—Καί μ’ αυτό τί βγαίνει; Νά σάς πα
τήσω κι’ έγώ καί μάλιστα στόν κάλο καί
μετά σάς ζητώ χίλιες φορές συγνώμην!
—Καί τί θέλετε νά γίνη; Μήπως νά σάς
πληρώσω ψυχική Οδύνη;
—Δηλαδή έσύ άπό πάνω μάς παριστά
νεις καί τόν έξυπνο; Μά τί περιμένει
κανείς; Ψηλός δέν είσαι:
—Μάζεψε τή γλώσσα σου, ρέ έκπτωση
άνθρώπου σαράντα τοϊς έκατό νά μήν
σοΰ τήν κόψω καί σού τήν δώσω νά τή
φάς.
—Φύγε ρέ σαρακοστή δεκαπενταυγουστιάτικη άπό μπροστά μου, γιατί άλλοιώς
θά γέμιση ό δρόμος άπό σένα.
—Δέ δοκιμάζεις, ρέ στραπατσαρισμένο
ντολμαδάκι, νά δούμε άν θά προλάβης
νά μετράς;

Ό κοντός καί ό
ψηλός

Μιά άπό τις τόσες άντιθέσεις τής
ζωής, ό κοντός καί ό ψηλός. Ό ένας
νοιώθει γιά τόν άλλον μιά άντιπάθεια
άνάλογη μέ τό άνάστημα. Αιώνιοι άντίπαλοι, έτοιμοι νά συμπλακοΰν μόλις
δοθή ή ευκαιρία. Θέλετε μιάέπιβεβαίωση;
"Ας μεταφερθοΰμε στή Λεωφορειακή
άφετηρία Χαϊδαρίου «είναι ώρα αιχμής».
Τά Λεωφορεία άργούν νάρθουν, ή ούρά
μεγαλώνει λές κι’ άνήκει σέ κάποιο φο
βερό προκατακλυσμαΐο θηρίο και ό

Καί μέ τό λέγε—λέγε ή άναμέτρηση
τών δυνάμεων κατέστη άναγκαία λύση.
Πρός τέρψη φυσικά τών «φιλοθεαμώνων»
Κάποιος όμως άπ’ όλους έσπευσε καί νά
τηλεφωνήση στό 109. ’Αμέσως ένα περι
πολικό τής Χωροφυλακής έφτασε στόν
τόπο τής συμπλοκής. Καθώς ώδήγησε
τούς φίλους στό Τμήμα γιά τις άναγκαΐες
ένέργειες, ένας άπό τούς παρευρεθέντας
στό συμβάν άκούστηκε νά λέη στόν έπικεφαλής:
—Μακάρι νά μπορούσατε νά ψηλώ
σετε λίγο τόν κοντό καί νά κοντύνετε
τόν ψηλό. Τότε άσφαλώς θά γίνονταν
φίλοι.
’Εσείς τί λέτε; Δέν είναι'*·
ή ά
ποψή του;
** J B

ΣΚΟΠΟΣ των δοκιμίων αυτών, τά
όποια συμπληρώνουν έντός όλίγου δύο
χρόνι: . ιφ’ οτου ήρχισαν να δημοσιεύωνται,
είναι ή παρουσίασις της λανθασμένης προσλήψεως καί τής παραχαραγμένης βιώσεως τοϋ χριστιανικού ιδεώδους. Μέχρι
τώρα είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσωμε
πολλέι κατηγορίες και πολλές παραλλαγές
αυτής τής παραχαράξεως τοϋ γνησίου
χριστιανικού πνεύματος, ή οποία γίνεται
έμφανής άπό πολλά έξωτερικά στοιχεία.
Τελευταίως προχωροϋντες σέ μία εσώ
τερη «ώρησι τοϋ προβλήματος, ώμιλήσαμε mi' αυτούς τούς ανθρώπους, τούς
όποίι
έχαρακτηρίσαμε σαν πυρομανεΐς
μπουρλοτιέρηδες καί παρουσιάσαμε στον
άγαπητο άναγνώστη μας την άπόστασι
πού τούς χωρίζει έσωτερικά άπό τό
πνεύμα τοϋ ’Αποστόλου Παύλου, άπό το
πνεύμα τοϋ Εύαγγελίου.
Μέ , τον τρόπο αύτό μπήκαμε ήδη σέ
μία βαθύτερη έξέτασι τοϋ φαινομένου
τής παραχαράξεως τής χριστιανικής άληθείας. Τά άρθρα πού θά άκολουθήσουν
άπό δώ καί πέρα θά στραφούν γύρω άπ’
αύτόν άκριβώς τον άξονα. Δέν θά άναφερθούμε πλέον στις έξωτερικές έκδηλώσεις, άλλά στη ρίζα τοϋ κακοΰ, στά βαθύ
τερα αίτια. Πρέπει νά σημειωθή γιά μιά
άκόμη φ.ρά ότι στην έρευνα αύτή προ
χωρούμε ρΊΪί'ολύ δισταγμό. Εκθέτομε
έδώ ό,τι ϊχ^Β^άποκομίσει άπό μιά προ
σωπική ,ΓεΐβΒκσα στά χρόνια, πού κατά
τό πλήθος ^^Β'ρηστότητος τού Κυρίου
καταξιοΑφ^^Βίιά διακονοΰμε τό έργον
τοϋ Kjt
^^ Β τή ν άγιωτάτην ’Εκκλη
σίαν Κ
|^Η?πώς δέν δογματίζομεν.
ΈκφπΫ
Β γνώμη μας καί τίς άνησυχίε- Υ.·_ ΒΒοναδικό κίνητρο πού μάς
ώθείΙΓ ΐβτ. ' « χ τής ’Εκκλησίας.
Σ,-ψ % *®?όν θά προχωρήσωμε σέ
μία
γζίΡδιείσδυσι. Θά προσπαθή
σω μ εί-ίά ίςιχνιάσωμε, όσο αύτό είναι
δυνατόν, τόν έσω τής καρδίας άνθρωπον
αυτών τών άδελφών μας, τούς οποίους
έχομε ήδη άρκετά περιγράφει. ’Επιγρά
φομε τό άρθρον τούτο «ΙΩΝΑΔΕΣ»
γιατί σάν οδηγό μας, γιά τήν δύσκολη
αποκρυπτογράφησι πού θά έπιχειρήσωμε,
θά χρησιμοποιήσομε τόν Ίωνάν, τόν
γνωστόν Προφήτην τής Π. Διαθήκης.
Ο ΙΩΝΑΣ ήταν ένας Προφήτης, δηλ.
ένας διάκονος τοϋ Θεού στό έργο τής σω
τηρίας τών ανθρώπων, ένας ίεροκήρυξ τής
εποχής εκείνης, πού έλαβε τήν κλήσι καί
τό χρίσμα άπ’ εύθείας άπό τόν Θεόν!
Συνεπώς ήταν ένας εύσεβής καί ένάρετος
άνθρωπος, τού όποιου ή καρδιά αγαπούσε
τόν Θεόν καί ό όποιος έργαζόταν γιά τήν
δόξα τού Θεού.
Καί όμως ό ’Ιωνάς, παρ’ όλα αύτά τά
προτερήματα, εμφανίζει μιά περίεργη
ψυχολογική κατάστασι, πού δέν θά ταί
ριαζε καθόλου σέ ένάρετο άνθρωπο, καί

Σεβ.

Μ ητροπολίτου
ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ
κ. Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ

μάλιστα σέ εργάτη τού Άμπελώνος τού
Θεού. "Οταν ό Θεός προστάζη τόν Ίωνάν
νά μεταβή στήν Νινευί καί νά κηρύξη
έκεϊ μετάνοιαν στούς κατοίκους της, γιά
νά σωθούν άπό την οργή τού Θεού, ό
Προφήτης δυσκολεύεται νά άναλάβη αύτό
τό έργον, άρνεϊται νά παράσχη τίς ύπηρεσίες, πού ό Θεός τού έζήτησε, καί τρέ
πεται εις φυγήν, γιατί δέν θέλει τήν σω
τηρίαν τών κατοίκων τής Νινευί, τών
όποιων ή άμαρτία είχε πλεονάσει. Προ
τιμά την καταστροφή τής πόλεως καί τών
κατοίκων της!. Ή έντολή τού Θεού
ήταν σαφής. «Άνάστηθι καί πορεύθητι
εις Νινευί τήν πόλιν τήν μεγάλην, καί
κήρυξον έν αύτή, ότι άνέβη ή κραυγή τής
κακίας αύτής πρός με. Καί άνέστη ’Ιωνάς
τού φυγεΐν εις Θαρσεϊς έκ προσώπου
Κυρίου». Ό Θεός θέλει τήν σωτηρίαν,
τών άνθρώπων τής Νινευί, άλλ’ ό Προ
φήτης Του δέν άνέχεται αύτή τήν φιλαν
θρωπία τού Πλάστου! Είναι βασιλικώτερη τού Βασιλέως καί πολύ πιο αύστηρή
άπό τόν ίδιο τό Θεό!. Ό ’Ιωνάς ύπό τά
δεδομένα ταΰτα είναι ένας άπό τούς Ήρακλεϊς τού Θεού. Προσπαθεί νά. . . . προλάβη τόν Θεόν άπό τά. . . . σφάλματά
Του! Έ τσι λοιπόν φεύγει «έκ προσώπου
Κυρίου», πορεύεται εις τήν πόλιν Θαρσεΐς. Είναι γνωστή ή περιπέτεια, πού
ήκολούθησε. Στό πλοίο, όπου ό ’Ιωνάς
είσήλθε, τό φάσμα τού θανάτου πλανάται,
γιατί ή θάλασσα θύμωσε καί δέν άντέχει
τήν «εύσεβοφανή» άνταρσία τού Προφήτη.
Ρίχνουν κλήρο, ό κλήρος πέφτει στον
’Ιωνά καί ό ’Ιωνάς ρίχνεται ακολούθως στή
θάλασσα. «Καί εϊπεν ’Ιωνάς πρός αύτούς.
"Αρατέ με καί έμβάλετέ με εις τήν θάλασσαν,
καί κοπάσει ή θάλασσα άφ’ ύμών διότι
έγνωκα έγώ, ότι δι’ έμέ ό κλύδων ό μέγας
ούτος έφ’ ύμάς έστι».
Ό ’Ιωνάς προτιμά τόν θάνατον, άπό τό
νά γίνη τό όργανο τής σωτηρίας τών κα
τοίκων τής αμαρτωλής πόλεως Νινευί!
Άλλ’ ό Θεός πού άγαπά τούς Νινευΐτας,
αγαπά καί τόν ’Ιωνά. «Καί προσέταξε Κύ
ριος κήτει μεγάλω καταπιεΐν τόν Ίωνάν
καί ήν Ιωνάς έν τή κοιλία τού κήτους
τρεις ήμέρας καί τρεις νύκτας». ’Εκεί ό
Προφήτης συνέρχεται εις έαυτόν καί άνανήφει. Προσεύχεται έν μετανοία καί ύπόσχεται νά πειθαρχήση στό πρόσταγμα
τού Κυρίου, «όσα ηύξάμην, άποδώσω σοι
είς σωτηρίαν μου τώ Κύριοι» λέγει μέ
συντριβήν.
Ό Ιωνάς σώζεται, διότι «προσέταξε
Κύριος τώ κήτει καί έξέβαλε τόν Ίωνάν
έπί τήν ξηράν». Έ στι ό Προφήτης προσάγεται βιαίως στήν έπιτέλεσιν τού
έργου, τό όποιον τού έχει ορίσει ό Παν-

τοκράτωρ Κύριος. Αιχμάλωτος τής Φιλανθρώπου βουλής τού Θεού ό Ιωνάς
περιέρχεται τούς δρόμους τής Νινευί καί
κηρύττει κατά τήν έντολήν τού Κυρίου
τήν έπικειμένην καταστροφήν τής πόλεως.
Ό λαός μέ τό κήρυγμα τού Ιωνά συνέρ
χεται, μετανοεί, γίνεται Ικέτης τού θείου
έλέους. «Καί περιεβάλλοντο σάκκους οί
άνθρωποι καί τά κτήνη, καί άνεβόησαν
πρός τόν Θεόν έκτενώς καί άπέστρεψαν
έκαστος άπό τής όδοΰ αύτών τής πονηράς
καί άπό άδικίας τής έν χερσίν αύτών,
λέγοντες' τίς οΐδε, εί μετανοήσει ό Θεός
καί παρακληθήσεται καί άποστρέψει έξ
δργής θυμού αύτοΰ, καί ού μή άπολώμεθα;».
”Ω ! πόσην έχει δύναμιν ή μετάνοια!
Καί πόσον δι’ αύτής εκφράζεται ή φιλευ
σπλαχνία τού Θεού! ’Αρκεί μία λέξις γιά
νά καλύψη καί νά άφανίση τίς άμαρτίες
μιας ολόκληρης ζωής! «"Ημαρτον, ό
Θεός ίλάσθητι μοι τώ άμαρτωλώ».
"Οποιος μπορεί νά προσφέρη μέ πραγμα
τική συντριβή τίς λέξεις αύτές βλέπει
άμέσως τή δύναμι τού Θεού, τήν άνίκητη
φιλανθρωπία Του. Ό λαός τής Νινευί
μετενόησε, ξαναγύρισε στό Θεό. ’Αλλά
καί ό Θεός «μετενόησε» καί άνεθεώρησε
τήν άρχικήν του άπόφασι. Δέν προχώ
ρησε στή καταστροφή τής Νινευί. «Καί
είδεν ό Θεός τά έργα αύτών, ότι άπέ
στρεψαν άπό τών όδών αύτών τών πονη
ρών καί μετενόησεν ό Θεός έπί τή κακία,
ή έλάλησε τού ποιήσαι αύτοϊς, ■καί ούκ
έποίησε».
Έ π ί τού παρόντος άρκούμεθα νά κλείσωμε τά άνωτέρω μέ μία δήλωσι. Τά
όσα άναφέραμε ήδη δέν είχαν πρόθεσι νά
μειώσουν τήν τιμήν καί τήν άξίαν τού
Προφήτου Ιωνά, ώς άγιου τής Εκκλη
σίας μας. Γιατί άν ό Ιωνάς δέν μπόρεσε
νά άνθέξη τήν εύσπλαχνίαν τού Θεού,
άντιθέτως ή εύσπλαγχνία τού Θεού μπό
ρεσε νά νικήση τή άδυναμίαν τού Προφή
του Του. Ό Προφήτης Ιωνάς εύρίσκεται
πλέον στήν Βασιλεία τού Θεού. Έδώ δέν
κρίνομε τόν "Αγιον Ίωνάν, άλλά τόν
άνθρωπον Ίωνάν. Καί δέν τόν κρίνομεν
γιά νά ϊόν κατακρίνωμεν, άλλά γιά νά
ώφελήσωμεν τήν Εκκλησίαν. Πολλώ
μάλλον διότι τό άλάθητο τό έχει ό Θεός
καί τό ένεπιστεύθη διά τού Παρακλήτου
είς τήν Εκκλησίαν Του. ΟΙ άνθρωποι,
καί οί άγιοι άνθρωποι, δέν είναι οπωσδή
ποτε άλάθητοι. Δύνανται καί νά σφάλουν.
Ώ ς ύποκείμενοι είς τό σφάλειν, ύπόκεινται καί είς οίκοδομητικήν κριτικήν.
Οί "Αγιοι καί μέ τά σφάλματά των οικο
δομούν ! Γι’ αύτό άλλωστε κατεγράφησαν
αύτά μέσα στις σελίδες τής 'Αγίας Γρα
φής. Ό Πέτρος, κορυφαίος μέσα στήν
χορεία τών δώδεκα Μαθητών, ύπήρξε
άρνητής τού Κυρίου. Τό Εύαγγέλιον
διασαλπίζει τήν άρνησιν τού Πέτρου καί
ή Εκκλησία κάθε μεγάλη Εβδομάδα
προβάλλει έπίσημα αύτή τήν Εύαγγελική διήγησι. Δέν τό κάνει γιά νά μειώση
τόν Ά π. Πέτρον. Αύτά έκ προοιμίου σάν
άναγκαία διευκρίνησι γιά όσους τυχόν
θά έσκανδαλίζοντο άπό τά περί Προφήτου
Ιωνά έκτεθέντα.

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΟΕΣΠΙΟΣ
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Γ ράψει:
ό κ. Α Ν ΑΣΤΑΣΙΟ Σ ΚΑΡΥΩ ΤΗΣ
’Αντιστράτηγος έ.ά.
’ Επίτιμος ’Αρχηγός Χωροφυλακής
‘Ο α σ τυ νο μ ικ ό ς θεσμ ός ε ίν α ι π α νά ρ χα ιο ς· χ ά ν ε τ α ι εις τ ά βάθη τ ώ ν α ιώ 
ν ω ν . "Ο π ω ς τό κ α κ ό ν , τό έ γ κ λ η μ α , ή α δ ικ ία έν εφ α νίσ θ η σ α ν ά π ό τ ώ ν π ρ ώ 
τ ω ν β η μ ά τ ω ν τή ς ά νθ ρ ω π ό τη το ς , ο ΰ τ ω κ α ί ή ιδέα τή ς δ ιώ ξ ε ω ς κ α ί τή ς τ ι
μ ω ρ ία ς το ϋ ά δ ικ ο π ρ α γ ο ΰ ν το ς κ α ί ά ν τ ικ ο ιν ω ν ικ ώ ς δ ρ ώ ντο ς ά νεφ ά ν η ά π ό τή ς
ιδία ς έ π ο χ ή ς .
Ε ις δλ α ς τά ς μ ο ρ φ ά ς τή ς κ ο ιν ω ν ία ς εύρ ίσ κο μ εν τό ν ά σ τυ νο μ ικ ό ν θεσμόν .
Δ ιά το ϋ το ή ά σ τυ νο μ ία ύπ ή ρ ξεν ά νέκ α θεν σ υ ν υ φ α σ μ έν η μέ τή ν Π ο λ ιτε ία ν
κ α ί ή ό ρ γ ά ν ω σ ις κ α ί ή ά ν ά π τ υ ξ ις τ α ύ τ η ς έ ξ η ρ τώ ν το έκ τ ή ς ό ρ γ α ν ώ σ εω ς κ α ί
έ ξ ε λ ίξ ε ω ς τ ή ς Π ο λ ιτ ε ία ς .
"Ε νεκα το ύ το υ ή ά σ τυ ν ο μ ία δέν έ λ ε ιψ ε ν άπό τή ν ζ ω ή ν ούδενός τ ώ ν ά ρ χ α ίω ν λ α ώ ν , δ π ω ς δέν λ ε ίπ ε ι κ α ί ά π ό τή ν ζω ή ν τ ώ ν σ η μ ερ ινώ ν Κ ρ α τ ώ ν .
« Ε ίν α ι μ ία κ ο ιν ω ν ικ ή λ ε ιτ ο υ ρ γ ία δ π ω ς ή γ λ ώ σ σ α , τό έθιμ ο ν , τό δ ίκ α ιο ν κ α ί
ή θρησκεία κ α ί ά ν α π τύ σ σ ετα ι εις κ άθε ά νθ ρ ω π ίν η ν κ ο ιν ό τ η τ α , δπ ο υ ύ φ ίσ τ α ν τ α ι κ ο ιν ω ν ικ ο ί σ χ έ σ ε ις , ά φ ο ΰ κ α μ μ ία κ ο ιν ω ν ία δέν μ π ο ρ εί νά ΰ π ά ρ ξη έάν
δέν έπ ικ ρ α τή τ ά ξ ις » .
Σ υ ν ε π ώ ς δέν ήτο δυ να τό ν νά λ ε ίπ η κ α ί ά π ό τή ν έπ α ν α σ τα τη μ έν η ν 'Ε λ 
λ άδα , δ π ω ς δέν έλ ε ιψ ε κ α ί ά π ό τ ή ν υπ ό δο υ λο ν 'Ε λ λ ά δ α .
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Τά αστυνομικά πράγματα κατά τήν Α ' τών
Ελλήνω ν Έδνικήν Συνέλευσιν.
Ή έν "Αστρει Έδνική τών Ελλήνω ν Συνέλευσις.
Ρύδμιαις τών διοικητικών πραγμάτων ύπό
της Γ' Έδνικής τών Ελλήνω ν Συνελεύσεως.

Τά αστυνομικά πράγματα
μετά τήν Α' τών Ελλήνω ν
Ε θνικήν Συνέλευσιν.
Μετά τήν άπελευθέρωσιν της Τριπόλεως, συμφώνως προς τά άποφασισθέντα εις Καλτεζάς καί τά
συμφωνηθέντα εις Ζοράκοβαν άπεφασίσθη ή σύγκλησις έν "Αργεί
Εθνικής τών Ελλήνων Συνελεύ
σεως προς' οριστικήν ρύθμισιν τών
πολιτικών πραγμάτων, διότι αί συγκροτηθεΐσαι έπί μέρους διοικήσεως
είχον προσωρινόν χαρακτήρα καί
ώς έκ τούτου καί ένότης διοικήσεως
δέν υπήρχε καί σοβαρά διοικητικά
μέτραχδέν ήτο δυνατόν νά ληφθοϋν.
Συνεπώς τήν συγκρότησιν μιας τοιαύτης συνελεύσεως έπέβαλον όχι
μόνον ή ύπάρχουσα πολυαρχία, άλλά
καί ή άνάγκη δημιουργίας ένιαίας
καί άρτιωτέρας έσωτερικής διοικήσεως τής χώρας, ικανής νά άντιμετωπίζη έπιτυχώς τά δημιουργούμενα πολλαπλά έσωτερικά προβλή
ματα καί τόν τουρκικόν κίνδυνον,
όστις σύν τή παρόδω τοϋ χρόνου
ηυξανε καί ένεδυναμοϋτο καί άπετέλει σοβαράν άπειλήν.
Προς τοϋτο άπεστάλη προκήρυξις εις άπάσας τάς έπαρχίας καί τάς
νήσους προς αποστολήν πληρεξου
σίων. Ή ένέργεια αυτή συνήντησε
πολλάς άντιδράσεις, άλ.λ’ όμως δέν
έναυάγησε. ’Εντός τής ταχθείσης
προθεσμίας έφθασαν εις "Αργος οί
πληρεξούσιοι τής Πελοποννήσου καί
τών νήσων "Υδρας, Σπετσών καί
Ψαρρών. Οί λ.οιποί, έκ λόγων άντιπολιτευτικών έβράδυνον σκοπίμως.
Ή παρελ,κυστική αυτή τακτική τών
άντιφρονούντων προεκάλεσε τήν άγανάκτησιν τοϋ λαοϋ καί τοϋ στρατοϋ
καί ήπειλήθη διατάραξις τής τάξεως. Προς κατευνασμόν τών έξεγερθέντων καί έκ φόβου ματαιώσεως τής συνελεύσεως, οί παρόντες
πληρεξούσιοι άπεφάσισαν τήν συγκρότησιν τής συνελεύσεως άνευ τής
συμμετοχής τών λοιπών πληρεξου
σίων. Λόγω όμως τών ένταθεισών
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άντιδράσεων οί πληρεξούσιοι των
νήσων άπεχώρησαν της συνελεύσεως. Προ της δημιουργηθείσης
νέας εμπλοκής καί προς οικονομίαν
των πραγμάτων άπεφασίσθη ή συγκρότησις Πελοποννησιακής Γερου
σίας κατά τό πρότυπον των λοιπών.
Οΰτω ή άνω συνέλευσις κατά την
συνεδρίασίν της της 1-12-1821 ώνόμασεν έαυτήν Πελοποννησιακήν Γε
ρουσίαν καί συνέταξε διακήρυξιν ώς
δικαιολογίαν της Έπαναστάσεως καί
της δημιουργίας Ελληνικής διοικήσεως, άντί τής καταλυθείσης τουρκικής.^ Πρόεδρος τής Γερουσίας έξελέγη ό Δημ. 'Υψηλάντης.
Έν τώ μεταξύ έ'φθασαν περί τά
τέλη Νοεμβρίου άπαντες οί πληρε
ξούσιοι καί μετά πολλάς συζητήσεις
άπεφασίσθη ή συγκρότησις τής Α'
των Ελλήνων ’Εθνικής συνελεύσεως. Αυτή συνήλθε την 20-12-1821
έν "Αργεί καί έν συνεχείς μετεφέρθη
εις Επίδαυρον (Πιάδαν). Την 1-11822 ένεκρίθη τό πρώτον Ελληνι
κόν Σύνταγμα, διά τοϋ οποίου έρρυθμίζετο τό Προσωρινόν τής Ε λ 
λάδος Πολίτευμα. Τό Σύνταγμα
προέβλεπε την δημιουργίαν βουλευ
τικού έκ 33 μελών καί έκτελεστικοϋ
έξ 8 'Υπουργών (Μινίστρων). Πρό
εδρος τοϋ Εκτελεστικού άνέλαβεν
K k ό Θεοδ. Νέγρης. Μετά ταϋτα, άφοΰ
η Συνέλευσις άπεφάσισε την σύγκλησιν νέας συνελεύσεως τον ’Ια
νουάριον τοϋ 1823 διελύθη. Αί έπί
μέρους Γερουσίαι δεν διελύθησαν
καί συνεπώς τά όργανα αυτών, με
ταξύ τών όποιων καί τά άστυνομικά
διετηρήθησαν. 'Η άσκησις όμως τής
άστυνομικής εξουσίας ήτο ύποτυπώδης. "Αλλως τε δεν είχον πραγματοποιηθή εις άπασαν τήν χώραν
τα ύπό τών τοπικών Γερουσιών άποφασισθέντα. 'Ο ’Ακαδημαϊκός Κόκ
κινος εις τήν 'Ιστορίαν του τής 'Ελ
ληνικής Έπαναστάσεως γράφει :
« Αντηλλάσσοντο έγγραφα μεταξύ
τών συσταθεισών επαρχιακών εφο
ρειών καί τού κέντρου, αλλά πρά
γματι εις τάς επαρχίας οί έφοροι
προερχόμενοι άπό τούς κοτζαμπά
σηδες έκαναν ό,τι ήθελαν. Εκεί ή
διοίκησις, ή δικαιοσύνη, ή διαχείρισις τών οικονομικών έλειτουργοϋσαν κατά τρόπον σκιώδη, πρωτόγο
νον καί πολλάκις αύθαίρετον».

Ό ηρωικός αγωνιστής τοϋ 1821 ΣτράΤηγός ’Ιωάννης Μακρνγιάννης. Τον ’Ια
νουάριον τοϋ 1823 διωρίσθη, ύπό τών
Αθηναίων «Πολιτάρχης» καί ώργάνωσεν
Αστυνομικόν Σώμα έκ χιλίων άνδρών διά
'τήν άποκατάστασιν τής τάξεως.
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Τό εκτελεστικόν βάσει τοϋ Συν
τάγματος της Έπιδαύρου άπετελέσθη έξ 8 'Υπουργείων. Μεταξύ
τούτων συγκατελέγετο καί το Ύπουργεϊον της ’Αστυνομίας (Τίτλος
Β.' Τμήμα Γ . '§ κβ). Σκοπός τούτου
ήτο «ή πάταξις της άναρχίας καί
τής άταξίας, αίτινες παρατηρούνται
κατά την διάρκειαν άνωμάλων κα
ταστάσεων». Ό Υπουργός τής
’Αστυνομίας, εχων την σύμφωνον
γνώμην καί των άλλων συναδέλφων
του, ήδύνατο νά λαμβάνη οίαδήποτε
άναγκαϊα έκτακτα μέτρα, έσκόπει
συντελεστικά των ύποθέσεων των
άφορωσών την άστυνομίαν καί γενικώτερον την ασφάλειαν τοϋ κρά
τους. Ποώτοε 'Υπουργος τής ’Αστυ
νομίας διωρίσθη ό Αάμπρος Νάκος,
γόνος παλαιάς οικογένειας τής Λειβαδειάς. Ούτος έμυήθη εις την Φι
λικήν Εταιρείαν πολύ ενωρίς καί
διετέλεσε φίλος καί συνεργάτης τοϋ
’Αθανασίου Διάκου. Μετέσχε τοϋ
άγώνος ως πολίτικος καί στρατιω
τικός καί εκπροσώπησε πολλάκις
την επαρχίαν του εις τάς διαφόρους
Έθνικάς Συνελεύσεις. Διάτάς προσφερθείσας προς την Πατρίδα εκ
δουλεύσεις του καί την έπιδειχθεΐσαν άνδρείαν καί σύνεσιν έτιμήθη
προσηκόντως. Ώ ς Υπουργός (Μινίστρος) τής ’Αστυνομίας ήγωνίσθη
σθεναρώς διά την όργάνωσιν τοϋ
σπουδαιοτάτου τούτου κλάδου τής
Διοικήσεως καί διά την άποκατάστασιν τοϋ αισθήματος άσφαλείας.
Άπεμακρύνθη τοϋ Υπουργείου διά
τής άπό 7-5-1822 άποφάσεως τοϋ
Βουλευτικού.
Κατόπιν ενεργειών του τό ’Εκ
τελεστικόν κρίνον ότι πράγματι ή
όργάνωσις τής άστυνομίας ήτο έκ
των σπουδαιοτέρων διά την εσω
τερικήν άσφάλειαν θεμάτων, διά
τοϋ ύπ’ άριθ. 914J19-4-1822 εγ
γράφου προς τό Βουλευτικόν έζήτησε τήν έξέτασιν ύποβληθέντος
σχεδίου περί οργανισμού τής άστυ
νομίας, καθ’ όσον «ή κατ’ επαρχίαν
καί πόλιν άστυνομία είναι εν έκ των
άναγκαιοτέρων άντικειμένων τής
προσοχής τής διοικήσεως, καθ’ όσον
είναι ένα άπό τά μέρη τής δημοσίας
εξουσίας, άνευ τής οποίας ή διοίκησις είναι φαινόμενον μάλλον ή πρά
γμα ώς προς τό "Εθνος». Κατόπιν
και τής ώς άνω έκκλήσεως τό Βου
λευτικόν έψήφισε τον ύπ’ άριθ. 12]
30-4-1822 νόμον «Περί ’Οργανι
σμού των Ελληνικών ’Επαρχιών».
Διά τού νόμου τούτου εις έκάστην
επαρχίαν διωρίζετο ’Έπαρχος, όστις
ήτο ό προϊστάμενος όλων τών άλλων
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διοικητικών οργανώσεων. ’Ακόμη κλπ, καί νήσους, ώς ή Τήνος, Σύρος,
διωρίζετο «αμέσως ύπό τής Διοική- Σπέτσαι κ.λ.π. οί προϊστάμενοι τής
σεως» καί εις Φροντιστής τής ’Αστυ ’Αστυνομίας ώνομάσθησαν Γενικοί
νομίας, όστις «λαμβάνει τάς διδομέ- ’Αστυνόμοι. Είδικώς εις τήν Ύδραν
νας διαταγάς παρά τού Υπουργείου τήν άστυνομικήν έξουσίαν ήσκει
’Αστυνομίας διά τού Έπάρχου καί Πολιτοφυλακή μέ έπικεφαλής Πο
άνταποκρίνεται μετ’ αύτοΰ». Ό λιτάρχην έκλ,εγόμενον ή διοριζόΦροντιστής τής ’Αστυνομίας είχε ζενον κατ’ έτος. Έ ξ άναφοράς ύπό
τήν φροντίδα τών ’Αστυνομικών ήμερομηνίαν 26-4-1823, δημοσιευύποθέσεων τής επαρχίας καί έδιδε ομένης εις τό βιβλίον τού έκλεκτοϋ
τάς άναγκαίας διαταγάς πρός τούς δημοσιογράφου καί ιστορικού τής
ύποφροντιστάς τής άστυνομίας. Εις Χωροφυλακής κ. Νικ. Κτενιάδη
τάς Άντεπαρχίας έδιωρίζοντο ύπο- «Ελληνική Χωροφυλακή — Ίστοφροντισταίτής ’Αστυνομίας. Εις έκά ρικαί σελίδες» καί ύπογραφομένης
στην Κοινότητα έδιωρίζοντο 3 δη ύπό τού Άναστ. Σοφιανοπούλου
μογέροντες. Έ κ τών τριών ή Διοί- Γενικού ’Αστυνόμου Πελοποννήσου,
κησις έδιώριζε τον ένα πρόεδρον καί προκύπτει ότι ύπήρχε θέσις εύρυούτος έν ταύτώ είχε τήν επιστασίαν τέρου περιφερειακού άστυνομικοΰ
τών άστυνομικών ύποθέσεων τής οργάνου, παραπλήσιου πρός τάς
κοινότητος καί άλληλογράφει περί σημερινάς Άνωτέρας Διοικήσεις
αυτών με τον ύποφροντιστήν τής Χωροφυλακής. Τό θεσμόν τούτον
άστυνομίας καί έλάμβανε παρ’ αύτοΰ ούδαμοΰ άλλοΰ συνηντήσαμεν.
τάς άναγκαίας έπιταγάς.
'Η ώς άνω περιγραφεΐσα άστυνοΌ Φροντιστής τής άστυνομίας, μική όργάνωσις καί διάρθωσις, λό
όστις εις τάς παραλίους επαρχίας καί γω τής κρατούσης γενικώς κατατάς νήσους έξεπλήρου καί χρέη Λιμε- στασεως , δέν έλειτούργησε όμοιονάρχου, ένισχύετο κατά τήν έκτέ- μόρφως είς ολόκληρον τήν χώραν,
λεσιν τών καθηκόντων του ύπό τής ούδέ ίδρύθησαν παντού άστυνομικαί
δημοσίας δυνάμεως κατόπιν δια άρχαί. ’Αλλά καί έκεϊ όπου εϊχον
ταγής τού Έπάρχου.
διορισθή, συνήθως έδημιουργοΰντο
Έργον αυτού ήτο ή τήρησις τής σοβαρά προβλήματα είτε λόγω άποτάξεως καί τής άσφαλείας τής πε χωρήσεως τών διορισθέντων, είτε έξ
ριοχής του. Συνεχιζομένων τών μέ άλλων πραγματικών λόγων, ώς ήτο
τρων όργανώσεως τής ’Αστυνομίας η έλλειψις δυνάμεως, ή έμπόλεμος
ο πρόεδρός τού Εκτελεστικού προ- κατάστασις κ.λ.π. Διά τήν ομαλήν
έβλεψε διά τήν καθέδραν τής Κυ- λειτουργίαν τών άστυνομικών ύπηβερνήσεως καί θέσιν «Γενικού Άρ- ρεσιών δέν ύπήρχε Κανονισμός λει
μοστοΰ τής Άστυνομίας» διορίσας τουργίας. 'Η άσκησις τών άστυνο
είς ταύτην προσωρινώς τον Κωνστ. μικών έργων έγένετο βάσει γενικών
Πεταλάν. Τήν άπόφασίν του ταύτην και ειδικών διαταγών ή οδηγιών τής
ο Πρόεδρος τής Εκτελεστικού έπε- Διοικήσεως. Σύν τώ χρόνω τά ειδι
κύρωσε διά τής ύπ’ άριθ. 2140] κά καθήκοντα ηυξανον άναλόγως τών
29-10-1822 όμοιας καί διώρισεν άναγκών τών πολιτών ή τής Διοιεις τήν έν λόγω θέσιν τον έξ Εύβοιας κήσεως. Ούτως ή άστυνομία έπεΑλ. Άξιώτην άντί τού μέχρι τότε φορτίσθη μέ τήν έκδοσιν καί θεώΚ. Πέταλά. Βραδύτερον άντικατε- ρησιν τών ταξιδιωτικών εγγράφων
στάθη καί ό Άξιώτης διά τού έξ (Διαβατηρίων), τήν
δίωξιν τών
Άστρους. Παρασκευά Παύλου. Ό κατασκόπων τού έχθροΰ, τήν προ
Γενικός Αρμοστής ύπήγετο ύπό τό στασίαν τής δημοσίας ύγείας, ώς
Ύπουργεΐον τής ’Αστυνομίας καί έκ τών συχνών έπιδημιών, τήν
είχεν ώς έδραν τήν έδραν τής Κυ- φρούρησιν τών φυλακών, τήν στρα
βερνήσεως «έπειδή αί κατά μέρος τονομίαν, τήν λογοκρισίαν τών έπιαστυνομίαι πρέπει νά έχωσι κέντρον, στολών καί εις τούς παραλίους τό
πρός τό όποιον τακτικώς νά άναφέ- πους καί πολλάς νήσους τήν άσκηρωνται».
σιν τής λιμενικής άστυνομίας.
Έν τή έφαρμογή τών ύπό τού Βου
’Ακόμη ή Κυβέρνησις έπροχώρηλευτικού άποφασισθέ'.των έγένοντο σε καί εις τήν περαιτέρω όργάνωσιν
υπό τής Διοικήσεως ώοισμέναι με- τήε διοικήσεως. ’Αντί όμως νά προ
τατροπαί έπί τώ σκοπώ καλυτέρας ωθηθούν τά πράγματα διά τών νέων
προσαρμογής πρός τά πράγματα. διοικήσεων, τούναντίον περιεπλάΟί Φροντιστα· καί Ύποφροντισταί κησαν καί έδημιουργήθησαν πολυώνομάσθησαν ’Αστυνόμοι καί Ύπα- πλοκώτερα προβλήματα, διότι αί
στυνόμοι. Εις τινας πόλεις ώς τό φιλοδοξίαι καί ή άντιπολιτευτική
Ναύπλιον, αί Άθήναι, ή Τρίπολις διάθεσις έπροκάλεσαν διχονοίας με-

ήρχισαν μέ ζήλον τήν έπιτέλεσιν τής
άποστολής των.
Τό ύπουργεΐον
’Αστυνομίας άνέλαβεν ό κόμης Άνδρέας Μεταξάς (19-3-1823). Ούτος
κατήγετο έξ ’Αργοστολιού ήτο φιλι
κός καί έκ τών πρώτων έσπευσεν νά
μετάσχη τής Έπαναστάσεως. Διεκρίθη εις τήν μάχην τού Λάλα
’Ηλείας καί σοβαράς υπηρεσίας
Ή έν Άστρει Εθνική των προσέφερεν
εις τον άγώνα. Μετά τήν
άπελευθέρωσιν διετέλεσε Πρωθυ
Ε λλήνω ν Συνέλευσις
πουργός. Τόν Υπουργόν τούτον βραΉ ώς άνω περιγραφομένη κατά- δύτερον άντικατέστησεν Ό Γεώργ.
στασις, έν όψει εκλογής τών πλη Αΐνιάν, (2-5-1823) φιλικός καί ού
ρεξουσίων διά την Β' Εθνικήν Συνέ- τος, ό όποιος πολυτίμους προσέφερεν
λευσιν, έχειοοτέρευσεν. Οί άντιπο- υπηρεσίας ώς πολιτικός καί στρα
λιτευόμενοι τήν Κυβέρνησιν άνέπτυ- τιωτικός καί κατά τήν έπανάστασιν
ξαν δράσιν προς άνατροπήν ταύτης. καί μετά ταΰτα. Τό Βουλευτικόν
Έπηκολούθησαν όξύτατοι έριδες κατά τήν συνεδρίασίν του τής 17-3μεταξύ τών δύο παρατάξεων καί προς 1829 άπεφάσισε τήν άποστολήν έγστιγμήν ήπειλήθη σύρραξις. Εύτυ- γράφου πρός τό ’Εκτελεστικόν 185]
χώς έπεκράτησαν οί ψυχραιμότεροι 17-3-1823), διά τού οποίου γνωρί
καί διαλλακτικότεροι καί τελικώς, ζει ότι: «’Εν τή σημερινή συνελεύσει
προς οριστικήν ρύθμισιν τοϋ πολι τού Βουλευτικού έγένετο λόγος περί
τικού προβλήματος, άπεφασίσθη ή τής ’Αστυνομίας, ουσης άναγκαίας
σύγκλησις Β' Εθνικής Συνελεύσεως, καί ένεκρίθη όμοφώνως ότι τό πρά
πρός τον σκοπόν» τής έπιδιορθώ- γμα νά ένεργηθή όσον τάχοι μέ τήν
σεωε τού έν τή Α'. έν Έπιδαύρω άπαιτουμένην στρατιωτικήν δύνασυνελεύσει γενομένου προσωρινού μιν». Τό 'Υπουργεϊον ’Αστυνομίας
πολιτεύματος» Ή Συνέλευσις συνήλ- διά τού ύπ’ άριθμ. 22]11-7-1823
θεν έν Άστρει τής Κυνουρίας τον έγγράφου του ύπέβαλεν εις τό Βου
Μάρτιον τού 1823 καί ύπό δραματι- λευτικόν σχέδιον άστυνομικοΰ ορ
κάς συνθήκας προήλθεν εις τάς γανισμού καί ήτήσατο τήν έπιψήάναγκαίας έπιδιορθώσεις τού Συντά φισίν του ώς άναγκαίου. Έ ξ όσων
όμως ήδυνήθημεν νά διακριβώσωμεν
γματος τής Έπιδαύρου.
Ή Συνέλευσις τού Άστρους μετα ό οργανισμός ουτος δέν έψηφίσθη.
ξύ τών άλλων άποφάσεών της διέ 'Η Κυβέρνησις μετά τήν συγκρότησίν της άπεδύθη εις άγώνα οργα
λυσε καί τάς έπί μέρους. Γερουσίας,
νωτικόν, ούχί ήττον όμως συνήντησε
συνήνωσεν όλας τάς διοικήσεις καί
δυσκολίας καί άντιδράσεις».
άναθεώρησε μερικώς διά τού ΛΗ' πολλάς
'Η άνακαίνισις τών έξουσιών δέν
15-4-1823 Ψηφίσματος της τον περί
’Οργανισμού τών Ελληνικών έπαρ- συνετέλεσε ποσώς εις τήν πρόοδον
χιών ύπ’ άριθμ. 12]1822 νόμον, δη- τής εύταξίας. Ούδείς τών οργανικών
ήδύνατο νά έφαρμοσθή εις τα
μοσιευθέντα εις τον Κώδικα Νόμων νόμων
μεγάλα
συμφέροντα έκ τών οποίων
ύπό τον αυτόν άριθμόν 12. Κατά τον
έφαίνετο
ότι έκινήθη ή κατασκευή
νόμον τούτον «έκαστον χωρίον έχει
των».
δημογέροντας άναλόγωςτοΰάριθμού
Μετά τήν λήξιν τών έργασιών τής
τών οικογενειών. Τά μέν δηλαδή
μέχρι 100 οικογενειών ένα, τά δέ Συνελεύσεως τό έκτελεστικόν μετεμέχρι 200 δύο, τά μέχρι 300 τρεις, φερε τήν έδραν εις Τρίπολιν. Έκεΐ
τά δέ μέχρι 400 τέσσαρας. 'Όσα όμως μετεφέρθησαν καί αί έριδες
έχουσι περισσοτέρας τών 400 δεν καί ή διχόνοια, αί όποϊαι εϊχον προέκλέγουσιν ύπέρ τούς τέσσαρας. κληθή κατά τάς έργασίας τής Συνε
Έκάστη κωμόπολις καί ή πρωτεύ λεύσεως καί άνεζωπυρώθησαν έκ
ουσα τής έπαρχίας έχει δημογέρον τού τρόπου διανομής τών έξουσιών
τας μέ τήν αύτήν άναλογίαν». Κατά καί συγκροτήσεως τής διοικήσεως.
τά λοιπά ισχυεν ή ρύθμισις ή ύπό τού Τελικώς έπήλθεν ή ρήξις. Ό ΚολοΝόμου 12J1822 προβλεπομένη. Έπη- κοτρώνης μετά τών φίλων του έγκακολούθησεν ή έκλογή Κυβερνήσεως τέλειψε τήν Τρίπολιν καί άπήλθεν
Βουλής καί ή Συνέλευσις μεσοΰντος εις Σολίμναν, χωρίον ολίγον έξωθι
τού ’Απριλίου διελύθη χωρίς νά τής Τριπόλεως, όπου άπεφάσισαν
ολοκληρώση τό συντακτικόν της τήν σύγκλησιν συνελεύσεως. Έν
εΡγον. Τα δύο κυρίαρχα σώματα τό άναμονή τελεσφορήσεως τών ένερ’Εκτελεστικόν καί τό Βουλευτικόν γειών των, προέβησαν εις πράξεις

ταξύ των πολιτικών καί στρατιωτι
κών. 'Η εις την κορυφήν διένεξις
έπέφερεν άναταραχήν καί εις τάς
τοπικάς διοικήσεις, μέ άποτέλεσμα
νά χαλαρωθή ή δραστηριότης των
καί νά διαταραχθή ή δημοσία τάξις
καί ή άσφάλεια.

καταλυούσας τό κύρος τής Κυβερνή
σεως. Διώρισαν νέους έφορους. Ε ν 
τεύθεν έπήλθεν χαλαρότης τής διοικήσεως καί μείωσις τού γοήτρου τής
έξουσίας. 'Ως ήτο επόμενον καί ή
δραστηριότης τών άστυνομικών ορ
γάνων έμειώθη καί ή τάξις διεσαλεύθη. Συμφιλιωτικαί προσπάθειαι
έπέφερον τήν συνδιαλλαγήν. 'Ο Κολοκοτρώνης συμμετέσχε τής Κυβερ
νήσεως ώς ’Αντιπρόεδρος. Πρώτον
έργον τούτου ήτο ή άποπομπή τού
'Υπουργού ’Αστυνομίας Γεωρ. Αΐ
νιάν. Ούτως ή δημοσία τάξις καί
άσφάλεια ύπέστησαν καί νέον πλήγμα
Παρ’ όλα ταΰτα τό χάος καί ή
σύγχυσις συνεχίσθησαν. Αί διενέξεις
οχι μόνον δέν άπέλλιπον άλλά του
ναντίον ένετάθησαν καί δή αύτήν
τήν φοράν ύπό τών φίλων τού Κολοκοτρώνη, οί όποιοι έθεώρησαν ότι
έπροδόθησαν ύπό τού Κολοκοτρώνη.
'Η διαμάχη αυτή είχε τόν άντικτυπόν
της καί εις τά όργανα τής διοικήσεως, τά όποια έπηρεάζοντο άπό
τήν πολιτικήν διαμάχην καί τήν άταξίαν.
'Η σοβαρά αύτη κρίσις προεκάλεσε τήν άντικατάστασιν τού έκτελεστικού χάριν τής έθνικής ένότητος.
Εις τήν νέαν Κυβέρνησιν 'Υπουργός
τών Εσωτερικών καί προσωρινώς
τής ’Αστυνομίας άνέλαβεν ό Γρηγ.
Δίκαιος—Παπαφλέσσας, ό όποιος
βραδύτερου, ’Οκτώβριος 1824 άνέ
λαβεν 'Υπουργός ’Αστυνομίας. Ό
Παπαφλέσσας σοβαράς κατέβαλε
προσπάθειας πρός τόν σκοπόν παγιώσεως τής δημοσίας τάξεως καί
άσφαλείας καί άνυψώσεως τού γοή
τρου τής άστυνομίας.
Πρός τούτο έπεδίωξε τήν δημιουρ
γίαν άστυνομικών άρχών εις ολόκλη
ρον τήν χώραν καί ιδιαιτέρως εις τήν
πρωτεύουσαν, τό Ναύπλιον, διά λό
γους προβολής καί πρός πάταξιν
τής κατασκοπείας, ή οποία ώργίαζε
κυριολεκτικώς, ιδία μεταξύ τών άλλοδαπών, οί όποιοι έξυπηρέτουν
ίδια έκαστος συμφέροντα. .’Αλλά
καί τά μέτρα ταύτα δέν έτελεσφόρησαν , διότι δυστυχώς ή Κυβέρνησις δέν ήδύνατο νά έπιβληθή εις
τούς παρανομοΰντας, τόσον εις τήν
ξηράν, όσον καί εις τήν θάλασσαν.
Ό Γρηγ. Δίκαιος διετήρησε τό
'Υπουργεϊον ’Αστυνομίας μέχρι τής
10-3-1825, οπότε διά τού ύπ’ άριθ.
4503 προβουλεύματος τού Εκτελε
στικού, έγκριθέντος καί ύπό τού
Βουλευτικού κατά τήν συνεδρίασίν
του τής 10-3-1825, 'Υπουργός διωρίσθη ό Δ. Δεσύλλας.
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Συνέλευσις.

Ρύθμισις των διοικητικών
πραγμάτων υπό τής Γ'
Εθνικής των Ελλήνω ν
Συνελεύσεως.
Άλλα καί ή νέα ρύθμισις τοϋ
Κυβερνητικού θέματος δεν συνετέλεσεν εις την πολιτικήν ήσυχίαν καί
ήρεμίαν. Τα μέλη τοϋ παλαιού ’Εκ
τελεστικού μετά των άντιπολιτευομένων τώρα την Κυβέρνησιν άνέπτυξαν ζωηράν άντικυβερνητικήν
δράσιν, ήτις δυστυχώς κατέληξεν
εις εμφύλιον πόλεμον, ό όποιος,
άφοΰ κατετυράννησε την χώραν έπί
μακρόν, έδέησε τελικώς να λήξη διά
τής χρρηγήσεως γενικής άμνηστείας
καί τής άποφάσεως συγκροτήσεως
τής Γ'. των Ελλήνων Εθνικής
Συνελεύσεως.
Συμφώνως προς τάς άποφάσεις
τής έν Άστρει Συνελεύσεως ή νέα
συνέλευσις έπρεπε νά συγκληθή με
τά διετίαν, πλήν δεν έπετεύχθη αυτή
έγκαίρως, λόγω των πολεμικών γε
γονότων. Ή νέα συνέλευσις συνήλθεν εις ’Επίδαυρον την 6 ’Απριλίου
1826 καί την 12 τοϋ ίδιου μηνός εξέ
λεξε νέαν προσωρινήν Κυβέρνησιν
ύπό τον Άνδρ. Ζαίμην, ΰπό τον
τίτλον «Διοικητική Επιτροπή τής
Ελλάδος», εις τήν οποίαν άνέθεσεν
έν λευκώ τήν διακυβέρνησιν τής χώ
ρας. Ή Συνέλευσις εκείνη, λόγω
τής πτώσεως τοϋ Μεσολογγίου καί
τών έπαπειλουμένων άλλων δεινών
διά τοϋ ψηφίσματος τής 14-4-1826
άνέβαλε τάς εργασίας της διά τον
Σεπτέμβριον ή ’Οκτώβριον καί οϋτω
ούδέν έτερον διοικητικόν μέτρον
έλαβε. Τά άστυνομικά πράγματα
παρέμεινον ώς είχον πρότερον, ή
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τάξις καί ή άσφάλεια όμως έπεδεινώθησαν. Παρελθούσης τής προθεσ
μίας προς έπανάληψιν τών εργασιών
τήα
άναβληθείσης Γ'. ’Εθνικής
Συνελεύσεως ή Κυβέρνησις άπέστειλε προκήρυξιν ύπό ήμερομηνίαν
2-8-1826 καί ώριζε τόπον συνεδριά
σεων τήν νήσον Πόρον διά λόγους
άσφαλείας. Άνεφύησαν διαφωνίαι
ώς πρός τον τόπον καί αί άπόψεις
διηρέθησαν. Άλλοι συνήλθον εις
Έρμιόνην καί άλλοι εις Αίγιναν.
Άμφότεραι αί παρατάξεις προέβαινον εις πράξεις σκοπούσας νά
έμφανίσουν ταύτας ώς αποφάσεις
τής Συνελεύσεως. Προ όμως τοϋ
κινδύνου νά δημιουργηθοΰν δύο συνε
λεύσεις καί νά έμφανισθή ή χώρα εις
τό εξωτερικόν διηρημένη καί άλληλομισουμένη, τή παρεμβάσει τών
φιλελλήνων Κόχραν καί Τσώρτς,
συνεφωνήθη νά συνέλθη ή Συνέλευσις
έν Τραιζήνι (Δαμαλάς) όπου προσήλθον άπαντες οί πληρεξούσιοι καί
ουτω έπανελήφθησαν αί έργασίαι τής
άναβληθείσης Γλ ’Εθνικής Συνε
λεύσεως. Μεταξύ τών πρώτων απο
φάσεων ήτο καί ή έκλογή τοϋ ’Ιωάν.
Καποδιστρίου ώς Κυβερνήτου τής
Ελλάδος (3-4-1827). ’Ακολούθως
διά τήν διακυβέρνησιν τής Χώρας
μέχρι τής άφίξεως τοϋ νέου Κυβερ
νήτου έξελέγη 3μελής «Άντικυβερνητική Επιτροπή».
Μετά ταΰτα ή Συνέλευσις έχώρησεν εις άλλας τινάς άποφάσεις καί
τήν 1-5-1827 έψήφισε τό Σύνταγμα
τής χώρας έξ 150 άρθρων ύπό τον
τίτλον «Πολιτικόν Σύνταγμα τής
Ελλάδος». Διά τοϋ Συντάγματος
έκείνου κατωχυροΰντο αί άτομικαί
έλευθερίαι καί ώργανοΰτο τό Κράτος
κατά τά φιλελεύθερα Δυτικά Κράτη.
Τά Υπουργεία μετωνομάσθησαν

Γραμματεΐαι. Ή έξουσία τή ς’Αστυ
νομίας περιωρίσθη. Διά τοϋ νέου
τούτου Συντάγματος ή ’Επικράτεια
διηρέθη εις επαρχίας (θέματα) εις
έκάστην τών όποιων διωρίζετο ύπό
τής Κυβερνήσεως Διοικητής, όστις
ήτο έπί κεφαλής όλων τών διοικητι
κών 'Υπηρεσιών. Ό Κυβερνήτης
έκτος τοϋ διορισμού τών διοικητικών
καί λοιπών άρχόντων, προσδιώριζε
καί τά καθήκοντα έκάστου τούτων.
Διά τοϋ Συντάγματος τής Τροιζήνος
τό 'Υπουργεΐον τής Αστυνομίας
συνεχωνεύθη μέ τό τοιοΰτον τών
’Εσωτερικών, εις τό όποιον ολίγον
βραδύτερον διωρίσθη ό Άναστ.
Λόντος. Τά άστυνομικά πράγματα
παρέμεινον ώς εϊχον καθορισθή ύπό
τών προηγουμένων συνελεύσεων καί
Κυβερνήσεων. Έ κ τών άνωτέρω
έκτενώς έκτεθέντων προκύπτει ότι
τά άστυνομικά πράγματα κατά τούς
χρόνους τής έπαναστάσεως οΰτε
ώρισμένην γενικήν μορφήν είχον, οΰτε
σταθερότητα έν τή πράξει. Κατά τούς
διορισμούς ένίοτε έδίδοντο διάφορα
ονόματα εις τούς άστυνομικούς άρχον
τας, ώς Αρμοστής ή Φροντιστής
τής ’Αστυνομίας, ύποφροντιστής,
Γενικός ’Αστυνόμος, Ύπαστυνόμος,
’Αστυνομικός ’Έφορος, Έφορος έπί
τών ήθών, ’Επιστάτης, Πολιτάρ
χης κ.λ.π. ’Αλλά καί ή έξουσία τών
άστυνομικών τούτων οργάνων ήτο
σκιώδης, διότι οΰτε συναφείς νομικαί
διατάξεις καθοριστικαί τών καθη
κόντων των καί έκτάσεως τής έξουσίας των ύπήρχον, οΰτε δύναμιν ανα
γκαστικής έπιβολής διέθετον έλλείψει δυνάμεως. Τά πολεμικά πράγμα
τα καί αί πολιτικαί διενέξεις, έπροκάλουν σύγχυσιν καί σοβαρώς έπηρέαζον τά άστυνομικά πράγματα.
Οΰτω λοιπόν εϊχεν όργανωθή ή
Διαίκησις καί συνεπώς καί ή ’Αστυ
νομία καί εις τοιαύτην κατάστασιν
εύρεν αύτάς ό Κυβερνήτης ’Ιωάν.
Καποδίστριας. ’Εάν ό ’Έφορος, ό
Δημογέρων ή ό ’Αστυνόμος ήτο δί
καιος, φιλάνθρωπος καί πεπαιδευ
μένος, ή άσκησις τής άστυνομικής
έξουσίας έβαινεν καλώς καί έδραιοΰτο ή άσφάλεια καί ή τάξις. Ά ν
τουναντίον, δπερ καίτό συνηθέστερον,
ό άστυνομικός άρχων ήτο άπαίδευτος,
άναξιοπρεπής, άπληστος, έγωϊστής
καί αύθαίρετος, τότε τά πράγματα
έβαινον άπό τοϋ κακοϋ εις τό χειρό
τερον.

Τό τελευταΐον μέρος εις τό
έπόμενον τεύχος.

Εισαγωγή
Τό ’Α ρ χα ιο λ ο γικ ό Μ ουσείο 'Η ρ α 
κ λ είο υ Κ ρή τη ς είν α ι μ εγ ά λ η ς σ π ο υ δα ιό τη το ς δ ιό τ ι ο ΐ αίθουσες το υ π ε—
ρ ιέχ ο υ ν π ο λ ύ τιμ ο υ ς π α νά ρ χ α ιο υ ς θη
σαυρούς , δ ε ίγ μ α τα π ο λ ύ τ ιμ α το ύ πο
λ ιτισ μ ο ύ π ο ύ ά ν ε π τύ χ θ η σ τή ν Κ ρη τι
κή Υή · Τ ά σ π λ ά χ ν α τή ς ή ρ ω ϊκ ή ς α ύ τή ς
γ η ς δ ιε φ ύ λ α ξ α ν έ π ί α ιώ ν ες τ ά ευρή
μ α τα α ύ τά π ο ΰ έφ ερ α ν στο φ ω ς οΐ
μ έ χ ρ ι σήμερα ά να σ κ α φ ές κ α ί κ α τ έ δ ε ιξα ν δ τ ι ή Μ εγαλόνησος Κ ρήτη ή τα ν
γ ιά π ο λ ύ χρ ό νο έξαίρετο π ο λ ιτ ισ τικ ό
κ έντρ ο το ΰ Μ εσογειακού χ ώ ρ ο υ . Σ τ ίς
α ϊθουσές το υ έχ ο υ ν έκτεθή μ έ Ιδιαίτε
ρη φ ρ ο ν τίδ α τ ’ ά ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε υ τ ικ ώ τ ε ρα έργα τ έ χ ν η ς άπό τή ν Ν εολιθική έ π ο χ ή μ έ χ ρ ι το ύ τέλ ο υ ς τή ς Ρ ω μ α ιο κ ρ α 
τ ία ς το ύ ν η σ ιο ύ . Κ άθε "Ε λλη να ς π ο ύ
έπ ιθ υ μ εί νά έχ η ό λ ο κληρω μένη εικό
να τή ς Κ ρ η τικ ή ς τ έ χ ν η ς , ό φ ε ίλ ε ι νά
έ π ισ κ εφ θ ή τό Μ ουσείο Η ρ α κ λ ε ίο υ τό
όποιο π α ρ ο υ σ ιά ζει ζω ν τα ν ό τό ν π α ν ά ρ χα ιο α ύτό π ο λ ιτισ μ ό κ α ί τό μ εγα 
λείο τή ς Μ ινω ϊκ ή ς Κ ρ ή τ η ς .

Έγχρωμο ανάγλυφο τον «πρίγκηπος
μέ τά κρίνα» ή όπως τόν ονομάζουν οί
ειδικοί τοϋ ((βασιλέως—άρχιερέως». Ή
θαυμάσια αέ έκφραση νεανική μορφή φορεί τό μινωϊκό περίζωμα και στό κεφάλι
ένα θαυμάσιο στέμμα, άπό κρίνα καί
φτερά παγωνιού.
Μέ τό αριστερό τον χέρι κρατούσε καί
ίσως έσυρε κάποιο ιερό ζώο.
’Ανάκτορο Κνωσόν. 1500 π.Χ. περίπου.

‘Ε π ι μ έ λ ε ι α
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Άνθ)στοΟ Χωροφυλακής

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΟΥ«10 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
"Ιδρυση και οργάνωση τοϋ Μουσείου.
·>

Κρήτες άρχαιολόγοι ήταν οί ιδρυτές
τοΰ Μουσείου ’Ιωσήφ Χατζηδάκης καί
Στέφανος Ξανθουδίδης. Ό πρώτος μάλι
στα, σάν Πρόεδρος τοΰ Φιλεκπαιδευτι
κού Συλλόγου 'Ηρακλείου (1878), είσηγήθη άρμοδίως τήν προστασία τών μνη
μείων καί τών άρχαίων έργων τέχνης μέ
προφανή σκοπό τήν ίδρυση Μουσείου εις

τό Ηράκλειο. Σιγά σιγά άγοράσθησαν
ή προσεφέρθησαν σημαντικά έργα τέχνης
καί έδημιουργήθη ή πρώτη άρχαιολογική
μουσειακή συλλογή τής Κρήτης (1883),
ή όποια γρήγορα έπλουτίσθη μέ πολλα
πλά ευρήματα άνασκαφών καί έστεγάσθη
άρχικά εις τόν περίβολο τοΰ πολιούχου
τής πόλεως Αγίου Μηνά. Ή έξαιρετική

αυτή συλλογή μετεβλήθη εις Μουσείο
μοναδικής σημασίας γιά τόν Κρητικό
χώρο μέ τήν ευκαιρία τής αυτονομίας
τοΰ νησιοΰ (1900). Οί προαναφερθέντες
έπιφανεΐς Κρήτες άρχαιολόγοι, σάν Έφο
ροι ’Αρχαιοτήτων, έπέτυχαν μέ πολλούς
άγώνες τήν άνέγερση τής πρώτης αίθου
σας (1904—1907) γιά τήν στέγαση τών
συγκεντρωθέντων άρχαιολογικών θησαυ
ρών. Ό έξέχων άρχαιολόγος Παναγιώτης
Καββαδίας, σάν γραμματεύς τής ’Αρχαιο
λογικής 'Εταιρείας, καί ό γερμανός άρχιτέκτων — άρχαιολόγος DORPFELD

563

έξεπόνησαν τό κλασσικιστικό σχέδιο
τοΟ Μουσείου, σύμφωνα μέ τό όποιο
συνεπληρώθη (1912) ή δυτική του πτέ
ρυγα. Χτόν χώρο αυτό έφυλάσσοντο όλα
τά έργα τέχνης μέχρι τό 1937 πού άρχισε
ή οίκοδόμηση τού σημερινού Μουσείου
πού έτελείωσε μέ τήν έναρξη τού Β'. παγ
κοσμίου πολέμου (1940). Μεταπολεμικώς
έγιναν σημαντικές κτηριακές βελτιώ
σεις μέ τήν προσφορά τού προσωπικού
καί τών Εφόρων τού Μουσείου Νικολά

ου Πλάτωνα καί Στυλιανού ’Αλεξίου καί
έχωρίσθη είς τρία τμήματα πού περιέλα
βαν τήν τουριστική έκθεση άντικειμένων
(Α'. τμήμα), τις έπιστημονικές συλλογές
(Βλ τμήμα), τά διάφορα άλλα άντικείμενα
καί τό νέο υλικό τών άκαταγράφων έρ
γων (Γ'. τμήμα). Ή έξαγορασθεΐσα ιδιω
τική συλλογή Γιαμαλάκη τό 1962 έδωσε
νέο χαρακτήρα στό Μουσείο τό όποιο
άπέκτησε 4 νέες αίθουσες τό 1964 καί
έπήρε τελικά τήν σημερινή του όψη.

Προέλευση εκθεμάτων — άνασκαφές.
Τά έκθέματα τού Μουσείου έπλουτίσθηοαν κυρίως άπό τά ευρήματα τών
γενομένων άνασκαφών είς διάφορα ση
μεία τού νησιού. Κατά τήν Αλ περίοδο
τών άνασκαφών, Ιταλοί έπιστήμονες συνεκέντρωσαν (1870- 1899) άξιόλογο υλικό
έπιγραφών. Ό άρχαιολόγος Μίνως Καλο
καιρινός άνέοκαψε άποθήκες τού άνακτόρου τής Κνωσού (1878). Ό Φιλεκπαι
δευτικός Σύλλογος Ηρακλείου μέ τόν
άρχαιολόγο HALBHERR άνέσκαψε τά
σπήλαια ’Ιδαϊο 'Αντρο καί Σπέος Είλειθυίας (1884). ’Επιφανείς Έλληνες καί ξένοι
έπιστήμονες άνεκάλυψαν έξοχα Μινωικά
μνημεία (συνοικισμούς, νεκροταφεία, τά
φους, άνάκτορα, σπίτια κ. ά.) καί συγκέν
τρωσαν θαυμάσια έργα τέχνης κατά τήν
Β'. περίοδο (1900—1914). Ό Στέφανος
Ξανθουδίδης άνέσκαψε τά νεκροταφεία
τής Φαιστού, τών Μουλιανών καί τής Σητείας, έξαίρετο οικοδόμημα εις Χαμαίζι,
συνοικισμούς είς Μεσσαρά κ. ά. ’Ιταλοί
άρχαιολόγοι έξερεύνησαν τά έρείπια τής
άρχαίας Γόρτυνος καθώς καί χριστιανι
κές βασιλικές είς Λεβήνα καί Μαυρόπαπα. Ό ’Ιωσήφ Χατζηδάκης έξερεύνησε μέσο —ύστερομινωικούς τάφους είς
Γάζι καί Γοΰρνες, μινωικά μέγαρα είς
Τύλισο κ. ά. Ή τριανδρία Χατζηδάκη,
DAWKINS καί HOGARTH άνέσκαψε τά
σπήλαια Καμαρών, Ψυχρού καί Άρκαλοχωρίου.Οί HALBHERR καί PARIBENI
άνεκάλυψαν τήν έπαυλη τής 'Αγίας Τριάδος καί οί HALBHERR καί PERNIER
άνεκάλυψαν τά άνάκτορα τής Φαιστού.
’Αμερικανοί άρχαιολόγοι έρεύνησαν χώ
ρους τής ’Ανατολικής Κρήτης καί τό Πα
νεπιστήμιο τής Πενσυλβανίας ήρεύνησε
τήν προϊστορική πόλη Γοορνιά τής Ίεραπέτρας κ. ά. Κατά τήν Γ'. περίοδο τών
άνασκαφών (1914- 1939) ό ’Ιωσήφ Χα
τζηδάκης άνέσκαψε τό τρίτο μινωικά
άνάκτορο τών Μαλίων καί ό Στέφανος

Ξανθουδίδης έξερεύνησε μινωικό μέγαρο
τής θέσεως Νίρου, πρωτομινωικό τάφο
στον Πύργο κ. ά. Ό άείμνηστος άρχαιολόγος Σπΰρος Μαρινάτος άνέσκαψε
άρκετούς χώρους τής Κεντρικής καί τής
Δυτικής Κρήτης. Ή Γαλλική ’Αρχαιο
λογική Σχολή άνεκάλυψε στά Μάλια
μεγάλο άνάκτορο, νεκροταφεία καί σπί
τια στήν ’Ανατολική Κρήτη κ. ά. Ή
Βρεττανική ’Αρχαιολογική Σχολή άνέ
σκαψε τό όροπέδιο τού Λασηθίου, χώ
ρους τής Σητείας, τόν ύπομινωικό συνοι
κισμό στό Καρφί, σπήλαια κ. ά. Ή ’Ιτα
λική ’Αρχαιολογική Σχολή ήρεύνησε
στρωματολογικά τό άνάκτορο τής Φαισ
τού, τίς περιοχές Κυδωνιάς, Άξοΰ, Λαππα κ. ά. Γερμανοί άρχαιολόγοι ένήργησαν άνασκαφές κατά τήν Δ', περίοδο
(1940 - 1956) στό Άπεσωκάρι, τό Μονα
στηράκι Άμαρίου, τό Άκρωτήρι Χανιών
κ. ά. ’Ιδιαίτερα όμως πρέπει νά άναφερθή
ό πρωτεργάτης τών Κρητικών άνασκα
φών, έξέχων Άγγλος άρχαιολόγοςΕ VANS
(1851 - 1941) ό όποιος άρχικά έξερεύνησε
τόν Ά γιο ’Ονούφριο. Αργότερα μέ τούς
συνεργάτες του WACE, HOGARTH καί
MACKENZIE άνεκάλυψε καίάνέσκαψε
άνακτορικούς χώρους τής Κνωσού, τίς
νεκροπόλεις Ίσοπάτων καί Τζαφέρ Παπούρα, τό μινωικό όδικό δίκτυο τής Κρή
της, τά λιμάνια Κατσαμπά καί Κομμού
κ. ά. Βασική μελέτη γιά τήν ίστορία τής
Κρήτης άποτελεϊ τό έργο του «Τό Άνά
κτορο τού Μίνωα στήν Κνωσό «Λονδίνο
1921 - 1936. Ή Ελληνική Αρχαιολο
γική υπηρεσία παράλληλα πρός τίς μέχρι
σήμερα άνασκαφές της, συνέβαλε Ιδιαί
τερα στήν άναστήλωση άνακτόρων, με
γάρων καί συνοικισμών καί τήν έξερεύνηση πολλών άλλων χώρων τής Κρήτης.
Ταύτόχρονα ένίσχυσε τούς ένεργήσαντες άνασκαφές στήν Κρήτη ξένους καί
έλληνες άρχαιολόγους.

Αίθουσες καί έκθέματα τοϋ Μουσείου.
Νεολιθικά: Μυστηριώδες έμεινε γιά
πολύ καιρό τό παρελθόν τού νησιού τυ
λιγμένο στόν πέπλο τών θρύλων καί τής
μυθολογίας. Άπό τούς άνακαλυφθέντες
προϊστορικούς συνοικισμούς τών άνα
κτόρων τής Κνωσού καί τής Φαιστού
καθώς καί τών σπιτιών τού Κατσαμπά
καί τού όροπεδίου τής Σητείας, προέκυψε
τό συμπέρασμα ότι ή Κρήτη κατοικήθη άπό τήν Νεολιθική έποχή. ’Ενδεί
ξεις γιά τό έμπόριο τών κατοίκων της
έχομε άπό κομμάτια τού όψιανοΰ λίθου.
Ή ύπαρξη άνεπτυγμένης μικτής οικο
νομίας (γεωργίας - κτηνοτροφίας) άπεδείχθη άπό τά ζωολογικά εύρήματα καί
τούς σπόρους δημητριακών είδών. Δύο
πήλινα άγγεία δίνουν πληροφορίες γιά
τήν καθημερινή ζωή τους. Ή άνεύρεση
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τάφων 7 παιδιών πού έτάφησαν είς δά
πεδα σπιτιών, άφοΰ δέν ύπήρχον τότε νε
κροταφεία, μαρτυρεί τήν ύπαρξη τής
Προκεραμεικής Τέχνης. Πήλινα θεμέ
λια τοίχων σπιτιών τής Κνωσού, ίχνη
φωτιάς, κυκλική αύλή, στέγες σπιτιών
άπό κλαδιά μέ πηλό κ. ά. άνήκουν στήν
άρχαιότερη Νεολιθική φάση I (5700 4000 π.Χ.). Εις τά άνευρεθέντα άνοιχτόστομα άγγεία μέ λεία έπιφάνεια, φαίνεται
καθαρά ή άνεξέλικτη Κεραμεική Τέχνη.
Τά ειδώλια είναι άβέβαιης σημασίας καί
γενικά τά στοιχεία τέχνης αύτής τής φάσεως είναι πτωχά. Ή άρχαιότερη Νεολι
θική II φάση (4000—3000 π.Χ.) τής τέχνης
προσδιωρίσθη άπό τίς ένδείξεις έστιών,
τά σκηφοειδή άγγεία, τά μικροαντικείμενα (ρόπαλα, έργαλεΐα, πελέκεις κ. ά.)

τά είδώλια, τά άντικείμενα τής ύφαντικής, τά θεμέλια σπιτιών βράχου τής Κνω
σού (χρονολόγηση τού ραδιενεργού άν
θρακα) κ. ά. Μινωικά καί μετέπειτα περιό
δων: Στά σπήλαια τής Γόρτυνος καί άλλού εύρέθη τό διάγραμμα τού Λαβυρίν
θου καί άλλα έργα. Τό βασικό έξ άλλου
σχέδιο τού άνακτόρου τής Κνωσού πού
βρήκε ό EVANS όμοιάζει μέ τόν Λαβύ
ρινθο (LABRUS = λάβρυς = πέλεκυς)
πού είναι έργο τού Δαιδάλου καί ήταν
κατοικία τού Μινωταύρου στόν όποιον
οί Αθηναίοι έπλήρωναν φόρο αίματος
κατά τήν μυθολογία. Ό θρύλος τού Μίνωα, ό Θησέας, ή Αριάδνη, ό Μινώταυ
ρος, τά ταυροκαθάψια καί άλλα μυθολο
γικά στοιχεία έχουν σχέση μέ τήν ιστο
ρική άλήθεια, σύμφωνα μέ τά πορίσματα
τής Γεωγραφίας καί τά εύρήματα τής
Αρχαιολογίας. Ή Κρήτη άπεδείχθη ό
πιό προνομιούχος τόπος τής μυθολογίας.
Ό πολιτισμός καί ή τέχνη της έπήραν
τό όνομα τού πανίσχυρου βασιλιά Μίνωα
πού έτοποθετήθη μεταξύ μύθου καί ιστο
ρίας. Ήταν σύμβολο τής Κρητομινωικής κυριαρχίας ή όποια έπεβλήθη στόν
μεσογειακό χώρο, τήν 'Ελλάδα καί τήν
Εύρώπη. Οί Κρητομινώοι ώργανώθησαν
άριστοκρατικά μέ πολίτευμα θεοκρατικό
στήν Κνωσό, τήν Φαιστό καί τά Μάλια.
Τό μινωικό πάνθεο άντιπροσώπευε τήν
μορφή τής μητέρας φύσεως. Ή βλάστηση
τής φύσεως φαινόταν είς τόν θνήσκοντα
νεαρό θεό πού ξαναζωντάνευε κάθε χρόνο.
Ό άρσενικός θεός έμφανιζόταν σάν ταύ
ρος καί ή θεά τής γονιμότητος σάν μη
τέρα. Τά πολύχρωμα άγγεία, τά άγάλματίδια, τά διαζώματα, τά είδωλα, τά έργα
λεΐα, οί πελέκεις, τά κεραμεικά καί ταφικά σκεύη, τά κύπελλα καί τά λατρευτικά
σκεύη (κέρνοι), οί σφαιρικές πυξίδες,
οίνοχόες, τά άγγεία ρυθμού βασιλικής, οί
BARBOTINE καί Αγίου Όνουφρίου, τό
σπονδικό άγγεϊο τής μεγάλης μητέρας
θεάς, τό όμοίωμα ιερού πλοίου, ή σαρκο
φάγος τού τάφου τού Πύργου, τά έλεφάντινα είδώλια τής Αγίας Τριάδος καί τού
σπηλαίου τής Τραπέζης Λασηθίου, οί
ποικιλόσχημες σφραγίδες, τά περιδέ
ραια καί τά χρυσά κοσμήματα, τό ποτήρι
τού Πύργου, τά πλαστικά άγγεία, ό Βαβυλωνιακός κύλινδρος τού Χαμμουραβή
(1750 π. X.) καί άλλα θαυμάσια εύρήματα
τής Προανακτορικής Μινωικής Τέχνης
κοσμούν τήν Αίθουσα I τού Μουσείου.
Είς τήν Αίθουσα II ύπάρχουν προϊόντα
τής Παλαιοανακτορικής Μινωικής τέ
χνης άπό τά άνάκτορα τής Κνωσού, τών
Μαλίων καί τής Ίεράς Κορυφής. Α γ
γεία ρυθμού βασιλικής, είδώλια τής Τυ
λίσου, όμοιώματα ζώων, άναθηματικά
είδώλια καί σκεύη άπό ιερά. Σπονδικά
σκεύη, ιερά πλοία, ψάρια, πέτρινοι βω
μοί, κεραμεικά τής Κνωσού, ταφικός πί
θος καί σαρκοφάγος τού Προφήτη Ήλία τής Κνωσού, τάματα, τρικιόνιο ιε
ρό μέ περιστέρια (σύμβολο έμφανίσεως
τής θεότητος), πλακίδια, σφραγίδες τού
έργαστηρίου σφραγιδογλυφίας τών Μα
λίων, πινακίδες, δισκία καί ράβδοι μέ
γραφή ιερογλυφική άπό τά Μάλια καί
τήν Κνωσό κ. ά. Ή Αίθουσα III έχει πολύ
χρωμα άγγεία ιερού σπηλαίου τής Φαι
στού πού άποτελοΰν τά πρώτα εύρήματα
τού Καμαραϊκού ρυθμού, σειρά άγγείων
καί κυπέλλων. Αντικείμενα καί σκεύη
λατρείας, κρατήρ, οίνοχόη καί πίθος μέ
ψάρια πού είναι τό πρώτο δείγμα τής
μινωικής άγγειογραφίας μέ τήν άπεικόνιση τής φύσεως. Καρποδόχη, άποτυπώματα σφραγίδων μέ διακόσμηση καί
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Ιερές παραστάσεις καί πήλινα άντικείμενα άπό τό άνάκτορο τής Φαιστού μέ
λείψανα πραηογραμμικής καί Ιερογλυ
φικής γραφής. Άξιος ιδιαίτερης προσο
χής είναι ό ένεπίγραφος πήλινος ΔΙΣΚΟΣ
ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ πού άνάγεται στήν άρχή τής νεοανακτορικής περιόδου. Έ χει
ιερογλυφικά σύμβολα άποτυπωμένα μέ
σφραγίδες στις δύο πλευρές του. Ή έπιγραφή του είναι σπειροειδής καί οί λέ
ξεις της χωρίζονται μέ γραμμές κάθετες.
Κάθε σημείο άποτελεΐ χωριστή συλλαβή.
Ώρισμένα όμως σημεία είναι Ιδεογράμ
ματα πού καθένα δηλώνει διαφορετικές
έννοιες. Τά σημεία είναι 45 τύπων καί
άπεικονίζουν άνδρικές ή γυναικείες μορ
φές, πουλιά, ψάρια, έντομα, καθίσματα,
πλοία, άλέτρια ή άλλα έργαλεΐα. Σύμφω
να μέ πρόσφατο δημοσίευμα τής έφημερίδος SUN DAT TIMES Βούλγαροι έ*ιστήμονες Ισχυρίσθησαν πώς άπεκρυπτογράφησαν πινακίδα τού κυκλικού αύτοΰ
δίσκου πού βρίσκεται στό μουσείο
αύτό. Ό διαπρεπής Βούλγαρος άρχαιολόγος GEORGIEV Ισχυρίζεται ότι έρμήνευσε 241 σύμβολα τού Δίσκου καί
ότι ή έπιγραφή του είναι γραμμένη σέ
μία γλώσσα τών Χετταίων έποικιστών
τής Μ. ’Ασίας οί όποιοι είχαν καταλάβει
καί περιοχές τής Κρήτης (17ος αιών π.Χ.).
Ή άνακάλυψη αύτή έπιβεβαιώνει πληρο
φορίες τής Βίβλου περί μεταναστεύσεων
τού 2.000 π. X. καί ρίχνει νέο φώς στήν
'Ιστορία τής Κρήτης. Στήν Αίθουσα IV
υπάρχουν τά άγγεϊα τών κρίνων, σκεύη
λατρείας, άγγεϊα καί κύπελλα τού ρυθμού
χλωρίδος, σκεύη θαλασσίου ρυθμού,
καί τού κεντρικού ιερού τών άνακτόρων
τής Κνωσού, είδώλιο τής θεάς τών δφεων
(σύμβολο τού σημερινού στοιχειού τών
σπιτιών) καί ταυρόσχημο σπονδικό άγγεϊο. ’Ενεπίγραφα σκεύη, πέτρινοι βω
μοί, όμοιώματα λουλουδιών, άναπαράσταση βυθού μέ άργοναΰτες, χελιδονό
ψαρα, κογχύλια καί βράχους πού άντιπροσώπευαν τήν φύση στό ιερό τής Με
γάλης θεάς. ’Εξαίρετη Συλλογή Χαλκουργημάτων καί άλλα άντικείμενα. Θαυμά
σιο είδώλιο άπό έλεφαντοκόκκαλο είναι
ό ’Ακροβάτης (ταυροκαθάπτης) πού έκτελεϊ άλμα, μετέωρος, στήν ράχη ταύ
ρου. Πέτρινα σκεύη άπό τό θησαυροφυ
λάκιο τού Τρικιονίου ιερού τής Κνωσού
γιά τις σπονδές οί όποιες είχαν γιά βασι
κό σκοπό τήν πρόκληση τής βροχής,
σύμφωνα μέ τις άρχές τής όμοιοπαθητικής μαγείας. Κεφαλή ταύρου (σπονδικό
άγγεϊο) άπό τήν Κνωσό καί άλλα κομψο
τεχνήματα πού προδίνουν υψηλό πολιτι
σμό στόν όποιο έπικρατούσαν τό κυνή
γι, οί άκροβασίες καί τά ταυροκαθάψια
(ταυροπαιδιές). Τά πολυδαίδαλα κρητομινωικά άνάκτορα έσχεδιάσθησαν άπό
ρηξικέλευθους άρχιτέκτονες μέ τέλεια
διάταξη χώρων Καί παρουσίασαν πολύ
χρωμη διακόσμηση, πολυτελή δψη, τέ
λεια τοιχοδομία καί πρωτότυπο υδραυ
λικό σύστημα. Ή οικοδόμησή τους έσημείωσε σταθμό στήν πολιτιστική Ιστο
ρία τής Μινωικής Κρήτης. Ή Αίθουσα
V έχει άγγεϊα τού ρυθμού χλωρίδος πού
μαρτυρούν τήν τότε μεγάλη καταστρο
φή τής Κνωσού άπό τό ήφαίστειο τής
Θήρας. Τρίωτο άμφορέα άπό τό έργαστήριο τού λιθοξόου τής Κνωσού, πέ
τρινα διαζώματα, χάλκινα ειδώλια, σκεύη,
κάλυμμα πυξίδος
άλαβάστρινο
μέ
έπιγραφή Ιερογλυφικής γραφής, άνδρικό
άγαλμάτιο μέ έπιγραφή αίγυπτίου άξιωματούχου. ’Εξαίρετες νεοανακτορικές
σφραγίδες, άμφορείς και όστρακα δια

φόρων ρυθμών. ’Ορθογώνιες πινακίδες
μέ Μινωική Γραφή (γραμμικό σύστημα
Α) άπό τήν Φαιστό, τό Ζάκρο, τήν 'Αγία
Τριάδα, τήν Τύλισο κ.λ.π. Πινακίδες τού
συστήματος Β τής Κνωσού μέ καταγρα
φή προϊόντων καί άλλων ειδών τής έποχής τής τελικής καταστροφής τού άνακτόρου της. Ή γραφή αύτή άποδίδει τήν
Μυκηναϊκή διάλεκτο πού μετέδωσαν οί
’Αχαιοί στήν Κρήτη περί τό 1450 π. X.
’Επιτυχής προσπάθεια άποκρυπτογραφήσεώς της έγινε άπό τόν Άγγλο γλωσσο
λόγο, άρχιτέκτονα καί παλαιό άποκρυπτογράφοτής R.A.F. Μιχαήλ VENTRIS
(1922 - 1956), ό όποίος φαίνεται πώς
ήσπάσθη τήν Ιδέα τού Βουλγάρου άρχαιολόγου GEORGIEV πού ύπέθεσε δτι οΐ
Κρητομυκηναϊκές πινακίδες έγράφησαν
σέ μία ίνδοευρωπαϊκή γλώσσα, παρα
πλήσια τής Ελληνικής. Ό συνεργάτης
του φιλόλογος CHADWICK έδημοοίευσε
τήν μέθοδο VENT RIS στό έργο τού «ΤΗΕ
DECIPHERMENT OF LINEAR Β».
Ή Αίθουσα VI έχει τό είδώλιο τής Κουροτρόφου θεάς μέ τό θείο βρέφος στά
χέρια της. Ταφικά σκεύη, άμφορείς,
θυμιατήρια, ξίφη, μαχαίρια, βέλη, κρά
νη, περιδέραια, χρυσά κοσμήματα καί
άλλα άντικείμενα τών Μυκηναϊκών τά
φων τών Άρχανών κ.λ.π. Άμφορέα άλαβάστρινο μέ έπιγραφή τού αίγυπτίου
Φαραώ Τουθμώσιος Γ'. καί άλλα εόρήματα Νεοανακτορικής καί Μετανακτορικής Τέχνης. Αξιόλογα ευρήματα τής
τέχνης τής Ιδίας έποχής υπάρχουν στήν
Αίθουσα VII άπό μέγαρα, έπαύλεις, σπή
λαια καί άλλα μέρη τής Κεντρικής Κρή
της. Πελέκεις τού μεγάρου Νίρου, σπονδική πρόχους καί άμφορέας μέ περι
κεφαλαίες άπό τάφο τού λιμένα τής Κνω
σού καί χρυσά κοσμήματα τού Χρυσολάκκου Μαλίων. Αγγείο τών θεριστών, κύ
πελλο τής άναφοράς, ρυτό κωνικό μέ
παραστάσεις άθλοπαιδιών, χάλκινα τά
λαντα καί έργαλεΐα άπό τήν έπαυλη τής
Αγίας Τριάδος τής Φαιστού. Ή Αίθουσα
VIII έχει περίεργα σκεύη λατρείας, άμφορεϊς, κεραμεικά ρυθμού χλωρίδος καί
άλλα εύρήματα άπό τό Παλαίκαστρο καί
τό Ζάκρο (Νεοανακτορική Τέχνη), πρό
χους, ρυτά, άμφορείς καί κύπελλα τής
ίερής κοινωνίας άπό τό άνάκτορο τού Ζάκρου. Ή Αίθουσα IX έχει όμοιώματα 2
μικρών παιδιών, σφραγίσματα μέ σκηνές
λατρείας τής θεάς «όρεία μήτηρ» πού
ήταν σύμβολο τού θανάτου τής φύσεως
κατά τό φθινόπωρο, πελέκεις, λύχνους,
άξίνες, όμοιώματα ταύρων καί άλλα εύ
ρήματα κυρίως άπό τήν Ανατολική Κρή
τη. Ή Αίθουσα X έχει χαρακτηριστικά
άγγεϊα τής Μετανακτορικής περιόδου,
θυμιατήρι, πυξίδα, άμφορείς, ειδώλια
θεοτήτων, κεραμεικά τάφων, είδωλα τού
Ιερού τής Μητροπόλεως τής Γόρτυνος,

0
Ή μεγάλη ««θεατώνδφεων». Ειδώλιο
άπό φαγεντιανή. Στά απλωμένα χέρια
τής θεάς έρπει τό φίδι πού ζώνει τόν κορμό
της. Τό στήθος τής θεάς είναι γυμνό άπό
όπου προβάλλουν οί μαστοί, σύμβολο τής
γονιμότητας. Μουσείο 'Ηρακλείου. Ειδώ
λιον τοϋ 1600 π.Χ. περίπου.
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ζώδια καί είδωλα τής Φαιστού, παιδικές
λάρνακες, ανθρωπόμορφα ειδώλια. Ή
Αίθουσα XI έχει πρωτογεωμετρικά καί
γεωμετρικά κεραμεικά συνοικισμού τής
Ίεράπετρας, αναθήματα τού σπηλαίου
τής θεάς τής γονιμότητος. Τά πρώτα σι-,
δερένια άντικείμενα πού δείχνουν o n ή
εισαγωγή τού σιδήρου, άλλαξε τόν τρό
πο ζωής στήν Κρήτη, καθώς καί άλλα
άξιόλογα εύρήματα τής Ύπομινωικής
καί πρώιμης Γεωμετρικής Τέχνης. Ή
Αίθουσα XII έχει κεραμεικά, σαρκοφάγο
τών Γουρνιών, τεφροδόχο τής Κνωσού,
άντικείμενα μικροπλαστικής τού Ίδαίου
Άντρου, χρυσά κοσμήματα τάφων καί
άλλα άντικείμενα τής ώριμης Γεωμετρι
κής καί τής Άνατολιζούσης περιόδου
τής Τέχνης. Πολύτιμοι σαρκοφάγοι ή
λάρνακες πήλινες γιά τήν ταφή τών νε
κρών υπάρχουν εις τήν Αίθουσα XIII.
Οί σαρκοφάγοι ήταν δύο τύπων C λουτηροειδείς καί κιβωτιόσχημες) καί είχαν
μικρό μέγεθος. Τούτο σημαίνει ότι οί
τοποθετούμενοι εις αύτές άνθρωποι ήταν
μικρόσωμοι. Τά θέματα τής διακοομήσεώς τους έξέφραζαν χαρά ή άνεφέροντο
σέ θέματα λατρείας. Διεδόθησαν πολύ
κατά τήν Μετανακτορική περίοδο τής
τέχνης. Θαυμάσιες Τοιχογραφίες υπάρ
χουν στις Αίθουσες XIV, XV καί XVI
τής Νεοανακτορικής Τέχνης. Ή Αίθου
σα XIV έχει τις όμορφες Τοιχογραφίες
τών κυανών κυριών, τών δελφινιών, τών
κρίνων, τών όκτάσχημων δερμάτινων
άσπίδων, τού γρυπός, τής ταυρομαχίας,
τής μεγάλης πομπής τού διαδρόμου τού
άνακτόρου τής Κνωσού, τής θεάς μέ
τήν πολύχρωμη έσθήτα, τής πομπής
ιερέων καί μουσικών καί τής πομπής
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γυναικών. Στό κέντρο τής αίθουσας υπάρ
χει ή μοναδική πέτρινη σαρκοφάγος
μέ ζωγραφική τής λατρείας τών νεκρών
κ. ά. Στή Αίθουσα XV υπάρχει ή έξαίρετη Τοιχογραφία τής Παριζιάνας (θεά
μέ ιερό κόμβο), τοιχογραφία χορού ίερειών εις τό ιερό άλσος τών έλαιών τής
Κνωσού κ. ά. Ή Αίθουσα XVI έχει τις
τοιχογραφίες τού Κροκοσυλλέκτη πιθή
κου, τού άρχηγοΰ τών μαύρων, τής χο
ρεύτριας τού μεγάρου τής βασιλίσσης, τό
τρικιόνιο ιερό μέ άναθήματα κ. ά. Ή
Συλλογή Γιαμαλάκη πού στεγάζεται στήν
XVII Αίθουσα περιέχει νεολιθικό ειδώλιο
τής μεγάλης θεάς τής γονιμότητος, προανακτορικά καί φωλεόσχημα άγγεΐα,
πελέκεις, χάλκινο ειδώλιο άνδρικό (κριο
φόρος) ζώδια, κεραμεικά ειδώλια, βοιωτικά, άττικά καί κορινθιακά άγγεΐα. Νο
μίσματα, μελανόμορφα άττικά άγγεΐα,
ειδώλια ρωμαϊκά, έλεφάντινα προανακτορικά καί μαρμάρινα κυκλαδικά ειδώ
λια. Σφραγίδες παλαιοανακτορικές μέ
ιερογλυφικά σημεία καί νεοανακτορικές
μέ παραστάσεις, κ. ά. Χάλκινη μήτρα ( =
κομμάτι όπλισμοΰ) μέ έπιγραφή τού Κρη
τικού άρχαϊκοΰ άλφαβήτου, παιδική κού
κλα μέ κινητά μέλη, κοσμήματα κ. ά. Ή
Αίθουσα XVIII έχει ειδώλια, σκεύη λα
τρευτικά καί άρχαϊκά άγγεΐα τής Γόρτυνος
χάλκινα ζώδια, μελανόμορφη λήκυθο μέ
άπεικόνιση τού Θησέα, τού μινωταύρου,
λύχνους γιά τά μυστήρια τής λυχνοκαΐας,
2 μεγάλους αττικούς μελανόμορφους αμ
φορείς, έλληνιστικά άγγεΐα, χάλκινο έπιτύμβιο άνδριάντα τής περιοχής Ίεράπε
τρας, άναθηματικά όπλα καί άσπίδες, με
λανό - ερυθρόμορφα κεραμεικά, βοιωτικά καί κορινθιακά άγγεΐα, τήν Άθηνά μέ

κράνος καί άσπίδα, ρωμαϊκούς δακτύλιό
λίθους, περσικές σφραγίδες, νομίσματα
έλληνικά, κοσμήματα έλληνορωμαϊκά,
δύο χρυσά διαδήματα, ναΐσκο 3 θεοτή
των καί άλλα έργα μικροτεχνίας τής 'Αρ
χαϊκής, Κλασσικής, Ελληνιστικής καί
Ρωμαϊκής έποχής. Μνημειώδη ευρήματα
τής 'Αρχαϊκής Τέχνης έχει ή Αΐθουάμ
XIX. Σέ αύτά περιλαμβάνεται ή μεγάλη
Ζωφόρος τού ναού τής άκροπόλεως τού
Πρινιά Μαλεβιζίου. Κομμάτι άγάλματος
θεάς άπό άρχαϊκό ναό τής Γόρτυνος. Λεο
ντοκεφαλή τής Φαιστού, άρχαϊκό άνάγλυφο θεάς. 'Ομοιώματα 2 πουλιών άπό
τό ιερό τού Δία τής Άμνισοΰ, λιοντάρι
τής Πραισοΰ, έπιτύμβιες στήλες τής Νεκροπόλεως τού Πρινιά, τριάδα θεοτή
των άπό τό Δελφίνι, άναθήματα τού ’Iδαίου Άντρου. Φιάλες μέ ισχυρή άνατολική έπίδραση, άλλά μέ νέο πνεύμα στή
σύνθεση τών στοιχείων της καί σειρές
πίθων τής Γόρτυνος. Σίμη ( =ύδρορρόη) τού ναού τού Δικταίου Δία. Κομμάτι
άνδρικοΰ κούρου τού ναού τού πυθίου
’Απόλλωνα τής Γόρτυνος. Στήλη μέ τόν
Κουρητικό ύμνο τού Δικταίου Δία τού
Παλαικάστρου κ. ά. Τά περισσότερα
Γλυπτά τής Αίθουσας XX είναι Ελληνο
ρωμαϊκά, όπως οί κεφαλές τών αύτοκρατόρων Αντωνίου Πίου καί Σεπτημίου
Σεβήρου, ό άκέφαλος άνδριάντας τού
Άδριανοΰ πού άπεικονίζει τήν Ρώμη
θεοποιημένη. Μεγάλη ρωμαϊκή σαρκο
φάγος έλληνικοΰ τύπου, άγαλμα κόρης
πού έκφράζει τάσεις τών καλλιτεχνών
τής ρωμαϊκής έποχής, άγαλμα τής κυ
ρίας τής Χερσονήσου κ. α. Στά κλασσικά
εύρήματα άνήκουν οί έπιτύμβιες στήλες
τού νέου τοξότη καί τού νεκρού πού άπο-
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’Αναπαράσταση τής δυτικής πτέρυγας τον ανακτόρου όπως φαίνεται από τήν
κεντρική αυλή ( αριστερά αελίς). Ή αίθουσα τοϋ ιερόν θρόνου όπως σώζεται σήμερα
(επάνω). Τον ιερό θρόνο, έδρα τοϋ βασιλέως—άρχιερέως πλαισίωναν οί ζωγρα
φιστοί στον τοίχο ιεροί γρυπές.

χαιρετά τήν γυναίκα καί τό παιδί του,
καθώς καί ή μετόπη τοϋ ναοϋ τής Κνωσοϋ πού άπεικονίζει τόν Ηρακλή μεταφέροντα τόν Έρυμάνθιο κάπρο. Γλυπτά
τής Γόρτυνος, τό ζεΰγος Πλούτων—Περσεφόνη σάν αιγυπτιακές θεότητες πού
προστάτευαν τήν γεωργική παραγωγή,
άντίγραφο τοϋ δορυφόρου τοϋ Πολυκλεί
του, ή παρθένος Άθηνα, σαρκοφάγος μέ
τήν έπιγραφή ΠΟΑ ΥΒΟΣ κ. ά. Τό πιό
θαυμάσιο μνημείο τής Κρήτης άποτελεϊ
ή όνομαστή «ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ» πού άνεκαλύφθη τό 1884 καί
άντεγράφη ύπό τών άρχαιολόγων HALBHERR (ίταλοϋ) καί FABRICIUS (γέρ
μανοϋ). Είναι ή βασίλισσα τών 'Ελληνικών
’Επιγραφών, περιέχει 17.000 λέξεις τής
δωρικής διαλέκτου. Τό κείμενό τηςάναφέρεται εις θέματα Άστικοϋ Δικαίου
τής άρχαίας Γόρτυνος (τέλος τοϋ 6ου
αιώνα π. X.). ‘Υποδειγματικές μελέτες
έκαναν γι’ αύτήν οί έπιφανείς Έλληνες
νομικοί, ’Αντώνιος Μομφερράτος καί
’Ιωάννης Τυπάλδος. Στό Μουσείο ύπάρχουν έπίσης έξαίρετα βοηθητικά μέσα
('Οδηγός, σχέδια, προπλάσματα, εικόνες,
άναπαραστάσεις κ.ά.) μέ τήν χρήσιν τών
όποιων μπορεί ό έπισκέπτης νά άποκτήση ώραία εικόνα τής Μινωικής Τέχνης,
τής Ελληνικής Γλυπτικής, τής Πηλο
πλαστικής, τής Μεταλλοτεχνίας καί τής
'Ελληνορωμαϊκής Τέχνης πού έκφρά-

ζουν τήν άγάπη πρός τήν ζωή καί τήν
φύση τοϋ ήρωϊκοϋ αύτοϋ νησιού τό ό
ποιον πράγματι είναι τό σταυροδρόμι
τών πολιτισμών ’Ανατολής καί Δύσεως.

Βιβλιογραφία
1) 'Ελληνικά Μουσεία, Εκδοτικής
’Αθηνών, 2) Νεολιθική Ελλάς, έκδοσις
ΕΤΕ, 3) 'Οδηγός ’Αρχαιολογικού Μου
σείου 'Ηρακλείου, Στυλ. ’Αλεξίου, 4)
Οί Έλληνες, Η. ΚΙΤΓΟ, 5) Ιστορία
τής Κρήτης, J. TULARD, 6) Ή Κρήτη
διά μέσου τών αιώνων, R. ΜΑΤΤΟΝ 7)
'Ιστορία καί Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δι
καίου, Γ. Πετροπούλου, 8) Γενική 'Ιστο
ρία τής Τέχνης REINACH καί PETRE
9) 'Ιστορία Άχαίας Ελληνικής Λογοτεχ
νίας, Άφών CROISET, 10) Έγκλυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ήλιου, 11) Σύγχρονος
Εγκυκλοπαίδεια Έλευθερουδάκη, 12)
Μνημεία ’Αθηνών, Άλεξ. Φιλαδελφέως,
13) Εφημερίδες ΕΣΤΙΑ καί ΚΑΘΗΜΕ
ΡΙΝΗ έτών 1975 - 1976, 14) Ελληνική
μυθολογία, J. RICHEPIN καί 15) Πα
γκόσμιος Ιστορία, Η. G. WELLS.

"Ο ταν είμ α σ τε υ π ο χ ρ εω μ έν ο ι
νά μοιράσουμε, γ ιά λ ίγ ο , τό ν
χρόνο μ έ έναν ά γ ν ω σ τ ο , κά
νο υ μ ε π ρ ώ τ α μ ιά ά ν α γ ν ώ ρ ισ η .
Ν ά δοΰμε σέ π ο ιά σ υ χ ν ό τη τα
β ρ ίσ κ ετα ι ό κ α θ έν α ς.
Ν ά βρούμ ε τό μ ήκος κ ύμ α 
τ ο ς , γ ιά κ ά π ο ιο κοινό σημείο ή
έ ν δ ια φ έ ρ ο ν , ώ σ τε ή συζήτησ η
νά μή βαρόνη κ α ί τό σκηνικό
τ ή ς σ υ ν τρ ο φ ιά ς νά ε ίν α ι ε υ χ ά 
ριστο .
Μ’ α ύ τά τ ά ά θέλη τα δεδομέ
ν α , σάν κ α λ ο ί σ υ ν ο μ ιλ η τα ί δ ί
νο υ μ ε τό ν λό γο σέ ένα συνάν
θ ρω π ο , γ ιά νά ζή σουμ ε τ ις π νευ 
μ α τικ ές το υ δ ια σ τά σ εις κ α ί
π ρ ο ε κ τ ά σ ε ις.
Σ τ ή ν καλή μ α ς π ρ ο σ π άθεια
σ υ ν ή θ ω ς ή έ π ιτ υ χ ία ε ίν α ι έξ α σ φ α λ ισ μ έ ν η .
Ό ά λλ ο ς άπό τ ή ν π λ ευ ρ ά το υ
θ ε ω ρ ε ί, τ ις περισσότερες φ ο 
ρ έ ς , σάν ά δυ να μ ία τό π ρ ο β ά 
δισ μα π ο ύ δ ίν ο υ μ ε . ’Α να π τύ σ 
σ ει τό θέμ α μ έ φ ο β ερ ή ά σ χ ε τ ο λ ο γ ία . Π ερ ισ τρ έφ ετα ι έ π ά ν ω σ’ α ύτό μέ δ ίν η , γ ύ ρ ω άπό
τό άτομ ό τ ο υ , κ α ί δ ίν ει φ α ν τ α 
σμ α γο ρικ ή δ ψ η , κ υ ρ ίω ς σέ
δσα δέν γ ν ω ρ ίζ ε ι, ή δέν έ π έ τ υ χ ε τό ίδιο π ρ ο σ ω π ικ ά .
Π ερ ιφ έρ ετα ι ά σ κ οπα σέ θεω 
ρίες κ α ί ιδ έ ες, π ο ύ είν α ι τόσο
ά ν ο σ τ ες, ώ σ τε σέ κ α τα θ λ ί
βο υ ν .
Τόν ά κοϋς θ λιμ μ ένο ς κ α ί δ μ ω ς δέν μ π ο ρείς νά ά ν τιδ ρ ά σ η ς.
Χ ω ρ ίς κα νένα δισ τα γ μ ό ά π ε λ π ίζ ε σ α ι γ ιά τ ις έπ εξη γ ή σ εις
π ο ύ σοΰ δ ίν ε ι, γ ιά τό δικό σου
ν ό η μ α , σ τή ν α π ά ντη σ η τή ς ύ π ε κ φ υ γ ή ς ή τή ς σ ιω π ή ς .
’Ε ά ν ό σ υ ν ο μ ιλ η τή ς σου έ χ ε ι
κ α ί τά σ εις κ ο λ α κ ε ία ς, τό τ ε ή
σ υ ν τρ ιβ ή είν α ι ώ λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η .
Οί έπ εξη γ ή σ εις το υ μ ο ιά ζο υν
σάν άναρθρες κ ρ α υ γ έ ς , κ ύ κ νεια
ά σ μ α τα τή ς ά ν το χ ή ς τ ο υ .
Π ερ ισ τρ έφ ετα ι στό κ ά θ ισ μ α ,
π ερ ιμ ένο ν τα ς μ έ ά γ ω ν ία νά λ ή 
ξη τό μ α ρ τ ύ ρ ιο , γ ια τ ί ό συνο
μ ιλ η τή ς δέν έννο εΐ ο ύτε τά θέ
μ α νά ά λ λ ά ξ η , ο ΰ τέ νά ά κ ο ύ ση άλλη δ ιε υ κ ρ ίν η σ η .
Γ ν ω ρ ίζε ι κ α λ ά , δ τ ι είν α ι
μ ιά ξ ε χ ω ρ ισ τή π ρ ο σ ω π ικ ό τη 
τ α , σ υ νή θ ω ς ά δικ η μ ένη - κ α ί
τ ύ χ η μ εγά λη - γ ιά τ ις έ π ε ξ η γ ή σ εις π ο ύ δέν χ ρ ε ια ζό μ α σ τε .
Κ άθε π ρ ο σ π άθεια νά ά π α λ λ α γ ή ς είν α ι μ ά τ α ια .
ΓΓ α ύ τ ό , τώ ρ α τό κ α λ ο κ α ίρ ι,
π ο ύ ή θερμοκρασία είν α ι ά ν ε βασμ ένη, πρέπει μέ κ αχυ πο
ψ ία νά σ υ ζ η τ ο ύ μ ε .
. . ."Α λλω σ τε δέν χ ρ ειά ζο 
ν τ α ι οί σ κ έψ εις μ α ς έ π ε ξ η γ ή σεις!

Σ Ε Ρ Γ Ι ΟΣ
HAN.

Π Α Π Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Υ
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ΑΓΟΝΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΟΡΛΙΓΚΑ
’ Α ν τ ισ υ ν τ α γ μ ο τ ό ρ χ ο υ
Χ ω ροφυλακής

ΤΟ ΑΘ ΛΗ Μ Α τού ποδοσφαίρου εισέβαλε ορμητικόν
είς την ελληνικήν ζωήν και αποτελεί άναμφισβήτητον
πραγματικότητα, προς μεγάλην Ικανοποίησιν και
τέρψιν των πολυπληθών φανατικών φίλων τον. ΑΙ
άθλητικα'ι στήλαι τών ημερησίων εφημερίδων καί τών
περιοδικών, αί άθλητ ικα'ι εφημερίδες, τό ραδιόφωνον
καί ή τηλεόρασις, περιγράφουν λεπτομερώς τους
άγώνας τών ποδοσφαιρικών γηπέδων, προβλέπουν,
ενημερώνουν, εκθειάζουν, επικρίνουν καί φαντάζουν . ..
Ή πατρότης τοΰ ποδοσφαίρου άνήκει είς τήν ’Αγγλίαν,
όπου έλαβε τήν σύγχρονον μορφήν καί έγνώρισε απα
ράμιλλες δόξες . . .
Κατά τήν διεξαγωγήν τών άγώνων είς τήν ' Ελλά
δα, εκατομμύρια θεατών καί άκροατών πού εύρίσκονται είς τάς κερκίδας τών γηπέδων ή παρακολου
θούν άπό τών τηλεοράσεων καί ραδιόφωνων, ζοϋν
τήν άγωνίαν τών συναντήσεων, συγκινοϋνται, χει
ροκροτούν, θριαμβολογούν, πανηγυρίζουν άλλα καί
άποδοκιμάζουν, δυσφορούν, αγανακτούν, υποφέρουν
καί πάσχουν . . . Πρέπει νά όμολογηθή δτι ούδέν
άλλο άθλημα διαθέτει τόσους πιστούς καί φανταστι
κούς οπαδούς καί φίλους.
Αυτομάτως άναδύεται τό εύλογον ερώτημα:
Ποια είναι τά αίτια αυτής τής εκρηκτικής άνόδουτού
ποδοσφαίρου; Πολλοί άναφέρονται ώς λόγοι πυκνώσεως τών γραμμών τών πιστών τού άγωνίσματος
αυτού: Λέγουν μερικοί, δτι τό ποδόσφαιρον άποτελεί
μίαν τεράστιον έπιχείρησιν με άρκετά οικονομικά
ενδιαφέροντα καί συμφέροντα, τά όποια έχουν δημιουργηθή πέριξ αυτού. "Αλλη αιτία άναφέρεται ή
ψυχική έκτόνωσις τών σημερινών άνθρώπων τής
βιομηχανικής κοινωνίας, ή όποια επιτυγχάνεται
με τό ξέσπασμα τών γηπέδων. ’Επίσης δτι οι προ568

βολέ ίς τής δημοσιότητος φωτίζουν με άρκετήν υποβο
λήν τά «ινδάλματα» τού φούτ—μπώλ . . . Τέλος, άλλη,
έξήγησις, ή πλέον πειστική κατά τήν γνώμην ημών
ή «κοινωνιολογική», άποδίδει τήν άνθησιν τού ποδο
σφαίρου είς τήν τάσιν τού άνθρώπου νά άνήκη είς
μίαν «όμάδα», είς ένα «άθροισμα», τού όποιου
τάς νικάς καί τάς ήττας θεωρεί ώς ίδικάς του. Τό ομα
δικόν άγώνισμα τού ποδοσφαίρου ικανοποιεί περισσό
τερον παντός άλλον άγωνίσματος αυτήν τήν κλίσιν
τού άτόμου.
ΟΜΩΣ ενώ διά τό φίλαθλον κοινόν τά μάτς άποτελούν
εύχάριστον γεγονός μεγάλης σημασίας, ενώ οι φί
λαθλοι άναμένουν με άγωνίαν τήν Κυριακήν — κάθε
Κυριακήν — διά νά απολαύσουν οστό τάς κερκίδας,
από τήν τηλεόρασιν ή άπό τό ραδιόφωνον τούς
«ήρωας» καί τούς «στρατηγούς» τού «τερραίν»,
διά τή? ’Αστυνομίαν, ή ποδοσφαιρική συνάντησις είναι
ένα πρόβλημα, ενίοτε κρίσιμον, τό όποιον πρέπει νά
άντιμετωπισθή με ορθολογικήν μέθοδον καί περίακεψιν.
’Αποτελεί, δυστυχώς, έξαίρεσιν ή εντός τών άθλητικών πλαισίων διεξαγωγή τών άγώνων. Τό αντίθετον
άποτελεί τον κανόνα. "Εντασις, βίαιαι συγκρούσεις,
έκτροπα, εκρηκτική κατάστασις καί φορτισμένη
άτμόσφαιρα, είναι τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα πού
συνθέτουν τήν εικόνα τών γηπέδων. Καί ενώ δλ.οι οι
σχέσιν έχοντες μέ τό ποδόσφαιρον — ποδοσφαιριαταί,
άθλητικοί παράγοντες, διαιτηταί, φίλαθλοι κοινόν
καί περισσότερον ή άστυνομία—δέχονται καί ομολο
γούν δτι οί άγώνες πρέπει νά διεξάγωνται εντός φι
λάθλου καί πολιτισμένου κλίματος, εν τούτοις, αί
εκδηλώσεις βίας είναι τά συνήθη φαινόμενα. ’Αποδίδουν
δε τήν βίαν καί τά έκτροπα είς τον φανατισμόν, εις τήν
προκατάληψιν — διά κάθε «άτύχημα» τής όμάδος μας
πρέπει νά έξευρεθή ένας πταίστης, ένα έξιλαστήριον
θύμα εις τήν άπειρίαν τών παραγόντων, είς τήν σκόπιμον «μειωμένην άπόδοσιν» τών παικτών, είς τήν

ΚΑΙ ΟΕΜΑΤΑ ΤΑΞΕΟΣ
^

άναπτνσσομένην ομαδικήν ψυχολογίαν, εις τα σφάλ
ματα τής διαιτησίας και εις τά συμπεφωνημένα
αποτελέσματα των αγώνων ( σικέ).
“Αν και εις τό ποδόσφαιρον συνήθως διαφωνούν
μεταξύ των δλοι για δλα, συμφωνούν ευτυχώς για
κάτι: "Οτι ή ’Αστυνομία δχι μόνον δεν μπορεί νά
χαρακτηρισθή δτι έχει κάποια υπαιτιότητα διά τά
απαράδεκτα καί θλιβερά φαινόμενα των γηπέδων,
αλλά άντιθέτως δτι καταβάλλει κάθε δυνατήν προσπά
θειαν νά βοηθά ώστε νά έκλείψουν αυτά. Και δεν ήτο
δυνατόν νά συμβή άλλως, αφού ή ’Αστυνομία
είναι ό πλέον αντικειμενικός «παράγων» κατά την
τέλεσιν τού άγώνος και ένδιαφέρεται περισσότερον
από δλους διά την τήρησιν τής τάξεως. Ή εν λόγω
δμως διαπίστωσις περ'ι τής συμβολής τής ’Αστυνομίας
δημιουργεί δι αυτήν ηύξημένας υποχρεώσεις.
“Ετσι, καθ’ δν χρόνον οι φίλαθλοι, οι παΐκται και
οι άλλοι παράγοντες προετοιμάζονται διά τήν νίκην
τής Κυριακής, έκαστος διά τήν ομάδα του, ή ’Αστυ
νομία προπαραακευάζεται και καταρτίζει σχέδια
διά τήν «μάχην» των γηπέδων. Ή
έχουσα
τοπικώς τήν ευθύνην διά τήν λήψιν των μέτρων τάξως ’Αστυνομική ' Υπηρεσία, πληροφορείται περ'ι τής
κρισιμότητος τού ■άγώνος — θέσις τών αντιπάλων
ομάδων εις τον βαθμολογικόν πίνακα, προϊστορία
και ϋπαρξις μεταξύ αυτών διαφορών, ποιόν και ίκανότης τού διαιτητού, αριθμός θεατών κ.λ.π.—ενημερώ
νει σχετικώς τάς προϊσταμένάς της Ά ρχάς, ζητεί τήν
ένίσχυσιν με αξιωματικούς και δπλίτας, άν είναι
αναγκαϊον, έρχεται εις επαφήν με τούς παράγοντας
τής τοπικής όμάδος διά νά άκούση τάς απόψεις της
και καθορίζει τον αριθμόν καί τάς θέσεις τής δυνάμεως,
καταρτίζουσα καί λεπτομερές σχεδιάγραμμα.
Καί ενώ οι ανυπόμονοι φίλαθλοι διά νά καταλάβουν
μίαν καλήν θέσιν, δ(ά νά χαροϋν τό μάτς, μεταβαί
νουν εις τό γήπεδον μερικός ώρας ένωρίτερον, ή
Αστυνομία, χρησιμοποιούσα δλην τήν διαθέσιμον
δύναμιν, δι άλλους λόγους, ήτοι διά νά καταλάβη

Τό άθλημα τον ποδοσφαίρου έχει εκατομμύρια φιλάθλους
πού με φανατισμό υποστηρίζουν τήν ομάδα τους στους αγώνες
της για τήν κατάκτησι τής νίκης. Για τήν Χωροφυλακή οί
ποδοσφαιρικοί αγώνες είναι ένα σοβαρό αντικείμενο δημοσίας
τάξεως, τό όποιο προσπαθεί καί σχεδόν πάντοτε επιτυγχάνει
νά τό άντιμετωπίαη με ορθολογικήν μέθοδον καί περίσκεψιν
ώστε νά άποτραπονν ενδεχόμενα επεισόδια.
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τάς θέσεις της προ τής σφίξεως των θεατών, εκδη
λώνει πολύ ένωρίτερον τα μέτρα τάξεως, δπως τά
έσχεδίασε. Τοποθετεί, λοιπόν, τούς άνδρας της εις
τούς χώρους έκδόσεως των εισιτηρίων, εις τας εισό
δους και εξόδους των γηπέδων, εις τον αγωνιστικόν
χώρον και εις τάς κερκίδας. ’Ιδιαιτέρα μέριμνα λαμβάνεται διά την προστασίαν τοϋ διαιτητοϋ καί τών
εποπτών γραμμών, διότι πιθανόν νά άποτελέσουν τον
στόχον τών επικρίσεων καί άποδοκιμασιών.
Προ τής ενάρξεως τοϋ άγώνος εις συγκέντρωσιν τών
έν υπηρεσία οργάνων τής τάξεως, δίδονται υπό τοϋ
επί κεφαλής αξιωματικού λεπτομερείς όδηγίαι περί
τοϋ τρόπου έκτελέσεως τών καθηκόντων των. Τονί
ζεται με εμφασιν ή ανάγκη προλήψεως πάσης έξάψεως τών παθών τών θεατών, τής ταχείας έπεμβάσεως,
όταν ύφίσταται ανάγκη, τής μη έκδηλώσεως τοϋ ενός
ή τοϋ άλλου σωματείου καί τής έπιδείξεως άψογου
συμπεριφοράς. "Ενας είναι ό στόχος: Ή ήρεμος καί
άνευ επεισοδίων διεξαγωγή τοϋ άγώνος. Τούτο συμφέ
ρει εις όλους τούς ενδιαφερομένους.
ΟΠΩΣ τά μέτρα τάξεως, έτσι καί τά μέτρα τρο
χαίας, είναι εξ ίσου άναγκαϊα κατά τάς ποδοσφαιρικός
συναντήσεις, άνευ τών όποιων θά ήτο αδιανόητος
ή ομαλή διεξαγωγή των. Ή τροχαία θά μεριμνήση
διά την ομαλήν κυκλοφορίαν τών χιλιάδων συνήθως
αυτοκινήτων τών πιστών τοϋ ποδοσφαίρου, οι οποίοι
κατευθύνονται προς τά γήπεδα, θά ένδιαφερθή διά τήν
στάθμευσιν τούτων εις τάς πέριξ οδούς καί θά άγωνισθή διά τήν άκώλυτον άποχώρησίν των μετά τήν
λήξιν τοϋ άγώνος, όταν όλοι είναι ύπερβολικά βια
στικοί καί άνυπόμονοι.
Πριν άκόμη ό διαιτητής σφυρίξη τήν έναρξιν,
υπενθυμίζονται άπό τής μικροφωνικής έγκαταστάσεως
αί υποχρεώσεις τών θεατών διά τήν άπρύσκοπτον καί
πολιτισμένην διενέργειαν τοϋ μάτς — "Απαγόρευαις
ύβρεων καί βωμολοχιών, έκσφενδονίσεως σκληρών
άντικειμένων εντός τοϋ άγωνιατικοϋ χώρου, προκλήσεως θορύβων διά κροτίδων, κωδώνων κ.λ.π.
Παρά τήν ύπό τής ’Αστυνομίας λήψιν όλων τών
ένδεικνυομένων μέτρων, δι ένα εύχάριστον θέαμα
τά επεισόδια δεν άποκλείονται, άσήμαντα ή σοβαρά.
Καί είναι τά επεισόδια πολύ δυσάρεστα διά τό ποδόσφαιρον, διότι είναι γεγονός ότι άποτελοΰν άνααχετικόν παράγοντα εις τήν δημοτικότητα τοϋ άθλήματος.
Είναι γνωστή ή πικρία καί ή άπογοήτευσις τών
αγνών καί γνησίων φιλάθλων, οι όποιοι άποχωροϋν
όσιό τό γήπεδον, ενώ διεψεύσθησαν αί προσδοκίαι
των ότι θά άπελάμβανον υψηλής στάθμης φούτ—
μπώλ επί 90'.
Ή πρόκλησις τών έκτροπων, παρά τήν λήψιν όλων
τών άναγκαίων καί προσφορών μέσων, είναι άπότοκος
τής φύσεως τοϋ άθλήματος, διότι τό ποδόσφαιρον
είναι βίαιον. ’Εξ άλλου είναι ευνόητου ότι τό έργον
τής ’Αστυνομίας γίνεται περισσότερον δυσχερές άφοϋ,
δπως είναι γνωστόν, πολλοί φίλαθλοι ένδιαφέρονται
κυρίως διά τό άποτέ/.εσμα καί όχι διά τό θέαμα.
'Η δικαιολογία ότι αυτά συμβαίνουν καί εις άλλας
χώρας, ιδία με θερμά κλίματα, δεν είναι δυνατόν νά
μειώση τήν προκαλουμένην εις τό άγώνισμα ζημίαν
ύπό τών «θερμόαιμων φιλάθλων».
Σπουδαίος συντελεστής καί άρχιτέκτων τής συγκρατήσεως τοϋ άγώνος εις τά άθλητικά πλαίσια είναι
ό διαιτητής, ό όποιος βοηθούμενος ύπό τών εποπτών
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Ή έξέλιξις τοϋ ποδοσφαιρικού άγώνος δημιουργεί συχνά
ηλεκτρισμένη άτμόαφαιρα. Ό ενθουσιασμός και πολλές φορές
ό φανατισμός τών φιλάθλων δημιουργεί καταστάσεις και προ
βλήματα πού ή Αστυνομία άντιμετωπίζει μέ ψυχραιμία καί
άποφασιστικότητα.

νόν κάποτε και ό διαιτητής νά μην άντιληφθή όρθώς
μίαν κρίσιμον φάσιν κατά την διάρκειαν τον άγώνος.
’Αμέσως θ’ αρχίσουν οι διαμαρτυρίαι εναντίον
τον. ’Αλλά, φρονοϋμεν, δτι δσα συμβαίνουν είς βάρος
των ικανών καί με αίσθημα ευθύνης δενθννόντων
κατά κανόνα τούς αγώνας διαιτητών, άποτελοϋν άπλώς
την αφορμήν, ενώ άλλα είναι τά αίτια, δπως προαναφέραμε.
’Επικρατεί ή εσφαλμένη έντύπωσις δτι ή ’Αστυνο
μία δύναται νά έπεμβαίνη κάθε φορά πού ό «αρχών
τοϋ γηπέδου», διαπράττει σφάλματα. Πρόκειται δι
ανακρίβειαν. Τοϋτο αναγορεύεται ρητώς υπό τών
κανονισμών κμί αδίκως οί φίλαθλοι επικαλούνται
την έπέμβασιν τής ’Αστυνομίας, δταν, κατά την γνώμην
των «σφαγιάζωνται» ύπό τοϋ διαιτητοϋ τά δίκαια τής
όμάδος των. ’Εν περιπτώσει επεισοδίων, μόνον δ
διαιτητής έχει τό δικαίωμα νά καλέση τήν συνδρομήν
τής ’Αστυνομίας εντός τοϋ άγωνιστικοϋ χώρου.
Μετά τό σφύριγμα τής λήξεως τοϋ άγώνος οί θεαταί
γίνονται βιαστικοί και έπειγόμενοι, συνωστίζονται
καί συνωθοϋνται εν τή προσπάθεια των νά αποχωρή
σουν πρώτοι εκ τοϋ γηπέδου. Τά αστυνομικά όργανα
έχουν εντολή νά παραμείνουν διότι αί στιγμαί τής
άποχωρήσεως είναι κρίσιμοι. Δεν έλλειψαν αί συμπλοκαί μεταξύ φιλάθλων τών αντιπάλων ομάδων κατά τήν
άσκησιν κριτικής διά τον προηγηθέντα αγώνα. Η
’Αστυνομία πρέπει νά είναι παροϋσα διά νά τούς
έμποδίαη νά συμπλακοϋν, νά τούς διαχωρίση διά νά
προληφθοϋν δυσάρεστοι συνέπειαι. Κατά τήν άπρχώρησιν καί ό διαιτητής επίσης έχει ανάγκην προστασίας,
διότι πιθανόν νά θεωρηθή ό υπαίτιος τής ήττης τής
όμάδος.
"Οταν ή κατάστασις είναι περισσότερον έκρυθμος
καί τεταμένη, τά λεωφορεία καί τά άλλα αυτοκίνητα
τής φιλοξενουμένης όμάδος καί τοϋ διαιτητοϋ συνο
δεύονται ύπό ασυρματοφόρων αστυνομικών αυτοκινή
των είς ικανήν άπόστασιν από τοϋ γηπέδου, ώστε νά
απομακρυνθούν από τήν «επικίνδυνον ζώνην».

νραμμών, θά κράτησή
τής ορθής, ρωμαλέας
| τών κανονισμών τον
«σφάλλειν ανθρώπινον»

τό μάτς είς το ύψος τον διά
και λελογισμένης εφαρμογής
ποδοσφαίρου. Βεβαίως τό
και ώς εκ τούτον είναι πιθα

ΤΟ ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ Α είναι δτι δεν είναι δυνατόν
νά νοηθή ποδοσφαιρική συνάντησις, άνευ τής παρουσίας
αστυνομικής δυνάμεως. Τά δημοσιεύματα τοϋ τύπου,
αλλά καί αί φωτογραφίαι αύτοϋ, υποδεικνύουν κατά
τρόπον πειστικόν τήν συμβολήν τής ’Αστυνομίας είς
τήν άδιασάλ.ευτον καί άπαρακώλυτ ον διεξαγωγήν
τών ποδοσφαιρικών άγώνων. Με αύταπάρνησιν τά
αστυνομικά όργανα καταβάλλουν κατά τήν διάρκειαν
αυτών, γινόμενα κάποτε ό στόχος αδίκων καί άβασίμων
διαμαρτυριών, πάσαν δυνατήν προσπάθειαν, ώστε νά
προλάβουν τάς συμπλοκάς καί τά επεισόδια, τά όποια,
δταν συμβοϋν, είναι οδυνηρά περισσότερον, διά τήν
όμάδα καί τούς οπαδούς της, οί όποιοι τά προεκάλεσαν ( ’Αποκλεισμός παικτών καί γηπέδων εκ τών
προσεχών άγώνων, μηδενισμός τής όμάδος).
Διά τήν προσφοράν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας προς
τό ποδόσφαιρον καί τον αθλητισμόν γενικώτερον, ιδού
κατά ποιον επαινετικόν τρόπον έξεφράσθη προσφάτως
ένας εκ τών νπευθυνοτέρων παραγόντων τοϋ άθλητισμοϋ κ. Κωνσταντίνος Παπαναστασίου. « . . . Ή
Χωροφυλακή εξακολουθεί νά πρωτοστάτη συστημα
τικά είς τήν πραγμάτωσιν τής αθλητικής πολιτικής
τοϋ Κράτους. “Εχω προσωπικήν εμπειρίαν τής συγκε
κριμένης προσφοράς τής Χωροφυλακής, άλλά και
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, γενικώς, προς τον άθλητισμόν».
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ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

-

ΤΕΧΝΗΤΗ Δ ΙΑ Σ Π Α Σ Η Τ Ο Υ Π Υ Ρ Η Ν Α
αν ό πυρήνας γίνη αάν μιά μικρή
μπαλίτσα με διάμετρο ένα εκατο
στό, τότε τό άτομο πού ανήκει δ
πυρήνας καί πού θά μεγαλώση καί
αυτό ανάλογα, θά έχη διάμετρο 300
μέτρα. "Αν νποθέσωμε δε ακόμη
πώς ό πυρήνας βρίσκεται στο κέν
τρο τοϋ ατόμου, τότε πυρήνας από
πυρήνα θά βρίσκεται σε μιά από
σταση 300 μέτρα τό ελάχιστο. Είναι
λοιπόν φανερό, πώς ένα νετρόνιο,
πού είναι πολύ πιο μικρό από τον
πυρήνα, θά συναντήση δυσκολίες
νά συγκρουσθή με κάποιο πυρήνα,
όταν ή ταχύτητά του είναι μεγάλη,
ενώ όταν είναι πιο μικρή, κάποιος
πυρήνας θά προλάβη νά φέρη πάνω
του τό νετρόνιο, όταν περνά πολύ
κοντά του. Γιά τό σκοπό αυτό θά
βοηθήση κάποια δύναμη πσύ διαθέ
Σ Τ ΙΣ ΠΡΟ Η ΓΟ ΥΜ ΕΝΕ Σσυνέ- τει ό πυρήνας, καθώς θά διαπιστώχειες, εξηγήσαμε πώς ό πυρήνας άπο- σωμε παρακάτω.
Πώς τώρα εξοικονομούνται τά
τελεΐται από πρωτόνια και νετρόνια.
Τάνετρόνια, είναι ουδέτερα σώματα, νετρόνια γιά τό βομβαρδισμό; Αυτό
λίγο πιο βαρεία από τά πρωτόνια. Σαν κατορθώνεται με τεχνητή διάσπαση
ουδέτερα από ηλεκτρισμό σώματα, τού ράδιου, πού γίνεται μετά μιά
ούτε επηρεάζουν άλλα σωματίδια πηγή μακρόχρονης παραγωγής νε
τον ατόμου πού φέρνουν ηλεκτρισμό τρονίων, γιατί όπως εξηγήσαμε, ή
(ήλεκτρόνια—πρωτόνια), ούτε από ήμιζωή τού στοιχείου αυτού είναι
αυτά επηρεάζονται. Σ ’ αυτό τό γεγο 1620 χρόνια.
"Ας δούμε τώρα, πώς συμβαίνει
νός στηρίχθηκε ό ’Ιταλός Φυσικός
'Ερρίκος Φέρμι καί τό έτος 1931, νά υπάρχουν τόσο ισχυρές δυνάμεις,
κατώρθωσε νά προκαλέση μεταστοι ώστε ή μάζα τοϋ πυρήνα νά κρα
χείωση με βομβαρδισμό πυρήνων τάται δεμένη σφικτά, συμπυκνω
από νετρόνια. Τά νετρόνια πού χρη- μένη σέ απίθανο βαθμό. Μέχρι τώρα
μοποίησε, δεν ήταν απαραίτητο νά είπαμε, πώς σύμφωνα με τό Νόμο
τούς δώση μεγάλη ταχύτητα κρού τοϋ ΚΟΥΛΟΜΠ, τά σώματα πού
σης, γιατί αυτό θά εμπόδιζε στη φέρουν όμοιο ηλεκτρισμό, άπωθσϋνγρήγορη συνάντηση, από μέρους ται. Γιατί δέν συμβαίνει αυτό με
τον νετρονίου, κάποιον πυρήνα τοϋ τά πρωτόνια πού φέρουν όλ.α θετικό
υλικού πού δέχθηκε τον βομβαρδισμό. ηλεκτρισμό; Για την εξήγηση τοϋ
Γιά νά τό άντιληψθοΰμε αυτό, δη φαινομένου τούτου, ή ’Επιστήμη
λαδή πόσο αραιά βρίσκονται οι πυ δέχεται πώς δέν ισχύει στο εσωτερι
ρήνες ανάμεσα αέ συγκεντρωμένα κό τοϋ πυρήνα ό Νόμος τοϋ Κου
άτομα, πρέπει νά υπενθυμίσουμε λόμπ. Δέχεται επίσης, πώς υπάρχει
πώς ή διάμετρος τοϋ ατόμου, είναι ένα νέο σωματίδιο πού ονομάζεται
30.000 φορές πιο μεγάλη από εκείνη ΜΕΣΟΝΙΟ. Τό σωματίδιο αυτό
του πυρήνα. Τούτο σημαίνει, πώς ανταλλάσσουν μεταξύ τους τά πρω

τόνια μέ τά νετρόνια, συνεχώς καί
άκατάπαυστα. ’Επειδή δέ θεωρείται
πώς τό μεσόνιο έχει αρνητικό ηλε
κτρισμό, όσο ακριβώς θετικό έχει
τό πρωτόνιο, όταν φυγή από τό νε
τρόνιο, τό τελευταίο μετατρέπεται
σέ πρωτόνιο, ενώ τό πρωτόνιο πού
παίρνει τό μεσόνιο, γίνεται ουδέ
τερο, δηλαδή νετρόνιο. "Ετσι, τό
μεσόνιο μέ τό ρόλο πού παίζει,
γίνεται ένας ισχυρός σύνδεσμος με
ταξύ πρωτονίων—νετρονίων, στο σύ
νολό τους δέ συντελούν τήν ισχυρή
καί συμπαγή ένωση των νουκλεονίων ( πρωτονίων καί νετρονίων).
Οι δυνάμεις αυτές πού παρουσιά
ζονται μέσα ατούς πυρήνες, όνομά- 4
ζονται Π ΥΡ Η Ν ΙΚ Ε Σ Δ ΥΝΑΜ ΕΙΣ
Σ ’ αυτές τις δυνάμεις οφείλεται ή
έλξη του νετρονίου, στή περίπτωση
βομβαρδισμού τοϋ πυρήνα, όταν
τούτο περνά πολύ κοντά του ή τών
σωματιδίων -α πού προέρχονται
από αλλ.ους ραδιενεργούς πυρήνες.
”Υστερα από τή διαπίστωση πού
έγινε στά φυσικά ραδιενεργά σώ
ματα όπου συμβαίνουν μεταστοι
χειώσεις, δηλαδή διασπάσεις τοϋ
πυρήνα, στο ρυθμό πού περιγράψαμε
πιο πάνω, οι επιστήμονες άξιοποίησαν τις παρατηρήσεις καί τά συμπε
ράσματα από τό φυσικό τρόπο τής
διάσπασης τοϋ πυρήνα. Γιά τό σκο
πό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν σάν
βλήματα σωματίδια -α, καθώς καί
φωτόνια -γ, άλ.λ.ά καί ά/.λα σωμα
τίδια φυσικής ραδιενέργειας πού
άναφέρθηκαν στά προηγούμενα. ”Ενα
τέτοιο σωματίδιο, καθώς προσκολλάται πάνω στο πυρήνα, παίρνει
μέρος στις πυρηνικές δυνάμεις καί
έτσι κάνει ασταθή τό πυρήνα, πού
μέ τή σειρά του, μέσα σέ πολύ λίγο !
χρόνο διασπάνεαι. Γιά νά μπορέση
όμως τό σωματίδιο -α, πού όπως
είπαμε φέρει ηλεκτρικό φορτίο, νά
ξεπεράση τήν επίδραση πού ασκούν
σ’ αυτό τά ήλεκτρόνια, καθώς θά

περνά άπό τους διάφορους φλοιούς,
χρειάζεται
νά δοθή σ’ αυτό
μεγάλη ταχύτητα. 'Η ταχύτητα
αυτή δίδεται με διάφορες διατάζεις,
δπως είναι το σύστημα τοϋ «Γραμ
μικού έπιταχυντοϋ», πού άποτελεϊται άπό σωλήνες στη σειρά. Οίσωι λήνες αυτοί έχουν διαφορετικό μήκος,
τοποθετούνται δέ σε κάποια από
σταση ό ένας άπό τον άλλο, σέ τρόπο
πού οι άζονές τους νά βρίσκωνται
στην ίδια ευθεία. Στους σωλήνες,
δίδεται εναλλακτικά στον ένα άπό
τον άλλο θετικός—άρνητικός ηλεκτρι
σμός. "Ετσι, στο μεταζύ των σωλή
νων διάστημα, γεννιέται ένα ηλε
κτρικό πεδίο, πού προκαλεί επιτα
χυνόμενη διαρκώς κίνηση στά σωμα
τίδια πού περνούν άπό το εσωτερικό
τών σωλήνων, ενώ στον τελευταίο
τούτο χώρο, καμμιά δύναμη δεν
επηρεάζει την κίνησή τους, γιατί
δεν υπάρχει. ’Ά λλα συστήματα πού
χρησιμοποιούνται γιά τον ίδιο σκο
πό, δηλαδή την αύξηση τής ταχύ
τητας τών σωματιδίων πού πρό
κειται νά χρησιμοποιηθούν σάν βλή
ματα, γιά τό βομβαρδισμό τών
πυρήνων, είναι τό Κύκλοτρον, τό
Συγχροκύκλοτρον, τό Σύγχοτρον
γιά την επιτάχυνση τών πρωτονίων
τό Βήτατρον γιά τά ήλεκτρόνια κ.ά.
Μέχρι εδώ, έζετάστηκε ή περί1 πτώση τής σχάσης έ νός ή περισσο
τέρων πυρήνων, ύστερα από τεχνητό
βομβαρδισμό με τά σωματίδια πού
περιγράψαμε.
Η Σ Υ Ν Ε Χ ΙΣ Η τών πειραμάτων
στο στοιχείο ουράνιο, έμελε νά
όδηγήση τον άνθρωπο στη μεγαλύ
τερη άνακάιλυψη πού έκανε ποτέ.
Ή ιστορία αυτή, άρχίζει με τις
ομάδες τών επιστημόνων, τού ζεύ
γους Ζολιό—Κιουρί στο Παρίσι
καί τούς ’Όθωνα Χ Α Ν καί Λίζα
Μαίτνερ στο Βερολίνο. Οι ομάδες
αυτές, ύστερα άπό μερικές ταλαι
πωρίες, γύρω άπό τις σωστές ερ
μηνείες γιά τά δσα σννέβαιναν
κατά τον βομβαρδισμό τοϋ ουρα
νίου μέ νετρόνια, ώδηγήθηκαν τε
λικά στο μεγάλο κατόρθωμα τό
1939 πού άποτέλεσε ή σωστή έξήγηση τών φαινομένων κατά τον
βομβαρδισμό τού ουρανίου καί ή
υιοθέτηση τής άποψης, πώς ό πυ
ρήνας τοϋ ουρανίου μέ τό βομβαρ
δισμό, μοιράζεται σέ όνο Ισα περί
που μέρη. Μέ βάση δέ, τή μέθοδο
πού χρησιμοποίησε ό Χάν, διάφο
ροι άλλοι ερευνητές, έκαμαν τήν
διαπίστωση τής ϋπαρζης καί πολ
λών στοιχείων, δπως τό Βρώμιο,

κρυπτό, στρόντιο κ.λ.π. σάν προϊόν
τα πού προέρχονται άπό τή σχόιση
τής ραδιενεργού μεταστοιχείωσης
τών άρχικών θραυσμάτων άπό πυρή
να τοϋ ουρανίου, πού λογίζονται σάν
τά πιο σταθερά στοιχεία στο κόσμο.
Ά π ό τής εποχής πού άναφερόμαστε, οι επιστήμονες νποπτεύθηκαν τή τρομερή ενέργεια πού θά
μπορούσε νά πάρη ό άνθρωπος,
άπό τή διάσπαση αυτή τών πυρήνων.
Διαπιστώνουμε στο σημείο τού
το, πώς εκείνο τό Θαυμαστό κατα
σκεύασμα τής σοφίας τοϋ Θεού,
πού μέ τόση συνέπεια, κάθε του
κομμάτι έκτελεϊ τον προορισμό του
και σάν σύνολο παρουσιάζει μορφή
καί διαστάσεις, δέν είναι τίποτε άλλο
άπό μιά τεράστια σέ ποσότητα
ενέργεια, σέ μορφή ύλης, πού σέ
μιά πόιρα πολύ μικρή στιγμή, μπο
ρεί νά παρουσιάση τήν τερατώδη
αυτή μορφή της, άρκεϊ ό άνθρωπος
νά βγάλη τή μάσκα της, δηλαδή
νά τήν έζαναγκάση σέ διάσπαση.
’Εκείνο πού κρίθηκε δμως σάν
άπαραίτητο, ήταν νά κατορθωθή
νά
ύπάρζη μιά Α Λ Υ Σ Ω Τ Η
Α Ν ΤΙΔ Ρ Α Σ Η , ώστε ή διάσπαση
τών πυρήνων νά άπλωθή αυτόματα
σέ δλο τό υλικό, πού θάέχρησιμοποιήτο γιά τό σκοπό αυτό, χωρίς
τή κάθε τόσο επέμβαση τοϋ άνθρώπον.
Θά έπρεπε δηλαδή άπό τή
διάσπαση τών πρώτων πυρήνων,
πού θά γινόταν μέ τεχνητό τρόπο,
νά δημιουργηθοϋν ισχυρά βλήματα
( σωματίδια), πού μέ τό βομβαρ
δισμό τών γειτονικών πυρήνων καί
αυτοί μέ τή σειρά τους γιά τούς
διπλανούς τους καί σέ συνέχεια
γιά δλο τό υλικό, νά είναι σέ θέση
νά διασπάσουν διαδοχικά μέν, άλλά
μέσα σέ πολύ μικρό χρόνο, τούς
πυρήνες δλου τοϋ υλικού.
Στο σημείο τούτο, οι γνώμες
τών επιστημόνων διχάστηκαν, γιατί
μιά μερίδα άπό αυτούς υπολόγιζε
πώς τά σωματίδια άπό τή πρώτη
διάσπαση, δέν θά είχαν τή δύναμη
νά διασπάσουν τούς γειτονικούς
πυρήνες.
Αργότερα πού έγινε πραγματικό
τητα, αποδείχθηκε πώς καί οι δυο
απόψεις ήταν σωστές, μέ τή διαφο
ρά πώς οι άπαισιόδοζες περιωριζόνταν στο ουράνιο—238, ενώ εκείνοι
πού φαντάστηκαν τήν αλυσωτή
άντίδραση,
δικαιώθηκαν μέ τό
ουράνιο—235.
Ποιο δμως
είναι
αυτό τό
περιβόητο ουράνιο πού τόσο έχει
συγκινήσει τον κόσμο;

Τό ουράνιο άρχικά εχρησιμοποιήτο γιά τή κατασκευή χρωματιστών
ύάλων καί σέ παρόμοιες εργασίες
καί κατασκευές. Τό χρώμα του
είναι άργυρόασπρο, λογίζεται σάν
βαρύ μέταλλο πού λυώνει σέ θερμο
κρασία 1132 βαθμούς Κελσίου. Ή
άνακάλυψή του έγινε άπό τό Φαρ
μακοποιό Κ Λ ΑΠ ΡΟ Τ, Βερολινέζο
τή καταγωγή, τό 1786. Τό δνομα
ουράνιο, τό πήρε από τον πλανήτη
Ουρανό πού άνακαλύφτηκε τήν
εποχή εκείνη.
Τό ουράνιο τό βρίσκομε σέ τέσ
σερεις μορφές ισοτόπων. Τά τρία
άπό αυτά υπάρχουν
ελεύθερα
στή φύση. Στήν άτομική διάσκεψη
τής Γενεύης, ώρίστηκε ή τιμή
τοϋ φυσικού ουράνιου σέ 22 δολλάρια τό κιλό καί τού καθαρού
12.000 δολλάρια τό κιλό, σάν τήν
πιο ελάχιστη τιμή.
Πώς τώρα γίνεται ή σχάση στον
πυρήνα τοϋ ουρανίου;
Ό πυρήνας, ύστερα οπό βομβαρ
δισμό, δέχεται ένα νετρόνιο, πού
είναι άρκετό γι’ αυτή τή δουλειά.
Μέ τή κρούση αυτή και τήν ενέργεια
πού παίρνει παραπάνω τό νετρόνιο,
σάν θά συνδεθή μέ τό πυρήνα,
προκαλεί παραμόρφωση στο σφαιρι
κό του σχήμα.
Αυτό τό μηχανισμό, μπορούμε
νά τον όμοιάσωμε, μέ τό μηχανισμό
πού κόβεται μιά σταγόνα νερό.
"Οταν είναι στρογγυλή, τά μόρια
τοϋ νερού είναι πιο καλά δεμένα
καί μέ αυτό τό τρόπο συγκροτείται
μηχανικά καί εξασφαλίζει τό σχήμα
της.
Μέ τον ίδιο τρόπο καί ό πυρήνας,
άπό τή δράση αυτή τής ενέργειας
τοϋ νετρονίου πού χρησιμοποιήθηκε
στο βομβαρδισμό, παίρνει σέ πρώτη
φάση τό σχήμα αυγού, μετά γίνεται
πιο μακρουλός καί ύστερα στενεύει
προς τό μέσον, μέχρι πού κόβεται
στά δυό. Σ ’ αύτό τό άποτίλ.εσμα,
βοηθούν καί οι παλμικές κινήσεις
πού κάνει 6 πυρήνας ταυτόχρονα.
Μόλις κοπή, τά δυό κομμάτια,
μέ τή δράση τών δυνάμεων πού τό
καθ’ ένα τους πήρε μαζί του,
εκσφενδονίζονται μέ πάρα πολύ
μεγάλη σφοδρότητα, ενώ ταυτό
χρονα εκπέμπουν δυό ώς τρία
νετρόνια.
’Εκείνο πού πρακτικά είναι
χρν)σιμο στον άνθρωπο, είναι ή
ενέργεια πού δίδεται άπό κάθε
σχάση άτομικοϋ πυρήνα. Ά λ λά γι’
αυτό θά άσχοληθοϋμε στο κατοπινό
τεύχος.
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Πρωτάθλημα
Βόλλεϋ - μπώλ
Ενόπλω ν Δυνάμεων
καί
Σωμάτων ’Ασφαλείας
1976
8 -1 2
‘ Επιμέλεια:

ΣΠΥΡΟΣ

Σεπτεμβρίου

ΤΖ ΕΤΖ ΙΑ Σ

Πολιτικός ‘ Υπάλληλος Χωροφυλάκής
Στό ’Εθνικό Στάδιο της Μυτιλήνης,
ύπό τήν έποπτεία τοϋ ΑΣΑΕΔ καί μέ τήν
διοργάνωση τής Διοικήσεως Χωροφυ
λακής Λέσβου, διεξάγεται τό έτήσιο πρω
τάθλημα βόλλεϋ τών ’Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων ’Ασφαλείας, άπό 8-12 Σε
πτεμβρίου 1976. Στους έν λόγω άγώνες
θά λάβουν μέρος οί άντιπροσωπευτικές
όμάδες τών ’Αρχηγείων, ’Ενόπλων Δυ
νάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. Ξεχω
ριστή τιμή άποτελεϊ ή ανάθεση τής έφετεινής διοργανώσεως στήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ, ή όποια καί κατά τό
παρελθόν είχε άναλάβει, μέ άπόλυτη έπιτυχία τήν έκτέλεση διαφόρων πρωταθλη
μάτων.
Γι’ αύτό στήν προσπάθειά της ή «ΕΠΙ
ΘΕΩΡΗΣΕ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», νά είναι
μέσα στά πλαίσια τής έπικαιρότητος,
παρουσιάζει στους φίλους άναγνώστες
της, σέ ένα σύντομο «πλαίυ - μπάκ» τήν
ιστορία τοϋ άθλήματος, καί τό «Δυναμι
κό» τής άντιπροσωπευτικής όμάδος βόλ
λεϋ τοϋ Σώματος.

Τό βόλλεϋ καν ή ιστο
ρία του.
Ή Πετοσφαίριση, όπως λέγεται στήν
έπίσημη όνομασία του τό βόλλεϋ, είναι
ένα καθαρά 'Αμερικάνικο σπόρ. 'Αρχικά
όνομάσθηκε «ΜΙΝΟΝΕΤ» άπό τόν Ούΐλιαμ Μόργκαν, ό όποϊος καί τό έπενόησε
τό 1895.
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Τό βόλλεϋ μπώλλ στήν άρχική του
μορφή παιζότανε, σέ δίχτυ τοϋ τέννις
καί μέ μία μπάλα όμοια μέ αύτή τοϋ
Μπάσκετ.
Μέ τήν πάροδο όμως τών έτών ό κα
θηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Σπρίγκφιλντ,
Λ. Χάλστεν, τροποποίησε όρισμένα βα
σικά σημεία καί τοϋ έδωσε τήν σημερινή
του μορφή. Ή Γαλλία είναι ή πρώτη
χώρα πού διέδωσε τό βόλλεϋ στήν Ευ
ρώπη, γύρω στά 1917. Στήν συνέχεια
πολλές χώρες «υιοθέτησαν», τό συναρ
παστικό αύτό Σπόρ. Καί στήν τετραετία
1921 - 1925, ιδρύθηκαν οί πρώτες 'Ομο
σπονδίες. (Πολωνίας - ’Ιαπωνίας - Τσε
χοσλοβακίας καί Ρωσίας).

Ή Διεθνής ’Ομοσπονδία βόλλεϋ (Φ.Ι.
Β.Α.), όπου είναι μέλλος καί ή ’Ελλάς,
ιδρύθηκε τό 1947, μέ πρωτοβουλία τών
κρατών Γαλλίας καί Τσεχοσλοβακίας.
Στήν δύναμή της ή (Φ.Ι.Β.Α.) περιλαμβά
νει 136 χώρες.

Τό βόλλεϋ στήν Ελλάδα.
Στή χώρα μας τό βόλλεϋ είσήχθη άπό
τόν Πανιώνιο Γ.Σ. τό 1922. Ό πρώτος
πού έδίδαξε τό ώροίο αύτό σπόρ, ήτανε
ό καθηγητής τής Γυμναστικής τοϋ Π.Γ.Σ
Αθανάσιος Λευκαδίτης.
Τό παράδειγμα τοϋ Πανιωνίου, άκολούθησαν ό Π.Γ.Σ. καί ό 'Εθνικός. Τό
χρονικό διάστημα 1925 - 1929, τό άθλημα
είχε μία ζηλευτή «άνθηση». ’Ιδρύθηκαν
νέα Σωματεία, όπως ή Νήαρ Ήστ, ό
Πειραϊκός, οί Νέοι Βύρωνος καί άλλ.α...
Μετά τά πρώτα δειλά βήματα τοϋ βόλ
λεϋ στή χώρα μας, ύπήρξε μία συγκλο
νιστική «τετραετία» 1936 - 1940, πού χα
ρακτηρίσθηκε σάν «χρυσή έποχή», γιά
τό άθλημα καί μέ πρωταγωνιστή, τόν
Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο.
Ό προπονη
τής τής όμά
δος Βόλλεϋ τής
Χωροφυλακής
καί τής 'Εθνι
κής ό μ ά δ ο ς
τών ’Ενόπλων
Δυνάμεων
Xωρ οφ ύ λ αξ
Παν. Ά ργνρόπονλ.ος,Διε
θνής Διαιτη
τής τοϋ αγω
νίσματος.
Ή ομάδα Βόλλεϋ τής Ελληνικής
Χωροφυλακής, ή όποια περιλαμβάνει πολ
λούς παίκτες τοϋ εθνικόν μας συγκροτή
ματος.

Έκτοτε τό βόλλεϋ «έδειξε» ότι είναι
μέσα στην ιδιοσυγκρασία τοΟ Έλληνα
άθλητή, καί άγαπήθηκε σάν ένα άπό τά
πρώτα Σπόρ στήν Πατρίδα μας.
Προϊσταμένη άρχή, τών Σωματείων
Βόλλεϋ είναι ή γνωστή μας «Ελληνική
'Ομοσπονδία Πετοσφαιρήσεως» (Ε.Ο.
Π.Ε.). Καί στήν όποια ύπάγονται τά
190 Σωματεία τής Χώρας. Ό άριθμός
αύτός είναι ένδεικτικό στοιχείο γιά τήν
αίγλη καί τήν άξια τής Πετοσφαιρήσεως
στήν Χώρα μας.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ

Τό Βόλλεϋ - Μπώλλ στήν
Χωροφυλακή.
Ένα άπό τά βασικώτερα καί νευραλγι
κά τμήματα πού καλλιεργείται σέ βάθος
καί μέ διεθνή άκτινοβολία, στή (Υ.Φ.
Α.Α.) έκτός τών άλλων, είναι καί τό τμή
μα Βόλλεϋ, τοϋ Σώματος.
Έπί σειράν έτών οί Χωροφύλακες —
’Αθλητές, έχουν χαρίσει στήν όμάδα τής
Ελληνικής Χωροφυλακής, άλλεπάληλες
Νίκες καί Διακρίσεις, καί έχουν τιμήσει
ιδιαίτερα μέ τήν παρουσία τους στις
Εθνικές όμάδες τό Σώμα πού ύπηρετοϋν.
Έν όψει λοιπόν τοΰ Πρωταθλήματος
Βόλλεϋ - Μπώλλ τών Ε.Δ. καί Σ.Α. ’76,
ϋς δοϋμε ποιό είναι τό έμψυχο «Δυναμικό»
τής όμάδος τής Ελληνικής Χωροφυλα
κής πού θεωρείται ένα άπό τά βασικά
«Φαβορί» γιά τόν τίτλο.
Ά ρ γ υ ρ ό π ο υ λ ο ς Π . (Ενωμοτάρχης) :
Είναι ό Προπονητής τής όμάδος καί τής
Εθνικής 'Ενόπλων. Ένας άριστα κατηρτησμένος στά τεχνικά θέματα τοϋ άθλήματος. Πλούσιες είναι οϊ «άθλητικές
περγαμηνές» καί ή προσφορά του στό
Ελληνικό καί Εύρωπαϊκό Βόλλεϋ.·(Διεθνής Διαιτητής).
Γ ιω ρ γ α ν τή ς Μ . (Χωροφύλαξ): Ένα
άπό τά βασικά στελέχη τών 'Εθνικών μας
συγκροτημάτων. Διακρίνεται γιά τήν άπεριόριστη τεχνική του κατάρτηση. Προσ ιν τό έπιθετικό του παιχνίδι. (150 φορ,ς διεθνής).
Γ αλά κος Β . (Χωροφύλαξ): Ένα άπό τά
«καρφιά» τής όμάδος. Νέος παίκτης τα
χύτατος καί εύέλικτος. (18 φορές διεθνής).
Δ ερ μ ά τη ς Γ . (Χωροφύλαξ): Διακρίνεται
γιά τό σταθερό του παιχνίδι καί τις «εύ
στοχες» πάσσες του. (70 φορές διεθνής).
Κ ο υ ρ μ π έτη ς Κ . (Χωροφύλαξ): Φημίζεται
γιά τά ύπέροχα «Μπλόκ» του. Θαυμάσιος
στήν έπίθεση καί μέ μεγάλη άγωνιοτική
πείρα. (105 φορές διεθνής).
Π α π α δό π ο υ λ ο ς X . (Χωροφύλαξ) : Ή
«Γρανίτινη» άμυνα τής όμάδος. Ένας
παίκτης δυνατός καί ταχύς. (103 φορές
διεθνής).
Π ο λύ ζο ς Σ τ . (Χωροφύλαξ): 'Από τά νέα
«άστέρια» τοϋ Έλληνικοϋ Βόλλεϋ. Σω
στός καί έντυπωσιακός σέ όλες του τις
ένέργειες. (115 φορές διεθνής).
Καί στό «σχήμα» αύτό ύπάρχουν δύο
νέοι παίκτες, οί Χωροφύλακες, ό Άλέλης
Κ. καί ό Σιριβλής Δ. οί όποιοι ύπόοχονται
πολλά στό μέλλον.
Κλείνοντας λοιπόν σ’ αύτό έδώ άκριβώς τό σημείο τήν σύντομη άναδρομή
στό «’Αθλητικό» παρελθόν τοϋ ΒΟΛΛΕΫ
ΜΠΩΛΛ καί τών «ΔΙΕΘΝΩΝ» παικτών
τής Ελληνικής Χωροφυλακής πιστεύου
με πώς ή όμάδα τοϋ Σώματος θά διακριθή
καί πάλι στήν όμορφη ΜΥΤΙΛΗΝΗ.

Ό θαυμάσιος αθλητής τής κολνμβήσεως Βαγγέλης Κοσκινάς, ό όποιος κατέκτηση χρυσό μετάλλιο στους Βαλκα
νικούς αγώνες κολνμβήσεως στά 400 μέ
τρα μικτής.

Ον έφηβοι αθλητές μας
δεύτερον στους Βαλκανι
κούς αγώνες στίβου
Θαυμάσια άπόδοση είχαν οί Έλληνες
έφηβοι άθλητές καί οί νεάνιδες στούς
νίους Βαλκανικούς άγώνες στίβου πού
έγιναν στήν πόλη τής Καβάλας τό διή
μερο 21 - 22 Αύγούστου. Συγκεκριμένα
οί Έλληνες άθλητές πήραν 4 πρώτες
νίκες, 9 δεύτερες, καί 7 τρίτες.
Στήν κατηγορία νεανίδων ξεπεράσανε
κάθε προηγούμενη πρόβλεψη, άφοΰ κερ
δίσανε 1 άργυρό, μετάλλιο καί τέσσερα
χάλκινα. Γενικά στούς Βαλκανικούς άγώ
νες σημειώθηκαν δύο ρεκόρ άγώνων έφήβων, ένα ρεκόρ Βαλκανικό καί ένα ρεκόρ
παίδων.
Άναλυτικώτερα στις δύο αύτές «άγωνιστικές» . ήμέρες οί Έλληνες άθλητές
διακρίθηκαν στά έξής άγωνίσματα :
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ : Παπαδόπουλος (3ος
56.62 μ.).
ΜΗΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ : Δεληφώτης (2ος
7.24 μ.).
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ : Καρατζάς
(2ος 50.08 μ.).
400μ.ΕΦΗΒΩΝ: Γουσόπουλος(2ος 49.40).
100 μ. ΕΦΗΒΩΝ : Φρίγκης (3ος 10.8).
4X100 μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ : ΕΛΛΑΣ 3η.
ΔΕΚΑΘΛΟ ΕΦΗΒΩΝ: Κ. Κωστής :
(1ος 3.576 β.).

Στήν Ρουμανία έγιναν έφέτος οί VIoi
Βαλκανικοί άγώνες υγρού στίβου, τήν
19 έως 22 Αύγούστου 1976. Φαίνεται πώς
ή περίφημη πισίνα «Ντυναμό» δέν στά
θηκε τυχερή γιά τά «Δελφίνια» καί τις
«Νηρηΐδες» μας. Δέν τά κατάφεραν νά
έπαναλάβουν τήν περισινή έπιτυχία τής
Θεσσαλονίκης.
Ή έφετεινή παρουσία τής όμάδος μας
στό Βουκουρέστι δέν ήτανε ικανοποιη
τική καί όπωσδήποτε ή άναμενομένη,
παρά τό γεγονός ότι οί 'Ελληνες κολυμ
βητές κατέλαβαν τήν δεύτερη θέση στήν
βαθμολογία. Ή 13χρονη Σοφία Δάρα
ήτανε καί ή μεγάλη μορφή τής Βαλκανιάδος. Κέρδισε ένα χρυσό μετάλλιο
καί πραγματοποίησε, νέο Βαλκανικό ρε
κόρ γυναικών στά 800 μ. «’έλεύθερο» μέ
χρόνο 9.35".32.
Ό Β. Κοσκινάς στά 400 μ. «Μικτής»
έκανε νέο Πανελλήνιο ρεκόρ 4·47”.48.
’Επίσης μετάλλια κέρδισαν, ό Θεοδωρόπουλος στά 1.500 μ. «άργυρό», ό Καρπούζης στό ίδιο άγώνισμα «Χάλκινο». ’Επί
σης Βαλκανιονίκης άνεδείχθη καί ό
Νίκος Μόρφης τοϋ Εθνικού, άφοϋ κέρ
δισε τήν «κοΰρσα» στά 200 μ. «πρόσθιο»
καί δημιούργησε νέο Βαλκανικό ρεκόρ,
μέ χρόνο 2.31.29.
Ή όμάδα τής Βουλγαρίας πού ήτανε
καί ή έκπληξη τών Βαλκανικών άγώνων
κατέκτησε τήν πρώτη θέση στήν γενική
βαθμολογία καί πήρε τήν θέση τοϋ «φα
βορί» ποϋ έθεωρεϊτο ή Ρουμανική όμάδα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ : ΒΟΥΛ
ΓΑΡΙΑ 194 β. ΕΛΛΑΣ 147 β. ΡΟΥΜΑ
ΝΙΑ 135 β. ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 127 β.
ΤΟΥΡΚΙΑ 2 β.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ : ΒΟΥΛ
ΓΑΡΙΑ 145 β. ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 133
β. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 127 β. ΕΛΛΑΣ 101 β.
ΤΟΥΡΚΙΑ 1β.
110 μετ. έμπ. ΕΦΗΒΩΝ: Γαργαλιάνος
(3ος 14.97).
200μ. ΕΦΗΒΩΝ: (Γεωργαλίδης 2ος 22.03).
200 μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ: Σμυρνιοΰ (3η 25.61).
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ : Χατζηγιάννης (2ος 15.77 μ.).
800 μ. ΕΦΗΒΩΝ: Κοναρής (3ος 1.51.54).
ΥΨΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ : Παναγιώτοο (2η
1.70 μ.)
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ: Περιστέρης
(1ος 66.98 μ.).
4X400 ΕΛΛΑΣ (2η 3.18.28 β.).
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΕΦΗΒΩΝ: Χονδροκούκης (1ος 2.06 μ.).
Ή άνεπίσημη βαθμολογία έφήβων —
νεανίδων είναι ή κάτωθι :
ΕΦΗΒΩΝ: ΕΛΛΑΣ 147 β. ΒΟΥΛΓΑ
ΡΙΑ 145 β. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 86 β. ΓΙΟΥΓ
ΚΟΣΛΑΒΙΑ 81 β.
ΝΕΑΝΙΔΩΝ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 103 β.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 99 β. ΕΛΛΑΣ 60β. ΓΙΟΥΓ
ΚΟΣΛΑΒΙΑ 50 β.
Τούς άγώνες παρακολούθησαν ό
"Υπουργός Βορείου "Ελλάδος κ. Μάρτης
ό ειδικός σύμβουλος παρά τώ Πρωθυπουργώ έπί θεμάτων άθλητισμού κ. Πα
παναστασίου, οί έκπρόσωποι τών τοπι
κών άρχών καί χιλιάδες φίλαθλοι. Πρέπει
νά σημειωθή ότι οί καιρικές συνθήκες
δέν βοήθησαν τούς άθλητές νά άποδώσουν τό «μάξιμουμ» τών δυνατοτήτων
τους, όπωσδήποτε όμως ήταν μία έπιτυχημένη άθλητική διοργάνωση πού άπεκάλυψε τις δυνατότητες τών έφήβων
άθλητών μας γιά τό μέλλον.
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[Νέο τού pqvdg · Νέο τοΟ μονή
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑI ΑΞ)ΚΩΝ
Άπεστραχεύθη τή αιτήσει του
ό Άντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοσθένης.

ΑΠΟΣΤΡ ΑΤΕΙΑΙ

ΑΝΘ)ΣΤΩΝ

Άπεστρατεύθησαν τή αιτήσει των
οί κάτωθι 7 Άνθυπασπισταί:
ΒΛΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
Φιλοποίμην,
ΚΟΥΣΚΟΥΣΗΣ Αίμίλιος, ΚΟΥΤΣΕΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος, ΛΙΑΚΑΣ Άνδρέας,
Π ΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΣ
Μιχαήλ,
ΤΑΜΠΑΣΗΣ Ξενοφών καί ΧΑΝΤΖΟΣ
"Ανδρέας.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Προήχθησαν πρός πλήρωσιν κενών
θέσεων οί κάτωθι ’Αξιωματικοί
:
Ταγματάρχης ΔΑΓΑΛΑΚΗΣ Άνδρέας
εις Άντισυνταγματάρχην καί Μοίραρχοι
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΒΑΣΙΑΛΚΗΣ Κων., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Νικ. εις
Ταγματάρχας. Είς τόν βαθμόν τοϋ Μοι
ράρχου προήχθησαν οί Υπομοίραρ
χοι ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Στέφανος, ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ Θεοφάνης καί
ΜΩΚΟΣ
'Ιωάννης.

Ίανουαρίου—’Ιουνίου 1976 έλαβον χώραν
διά διαφόρους λόγους αί κάτωθι, κατά
βαθμούς, άποστρατείαι άνδρών Χωροφυ-

λακής: Αξιωματικών 50, Άνθυπασπιστών 42, ’Ενωμοταρχών 310, 'Υπενωμο
ταρχών 14 καί Χωροφυλάκων 88.

Τροποποίησις καί συμπλήρωοις διατάξεων
τού Ελληνικού Ποινικού Κώδικος
Έδημοσιεύθη προσφάτως είς τήν ’Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως ό ύπ’ άριθ. ΉΟ
Νόμος (Φ.Ε.Κ. τ. Α' φύλλον 208] 10-81976) διά τοϋ όποιου έτροποποιήθησαν
καί συνεπληρώθησαν ώρισμέναι Δια
τάξεις τοϋ Ποινικοΰ Κώδικος καί τοϋ
Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Είδικώτερον διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ Νόμου
τούτου άντικατεστάθη ήδη τό άρθρον
167 τοϋ ίσχύοντος Ελληνικού Ποινικοΰ
Κώδικος τό όποιον έχει ώς άκολούθως:
«Άρθρον 167.1. Ό στις μεταχειρίζεται
βίαν ή άπειλήν βίας, ίνα έξαναγκάση
αρχήν τινα ή υπάλληλον είς τήν ένέργειαν
πράξεως άναγομένης είς τά καθήκοντά
των ή παράλειψιν νομίμου τοιαύτης,
ώς καί ό βιαιοπραγών κατά ύπαλλήλου ή
προσώπου προσληφθέντος ή έτέρου ύ
παλλήλου προστρέξαντος πρός ύπο-

στήριξιν τούτου, διαρκούσης τής νο
μίμου ένεργείας του, τιμωρείται διά φυλακίσεως τοΰλάχιστον ένός έτους, άποκλειομένης εις πάσαν περίπτωσιν τής
μετατροπής ή άναστολής αύτής.
2. ’Εάν αί περί ών ή προηγουμένη πα
ράγραφος
πράξεις έτελέσθησαν ύπό
όπλοφοροϋντος ή φέροντος μεθ’ έαυτοϋ
άντικείμενα, διά τών όποιων δύναται νά
προκληθή σωματική βλάβη, ή ύπό
προσώπου εχοντος κεκαλυμμένα ή ήλλοιωμένα τά χαρακτηριστικά αύτοϋ ή
ύπό πλειόνων, ώς καί έάν ό καθ’ ού
έστράφη ή πράξις διέτρεξε σπουδαϊον
προσωπικόν κίνδυνον, έπιβάλλεται φυλάκισις τούλάχιστον δύο έτών, έφ’ όσον
ή πράξις δέν τιμωρείται βαρύτερον ύπό
έτέρας διατάξεως».

Νέα σύγχρονα τεχνικά μέσα είς τήν
διάδεσιν τών Ύπηρεοιών Χωροφυλακής

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΝΘΥΠ)ΣΤΩΝ
Ό Άνθυπασπιστής ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗΣ Νικόλαος άποκατασταθείς διά τοϋ
Ν. 81J1975, έπανήλθεν είς τήν ένεργόν
υπηρεσίαν τοϋ Σώματος, άπεφοίτησε
προσφάτως τοϋ Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπιοτών καί προήχθη άναδρομικώς είς τούς βαθμούς τοϋ Ανθυπο
μοιράρχου καί Υπομοιράρχου.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Σύμφωνα μέ τά άναφερθέντα αναλυτικά
άριθμητικά στοιχεία τοϋ αρμοδίου
Γ ραφείου τής Διευθύνσεως Προσωπικού
τοϋ Αρχηγείου Χωροφυλακής κατά τό
8μηνον Ίανουαρίου— Αύγουστου 1976
έγένοντο αί κάτωθι, κατά βαθμούς, προαγωγαί Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλά
κων: Είς τόν βαθμόν τοϋ Άνθυπασπιστού προήχθησαν 52 Ένωμοτάρχαι.
Είς Ένωμοτάρχας προήχησαν 530 Ύπενωμοτάρχαι. Κατά τό αύτό χρονικό
διάστημα 461 Χωροφύλακες οί όποιοι
συνεπλήρωσαν 22ετή πραγματικήν είς τό
Σώμα υπηρεσίαν καί κέκτηνται ολμ τά
άλλα όριζόμενα προσόντα υπό τοϋ νόμου,
προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοϋ 'Υπενω
μοτάρχου.

ΑΠΟΣΤΡ ΑΤΕΙΑΙ ΑΝΔΡΩΝ Α'
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1976
Κατά τήν διάρκειαν τοϋ Α' 6μήνου
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Ή σύγχρονος τεχνολογία μέ τήν
άνάπτυξι τών έπιτευγμάτων της είς όλους
τούς τομείς, δίδει θετικός λύσεις είς
βασικά προβλήματα καί παρέχει τά
έχέγγυα τοϋ όρθοΰ προσανατολισμού είς
τάς άνθρωπίνας σκέψεις καί ένεργείας.
Ή Χωροφυλακή, έφαρμόζουσα πρό
γραμμα έκσυγχρονισμοΰ τών μεθόδων
ένεργείας καί δράσεώς της, μέ άπώτερον
σκοπόν τήν σημαντικωτέραν συμβολήν
της είς τήν προαγωγήν τής ’Ελληνικής
κοινωνίας, διά τής άνυψώσεως τής έπαγγελματικής στάθμης τών όργάνων της,
ένεπλούτισε τά τεχνικά καί έπιστημονικά
μέσα της, διά νέων συστημάτων τά
όποια δύνανται νά καλύψουν βασικούς
τομείς τής δραστηριότητός της πρός
όφελος τοϋ κοινωνικού συνόλου.

Οϋτω ύπερσύχρονον σύστημα έλέγχου χειραποσκευών τών διακινουμένων
έπι βατών προσετέθη είς τόν τεχνικόν
έξοπλισμόν τής 'Υπηρεσίας Χωροφυλα
κής τοϋ Διεθνούς Άερολιμένος Θεσσα
λονίκης.
Αί
άποσκευαί διερευνώνται δι’
άκτίνων—X, τό περιεχόμενον δέ τούτων,
έμφανίζεται είς τήν όθόνην δέκτου
τηλεοράσεως, πρός παρατήρησιν καί
έλεγχον τών μεταλλικών άντικειμένων
καί έκρηκτικών ύλών. Είς τήν φωτογρα
φίαν ό Ταγματάρχης κ. Ήλίας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ τής Διευθύνσεως Τεχνικών
'Υπηρεσιών τοϋ Αρχηγείου καί άνδρες
τής Υπηρεσίας Χωροφυλακής τοϋ Άερο
λιμένος κατά τήν έγκατάστασιν τής
συσκευής.

*'

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕ ΔΙΑΤΑ
ΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟ
ΝΙΣΜΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΝ
Απεφασίσθη άρμοδίως ή Διοικητική,
κατά στάδια, κωδικοποίησις τής ίσχυούσης 'Οργανικής Νομοθεσίας καί των Κα
νονισμών τού Σώματος, ύπό τόν τύπον
τής διαρκούς ένημερώσεώς των. Σκοπός
τής συνεχούς αυτής ένημερώσεώς τών
κειμένων των, είναι ή άνάγκη τής εύχεροΰς άνευρέσεως τών έν ίσχύϊ έκάστοτε
διατάξεων αί όποΐαι διέπουν τό Σώμα καί
τό προσωπικόν του. Ώ ς βάσις τής ύπό
έφαρμογήν Κωδικοποιήσεως αύτής, έλήφθη τό γενικόν διάγραμμα τής ύλης τού
Κώδικος Χωροφυλακής. Ή έκτελεσθεϊσα_ ήδη έργασία μέ τόν τίτλον «Συλλογή
ύπ' άριθμ. 1» άφορά τό κείμενον τού Κώ

δικος Χωροφυλακής (Ν. Δ. 3365]1955),
πλείσται διατάξεις τού όποιου έχουν περιπέσει είς άχρησίαν καί δέν έφαρμόζονται, λόγοι τών έπενεχθεισών, κατά και
ρούς, πολλαπλών τροποποιήσεων καί
μεταβολών των. Διά τό σοβαρώτατον αύτό έργον τής διαρκούς ένημερώσεώς κα
τέστησαν ύπεύθυνοι όλοι οί 'Αξιωματι
κοί τού Σώματος καί κυρίως οί Διοικοΰντες βαθμοφόροι. Σχετική πρός τό θέμα
αυτό είναι ή ύπ' άριθμ. 221]55]6μ. έ. έ.
Διαταγή τού 'Αρχηγείου.

ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
’Απεφασίσθη ή άντικατάσταοις τών
υπηρεσιακών δελτίων ταύτότητος όλων
τών άνδρών Χωροφυλακής καί ό έφοδιασμός των μέ νέα τής αυτής άποχρώσεως

δι’ όλους τούς βαθμούς τής ίεραρχικής
κλίμακος τού Σώματος. Διά τό έργον αύτό άρμόδιοι είναι οί Σταθμοί Ένσωματώσεως Ταυτοτήτων τών κατά τόπους
Διοικήσεων Χωροφυλακής οί όποιοι με
τά τήν ύπογραφήν τών Δελτίων ύπό τού
κ. Α’ Ύπαρχηγοΰ Χωροφυλακής, θά μεριμνήοουν διά τήν έγκαιρον ένσωμάτωσιν καί έν συνεχεία τήν έπίδοσιν τούτων
είς τούς δικαιούχους άνδρας των. Είδικώτερον οί άνδρες τών Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής Πρωτευούσης θά έξυπηρετηθοΰν άπό τήν Ύποδιεύθυνσιν ’Ασφαλείας
Προαστίων Πρωτευούσης όπου λειτουρ
γεί Σταθμός Ένσωματώσεως Ταυτοτή
των. Οί ύπηρετοΰντες άνδρες είς τά Π.Σ.
Ο.Χ. Ρόδου καί Κρήτης (Ρέθυμνον) θά
Εξυπηρετηθούν άπό τάς Διοικήσεις Χω
ροφυλακής τής έδρας τών Υπηρεσιών
των. Σχετική μέ τό θέμα αύτό είναι ή ύπ’
άριθμ. 404]1]10 στ έ. έ. Διαταγή τού ’Αρ
χηγείου.

Ο X. ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΔΗ Μ Ο ΣΙΑΣ ΤΑΞΕΠΣ
=Ι3Ε ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙ
ΝΗΤΟΝ Μ ΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Α.Π.Π.

Τάς πρωϊνάς ώρας τής 14-8-1976 ό
'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος
Σταμάτης, συνοδευόμενος άπό τόν Γε
νικόν Γραμματέα τού Υπουργείου
κ. 'Αναστάσιον Μπάλκον καί τόν
’Αρχηγόν Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγον
κ. Νικόλαον Κουτσιανάν, έπραγματοποίησεν ένημερωτικήν έπίσκεψιν είς
τήν Ύποδιεύθυνσιν Μηχανοκινήτων
Μονάδων τής Δ.Α.Π.Π. ή όποια έδρεύει
είς τήν περιοχήν Μενιδίου—'Αττικής.
Ό κ. 'Υπουργός ένημερώθη κατ’ άρχήν έπί τών συνθηκών διαβιώσεως καί
έκπαιδεύσεως τών άνδρών αύτής καί
άκολούθως έπεθεώρησε τούς χώρους
τών έγκαταστάσεων καθώς καί τά χρη
σιμοποιούμενα παρ’ αύτής μέσα πρός
έκπλήρωσιν τής νευραλγικής της άποστολής. Έ ν συνεχείμ παρηκολούθησε
θεαματικός άσκήσεις πεζοπόρων τμημά
των της εις διαφόρους σχηματισμούς.
Μετά ταΰτα ό κ. Υπουργός ώμίλησεν
είς τούς συγκεντρωθέντας άνδρας καί
έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν του διά τό
τό έπιτελούμενον έργον των. Προσέτι
διεβεβαίωσεν αύτούς ότι τόσον ό ίδιος
προσωπικώς, όσον καί όλόκληρος ή
Κυβέρνησις, άναγνωρίζουν τήν προσφορά
τών πολυτίμων ύπηρεσιών των καί πα
ρέχουν κάθε έφικτήν συνδρομήν καί
συμπαράστασιν πρός αύτούς.
Μετά τό πέρας τής όμιλίας, ό ’Αρχηγός
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικό
λαος Κουτσιανας ηύχαρίστησε τόν κ.
'Υπουργόν διά τό ειλικρινές ένδιαφέρον
του πρός τούς άνδρας τής Χωροφυλακής
καί διεβεβαίωσεν αύτόν ότι ούτοι είναι
άκοίμητοι φρουροί καί ύπερασπισταί
τών Δημοκρατικών τής Χώρας θεσμών
καί τών δικαιωμάτων κάθε "Ελληνος πο
λίτου. Στιγμιότυπα άπό τήν έπίσκεψιν
τού κ. 'Υπουργού Δημ. Τάξεως είς τήν
Ύποδ]νσιν Μηχανοκινήτων Μονάδων
Χωροφυλακής, είκονίζονται είς τάς φω
τογραφίας.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ
ι

,* ’

Μέ Ιδιαιτέραν έπισημότητα καί μεγα
λοπρέπειαν έωρτάσθη ή μνήμη τής Κοι
μήσεως τής Θεοτόκου εις τόν 'Ιερόν Να
όν τής Εόαγγελιστρίας Τήνου ή όποια,
όπως είναι γνωστόν, συμπίπτει μέ τήν
έπέτειον τού τορπιλλισμοΟ τού ΚαταδρομικοΟ ΕΛΛΗ ύπό ΊταλικοΟ υποβρυχίου
τήν 15-8-1940 εις τόν όρμον τής πόλεως.
Τήν παραμονήν τοδ έορτασμοδ (148-1976) έτελέσθη πανδήμως κατανυκτικός Μέγας 'Εσπερινός. Τήν έπομένην έγένετο ή καθιερωμένη Λιτάνευσις τής Θαυ
ματουργού Ιερός Είκόνος τής Θεομήτορος. Πρός τόν σκοπόν αυτόν έσχηματίσθη μεγαλοπρεπής πομπή τής είκόνος
τής Μεγαλόχαρης ή περιστοιχισμένη
ύπό έκπροσώπων τοδ κλήρου καί λοιπών
άρχών ώς καί χιλιάδων λαοδ.
Είς τήν τελετήν παρέστησαν ό Υ 
πουργός Εσωτερικών κ. Στεφανόπουλος, Ό Ύπαρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων
Αντιστράτηγος κ. Βαζαϊος, ’Ανώτατοι
καί 'Ανώτεροι Αξιωματικοί τών 'Ενό
πλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ‘Ασ
φαλείας, έκπρόσωποι τών τοπικών άρ
χών, συλλόγων, όργανώσεων καί σωμα
τείων καθώς καί πλήθος προσκηνυτών
καί τουριστών.
Ιδιαιτέραν έντύπωσιν έπροκάλεσε καί
πολλαπλό ευμενή σχόλια άρχών, τύπου
καί κοινής γνώμης έδημιούργηοεν ή θε
τική καί άθόρυβος συμβολή, ή έπαγρύπνησις καί ή μέριμνα τών διατεθέντων
είς ύπηρεσίαν άοτυνομικών όργάνων τών
άρμοδίων ‘Υπηρεσιών Χωροφυλακής διά
τήν εύταξίαν, τήν εύρυθμον κυκλοφορίαν,
τήν άσφάλειαν, τήν όμαλήν διακίνησιν
καί τήν πολιτισμένην έν γένει έξυπηρέτησιν τών άφιχθέντων πρός τόν σκοπόν
τού έορτασμοδ προσκηνυτών καί έπισκεπτών είς τήν νήσον, άπό διάφορες
περιοχές τής Χώρας καί τοδ έξωτερικού.
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Οικοδομικός Συνεταιρισμός ’Αξιωματικών
καί Άνδυπασπιστών Χωροφυλακής.
Έκοινοποιήθη προσφάτως είς τά μέλη
τοδ Οικοδομικού Συνεταιρισμού 'Αξιω
ματικών καί Άνθυπασπιστών έγγραφον
τού Διοικητικού Συμβουλίου αύτοΰ περί
έξευρεθεισών καταλλήλων έκτάσεών πρός
ίκανοποίησιν τών οίκιστικών άναγκών
των. Κατέστη γνωστόν μάλιστα ότι αί
έξευρεθεϊσαι ήδη οίκοπεδικαί έκτάσεις θά
διερευνηθοΰν περισσότερον άπό πλευράς
δυνατοτήτων διά την καλυτέραν άξιοποίησίν των καί έξ έπόψεως σχετικών τίτλων
αυτών. Έ π ί πλέον διευκρινίσθη δτι αί
προσδιορισθεϊσαι ήδη τιμαί, κατά στρέμμα
θά αυξηθούν έκ τών έξόδων μεταβιβάσεως, τής έκτελέσεως έργων άξιοποιήσεως, τού διορισμού συμβούλων (τεχνι
κών, νομικών) κ.λ.π. Αί έξευρεθεϊσαι
έκτάσεις είναι δύο. Ή μία εΰρίσκεται είς
την περιοχήν ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΑΤΤΙ
ΚΗΣ καί χαρακτηρίζεται, λόγω τής
θέσεώς της, ώς ήμιαστική—παραθεριστική. 'Απέχει 38 χιλιόμετρα έξ 'Αθηνών
καί έν περίπου χιλιόμετρον άπό τής θα
λάσσης. 'Έχει έκτασιν 850 στρεμμάτων

περίπου. Ώ ς τίμημά της καθωρίσθη τό
ποσόν τών 120.000 δραχμών κατά στρέμ
μα. Ή έξόφλησις τών πρώτων 30.000
δραχμών θά γίνη άμα τή υπογραφή τών
συμβολαίων, τό δέ υπόλοιπον ποσόν θά
έξοφληθή είς 48 ϊσας δόσεις. Ή δευτέρα
έκτασις εΰρίσκεται είς τήν περιοχήν
ΑΝΘΟΥΣΗΣ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΤΤΙ
ΚΗΣ. ’Εξυπηρετείται μέ άστικήν συγκοι
νωνίαν καί άπέχει 17 χιλιόμετρα έξ ’Αθη
νών. Συνορεύει μέ τό Πολεοδομικόν σχέδιον τής Πεντέλης. Περιλαμβάνει έκτασιν 900—1.200 περίπου στρεμμάτων.
Τό κατά στρέμμα τίμημα ώρίσθη είς
180.000 δραχμάς, έξ ών 100.000 θά κατα
βληθούν άμέσως μέ τήν υπογραφήν τών
συμβολαίων. Τό υπόλοιπον ποσόν θά
έξοφληθή είς 24 μήνας καί είς ίσας μηνιαίας
δόσεις, καταβληθησομένας άνά 2μηνον.
Οί έπιθυμοΰντες έκ τών μελών του παρεκλήθησαν καί ύπέβαλον άρμοδίως τάς
σχετικάς δηλώσεις .των τόν προηγούμενον
μήνα.

Επέτειος τής μάχης τής Δημητοάνης.

Τήν 22-8-1976 συμφώνως πρός τό
πρόγραμμα τής Νομαρχίας ’Αρκαδίας,
έωρτάσθη ή έπέτειος διασώσεως τής
κωμοπόλεως Δημητσάνης άπό τήν έπιδρομήν τών άναρχοκομμουνιστών τήν
30ήν Αύγούστου 1948.
Κατ’ άρχήν έψάλη έπιμνημόσυνος δέησις, υπέρ άναπαύσεως τών ψυχών τών
πεσόντων άνδρών τής Χωροφυλακής καί
πολιτών κατοίκων Δημητσάνης, χοροστατοΰντος τού Σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.
ΘΕΟΦΙΛΟΥ.
Έπηκολούθησε ή έκφώνησις τού πανη
γυρικού τής ήμέρας άπό τόν κ. Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΝ, έγινε προσκλητήριον νεκρών καί ή τελετή έκλεισε μέ κατά-

θεσιν στεφάνων, ύπό έκπροσώπων τών
’Αρχών.
ΕΪς τόν Εορτασμόν παρέστησαν έκπρόσωπος τής Νομαρχίας ’Αρκαδίας, ό
‘Επιθεωρητής Α' Έπιθεωρήσεως Χωρο
φυλακής Υποστράτηγος κ. Παναγιώτης
ψ Α Ρ Ρ Η Σ , ό Διοικητής τής 94
ΣΔΙ Υποστράτηγος κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής Ταξίαρχος κ. Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
μετά τού Κοινοτικού Συμβουλίου καί
πλήθος κόσμου.
Είς τήν φωτογραφίαν ό ’Επιθεωρητή
τής Α' Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής
κατά τήν κατάθεσιν στεφάνου είς τό
μνημεΐον τών πεσόντων.

*

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Διά τοϋ ύπ’ άριθμ. 428 της 12-6-1976
Προεδρικού Διατάγματος συνεπληρώθη
τό ύπ’ άριθμ. 13115-6-1957 Β.Δ. περί
τής Ίδρύσεως τοϋ ’Επικουρικού Ταμείου
Χωροφυλακής, όπως συνεπληρώθη, έτροποποιήθη ή άντικατεστάθη τοΰτο βραδύτερον. Διά τοϋ Διατάγματος τούτου είδικώτερον έπήλθον αί κάτωθι βασικαί μεταβολαί: Τό Ε.Τ.Χ. μετωνομάσθη εις
(Ε.Τ.Ε.Χ.) ’Επικουρικόν Ταμεϊον Ε λ 
ληνικής Χωροφυλακής καί καθωρίσθη
τό χορηγούμενον παρ’ αύτοΰ βοήθημα εις
«Μέρισμα». Οί μέτοχοι αύτοΰ, δηλαδή οί
«Μεριδιοΰχοι» διακρίνονται εις Στρα
τιωτικούς καί Πολιτικούς. Προσδιωρίσθη
ό χρόνος ένάρξεως καί λήξεως τής άσφαλίσεως των μετόχων του, οί πόροι τοϋ
Ταμείου, ή έννοια τοϋ δρου «Μισθός» έπί
τοϋ οποίου θά ύπολογίζεται ή ύπέρ αύτοΰ
5 % κράτησις καθώς καί ή έφ’ άπαξ ει
σφορά ενός βασικοΰ μισθοΰ τοϋ μετόχου.
Καθωρίσθησαν επίσης τά πρόσωπα είς τά
όποια μεταβιβάζονται τά δικαιώματα τοϋ
μεριδιούχου ή μετόχου είς περίπτωσιν θα
νάτου του. Έπιπροσθέτως καθωρίσθη δτι
έκ των έξελθόντων ή έξερχομένων άνδρών τοϋ Σώματος, λόγιρ διορισμοΰ τ ων
είς άλλην δημοσίαν ή στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, δσοι αίτοΰνται τήν είς τό Ε.Τ.Ε.Χ.
ασφάλισίν των, διατηροΰν αύτήν, έφ’ δσον
δέν άσφαλίζονται είς άλλον φορέα επικου
ρικής άσφαλίσεως καί συνεπλήρωσαν ήδη
ΙΟετή είς τό Ε.Τ.Ε.Χ. πραγματικήν άσφάλισιν, κατόπιν τηρήσεως ώρισμένων συ
ναφών προϋποθέσεων. Διά τοϋ άρθρου 5
καθωρίσθησαν τά σταθερά μερίδια κάθε
μεριδιούχου, δηλαδή τό άρτιον ή πλήρες
προσηυξημένον ή ήλαττωμένον μέρισμα
πού δικαιούται έκαστος, άναλόγως τού
χρόνου άσφαλίσεώς του, καθώς καί τό
ΰψος αύτών, άναλόγως τής κατηγορίας
είς τήν οποίαν ανήκει έκαστος τούτων.
Έ ν συνεχεία καθωρίσθησαν αί προϋπο
θέσεις τής άναγνωρίσεως μερίσματος είς
τούς έξερχομένους τής ύπηρεσίας μετό
χους του, τά χρονικά δρια τής τοιαύτης
Ιδιότητάς των καθώς καί αί προϋποθέσεις
άναγνωρίσεως άρτιου μερίσματος είς τούς
έξερχομένους τοϋ Σώματος, λόγω άνικανότητος. Είς τό άρθρον 6 καθωρίσθησαν
ό τρόπος έξευρέσεως τοϋ δικαιουμένου
μηνιαίου μερίσματος καί τοϋ άριθμοΰ των
μεριδίων κάθε μεριδιούχου, ό άριθμός
τών μεριδίων, κατά βαθμούς, άπό τής
ένάρξεως τής ισχύος τοϋ Διατάγματος,
αί προϋποθέσεις τοϋ προσδιορισμού τοϋ
μερίσματος καί αί πρός τό Ταμεϊον όφειλαί τών μεριδιούχων, ή τιμή κάθε μερι
δίου, ώς καί αί προϋποθέσεις άναπροσαρμογής του, ό τρόπος καί ή έναρξις κατα
βολής τοϋ μερίσματος καθώς καί πότε
απόλλυται τοΰτο. Είς τά λοιπά άρθρα τοϋ
Διατάγματος καθωρίσθησαν, τό ποσοστόν
άναγνωρίσεως μεριδίων είς τούς έμμέσους
μεριδιούχους, ή διάθεσις τών κεφαλαίων
πρός έπαύξησιν τών έσόδων τοϋ Ταμείου,

Ό κ. Αρχηγός έπεθεώρησεν άκριτικάς 'Υπηρεσίας
Είς τά πλαίσια τών ένημερωτικών έπισκέψεων πρός έπιτόπιον έξέτασιν τών
άπασχολούντων τας Υπηρεσίας Χωροφυλακής καί τούς άνδρας τού Σώματος προ
βλημάτων, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος ΚΟΓΤΣΙΑΝΛΣ,
μετέβη την 20ην Αύγούστου έ. έ. είς τάς άκριτικάς περιοχάς τής ’Ανατολικής Μακε
δονίας καί Θράκης καί έπεθεώρησε τάς έκεϊ 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής. 'Ο κ. ’Αρχηγός
έξητασεν έπιτοπίως μετά τών Διοικητών τών 'Υπηρεσιών τά άπασχολοΰντα αύτάς
προβλήματα καί έδωκε τάς δεούσας οδηγίας διά τήν έπίλυσίν των.
Παρέστη επίσης είς συγκεντρώσεις άνδρών, είς τάς οποίας εύρε τήν εύκαιρίαν νά
όμιληση προς αύτούς, τονίσας δλως ιδιαιτέρως τήν έθνικήν ύπηρεσίαν τήν οποίαν
προσφέρουν είς τόν εύαίσθητον Έλλαδικόν αύτόν χώρον κατά τήν παρούσαν διά τό
Έθνος κρίσιμον περίοδον.
Εξ άλλου τήν 26ην καί 27ην Αύγουστου έ. έ. ό κ. ’Αρχηγός μετέβη είς Μυτιλήνην
καί έπεθεώρησε τάς έκεϊ 'Υπηρεσίας τής Α.Δ.Χ. Νήσων Αιγαίου. Τό ύψηλόν πατριω
τικόν φρόνημα καί ή άρίστη ύπηρεσιακή άπόδοσις τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής
τής νήσου Λέσβου άφησαν τάς καλλιτέρας έντυπώσεις είς τόν κ. ’Αρχηγόν. Είς συγκέντρωσιν τών άνδρών τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής Μυτιλήνης, ό κ. ’Αρχηγός, διεβεβαιωσε τούς παρευρεθέντας δτι άποτελοΰν τόν προμαχώνα τής νησιωτικής άκριτικής
'Ελλάδος δπου τό Έθνος ολόκληρον έχει στραμμένα τά βλέμματά του καί δι’ αύτό ή
προσπάθειά των πρέπει νά είναι άνάλογος διά νά φανούν άντάξιοι τών παραδόσεων
τού Σώματος τής Χωροφυλακής.

Εορτασμός τής ήμέρας τών Ενόπλων Δυνάμεων
>’Ιδιαιτέρως έπίσημον χαρακτήρα έλαβεν ό γενόμενος τήν 29ην Αύγούστου 1976
είς ολόκληρον τήν χώραν έπίσημος εορτασμός τής Ήμέρας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων
μέ καθολικήν συμμετοχήν άρχών, τύπου καί κοινού. Σύμφωνα μέ τό καταρτισθέν
Πρόγραμμα τού ’Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, έτελέσθησαν Δοξολογίαι καί μνη
μόσυνα υπέρ τών πεσοντων είς 'Ιερούς Ναούς Πόλεων, Κωμοπόλεων καί Χωρίων.
Ταυτόχρονα έλαβε χώραν σημαιοστολισμός καί φωταγώγησις τών Δημοσίων, Δη
μοτικών, Κοινοτικών, Στρατιωτικών καί ’Αστυνομικών Καταστημάτων, κατετέθησαν
στέφανοι είς τα μνημεία ήρώων ύπό έκπροσώπων τών άρμοδίων άρχών καί έγένοντο
κατάλληλοι ομιλιαι εις τούς άνδρας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων
’Ασφαλείας.
Είς τάς έκδηλώσεις αύτάς παρέστησαν έκπρόσωποι τού 'Υπουργείου ’Εθνικής
Αμύνης, τών θρησκευτικών, πολιτικών καί άστυνομικών άρχών, τών’Εφεδροπολεμιστικών ’Οργανώσεων, Συλλόγων καί Σωματείων καθώς καί πλήθος κόσμου. Είδικώτερον άπό πλευράς Χωροφυλακής παρέστησαν , ό ’Επιθεωρητής τής Β' Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Ίωάννου Γρηγόριος είς τό Βίτσι καί ό
’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής ’Ηπείρου Ταξίαρχος κ. Σωτηρόπούλος Κων[ντΐνος
είς τόν Γράμμον, ώς έκπρόσωποι τού ’Αρχηγού Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγου κ.
Κουτσιανά Νικολάου, δστις παρέστη είς τήν Δοξολογίαν τού Μητροπολιτικοΰ Ναού
’Αθηνών.
Είς τάς Σχολάς Χωροφυλακής’Αθηνών έγένετο τήν 28-8-1976 ειδική συγκέντρωσις είς τήν οποίαν παρέστησαν ό Α' Ύπαρχηγός τοϋ Σώματος 'Υποστράτηγος κ.
Κωνσταντουδάκης ’Αγησίλαος, ό ’Επιθεωρητής τής Α' Έπιθεωρήσεως Χωροφυλα
κής 'Υποστράτηγος κ. Ψάρρης Παναγιώτης, ό Διευθυντής τής Δ.Α.Π. Πρωτ[σης
Ταξίαρχος κ. Σέρρας Διονύσιος, ό Διευθυντής τής Ύποδ[νσεως ’Ασφαλείας τής
Δ.Α.Π.Π. Ταξίαρχος κ. Παπαναστασίου ’Ιωάννης, οί Διοικηταί τών Σχολών Χωρο
φυλακής Ταξίαρχος κ. Πίππας Άνδρέας καί Συν[ρχης κ. Φτερνιάτης Σπυρίδων,
πολλοί ’Ανώτατοι, ’Ανώτεροι καί κατώτεροι ’Αξιωματικοί, Ύπαξιωματικοί, Χω
ροφύλακες καί πολιτικοί ύπάλληλοι ύπηρεσιών Χωροφυλακής τού λεκανοπεδίου
’Αττικής. Είς τούς συγκεντρωθέντας ώμίλησεν ό Διοικητής τής Σ.Α.Χ. ’Αθηνών
Συνταγματάρχης κ. Φτερνιάτης Σπυρίδων ά όποιος άνέπτυξε τήν σημασίαν τού εορ
τασμού κάί έξήρε δεόντως τήν πολεμικήν άρετήν τού "Ελληνος διά τήν προάσπισιν
τών ιερών καί τών οσίων τής Φυλής καί τού ’Έθνους διά μέσου τών αιώνων. Στιγμιότυπον άπό τήν έκδήλωσιν τού έορτασμοΰ τής Ήμέρας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων είς τάς
Σχολάς Χωροφυλακής ’Αθηνών, είκονίζεται είς τήν φωτογραφίαν.

Ή πατροπαράδοτη φιλοξενία των
'Ελλήνων πού έχει τις ρίζες της είς τδν
Ξένιον Δία των άρχαίων μας προγόνων
καί οί απαράμιλλες όμορφιέςτής πατρίδας
μας αί όποϊαι έχουν καταστήσει την Ε λ 
ληνικήν γην τουριστικόν μαγνήτην εκα
τομμυρίων έπισκεπτών έμάγευσαν κυριολεκτικώς μεταξύ πολλών άλλων και
τό ζεύγος των ’Αμερικανών έκπαιδευτικών FRED και NAN RAGSDALE.
Διά τάς ωραίας έντυπώσεις τάς οποίας
άπεκόμισαν άπό τήν δμορφιά της 'Ελλά
δος καί τήν πατροπαράδοτον 'Ελληνικήν
φιλοξενίαν, έπανελθόντες είς τήν πατρίδα
των έδημοσίευσαν είς τον έκεϊ τοπικόν τύ
πον άρθρον τό όποιον έπιγράφεται «Η
ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» καί
άποτελεϊ είς τήν κυριολεξίαν ύμνον διά
τήν χώραν μας. Τό άρθρον τούτο μεταξύ
άλλων περιλαμβάνει καί τά έξης:
«"Οταν ταξιδεύει κανείς είναι άνθρώπινο νά έπηρεάζεται άπό τις διάφορες
έμπειρίες πού άντιμετωπίζει κατά τήν
διάρκεια τής παραμονής του σ’ ένα μέρος.
Τό ίδιο συνέβη καί μέ μάς, άπό τήν
έπίσκεψίν μας στήν 'Ελλάδα.
"Ισως έάν είχαμε άρρωστήσει ή έάν
είχαμε χάσει άποσκευές ή είχαμε πάθει
άλλες μικροζημίες, θά είχαμε γυρίσει^ μέ
τόν ένθουσιασμό μας λιγάκι ψαλιδισμένο,
άλλά έτσι όπως ήλθαν τά πράγματα, θά
ήταν άληθινή καταστροφή νά χάσουμε
κάτι άπό τή χαρά μας.
—Ξεκινήσαμε μέ χαρούμενη προδιά
θεση γιατί θά είχαμε τήν εύκαιρία νά άνανεώσωμε τήν τόσο ξεχωριστή σχέση μας
μέ τή Βούλα, τήν πρώην AFS κόρη ^μας
καί τελικά νά άνταμώσουμε μέ τήν ύπόλοιπη οίκογένεια ή οποία τυχαίνει νά
άνήκει είς τό Σώμα τής Χωροφυλακής^.
Νά άνεβούμε στήν ’Ακρόπολη καί νά
περπατήσουμε στήν άρχαία ’Αγορά, δπου
οί φιλόσοφοι μεταλαμπάδευσαν τις ίδέες
τους στούς μαθητές τους, στά πρώτα
άμυδρά σχηματισμένα σχολεία ήταν στίς
βασικές μας επιδιώξεις.
’Ελάχιστα όμως φανταζόμασταν τί
όμορφες μέρες μάς περίμεναν στήν συνέχεια.
Τό Γραφείον Τουρισμού θά μάς πληροφορήση ότι πολλοί άνθρωποι στήν Έλλαδα
μιλούν περισσότερες άπό μία γλώσσες.
Πράγματι μιλούν.
Συνήθως άκόμη καί σέ άπομακρυσμένες
περιοχές, μπορείς νά βρής κάποιον πού
μιλάει τούλάχιστον λίγα ’Αγγλικά.
’Απολαύσαμε τά έκατομμύρια τών
εικόνων τών βουνών καί τών θαλασσών
τής 'Ελλάδος πού πήρε ό νούς μας, άλλά
καί πολύ θαυμάσαμε τούς άνθρώπους.
Ζώντας τόσο στενά μαζί τους, ήλθαμε
πιό κοντά τους, άπό ό,τι θά θεωρούσαμε
δυνατόν, σ’ ένα τόσο σύντομο διάστημα.
Έχοντας άκούσει άπό πριν γιά τήν
'Ελληνική περίφημη φιλοξενία νομίσαμε
ότι ήμασταν προετοιμασμένοι γι’ αύτήν,
άλλά ή καλωσύνη πού βρήκαμε ξεπέρασε
κάθε προσδοκία.
Γεύματα, δείπνα, φιάλες κρασί, όλα
δόθηκαν μέ πραγματική εύχαρίστηση.
Αύτά τά πράγματα ήσαν ωραία, άλλά θά
μας έφερναν σέ δύσκολη θέση έάν δέν

είχαν δοθή μ’ έκεϊνο τό τόσο γνήσιο
αίσθημα. Φαντασθήτε άν μπορήτε, νά
κάθεστε σ’ ένα γεμάτο έστιατόριο, σ’ ένα
σαλόνι, ή γύρω σ’ ένα τραπέζι όπου ίσως
μόνον ένας άλλος μπορεί νά καταλάβη τίς
Ιδέες σας ή νά καταλάβετε τίς δικές τους
καί παρ’ όλα αύτά νά αίσθάνεσθε περί
φημα άνετα. Αύτό ήταν τό αίσθημα άπό τήν
φιλοξενία τής οικογένειας τής Βούλας
τών συγγενών καί φίλων τους καί νά
γιατί ή 'Ελλάδα ήταν τόσο ωραία».
Είς τήν φωτογραφίαν τό ζεύγος τών
’Αμερικανών έκπαιδευτικών μέ τόν «πα-
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πού» όπως είς τό άρθρον των άναφέρουν,
τής οικογένειας ή οποία τούς έφιλοξένησε
καίά τήν παραμονήν των είς τήν 'Ελλάδα
καί ό όποιος τούς «έξέπληξε» μέ τήν κα
λήν γνώσιν τής 'Αγγλικής γλώσσης.

Βεροίας κ. ΠΑΤΛΟΤ, ‘δστις έξέφρασε
τήν άκραν αύτού καί τού κοινού τής Μητροπόλεως ίκανοποίησιν καί εύαρέσκειαν
διά τάς προαναφερθείσας έπιτυχίας τών
άνδρών αύτής αί όποϊαι τιμούν μεγάλως
καί έπαξίως τό Σώμα τής Χωροφυλακής
καί έδραιώνουν τό αίσθημα άσφαλείας
είς τήν περιοχήν. Ή έφημερίς ΦΡΟΤΡΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ, έξ άλλου, είς έκτενή σχό
λιά της έξέφρασε τόν έπαινον τών πολιτών
τού Νομού ’Ημαθίας διά τήν λαμπράν
άστυνόμευσιν τής περιοχής καί άνέφερε
τάς προσφάτους αύτάς έπιτυχίας τής Δ.Χ.

ο

τ

η

τ

ε

ς

Βεροίας, ή όποια έστάθη φραγμός είς τά
σχέδια τών έπικινδύνων έγκληματικών
τύπων τής παρανομίας.
Ό κ. Κων]νος ΜΠΙΖΑΚΗΣ, Δικη
γόρος, δι’ έπιστολής του προς τόν κ.
’Αρχηγόν, συνεχάρη τούς άνδρας τών
'Υπηρεσιών Χωροφυλακής ’Αλεξανδρείας,
άφ’ ένός μέν διά τήν ύψηλής στάθμης
ύπηρεσιακήν των προσφοράν, άφ’ έτέρου δέ
διά τάς έκτός τών κυρίως ύπηρεσιακών
καθηκόντων των προσφερομένας πολλαπλάς κοινωνικάς ύπηρεσίας, χάριν τού
κοινού τής περιοχής.
Διά παρομοίου περιεχομένου έπι
στολής ό κ. Λεωνίδας ΦΛΩΡΙΑΣ, έξέ
φρασε τάς εύχαριστίας του προς τόν κ.
’Αρχηγόν διά τό Σώμα τής Χωροφυλακής
τού όποιου ήγεΐται, διότι οί άνδρες αύτής
οί όποιοι είναι άγρυπνοι φρουροί τής
ζωής καί τής περιουσίας τών πολιτών,
έπέτυχον νά συλλάβουν, έντός βραχυτάτου διαστήματος, τόν δράστην τής κλοπής
τού αυτοκινήτου του είς Κατερίνην δπου
κατέφυγεν έκ Βόλου, πρός άποφυγήν
τής συλλήψεώς του.

Αί πρόσφατοι άνακαλύψεις αγνώστων
κακοποιών ύπό οργάνων τής Διοικησεως
Χωροφυλακής Βέροιας έχουν προκαλέσει
γενικόν θαυμασμόν καί έχουν συγκινησει
τόσον τούς παθόντας, όσον καί τόν τοπικόν
τύπον, ώστε τά εύμενή των σχόλια διά
τούς άνδρας τής Δ]σεως Χωροφυλακής
Βέροιας νά ύπερβαίνουν κάθε προηγούμενον. Χαρακτηριστική συνέπεια τών
έπιτυχιών καί τής δραστηριότητος τής
Δ]σεως Χωροφυλακής Βέροιας είς τήν
καταστολήν τού κοινού έγκλήματος διά
τής συλλήψεως τών έπικινδύνων αύτών
έγκληματικών τύπων είναι άφ’ ένός μέν ή
ληφθείσα έπιστολή τού Μητροπολίτου

Ό Μητροπολίτης Αευκάδος καί ’Ι
θάκης κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, δι’ έγγράφου
του, έξέφρασε τάς θερμάς του εύχαριστίας πρός τούς άνδρας τής Δ.Χ. Αευ
κάδος, διά τήν συμπαράστασιν καί τήν
δραστηριότητα αύτών πρός έπιτυχίαν
τών γενομένων προσφάτως, είς Λευκάδα,
πολυπληθών θρησκευτικών έορτών καί
πανηγύρεων καί κυρίως διά τήν συμβο
λήν των είς τήν άνετον διακίνησιν καί
έξυπηρέτησιν τού πλήθους τών προσκυ
νητών.
*0 Διευθύνων Σύμβουλος τής είς
Ξάνθην Βιομηχανίας Υποκαμίσων καί
’Ενδυμάτων SOLDATOS, έπ’ εύκαιρία
τών προσφάτων έγκαινίων αύτής, είς τά
όποια παρέστησαν έκλεκτοί έκπρόσωποι
τών άρχών τής περιοχής καί τής Βορείου
'Ελλάδος, έξέφρασε δι’ έγγράφου του,
τόν μέγιστον θαυμασμόν του διά τό έπίμοχθονέργον τών άνδρών τής Τροχαίας
Ξάνθης καί τά ληφθέντα ύπ’ αύτής έπιτυχή μέτρα τάξεως καί τροχαίας κατά
τήν ήμέραν τής τελέσεως τών έγκαινίων.

Θαυμάσια όμολογουμένως ή πρωτο
βουλία τοΰ Ιδρύματος Κοινωνικής Πρό
νοιας Θεσσαλονίκης να έκπαιδεύση τούς
μικρούς τροφίμους του στο καυτό σήμε
ρα πρόβλημα τής κυκλοφοριακής διαπαιδαγωγήσεως. Ό τρόπος τής έκπαιδεύσεως, πραγματικά πρωτότυπος, υπήρξε
πολύ άποτελεσματικός αν παρατηρήση
κανείς τά χαρούμενα προσωπάκια τών
παιδιών πού έλαβαν μέρος σ’ αΰτό τό
εύχάριστο, αλλά οπωσδήποτε πολύτιμο,
παιδαγωγικό παιχνίδι. Οί μικροί τρόφιμοι
παίζοντας καί τραγουδώντας μέ στολή
τοΰ τροχονόμου τής Χωροφυλακής έμα
θαν δτι ή κυκλοφορία είναι ένα σπουδαίο
πράγμα πού έχει δμως τούς δικούς της κα
νόνες δπως άλλωστε καί κάθε παιχνίδι.
ΑύτοΙ οί κανόνες, πρέπει νά τηρούνται μέ
προσοχή γιατί ή παραβίασή τους μπορεί
νά στοιχίση καί τήν ίδια άκόμη τήν ζωή
τοΰ παραβάτη. 'Απλά άλλά σοφά διδά
γματα καί ασφαλώς δχι μόνο γιά μικρούς.
Αξίζουν πράγματι θερμά συγχαρητήρια
σ ’ δλους δσους συνέβαλαν στήν έπιτυχία αυτής τής πρωτοβουλίας, ή όποια
πιστεύουμε δτι θά συνεχισθή καί άπό
πολλούς άλλους.

Νέα του pnvdQ · Νέα tod ρηνόο
στατα συνηθίζεται νά λέγεται σήμερα, άκινητοποίησαν τόν κακοποιό, ό όποιος
έμπορου τοΰ λευκοΰ θανάτου. Διότι θά παρ’ όλίγο νά προκαλέση σωματικές
βλάβες ή άλλες σοβαρώτερες καταστάσεις,
πρέπη νά διαθέτη άντίληψη καί φαντασία,
άλλά πρό παντός νά τόν διακρίνη εύψυ- χωρίς νά άποκλείεται καί αυτό τό μοιραίο,
χία, ή όποια άναμφισβήτητα είναι άνα- σέ αύτούς άκριβώς οί όποιοι έκτελοΰσαν
γκαίο νά έγγίζη τά όρια τής γενναιότητος, μέ συνέπεια, πού τις περισσότερες φο
άν μή τής αύτοθυσίας. Έ να πρόσφατο ρές ξεπερνά καί αύτή τήν αυταπάρνηση,
γεγονός, πού συνέβη στήν περιοχή τής τό ύπηρεσιακό καί κοινωνικό τους κα
Γλυφάδας μέ πρωταγωνιστή καί παρ’ όλί- θήκον, προσφέροντες καί τήν ζωή τους
γο θύμα τόν Υπομοίραρχο κ. Ράπτη είχε άκόμη χάριν αύτοΰ.
σάν άποτέλεσμα τήν έξάρθρωση έπικίνδυνης σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτικών,
πού όλα τά μέλη της ήταν άλλοδαποί καί Μιά βδελυρή και άνανδρη
παρίστανον τούς ψευτοτουρίστες. Οί τρεις
πράξις και ή τιμωρός
ήταν Χουδανοί καί ό τέταρτος ’Αμερικα
νός, όλοι δέ μαζί είχαν συγκροτήσει τήν
Νέμεσις
όλέθρια κομπανία τών έμπορων τοΰ λευ
κοΰ θανάτου, τής όποιας τό δυναμικό καί
Καί τό δεύτερο γεγονός έχει ληφθή
τήν στελέχωση άποτελοΰσαν οίΜωχάμετ
X. Μουσταφά, 22 χρόνων, ναυτικός, Σα- άπό τό πλούσιο «Καρνέ» τού 24ώρου τής
μίρ Μ. Μουσταφά, 23 χρόνων, Μωχάμετ •Υποδ]νσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρω
Α. Νεϊρ 22 χρόνων καί Ρεΰμοντ Μαντζε τευούσης, οί άνδρες τής όποιας έπί 15
ρόλα 29 χρόνων. Μαζί τους έφεραν τρία όλόκληρα ήμερονύκτια άναζητοΰσαν τόν
περίπου κιλά χασίς, πού έκρυψαν έπιμε- «σεξοκακοποιό» δράστη (όπώς.....πολιλώς σέ διάφορα ξενοδοχεία τών ’Αθη τογραφήθηκε 'τελευταία διεθνώς, ό χα
νών καί τών Προαστίων στά όποια κατά ρακτηρισμός, στήν μοντέρνα όρολογία)
καιρούς διέμειναν. Έφρόντιζαν, όμως, τοΰ βιασμού τής Άγγλίδος τουρίστριας
πάντοτε νά άλλάζουν διαμονή, γιά νά μή Ζάκελιν Φ. στήν περιοχή τής Ραφήνας.
δίνουν οτόχο στήν ’Αστυνομία κΓ έτσι, Ή άναδρη καί συνάμα βδελυρή αυτή πρά
’Ανάλγητοι έμποροι
σέ σύντομο χρονικό διάστημα, διέμειναν ξη τοΰ βιασμού, δέν έχει άτυχώς έκλείψει
σέ δέκα διαφορετικά ξενοδοχεία. Τό δί όριστικά άπό τόν τόπο μας, παρά τις τε
του λευκοΰ θανάτου
κτυο, όμως, τής 'Υπηρεσίας Ναρκωτικών ράστιες προόδους, πού έχουμε σημειώ
τής Ύποδ]νσεως ’Ασφαλείας Προαστίων σει, σέ όλους τούς τομείς τοΰ επιστημονι
καί τεχνικού πολιτισμού. Ίσιος νά
Άνηλεής είναι ό καθημερινός άγώ- Πρωτευούσης παρακολουθούσε πολύ στε κού
μένη, άκόμη, σάν τό τελευταίο κατάλοιπο
νας που διεξάγεται άπό τις Υπηρεσίες νά τις άλλάγές αύτές, γιαυτό καί σύντομα τοΰ μεσογειακού θερμού χαρακτήρος
μας, γιά τήν καταπολέμηση τής φοβερής έντόπισε τό έπικίνδυνο «Κουαρτέττο» μας ή νά παρεξηγήται ή έντελώς διαφορε
μάστιγος των ναρκωτικών, πού ή χρήση τών κακοποιών. Τότε άπεφασίσθη νά τική νοοτροπία καί ή κάπως προκλητική
τους — άπό νεαρές προπαντός ήλικίες— παρουσιασθή σάν άγοραστής ό 'Υπομοί έλευθεριότης τών ξένων ή τέλος νά είναι
έχει λάβει τελευταία άνησυχητικές δια ραρχος τής Υπηρεσίας αύτής κ. Ράπτης, έσκεμμένη ή πρόκληση έκ μέρους των
στάσεις. Τό φαινόμενο αύτό δέν είναι, ό όποιος θά άγόραζε ένα κιλό χασίς άντί γιά τήν δημιουργία σκανδάλου, μέ^ άπώβέβαια, άποκλειστικά έλληνικό, άλλα 80.000. Ώρίσθη τό ραντεβού καί συναντή
σκοπό τήν ήρωοποίησή τους. Όπως
γενικώτερο πραγματικό γεγονός, πού θηκαν όλα τά μέλη, μέ τόν ύποψήφιο άγο- τερο
νά έχη τό πράγμα, οί 'Υπηρεσίες μας
παρατηρεΐται σέ παγκόσμια κλίμακα ραστή, στήν περιοχή τής Γλυφάδας, γιά καί
άντιμετωπίζουν, όσάκις παρουσιασθή,
μέ ένθερμους δυστυχώς όπαδούς στό χώ νά κλείσουν τήν «δουλειά». Είχαν φέρει, τό
μέ τήν μεθοδικότητα καί τήν έμπειρία
ρο τής έμπορίας, καθώς έπίσης καί στόν μάλιστα μαζί τους τό έμπόρευμα, γιά άμε πού
διαθέτουν, ώστε καμμία παρόμοια
χώρο τής καταναλώσεως. Είναι, λοιπόν, ση παράδοση, όταν θά κατέληγαν σέ περίπτωση
νά έχη παραμείνη μέχρι σή
συμφωνία
καί
θά
καθώριζαν
τό
ποσόν
τής
τρομερά δύσκολο καί άπαιτείται άνυποάνεξιχνίαστη σέόλόκληρη σχεδόν
χώρητη έπιμονή, φοβερή διαίσθηση καί τελικής τιμής. Όταν άρχισαν οί διαπρα μερα
σθεναρή θωράκιση τού άστυνομικοΰ γματεύσεις τής άγοράς, τά «λαγωνικά» τής τήν χώρα. Διότι είναι βέβαιον ότι κάθε
πράξη καί τόν πολιτισμό μας προσ
όργάνου, πού θά παρακρλουθήση καί θά 'Υπηρεσίας Ναρκωτικών παρακολουθού τέτοια
καί στιγματίζει, άλλά καί τόν του
έντοπίση τούς ντόπιους καί προπαντός σαν, μέ πολλή διακριτικότητα, τις έπαφές βάλλει
ρισμό μας ύπονομεύει ούσιαστικά.
τούς ξένους έμπορους τού λευκοΰ θανά καί όλες τις διακυμάνσεις γιά τό κλείσιμο
Τό χρονικόν λοιπόν, τοΰ συμβάντος πού
του, οί όποιοι μέ τήν σημερινή έκμηδέ- τής συμφωνίας. Τήν στιγμή, λοιπόν, πού προαναφέραμε,
σύμφωνα μέ τήν καταγ
νιση τών άποστάσεων καί τήν φανταστι οί λαθρέμποροι, άνύποπτοι καί άμέριμνοι,
τής παθούσης στήν Ύποδ]νση ’Α
κή ταχύτητα τών συγκοινωνιακών μέσων, πραγματοποιούσαν τήν έπίδειξη τοΰ πα γελία
Προαστίων Πρωτευούσης καί
μπορούν μέ άνεση νά μετακινούνται άπό ρανόμου έμπορεύματος στόν άξιόλογο σφαλείας
συγκεντρωθέντα στήν συνέχεια άπό
χφρα σέ χώρα, είτε ώς τουρίστες, είτε πελάτη τους, έκαναν άστραπιαία τήν έμ- τά
φάνισή τους καί μέ τόν 'Υπομοίραρχο έπι- τήν Υπηρεσία αύτή στοιχεία, έχει περί
ώς* άπλοι διερχόμενοι ταξιδιώτες. Ή
ώς έξής. Διερχόμενο φορτηγό αυτο
έντόπιση καί στήν συνέχεια ή παρακο κεφαλής συνέλαβαν τούς τέσσερις καί που
λούθηση τών άνθρώπων αυτών, πού δια κατέσχεσαν τό χασίς πού είχαν μαζί τους. κίνητο «περισυνέλεξε» στό Πικέρμι, σέ
κατάσταση, τήν τουρίστρια καί τήν
θέτουν άλλη ψυχοσύνθεση καί διαφορε Ό πρώτος έκτός άπό τό χασίς, είχε μέσα κακή
στήν 'Υποδιεύθυνση, όπου διεκ
τική νοοτροπία, δέν είναι πράγμα άπλό, στις κάλτσες του ένα στιλέττο καί μικρή ώδήγησε
ούτε έπεισοδιακό γεγονός τής ρουτίνας, ποσότητα ναρκωτικοί σέ σκόνη τό όποιον τραγώδησε τήν περιπέτειά της, μέ τις
πού διεκπεραιώνεται τυπικά καί άθόρυβα, άπεστάλη «άρμοδίως», γιά νά καθορισθή οχετικές φυσικά άνακρίβειες καί άναμέ τήν πολυτέλεια καί τήν άνεση τής τό είδος καί ή προέλευσή του. Τό κρυμ κολουθίες, λόγω τής ψυχολογικής καταέπισκέψεως στό γραφείο τής άρμοδίας μένο στιλέττο έβγαλε, κατά τήν στιγμή στάσεως καί τής έπικρατούσης άρχικής
'Υπηρεσίας. 'Αντίθετα τά πράγματα είναι τής συλλήψεως, έπετέθη κατά τού 'Υπο συγχύσεως. Έπειτα άπό τήν παράθεση
έντελώς διαφορετικά καί τρομερά έπι- μοιράρχου καί προσπάθησε νά τόν κτυ- τών περιγραφικών στοιχείων καί τις
κίνδυνα γιά τόν ’Αστυνομικό, πού θά πήση, γιά νά διαφύγη. Δέν τά κατάφερε, συντονισμένες άναζητήσεις τής' Υπη ρεσίέπέμβη, δυναμικά καί άποφασιστικά, γιά όμως, γιατί μέ τις γνώσεις τους ό 'Υπομοί ας μας, έντοπίσθηκε ό δράστης Φωτ. Γ.
τήν έξουδετέρωοη τού έπικίνδυνου λα- ραρχος καί οί προστρέξαντες άνδρες τής Φωτ. 24 χρόνων, πού είναι γνωστή ταυ
θρεμπόρου ναρκωτικών ή όπως προσφυέ Ύποδιευθύνσεως ’Ασφ. Πρ. Πρωτευούσης τότητα στήν Χωροφυλακή, γιά τις δρα-
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στηριότητές του μέ άνωμάλους τύπους.
Τήν Άγγλίδα ό δράστης βίασε μαζί μέ
τόν όδηγό τού ταξί, πού τήν μετέφερε Από
τήν Ραφήνα οτήν ’Αθήνα, όπου έργαζόταν σέ ένα έλληνικό σπίτι. Ή τουρίστρια
άρχικά είπε, ότι γνώρισε τόν δράστη σέ
μία «ντισκοτέκ» καί γύριζε μαζί του στήν
Ραφήνα όπου στό Πικέρμι τήν έβίασε πρώ
τος ό ταξιτζής καί μετά ό πρόσκαιρος
φίλος της. 'Αργότερα, όμως, άρνήθηκε
πώς γνώριζε τόν Φωτ. καί ίσχυρίσθηκε
πώς ό όδηγός τοϋ ταξί τόν πήρε στό δρό
μο. Πρόσθεσε, άκόμη ότι καθ’ όδόν ταχυ
δρόμησαν ένα γράμμα γιά τό Λονδίνο.
Τήν έπαλήθευση έκανε πράγματι ή ’Υπη
ρεσία Διώξεως κοινοϋ έγκλήματος τής
Ύποδ]νσεως ’Ασφαλείας Προαστίων, ή
όποια καί έπικοινώνησε μέ τόν παραλήπτη
τής έπιστολής καί έτσι έξακριβώθηκε ό
τόπος καί ό χρόνος πού ταχυδρομήθηκε.
Μετά τήν όμολογία τοϋ βιασμοϋ τής ’Αγγλίδας ό δράστης πού είχε τραυματισμένο
τό μικρό του δάκτυλο, ώμολόγησε έπίσης
ότι είχε ληστέψει καί Γερμανό τουρί
στα, άπό τόν όποιον πήρε 4.000 δραχμές
καί 200 μάρκα. Τό παραμορφωμένο, λοι
πόν, μικρό δάκτυλο τοϋ δράστη καί τό
γράμμα πού έστάλη στό Λονδίνο Αποτε
λούσαν τά μοναδικά στοιχεία, πού είχαν
στά χέρια τους οϊ άκάματοι άνδρες μας,
οϊ όποιοι ύστερα άπό έξαντλητική έρευνα
δέκα πέντε όλοκλήρων ήμερών καί ισα
ρίθμων «ξενυχτιών» κατώρθωσαν νά συλλάβουν καί τούς δύο δράστες μ.ας βδελυρής καί κακοηθέστατης πράξεως, πού
κάθε άλλο παρά τιμά τό Ανδρικό φϋλο.

Κοσμοπολίτης άπατεών

σίας μας Πολυδεύκη Ίορδάνογλου ή Κοσταρίκα ήΜεντή ή Ίωαννίδη κ.λ.π. κ.λ.π.
Τό πρώτο λοιπόν θΰμα του ήταν ένας
«ψιλικατζής» μικρέμπορος άπό τόν όποιον
προμηθεύτηκε-τΐ ειρωνεία!! - τόν ήμερή
σιο τύπο καί τσιγάρα πολυτελείας. Τοϋ
συστήθηκε ώς.,.γιός τοϋ έφοπλιστοϋ Καλαποθάκη καί τόν έρώτησε ποϋ μποροΰσαν
νά διασκεδάσουν. Ό άνθρωπος—καί ή
γυναίκα του πού ήταν έκείνη τήν στιγμή
στό μαγαζί— πήδησαν άπό τήν χαρά τους
γιά τήν έξαιρετική γνωριμία καί άμέσως
τόν ώδήγησαν σέ έστιατόριο πολυτελείας
καί στήν συνέχεια σέ άκριβό παραλιακό
Κέντρο...μετά μουσικής. Ό «έφοπλιστής»
πλήρωσε τόν λογαριασμό καί πρόσφερε
στήν κυρία λουλούδια άξίας 1.500 δρα
χμών. Τούς παρακάλεσε άκόμη νά τόν
βοηθήσουν νά γνωρίση τήν ζωή τών
άπλών άνθρώπων, γιατί θέλει νά γράψη άκουσον! άκουσον! -ένα βιβλίο γιαυτούς,
έπειδή έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία καί
Ψυχολογία. Οί άνθρωποι συγκινήθηκαν
καί τόν πήγαν άπ’ εύθείας στό σπίτι τους,
όπου τόν φιλοξένησαν καί τοϋ παρεχώρησαν μέ προθυμία τό συζυγικό τους
κρεββάτι. Γιά νά τόν περιποιηθοϋν μάλι
στα καλύτερα τήν έπομένη τοϋ άγόρασαν
τά φρεσκότερα καί άκριβώτερα ψάρια
τής άγοράς. Έκαναν τό μπάνιο τους, έφα
γαν, άναπαύθηκαν καί τό βράδυ ξεκίνησαν
γιά τήν μεγάλη ζωή τους. Αυτή τήν φορά
ό καημένος ό έμποράκος πήρε τό θάρρος
καί μίλησε στόν «έφοπλιστή» γιά κάτι
οικονομικές έκκρεμότητες πού είχε. Τόν
διαβεβαίωσε, όμως, άμέσως ό τύπος ότι
δέν πρέπει νά άνησυχή καί ότι αύτός θά
άνελάμβανε τήν τακτοποίησή τους. Καί
ή ζωή κυλούσε μέ τόν ίδιο ρυθμό καί μέ
τά έναλλασσόμενα πλουσιοπάροχα γεύ
ματα τόσο στό σπίτι, όσο καί στά παρα
λιακά έξοχικά κέντρα. Μία νύχτα, λοιπόν,
πού έβγαινε άπό ένα τέτοιο Κέντρο, άν
δρες τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας
τοϋ ζήτησαν τήν ταύτότητά του, γιατί καί
ή συμπεριφορά του καί οί δαπάνες πού
έκανε, ήταν ύποπτες. Τό φιλικό ζευγάρι
άντέδρασε ζωηρά, λέγοντας στους ’Αστυ
νομικούς ότι ό φίλος τους ήταν έφοπλιστοϋ γιός κ αί.. ..άνώτερος πάσης ύποψίας. Όταν όμως, άπεκαλύφθη ποιος πρα
γματικά ήταν έπεσαν οτήν κυριολεξία άπό
τά σύννεφα, γιατί ποτέ δέν περίμεναν ένας
τόσο φαινομενικά «Τζέντλεμαν» νά είναι
ένας κοινός καί άδίστακτος άπατεώνας....
Δυστυχώς τέτοιοι ήταν καί τέτοιοι θά
είναι πάντοτε οί θρασείς καί άδίστακτοι
άπατεώνες, πού πλησιάζουν άνύποπτους
καί άπλούς καθημερινούς άνθρώπους μέ
άντικειμενικό σκοπό τήν έκμετάλλευσή
τους. Θά πρέπη λοιπόν, πάντοτε νά είμα
στε έπιφυλακτικοϊ καί «κουμπωμένου) σέ
τέτοιου είδους γνωριμίες, πού τις περισ
σότερες φορές ύποκρύπτουν όδυνηρές έκπλήξεις, συνάμα δέ καί θλιβερές ψυχολο
γικές καί οικονομικές έπιπτώσεις.

Είναι κανείς νά άπορή καί νά «οΐκτείρη» μερικούς άνθρώπους, γιά τήν εύπιστία
καί τήν άφέλεια πού τούς διακρίνει καί
γιά τόν τρόπο πού πέφτουν θύματα Αδί
στακτων άπατεώνων, στήν σημερινή δια
στημική έποχή μας. Τό γεγονός πού πα
ραθέτομε είναι άντιπροσωπευτικό τοϋ
είδους καί συνέβη πρόσφατα στήν Θεσ
σαλονίκη, άπησχόλησε δέ καί συνάμα
προβλημάτισε τήν 'Υποδιεύθυνση Γενι
κής ’Ασφαλείας τής πόλεως, ή όποια μέ
τήν παράθεση ώρισμένων άμυδρών στοι
χείων καί μέ περισσότερη φαντασία, κατώρθωσε νά άνακόψη τήν έπικίνδυνη
δραστηριότητα ένός «ξιππαομένου» Απατεώνος καί νά άπαλλάξη μερικούς Αφελεΐς άπό τόν κίνδυνο νά μεταβληθοΰν
μελλοντικά σέ ΰποψήφια θύματά του.
’Αρχίζομε, λοιπόν, μέ μιά σύντομη πα
ρουσίαση τοϋ δράστη. Ήταν ψηλός,
λεπτός, κομψά ντυμένος, φοροΰσε σκιερά
«φιμέ» γιαλιά καί είχε έμφάνιση κοσμο
πολίτη. Τόν συγκινοϋσε ύπερβολικά ή
κοσμική ζωή καί είχε άδυναμία στά πλού
σια καί τερψιλαρύγγια γεύματα. ’Επειδή
δέν γεννήθηκε γιός έφοπλιστοϋ καί παρά
τό γεγονός ότι ήταν Αγράμματος, άεργος
καί άστεγος παρίστανε τόν«κοσμοπολίτη»
καί τόν άνθρωπο τής «εύρείας οικονομι
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
κής έπιφανείας». Πρόκειται γιά τόν καΧαχωρημένο στά κατάστιχα τής Υπηρε Άνθυπασττιστής

ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Χωροφυλακής

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ
Έκ τής μελέτης τών περιελθόντων είς
τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τοϋ ’Αρ
χηγείου Χωροφυλακής στοιχείων δρα
στηριότητας καί παροχής προσωπικών
ύπηρεσιών έκ μέρους τών άνδρών τής
Ύποδ]νσεως ’Αμέσου Έπεμβάσεως τής
Δ.Α.Π. Πρωτευούσης πρός κατοίκους
τής περιοχής των, άποδεικνύεται ότι ούτοι παράλληλα πρός τά ειδικά ύπηρεσιακά των καθήκοντα, κατά τό 7μηνον
‘Ιανουάριου— ’Ιουλίου 1976 έσημείωσαν
τήν άκόλουθον δραστηριότητα: Διευ
θέτησαν 6.694 οικογενειακός διαφοράς
πολιτών τής περιοχής των. Άπηύθυναν
έγκαίρως τάς κατά νόμον έπιβαλλομένας
συστάσεις πρός 7.862 παραβάτας νόμων.
Διεπίστωσαν κατόπιν νομοτύπων ένεργειών καί έβεβαίωσαν 46.395 Ποινικός
παραβάσεις ήτοι, είδικώτερον: 5 κακουρ
γήματα, 11.526 Πλημ]ματα καί 34.864
Πταίσματα. Έπενέβησαν καί διευθέθέτησαν δι’ ένδεδειγμένων ένεργειών
5.533 έπεισόδια ή διαφοράς πάσης φύσεως. Συνέλαβον 375 καταδιωκόμενα
πρόσωπα. Άνεϋρον καί παρέδωσαν άρμοδίως 291 κλαπένια, κατά διάφορα χρο
νικά διαστήματα, αύτοκίνητα καί 140
άπωλεσθέντα άντικείμενα πάσης (ρύ
σεως. Παρέσχον τήν έπιβαλλομένην
έκ τών κρατουσών κατά
περίπτωσιν,
.ειδικών συνθηκών, συνδρομήν πρός κατάσβεσιν μετ’ άλλων άρμοδίων καί μή
παραγόντων, 189 έκραγεισών πυρκαϊών.
Άνεϋρον μέ έμπεριστατωμένας άναζητήσεις ή Αναγγελίας καί παρέδωσαν
είς τούς οικείους των ή είς άρμοδύοας
άρχάς 119 έξαφανισθέντα πρόσωπα καί
127 ψυχοπαθείς. Έπενέβησαν είς 3.039
λαβούσας χώραν παντοειδείς συγκρού
σεις όχημάτων. Ένήργησαν τά νόμιμα
είς 2.475 περιπτώσεις παραβάσεως τοϋ
ίσχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού. Συ
νέλαβον κατόπιν νομοτύπων ένεργειών
330 πρόσωπα διαπράξαντα αύτόφωρα
Αδικήματα. Έπέδωσαν συμφώνως πρός
τάς ίσχυούσας διατάξεις τής Ποινικής
Δικονομίας καί τών ειδικών τοϋ Σώματος
ύπηρεσιακών διαταγών 14.741 δικόγραφα.
Προέβησαν είς τόν κατά νόμον έλεγχον
τής ταύτότητος 1.999 ύποπτων προσώπων
καί ένήργησαν έλεγχον είς 3.953 ύπο
πτα κέντρα τής περιοχής των. Έδέχθησαν 366.726 τηλεφωνικός κλήσεις έναντι
303.556 τοιούτων τοϋ Αντιστοίχου
χρονικού διατήματος τοϋ λήξαντος έ
τους. Παρέσχον παντοιοτρόπως τήν
έπιβαλλομένην συνδρομήν των είς 1096
πρόσωπα διατρέξαντα κίνδυνον ζωής
ή εύρεθέντα καθοιονδήποτε τρόπον είς
δυσμενή κατάστασιν, χρήζουσαν πα
ροχήν έκτάκτου βοήθειας ή συμπαραστΑσεως.
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Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ επιδοκιμασία «ΑΞΙΟΣ»
τοϋ πυκνού εκκλησιάσματος είς τον 'Ιε
ρόν Ναόν τοϋ Προφήτη Ή λία Παγκρα
τίου έπεσφράγισε κατά τρόπον πανηγυρι
κόν την έκλογήν τοϋ μέχρι τότε Παν. ’Αρ
χιμανδρίτου ’Αμβροσίου Λ ε ν ή Ταγμα
τάρχου—Ίεροκήρυκος Χωροφυλακής, ώς
Τιτουλαρίου Μητροπολίτου τής πάλαι πο
τέ λαμψάσης Μητροπόλεως Ταλαντίου,
είς τον όποιον άνετέθησαν ήδη τά καθή
κοντα τοϋ Άρχιγραμματέως τής Ίερας
Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.
Την χειροτονίαν τοϋ νέου Μητροπολί
του έτέλεσεν ό Μακ. ’Αρχιεπίσκοπος ’Α
θηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ
συμπαραστατούμενος ΰπό πολλών Μη
τροπολιτών
Είς τήν τελετήν, ή οποία έγένετο την
17-8-1976 μέ άπόλυτον τάξιν καί ύπό
τάς θερμάς έπιδοκιμασίας τοϋ εκκλησιά
σματος τό όποιον είχε κατακλύσει κυριολεκτικώς τόν Ιερόν Ναόν, παρέστησαν έκ
μέρους τοϋ Σώματος ό ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανάς ό Α’ Ύπαρχηγός Υποστράτηγος
κ. ’Αγησίλαος Κωνσταντουδάκης, οί Διοικηταί τών Σχολών ‘Οπλιτών καί ’Αξιωμα
τικών Χωροφυλακής καί πολλοί ’Αξιωμα
τικοί, 'Τπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες.
'Ομιλών κατά τήν τελετήν ό νέος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης είπε μεταξύ
άλλων καί τά έξής.
«Μακαριώτατε Δέσποτα, Σεπτή τών
'Ιεραρχών Χορεία, ’Εντιμότατε κ. ’Αρ
χηγέ, ’Εντιμότατε κ. Ύπαρχηγέ καί
λοιποί εκπρόσωποι τοϋ ενδόξου καί λίαν
μοι άγαπητοΰ Σώματος τής Χωροφυλα
κής, ’Αγαπητοί μου συμπρεσβύτεροι, ’Α
γαπητοί μου άδελφοί.
Κατά τήν άνεξερεύνητον βούλησιν τοϋ
Παντικτίρμονος Θεοΰ καί κρίμασιν οίς
ό Κύριος μόνον οίδεν «εί καί ανάξιός είμι
τοϋ ούρανοΰ καί τής γής καί αύτής τής
πρόσκαιρου ζωής», ίνα κατά τήν ορολο
γίαν τοϋ Μ. Βασιλείου προσφθέγξωμαι,
έλεηθείς παρά τοϋ Φιλευσπλάχνου καί
Παναγάθου Κυρίου, ψήφοις Κανονικαΐς
τής 'Αγίας καί Ίερας Συνόδου έξελέγην
ό έλάχιστος εγώ Μητροπολίτης τής πάλαι
ποτέ διαλαμψάσης ίερας Μητροπόλεως
Ταλαντίου, άφοϋ προηγουμένως καί δι’
ομοφώνου Συνοδικής άποφάσεως προηχθην είς’Αρχιγραμματέα Αύτής, καί κα
λούμαι νϋν δπως διά τών σεπτών χειρών
τοϋ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθη
νών καί πάσης 'Ελλάδος κ. Σεραφείμ
καί τών συλλειτουργούντων αύτώ Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων Ιεραρ

χών, έν οίς συγκαταριθμεΐται άφ’ ένός μέν
ό πνευματικός μου Πατήρ, ό Σεβ. Μητρο
πολίτης Ρωγών κ. Καλλίνικος Καροΰσος,
'Ηγούμενος τής Μοναστικής ’Αδελφότη
τος «Η ΧΡΤΣΟΠΗΓΗ», ήτις μέ έξέθρεψε, άφ’ έτέρου δέ ό προσφιλής αδελφός
μου καί συμμοναστής πλησίον τοϋ Γέροντος, ό Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος
κ. Χριστόδουλος, καλούμαι λέγω, ίνα
δεχθώ πλέον τήν τής Άρχιερατείας Χάριν
διά τοϋ Παναγίου καί Τελεταρχικοΰ Πνεύ
ματος καί νά άνέλθω ούτως είς τήν ύπερτάτην τής ίερωσύνης βαθμίδα.
Άνερχόμενος τήν τής Άρχιερωσύνης
βαθμίδα καί άναλαμβάνων παραλλήλως
τά έξόχως τιμητικά καθήκοντα τοϋ Άρχιγραμματέως τής Ίερας Συνόδου είμαι άποφασισμένος νά παραμείνω ώς άκμων τυ
πτόμενος, άντιμετωπίζων καί τόν πρόσ
θετον μόχθον τών δυσκόλων διοικητικών
κ.λ.π. εύθυνών έν τή ενασκήσει τοϋ άνατεθέντος μοι έργου τούτου, άτενίζων άείποτε είς τόν Κύριον καί άντλών έξ Αύτοΰ
τήν δύναμιν.
'ϊπ ό τοιμύτας σκέψεις προσέρχομαι
σήμερον ένώπιον 'Υμών, ίνα καταστώ διά
τών τιμίων χειρών 'Υμών ’Επίσκοπος τής
τοϋ Χριστού ’Εκκλησίας. Έπιτραπήτω
μοι όμως πριν ή παραδώσω έμαυτόν Ύμΐν
νά στοιχουργήσω μικράν τινα ευχαριστή
ριον ώδήν.
Εύχαριστώ πρό πάντων καί ύπεράνω
πάντων τόν Έλεήμονα Κύριόν μου, διότι
έποίησε έλεος μετ’ έμοϋ καί παρατείνει
τό έλεος Του έπ’ έμοί.
Ευχαριστώ έκ βάθους ψυχής καί. άπό
τής θέσεως ταύτης Υμάς μέν, Μακαριώ
τατε, διότι μέ προεβάλατε, τήν 'Αγίαν
καί Ίεράν Σύνοδον δέ διότι παμψηφεί
έξελέξατό με Μητροπολίτην τής πάλαι
ποτέ διαλαμψάσης Μητροπόλεως Ταλαν
τίου.
Έπιπροσθέτως ευχαριστώ έκ βαθέων καί διά τήν έκφρασθεϊσαν προς με
έμπιστοσύνην τής Ίερας Συνόδου κατά
τήν άνάθεσιν τών καθηκόντων τοϋ Άρχιγραμματέως Αύτής.
Εύχαριστίας άναπέμπω προς τούς Σεβασμιωτάτους Ίεράρχας, τούς συλλειτουργούντας 'Υμΐν σήμερον καί τούς έν
τώ Ίερώ Βήματι συμπροσευχομένους,
τόν εύσεβή Κλήρον καί τόν φιλόχριστον
Λαόν τοϋ Θεοΰ, οί όποιοι έσπευσαν σήμερον ενταύθα, ίνα διά τής προσευχής
καί τής άγάπης των μέ στηρίξωσιν είς
τήν νέαν ύψηλήν μου διακονίαν.
'Ωσαύτως εύχαριστώ δλως ιδιαιτέ
ρως τόν Έντιμότατον κ. Νικόλαον Κου-
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τσιαναν, ’Αντιστράτηγον — ’Αρχηγόν
Χωροφυλακής, τον κ. Πρώτον 'Τπαρχηγόν καί την λοιπήν Η γεσίαν τοϋ
Σώματος, τούς κ. κ. Διοικητάς των
Σχολών 'Οπλιτών καί ’Αξιωματικών
Χωροφυλακής, τούς λοιπούς ’Αξιωματι
κούς και Οπλίτας τού Σώματος, οίτινες
έσπευσαν ενταύθα ίνα διαδηλώσωσι την
χαράν των διά τύν 7ΐνευματικόν των πατέρα.
Εν τώ προσώπω αύτών εύχαριστώ
και απαντα τα έν τή Χωροφυλακή πνευ
ματικά μου τέκνα, τα εγκατεσπαρμένα
απανταχού τής Ελλάδος καί μοχθοΰντα
εις τας επάλξεις τού υπηρεσιακού των
καθήκοντος, ώς επίσης καί τούς έν τώ
Ναώ τών Σχολών προσφιλείς μου συνεργάτας. Ευχαριστώ τούς πάντας, διότι
πάντες μέ περιέβαλλον πάντοτε διά τού
βαθυτάτου σεβασμού των καί τής στοργι
κής των άγάπης. Εις τήν καρδίαν μου
τα Σώματα ’Ασφαλείας, γενικώτερον
το ένδοξον Σώμα τής Χωροφυλακής θά
κατέχη πάντοτε κεντρικωτάτην θέσιν.
Από τής θέσεως ταύτης άπευθύνω
ιδιαιτέρως θερμόν έν Κυρίω άσπασμόν
προς όλους έκείνους τούς άγαπητούς μοι
’Αξιωματικούς καί 'Οπλίτας τής 'Ελλη
νικής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας
Πόλεων οί όποιοι τήν στιγμήν ταύτην,
συνέπεια οίουδήποτε άτυχούς συμβάντος
εν τή ένασκήσει τού ύπηρεσιακοϋ των κα
θήκοντος, έστερήθησαν τών άγαθών τής
γειας καί τής έλευθερίας των, δέομαι δέ
καί υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής έκείνων, οί όποιοι έπεσαν έπί τών έπάλξεων,
τής άνατεθείσης εις αύτούς ύπηρεσίας καί
ίπί τών έπάλξεων τού καθήκοντος.
Πρός τούτοις εύχαριστώ θερμώς καί
τούς έκλεκτούς έκπροσώπους τού άδελφοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
οίτινες ώς έπίσημος άντιπροσωπεία παρίσταται σήμερον ένταΰθα, ίνα τιμήσωσι τήν
ανεπανάληπτου διά την έλαχιστότητά μου
ή μέραν ταύτην,. . ».
Τό Περιοδικόν «ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ ΧΩ
ΡΟΦΤΛΑΚΗΣ» τό όποιον είχε τήν τι
μήν νά φιλοξενήσή έπί μακρόν συνεργα
σίας τού νέου Σεβασμιωτάτου άλλά καί
να γνωρίση έκ τού πλησίον τήν άκεραιό-ητα τού ολοκληρωμένου χαρακτήρος, τό
ράθος καί τήν πληρότητα τής μορφώσεως
καθώς καί τήν άθόρυβον άλλά μεγάλην
κοινωνικήν δρασιν του εύχεται εις τον
Σεβασμιώτατον Ταλαντίου έπιτυχίαν εις
τό νέον άξίωμα έπ’ άγαθώ τής ’Εκκλη
σίας καί τής Πατρίδος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ό Μητροπολίτης Ταλαντίου κ. Ά μβ ρ ό σ ι ο ς (κατά κόσμον ’Αθανάσιος
Λενής) έγεννήθηέν’Αθήναις τό έτος 1938,
ανετραφη δέ έν Πάτραις, όπου καί έπεράτωσε τας εγκυκλίους αύτοΰ σπουδάς. Έ ν
συνεχεία εϊσήχθη εις τήν Θεολογικήν
Σχολήν τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, έκ
τής οποίας καί έλαβε τό πτυχίον αύτοΰ τό
έτος 1963.
Από τοϋ έτους 1959 καθίσταται ύποτακτικός τής Μοναστικής ’Αδελφότητος
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η Χ ΡΤΣΟ Π Η ΓΗ ».
Τό έτος 1961 κείρεται μοναχός καί τήν
31ην Μαιου τοϋ ίδιου έτους χειροτονείται
Διάκονος, τήν δέ 17-7-1963 πρεσβύτεΡ°ς·_ 'Τπηρέτησεν ώς ’Εφημέριος καί Ίεροκήρυξ εις τον έν Άμαρουσίω ιερόν Ναόν
τών Α γίω ν ’Αναργύρων έπί τετραετίαν,
άκολούθως δέ καί είς τόν ιερόν Ναόν 'Αγ.
Γεωργίου Ν. Ψυχικού. Τό έτος 1967 άπεσπάσθη έπί έξάμηνον είς τήν 'Ιεράν Μητρόπολιν Φλωρίνης καί ύπηρέτησεν είς τήν
περιοχήν Ξυνοΰ Νερού.
Από τοϋ έτους 1968 διωρίσθη Ίεροκήρυξ τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής,
λαβών τόν βαθμόν τού Μοιράρχου, καί
άργότερον τού Ταγματάρχου. ’Από τής
θεσεως ταύτης άνέπτυξε ποιμαντικήν δρασιν κηρύττων άνελλιπώς έν τώ Ναώ, δι
δάσκων έν τάς Σχολάς 'Οπλιτών καί ’Αξι
ωματικών Χωροφυλακής, περιοδεύων είς
έδρας Άνωτέρων Διοικήσεων καί όμιλών
είς αύτάς.
’Από τού ’Ιουλίου τού έτους 1974,
έπιστρατευθείς ύπό τής Ίεράς Συνόδου
προσέφερε παραλλήλως τάς υπηρεσίας
αύτοΰ καί ώς Γραμματεύς Αύτής. ’Εκ
τής θέσεως ταύτης τήν 13-8-1976 προήχθη παμψηφεί είς Άρχιγραμματέα τής Ί ε ρας Συνόδου καί έξελέγη παραλλήλως Τι
τουλάριος Μητροπολίτης Ταλαντίου.

Διετέλεσεν έπίσης μέλος τής Συνοδι
κής ’Επιτροπής έπί τής ’Αγωγής τής
Νεότητος καί τών Κατηχητικών Σχολείων,
Κατηχητής έπί σειράν έτών κ. ά. Έλαβε
μέρος είς, πλείστας έκκλησιαστικάς άποστολάς έν τώ έξωτερικώ.
Συνέγραψεν είκοσι περίπου μελέτας
έποικοδομητικοϋ, ιστορικού καί άντιαιρετικοϋ κυρίως περιεχομένου. Άρθρογραφεϊ είς τόν έκκλησιαστικόν τύπον καί είς
τό περιοδικόν «ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ ΧΩΡΟΦΤΛΑΚΗΣ».

Γνωρίζει ’Αγγλικά καί Γερμανικά.
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