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Σαν νάταν ή κραυγή σου αστροπελέκι 
τήν έρριξες, Ελλάδα μιαν ημέρα : 
«’Απάνω από τή μάνα άπ’ τον πατέρα 
τιμιώτερη ή Πατρίδα πάντα στέκει».

Μεθούσε τήν αύγή των κανονιών ό
κρότος

στά σύνορά μας. Κι δρμησαν σιμά σου 
οί γυιοί σου, στο σάλπισμά σου 
ποιος γιά τή λευτεριά νά πέση πρώτος.

Κι άνοιξε δρόμο ή λόγχη. Σάν Παλ
λάδα

ή μεγαλόχαρη άπλωσε τό χέρι.
Κι ή Νίκη ώς πνεύμα πέταξε νά φέρη 
παντού τό μέγα μήνυμα, ώ Ελλάδα.

Γέμισε δόξα ή Πίνδος. Καί τά ελάτια 
γεΐραν ευλαβικά στο θείος σου μένος. 
Κι εμπρός σου ό κόσμος δλος ξαφνι

ασμένος
έστάθηκε μ’ ορθάνοιχτα τά μάτια.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ



r
έ π ι θ ε ώ ρ η α ι ς

χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς
Μ Η Ν Ι Α Ι Α  Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ  Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Υ  Χ Ω Ρ Ι Κ Η Σ  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν

Γ ρ α φ ε ία :  * | ο υ λ. ι α ν ο ΰ 36 -  Ά θ η  ν α  ι 
τ η λ . 8 2 3 5 . 4 4 6 , 8 2 3 6 . 3 6 1  έ σ ω τ .1 7 3

Ο Κ Τ Ώ Β Ρ Ι Ο Σ  1 9 7 6 ι Ε Τ Ο Σ  7 1 *» Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Β 2 £ϊ

Π Κ Ρ I Κ \  Ο  Μ  I Ν Λ
« Ο Χ Ι »  ......................................................
Τό «Ο  X  I»  τώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν , κ . Μ ιχα
ήλ Π εράνθη Λ ογοτέχνου  ............. ...........
Έ τ σ ι  π ο λεμ ή σ α μ ε, κ .  Ά χ .  Τάγαρη
Ά ν τ ισ τρ α τή γ ο υ  έ . ά ..................................
Ή  θάλασσα τοΰ  Α ιγα ίου  κ ο ιτ ίς  καί 
ζω ή  τοΰ  Έ θ ν ο υ ς  μ α ς , κ .  ’Α ποστόλου 
Δ ασκαλάκη , ό μ . Κ αθηγητοϋ  Ν εω τέρας 
’Ιστορ ίας Π ανεπ ιστη μ ίου  ’Α θη νώ ν.. 
ΕΛ ΛΗΝ ΕΣ ένας π α νά ρχα ιος Λαός τή ς 
θάλασσας, κ . Δ ημητρ ίου  Σ ια το π ο ύ -
λ ο υ , Λ ογοτέχνου  ....................................
’Ε δώ  ’Ά μεσος Έ π έ μ β α σ ις  ................... .
Ή  Χ ω ροφ υλα κή  π ά ντα  π ρ ώ τη  στά
προσκλητήρια  τοΰ  Έ θ ν ο υ ς .................
Β λέποντα ς κα ί γρ ά φ ο ντα ς .................
’Α πό τόν κόσμο τή ς  ά σ φ ά λ τ ο υ .............
Πρό 40ετίας ...................................................
’Ια τρ ικ ά  θ έμ α τα ...........................................
Χ ρ ισ τια νικ ά  μ ηνύμ α τα  ............................
Ό  ά στυνομ ικός θεσμός κ ατά  τή ν έπ α - 
νάστασιν τοΰ  1821 (Δ ' μέρος) κ .  ’Ανα
στασ ίου Κ α ρ υ ώ τη , Ά ν τ ισ τρ α τή γ ο υ
Χ ω ρ οφ υλα κή ς έ .ά .....................................
Ή  Χ ω ροφ υλα κή  στήν Μ ικρά ’Α σία 
(β ' μέρος) κ .  Χ ρήστου Ρ έπ π α  ’Υ πο
μ οιράρχου ...............................................
Ή  όμαδική δρασις τώ ν  νεαρώ ν έγ κ λ η - 
μ α τ ιώ ν  κ .  Σ τεφ ά νο υ  Ά ν α γν ω σ τά κ η  
Έ ν τ ε τ .  Ύ φ η γ η τ ο ΰ  ’Ε γκ λ η μ α το λ ο γ ία ς
Π ανεπ ισ τη μ ίου  Θ εσσαλονίκης.............
Μ άθησις κα ί Ζωή κ .  Ά ρ ίσ το υ
Ά σ π ιώ τ η  , Ψ υ χ ιά τ ρ ο υ ..............................
Τό κοινό α ίσθημα κα ί ή ά σ φ ά λ εια  τοΰ 
δ ικα ίου  , κ . Β ασιλείου Π απαδάκη , Ε ι—
σ α γγελ έω ς Π ρω τοδικ ώ ν .....................
’Από δλο τόν  κόσμο ............................
Α θ λ η τ ικ ή  Έ π ιθ εώ ρ η σ ις  .....................
Νέα τοΰ  μηνός ....................................
Έ π ικ α ιρ ό τη τε ς  .......................................
Γ εγονότα  κ α ί σ υ μ β ά ν τα ........................

586

588

590

592

596
601

602
604
608
610
612
614

616

622

627

630

634
636
638
640
644
646

Με πραγματική ά-
φοσίωαη ό νεαρός Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο Ν  
ποδηλάτης παρακο
λουθεί τόν Τροχονό
μον Χωροφύλακα 
πού προσπαθεί νά τόν 
ενημέρωση στον σω
στό τρόπο τής κυκλο
φορίας μέσα στο πρω
τότυπο πάρκο τής 
κυκλοφοριακής δια- 
παιδαγωγήσεως στήν 
Θεσσαλονίκη.

Λ
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Δ έν ε ί ν α ι  σ υ νή θ εια  τής στήλης 
αύτής νά έ π α ν έ ρ χ ε τ α ι σ τό  ίδ ιο  

θέμα γ ι α τ ί  δ έν  έ χ ε ι  πρόθεση νά κούρα
ση όναμασώντας Γδ^ες κάθε φορά λέξεις . 
"Οταν όμως τό θέμα αύτό ε ί ν α ι  τόσο  
καυτό κ α ί τόσο έ π ίκ α ιρ ο  όσο τό κυκ λο-  
φ ο ρ ια κ ό ,τ ό τ ε  ή έπανάληψη γ ίν ε τ α ι  ό ν ά -  
γκη έ π ιτ α κ τ ικ ή  μέ τήν πεποίθηση ο τ ι  
δ έ ν  κ ο υ ρ ά ζε ι όλλά  ά ν τ ίθ ε τ α  δ η μ ιο υ ρ γ ε ί  
τήν όφορμή έ ν ό ς  κ α ιν ο ύ ρ γ ιο υ  σ υ να γ ερ 
μού στό  ζω τικ ό  αύτό πρόβλημα τής ε π ο 
χής μας·
*1» ' Αφορμή στό σημείωμα αύτό έδωσε ή 

“λ ε ιτ ο υ ρ γ ία  του ποω τότυπηυ πράνιια- 
τ ι  πάρκου κυκλοφοοιακτΐσ δ ια π α ιδ α νω νή -  
σεως των νέων στήν Θ εσσ α λονίκ η ,π ο ύ  α
π ο τ ε λ ε ί  ό χ ι  μόνο πρω τοτυπία 5λλά κ α ί  
πρω τοπορία στό ε ίδ ο ς  ΐΑλλωστε η Θεσσα
λονίκ η  δ έν  ε ί ν α ι  ή πρώτη φορά^πού πρω
τ ο π ο ρ ε ί σ έ  τ έ τ ο ιο υ  ε ίδ ο υ ς ,& λ λ ά  κ α ί σέ  
ά λ λ ε ς  ϊκόμη εκ δ η λ ώ σ εις .

Τό πάρκο κυκλοφοριακής δ ια π α ιδ α -  
γωγήσεως των νέω ν, όπως jlip a i ότατα  

δ ια κ ρ ίν ε τ α ι  σ τ ίς  ε Ι κ ό ν ε ς  του έξω φ ύλ- 
λου, πού ι̂έ τόση έ π ιτ υ χ ία  φωτογράφησε 
τό  Γ ραφ είο  Δημοσίων Σχέσεω ν της Δ ι ε υ -  
θ ύ νσ εω ς'Α σ τυ νο μ ία ς Θ εσσαλονίκης α ποτε
λ ε ί  όδήρηττ^ ίνά γκ η  τής μ η χα νο κ ρ α ίο υ -  
μένης εποχησ ιια £ .Στόν όμορφο αυτό χω- 
ρο κα ί"  έ ξ  απαλών δνύχων" τό π α ιδ ί  μα
θ α ίν ε ι  τ ι  π ρ έπ ει καί ι ί  ο ε ν  π ρ έπ ει να 
κ ά νη . γ ιά  τήν σωστή κυκλοφορία καί γ ια  
νά πόοω υλάξητόν έα υ τό  του από έ ν δ ε χ ό -  
μενο τ ρ ο χ α ίο  ά τύχημα .

WU Oi ίνδρες^ τω ν*Υ πη ρεσιώ ν Τ ροχαίας  
Χωροφυλακής, πάντα πρόθυμοι κ α ί μέ 

ξεχω ριστή  ύπομονή κ α ί ε ύ γ έ ν ε ια ,  π ρο
σφέρουν τόν κ α λύτερο  έα υ τό  τουο γ ιά  ν ί  
κ α τα τοπ ίσ ου ν τούς νέο υ ς  γύρω από τόν  
σωστό τρόπο τής τρ ο χα ία ς^ κ ινή σ εω ς κα ί 
τήν γνώση των κανόνω ν τής όδ ικ ή ς κυ
κλοφορ ί α ς , Τά Α ποτελέσματα τηο προσπά
θ ε ια ς  δ έν  μ π ορεί παρά νά ε ί ν α ι  άοιστα  
καί οπωσδήποτε Δ ξ ίξ ε ι  τ ό ν  κ όπο νά ε ύ 
ρη μ ιμ η τές  καί σέ ά λλες π ό λ ε ι ς . - ,

Η "ΕΓίΙΘΕΩΡΗΣΪΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"
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Γράφει ό Λογοτέχνης 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

Γ ιά τούς έφηβους "Ελληνες 
είναι μια μέρα μύθου ή 28η 
’Οκτωβρίου. Γιά τούς πα- 

λαιότερους, πού τη ζήσαμε μέ τ ’ 
δπλο στο χέρι, είναι μια ανάμνηση 
πού μακραίνει. Πού ολοένα καί 
περισσότερο γίνεται κι’ αύτή μύθος 
καί θρύλος καί ιστορία.

Πέρασαν τόσα χρόνια άπ’ τό 
ήλιόλουστο εκείνο πρωινό, πού ή- 
χοΰσε στ’ αυτιά μας τύ λακωνικό 
άγγελμα τού πρώτου άνακοινωθέν- 
τος: «τά ήμέτερα τμήματα άμύ- 
νονται τού πατρίου εδάφους».

Μια δόνηση εκρηκτική γκρέμισε 
ξάφνου τις καθημερινές μας συνή
θειες. "Ενας συγκλονισμός, ένας 
σεισμός των ψυχών, κάλεσε σέ συ
ναγερμό τις καθεύδουσες άρετές 
της φυλής. "Ενα συλλαλητήριο άπό 
εθνικές μνήμες ξύπνησε μέσα μας.

Βρεθήκαμε ξάφνου βουλιαγμένοι 
στ’ άδυτα ·τής ιστορίας- σέ μια 
μέρα—σύμβολο- πού μας έλουζε 
στις άνάβρες τής ισόβιας μοίρας 
μας, μάε μοίραζε τό άντίδωρο τής 
εύθύνης μας, μάς έδινε τά δπλα τής 
ιστορικής μας συνείδησης.

Αύτή ή συνείδηση μεταμόρφωσε 
τήν ορμή τής καρδιάς σέ χείμαρρο 
άπό φλόγες καί πλήμμυρα άπό φω
τιά.

Αύτή ή συνείδηση έλυωσε δλα 
τά άτομα στο άτσάλι μιας στέρεης 
άποφασιστικότητας.

’Απ’ αύτή τή συνείδηση ξεπή- 
δησε αύτοστιγμής, χωρίς ενδοιασμό 
καί χωρίς φόβο, ή βροντώδης, ή 
άδίστακτη άπόκριση, πού έπεσε 
μονολεκτική, σάν κοψιά σπάθης, 

στούς σιδερόφραχτους 
δράκους τού σκότους: 

-"Ο χι!
ΤΗταν ένας λόγος 

ώριμος άπό πολύ νωρί
τερα. Ό  μόνος έλπιδο- 
φόρος λόγοε πού άκουσε 
ή μουδιασμένη Εύρώπη. 

Ας ήταν λιγοσύλλαβος. Μέσα 
του παιάνιζε μιά νικήτρια άναμονή. 
Άντιλαλοΰσεν ή κραταιότητα. Ό  
ήχος του είχε κάτι άπό σάλπισμα. 
Τό φως του είχε κάτι άπό λάβα. 
Στις ρίζες του άνθιζε ή πίστη.

Οί άνθρωποι τού μόχθου καί τού 
γραφείου, οί άπλοι άνθρωποι τής 
κοινής ζωής, ξεντύθηκαν τόν καθη-



μερινό εαυτό τους -για νά φορέσουν 
τήν παράδοση της προγονικής ευ
ψυχίας. Καί ψηλώνοντας σέ ήμί- 
θεους οπλίτες τοϋ χρέους, άφησαν 
τήν πεπατημένη γιά ν’ άνεβοΰν στα 
καυτά όρόσημα τοϋ νέου άναπότρε- 
πτου πεπρωμένου.

"Ετσι άστραψε και βρόντηξε ή 
Πίνδος κι’ έτσι λαμπάδιασαν οΐ 
κατασκότεινοι ουρανοί.

Οΐ ξένοι άκουγαν καί δέν π ί
στευαν. Μάθαιναν καί δέν τδ χω 
ρούσε ό νους τους. Έ βαζαν κάτω 
τούς άριθμούς, έ'βαζαν κάτω τούς 
χάρτες κι’ ή λογική τους ντροπιά
ζονταν.

'Όταν χώρες μεγάλες καί πολυάν
θρωπες προσφέρονταν στο άλυσό- 
δεμα. "Οταν οί πολιτισμοί κατακά
θονταν σέ κονιορτόν, δπου περ- 
νοϋσεν ή άξονική λαίλαπα. Κι’ ή 
έσπερία ολόκληρη συνθλίβονταν καί 
βογγοϋσε κάτω άπδ τύ βαρύ πέλμα 
τής βίας, τι έλπίδες βαυκάλιζαν 
τήν λιλιπούτεια Ελλάδα; Καί ποϋ 
βασίζονταν ορθώνοντας άπερίσκεπτα 
τύ μικρό της άνάστημα, άφοϋ γύ
ρω της οΐ συνθήκες διαγράφονταν 
τόσο σκοτεινές, καί ένάντιες, καί 
δυσοίωνες;

Ή  πλούσια αυτοκρατορία των 
φασιστών, πού έκόμπαζε γιά τά 
45 εκατομμύρια λόγχες της, διέ- 
Θετε πακτωλούς άπό κάθε είδους 
έφόδια καί βάραινε συντριπτικά, 
όταν έβαζες δίπλα της τον θαλασ- 
σόπληκτο Βράχο μας, μέ τή λιτο- 
δίαιτη φούχτα τών μόλις εφτά 
εκατομμυρίων ψυχών.

Τ ΐ προσδοκίες καί τ ΐ συμπερά
σματα θά μπορούσε ν’ άποφέρη 
παρόμοια σύγκριση;

Τύ βροντώδες, τύ πελώριο έλ- 
ληκικδ «"Οχι», ύπύ τις συνθήκες 
αύτές, άποτελοϋσεν ένα πρόσχημα 
άξιοπρεπείας. Μιά έφήμερη συντή
ρηση τής εθνικής τιμής. "Ενα άπλο 
ήθικδ τίτλο.

"Ηδη συγκριτικά, καί ως ήθικος 
τίτλος άκόμα θά ήταν πολύς. ’Αλλά 
ή ιστορία μας άγνοεΐ.τίε φενάκες κι’ 
άπεχθάνεται τά ξεγελάσματα. Σκο
πεύει άπ’ εύθείας στόν πυρήνα. Ή  
κινητοποιημένη έλληνική άπόφαση 
δέν έπέπρωτο νά σταθή στήν ήθική 
νίκη. Προχώρησε στήν καταρρά
κωση τής λογικής καί τών άριθμών. 
Ξεπέρασε τό φράγμα τής πιθανό
τητας. ’Από τήν ήθική δικαίωση 

^  πήδησε στήν έμπρακτη νίκη. Σ ’ ένα 
άγλάϊσμα άπό άνανεούμενες νίκες. 
Πού καθεμιά τους πυράκτωνε μέ 
τήν μεγαλειώδη της αύτοτέλεια. 
Κι’ όλες μαζί κατεργάζονταν βαρυ

σήμαντες επιπτώσεις στό άμφίβολο 
μέλλον τοϋ συνολικοϋ πολέμου.

Οΐ ξένοι άκουγαν καί δέν πίστευαν. 
Μάθαιναν καί δέν τό χωροϋσε ό 
νοϋς τους. Έ βαζαν κάτω τούς άρι
θμούς, έβαζαν κάτω τούς χάρτες, 
κι’ ή λογική τους ντροπιάζονταν. 
Ή  απορία τους άναζητοΰσε φρα
στικά σχήματα γιά έγκώμια, πού 
πολύ σύντομα τά λησμόνησαν. 'Ω 
στόσο, ένα τουλάχιστον άπ’ αυτά, 
διατηρεί άδιάφθορη τήν έπιγραμμα- 
τικότητά του:

«Ά πό δώ καί πέρα δέν θά λέμε 
πώς οί "Ελληνες μάχονται σάν 
ήοωες, άλλ’ δτι οί ήρωες μάχονται 
σάν Έλληνες».

'Η  καταρράκωση τών άριθμών 
άποτελεϊ πάντα τήν μοίρα μας καί 
τή δόξα μας. Μιλλιούνια δέν ήταν 
κάποτε οί περσικές στρατιές; Ε κ α 
τομμύρια δέν έζωναν τήν Βασιλεύ
ουσα οί βάρβαροι άπό βορρά κι’ 
άπό νότο; Κι’ έκεϊνο τό ξεκληρι
σμένο κατάλοιπο πληθυσμού—άπό, 
μόλις πεντακόσιες χιλιάδες—δέν ή
ταν ασήμαντη σταγόνα μέσα στήν 
άχανή αύτοκρατοοία τών όθωμανών; 
Δέν ήταν ό λογικά άνεπαρκέστερος 
άριθμός γιά νά κινήση μιά έπανά- 
σταση καί νά πυργώση τό πυρο
τέχνημα τοϋ ’21;

Πάντα μιά δυσβάσταχτη αναλο
γία συνώδευε τις ελληνικές εξορ
μήσεις. Καί πάντα τήν άψηφοΰσε 
ό τόπος αυτός. Γιατί πάντα τό δί
καιο είναι έπικρατέστερο άπό τή 
βία. Καί πάντα ή πίστη έκρηκτι- 
κώτερη άπό τήν ΰλη.

'Η  κοφτή λέξη τής 28ης ’Οκτω
βρίου είναι παλιά δσο καί ή Ελλάδα.

«Μόλων λαβέ» είναι τό πρώτο 
της δνομα, τό άρχαΐο. Αργότερα, 
στά βυζαντινά κάστρα τους, οί 
πρόμαχοι τής βασιλίδας τήν είπαν 
άλλιώς.

—Τήν Πόλιν τοΐς βαρβάροις ου
δέποτε έώμεν. . .

Τον ίδιο λόγο, στά φαράγγια τοϋ 
’21, τά παλληκάρια τον έκαμαν 
θούριο: «Καλύτερα μιας ώρας ελεύ
θερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια 
σκλαβιά καί φυλακή».

Είν’ ένας λόγος ώριμος, πού 
κυλάει μαζί μέ τό αίμα, άπό γενιά 
σέ γενιά. Μιά κληρονομιά ύψηλο- 
φροσύνης πού φτάνει κάθε φορά στις
φάλαγγες τών νέων Ελλήνων. Κι’ 
οί νέοι Έλληνες τήν κάνουν σύν
θημα, έναυσμα, αίνο αναστάσιμο. 
Καί φτερώνονται, άναρριχώνται στά 
ψηλώματα τοϋ ήρωϊσμοΰ καί λα
μπρύνουν τά κορφοβούνια του μέ 
τό άστραμμα τοϋ έπους.

Είναι ένας λόγος ώριμος, μέ 
μορφές πολλαπλές, μέ τακτές επα
νεμφανίσεις πού έκφράζει μιά πά- 
γιαν έκφανση ελληνικότητας.

"Ετσι δέχτηκαν οί "Ελληνες κι’ 
έκεϊνο τό ήλιόλουστο πρωινό τό 
δωρικό έγερτήριο. Καί σκαρφά
λωσαν τραγουδώντας τήν πλαγιά 
τοϋ θανάτου, άγγιξαν τροπαιοΰχοι 
τήν κορυφογραμμή τοϋ Θρύλου, έστη
σαν κάτω άπό σελαγιασμούς αίγλης 
τό λάβαρο τής παλληκαριάς τους. 
Μαζί τους σκαρφάλωσαν, άχώριστες 
συντρόφισσες, καί μαζί τους έστη
σαν τό χορό,' κάτω άπ’ τό λάβαοό 
τους, οί άγαπημένες νύμφες τής 
ιστορίας μας: ή Πίστη καί ή Νίκη, 
ή Δόξα καί ή ’Ελευθερία!

Τέτοιες ώρε<Γ, τά κοινά μέτρα δέν 
ισχύουν γιά τήν Ελλάδα, νά προ
σδιορίσουν τή μεγαλοσύνη της. Για
τί ή Ελλάδα γίνεται μιά ιδέα καί 
μιά φλόγα κι’ ένας ποταμός αίμα
τος. "Ενας βιγλάτορας πρός τά πε
ρασμένα. 'Ένας φρουρός πρός τά 
άναμενόμενα. Γίνεται δ θεματοφύ- 
λακας τών άπαρασάλευτων άξιών, 
πού τις κατοχυρώνει μέ θυσίες άνή- 
κουστες, μέ άγώνες άδιάλειπτους 
μέ μιά ροή άπό φλέγόμενα νιάτα.

Πίσω άπό κάθε θαΰμα τής ιστο
ρίας μας βρίσκονται πάντα τά νιάτα. 
Καί μέσα στά νιάτα κορυφώνονται 
ένωμένες οί έλληνικές άρετές.

Τά νιάτα τοϋ ’40 καί τά νιάτα 
τοϋ ’21, τά νιάτα δλων τών προγε
νεστέρων πεοιόδων είναι πού παρε
λαύνουν τέτοιες ώρες στή λεωφόρο 
τής μνήμης.

Ά π ’ τήν κοινή τούτη στάθμη, 
γιορτάζοντας τή μεγάλη έπέτειο ση
κώνουμε τό βλέμμα ν’ (αναπολήσουμε 
τίς κορυφαίες στιγμές, πού ό τόπος 
είδε χειροπιασμένες τίς άρετές του. 
"Οχι γιά νά αποτείνουμε τυπικά 
έγκώμια, πού ή μεγαλουργία δέν 
τάχει άνάγκη. Α λλά γιά νά παρα
λάβουμε τό δίδαγμα. Νά τό διαφυ
λάξουμε αλώβητο. Νά τό παραδώ
σουμε άδιάφθορο.

"Οποιον σεισμό, κΓ δσα χάσματα 
άνοιξη, οί "Ελληνες θά τον γεμίσουν 
μέ άνθη, αν έξακολουθή μές στό 
αίμα τους νά τραγουδάη τό προγο
νικό κέλευσμα. Γιατί είναι μ’ αύ :ό 
πού σκαρφάλωσαν, μ’ αύτό πάντα 
θά σκαρφαλώνουν, στις δειράδες τοϋ 
έθνικοΰ πεπρωμένου. Καί πάντα 
στήν κορυφή —δπως τότε στις ακρώ
ρειες τής Πίνδου—ή 'Ιστορία θά 
τού€ περιμένη μ’ ένα λευκό φτερό 
στό χέρι της καί ένα χαμόγελο έμπι
στο σύνης στά χείλια.
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Γ ράψε ι :
Ό  Έττιτ. ’Αντιστράτηγος 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΑΓΑΡΗΣκ.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ της Παγκο
σμίου 'Ιστορίας τό περιούσιον καί 
μοναδικόν εις άνυπερβλήτους ’Α
ξίας "Εθνος των Ελλήνων κατηύ- 
γασεν έπανειλημμένως τήν Οικου
μένην διά τοΰ εκτυφλωτικού φωτός 
τών έξοχων ’Αρετών του. Μία εξ 
αυτών ή περιφανεστέρα, είναι ή 
Πολεμική του ’Αρετή. Εύκλεής 
δέσμη παραδειγμάτων πράξεων τών 
Ελλήνων άμυντόρων υπέρ τής 
Τέρας Πατρίδος των και τοΰ 'Υγι
ούς Πολιτισμού της επαληθεύουν 
τήν ’Αρετήν ταύτην. Έκαλλιερ- 
γήθη ή Πολεμική ’Αρετή υπό τοΰ 
εύγενοΰς Ελληνικού "Εθνους μόνον 
εις άμυντικούς πολέμους υπέρ 'Ο
σίων καί Τερών καί ουδέποτε εις 
έπιθετικούς τοιούτους. Έξαίρεσιν 
τοΰ κανόνος τούτου δέν άποτελεΐ 
ουδέ ή κοσμοκρατορική έκστρα-

τεία κατά τών βαρβάρων Άσια- 
τών τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ό 
όποιος ύπεχρεώθη διά ταύτην, πρός 
οριστικήν άπόκρουσιν τών συνε
χώς κατά τής Ελλάδος επιτιθε
μένων Μήδων, τούς οποίους κατε- 
τρόπωσεν, άλλά καί έξεπολίτισεν. 
’Επίσης οί άπελευθερωτικοί άγώνες 
τών Ελλήνων ήσαν αμυντικοί των 
άγώνες ύπέρ τής έπιβιώσεως τοΰ 
"Εθνους των. Ούτως ούδέποτε οί 
Ελληνικοί πολεμικοί Παιάνες ή
χησαν πρός κατάκτησιν ξένων 
λαών.

Εις τήν εύκλεώς άπαστράπτου- 
σαν δέσμην τών ύπέρ Βωμών καί 
Εστιών άμυντικών μας πολέμων 
πρωτεύουσαν θέσειν κατέχει, ώς 
πραγματικόν άνυπέρβλητον άπο- 
κορύφωμά των, ό 'Υπέρ Πάντων 
’Αγών τών Ελλήνων εις τάς τρα
χείας Ίλλυρικάς όροσειράς, κατά 
τό 1940—41. Τότε βαθύς ζόφος 
είχε κατακλύσει τήν Εύρώπην άπό 
τόν τρομερόν πόλεμον τών δικτα
τόρων τοΰ Ά ξονος. Περιδεείς οί

Σ η μ . Σ υ ν τ  . Ό  σ υ γ γ ρ α φ εύ ς  τοΰ  παρόντος άρθρου ύπήρξε Δ ιο ικ η τή ς  πο
λ εμ ικ ή ς  Μ ονάδος εις τή ν  π ρ ώ τη ν  γραμ μ ή ν τοΰ  πυρός καθ’ δλην τή ν  διά
ρκειαν τού  Π ολέμου 1940-1941 κ α ί τώ ν  μ ετέπ ε ιτα  π ο λ έ μ ω ν , τ ιμ η θ ε ίς  διά  
Χ ρυσού ’Α ριστείου ’Α νδρείας δ ι’ ή ρω ϊκάς πρά ξεις  ε ίς  τά  πεδ ία  τώ ν  Μ α χ ώ ν .

Εύρωπαϊκοί λαοί ύπετάσσοντο ύπό 
τό πέλμα τής βαρείας καί άδυσω- 
πήτου εκείνης πολεμικής κατακτη
τικής μηχανής. Είχε σχεδόν όλο- 
κληρωθή ή κατάκτησις τής Εύ- 
ρώπης, ενώ τό ύπόλοιπον ταύτης 
εύρίσκετο είς τήν διάθεσιν τών 
νικητών. Τότε ούδείς έτόλμα νά 
διανοηθή καί νά έλπίση επιτυχή ’ 
άντίστασιν κατά τής νικηφόρου 
καί κολοσσιαίας πολεμικής των 
χιονοστιβάδος, ή όποια άνέτρεπε 
τά πάντα. Έ ν τούτοις είς κάποιαν 
γωνίαντήςΕύρώπης,είς τήν ΝΑκήν 
της έσχατιάν, έπαλεν άσιγάστως 
καί ήρωϊκώς ή μή προκύπτουσα 
πρό ούδενός καρδία τών Πανελ
λήνιον ένώ ή ισχυρά χειρ των έκρά- 
τει στιβαρώς τόν άνέσπερον Πυρ
σόν τής ’Ελευθερίας. 'Η βουλιμία 
τοΰ "Αξονος έστράφη άρπακτικώς 
καί πρός τά έκεΐ, πρός τήν αϊω- 
νίαν Ελλάδα, πηγήν τής ’Ελευθε
ρίας καί τοΰ Ήρωϊσμοΰ. Μία έκ 
τών δύο έταιρικών Αύτοκρατοριών, 
ή ’Ιταλική, μέ πληθυσμόν 50 εκα
τομμυρίων, μέ στρατόν έπτά εκα
τομμυρίων λογχών καί μέ ισχυρόν 
στόλον καί άεροπορίαν έπετέθη 
κατά τής μικράς έδαφικώς καί 
πληθυσμιακώς Ελλάδος διά νά
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τήν συντρίψη έπί τοϋ άσφαλοΰς 
ώς ένόμιζεν. Α λλά, ώς λέγει ό 
ποιητής: «Ή  Μεγαλωσύνη ατούς 
λαούς δέν μετριέται μέ τό στρέμμα, 
μέ τής καρδιάς τό πύρωμα μετριέ
ται καί τό αίμα:...» . Σύσσωμος ό 
'Ελληνικός λαός καί άρρήκτως 
ήνωμένως άντέστη μέ άκατάβλητον 
σθένος. Πρό τής ένάρξεως του 
Άγώνος, ό ποιητής παρήγγειλε 
πρός τούς τιτάνας ύπερασπιστάς 
τής Πατρίδος των: «Μόνο ένα λόγο 
θά σάς είπώ, δέν έχω άλλον κα
νένα: Μεθύστε μέ τ’ 'Αθάνατο κρασί 
τοϋ Είκοσιένα:». Καί έμέθυσαν καί 
ένίκησαν Νίκην καταπληκτικήν. 
Οί επιδρομείς έσαρώθησαν πρός 
τά ενδότερα τής ’Αλβανίας περι
δεείς καί έτοιμοι νά πέσουν εις τήν 
θάλασσαν.

Εις τόν Εύρωπαϊκόν ζόφον, τότε 
ήστραψεν αστραπή φωτός, θάρ
ρους καί έλπίδος. 'Ο ήρωϊκός Δαυ
ίδ κατετρόπωσε τόν γίγαντα Γο
λιάθ. Ή  Οικουμένη έμεινε κατά
πληκτος. Καί ό μέγας άρχιτέκτων 
τής Νίκης τοϋ Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου Ούΐνστων Τσώρτσιλ έκ
θαμβος έβροντοφώνησε: «Τοϋ λοι- 
ποϋ θά λέγωμεν ότι οί "Ηρωες πο
λεμούν σάν Έλληνες». Καί μετ’ 
όλίγον διεκήρυττεν: «'Υπάρχει εν 
Έθνος, μικρόν, άλλ’ ήρωϊκόν, πρός 
τό όποιον αί σκέψεις μας στρέ
φονται μέ θαυμασμόν. Είναι ή 
γενναία Ελλάς. Μεταξύ των παρα
δειγμάτων τοϋ παρόντος πολέμου 
δέν θά εύρεθοϋν ασφαλώς πράξεις 
αύτοθυσίας καί ήρωϊσμοϋ, όπως 
αί Έλληνικαί». Καί μετά τήν άλυσ- 
σον των νικών μας έβροντοφώνει: 
«Παλλόμεθα άπό συγκίνησιν παρα- 
κολουθοΰντες τήν θαρραλέαν Ε λ 
λάδα, τήν 'Ελλάδα τήν ήρωϊκήν, 
ή όποια έκανε νά άναζήση εις τήν 
έποχήν μας ή άρχαία της Δόξα». 
Παραλλήλως άπό παντοΰ άνά τήν 
Γήν ήκούοντο διάτοροι θριαμβικοί 
ίαχαί τών ταγών άπάντων τών 
λαών. Άναφέρομεν κατωτέρω τι- 
νάς, τάς πλέον χαρακτηριστικός: 
Ό  Νοτιοαφρικανός Πρωθυπουρ
γός Στρατάρχης Γιάν Σμάτς εΐπεν: 
«'Η μάχη τής Πίνδου ήλλαξε τόν 
ροϋν τής 'Ιστορίας»: Καί ό Πρό- 
δρος τών Η.Π.Α. Φρ. Ροΰσβελτ: 
«Ό  πόλεμος τών Ελλήνων είς τήν 
’Αλβανίαν άποτελεΐ φωτεινόν πα
ράδειγμα δι’ όλα τά Έθνη». Καί 
οί ’Ιάπωνες (σύμμαχοι τών ’Αξο
νικών) διά τοϋ στόματος τών τα
γών των: «Ή  χώρα μας, όπου ιδιαι
τέρως τιμάται ή ’Ανδρεία, παρακο
λουθεί μέ θαυμασμόν τόν άγώνα 
τών Ελλήνων είς τήν ’Αλβανίαν,

ό όποιος μάς συγκινεΐ τόσον ώστε, 
παραμερίζοντες πάν άλλο αίσθημα, 
άναφωνοϋμεν: Ζήτω ή Ελλάς! 
Καί οί ταγοί τής Σοβιετίας: Έπο- 
λεμήσατε σχεδόν άοπλοι έναντίον 
πάνοπλων καί ένικήσατε. Μικροί 
έναντίον μεγάλων καί επικρατή
σατε. Δέν ήτο δυνατόν νά γίνη 
άλλως, διότι εισθε Έλληνες. Έκερ- 
δίσαμεν χρόνον διά νά άμυνθώμεν. 
Ώ ς Ρώσοι καί ώς άνθρωποι σάς 
εύγνωμονοΰμεν». Καί ό στρατη
γός Ντέ Γκώλ, ήγέτης τής Έλευ- 
θέρας Γαλλίας: «'Ο ήρωϊκός άγών 
τής 'Ελλάδος τής δημιουργεί δικαι
ώματα άναμφισβήτητα». Καί οί 
Γερμανοί έχθροί μας, διά τοϋ στό
ματος τοϋ Χίτλερ: «Χάριν τής 
ιστορικής δικαιοσύνης είμαι ύπο- 
χρεωμένος νά διαπιστώσω ότι έκ 
τών άντιπάλων τοϋ Ά ξονος μόνον 
ό Έ λλην στρατιώτης έπολέμησε 
μέ παράτολμον θάρρος καί ύψί- 
στην περιφρόνησιν πρός τόν θά
νατον». Καί ό ίδιος ό Μουσολίνι, 
ό όποιος διηύθυνε έπί τόπου τήν 
έαρινήντου έπίθεσιν τών Ρόδων: 
«Αί ίσχυραί Ίταλικαί φάλαγγες 
έπετέθησαν μέ όρμήν, άλλά δέν 
ήδυνήθησαν νά ύπερβοϋν τά Ε λ 
ληνικά φράγματα, λόγω τής γρα
νιτώδους άντιστάσεως τών Ε λ 
λήνων». Καί ό 'Υπουργός Εξω
τερικών τής Μεγ. Βρεταννίας Ά ν -  
τονυ Ήντεν: «Οί "Ελληνες "Ηρωες 
τοϋ πολέμου 1940—41 έτροποποί- 
ησαν είς βάρος τοϋ Χίτλερ τήν 
έκστρατείαν του κατά τής Ρωσίας. 
Αύτοί ώς νέοι Μαραθωνομάχοι, θά 
φωτίζουν άνά τούς αιώνας τήν 
Οικουμένην». Καί ό Βασιλεύς τής 
αύτής χώρας Γεώργιος ό ΣΤ'. 
«Ό  άξιοθαύμαστος άγών τής Ε λ 
λάδος είς τήν ’Αλβανίαν ύπήρξεν 
ή πλέον χαρακτηριστική καμπή 
τοϋ Β’. Παγκοσμίου Πολέμου». 
Καί ό Ά γγλος στρατάρχης Ά λε- 
ξάντερ, γενικός έπιτελάρχης τής 
ιδίας χώρας: «Δεν τολμώ νά φαν- 
τασθώ ποία θά ήτο ή θέσις τής 
Ρωσίας σήμερον έάν δέν έπολε- 
μοϋσεν ήρωϊκός ή Ελλάς». Καί ό 
στρατάρχης Ούέϊβελ άρχιστράτη- 
γος τής Μ. Βρεταννίας είς τήν 
λίαν νευραλγικήν Μ. ’Ανατολήν: 
«Οί Έ λληνες σύμμαχοί μας μάς 
ήνοιξαν τόν δρόμον πρός τήν Νί
κην. Αί έξοχοι έπιτυχίαι των έπη- 
ρέασαν. τήν όλην έξέλιξιν τοϋ 
πολέμου». «Καί ό Βρεταννός πολι
τικός Νοέλ Μπαΐκερ». Έάν δέν 
ένίκα ή Ελλάς είς τήν ’Αλβανίαν 
ή Βρεταννία θά έχανε τήν Μέσην 
’Ανατολήν καί πιθανώς καί αύτόν 
τόν πόλεμον. Ή  Ελληνική άντί-
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στάσις έσωσε τήν Ρωσίαν». Καί ru 
ό μέγας συγγραφεύς Ρεμάρκ. «Άνά- 1/1 
μέσα στό σκοταδισμό πού καλύ
πτει σήμερα (τό 1940) όλόκληρη 
τήν Εύρώπη μόνον οί άκρως γεν
ναίοι μποροΰν νά άντιμετωπίσουν 
τόν νικηφόρον Ά ξονα . Καί ιδού 
πάλιν ή Ελλάς, αύτός ό υπέροχος 
συνδυασμός νεανικού κάλλους καί 
άνεσπέρου φωτός, παραδειγματί
ζει όλους έμάς τούς καταπτοημέ- 
νους, πώς νά άκολουθήσουμε τόν 
δρόμο τής Τιμής γιά τήν άπολύ- 
τρωσί μας, άντί νά περιμένουμε 
άδρανεΐς τήν τραγική μας μοίρα». 
Τέλος ό ’Ιταλός στρατηγός Φά- 
μπιο ντέλ Φρίουλι είς έν άρθρον 
του δημοσιευθέν είς τήν έπιθεώ- 
ρησιν «Ριβίστα Μιλιτάρε», ύπό 
τόν τίτλον: «Ή  κρίσις είς τό Α λ 
βανικόν Μέτωπον», γράφει: «Καθ’ 
όλην τήν διάρκειαν τοϋ Β'. Παγκο
σμίου Πολέμου οί στρατιώται τών 
Μονάδων μας, πού έλαβον μέρος 
είς τόν Έλληνοϊταλικόν Πόλεμον, 
έφερον ειδικόν διακριτικόν ΤΙ
ΜΗΣ, διότι έπολέμησαν έναντίον 
Στρατοϋ υψηλής ποιότητος καί 
μαχητικής ’Αξίας παγκοσμίως άνα- 
γνωρισθείσης».

Κατά παγκόσμιον, λοιπόν, άνα- 
γνώρισιν, καθολικήν καί θαυμα
στήν, έκ μέρους συμμάχων, ουδε
τέρων, άλλά καί έχθρών, ή αίωνία 
Ελλάς άπέδειξεν είς τήν Α λβα
νίαν, άπαξ έτι, τήν ύπέροχον Πολε
μικήν της Αρετήν, είς τό άποκορύ- 
φωμά της. Δι’ αύτήν έχύθησαν έκεΐ 
ποταμοί αίματος νεκρών καί τραυ
ματιών, οϋς τιμώμεν άπείρως, ώς 
καί τούς έπιζήσαντας "Ηρωας 
τής λαμπράς έκείνης Εποποιίας. 
Μεταξύ μας, σήμερον, κυκλοφο
ρούν, είσέτι, μερικοί έπιζώντες 
άφθαστοι 'Ηρωες τής Μεγαλειώ
δους έκείνης συγκρούσεως, όντως, 
μετά τών νεκρών Ηρώων, τοϋ ίδιου 
ούρανομήκους Αναστήματος μέ 
τούς Μαραθωνομάχους, τούς Σαλα- 
μινομάχους καί τούς γίγαντας τών 
Θερμοπυλών, ώς καί τούς λοιπούς 
Ημιθέους τών διηνεκών άγώνων 
τής Φυλής μας. "Ας παραδειγμα
τίζεται άπό αύτούς καί άς άκούη 
τάς παραινέσεις των ή νέα γενεά 
τών Ελλήνων καί άς είναι έτοιμη 
διά νέους Αγώνας, έάν άπαιτηθή, 
όταν ήχήση καί πάλιν ό Πολεμικός 
Παιάν, προτρέπων: «Παΐδες Ε λ 
λήνων ίτε .. . Νΰν υπέρ Πάντων ό 
Άγών»! Καί άς φανοΰν οί άποτε- 
λοΰντες τήν νέαν γενεάν αντάξιοί
των. . . .

ε
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Η κυριαρχία των Ελλήνων εις 
τό Αΐγαϊον καί ή χάρις εις 
αυτήν, έπιβίωσις τοϋ ’Έθνους 

καί συνέχισις τής πνευματικής άκτι- 
νοβολίας του, ώφείλετο άνέκαθεν, 
σχεδόν άποκλειστικώς, εις το γεγο
νός δτι ίο Ελληνικόν ναυτικόν δεν 
έπαυσε ποτέ νά κυρίαρχη εις την 
θάλασσαν τοϋ Αιγαίου, νά κατοτρο- 
πώση δέ τούς άμφισβητήσαντας τήν 
κυριαρχίαν του έπί τής νησιωτικής 
καί παραλιακής λεκάνης τής ’Ανα
τολικής Μεσογείου.

Όσονδήποτε ένδοξοι καί αν ήσαν 
οί άπό ξηράς άγώνες των Ελλήνων 
κατά των επιδρομέων Άσιατών, 
όσοιδήποτε θρίαμβοι καί αν 
κατηγάγοντο εις κατά ξηράν άγώ- 
νας, μόνον οΐ θρίαμβοι των ήνωμέ- 
νων 'Ελληνικών στόλων εις τό 
Άρτεμήσιον, τήν Σαλαμίνα, την 
Μυκάλην άπετέλεσαν τό αποφα
σιστικόν πλήγμα κατά των Περ- 
σών καί έσωσαν τον Ελληνισμόν, 
ό όποιος διά τής ένδεχομένης Περ
σικής κατακτήσεως, θά έξηφανίζε-

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ  Δ Α Σ Κ Α Λ Α Κ Η
Όμοτίμου Καθηγητοΰ Νεωτέρας ‘Ιστορίας 

Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Ελληνικός βίος χωρίς κυριαρ
χίαν Ελληνικού ναυτικού εις τό 
σύμπλεγμα τοϋ Αιγαίου δεν υπήρ
ξε ποτέ ρόδινος καί άσφαλής. Κά
θε φορά πού ό Ελληνισμός έξησθέ- 
νει κατά θάλασσαν καί αί ναυτικαί 
δυνάμεις του έπαυσαν νά λογαριά- 
ζωνται, περιέπιπτεν εις παρακμήν 
καί έκινδύνευεν νά καταποντισθή 
εις τά νερά τοϋ Αιγαίου. ’Αντιθέ
τους, όταν τό Ελληνικόν ναυτικόν 
άνέκτα τήν ΐσχύν του, ό Ελληνι
σμός ήκμαζεν, άνέκτα τήν έμπι- 
στοσύνην του εις τά ιστορικά πε
πρωμένα καί έσημείωνε έπιτεύγμα- 
τα πολιτικής αίγλης καί πολιτι
στικής προόδου. 'Ελληνισμός καί 
Αΐγαϊον Πέλαγος, συνεπώς, είναι 
δύο έννοιαι άπολύτως άλληλένδετοι 
καί άδιαχώριστοι. Άκριβέστερον ί 
σως Ιν καί τό αύτό!

'Η  έκπληκτική πολιτιστική έξέ- 
λιξις καί πολιτική παντοδυναμία 
τών ’Αθηνών κατά τον 5ον αιώνα 
π.Χ. θά ήσαν άκατανόητος, αν 
δέν εϊχομεν ύπ’ οψει τό γεγονός 
ότι αί Άθήναι ήσαν μεγάλη θαλασ- 
σία δύναμις τής Ελλάδος καί ότι 
οί ’Αθηναϊκοί στόλοι έκυριάρχουν 
άνά τό Αΐγαϊον καί μέχρι τοϋ Εύξεί- 
νου. 'Ο  Χρυσούς Αιών τών άρχαίων 
’Αθηνών θά ήτο άνύπαρκτος άνευ 
τής ναυτικής παντοδυναμίας τής 
πόλεως τής Παλλάδος, οπότε διά
φορος θά ήτο καί ή έξέλιξις όχι 
μόνον τοϋ Ελληνικού κόσμου, άλλά 
καί τής όλης άνθρωπότητος. Ό  
Θεμιστοκλής διέγνωσε καλώς, ότι 
μόνον άπό θαλάσσης ήτο δυνατόν 
νά καταφερθή βαρύ πλήγμα κατά 
τών βαρβάρων άπό ’Ασίας έπιδρο- 
μέων καί νά σωθή ή Ελλάς, δια- 
θέσας πάντας τούς έκ τών μεταλ
λείων Λαυρίου πόρους πρός ναυπή- 
γησιν πλοίων.

το, πιθανώς άπό τάς δέλτους τής 
'Ιστορίας! ’Αλλά καί αύτοί οί 
θρίαμβοι τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου άνά τήν ’Ασίαν, διά τών 
οποίων έμεγαλύνθη ή Φυλή καί 
έξηπλώθη άνά τόν κόσμον ό πο
λιτισμός της, είχον ώς βασικήν 
προϋπόθεσιν τήν κυριαρχίαν τοϋ 
Έλληνικοΰ ναυτικού εις τήν θά
λασσαν τού Αιγαίου.

"Οσον, έξ άλλου, τό Βυζάντιον 
διέθετεν εις τήν θάλασσαν τοϋ Αι
γαίου ισχυρούς στόλους, ή δύναμις 
τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας ήτο 
άκατανίκητος καί ό μεσαιωνικός 
Ελληνισμός έθριάμβευε κατά τών 
έπιδρομέων καί τών έπιβουλευομέ- 
νων τά έδάφη του. "Οταν όμως, 
ό Βυζαντινός στόλος ήρχισε νά 
φθίνη καί βαθμηδόν, νά κατέρχε
ται εις έπίπεδα μηδαμινότητος, τό 
Βυζάντιον άπώλεσε τήν καθολικήν 
κυριαρχίαν του εις τό Αΐγαϊον. 
Καί τότε, ό μεσαιωνικός Ελληνι
σμός έβάδισε πρός τήν παρακμήν 
έως ότου κατεκτήθη άπό τούς Τούρ
κους.

Οί Τούρκοι ουδέποτε ήσαν ναυ
τικός λαός, τά δέ ναυτικά κατορ
θώματα ’Οθωμανών, τά όποια πε- 
ριγράφονται μετά στόμφου εις τήν 
ιστορίαν τής ’Οθωμανικής Αύτο
κρατορίας, συνετελέσθησαν είτε ύπό 
’Αράβων ή άλλων έκμουσουλμα- 
νισθέντων λαών, είτε ύπό Ελλήνων 
καί έξωμοτών. "Αλλως τε καί αύτός 
ό περιβόητος Βαρβαρόσσας ήτο υιός 
έξωμότου 'Έλληνος. Αί άνά τάς 
θαλάσσας περιπέτειαι ούδόλως προ- 
σείλκυον τούς Τούρκους, προτι
μώντας τήν άπομύζησιν τών ρα
γιάδων πρός απολαύσεις τού βί
ου, αί δέ ναυτικαί ίκανότητές των 
αί όποϊαι θά ήτο δυνατόν νά τούς 
οδηγήσουν εις θαλασσοπορiac καί

593



θαλασσομαχίας, ή σαν ανύπαρκτοι. 
Και αύτά τά πληρώματα τοϋ ’Οθω
μανικού στόλου άπαρτίζοντο κατά 
σημαντικόν μέρος, άπό "Ελληνας, 
οί όποιοι, ύπηρετοΰντες ύποχρεωτι- 
κώς, Ιξεπαίδευον τούς Τούρκους. 
Κατά την τελευταίαν περίοδον τής 
Τουρκοκρατίας, τό Αΐγαϊον Πέλα
γος μόνον κατ’ όνομα ήτο Τουρκι
κόν, διότι οί έμπορκοί στόλοι των 
νησιωτών Ελλήνων εϊχον κυριαρ
χήσει. Οί Έλληνες ναυτικοί, όταν 
έξώπλισαν τά πλοία των μέ κανόνια, 
άπό θαλασσοπόροι μετεβλήθησαν 
εις θαλασσομάχους. Οΰτω δέ, κατά 
την τελευταίαν περίοδον της Τουρ
κικής καταδυναστεύσεως, κατ’ ού- 
σίαν ολόκληρον τό Αΐγαϊον εύρίσκετο 
εις χεϊρας των Ελλήνων.

'Η  πολιτική διοίκησις των νή
σων είχε περιέλθει εις τούς "Ελλη
νας καί οί "Ελληνες διέσχιζαν θριαμ- 
βευτικώς τό Αΐγαϊον καί την 
Προποντίδα, ώς Ελληνικήν θά
λασσαν, άγνοοϋντες καί περιφρο- 
νοϋντες τούς Τούρκους. Τό Αΐγαΐ- 
ον δεν ήτο πλέον Τουρκικόν άνήκεν 
εις τό Ελληνικόν ’Έθνος.

Ό  άπελευθερωτικός άγων τοϋ 
1821 δεν θά ήτο δυνατόν νά κη- 
ρυχθή άν δεν υπήρχε τό Ελληνι
κόν ναυτικόν των νήσων άλλά καί 
αν έκηρύσσετο, θά κατεπνίγετο συν- 
τόμως.

Βεβαίως τιμώμεν καί δοξάζο- 
ζομεν τά μεγαλουργήματα των προ
γόνων μας, οί όποιοι μέ ολιγάρι
θμους καί άνεφοδιάστους δυνάμεις 
συνέτριψαν τάς μεγάλας καί καλώς 
έξωπλισμένας στρατιάς τής ’Οθω
μανικής Αύτοκρατορίας καί, μόνοι 
αύτοί, διεξήγαγον τήν Έπανά- 
στασιν, μαχόμενοι μέχρις εσχάτων. 
Δεν πρέπει, όμως, νά λησμονώμεν, 
ότι τά μεγαλουργήματα αυτά θά 
άπέβαινον έπί ματαίω καί ό Ε λλη
νισμός θά έξολοθρεύετο, άν δεν 
έμάχοντο παρά τό πλευράν του τά 
καράβια καί τά πυρπολικά τών 
νησιών, καί άν καθ’ ολην τήν 
Έπανάστασιν τό Αΐγαϊον δέν πα- 
ρέμενεν Ελληνική θάλασσα. "Ολη 
δέ ή μετέπειτα ιστορία τοϋ νεω- 
τέρου Ελληνισμού διδάσκει, ότι 
αί άτυχίαι, αί συμφοραί καί αί 
έθνικαί άπογοητεύσεις εϊχον ώς 
βασικήν αιτίαν τήν έ'λλειψιν επαρ
κούς ναυτικής δυνάμεως. ’Ενώ, άντι- 
θέτως, οί Βαλκανικοί θρίαμβοι καί ή 
έν μέρει ίκανοποίησις τών εθνι
κών πόθων, εϊχον ώς συντελεστήν 
τήν έπικράτησιν τού Ελληνικού 
στόλου εις τό Αΐγαϊον.

Προαιώνιος κοιτίς, άδιάσπαστος 
έστία τοϋ Ελληνικού βίου έπί
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χιλιετηρίδας, ή θάλασσα τοΰ Α ι
γαίου παρέμεινεν είς την κυριαρ
χίαν των Ελλήνων, άπό τής χα
ραυγής τής Έλληνικήε ιστορίας 
μέχρι σήμερον. Είς την θάλασσαν 
του Αιγαίου ή Ελληνική φυλή 
διεπλάσθη καί έμεγαλούργησεν άπό 
των παναρχαίων χρόνων. Εις αυτήν 
άνέκυψε καί διεμορφώθη καί διέ- 
λαμψεν ό Ελληνικός Πολιτισμός, 
πριν διά των θριάμβων τοΰ Μεγά
λου ’Αλεξάνδρου καταστή ό πολι
τισμός συμπάσης τής ’Ανθρωπό- 
τητος. Είς την θάλασσαν τοΰ Α ι
γαίου διεπλάσθησαν καί έξεδηλώ- 
θησαν όλαι αί φυλετικά!, πολιτι- 
καί, πνευματικαί καί ήθικαί άξίαι 
των Ελλήνων, καί άπό την θάλασ
σαν τοΰ Αιγαίου έξεπέμφθησαν άνά 
την οικουμένην, ως άπαράμιλλοι 
δημιουργίαι καί υψηλά δόγματα 
τοΰ άνθρωπίνου βίου.

“Αν δεν υπήρχε τό Αίγαϊον, δεν 
θά ύπήρχεν ή Ελλάς· καί άν δέν 
ΰπήρχεν ή άπό άμνημονεύτων χρό
νων ενθρονισμένη είς τό Αίγαϊον 
Ελλάς, δέν θά ύπήρχεν ύπό την 
σημερινήν μορφήν τη<: ή σύγχρο
νος άνθρωπότης. ’Αλλά ποϊαι θυ- 
σίαι, πόσα μεγαλουργήματα, πόσαι 
υπεράνθρωποι προσπάθειαι, πόσαι 
δραματικαί περιπέτειαι καί έναλ- 
λαγαί τυχών έχρειάσθησαν διά μέ
σου τριών καί πλέον χιλιετηρίδων 
είς τήν Ελληνικήν φυλήν διά νά 
συντριβή τάς βαρβαρικάς όρδάς 
Άσιατών καί άλλων εισβολέων, 
καί νά παραμένη κυρίαρχος καί 
άδάμαστος κάτοχος τοΰ Αιγαίου.

Αύτά είναι τά μόνα καί άδιά- 
σειτα ιστορικά δεδομένα, μέ τά 
όποια ό Ελληνικός Λαός θά κα- 
τορθώση νά έπιπλεύση καί είς τάς 
σημερινάς θυέλλας, μόνον δέ είς αύτά 
δύναται νά στηρίζη τήν μελλοντικήν 
επιβίωσίν του ώς έθνους καί ώς 
φυλής.

Α ΠΟ ΣΤΟΛΟ Σ Δ Α ΣΚ Α Λ Α Κ Η Σ

Από τήν άχλΰ τών ιστορικών χρόνων 
μέχρι σήμερον τό Αίγαϊον υπήρξε λίμνη 
'Ελληνική. Όί "Ελληνες είτε τριήρεις 
έχειρίζοντο, είτε βυζαντινούς δρόμωνας, 
είτε έκράτουν είς τάς χεϊρας των δαυλούς 
καί μπουρλότα, είτε τά κανόνια τοΰ Ά β έ-  
ρωφ, έγνώριζαν νά πολεμούν καί νά εκδι
κούνται τούς σψετεριστάς τών δικαιωμά
των τους στην Ελληνική θάλασσα. Τό 
σύγχρονο Πολεμικό μας Ναυτικό δέν θά 
υστέρηση σε γενναιότητα, άν ή άνάγκη τό 
θέληση νά έπαναλ.άβη τούς αθλονς τής 
ενδόξου κληρονομιάς.
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ΚΟΝΤΑ στις άρχές τής δεύτερης πριν 
άπό τό Χριστό χιλιετίας, ένας λαός αισιό
δοξος καί δυνατός, μέ μιά γόνιμη λυρική 
φαντασία καί άρκετή ευκολία προσαρμο
γής, οί Έλληνες, ξεκίνησε άπό τις κοι
λάδες τού Δούναβη πού ζοΰσε ώς τότε, 
σ’ Ενα σύνολο πεντακόσες ώς έξακόσες 
χιλιάδες ψυχές, γιά μιά έπική κάθοδο 
πρός τις θάλασσες τοΟ νοτιά, σ’ άναζή- 
τηση μιάς καλλίτερης τύχης.

’Ηταν κι’ αυτός μιά άπό τις Ά ριες  
Ίνδοευρωπαϊκές φυλές, πού είχαν παλαιό- 
τερα μετακινηθεί άπό τά άπρόσιτα υψί
πεδα τοΰ μακρυνοΰ Ίνδοκούς γιά τήν 
Ευρώπη, μέ κάποιες Ελπίδες γαλήνης, 
κάτω άπό έναν πιό φιλόξενο άστερισμό. 
Στή μυθική άρχαία Κοιτίδα, πολλά καί 
άγρια Επιθετικά φύλα είχανε κάμει, ώς 
τότε, προβληματική τή διατήρηση τών 
κάπως Εξελιγμένων βιοτικών μορφών 
τών λαών αύτών-'Ελλήνων, Σλάβων, Κελ
τών, Γερμανών, ’Ιταλών κ.λ.π.—άπωθών- 
τας τους, σέ μιά λυτρωτική προσφυγική 
περιπλάνηση μακρυά άπό τις φτωχές 
τους Εστίες.

Στήν καινούργια ήπειρο —πατρίδα 
σκορπίστηκαν οί φυλές αύτές, άναζη- 
τώντας τή θαλπωρή, άλλες νοτιώτερα, άλ
λες δυτικά κι’ άλλες βορειότερα, ώς τόν 
παγωμένο ωκεανό.

Πρώτος σταθμός στήν κίνηση τής 
ξεθεμελιωμένης φυλής τών Ελλήνων 
ήταν οί κοιλάδες τού Δούναβη, μά καί 
έκεΐ τά πράγματα δέν υπήρξαν εύκολώ- 
τερα. Έτσι, μετά άπό λίγους αιώνες, ξε
κίνησε καί πάλι σέ μιά Επίπονη πορεία 
πρός τό Αιγαίο μέ κύριο προσανατολι
σμό τις χώρες τού ΆξιοΟ καί τού Στρυ- 
μώνα στή Μακεδονία, πού κατέλαβε μέ 
όχι καί πολλή δυσκολία. Έκεΐ, κάτω άπό
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ένα γελαστό ουρανό, μέσα σέ μιά όργια- 
στική βλάστηση, γεύτηκε τούς πρώτους 
χυμούς τής νέας γής κι’ ένα μεγάλο τμή
μα τής φυλής ξέκοψε καί σκορπίστηκε 
στις εύφορες πεδιάδες της, γιά νά φυτέ
ψει μονιμώτερα τό μόχθο του.

Μέσα σέ στήθια δασειά, ό καινούρ
γιος λαός, έφερνε μιά ήρωϊκή θέληση 
ζωής κι’ ένα πλήθος γλυκά παραπονε
τικά τραγούδια, βγαλμένα άπό έναν έντο
νο συναισθηματισμό, πού φανέρωνε καί 
μιά άνώτερη πνευματικότητα. Μαζί μέ 
τή μοίρα τους, οί Έλληνες κατέβασαν 
στην καινούργια πατρίδα καί τούς πα- 
νάρχαιους θεούς τους καί μύθους. Συχνά 
στις ποιητικές άφηγήσεις τους, ιστορού
σαν μ’ εύθυμο καί ζωηρό τρόπο τή γέν
νηση καί τις περιπέτειες των ώραίων 
αύτών μεταφυσικών τους δυνάμεων πού 
μοιραζόντουσαν ισότιμα μέ τούς άνθρώ- 
πους τό νέκταρ, τή δόξα καί τήν άμβρο- 
σία!

Ή  στοιχειακή πορεία τής ύπόλοιπης 
φυλής συνεχίστηκε πρός τό νοτιά καί 
σέ λίγο ό καινούργιος λαός, άπλώθηκε 
σ’ όλόκληρη τή μεγάλη δασωμένη χερ
σόνησο, πού έπιανε άπό τή Ροδόπη ψη
λά καί τόν Ό ρβηλο κι’ έφτανε ώς τό 
Ταίναρο, γιά νά ξανοιχτεί, σέ λίγο καί σ’ 
όλες τις κοντινές άκρογιαλιές καί δυτι
κά στά 'Εφτάνησα.

Παλαιότεροι κάτοικοι τού τόπου ή
ταν οι Πελασγοί, πού ζούσαν άπό τούς 
άρχαίους καιρούς σέ σκόρπιους κι άρχέ- 
γονους βιοτικούς οικισμούς, άπό τήν 
Πελοπόννησο ώς τή Μακεδονία καί τήν 
Ήπειρο, σ’ δλη τήν έκταση τής χώρας 
πού καί τ’ όνομά της, ήτανε Πελασγία 
καθώς μάς λέει ό Ηρόδοτος μέ τή φράση: 
«Νύν μέν Ελλάδος, πρότερον δέ Πελασ- 
γίης καλευμένης».

Οί Πελασγοί, πού φυλετικά τους παρα
κλάδια ήταν καί οί Κάρες καί Λέλεγες, 
έλάχιστα φαίνεται νά άντέδρασαν σ’ αό- 
τήν τήν κάθοδο κι έγκατάσταση τών Ε λ 
λήνων στόν τόπο τους. Τή νέα φυλή άπο- 
τελούσαν άνδρες εύστροφοι, θετικοί, με
γαλοφάνταστοι γεμάτοι δύναμη, καί γυ
ναίκες πρόσχαρες, γεροδεμένες, μέ κορ
μιά λυγερά καί τρυφερή έφεση προόδου. 
Κέρδισαν, άπό τόν πρώτο κι δλας και
ρό, τις ψυχές τών παλιών κατοίκων.

Άνθρωποι γενναιόψυχοι καί όξυδερ- 
κεΐς, οί έπήλυδες, άφοσιώθηκαν μέ όρεξη 
καί πίστη στήν καινούργια πατρίδα κι’ 
έδειξαν μιά χαρακτηριστική έπιείκεια 
καί φιλική κατανόηση στούς ντόπιους. 
Σεβάστηκαν τις έστίες, τά ιερά, τις παρα
δόσεις καί γρήγορα πραγματώθηκε άνά- 
μεσα στούς δυό λαούς μιά πρόσμιξη τών 
έθίμων καί τών ιερών μύθων πού τούς 
άφομοίωσε.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ τών Ελλήνων μέσα 
στό χώρο τής ιστορίας δέν θά είχε, άσφα- 
λώς ούτε αύτή τήν ένταση, ούτε τήν πολι
τιστική έξέλιξη, πιθανόν ούτε κι’ αύτή 
τή διάρκεια, άν ό Ίνδοευρωπαϊκός λαός 
άκολουθούσε στήν άρχική του διακίνηση 
πάνω στήν Εύρωπαϊκή γή,μιάν δλληπορεία 
καί δέν κατέβαινε στό Αιγαίο. Ή  θητεία 
τής θάλασσας, κάτω άπό τούς φωτεινούς 
άστερισμούς τού Αίγαιοπελαγίτικου ού 
ρανοΰ, έπαιξε έναν άποφασιστικό ρόλο 
στή διαμόρφωση τών πεπρωμένων του. 
Στάθηκε ό βασικός παράγοντας στή συγ
κρότηση τού χαρακτήρα του καί ό κύ
ριος φορέας τής βιοτικής του δραστηριό
τητας. Τό φώς καί ή χρωματική διαφά

νεια τής Ελληνικής θάλασσας μεταστοι
χειώθηκαν στήν ψυχή τού λαού σέ μόχθο 
γόνιμο πάνω σ’ αύτήν. ’Αλλά καί γοη
τεία, πνευματική άναζήτηση, πολιτιστι
κή συγκρότηση τυλιγμένα στό μεθύσι 
τών Ιδεών, τής περιπέτειας καί τής λα
τρείας τών όραματισμών. ’Ανησυχίες 
προόδου, πανιά καί φαντασία, έκαμαν 
τούς Έλληνες νά έξελιχθούν σ’ ένα λαό 
τής θάλασσας. Τόν πρώτο καί σπουδαιό
τερο λαό τής θάλασσας μέσα στό ζωντα
νό κόσμο τής Ιστορίας.

Πρόκειται γιά ένα πανάρχαιο βίωμα 
τής φυλής, πού συνέθεσαν παθητικά 
κρυφομιλήματα καί τραγούδια μυθικών 
σειρήνων, στούς γαλάζιους κόρφους τής 
Έλληνίδας γής, γιά νά ούσιωθή μέσα 
στό χρόνο σέ μιά έκπληκτική ιστορία 
πολιτισμού, μέ πανανθρώπινες έκφράσεις, 
καθώς έπίσης καί σέ μιά έξαίσια καλλι
τεχνική δημιουργία πού συνεχίζεται σάν 
παράδοση καί δημιουργική γοητεία ώς 
τις μέρες μας.

Οί Έλληνες πού έμειναν στή Μακε
δονία δέν ύστέρησαν σέ δραστηριότητα 
στή θάλασσα άπό τό άλλο τμήμα τής φυ
λής πού κατέβηκε στό νοτιά. Μέ τούς 
ίδιους πόθους καί δημιουργικούς όραμα- 
τισμούς ξανοίχτηκαν κι’ αύτοί στούς 
όρίζοντες, πλημμυρίζοντας δλα τά κον
τινά τους άκρογιάλια. Γοργά, μέ τά πρω
τόγονα σκαφίδια τους κατεβαίνουν στό 
Αιγαίο κι άπλώνονται, πρώτα, σ’ δλα τά 
νησιά πού βρίσκουν μπροστά τους. Σέ 
λίγο ένα μεγάλο τμήμα τής φυλής περ
νάει τόν Ελλήσποντο καί πατάει τήν 
γλυκόκαρπη γή τής ’Ανατολής. ’Εκείνες 
τις φωτεινές άκτές τού θρύλου, πού ήταν 
προωρισμένες άπό τή μοίρα νά γίνουν 
τό πεδίο μιας πανάρχαιας έπίσης δόξας 
πολιτισμού γιά τούς Έλληνες καί νά θρέ
ψουν μιάν έξαίσια φυλετική ζωή μέσα 
στούς αιώνες.

’Εκεί μπροστά στά στενά, γύρω άπό 
τήν Ίδη μέ τις δασωμένες πλαγιές, οί 
Μακεδόνες, δημιουργούν τό πρώτο κέν
τρο Ελληνισμού στή Μ. ’Ασία, τόν 
πρώτο ’Ασιατικό σταθμό τού γένους: 
τή θρυλική Δαρδανία. Ιδρυτής καί γενάρ
χης ό Δάρδανος πού, καθώς λέει ή παρά
δοση, τό άρχικό του ξεκίνημα ήταν άπό 
τις κοιλάδες τού ’Αξιού καί τού Στρυ- 
μώνα. Ό  Όμηρος καί οί άρχαίοι ιστο
ρικοί δίνουν λεπτομερειακές πληροφο
ρίες τής γενεαλογίας του, πού άποτελοΰν 
καί μιά άνακεφαλαίωση τού Έπους τής 
φυλής πρός τά γοητευτικά έκεΐνα άκρο
γιάλια. Ό  Δάρδανος είναι γιός τού Δία 
καί τής ώραίας θνητής Ήλέκτρας άπό 
τήν ’Αρκαδία —κόρης τού Άτλαντα — 
κι’ άδερφός τού μυθικού ηραία Ίάσωνα. 
Ό  ήρωας αύτός ζοΰσε στή Σαμοθράκη 
(πρώτο σταθμό στήν έξόρμηση τών Μα- 
κεδόνων στήν θάλασσα). Σέ λίγο πέρασε 
άπέναντι στις άκτές τής ’Ασίας δπου 
παντρεύτηκε τή Βάττεια κόρη τού ήγε- 
μόνα τής περιοχής Τεύκρου. Μ’ αύτήν 
άπόχτησε τόν Έριχθόνιο καί ίδρυσε κεί, 
στήν είσοδο τού Ελλησπόντου, τή χώρα 
Δαρδανία κι’ έγινε βασιλιάς της. 'Ο Δάρ
δανος μαζί μέ τή γενιά του, έφερε στήν 
καινούργια γή καί τή θρησκεία του. Έ σ
τησε ίερά, ύψωσε άγάλματα θεών καί 
ιδιαίτερα τής θεάς ’Αθήνας, δπου ένα 
τέτοιο ιερό ήταν καί τό Παλλάδιο, συνά
μα δέ διέδώσε τή λατρεία τών Ε λληνι
κών μυστηρίων. Μετά τό θάνατό του, στή 
χώρα βασίλεψε ό γυός του Έριχθόνιος 
άπό τόν όποιο γεννήθηκε ό Τρώας. Ά πό  
τόν Τρώα γεννήθηκε ό Ίλος πού έχτισε

καί τό Ίλιον, τή θρυλική Τροία. Τόν Ίλο  
διαδέχτηκε ό γυός του Λαομέδωνας, 
πού τείχισε τή μεγάλη αύτή πόλη καί τή 
στόλισε μέ θαυμαστά κτίρια, μεταβάλ- 
λοντάς την σ’ ένα νευραλγικό περίλαμ
προ κέντρο τού Ελληνισμού τής ’Ασίας.

Έ να; χείμαρρος έλληνικής ζωής άπλώ
θηκε στή συνέχεια πέρα άπό τά θάμπη 
τών όριζόντων σ’ ένα στοιχειακό ταξίδι 
πρός όλες τις κατευθύνσεις τής Μεσο
γείου. Ταξίδι πού μ’ αύτό, ό έλληνικός 
άνθρωπος γύρεψε άθλους γιά τό σφρίγος 
του καί πλήθος δραστηριότητες, πού έκα
μαν ν’ άκουσθοΰνε τά έργα του καί νά 
μείνουν συμβολικά στή ζωή τής γής. 
Τό νόημα αύτών, άκριβώς, τών άναζητή- 
σεων άποθησαυρίζουν καί δλοι έκεΐνοι 
οί στοιχειακοί μύθοι τών ήρωϊκών ταξι- 
διών ώς τις άκρες τού κόσμου, πού μέ 
τόση περιπάθεια διηγήθηκε στούς αιώ
νες τό άρχαίο έλληνικό γένος. Τό ταξίδι 
στάθηκε πάντα ένας γοητευτικός δαίμο
νας γιά τούς έλληνες κι έξακολουθεϊ νά 
ζεί, τό ίδιο δυνατός, ώς τά σήμερα στις 
καρδιές μας.

Πρώτος θαλασσοπόρος, γέννημα τής 
Θράκης καί θρέμμα τής Μακεδονίας, 
μέγας γενάρχης τού θρύλου, είναι ό πο
λύς Διόνυσος. Ό  θεοήρωας αύτός τής 
αισθησιακής λατρείας πού μέ τή σατυ
ρική τελετουργική του πομπή, —τούς 
ταχυδρόμους τής χαράς —ταξίδεψε γυ
ρεύοντας τά λυτρωτικά μυστικά τής ζωής, 
ώς τά πέρατα τής τότε γνωστής οικουμέ
νης.

Στή μακρόχρονη περιπλάνησή του, 
γνώρισε πολλούς καί παράξενους τόπους 
κι’ άνθρώπους κι’ έπιστρέφοντας έφερε 
μαζί του καί τό γλυκόχυμο άμπέλι, σύμ
βολο τής γονιμότητας καί τού εύδαιμονι- 
σμού.

Μεγάλος έπίσης ήρωας καί θαλασσο
πόρος στάθηκε ό ’Ιάσωνας, πού μέ τό ξα
κουστό πλοίο του, τήν Αργώ, άνοίχτηκε 
σέ μιά γενναία περιπλάνηση —έκστρα- 
τεία, πρός τόν Εΰξεινο Πόντο, γυρεύον
τας τά ξακουστά χρυσοφόρα κοιτάσματα 
ένός μυθικού «Έλδοράδο», πού είχε τό
σο ξανάψει, ώς τότε, τή γόνιμη φαντα
σία τού γένους, Κι’ ό πιό ξακουστός καί 
βασανισμένος τής θάλασσας, ό πολύς 
Όδυσσέας, άποτελεϊ τό σύμβολο τής 
περιπέτειας πάνω στήν ύγρή άπεραντο- 
σύνη, καθώς καί τής έφευρετικότητας, 
προκειμένου νά δαμάσει τά φοβερά της 
στοιχεία, πού μέ τή μορφή ποικίλων προ- 
σωποποιημένων δυνάμεων γύρεψαν τόν 
άφανισμό του.

Δύο Ισόθεοι, τέλος, ήρωες τού ταξι
διού καί σύμβολα τής πνευματικής άγρύ- 
πνιας καί τής σωματικής άλκής τού με
γάλου λαού τής θάλασσας ήταν κι ό 
Προμηθέας μέ τόν Ηρακλή. Φωτοδότης 
τού άνθρωπισμοΰ καί τής σοφίας ό πρώ
τος, τροπαιοφόρος τού πολιτισμού ό δεύ
τερος, έφτασαν μέ τούς πυρσούς τής γνώ
σης ώς τις άκρες τού κόσμου, κομίζοντας 
στις άνθρωπότητες τό φώς, τή δύναμη 
καί τήν πίστη στή διάρκειά τους.

Οί θρύλοι τών ταξιδιών καί τών περι
πετειών δλων αύτών τών ήρώων, ύπήρ- 
ξαν άληθινά άσματα άσμάτων τού άνθρω- 
πισμού τού λαού μας. Μέ τούς γοητευ
τικούς τους θρύλους, οί Έλληνες, άπο- 
κάλυψαν στούς καιρούς πολλά άπό τά 
λεπτότερα νοήματα τού πολιτισμού καί 
τις άκατάλυτες άλήθειες τού κόσμου καί 
τής ζωής.

Εκείνο τό συμβολικό πΰρ πού «έκλε
ψε» άπό τούς θεούς καί έφερε στή γή ό 
Προμηθέας καί ή καθήλωσή του, στούς
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βράχους γιά «τιμωρία», πόσα δέν Εχει 
νά διηγηθή άπό τά μυστικά τής δημιουρ
γίας καί τής άέναης κίνησης τής Ολης 
καί τής ζωής μέσα στό χώρο τοϋ πνεύ
ματος καί τής μεταφυσικής, πού μέ τόσο 
πάθος προσπάθησε πάντα ν’ άγγίξει μέ 
νοΟ καί καρδιά ό άνθρωπος.

Ο ΚΥΚΛΟΣ τών ώρών πάνω στόν 
Αίγαιοπελαγιτικό χώρο έπαιξε πάντα ένα 
βαρύτιμο ρόλο, γιά τούς Έ λληνες, στή 
διαμόρφωση κάθε είδους δράσης καί 
Ιδανικού. Καί όδήγησε τό λαό σ’ έναν 
άνώτερο ψυχισμό καί σέ μιά λύτρωση 
άπ’ όλες έκεΐνες τις σκοτεινές δυνάμεις, 
τών άγριων μεταφυσικών προλήψεων 
πού κινήθηκαν τόσο ζοφερές στό συναι
σθηματικό ύπόστρωμα άλλων λαών.

Τό βίωμα τοΟ ύγροΟ στοιχείου χάρισε 
στό γένος όχι μόνο βαρύτιμες άνθρωπι- 
στικές κατακτήσεις, άλλ,ά καί μιά γιγάν- 
τια βιοποριστική προκοπή καί τούς έκα
με νά Εξελιχθούν σέ μια άπό τις πρώτες 
ναυτικές φυλές τοϋ κόσμου, έναν άπό 
τούς έπιτηδειότερους λαούς στό μόχθο 
καί τήν τέχνη τής θάλασσας.

Ή  Επίδοση στό θαλάσσιο Εμπόριο 
γρήγορα σήκωσε τό βιοτικό Επίπεδο τών 
'Ελλήνων κι’ έκαμε ν’ άκουστοϋνε παν
τού τά έργα τους. Καί ή άγρύπνια αυτή 
δέν έλλειψε ποτέ άπό τόν Ελληνικό χώ
ρο. Σήμερα ή Ελλάδα βρίσκεται καί 
πάλι άνάμεσα στις πρώτες τρεις μεγάλες 
ναυτικές δυνάμεις τού κόσμου μέ τόν ισ
χυρότερο Εμπορικό στόλο τής γής. Τού
το είναι κάτι ξεχωριστά βαρυσήμαντο καί 
άποτελεΐ τό πιό εύγλωττο Επιχείρημα τής 
άδιάσπαστης φυλετικής πορείας καί διάρ
κειας τών Ελλήνων μέσα στόν ιστορικό 
χρόνο. Έ νας όγκος πολιτιστικής δρα
στηριότητας καί δυνατών οικονομικών 
άναζητήσεων διακινεΐται άπό τούς Έ λ 
ληνες πάνω στή θάλασσα. Μέ τήν άνάσα 
της στά στήθεια του, μέ τό φώς της στά 
μάτια, ό Ελληνικός άνθρωπος τήν έκαμε 
άσύνορη πατρίδα του, καί τό κόσμο της 
δικό του κόσμο.

Ό  χώρος, λοιπόν, παίζει έναν άποφα- 
σιστικό ρόλο στήν ιστορική μοίρα τών 
λαών.

Ή  θητεία τής Μεσογειακής θάλασ
σας, μέ τήν Αίγαιοπελαγίτικη διαφάνεια 
χάρισε στους Έ λληνες έναν άνώτερο 
ψυχισμό πού, μέ τόν καιρό, έγινε μιά 
πολυδύναμη ζωική ούσία καί άποτέλεσε 
ένα βασικό καί άποφασιστικό συντελε
στή στή διαμόρφωση τών πεπρωμένων 
τους, Εθνικών, κοινωνικών, πνευματικών. 
Πλημμυρίδα φωτός, ή γαλανή έκταση τού 
Αιγαίου, άπό πολύ νωρίς μετουσιώθηκε 
σέ όνειρο, στοχασμό, συμφωνία ζωής, 
πολιτιστική άναζήτηση, καλλιτεχνική 
δημιουργία. Σ’ αύτό όφείλεται καί τό βα
ρύτιμο Ιστορικό γεγονός ότι Εδώ, στούς 
πράους, γελαστούς κόρφους της γεννή
θηκε κι’ ό μεγάλος μύθος τής αυθεντίας 
στήν τέχνη καί τής σοφίας τού όρθοΰ 
λόγου καί τών Εξασφαλισμένων γνώ
σεων, πού άποτελοΰν ώς τά σήμερα τό 
μέτρο κάθε γνησιότητας.

Επόμενο, λοιπόν, ήταν νά πάρη 
ή θάλασσα μιά πρώτη θέση στήν Ε λλη 
νική λογοτεχνία, πού Εκφράζει πάντα μέ 
περισσότερη άμεσότητα τόν άνθρωπο. 
Στοιχειακό της φανέρωμα, τά δυό μεγά
λα μας έπη, ή Ίλιάδα καί ή ’Οδύσσεια, 
οι κορυφαίες δημιουργίες τού λόγου πού 
άποτελοΰν δυό βασικά κείμενα έμπνευ-
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σμένα άπό τις μυριόχαρες καί μυριοστέ- 
ναχτες Εκφάνσεις τού υγρού στοιχείου. 
’Ιδιαίτερα ή ’Οδύσσεια δέν είναι παρά 
ένας ύπερούσιος ύμνος στή θάλασσα καί 
στις δυνάμεις καί θεότητες πού, σύμφωνα 
μέ τό θρύλο, τή διαφεντεύουν. Τά προσω- 
ποποιημένα σύμβολα τών μυθικών σει
ρήνων, τών Κυκλώπων καί τών Λαιστρυ- 
γόνων Εκφράζουν τις φλογερές συλλή
ψεις μιάς άνώτερης έκστασιακής λογο
τεχνικής δημιουργίας, Εμπνευσμένης άπό 
τά βιώματα κυρίως στήν Αίγαιοπελαγί- 
τικη θάλασσα τού Ελληνικού άνθρώ- 
που. Γιατί, άκριβώς, στήν πνευματική μας 
παράδοση τό ύγρό στοιχείο δέν είναι μιά 
άπλή άφορμή γιά τέχνη άλλά μιά βαθύ
τατη καί ούσιαστική ζωική προβληματι
κότητα.

Τρανή τού λόγου άπόδειξη ή Ε λληνι
κή δραματουργία πού όλόκληρο σχεδόν 
τόν τραγικό της μύθο τόν άντλεΐ άπό τόν 
’Ομηρικό λόγο, γιά νά έκφράση μ’ αυ
τόν τό ύψηλότερο άνθρώπινο στοιχείο, 
μέ ήρωες πού καμμιά κατοπινή δραμα
τουργία δέν μπόρεσε νά στήση άνθρωπι- 
νώτερους.

Είναι σκληρή ή θάλασσα καί πολύ 
πονεμένος ό άνθρώπινος μόχθος άπάνω 
της. Πρόσκαιρα, όμως, τήν καταριέται 
κι ό πιό πικραμένος άπ’ αυτή. Ό ταν  
ό χρόνος άπαλύνει τόν πόνο καί πάλι άν- 
θίζει στά χείλη ένα τραγούδι γιά τά κάλ
λη της. 'Εχει τή δύναμη νά γοητεύη, νά 
προσφέρη στό νοΰ φτερουγισμούς, όνει
ρα, φαντασία, νά φαιδρύνη καί τό πιό 
μελαγχολικό πνεύμα. Μιλάμε πάντα γιά 
τήν έλληνίδα θάλασσα τού άγαπημένου 
Αιγαίου. Γιατί σέ άλλες λογοτεχνίες δέ 
συναντάμε ούτε τή μελωδία, ούτε καί τήν 
Επίμονη άναστροφή τής λογοτεχνίας μέ 
τή θάλασσα. Ό  βαρύς ούρανός καί ό μαυ- 
ροπράσινος πόντος, άλλων γεωγραφικών 
χώρων, δημιουργούν μιά κατάθλιψη μό
νιμα άποτυπωμένη καί στή σχετική τέ
χνη. Χαρακτηριστικό τό φαινόμενο ότι οί 
Ελληνικές θάλασσες παρέχουν συχνά 
άφορμή γιά τέχνη καί σημαντικές δημι
ουργίες σέ κορυφαία πνεύματα άλλων 
λογοτεχνιών. Ποιός θά ξεχάση Εκείνα 
τά δυό άριστουργήματα τού Σίλλερ «Ή- 
ρώ καί Λέανδρος» καί «Βουτηχτής» έμ- 
νευσμένα καί τά δυό άπό τούς άντίστοι- 
χους Ελληνικούς δημοτικούς στίχους, 
πού μέ τόση άμεσότητα ό Γερμανός δρα
ματουργός δίνει τήν αίσθηση τής θαλασ
σινής διαφάνειας τού Αίγαιοπελαγίτικου 
χώρου:
Λαμπρότατα άπ’ τό γύρω τού ουρανού άνε-

(βαίνουν
τής Ήώς τ’ άτια πρός τρΰ θόλου τ’ άψηλά. 
ειρηνικό στ’ άρχαίο κλινάρι ξαναπέφτει 
τό νερό τού πελάου μέ άστραμμα καθρέ-

(φτη
οί άνεμοι χαίρονται κι’ ή θάλασσα γελά...

’Επιγραμματικά ύμνεί τήν πραότητα 
τής έλληνίδας θάλασσας ό Διονύσιος 
Σολωμός:

Δέν άκούεται ούτε ένα κύμα 
μεσ’ στήν έρμη άκρογιαλιά, 
λές κι’ ή θάλασσα κοιμάται

\μές στής γής τήν άγκαλιά.
Στή νεώτερη λογοτεχνία μας σελίδες 

θαυμάσιες άφιερωμένες στή θάλασσα 
μέ σημαντικές άνθρωπιστικές προεκτά
σεις συνθέτουν άληθινούς ύμνους ζωής 
στή σχέση τού λαού μας μέ τούς γιαλούς 
του. Στόν περίφημο «Όρκο», ό Γεράσι
μος Μαρκοράς μάς δίνει τόν παλμό τής 
φιλίας αυτής καί μιά άδρή εικόνα θαλασ
σινής γοητείας:

Τό φώς καί ή χρωματική διαφάνεια 
τής 'Ελληνικής θάλασσας μεταστοιχειώ
θηκαν στήν ψυχή τοϋ "Ελληνα σε μόχθο 
γόνιμο πάνω σ ’ αυτήν. ’Ανησυχίες προό
δου, έκαναν τούς "Ελληνες νά εξελιχθούν 
σ’ ενα λαό τής θάλασσας, τόν πρώτο καί 
σπουδαιότερο λαό τής θάλασσας μέσα στόν 
ζωντανό κόσμο τής 'ιστορίας.

d



Πλέει τό καράβι άδιάκοπα κι' ή πούλια.
('Ωστόσο δείχνει 

στόν ούρανό άρμενίζοντας, πώς είναι
(μεσονύχτι.

Ό λα  σιγούν. Στή θάλασσα γλυκοκοι- 
(μοΟντ’ οί άνέμοι 

καί κάθε άστέρι πού ψηλά φεγγοβολά
(καί τρέμει

φαίνεται άγγέλου σπλαχνικού προσηλω- 
(μένο βλέμμα

στόν κόσμο πού ποτίζεται πάντα μέ δά
κρυα κι' αίμα.

Τήν έπική προσπάθεια τών Ελλήνων 
νά κομίσουν στά πέρατα τής γής τόν 
πολιτισμό καί μαζί όλα τά λυτρωτικά 
μυστικά τής ζωής, όσα ή νόηση καί 
ό έπίμονος μόχθος τούς χάρισε, έρχεται 
νά μάς θυμίση μέ τό ποίημά του «Διονύ
σου πλοΰς» κι' ό παλιός έπίσης ποιητής 
’Αλέξανδρος Ραγκαβής. Μαζί παρέχει 
καί μιά δυνατή εικόνα τού υδάτινου Αί- 
γαιοπελαγίτικου όνείρου, σέ άδρούς κα
θαρευουσιάνικους στίχους.

Ή  έκτασις τού άχανούς 
Αιγαίου έκοιμάτο 
κι' έβλεπες δύο ούρανούς 
ό είς ήν άνω κυανούς 
γλαυκός ό άλλος κάτω.. .
Ή  δύσις πύλη φλογερά 
λαμπράς άντανακλάσεις 
ήκόντιζεν είς τά νερά 
ώς άν ένέμοντο πυρά 
τήν πλάκα τής θαλάσσης.

Ή  γοητεία τής Αίγαιοπελαγίτικης 
θάλασσας είχε, ίδίως παλιότερα σέ και
ρούς ρομαντικώτερους καί τά θύματά της. 
'Πολλοί τραγικοί αύτόχειρες προτιμού
σαν νά τερματίσουν τή ζωή τους μέ ένα 
βύθισμα στά νερά της. Μιά τέτοια δρα-
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ματική Ιστορία σημειώθηκε πριν έβδο- 
μήντα πέντε άκριβώς χρόνια καί στή 
Γραμματεία μας, μέ τήν Ιδιότυπη αυτο
κτονία τοδ ποιητή καί συγγραφέα Περι
κλή Γιαννόπουλου. Έ νας άχαλίνωτος 
ναρκισσισμός, μιά άπελπισμένη έρωτική 
Ιστορία κι’ ένα Βυρώνειο ρομαντικό πά
θος τόν όδήγησαν στό άπεγνωσμένο. 
Είχε γεννηθή στην Πάτρα άπό πατέρα 
Ρουμελιώτη καί μητέρα Πολίτισα, τό 
1871. ’Ασχολήθηκε μέ τή λογοτεχνία κι 
έγραψε άξιόλογα μελετήματα, κριτικές, 
ποίηση. Συνεργάστηκε σέ γαλλικές κι’ 
έλληνικές έφημερίδες καί περιοδικά καί 
βρέθηκε άνάμεσα στους έγκυρότερους 
κύκλους τών λογίων τής τότε ’Αθήνας. 
Στό μεσοστράτι έπάνω τής ζωής του, 
άπογοητευμένος κι’ άπό τό ειδύλλιό του 
μέ τή ζωγράφο Σοφία Λασκαρίδου, άπο- 
φάσισε νά κάψει τά χειρόγραφά του κι’ 
άς μήν είχε κανένα δείγμα πνευματικής 
άποτυχίας καί νά τερματίση τή ζωή του. 
Καί τδκαμε. Έκαψε όλη τή λογοτεχνική 
του δουλειά καί μιά βροχερή ’Απριλιά
τικη μέρα τού 1910, νοίκιασε ένα άμάξι 
μέ άσπρα άλογα καί είπε στόν άμαξα νά 
τόν μεταφέρη στό Σκαραμαγκά. Έκεΐ 
έφτασαν σχεδόν μεσημέρι. Γευμάτισε 
καί ήπιε μπύρα σ’ ένα χάνι τής έρημικής 
τότε περιοχής. Ή  βροχή είχε κοπάσει. 
Σέ λίγο σταμάτησε καί μόνο σύννεφα 
πλανιόντουσαν στόν ούρανό. Ζήτησε άπό 
τόν άμαξά νά τού ξεζέψη ένα, τό πιό 
άσπρο άπό τά άλογα. Τό καβάλησε άχα- 
λίνωτο, φόρεσε στό κεφάλι του ένα άν
θινο στεφάνι καί προχώρησε στά κύματα. 
Ό τα ν έφτασε στά βαθειά έβγαλε ένα

πιστόλι καί φύτεψε μιά σφαίρα στόν 
κρόταφό του. Τό άσπρο άλογο γύρισε 
στή στεριά κι’ άρχισε νά καλπάζη άγριε- 
μ ένο .. . .

Μετά δεκαπέντε μέρες βρέθηκε τό 
πτώμα τού τραγικού λογίου. Τό σημά- 
ζεψαν οί στοργικοί Έλευσινιώτες. Δυό 
μυστηριώδεις «μυροφόρες» έφθασαν άπό 
τήν ’Αθήνα καί τόν νεκροστόλισαν, τόν 
άλλειψαν άρώματα κι’ έξαφανίστηκαν. 
Πενήντα χρόνια, μετά τό θάνατό του, 
έγινε γνωστό ότι ή μία ήταν ό μεγάλος 
του έρωτας, ή ζωγράφος Σοφία Λασκα
ρίδου, πού τόν είχε στείλει στόν τάφο. 
Έ να μικρό δραματικό περιστατικό πού 
όμως φανερώνει μιά πλατύτερη κοινωνική 
διάγνωση, ότι σέ μερικά πνεύματα τού 
κόσμου τούτου ή ζωή μπερδεύεται μέ 
τήν καλλιτεχνική παραίσθηση έτσι πού 
κάποτε νά μήν ξεχωρίζουν μέσα στό 
άείρροο πάθος, τ’ όνειρο άπό τήν πρα
γματικότητα.

Η ΠΛΑΤΕΙΑ καί καταγάλανη θάλασσα 
τού Αίγαίου έγινε συχνά, μέσα στό χρόνο 
καί τό αιματηρό πεδίο όχι καί λίγων 
συγκρούσεων, μέ λαούς γειτονικούς πού 
έπιβουλεύτηκαν τήν έλευθερία μας. Καί 
πάντα δινόταν σέ μάς τούς Έ λληνες ένας 
σκληρός κι’ άνισος άγώνας. Τραγικός 
καί άναπόφευκτος όσο καμιάς άλλης 
φυλής, όμως πάντα ό κίνδυνος σημαίνει 
γιά μας τούς άδούλωτους έδώ κάτω καί 
μιά υπέρτατη στιγμή έθνικής καί κοινω
νικής μεγαλοσύνης. Σημαίνει τήν κρί
σιμη καί τιμημένη ώρα πού ό Ελληνικός

Άνθρωπος βρίσκεται ένώπιος ένωπίω 
μέ τήν ίστορία του. Καί πάντα δημιουρ
γεί έναν παιάνα άπάνω στήν άρχαία του 
θάλασσα. Μέσα άπό τά κύματά της άνα- 
δύεται τό μεγαλείο τής έλληνίδας τέχνης 
καί ψυχής, τό εύρος τού άκαταγώνιστου 
θαλασσομάχου, πού σκορπάει τά νέφη τής 
βίας καί τά σκοτάδια τής ήθικής μονομέ
ρειας. Καί όταν φεύγουν οί τραγικές ώρες 
άφήνουν πίσω όχι μόνο έναν έθνικό 
ήρωϊσμό άλλά κι’ ένα πνευματικό καταυ
γασμό. Γιατί σέ κάθε περίπτωση ή έλ- 
ληνίδα τέχνη έκφράζοντας τόν καιρό, 
τό λαό καί τήν Ιστορική ευθύνη άποκρυ- 
σταλλώνει σέ περίβλεπτη δημιουργία 
τόν άγώνα καί τό θρίαμβο. Ά ς  θυμη
θούμε κάποιες τέτοιες πνευματικές κατα
κτήσεις πού έκφράζουν τό χρόνο καί δέν 
μπορούν παρά νά προβληματίζουν έχ- 
θρούς καί φίλους. Τό είπαμε καί πριν 
άπό λίγο. Δέν υπήρξε πάντα ένα ταξίδι 
άνέφελο ή ' πορεία τών Ελλήνων πάνω 
καί σ’ αύτόν τό γελαστό Αίγαιοπελαγί- 
τικο χώρο. Πάλεψε, πικράθηκε, μαυρο- 
φόρεσε συχνά ό λαός μας. Έδωσε μιά 
μάχη ζωής μέ τά φυσικά στοιχεία, καί 
μέ άληθινά άνυπέρβλητους δημοτικούς 
στίχους τραγούδησε τόν άγώνα του, στί
χους πού έλάχιστα διαφέρουν άπό τόν 
'Ομηρικό λόγο. (Τό τραγούδι τού κυρ- 
Βοριά— Ματσόλα).

Ή  θητεία τού έλληνικού άνθρώπου 
στή θάλασσα είναι μιά παράδοση πού 
έρχεται άπό τόν πανάρχαιο έλληνα χρόνο 
ώς ή όμορφότερη καί γενναιότερη φυλε
τική κληρονομιά. Καί είναι παράδοση 
ζωής ή τρισχιλιόχρονη ναυτική μας ίστο
ρία πάνω στό Αιγαίο. Μιά άποθέωση πο
λιτισμού κι’ ένας παιάνας έλευθερίας 
μέσα στήν πολυτάραχη κοίτη τής άνθράι- 
πινης ιστορίας.

Τό σύγχρονο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό άγρυπνα πάνω στά αίγαιοπελαγή- 
τικα κύματα θεματοφύλακας τών παραδοτέων τοΰ πιό ναυτικού λαού στόν κόσμο.
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Συνδιάλεξη μέ τον Θεό.

"Έτριβε τά χέρια του, φαντα
στικά βέβαια, άπό ικανοποίηση ό 
οδηγός ταξί τής συμπρωτεύουσας, 
καθώς ό σοβαρός, καλοντυμένος 
και μέ ευγενικούς τρόπους κύριος 
που μπήκε στο αυτοκίνητο έδινε 
την εντολή του:

—Στην ’Αθήνα, παρακαλώ!
’Έμεινε για λίγο διατακτικός ό 

οδηγός, λες και δεν κατάλαβε την 
εντολή, ή όποια έπανελήφθη αμέ
σως, πλέον έμφαντικά, κι υστέρα 
ξεκίνησε για τη «μεγάλη κούρσα».

Σ ’ όλη τη διαδρομή τα λόγια τοϋ 
επιβάτη ήταν λίγα καί. . ,βαθυστό- 

Ihs^ χαστα. Και φυσικά έφερναν πολλές 
φορές σέ δύσκολη θέση τον οδηγό. . .

Κάποτε, επιτέλους, φάνηκε ή 
Πρωτεύουσα και ό πελάτης έκαμε 
πλέον συγκεκριμένη την εντολή του:

—Κατ’ ευθείαν στη Γενική Διεύ
θυνση τοϋ Ο Τ Ε, παρακαλώ.

Ό  οδηγός δέν είχε λόγους να 
φέρη αντίρρηση. Σάν έφτασαν, τον 
«διέταξε» νά περιμένη λίγο ν’ άνε- 
βή στον Γενικό Διευθυντή και νά 
έπιστρέψη.

Σέ λίγο ό «μυστηριώδης» επι
βάτης τοϋ ταξ'ι βρισκόταν μπρο
στά στον Διευθυντή τοϋ ΟΤΕ. ’Α 
κολούθησε ή εξής συζήτηση:·

—*0 Κύριος Διευθυντής;
—Μάλιστα, Κύριε. Τι θέλετε;
—Παρακαλώ μία επείγουσα συν

διάλεξη μέ τό Θεό.
—Πώς είπατε;
—Είπα, μια επείγουσα συνδιά

λεξη μέ τό Θεό.
—Μάλιστα, αμέσως. . . .
Βγήκε άπ’ τό γραφείο για λίγο ό 

Διευθυντής και γύρισε μ ’ ένα ύπάλ- 
^ ληλο, στον όποιο έδωσε τήν εντο

λή του:
—Κάλεσε, παρακαλώ, τό «Θεό».
—Μάλιστα, απάντησε δειλά ό 

υπάλληλος. Σέ ποιο αριθμό νά τον 
πάρω;

—Μηδέν, μη ' ’ν, μηδέν, άπειρον.
—Μάλιστα.
Κάλεσε τον αριθμό ό υπάλληλος, 

άλ/.ά αμέσως μετά στράφηκε στον 
προϊστάμενό του καί τοϋ ανακοί
νωσε:

—Πρέπει νά περιμένουμε λίγο, 
γιατί τό τηλέφωνο μιλάει.

—Μή μοϋ πήτε; παρενέβη μέ 
απορία ό άνθρωπος πού ζήτησε τή 
συνδιάλεξη.

—Βέβαια, τόνισε ό υπάλληλος. 
Κάποιος άλλος πρόλ.αβε.

—Φαίνεται πολλά προβλήματα 
έχει σήμερα ό Πανάγαθος.

Στή δεύτερη προσπάθεια ή σύν
δεση είχε πραγματοποιηθή καί τότε 
ό υπάλληλος έδωσε τό ακουστικό 
στον πελάτη καί ή «συνδιάλεξη» 
άρχισε:

■—Είμαι ό Β.Δ.
—Τό ξέρω.
■—’Αλήθεια;
—Βεβαίως. ”Αν δέν τδξερα. τότε 

τί «Θεός» θάμουν.
—Σωστά.Δέν τό είχα ακεφτεϊ.
—Λοιπόν τί θέλετε;
—Μεγαλοδύναμε, θέλω νά σάς 

υποβάλω τρία ερωτήματα.
—Σάς ακούω.
—Τό πρώτο μου είναι: Θά σβυ- 

στή ό ”Ηλιος κι αν ναι, πότε;
Μάλιστα. Καί τό άλλο.
—Θέλω νά μάθω: υπάρχει στον 

’Άρη ζωή;
—Για πέστε μου καί τό τρίτο.
—Τό τελευταίο μου άναφέρεται 

στον άνθρωπο: Ά π ό  τότε πού φά
νηκε στή γή βελτιώθηκε ηθικά ή 
έγινε χειρότερος; Λοιπόν, Πάνσοφε, 
τί λέτε;

Δέν πρόλαβε όμως νά πάρη απάν
τηση, γιατί μπήκαν στο γραφείο 
οί άνδρες τοϋ περιπολικού τής 
’Αμέσου ’ Επεμβάσεως.

"Οπως θά καταλάβατε ό συνδια- 
λεγόμενος μέ τον «Θεό» ήταν ψυχο
παθής, πράγμα πού ό Διευθυντής 
τοϋ Ο Τ Ε  άντελήφθη αμέσως καί

ειδοποίησε κρυφά τήν "Αμεσο ’Επέμ
βαση. Γιά νά τον καθυστερήση μά
λιστα τον συνέδεσε, μετά προηγού- 
μένη συνεννόηση, μέ τον τηλεφω
νητή τής ' Υπηρεσίας αυτής.

Τό σπίτι μέ τά βογγητά.

Κόντευαν μεσάνυχτα. Καί ή γυ
ναικεία φωνή πού τηλεφωνούσε στην 
’Άμεσο ’Επέμβαση ήταν αρκετά 
ταραγμένη.

—Τό 109 εκεί;
—Μάλιστα, κυρία μου.
—Στο διπλανό μου σπίτι άκού- 

γονται βόγγοι!
—Τί είδους βόγγοι;
—Ξέρω κι εγώ. Δέν μπορώ νά 

τούς προσδιορίσω.
—Ποιος μένει στο σπίτι;
—"Ενας ηλικιωμένος κύριος. Λέτε 

νάπαθε τίποτα; Νά πέθανε;
—Μ ’ άφοΰ λέτε ότι άκούγονται 

βογγητά;
—Σωστά. Τότε νά τον λήστεψαν;
—Θά δούμε. Πέστε μας τή διεύ

θυνση.
—Άνθέων 2. . . Άνθούπολις.
—’Ερχόμαστε αμέσως.
Σέ λίγο ένα περιπολικό τής ’Α 

μέσου ’Επεμβάσεως βρισκόταν στον 
τόπο τών. . . βογγητών, γιατί πρα
γματικά άκούγονταν βογγητά. Ά π ό  
τό μισάνοιχτο παράθυρο κατάφερε 
νά μπή στο σπίτι ό ’Ενωμοτάρχης 
καί τότε άντίκρυσε πεσμένο στο 
πάτωμα τό γεράκο. ”Ανοιξε τήν 
πόρτα καί μπήκε καί ό Χωροφύ
λακας. Καί οι δύο μαζί κατάφεραν 
νά τον βάλουν στο κρεββάτι του. 
"Οπως θά καταλάβατε ό γεράκος 
είχε σηκωθεί τή νύχτα γιά κάποια 
του ανάγκη. Καθώς γύριζε στο 
κρεββάτι του σκόνταψε κάπου, έπεσε 
καί χτύπησε λίγο. Καί θάμενε όλη 
τήν νύχτα έκει, γιατί οι δυνάμεις του 
δέν τύν βοηθούσαν, αν δέν βρισκόταν 
τό πλήρωμα τοϋ περιπολικού. ’Αφού 
τοϋ έδωσε λίγο νεράκι πού ζήτησε, 
έσπευοε νά τηλεφωνήση στις πρώ
τες βοήθειες τοϋ 1 Κ  Α, πού ήταν 
ασφαλισμένος ό γεράκος. Καί κα
θώς τό περιπολικό ξεκινούσε γιά 
κάποια άλλη άποστολή, ό γέρος όλο 
μουρμούριζε, «Νάστε καλά, παιδιά, 
Νάστε καλά»!
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Γ

V

φωτογραφίες 

δύο ίοτορικοί 

σταθμοί

στήν νεώτερη Ιστορία 

τής πατρίδος μας.

Στήν μεγαλειώδη και επική ιστορική πορεία που 
διέγραψε, το Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλακής, κα- 
τα τον ενάμισν περίπου αιώνα τής πολυκύμαντης και 
μεστής γεγονότων ζωής του, εύρέθη πάντοτε στο προσ
κήνιο τών συγκλονιστικών ανακατατάξεων και διαφο
ροποιήσεων πού έσημάδεψαν τήι μοίρα και τα πεπρω
μένα τον ’Έθνους μας. Σέ δλα τά προσκλητήρια τής 
πατρίδος ή Χωροφυλακή βρέθηκε πρώτη στις επάλ
ξεις τής τιμής και τού χρέ· νς καί έδωκε το «παρών» 
με εκατόμβες θυσιών καί πράξεις ήρωϊομοΰ καί αυτο
θυσίας πραγματικά επικές.

Στους Βαλκανικούς αγώνες τοϋ 1912 - 1913 όσο 
και στο μεγαλειώδες έπος τοϋ 1940 ιδιαίτερα, κατέ
λαβε δεσπόζουσα θέση στά χαρακώματα τής άποστο- 
λής της καί σέ μια σύψυχη έξαρση άνατάσεως καί 
διαρκούς συναγερμού άνεδείχθη αντάξιο τών εθνικών 
προσδοκιών καί ένσαρκώτρια τών ιδανικών τής πα- 
τριδος. Αυτός άλλωστε είναι καί 6 βασικός λόγος τής 
εξαιρετικά τιμητικής θέσεως που κατέχει στήν σιψεί- 
δηση τών πανελλήνων.

Μικρό, αλλά χαρακτηριστικώνατο δείγμα τής με
γάλης προσφοράς τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής 
στους αγώνες τον ’Έθνους είναι οι όνο ιστορικές φω
τογραφίες που δημοσιεύονται καί είναι παρμένες άπό

*
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τό άπέραντο άρχεΐο τής ιστορίας τον Σώματος όπου 
φυλάσσεται το ένδοξο παρελθόν 143 ολοκλήρων ετών. 
Τις χωρίζουν όνο ολόκληρες γενεές την πρώτη και μία 
την δεύτερη μέχρι την εποχή μας. Παρ’ όλα όμως αυτά 
έχουν και οι δύο ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα: 
Τό υψηλό φρόνημα τον "Ελληνος Χωροφνλακος και 
την αυταπάρνηση με την οποία αγωνίζεται πάντα υπερ
ασπίζοντας την τιμή και την αξιοπρέπεια τής πατρί- 
δος. 'Η  πρώτη φωτογραφία παρμένη την 26η ·Οκ
τωβρίου 1912 απεικονίζει τήν πανηγυρική είσοδο των 
πρώτων Χωροφυλάκων στήν μόλις άπελευθερωθεΐσα 
πόλη τής Θεσσαλονίκης, τήν ήμερα τής εορτής τον 
προστάτου της μεγάλομάρτυρος Ά γιου  Δημητρίον, 
όπου τους υποδέχθηκε ένα έξαλλο από χαρά και εν
θουσιασμό πλήθος Θεσσαλονικέων πού στα πρόσωπα 
των 'Ελλήνων Χωροφυλάκων έβλεπαν τούς ελευθερω
τές αδελφούς μετά από αιώνες σκληρής σκλαβιάς. 'Η  
άλλη φωτογραφία παρμένη τήν 28η ’Οκτωβρίου 1940 
απεικονίζει τήν μηχανοκίνητη μονάδα τής Χωροφυλα
κής πού κατέρχεται τήν οδό Σταδίου μέ κατεύθυνση 
τό μέτωπο τής Αλβανίας συνοδεύομει·η από τα θερμά 
χειροκροτήματα και τις αυθόρμητες επευφημίες τον 
λαού των Αθηνών.

Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μοίραρχος.

Ή χωροφυλακή  

πάντα πρώτη 

ατά προσκλητήρια 

τών Εθνικών 

αγώνων.



’Από μια "ιστορία,, 
για τήν ιστορία...

«. . . Πολύ άσχημα αρχίσε το νέο σήριαλ τής «Τί — 
βί» πού άναφέρεται στο ειδύλλιο τοϋ Περικλή Γιαν- 
νόπουλον —Σοφίας Λασκαρίδον τής σειράς «’Αθάνα
τες ιστορίες αγάπης» τής ΥΕΝΕΔ. Στο πρώτο επει
σόδιο διακωμωδείται κατά τρόπο φαρσοειδή και απα
ράδεκτο ό αστυνόμος Έλευσίνος πού έκανε ανακρίσεις 
για τήν αυτοκτονία τον αείμνηστου Γιαννόπουλον. Ε μ 
φανίζεται οντος σαν αγράμματος, φανφαρόνος, γελοίος 
. . . Πληροφορώ τον συγγραφέα, πώς ο έν λόγω αστυ
νόμος ήτο ένας εκ τών πλέον μορφωμένων και ικανών 
αξιωματικών τοϋ Σώματος Χωροφυλακής. Συγκεκρι- 
μένως ό μακαρίτης Κωνσταντίνος Γκίνος από τήν 
Αρτα που διετελεσε και Αρχηγός αυτόν αργότερα. . .»

Αυτά έγραφε μεταξύ άλλων σε μία επιστολή τον 
προς τήν εφημερίδα «Βραδννή» ό κ. Τηλέμαχος Γά- 
ριος, ό όποιος πρέπει να σημειωθή δτι είναι ένα από 
τα πρεσβυτέρα μέλη τής μεγάλης 'Ελληνικής δημο
σιογραφικής οικογένειας. Ά ν  λάβωμε νπ δψιν τήν 
μακροχρόνια θητεία τον στο δικαστικό —αστυνομικό 
ρεπορτάζ, τότε, δεν είναι δύσκολο νά σνμπεράνωμε 
δτι πρέπει νά είναι βαθύς γνώστης «προσώπων καί 
πραγμάτων» τής παλ.αιάς Χωροφυλ,ακής. ’Άλλωστε 
οί πληροφορίες πού δίνει με τήν επιστολή τον ό κ. 
Γάριος, συμπίπτουν απόλυτα με εκείνες πού προκύ
πτουν από ένα επίσημο βιογραφικό σημείωμα. Τό ση
μείωμα αυτό πού τό «άνασύραμε» από τό παλαιό άρ- 
χεϊο τον ’Αρχηγείου Χωροφυλακής γράφει τά εξής:

«. . . Γκίνος Κωνσταντίνος τοϋ Σπυρίδωνος (1883-

1949). Υποστράτηγος —τέως ’Αρχηγός Χωροφυλα
κής. Κατετάγη εις τό Σώμα τής Χωροφυλακής τήν 
1-6-1908 μέ τον βαθμόν τοϋ Ένιομοτάρχου καθ’ δτι 
έτνγχανε Π τ ν χ ι ο ν χ ο ς τ ή ς  Ν ο μ ι κ ή ς Σ  χ ο 
λ ή ς  τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. ’Έλαβε μέρος εις 
τούς πολέμους τοϋ 1912 —13 καί 1917 —1923, τιμη
θείς διά τών αναμνηστικών μεταλλίων αυτών, τοϋ 
’Αργυρού Σταυροϋ τοϋ Σωτήρος καί τοϋ Μεταλλίου 
Στρατιωτικής ’Αξίας Γ ’. Τάξεως. Κατά τό διάστημα 
τής παραμονής του εις τό Σώμα ύπηρέτησεν εις καί
ριας θέσεις διακρινόμενος πάντοτε διά τό σπάνιον ήθος 
τον, τήν ευρεϊαν φιλομάθειάν τον, καί τήν άρίστην 
νομικήν τον κατάρτισιν, προσόντα τά οποία άι’έδειξαν 
τούτον ηγήτορα τοϋ Σώματος. . .».

Δεν είναι ή πρώτη φορά πού ή στήλη βρίσκεται 
στήν άνάγκη νά άσχοληθή μέ τό θέμα τοϋ διασυρμοϋ 
—ακούσιου δπως θέλομε νά πιστεύομε -—τής Χωρο

φυλακής από πλευράς (ορισμένων θεατρικών συγγρα
φέων ή σεναριογράφων οί όποιοι μέ τον τρόπο αυτό 
κάθε άλλο παρά θετικές υπηρεσίες προσφέρουν στήν 
Τέχνη. Καί δταν πρόκειται για ένα έπιθεωρησιακό 
νούμερο ή κάποια φανταστική κινηματογραφική σκη
νή, «κομμάτια νά γίνη» πού λένε. Στήν προκειμένη 
δμως περίπτωση τό πράγμα διαφέρει. ’Εδώ, σύμφωνα 
με τις εξαγγελίες τών υπευθύνων τοϋ σήριαλ, πρόκει
ται γιά ένα έργο - ντοκουμέντο πού μαζί μέ τά άλλα 
φιλοδοξεί νά άναπλάση μέ γνήσια υλικά καί τήν τε
λευταία λεπτομέρεια μιάς σχετικά πρόσφατης εποχής. 
Δέν νομίζομε δμως δτι ή ανάπλαση αυτή γίνεται μέ 
επιτυχία στο σύνολό της. Καί αυτό γιατί παραποιεί
ται ή προσωπικότης ενός συγκεκριμένου ανθρώπου 
που έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο σέ ένα επίσης συγκε
κριμένο δσο καί πολυσυζητημένο γιά τήν εποχή του 
κοινωνικό γεγονός. Μέ άλλα λ.όγια διακωμωδείται 
επίμονα ό τότε αστυνόμος Έλευσίνος καί μαζί του 
ένα σημαντικό μέρος ενός έργου μέ ρεαλιστικούς καί 
δχι σουρεαλιστικούς στόχους. ’Ά ν  ή σέ στυλ φάρσας 
και σχήμα οξύμωρο διακωμώδηση αυτή γινόταν από 
τις σελίδες κάποιου βιβλίου, τό κακό θά ήταν ασύγκρι
τα ελάχιστο σέ σχέση μέ εκείνο πού παρουσιάζεται 
ήδη «κατ’ έξακολούθησιν» μπροστά στά βλέμματα έκα-

Οί δύο θαν/ιάσιοι ηθοποιοί Ν. Ά πέργης και Ξ. Καλογερο- 
πονλον, οί όποιοι υποδύονται τόν ποιητή Π. Γιαννόπουλο 
καί τήν Σοφία Λασκαρίδον άντιστοίχως. Κρίμα πού τό σενάριο 
αντοκτόνησε δχι στήν θάλασσα τοϋ Σκαρα/ιαγκά, αλλά στο 
κανάλι τής Τηλεοράσεως.
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τομμνρίων τηλεθεατών. Καί αν είναι ποτέ δυνατόν νά 
γνωρίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι δ ανόητος βαθμο
φόρος τής Χωροφυλ.ακής που κάνει την πληθωρική 
εμφάνισή του στις «’Αθάνατες'Ιστορίες Αγάπης» είναι 
«κάλπικος». Θά μάς πή ίσως ό συμπαθέστατος συγ
γραφέας τοϋ σήριαλ αύτοΰ: Έ γο> παρουσιάζοντας στο 
έργο μου ένα γραφικό βαθμοφόρο τής Χωροφυλακής 
τοϋ 1910 είχα σαν πρότυπο τον βαθμοφόρο «X» και 
όχι τον τότε νεαρό ’Ενωμοτάρχη —δικηγόρο Κων)νο 
Γκίνο. Ναι άλλα εδώ πρόκειται γιά έργο ντοκουμέντο 
με αξιώσεις αλλά και εύθϋνες. Και τά προσιτά σέ όλους 
ιστορικά ντοκουμέντα τής Χωροφυλακής αναφέρουν 
ότι την υπόθεση τής αυτοκτονίας τοϋ Περικλή Γιαν- 
νόπουλου είχε άναλάβει ό ’Ενωμοτάρχης Γκίνος. Τά 
ίδια διευκρινίζουν επίσης ότι την εποχή εκείνη απαραί
τητη προϋπόθεση γιά τήν απονομή τοϋ βαθμού τοϋ 
’Ενωμοτάρχου ήταν τό πτυχίο τής Νομικής. Καί δεκά
δες Ένωμοτάρχαι πού ήταν επιφορτισμένοι τότε με 
προανακριτικά καθήκοντα στήν πραγματικότητα ήταν 
δικηγόροι με στολή πού εξελίχθηκαν αργότερα σέ λαμ
προύς ’Αξιωματικούς. "Ολα αυτά είναι κοινό θά λέγα
με μυστικό γιά όσους εξετάζουν έστω καί επιδερμικά 
τήν 'Ιστορία τής Χωροφυλακής. 'Ύστερα, από ό,τι 
τουλάχιστον έχει γίνει γνωστό, οι «’Αθάνατες 'Ιστο
ρίες’Αγάπης» γράφονται μετά οστό «άγριο ξεσκόνι- 
αμα» όλων τών σχετικών μέ τήν κάθε υπόθεση αρχεια
κών καί εντύπων πηγών. Γιατί λοιπόν νά μή ξεσκονί
ζονταν καί τά σχετικά στοιχεία πού αφορούν τήν προ
σωπικότητα τοϋ αειμνήστου ’Αρχηγού Χωροφυλακής 
Κων)νου Γκίνου; Γιά νά σκονίζεται οήμερα ή μνή
μη του; Τό τελευταίο βέβαια δέν θά ήθελε ούτε καί νά 
τό άκούση 6 συμπαθέστατος καί ταλαντούχος σεναριο
γράφος τών «’Αθανάτων 'Ιστοριών». Νά όμως πού 
τό κακό έγινε καί μάλιστα «κατ’ έξακολούθησιν». Καί 
ας ευχηθούμε νά μή Ισχύση γιά τό μέλλον —μόδα τοϋ 
«ρετρό» γάρ —τό γνωστό αποφθεγματικό αξίωμα, 
σύμφωνα μέ τό όποιο «ενός κακού μύρια έπονται». . .

Ολέθριες έπιδράσεις.
Στήν αρχή ο'ι Χωροφύλακες τής 'Υποδιευθύνσεως 

Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης δέν μπορούσαν 
νά τό πιστέψουν. Καί όμως ήταν αλήθεια. . . Τέσσερα 
αγόρια καί ένα κορίτσι ηλικίας 1 4 -1 8  ετών ζοϋσαν 
ομαδικά κατά τό πρότυπο τών Χίππυς σέ μία όσιό τις 
έγκαταλελειμένες αποθήκες τής παλ.ηάς Ααχαναγοράς 
τής συμπρωτευούσης. Καί ο'ι γονείς τους; θά άναρωτη- 
θή εύλογα ό αναγνώστης. Αυτοί —προσθέτει ή σχε
τική είδηση —ουσιαστικά είχαν διαλύσει τις οίκογε- 
νειές τους. ’Έτσι ο'ι νεαροί βλαστοί τους βρήκαν τήν 
ευκαιρία νά στεγάσουν τήν «ελευθερία» τους μέσα σε 
μιά άθλ.ια τρώγλη. "Οσο γιά τό θέμα τής ουντηρήσεως 
καί ψυχαγωγίας τους τό έλυσαν αμέσως μέ τήν μέθοδο 
τών κλοπών. . .

Δυστυχώς δέν είναι σπάνιες ο'ι περιπτώσεις φυγής 
παιδιών όσιό τά σπίτια τους. Τά περί οικογενειακής 
«καταπιέσεως» καί άλλα ξένης έμπνεύσεως προσχή
ματα βρίσκουν απήχηση σέ πολλούς νέους μας. Βέ
βαια δέν «λιποτακτοϋν» όλοι οριστικά από τις οικογέ
νειες τους. "Οταν όμως πολλ.οί όσιό αυτούς χρησιμο
ποιούν τό σπίτι τους μόνο γιά. . . εστιατόριο καί υπνω
τήριο δέν είναι τό ίδιο; Περιττόν νά διευκρινίσομε ότι 
κανένα παιδί δέν εγκαταλείπει τό σπίτι του αν προη
γουμένως δέν έχουν ωριμάσει όσιό πλευράς γονέων

οί «κατάλληλες» συνθήκες αδυναμίας, ανοχής, αδια
φορίας, ή κακού παραδειγματισμού. Καί δέν είναι μόνο 
ο'ι διαζευγμένοι γονείς πού δημιουργούν τις συνθήκες 
αυτές. Είναι καί αυτοί πού ζοϋν συμβατικά κάτω όσιό 
τήν ίδια στέγη «γιά τό χατήρι τών παιδιών» ή «γιά 
νά κάνη ό καθένας τή ζωή του» όπως υπαγορεύουν 
τελευταίως ο'ι ξενικής προελεύσεως ύπερμοντέρνες 
αντιλήψεις περί γάμου καί τρόπου ζωής γενικώτερα. 
Καί όταν οί εξεζητημένες σέ στυλ ρωμαϊκής παρακ
μής αντιλήψεις αυτές επηρεάζουν τούς μεγάλους, πώς 
είναι δυνατόν νά άφήσουν αδιάφορα τά παιδιά;

Συμπερασματικά μπορούμε νά καταλήξωμε ότι τό 
θλιβερό περιστατικό τής Θεσσαλονίκης είναι μία ακό
μη ανησυχητική προειδοποίηση γιά τις υπερβολικά 
ανεκτικές ή —τό χειρότερο —διαλυτικές έστω καί σέ 
λανθάνουσα κατάσταση συνθήκες, πού επικρατούν 
σήμερα σέ πολλές 'Ελληνικές οικογένειες. ’Αντί ?.οι- 
πύν ('ορισμένοι γονείς νά ύποκρίνωνται γιά δήθεν αυστη
ρή αγωγή τών παιδιών τους ή νά οικτίρουν στερεότυπα 
τήν εποχή μας, είναι προτιμόηερο νά προσγειωθούν 
στήν πραγματικότητα. Καί ή πραγματικότης είναι 
μία: 'Ο σύμφωνα μέ τον ’Αστικό Κώδικα «γάμος καί 
παιδοποιΐα» είναι μία θεμελιώδης κοινωνική λειτουρ
γία μέ τις διαστάσεις τοϋ αυτοσκοπού. Καί αλλοίμονο 
αν ή λειτουργία αυτή επηρεάζεται κάθε φορά άμεσα 
από διάφορες περαστικές «επιδημίες» συνηθειών, οί 
περισσότερες από τις όποιες είναι εντελώς άσχετες μέ 
τήν 'Ελληνική πραγματικότητα.

Τά τελευταία ανησυχητικά κρούσματα εξαφανίσεων παιδιών 
και εξάραεως τής εγκληματικότητας τών νέων πρέπει νά 
άποτελέσονν αυστηρή προειδοποίηση γιά τήν κοινωνία τής 
πατρίδας μας.
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ΠΛΑΣΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ “ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ.,
Ο

Μια μεγάλη επιτυχία 

τής Ύποδ)νσεως ’Ασφαλείας 

Προαστίων Πρωτευούσης.

Η  ΠΡΟΣΦΑΤΗ επιτυχία της ' Υποδ)νσεως 
’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, με τά πλαστά 
διαβατήρια τοϋ ανύπαρκτου κράτους τής «'Αντί
γκουα» καί τά λαθραία αυτοκίνητα πού είσήγαγαν άτε- 
λώς καί κυκλοφορούσαν παρανόμως οί δήθεν υπήκοοί 
της, έχαρακτηρίσθη από "Ελληνες καί ξένους παρατη
ρητές, άλλά καί από αυτήν την INTERPOL, σάν 
πρωτοφανής καί απαράμιλλη στά διεθνή αστυνομικά 
χρονικά. Καί τούτο διότι ή όλη υπόθεση έχει τις δια
στάσεις μιας απίθανης καί σιψάμα αδίστακτης άπάτης, 
την όποια όταν βλέπη κανείς σφαιρικά καί πανοραμι
κά, κατανοεί τό απροσμέτρητο μέγεθος καί τό απύθμε
νο βάθος, έλεεινότητος καί δυσωδίας, που άναδίδει. 
Θά πρέπει, όμως, ακόμη νά άντιληφθή τό όλο πλέγμα 
αυτής τής άπάτης, σέ συνδυασμό μέ την πρώτη τυχο
διωκτική επιχείρηση εισαγωγής καί κυκλοφορίας 
λαθραίων αυτοκινήτων, τά όποια έφερναν από τό 
εξωτερικό 'Έλλ.ηνες μαζί μέ αλλοδαπούς κακοποιούς, 
πού στην συνέχεια παραποιούσαν ή Αντικαθιστούσαν 
τις πινακίδες καί τά διέθεταν σέ "Ελληνες, άλλά καί 
σέ μαύρους ’Εμίρηδες τοϋ Περσικού Κόλπου. Την με
γάλη αυτή άπάτη εξίχνιασε, μέχρι τής τελευταίας 
πτυχής της, καί πάλι ή Ύποδ)νσις ’ Ασφαλείας Προα
στίων Πρωτευούσης, ή οποία εξάρθρωσε την πολυμελή 
καί πολυπλόκαμη σπείρα της, πού τά δίκτυα της άρχι
ζαν άπό την ’Αθήνα καί έκάλυπταν ολόκληρο τον "Ελ- 
λαδικό χώρο. Κατάφερε, λοιπόν καί τότε, νά έντοπίση 
τούς "Ελληνες καί Αλλοδαπούς δράστες, πού είχαν 
εισαγάγει ολόκληρο «στόλο» πολυτελών λαθραίων 
αυτοκινήτων καί νά συλλάβη τούς «μαφιόζους» ψευ- 
τοεισαγωγεϊς, συνάμα δέ νά κατάσχεση εκατοντά
δες παρομοίων αυτοκινήτων. 'Από τις ίδιες αυτές 
στήλες είχε τότε άναφερθή έπικαιρογραφικά ή διαλεύ
κανση τής σκοτεινής ύποθέσεως άπό την ’Υπηρεσία 
αυτή καί είχε, κασσανδρικά, προβλεφθή, ότι μέ τον 
συνεχή άγώνα καί την διαρκή άγωνία, πού πληρώνουν 
σάν ημερονύκτιο 24ωρο τίμημα οι ανδρες τής "Υποδ) 
νσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, θά εγ
γράφουν καθημερινά στο ενεργητικό τους τιμητικούς 
τίτλους άθλων καί επιτυχιών, γιά ολόκληρο τό Σώμα 
τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής. Καί οι προβλέψεις μας 
επαλήθευσαν μέχρι κεραίας, μέ την δεύτερη επιτυχία 
τών πλαστών διαβατηρίων, αυτή την φορά, ή όποια 
έπετεύχθη χάρη στην πολυετή παρακολούθηση τοϋ 
ολου πλ.εγματος τών πόσης φύσεως κακοποιών, πού 
αδίστακτα καί Αδιάντροπα, «πολιτογραφούσαν» σέ 
αλ.λ.οδαπονς, θλιβερά, εύτελ.ή καί χαμερπή υποκείμενα, 
πού αλλ.οτρίωναν την 'Ελληνική καταγωγή τους, γιά 
νά επιτύχουν παράνομα κέρδη καί άλλα διάφορα οφέλη 
τής ευκαιριακής υπηκοότητάς τους. Τά «’Αντιγκου-
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ανά» διαβατήρια λοιπόν, είναι ή συνέχεια τής λαθρο- 
εισαγωγής καί παράνομης εμπορίας πολυτελών αυτο
κινήτων, μέ διαφορετικούς πρωταγωνιστής καί Ανα
νεωμένο «ντεκόρ», άλλά μέ τον ίδιο πάντοτε στόχο:
Αφ ενός μέν τό παράνομο περιουσιακό όφελος μέ τις Π 
φορολογικές άιπαλλαγές καί τις άλλες κρατικές διευ
κολύνσεις προς τούς Αλλοδαπούς καί άφ’ ετέρου τις 
πάαης φύσεως δημόσιες παροχές προς τούς. . . υπη
κόους ενός ξένου καί «φιλικού». . . κράτους, μέ τό 
όποιο διατηρούσαμε άλλωστε διπλωματικές σχέσεις, 
μέ τις προϋποθέσεις, όμως, καί στά μέτρα πάντοτε πού 
τις ήθελε ή ελεεινή «κομπανία» τών πρωταγωνιστών.

'Η  όλη, λοιπόν, σκευωρία τής Αδίστακτης σπεί
ρας, πού είχε την έμπνευση νά συγκροτήση επίσημη 
πρεσβεία, μέ βαρύγδουπους τίτλους, Αναγνωρισμένες 
σφραγίδες καί Ανάλογη. . . διπλωματική εκπροσώ
πηση, ξεπερνά τά όρια καί τής πιο Αχαλίνωτης φαντα
σίας, τόσο γιά την σύλληψη τής πρωτόφαντης καί. . . 
φαεινής αυτής ιδέας, όσο καί γιά την εκτέλεσή της, 
γιατί, ούτε λίγο ούτε πολύ, ή όλη επιχείρηση, Απέφερε 
στούς έμνευστές της κέρδη εκατομμυρίων δραχμών, 
Αφού τά διαβατήρια τής εξωτικής αυτής χώρας εί
χαν διατημηθή Από 1&.000—30.000 δραχμές τό ένα. 
Ωστόσο ή ζήτηση ήταν τρομερά μεγάλη, γιατί υπήρ

χαν πολλά άτομα πού είχαν λόγους νά Αποκτήσουν ξέ- 
νη υπηκοότητα καί νά Απολαμβάνουν τά πολ,λά ευεργε
τήματα, πού προβλέπει ό νόμος γιά τούς Αλλοδαπούς.

Ά λ λ ’ ας Αναφερθοϋμε, γιά λίγο, καί στο ιστορικό 
τής ύποθέσεως. Ή  σύλληψη τής Ανεπανάληπτης ιδέας 
τών πλαστών διαβατηρίων τής STATE OF ANTI- J 
GUA—πρώτο εμφανίζεται στη χώρα μας τό 1967. \
Την Αρχική έμπνευση τής έκδόσεως είχε ό Άλέξαν- 
δοος ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ-  μακαρίτης πλέον—πού 
μέχρι τό 1970 ήταν Πρόξενος τού κράτους τής ΟΝ
ΔΟΥΡΑΣ στην 'Ελλάδα. ’Α π’ ό,τι διεπίστωσε ή 
Υπυ)νσις ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης ό 

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ σννεργάζετο γιά τήν έκδοσι 
παρομοίων διαβατηρίων καί μέ ξένους κακοποιούς καί 
ιδιαίτερα μέ άτομο υπό στοιχεία NORMAN Μ. SH E 
A R E R , πού εμφανίζεται σάν Πρόξενος τής A N TI
GUA στήν Ρώμη. Μέ αυτά τά «φόντα», λοιπόν, καί 
μέ τέτοιες γνωριμίες ό ΑΡΒΑΝΙΤΟΠ ΟΥΛΟ Σ άρχι
σε τήν Αναζήτηση ενδιαφερομένων, νά έφοδιασθοϋν μέ 
παρόμοια διαβατήρια καί προ παντός ήθελε "Ελληνες 
υπηκόους, πού Ασχολοϋντο κυρίως μέ ναυτιλιακά επαγ
γέλματα. 'Η  επιχείρηση πήγε θαυμάσια, γιαυτό καί 
μετά τον θάνατό του τήν διεύθυνση άνέλαβε ό άμεσος 
συνεργάτης του Ήλίας ΒΕΤΣΕΡΙΔΗΣ, πού τήν διεύ
ρυνε καί τήν μεγάλωσε, μέ Αποτέλεσμα νά συμπερι- 
λάβη στούς κόλπους της καί άλλα έμπειρα μέλη, πού 
δούλευαν άνετα καί κερδοφόρα, βάσει σχεδίου, τό ό
ποιον είχε εκπονήσει ό πρώην Αρχηγός τους.

Παρά τό γεγονός, λοιπόν, ότι τό ιστορικό τής ύπο
θέσεως Ανάγεται σέ προγενέστερο χρόνο καί Αναμφι
σβήτητα οί δράστες είχαν καταφέρει νά δημιουργή
σουν, μέ τις εμπειρίες πού διέθεταν, πραγματικό κατε
στημένο, ώς προς τον τρόπο άνευρέσεως «έκλεκτικής 4 
συγγένειας». . . πελατών, γιά νά τούς χρήσουν ύπη- 
κόους τής μακρυνής «Αντίγκουας», ωστόσο, οί άν- 
δρες τής 'Υποδ)νσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρω
τευούσης, πρώτοι αυτοί άπ όλ.ες τις Δημόσιες ' Υπηρε-
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Κατασχεθέντα άπό τήν ' Υποό ]vm ’Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευονσης πλαστά διαβατήρια, σφραγίδες, ένσημα και 
πολυτελή αυτοκίνητα τά όποια εισήχθησαν εις την χώραν μας 
άπό τους υπηκόους τής ανύπαρκτης ’Αντίγκουα.

---------------------------------- ►

αίες, με τις όποιες οι. . . Άντιγκουανοί σνναλλάσσοντο, 
χάρη στη σύντονη και μεθοδευμένη παρακολούθηση, 
κάτω άπό την καθοδήγηση καί την κατεύθυνση τοϋ 
Διευθυντοΰ, Ταξιάρχου κ. Ίωάννου Π Α Π Α Ν Α Σ ΤΑ 
ΣΙΟ Υ καί των βοηθών του ’Αξιωματικών, εντόπισαν 
την πλαστότητα των διαβατηρίων, τούς ενόχους, κα
θώς καί το ειδικό τυπογραφείο πού τά έτύπωνε στο 
Παγκράτι. Με εξαιρετική δεξιοτεχνία καί άξιο θαυ
μαστή έπιτηδειότητα, κατάφεραν νά εντοπίσουν και 
στην συνέχεια νά κατασχέσουν τέσσερεις περίπου εκα
τοντάδες πλαστών διαβατηρίων, άλλα μεν σε χέρια 
κατόχων καί άλλα. . . «στοκαρισμένα» στο σπίτι τοϋ 
άρχηγοϋ τής σπείρας, γιά νά κυκλοφορήσουν σέ πρώτη 
ζήτηση.

Σέ ώρισμένα άπό αυτά διεπιστώθη, δτι υπήρχαν 
θεωρήσεις εισόδου καί εξόδου έκ τής ’Ελλάδος, χωρίς 
αυτές νά έχουν ποτέ πραγματοποιηθή, διότι πολλοί 
άπό τούς κατόχους δεν ταξίδεψαν μέχρι σήμερα στο 
εξωτερικό. Πάντως ό διαδοχικός ’Αρχηγός τής σπεί
ρας καί οι. . . υπήκοοί του, εύρίσκονται στα χέρια τής 
Ύποδ)νσεως ’Ασφαλείας Προαστίων μαζί μέ τά 
κυκλοφορούντο παραι όμως αυτοκίνητα σέ ολόκληρη 
την επικράτεια. Επίσης τό τυπογραφείο, οπού εξετυ- 
πώθησαν τά διαβατήρια καί τά ένσημα άπεκαλύφθη 
καί κατεσχέθησαν όλα τά πειστήρια. Ή  δλη, λοιπόν, 
υπόθεση πού άρχισε άπό δεκαετίας περίπου, οπότε 
έξετυπώθησαν τά πρώτα 200 διαβατήρια δλα ενιαίου 
χρώματος καί στήν συνέχεια Ισάριθμες παρόμοιες παρ- 

^  τίδες, πήρε τον δρόμο τής Δικαιοσύνης καί τοϋ καθα- 
ρμοϋ, δπου θά διερευνηθοϋν σέ βάθος και με κάθε 
λεπτομέρεια δλες, οί πτυχές της. Μετά, δμως, απο 
τό μεγάλο «κόλπο τής ’Αντίγκουας», πού τό μαγι
κό της άνομα πρόσφερε, επί άρκετό χρονικό διάστημά, 
παντοειδείς άπαλλαγές καί διευκολύνσεις, άνεδύθη στο 
φώς καί νέος μηχανισμός πλαστογράφων, παρόμοιος 
τοϋ άλλου, ό όποιος διέθετε δλα τά «σύνεργα» γιά πα
ραποιήσεις δικαιολογητικών, θεωρήσεις καί άτελείς 
εισαγωγές αυτοκινήτων. Ή  πολυπλόκαμη αυτή σπεί
ρα είχε απλώσει τήν δράση της σέ δλη τήν Ελλάδα  
καί κυοίως στις πόλεις τών ’Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 
Κομοτηνής, Καστοριάς, Ίωαννίνων, Φλωρίνης, Η ρ ά 
κλειον Κρήτης καί άλλοϋ. Στις πόλεις αυτές έχουν 
κατασχεθή ήδη πάνω από 50 λαθραία αυτοκίνητα και 
έχουν σχηματισθή 140 δικογραφίες μέ προοπτική να 
σχηματισθοϋν διπλάσιες άκόμη, διότι καθημερινώς 
ανακαλύπτονται καί νέα λαθραία αυτοκίνητα.

'Η  επιτυχία αυτή τής Ύποδ ]ναεως Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης καί τών κατα τοπους Υπη
ρεσιών μας ξεπερνά κάθε προηγούμενο, διότι πέρα και 
έξω άπό τον εύθυμογραφικό παραλογισμο που περιε- 
χεται στήν εξωτική «’Αντίγκουα» και στους λαθραυ- 
τοκινητιστάς, ή άποκάλυψη τών συμμοριών αυτών 
φέρνει στήν επιφάνεια ένα λαοπώδη ύποκοσμο κοινών 
κακοποιών καί ένα μεγάλο καί πολυδιάστατο κοινω- 

^  νικά θέμα διαφθοράς καί σήψεως που δεν αντεχει 
στά περιωρισμένα δρια ενός κοινού αστυνομικού δελ
τίου. 'Ο υπέροχος, δμως, Ελληνικός Ααός με τό εξαί
ρετο αισθητήριο πού τον διακρίνει, είμαστε βέβαιοι 
δτι βλέπει, κρίνει καί γιαυτό μάς εγκρίνει!!
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ΑΡΧΙΣΕ Η “ ΜΑΧΗ, ,  ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟ Ν  Μ Α Θ Η Τ Ω Ν
ΠΡΙΝ άπό λίγες ήμέρες οί δρόμοι 

πλημμύρισαν καί πάλι άπό χιλιάδες παι
διά. "Ενα καινούργιο Σχολικό έτος άνοιξε 
πανηγυρικά την αύλαία για να παρου- 
σιάση τό γνώριμο σκηνικό της «επίσημης 
πρώτης» του : Καινούργιες τσάντες, άτσα- 
λάκωτες ποδιές, στίβες άπό άγραφα τε
τράδια καί άδιάβαστα βιβλία, χαρούμενα 
πρόσωπα, κυνηγητό στα σχολικά προ
αύλια, ξεχείλισμα ενθουσιασμού. Τά παι
διά μέ τον άθώο αύθορμητισμό τους έκα
ναν καί κάνουν παντού έντονη την παρου
σία τους. Ταύτόχρονα δμως οί διάφοροι 
κίνδυνοι παραμονεύουν ύπουλα σέ κάθε 
βήμα τους. Τό φοβερό αύτό δεδομένο 
υπήρξε αιτία νά κινητοποιηθούν οί 'Υπη
ρεσίες Τροχαίας Χωροφυλακής ευθύς 
μόλις άρχισε τό νέο Σχολικό έτος.Εκα
τοντάδες τροχονόμοι Χωροφύλακες πήραν 
έγκαίρως θέσεις σε δλους τούς κεντρικούς 
άστικούς δρόμους πού οδηγούν προς τά 
Σχολεία, γιά νά διευκολύνουν την κυ
κλοφορία χιλιάδων μαθητών -καί μα
θητριών. Παράλληλα ειδικά συνεργεία 
άσχολήθηκαν μέ τον έλεγχο τών Σχολι
κών αύτοκινήτων. Ά πό τις πρώτες πλη
ροφορίες πού έφθασαν μέχρι στιγμής στο 
περιοδικό μας προκύπτει δτι διαπιστώ
θηκαν χαρακτηριστικές παραβάσεις. "Ο
πως μεταφορά μαθητών υπεραρίθμων 
ή χωρίς συνοδεία, ύπερβολική ταχύτης, 
άντικανονική πορεία καί οδήγηση μερικών 
σχολικών λεωφορείων άπό άτομα πού δέν 
συνεκέντρωναν τις προϋποθέσεις τής ύπ’ 
άριθ. ΣΤ]12235]1976 άποφάσεως τού 
'Υπουργείου Μεταφορών καί έπικοινω- 
νιών (επαγγελματική άδεια Δ.' Κατηγο
ρίας καί δετή τούλάχιστον προϋπηρεσία 
οδηγού). Περιττόν νά διευκρινισθή δτι 
ή δραστηριότης αυτή τής Τροχαίας μας 
δέν είχε περιστασιακό χαρακτήρα. Θά 
συνεχισθή μέ άμείωτο ρυθμό μέχρι τήν 
λήξη τού Σχολικού έτους 1976 - 1977.

στοχος και ευχή της : 
ανα ίμακτο  τό νέο  

σ χ ο λ ι κ ό  έ τ ο ς  

1976  -  1977

Παράλληλα θά συνεχισθή καί έφέτος ή 
κυκλοφορ ιακή διαπαιδαγώγηση τών μα
θητών μέ ειδικές άπό πλευράς τροχαίας 
Χωροφυλακής διαλέξεις, έκθέσεις, καθώς 
καί διανομή έντύπου διαφωτιστικου υλι
κού. Ωστόσο δμως παραμένουν τά δια
περαστικά έρωτήματα : Θά βαφή έφέτος 
ή άσφαλτος μέ άθώο παιδικό αίμα καί 
πόσο ; 'Η  τροχαία μας μποοεϊ νά μηδέ
νιση τον κάθε κίνδυνο χωρίς κατανόηση 
καί συμπαράσταση του κοινού ; Γι’ αύτό 
άπό τώρα πού είναι άκόμη ενωρίς, άς 
ένώσωμε όλοι τις προσπάθειές ρ,ας γιά 
νά δώσωμε έκεΐνο πού όφείλομε πάντα 
στο παιδί : τήν προστασία..........

ΒΡΑ4ΥΠ0Ρ0ΥΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΔΕΝ είναι μόνο οί «Ταχυκίνητοι» 
οδηγοί πού δημιουργούν προβλήματα 
στήν άσφαλτο. Είναι καί εκείνοι πού οδη
γούν τά λεγάμενα «βραδυποροΰντα οχή
ματα». 'Όπως προκύπτει άπό μία 
πρόσφατη μελέτη τής Διευθύνσεως Τρο
χαίας τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής πολ
λοί οδηγοί φορτηγών αύτοκινήτων, γεωρ
γικών μηχανημάτων, μηχανημάτων έργων, 
κ.λ.π. δταν κυκλοφορούν σέ μεγάλους 
δρόμους άκολουθοΰν τό άριστερό μέρος 
τους καί δταν άκόμη τό δεξιό είναι έλεύ- 
θερο. ’Έτσι έκτος άπό κυκλοφοριακή συμ
φόρηση, προκαλοΰν καί πολλά τροχαία 
άτυχήματα. ’Ήδη οί 'Υπηρεσίες τροχαίας 
Χωροφυλακής πήραν εντολή νά εντείνουν 
τις προσπάθειές. τους προκειμένου νά 
άρθή ή άπαράδεκτη αύτή κατάσταση. Οί 
προσπάθειες αύτές εκτός άπό κατασταλ
τικό θά έχουν καί διαφωτιστικό χαρα
κτήρα. Προβλέπονται δηλαδή καί συγ
κεντρώσεις οδηγών πρός τούς οποίους 
στελέχη τής τροχαίας μας θά έπισημά- 
νουν τούς κινδύνους πού δημιουργοΰνται 
άπό τήν άντικανονική πορεία τών οχημά
των τής προαναφερομένης κατηγορίας. 
Μέ τον τρόπο αύτό έλπίζεται δτι θά προ- 
κύψουν ούσιαστικά άποτελέσματα. Όψό- 
μεθα λοιπόν . . . .
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ
ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τεύχος γρά

ψαμε ότι το πρώτο εξάμηνο τού 1976 
στην περιοχή ευθύνης της Χωροφυλακής 
συνέβησαν 10.470 άτυχήματα (431 θα
νατηφόρα, 4.894 σωματικών βλαβών, 
καί 5.145 υλικών ζημιών), μέ θλιβερό 
άπολογισμό 496 νεκρούς καί 7.487 τραυ
ματίες.

Γράψαμε επίσης δτι δλα τα άτυχήματα 
αυτά σέ σχέση μέ έκεΐνα πού συνέβησαν 
τό άντίστοιχο έξάμηνο τού 1975 παρου
σιάζουν αύξηση στό σύνολό τους (12,8ο]ο) 
καθώς καί στις επί μέρους κατηγορίες 
(θανατηφόρα 6,1 ο]ο, σωματικών βλαβών 
11,6% καί υλικών ζημιών 14,8%.

Στό σημερινό μας σημείωμα θά παρα- 
θέσωμε συνοπτικά τά αίτια πού προεκά- 
λεσαν τά άτυχήματα αύτά. Κατ’ άρχήν 
θά πρέπει νά πούμε δτι τά αίτια πού άνα- 
φέρονται στόν παράγοντα άνθρωπο (οδη
γούς ·— επιβάτες — πεζούς) καλύπτουν 
τό έντυπωσιακό ποσοστό τού 93,6%. Σέ 
συντριπτικά χαμηλότερα ποσοστά πα
ρουσιάζονται τά αίτια πού οφείλονται σέ 
έλλείψεις, βλάβες κ.λ.π. τών οχημάτων 
(2,3%) ή τις δυσμενείς οδικές καί καιρι
κές συνθήκες (4,1%).

Άναλυτικώτερα τά αίτια τών άτυχη- 
μάτων τού πρώτου εξαμήνου τού 1976 
παρουσιάζουν τήν άκόλουθη μορφή :

Α' . Π αρα λείψ εις  όδηγώ ν :

'Υπερβολική ταχύτης 22,0%
’Αντικανονικό προσπέρασμα 7,1 %
Χρήσις εκτυφλωτικών φώτων 0,6%
ΓΙαραβίασις προτεραιότητας 15,4%
Μή τήρησις άποστάσεως άσφαλ. 8,2%  
Μέθη οδηγών 0,5%
’Αντικανονική αλλαγή πορείας 1,6% 
Μή όδήγησις εις τό άκρον δεξιόν

τής οδού 4,3%  
’Επιδεικτικοί έλιγμοί 0,3%
Έλλειψις ή άντικανονική χρήσις

φώτων 1,2% 
Άπόσπασις προσοχής οδηγού 6,0%

Β’ . Π α ρ α λ είψ εις  έ π ιβ α τ ώ ν  :

"Ανοδος - κάθοδος άπό όχημα έν κινή
σει - πτώσεις - Διάφορα άλλα αίτια 0,4%.

Γ’ . Π α ρ α λ είψ εις  π εζώ ν  :

’Ανυπακοή σέ σήμα τροχονόμου ή ση
ματοδότου - βάδισις έκτος πεζοδρομίου 
ή διαβάσεων - ’Απερίσκεπτος ή άπότομος 
κίνησις κ.λ.π. 9,1%.

Δ ’ . Β λάβες δ χη μ ά τω ν  :

Βλάβη ή έλαττωματικότης φρένων, 
συστήματος όδηγήσεως - τροχών - ελα
στικών καί έλλείψεις φώτων, άντιολισθη- 
τικών άλυσίδων κ.λ.π. 2,3%.
Παραβ ίασις τών σημάνσεων 4,5%
Εσφαλμένη άποφευκτική ένέργεια 3,7% 

Διάφορα άλλα αίτια 8,7 %

Ε ’ . Δ υσ μ ενείς δδ ικές — κ α ιρ ικ ές 
σ υ ν θ ή κ ες :

Όλισθηρότης οδοστρώματος 1,1% 
Περιορισμένη όρατότης, άπότομες στρο
φές, έλλείψεις στηθαίων, βλάβες - φθορές 
οδοστρώματος, χιονοθύελλες κ.λ.π. 4,1 %.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :  Σ ι δ η ρ ό δ ρ ο μ ο ς ! . . .
Αύτή ή προειδοποίηση δινόταν τά πα- 

λαιότερα χρόνια μέ πινακίδες σέ σχήμα 
«X» πού βρίσκονταν ή βρίσκονται άκόμη 
μπροστά άπό κάθε ισόπεδη διάβαση. Σή
μερα οί διαβάσεις αύτές καλύπτονται καί 
μέ ήχοφωτεινά σήματα. ’Έτσι οί οδηγοί 
άπό άρκετή άπόσταση πληροφορούνται 
γιά τό πότε μπορούν νά περάσουν τις 
γραμμές έλεύθερα καί πότε νά σταθμεύ
σουν μέχρι νά περάση άπό στιγμή σέ 
στιγμή ό κάποιος συρμός. Αύτό τον προ
ορισμό έχουν τά σήματα αύτά, τά όποια 
όμως κρίνονται περιττά άπό ώρισμένους 
«φωστήρες» Νεοέλληνες οδηγούς. "Οσο 
καί άν αύτό φαίνεται άπίστευτο, έν τού- 
τοις είναι πέρα γιά πέρα άληθινό. Καί 
«διά τού λόγου τό άσφαλές» έπικαλούμεθα 
τήν μαρτυρία τής τροχαίας μας καί τού 
ΟΣΕ, πού γνωρίζουν δτι οί άνεκδιήγητοι 
αύτοί οδηγοί πολλές φορές διασταυρώ
νονται «ξυστά» μέ τις διερχόμενες άμαξο- 
στοιχίες. Καταλαβαίνετε τώρα τί βλέπουν 
κάθε τόσο οί μηχανοδηγοί όταν οί . . .έπί 
τού έδάφους συνάδελφοί τους «βαράνε» 
καθώς λένε «μέσα στά δλα» άπό τή στιγμή 
πού δέν βλέπουν μπροστά τους τροχονόμο. 
Καί σκεφθήτε άν είναι σωστό νά έπιβα- 
ρυνθή ό Κρατικός προϋπολογισμός μέ 
νέες υπέρογκες καί συνεχείς δαπάνες γιά 
νά «στηθούν» άνθρωποι κάτω άπό τά φα

νάρια αύτά «έπί 24ώρου βάσεως» γιά νά 
θυμίζουν μέ τήν παρουσία τους στούς 
άνεκδιήγητους αύτούς οδηγούς δτι τό 
κόκκινο σημαίνει «στοπ» κ.λ.π. Πάντως 
τό θέμα είναι δτι οί τραγικά περίεργοι 
αύτοί «Καμικάζι» δημιουργούν σήμερα 
ένα όξύτατο κυκλοφοριακό πρόβλημα. 
Γ Γ αύτό καί ή τροχαία μας πρέπει νά έπι- 
μείνη στόν έντοπισμό τους μέ κάθε θυσία 
πριν θρηνήσωμε σοβαρα άτυχήματα. ’Ακό
μη καί οί διερχόμενοι οδηγοί πρέπει νά 
τούς καταγγέλλουν στις ’Αρχές. Καί μιά 
καί βρισκόμαστε σέ έποχή άναμορφώσεως 
τού ΚΟΚ, προτείνομε τήν καθιέρωση ει
δικής διατάξεως πού νά προβλέπει βαρύ
τατες ποινικές καί διοικητικές κυρώσεις 
γιά τούς παραβάτες. Καί αύτό γιατί μόνον 
μέ σκληρά μέτρα άντιμετωπίζονται δσοι 
δέν έχουν ούτε καί στοιχειώδη κυκλοφορια- 
κή συνείδηση . . .

"Ενα πρόσφατο ατύχημα σε άφνλαΧτη 
ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση. Μέ λί
γη προσοχή θά μπορούσε νά μήν είχε 
συμβή ούτε νά πάει κυριολεκτικά χαμένη 
ή ζωή αυτού που οδηγούσε τό αυτοκί
νητο άπό μιά αδικαιολόγητη άδιαφορία 
γιά τον κίνδυνο.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 1936

ΤΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΣ ώρας της 7ης τρέ
χοντος εις τήν περιοχήν τής 'Ιεράς Μονής Άρκαδίου 
έξερράγη πυρκαϊά. Αΰτη έπεκταθεΐσα ταχύτατα λόγω 
τοϋ πνέοντος άνεμον, ήπείλησε προς στιγμήν τήν 
ιστορικήν Μονήν. Τό πϋρ κατεσβέσθη μετά τινας ώρας 
κατόπιν συντόνων προσπαθειών τμημάτων Στρατού, 
Χωροφυλακής, μοναχών καί πολιτών, άφοΰ άπετέ- 
φρωσεν θαμνώδη καί έλαιόφυτον έκτασιν άρκετών 
στρεμμάτων.

ΚΑΤΑ ΣΗΜ ΑΤΙΚΗΝ άναφοράν τής Α.Δ.Χ. 
Κεντρικής Μακεδονίας, έξωθι τοϋ χωρίου Βασιλικού 
Χαλκιδικής άνευρέθη πτώμα ήμια7Γηνθρακωμένον, 
άνήκον εις τον Χρ. Παπαδόπουλον. 'Ως προέκυψεν 
έκ των γενομένων άνακρίσεων, ό άτυχής Παπαδόπου- 
λος έπεσε θύμα έγκληματικής ένεργείας τοϋ θετού 
αυτού υιού του, όστις συλληφθείς ώμολόγησε τήν ένο- 
χήν του.

ΚΑΤΑ ΣΗΜ ΑΤΙΚΗΝ άναφοράν τής Α.Δ.Χ. 
Δυτικής 'Ελλάδος, τήν 5ην άπογευματινήν τής 13ης 
τρέχοντος τουριστικόν άεροσκάφος ιδιοκτησίας τοϋ 
Ξύδη Ί . ,  προερχόμενον έξ ’Ιταλίας καί κατευθυνόμε- 
νον εις ’Αθήνας, προσεγειώθη άνωμάλως λόγω βλά
βης των πτερύγων του εις τό βοηθητικόν άεροδρόμιον 
Ζεστή Μεσολογγίου. Έ κ  των έπιβατών ούδείς έπαθε 
τό, παραμικρόν.

ΣΤΝΕΛΗΦΘΗ ύπό τού Τμήματος ’Ασφαλείας 
Πύργου ’Ηλείας ό διεθνής άπατεών Βίλλυ Πάσκοβιτς. 
Ούτος έμφανιζόμενος ύπό πολλά Ελληνικά καί ξενό
φωνα ονόματα, είχε διαπράξει διαφόρους άπάτας είς 
βάρος έμπορων καί δημοσίων υπαλλήλων.

ΜΙΑ Ε ΙΣΕΤΙ περίπτωσις άναζητήσεως κεκρυμ- 
μένου θησαυρού τελεί ύπό τήν έπιτήρησιν των άστυ- 
νομικών άρχών τής πόλεως των Τρικάλων. Τάς άπο- 
γευματινάς ώρας τής 23ης τρέχοντος άφίκετο έκεϊσε 
έξ ’Αθηνών όμιλος ιδιωτών - έπιστημόνων κατά δή- 
λωσίν των — συνοδευόμενος ύπό μέντιουμ. 'Ο όμιλος 
ούτος άνεχώρησε τήν πρωίαν τής έπομένης διά τάς 
ύπωρείας τοϋ όρους Κόζιακας ένθα κατόπιν άδειας θά 
διενεργήση άνασκαφάς. Οί ήγούμενοι τής άποστολής 
ταύτης ισχυρίζονται ότι είναι γνώσται τού σημείου 
ένθα προ 80 ετών έκρύβησαν ύπό ληστών οί θησαυροί 
τής ληστευθείσης ταχυδρομικής «πόστας» των Ίω αν- 
νίνων. ’Αξίζει νά σημειωθή ότι οί ένδιαφερόμενοι αί- 
σιοδοξούν διά τήν έκβασιν τής άποστολής των. Ε π ί 
σης ότι τινές έξ αύτών έχουσι έπισκεφθή κατ’ έπανα- 
ληψιν τό μέρος ένθα ύποτίθεται ότι εύρίσκονται οι 
θησαυροί, ένε ργήσαντες έρεύνας διά ραβδοσκόπων 
καί μέντιουμ.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ σύλησις νεκρού έλαβε χώραν 
κατ’ αύτάς εις τήν συμπρωτεύουσαν. Καθ’ ά άνέφερεν 
ή Διεύθυνσις ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, άγνωστοι 
άπεγύμνωσαν άσθενή, θανόντα είς τό Παράρτημα τού 
έκεϊσε Δημοτικού Νοσοκομείου, μεθ’ ό έθαψαν τούτον 
οντα έν άδαμιαία περιβολή. Ένεργοΰνται άνακρίσεις 
προς άνακάλυψιν των δραστών.

ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝ άεροπορικόν άτύχημα . . . Κατά 
σηματικήν άναφοράν τής Α.Δ.Χ. Δυτικής Μακεδονίας, 
’Αγγλικόν άεροσκάφος μετέχον τού διεξαγομένου 
άγώνος ταχύτητος Λονδίνου Γιοχάνεσμπουργκ, προ
σεγειώθη άνωμάλως είς τήν περιοχήν Γίδα ύποστάν 
σοβαράς ζημίας. Τό άεροσκάφος τούτο, τού οποίου 
σημειωθήτω ότι ό πιλότος ούδέν έπαθεν, προήρχετο 
έκ Σκοπιών, ένθα είχε έγκαταλείψει τον άγώνα λόγω 
κακοκαιρίας.

ΔΤΟ ΣΟΒΑΡΑΙ πυρκαϊαί έλαβον χώραν εντός 
48ούρου είς τήν Πελοπόννησον. 'Η  πρώτη έπισυμβά- 
σα είς οικίαν τού χωρίου Άθήναιον ’Αρκαδίας, ειχεν 
ώς άποτέλεσμα τήν άπανθράκωσιν έντός αύτής μιας 
μητρός μετά των τριών άνηλίκων αύτής τέκνων. 'Ως 
προέκυψεν έκ τής σχετικής αυτοψίας, τό πΰρ έξερ
ράγη έν ώρα βαθείας νυκτός συνεπεία άνατροπής 
άνημμένου λύχνου έντόε παρακειμένης άχυραποθήκης 
είς ήν εύρέθη προς στιγμήν εν των θυμάτων δι’ έργα- 
σίον. Ή  δεύτερα πυρκαϊά έξεδηλώθη μίαν αύραν προ 
τού μεσονυκτίου είς τήν κεντρικήν πλατείαν τής πό
λεως Σπάρτης καί κατεσβέσθη μετά 3ωρον περίπου 
άφοϋ άπετέφρωσεν δύο Καταστήματα καί μίαν οικίαν. 
Αί προξενηθεϊσαι ζημίαι είναι τής τάξεως πολλών 
έκατομμυρίων δραχμών.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑ ΤΑΓΗΣ τού 'Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως, κατηρτίσθησαν αί κάτωθι Έπιτροπαί:

1) Διά τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τοϋ ’Ελεγ
κτηρίου Χωροφυλακής καί τήν έπεξεργασίαν των 
άρθρων 20 μέχρι τέλους, τοϋ Κανονισμού τής Λογι
στικής 'Υπηρεσίας τοϋ 1931 (Πρόεδρος Μοίραρχος 
Παβέλλας Παναγιώτης, μέλη οί 'Υπομοίραρχοι Τσι
πούρας Νικ. καί Παπαθέου Θεόδ.).

2) Διά τήν σύνταξιν σχεδίου τοϋ Κανονισμού Λο
γιστικής ύπηρεσίας είς ό,τι άφορά τό 'Υλικόν (Πρό-
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εποχιακά

□ I Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ  

...TON ΔΙΑΚΟΠΩΝ

01 ΔΙΑΚΟΠΕΣ πριν τρεις μή
νες ήταν τό θελκτικό καί. . .δροσι
στικό ταυτόχρονα όνειρο όλων.

’Ακόμα ήταν, για πολλούς, ένα 
βασανιστικό δίλημμα. ΊΊ θά προ
τιμούσαν τελικά; βουνό ή θάλασσα, 
εξωτερικό ή εσωτερικό;

Διάλογοι τέτοιας μορφής άκον- 
γονταν συχνά:

—’Εγώ, Περικλή, λέω να προτι
μήσω Βερόνα.

—’Άκου, ’Αριστείδη μου. θά
είμαι ευτυχής αν πάω έστω και γιά 
λίγες μέρες στον Πλαταμώνα. ή

—Ρέ ’Αγησίλαε, τι λές, δεν 0ό
ταν καλύτερα φέτος νά δώ και λίγο 
'Ελβετία;

—’Εμένα, Κώστα μου, τό βαλάν
τιό μου δεν σηκώνει νάπάω νά δώ 
ούτε τον μπατζανάκη μου στη 
Σητεία.

Τώρα τα όνειρα τελείωσαν. Γι’ 
άλλους πήραν σάρκα καί οστά καί 
γι’ άλλους έμειναν. . . όνειρα θε
ρινών διακοπών.

Τώρα μένει μόνον τό. ·. . μαύ-
V  _________________

ρισμα—γιατί αρκετοί όταν έφυγαν 
γιά διακοπές ανήκαν στη λευκή 
φυλή, κι όταν γύρισαν είχαν μετα- 
πηδήσει στή. . . μαύρη—καί οί α
ναμνήσεις.

Ή  Κυρία Ευτέρπη, επί παρα- 
δείγματι, θυμάται τήν εκλεκτή κουμ- 
κανοπαρέα τών διακοπών καί τις 
ολοήμερες καί ολονύχτιες μάχες 
στήν πράσινη τσόχα καί. . . άνα- 
ατενάζει έκ βαθέων.

’Αλλά κι ό Θανάσης αναστενάζει 
σάν φέρνει στο νοϋ του τό δράμα 
τών διακοπών του πού συνοψίζεται 
στο διάλογο μέ τή συμβία του:

—’Εγώ, Θανασάκη μου, δεν βγαί
νω στή πλάζ μ’ αυτά τά χάλια.

—Γιά ποια χάλια μιλάς, Πολυ
ξένη μου;

—Γιά τό ότι στήν άσπράδα συνα
γωνιζόμαστε τά γάλα.

—Φυσικό είναι. Πρώτα θά κά
νουμε τά μπάνια μας καί μετά θά 
μαυρίσουμε.

—’Αδύνατον. Πρώτα θά μαυρί
σουμε καί μετά θά κάνουμε τά 
μπάνια μας.

—’Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω 
αυτό τό πρωθύοτερό σου καί τήν 
παράλογη λογική σου.

—Θά σοϋ εξηγήσω. "Όπως ξέ
ρεις εδώ βρίσκονται από 20ήμερο 
περίπου κοί οί Καραμαυραϊοι.

—Καί λοιπόν;
—Τούς έχω πή ότι εμείς, πριν 

έρθουμε εδώ, θά πηγαίναμε κάπου 
άλλοϋ. Καί φυσικά όταν μάς δουν 
θά καταλάβουν.

—Καί πώς διορθώνονται τά πρά
γματα;

—Θά μείνουμε μιά βδομάδα στήν 
ταράτσα τοϋ ξενοδοχείου νά μαυρί
σουμε καί μετά θά βγούμε έξω. 
’Έτσι ό δυστυχής ό Θανασάκης

έμεινε μιά βδομάδα έγκλειστος στο 
ξενοδοχείο καί φυσικά μαύρισε. 'Ό 
χι τόσο άπ’ τον ήλιο, όσο άπό τό. . . 
κακό του, νά είναι κοντά στή θά
λασσα καί νά μή μπορή νά τήν χαρή.

Φυσικά μέ τά πρώτα συννεφάκια 
καί τά κρύα διεκόπησαν καί οί. . . 
διακοπές καί τά καραβάνια τών 
παραθεριστών πήραν τήν άγουσα 
γιά τήν Πρωτεύουσα. Συνεχίζουν 
τις διακοπές μερικοί καθυστερη
μένοι, ελάχιστοι τολμηροί καί οί. . . 
χειμερινοί κολυμβηταί. ’Επίσης συ
νεχίζει τις διακοπές καί ή. . .ελλη
νική τηλεόραση.

Μά θά άναρωτηθήτε, ίσως, μετά 
άπό αυτή τή μανία πού μάς έχει 
καταλάβει όλους μας ν’ αφήνουμε 
κάθε καλοκαίρι τά σπίτια μας κοί 
τις ανέσεις καί νά τρέχουμε ατά 
ελληνικά βουνά καί λαγκάδια ή τις 
πιο πολυάνθρωπες ξένες πόλεις, 
ποιοι έμειναν στήν ’Αθήνα; Νομί
ζουμε ότι σέ τρεις κατηγορίες μπο
ρούν νά ένταχθοϋν. Στήν πρώτη 
ανήκουν όσοι γιά πολλούς καί δια
φόρους λόγους δέν μπόρεσαν νά 
πάνε κάπου στήν ’Επαρχία. Στή 
δεύτερη είναι οί. . . έξυπνοι, οί ό
ποιοι σκύφτηκαν ώς έξης: «αφού 
όλοι τρέχουν στήν ’Επαρχία, άρα 
στήν ’Αθήνα καί τά προάστια θά 
είναι θαύμα γιά. . .διακοπές». ’Έτσι 
γλύτωσαν καί τήν ταλαιπωρία. Τέ
λος στήν τελευταία κατηγορία είναι 
οί. . . . διαρρήκτες. Οί όποιοι, όπως 
είναι γνωστό, κατά τήν διάρκεια 
τών διακοπών δέν κάνουν ποτέ. . . 
διακοπές. Καί τούτο γιατί τον και
ρό αυτό έχουν μεγάλο φόρτο δου
λειάς.

Αυτά, λοιπόν, καί καλό χειμώνα...

X . -

______________________________ )

εδρος Μοίραρχος Λειβαδέας Νικ., μέλη 'Υπομοίραρχοι. 
Μαυροκουκουλάκης Στ. καί Καραμαούνας Νικ.).

3) Διά_ τήν σύνταξιν μελέτης περί οδοιπορικών . 
εξόδων (Πρόεδρος Μοίραρχος Δρεμπέλας Γεώργιος, 
μέλη 'Υπομοίραρχοι Καρύτσας Γ. καί Πλατάκης Γ.

’Επικεφαλής τών ανωτέρω έπιτροπών ώρίσθη ό 
Ταγματάρχης Σιδεράτος Εύθ. δστις Θά παρακολου- 
Θήοη τήν πρόοδον τών έργασιοίν των.

ΕΙΣ  ΤΗΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑΝ Α.Δ.Χ. Δυτικής Μα
κεδονίας μέ έδραν τήν Κοζάνην, υπάγονται αί Διοι
κήσεις Χωροφυλακής Κοζάνης, Γρεβενών, Φλωρίνης, 
καί Έδέσοης. Εις τήν Α.Δ.Χ. Κεντρικής Μακεδονίας 
υπάγονται α.ί Διοικήσειε Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, 
Κιλκ ίς, Βερροίας, Χαλκιδικής καί Σερρών. Έ ξ  άλλου 
μεταφέρεται ή έδρα τής Δ.Χ. Φιλιατών εις 'Ηγουμε

νίτσαν, μετονομαζομένη εις Δ.Χ. Θεσπρωτίας.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ τών ύπολειφθέντων 
πρότ εισαγωγήν εις τήν Σχολήν ’Αξιωματικών Χω
ροφυλακής διά λόγους υγείας, άπαντες εύρέθησαν κα
τάλληλοι πλήν τών Κόκκινη Εύθ. καί Διακουμάκου Β. 
Κατόπιν τούτου εισέρχονται οί κριθέντες κατάλληλοι 
εις τήν Σχολ.ήν εις τήν όποιαν έκ τών καθ’ ύπέρβασιν 
είσαχθέντων παραμένουν μόνον οί Κρέτσας Κων]νος 
καί Παναγιωτακόπουλος Νικόλαος. Πάντες οί λοιποί 
καθ’ ύπέρβασιν εΐσαχθέντες διετάχθησαν νά άναχω- 
ρήσουν εις τάς είς άς άνήκον πρότερον θέσεις.

Ό  Π α λ α ι ό ς
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Ύ π ε ρ χ ο λ η β ι ε ρ ι ν α ι μ ί α  - 

Α θ η ρ ο β κ λ ή ρ ω β ι ς

Η  ΥΠ ΕΡΧ Ο Λ Η Σ ΤΕΡΙΝΑ ΙΜΙΑ
—’Αθηροσκλήρωσή μαστίζει το με- 
γαλντερον ποσοστόν των ανθρώπων 
των προηγμένων κοινωνιών. Εις 
πολλάς χώρας τον Δυτικόν κόσμον 
πολλοί θάνατοι ( αναλογία 1:3) οφεί
λονται εις έπιπλοκάς εκ τής ύπερχο- 
ληστεριναιμίας (Νόσος των στεφα
νιαίων—Στηθάγχη).

'Η  ύπερχοληστεριναιμία εάν δέν 
νποβληθή εις την δέουσαν θεραπείαν, 
άφαιρεϊ τουλάχιστον 30 έτη από 
τον προσδοκώμενον μέσον όρον ζωής, 
λόγω των επιπλοκών που προκαλεί. 
’Αποτελεί ένα έκ τών κνριωτέρων 
αιτίων αναπηρίας καί θανάτου (άνω 
τής ηλικίας τών 40 ετών) μετά τά 
τροχαία ατυχήματα καί κακοήθη 
νοσήματα.

'Η  νπερχοληστεριναιμία αποτελεί 
νόσον, ή όποια ηνξήθη τελευταίως 
-—πλήν τών άλλων—καί λόγω βελ- 
τιώσεως τοϋ βιοτικού επιπέδου τον 
"Ελληνα καί τής ηύξημένης κατανα- 
λώσεως λιπών—βουτύρου εις την κα
θημερινήν διατροφήν τον.

“Ισως θεωρηθή ώς μία συνηθι
σμένη ασθένεια από τούς πολλούς, 
πλήν όμως αποτελεί έναν από τούς 
μεγαλύτερους εχθρούς τής υγείας 
μας, λόγω τών καταστροφών πού 
επιφέρει στά αγγεία, ιδίως τής Καρ
διάς ( στεφανιαία) καί τοϋ εγκεφάλου.

Λέγοντες ύπερχοληστεριναιμίαν 
έννοοϋμεν τήν αϋξησιν τής πυκνότη- 
τος τής χοληστερίνης στον όρο τοϋ 
αίματος πάνω από τά φυσιολογικά 
επίπεδα. 'Η  χοληστερίνη φυσ ιολογ ι- 
κώς παράγεται υπό τοϋ ήπατος, άλλά 
καί προσφέρεταιέξωγενώς μέ τήνλή- 
ψιν τροφών πλουσίων εις χοληστερί

Ύ π ύ  :
Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Υ  
' Υ π ι ά τ ρ ο υ  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς

νην. 'Η  νπερχοληστεριναιμία συνυ
πάρχει συνήθως με νπερλιποπρω- 
τ  είναι μίαν ( ύπερλιπιδαιμίαν ) δηλα
δή τήν αϋξησιν τής πυκνότητος τών 
λιπιδίων πάνω άπό το φυσιολογικό 
στον όρο τοϋ αίματος.

'Η  αϋξησις τής χοληστερίνης καί 
τών λιπιδίων στον ορό τον αίματος 
έχει σάν αποτέλεσμα τήν έμφάνισιν 
τής Άθηροσκληρώσεως.

'Η  ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΙΣ είναι 
νόσος έκφνλιστική, ή όποια προσβάλ
λει τήν αορτήν καί τά μεγάλα αγγεία 
τοϋ οργανισμού. Πολύ συχνά προσ
βάλλονται καί μικρά αγγεία, ιδίως 
τά στεφανιαία αγγεία τής καρδίας 
καί τά αγγεία τοϋ εγκεφάλου.

'Η  έμφάνισις τής Άθηροσκληρώ- 
σεως είναι ανεξάρτητος τής ηλικίας 
τοϋ ατόμου. Έ ν άντιθέσει μέ τήν 
Άρτηριοοκλήρωσιν, ή όποια εμφανί
ζεται προϊούσης τής ηλικίας καί 
προσβάλλει άλας τάς αρτηρίας τοϋ 
άνθρώπου. 'Η  ’ Αθηροσκλήρωσις 
συχνά συνυπάρχει μέ άρτηριακήν 
νπέρτασιν, συχνά δε αναπτύσσεται 
καί εις άτομα μέ φυσιολογικήν ’Αρτη
ριακήν πίεσιν.

'Η  κυρία βλάβη πού προκαλεί 
είναι ή Άθηρωματώδης πλάκα ή 
οποία άποτελεϊται άπό χοληστερίνη 
καί λιπίδια.

Αντη αναπτύσσεται εις το τοί
χωμα τών αρτηριών καί προκαλεί 
στένωσιν τών αγγείων καί έλάττω- 
σιν τής αίματώσεως ζωτικών οργά
νων (Καρδίας—’Εγκεφάλου). Ή  
αθηροσκλήρωσις τών στεφανιαίων 
είναι υπεύθυνη διά τήν Στηθάγχη 
(προκάρδιον άλγος, συσφιγκτικόν,

κατά τήν όνραν τής κοπώσεως, το 
όποιον παρέρχεται μέ τήν άνάπαυσιν.
Ή ’Αθηροσκλήρωσις τών έγκεφαλι- 

κϋνν αγγείων είναι υπεύθυνος διά τάς 
Ψυχικάς διαταραχάς επί γερόντων.

'Η  ’Αθηροσκλήρωσις τών αγγείων 
τών κάτω άκρων είναι υπεύθυνη διά 
τήν διαλείπουσα χωλότητα ( άλγος 
στις κνήμες έμφανιζόμενον κατά τήν 
διάρκειαν τής βαδίσεως).

Τά προσβεβλημένα υπό άθηρω- 
ματώαεως άγγεϊα ύπόκεινται εύκο- 
λώτερον εις θρόμ,ίωσιν, ή όποια 
δυνατόν νά προκαλέση, άναλόγως 
τής έντοπίσεως της, ΕΜΦΡΑΓΜΑ 
- ΗΜΠΙ Α Η  ΓΙΑ Ν- ΓΛ ΓΓΡΛΙΝ Α Ν.

Πλεϊστοι δσοι παράγοντες συμ
βάλλουν εις τήν έγκατάστασιν τής 
’Αθηρωματώσεως οί σπουδαιότεροι 
έξ αυτών είναι:
Ιον: ύπερχοληστεριναιμία—ύπερλι- 
ποπρωτ είναι μία.
2ον: 'Η  παχυσαρκία (λόγω τής συ- 
νυπάρξεως Σακχαρώδους Διαβήτου 
αρτηριακής ύπερτάσεως, ύπερουρι- 
χαιμίας κ.λ.π.
3ον: 'Η  κληρονομικότης καί πάλιν 
λόγω ύπερτάσεως Σακχ. Διαβήτου 
παχυσαρκίας κ.λ.π.
4ον: 'Η  ηλικία λόγω μακροτέρας έκ- 
θέσεως εις τούς άναφερομένους πα
ράγοντας.
δον: Τό φϋλον εις τούς άνδρας ή 
συχνότης τής Άθηροσκληρώσεως 
είναι μεγαλυτέρα απ’ δ,τιατάς Γυ
ναίκας, τών οποίων ή συχνότης αυ
ξάνει μετά τήν ηλικίαν τών 40—45 
ετών ( έμμηνόπαυσις).
6ον: 'Ο Σακχαρώδης Διαβήτης θεω
ρείται βαρύς παράγων κινδύνου διά 
τήν ’Αθηροσκληρωτικήν νόσον.
7ον: 'Η  αρτηριακή ύπέρτασις.
8) 'Η  ύπερουριχαιμία ( αϋξησις τοϋ 
ούρικοϋ οξέος)
9) Κάπνισμα: Τούτο αποτελεί ανε
ξάρτητον παράγοντα κινδύνου, ό δέ 
κίνδυνος κλιμακοϋται άναλόγως τοϋ 
άριθμοϋ τών καταναλισκομένων σι- 
γαρέττων. Ό  κίνδυνος είναι μεγα
λύτερος εις τάς μικροτέρας ηλικίας. 
Οί διακόψαντες τό κάπνισμα εύρί- 
σκονται εις ενδιάμεσον θέσιν μεταξύ 
καπνιστών καί μηδέποτε καπνισ - 
των. Δ ιά τον μηχανισμόν έπιδράσεως 
τοϋ καπνίσματος επί τής Άθηροσ
κληρώσεως ενοχοποιούνται ή Νικο
τίνη τό μονοξείδιον τοϋ άνθρακος κ.α.
10) Καθιστική ζωή.
11) “Αγχος STRESS έξ δλων αυ
τών οί κυριώτεροι είναι:

(1) ή ύπερχοληστεριναιμία.
(2) Ό  Σακχαρώδης Διαβήτης (3) 

'Η  Αρτηριακή'Υπέρτασις (4) τό 
κάπνισμα.
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A i νπερλιπιδαιμίαι ( ύπερλιπο- 
πρωτεΐναιμίαι) διακρίνονται εις:

α) Πρωτοπαθείς: αίτιον ή κλη- 
ρονομικό της (β) Δευτεροπαθείς: 
αίτια των όποιων είναι Ιον ό υπο
θυρεοειδισμός, 2ον ό Σακχαρώδης 
Διαβήτης, 3ον Νεφρωσικόν σύνδρο- 
μον 4ον Παγκρεατϊτις — 'Αλκοολι
σμός κ.ά.

Εις τας Δευτεροπαθείς, με την 
θεραπείαν τής Νόσου π.χ. υποθυρεο
ειδισμού, υποχωρεί καί ή ύπερχολη- 
στεριναιμία — υπεολιποπρωτεΐναιμία 
πού προεκλιήθη εκ ταντης.

ΑΙ πρωτοπαθείς ύπερλιποπρωτεί- 
ναιμίαι διακρίνονται εις διαφόρους 
τύπους ( I, II,A, ΙΙΒ, III, IV , V ,). 
Οι συχνότεροι τύποι είναι οί (IIA 
ΙΙΒ  καί IV ).

Ανται προκαλοϋν διάφορα συμπτώ
ματα άναλόγως τού τύπον των, ώς 
κοιλιακό, άγχη, διόγκωσιν ήπατος 
—σπληνός, ξανθελάσματα, —ξανθώ
ματα, κ. α.

Εις τας πρωτοπαθείς νπερχολη- 
στεριναιμίας — νπερλιποπρωτεΐναι- 
μίας, ό κίνδυνος 'Αθηροσκληρώσεως 
ενρίσκεται λίαν ηνξημενος, ακόμα 
καί άπό την πολύ νεαρόν ηλικίαν. 
Θεραπεία νπερχοληστεριναιμίας — 
νπερλιποπρωτ είναι μίας: Είναι γνω
στή άπό μακρον ή σημασία τής διαί- 
της στο νψος τής στάθμης τής χολη
στερίνης καί των λιποπρωτείνών 
τοΰ όρον.

Εις γενικό πλαίσια εφαρμόζεται 
δίαιτα περιορισμού.

α) Λίπη: Περιορισμός εις τα 
Ζωικό λίπη (κεκορεσμένα λίπη).

β) Κρέατα:'ΌλαταΠαχέαΚρέατα 
Καρδιά, συκώτι, νεφρά, γλυκάδια, 
γαρίδες, παχιά ψάρια.

γ )  Αυγά: άπαγορεύεται ό κρόκος 
αυγών.

δ) Προϊόντα γάλακτος: Βούτνρον, 
παχιά τυριά, μη αποβουτυρωμένο 
γαλα. Τα λίπη δύνανται να άντικα- 
τασταθοΰν με πολ,νακόρεστα φυτικό 
λίπη καί έλαια.

Είναι υποχρεωτική ή απώλεια 
βάρους, ( άναλόγως τοΰ τύπου) ή 
αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών 
και ό περιορισμός τών υδατανθρά
κων.

Πλήν τής Διαίτης δυνάμεθα να 
δράσω μεν καί με διάφορα φάρμακα
wgATROM ID-S QUESTRANx.u. 
Σημειωτέον ότι ή φυσική άσκησις, 
(πορεία— Γυμναστική) ελαττώνει 
την χοληστερίνη τόϋ αίματος.

Φυοικό ό καθορισμός τού τύπου 
τής υπερλιποπρωτείναιμίας, τής δι
αιτητικής καί τής φαρμακευτικής 
αγωγής, είναι έργον τού θεράποντος 
ιατρού.

Λ

Ό  φ ό β ο ς

οτό π α ι δ ί

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ «πώς ήλθα στον κόσμο», 
γεννάει στό παιδί τό πρώτο έρωτηματικό, 
καί τό πρώτο αύτό έρωτηματικό γεννάει 
τό φόβο. Τό άγνωστο, τό άβέβαιο, τό 
μή σταθερό, γεννάει μέσα στον έσωτερικό 
κόσμο μιά πρώτη λιποψυχία.

Είναι μήπως ό φόβος κληρονομικός; 
Έρχεται μέσα μας άπό τά βάθη τών 
αιώνων, τότε πού ό άνθρωπος αδύνατος 
μπροστά στις δυνάμεις τής φύσεως καί 
τών θηρίων, ζούσε υπό τό κράτος ένός 
μόνιμου φόβου; Δέν φαίνεται πιθανόν 
γιατί πολλά παιδιά, πού μεγάλωσαν μέ 
προσεγμένη αγωγή, δέν αισθάνονται τόν 
φόβο. Άλλωστε κι άν τούτο διατυπωθή 
ώς γνώμη, ώς είκασία,δέν άποδεικνύεται.

Γεγονός είναι πάντως, ότι τό παιδί αισθάνεται, έτσι ή άλλοιώς, μιά πρώτη 
άγωνία. Δέν μπορούμε νά τήν άποφύγουμε. Μπορούμε όμως νά τήν παραμερίσουμε, 
βγάζοντας τις αίτιες πού τήν προκαλοϋν ή καί τήν δυναμώνουν. ’Ακόμα καί ή λέξη 
πρέπει νά φύγη έντελώς άπό τό λεξιλόγιό μας.

Κατά τήν νεώτερη ψυχολογία, ιδίως άπό τήν έποχή τοΰ Freud ό φόβος είναι 
αποτέλεσμα διαφόρων έπιθυμιών καί όρμών πού έμποδίστηκαν νά ικανοποιηθούν, 
έμειναν στό βάθος τοΰ έαυτοΰ μας καί έδημιούργησαν ένα κατάλληλο έδαφος ν’ 
άναπτυχθοΰν διάφορες αγωνιώδεις καταστάσεις καί διάφορες νευρώσεις.

Πάντως τό γεγονός είναι, καί έχει ύποπέσει οτήν αντίληψη κάθε προσεκτικού 
παρατηρητοΰ, ότι ό πρώτος φόβος γεννιέται στό παιδί άπό τήν ιδέα μήπως χάσει 
τήν αγάπη τών δικών του ή μήπως τιμωρηθή, πού είναι καί αύτό μιά πρώτη ειδο
ποίηση, ότι σύντομα θά χάση τήν άγάπη. Έρχονται μετά οί τρομακτικές ιστορίες 
καί δυναμώνουν αύτό τόν πρώτο σπόρο.Άρα τό βέβαιο είναι,πώς ή πρώτη αιτία τοΰ 
φόβου είναι ή έλλειψη αγάπης.

Πόσοι μεγάλοι δυστυχώς, διασκεδάζουν φοβίζοντας τά παιδιά, κάνοντας 
πνεύμα ή λέγοντας τους ιστορίες μέ τρομακτικό περιεχόμενο. Ή  ψυχανάλυση έφερε 
στό φώς παιδικές άναμνήσεις άνατριχιαοτικών ιστοριών, πού έδημιούργησαν 
πλήθος νευρώσεων καί άλλων ψυχικών ασθενειών.

Είναι, λοιπόν, άνάγκη νά άποφεύγωνται όπωσδήποτε τά έπικίνδυνα θεάματα 
πού φέρνουν δέος καί τρόμο στις παιδικές ψυχές, τά τρομακτικά άναγνώσματα καί 
οί παρόμοιες διηγήσεις. Οί στρίγγλες καί οί γίγαντες, οί κακές νεράιδες καί οί μά
γισσες, τόν μόνο ρόλο πού έπιτρέπεται νά παίζουν στις παιδικές διηγήσεις είναι 
ό λόγος τοΰ αθώου γελωτοποιού καί ποτέ τοΰ φρικτοΰ ήρωος. Ή  παιδική φαντασία 
πρέπει νά χαίρεται καί όχι νά φοβάται.

Ό  φόβος φέρνει άστάθεια καί υπερβολική συστολή. Κλονίζει τά θεμέλια 
τού σταθερού έσωτερικοΰ κόσμου, καί κάνει τό παιδί νά μαζεύεται στον έαυτόν του, 
νά άμφιβάλη, νά μήν είναι βέβαιο γιά τίποτα, ν ’ άμύνεται καί τελικά νά χάνη τήν 
βεβαιότητά του καί νά φοβάται. Εύκολα καταλαβαίνει ό κάθε μεγάλος πόσα κακά 
μπορούν νά προκόψουν άπό μιά τέτοια κλονισμένη ψυχική παιδική ζωή.

Πόσα παιδιά φοβούνται τό σκοτάδι. Καί τούτο, γιατί τό σκοτάδι τούς δίνει 
χειροπιαστή τήν έντύπωση τής άσταθείας. Ένώ όταν δέν έχη άμφιβολία, όταν έχη 
έμπιστοσύνη, λογικά δέν βρίσκει λόγο νά φοβηθή τό σκοτάδι.

’Οφείλουμε νά βρούμε, μέ έπιμονή καί ύπομονή, τήν πηγή καί τις αιτίες τών 
φόβων, νά τις άπομακρύνουμε καί προπαντός νά έξηγήοουμε μέ άπλή λογική καί 
πειστικότητα τό άνάξιο τοΰ λόγου νά φοβάται τό παιδί. Καί νά τοΰ δώσουμε θάρρος. 
Η παιδική λογική είναι πολύ άπλή καί πολύ πιό καθαρή άπό τήν λογική τών με

γάλων. Θά καταλάβη. Ό ταν δέ μέ συνέπεια έπιδιώξουμε νά ένθαρρυνθή στά πρώτα 
του βήματα, νά βγή άπό τόν άποπνικτικό κύκλο τοΰ φόβου, τότε νά είμαστε βέβαιοι, 
όχι ότι κερδίσαμε στην προσπάθειά μας, αλλά ότι χαρίσαμε σ’ ένα αύριανό άν
θρωπο, καί μάλιστα άγαπημένο, τήν πολύτιμη ψυχική του ΰγεία. Ό  φόβος είναι ό 
καρκίνος τής άνθρώπινης ψυχής.

Καί κάτι άλλο ακόμα: Γιά νά έπιτύχη ή προσπάθειά μας, όφείλουμε νά έκδη- 
λώνουμε συνεχώς τήν άγάπη μας. Ή  άγάπη κλείνει όλα τά κακά καί δέν άφήνει 
περιθώρια νά καλλιεργηθή ό φόβος. «Ή  άγάπη», όπως λέει καί ή Γραφή, «έξω βάλ
λει τόν φόβο».



Σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ Ίωνας, δπως τον 
είδαμε στο προηγούμενο άρθρο, μας δθεσε 
μπροστά σ’ ένα σοβαρο πνευματικό πρό
βλημα. “Ενας πνευματικός έργάτης, ένας 
ιεραπόστολος καί κήρυξ του Εύαγγελίου, 
ένας έργάτης τοϋ Άμπελώνος τοϋ Κυρίου, 
μπορεί να εύρίσκεται σέ άντίθεσι μέ τον 
’Εργοδότην του Κύριον.

Μιά τέτοια διαπίστωσις θά ήταν τρο
μερά θλιβερή. Καί όμως είναι άληθινή. 
Στο πρόσωπο τοϋ Ίωνα είδαμε ένα Προ
φήτη πού έσκέπτετο έντελώς άντίθετα 
άπό τήν βούλησιν τοϋ Κυρίου, πού ήταν 
καί ό έργοδότης του! Συνοψίζοντας τά 
σημεία αυτής τής άντιθέσεως μεταξύ 
τοϋ ’Εργοδότου Θεοϋ καί τοϋ Έντολο- 
δόχου Προφήτη θά είχαμε νά παρατη
ρήσουμε τά άκόλουθα: 'Η  κρίσις τοϋ Προ
φήτου ήταν αύστηρότερη άπό τήν κρίσι 
τοϋ Θεοϋ στην περίπτωσι των κατοίκων 
τής Νινευΐ. 'Ο Θεός έπιθυμεϊ τήν μετά
νοιαν καί έπιστροφήν των παιδιών του καί 
ό Προφήτης έπιθυμεϊ τήν τιμωρίαν των 
καί τήν καταστροφήν των. Παραβιάζει 
καί ό Προφήτης τό δρομολόγιον, πού ό 
Θεός τοϋ έχει τάξει, προσπαθεί νά προ- 
λάβη τον Κύριον άπό «τά λάθη» Του. 
Βαθύτερα έξεταζόμενος ό Ίωνας παρου
σιάζεται ότι μισεί όχι τήν αμαρτίαν, άλ- 
λά τον άμαρτωλόν. Κι’ αύτή είναι ή μεγα
λύτερη άντίθεσίς του προς τον Θεόν, 
διότι ό Θεός μισεί τήν άμαρτίαν, άλλά 
άγαπα τόν άμαρτωλόν.

Αύτό είναι τό πνευματικό πρόβλημα 
μπροστά στο όποιο μάς έθεσε ό Προφήτης 
’Ιωνάς. “Αν ύπάρχουν άκόμη καί σήμερα 
έργάτες τοϋ Εύαγγελίου ή καί απλώς 
πιστοί, πού έχουν κάτι άπό τά παραπάνω 
στοιχεία, τότε αυτοί δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά οί ’Ιωνάδες τής έποχής μας. ’Εάν 
ύπάρχουν μάς είναι βεβαίως συμπαθείς, 
έφ’ όσον καί ό ’Ιωνάς ήτο άγαπητός εις 
τόν Θεόν, άλλά είναι έν τούτοις άσυμπά- 
θητος ή σκέψις των καί ό τρόπος τής 
συμπεριφοράς των. “Ας παρακολουθή
σουμε όμως άναλυτικώτερα τοΰτο τό 
πρόβλημα.

α) Κ ρίνουν αυστηρότερα άπό τόν Θεόν

Αύτοί οί ’Ιωνάδες είναι συνήθως αύ- 
στηροί. Ξεχνοΰν πώς ό Θεός είναι ή 
άστείρευτη πηγή τής άγάπης καί τοϋ 
έλέους. Ξεχνοΰν πώς κι’ αύτή ή ύπόθεσις 
τής σωτηρίας μας δεν είναι έργο άξιο- 
μισθίας τοϋ άνθρώπου, άλλά δώρο τής 
φιλανθρωπίας τοϋ Θεού. Ξεχνοΰν πώς 
δέν ύπάρχει άμαρτία «διεκνικώσα τήν 
τοϋ Θεοΰ φιλανθρωπίαν». Γι’ αύτό καί 
κρίνουν πάντοτε αύστηρά. Στήν κρίσι

Ι ω ν ά δ ε ς

τους είναι άτεγκτοι. Καί βέβαια είναι 
άτεγκτοι, δταν πρόκειται νά κρίνουν τούς 
άλλους. Ά λλ’ δταν κρίνουν τούς έαυτούς 
των τότε είναι. . . . φιλεύσπλαχνοι. Αύτοί 
είναι δίκαιοι ένώπιον των οφθαλμών των. 
Αγνοούν τόν λόγον της Ά γ . Γραφής 
*δτι «ούκ έστι δίκαιος ούδέ είς» (Ρωμ. 
γ ' 10). Επαναλαμβάνουν συχνά στήν 
προσευχή τους τόν λόγο τού Ψαλμωδού 
δτι: «τήν άνομίαν μου έγώ γιγνώσκω καί 
ή άμαρτία μου ένώπιόν μου έστι διά 
παντός», άλλά δέν έπίστευσαν ποτέ στο 
περιεχόμενο αύτών των λόγων. Δέν έχουν 
έπίγνωσιν της άμαρτωλότητός των. Διότι 
όποιος άσχολεΐται πολύ μέ τόν εαυτόν του 
δέν έχει καιρό νά άσχοληθή μέ τά σφάλ
ματα των άλλων. Ό  Τελώνης της γνω
στής παραβολής έβλεπε συνεχώς τήν 
άμαρτία, πού ήταν μέσα στά στήθη του, 
καί δέν είχε τήν δύναμιν «ούδέ τούς 
οφθαλμούς είς τόν ούρανόν έπάραι» (Αουκ.
ι η ' 1 ,3 ) ·,Αύτοί λοιπόν οί σύγχρονοι ’Ιωνάδες 
περιφέρουν συνεχώς καί άδιακόπως τό 
βλέμμα των, οχι βέβαια στον άξονα άπό 
τό στήθος των στον ούρανό, άλλά ολό
γυρά τους. Ερευνούν καί εξετάζουν διψα
λέα τή ζωή, τούς λόγους, τά έργα τών 
άλλων. Ερευνούν γιά νά άνακαλύψουν 
τά σφάλματα καί τις άδυναμίες τών συναν
θρώπων των. Καί διατί άραγε; Γιά νά 
τούς βοηθήσουν είς διόρθωσιν; ’Ό χι βέ
βαια, διότι κι* αύτοί, δπως καί ό ’Ιωνάς, 
δέν θέλουν τήν διόρθωσιν τών άμαρτα- 
νόντων: Διατί λοιπόν έρευνούν; Διά νά 
άνακαλύψουν σφάλματα καί νά τά δημο
σιεύσουν, νά τά διασαλπίσουν, νά τά 
στηλιτεύσουν. Στο σημείο αύτό διαφέ
ρουν άπό τόν Προφήτη Ίωνάν. Εκείνος 
δέν μπορούσε μέν νά «χωνέψη» τήν σω
τηρία τών Νινευιτών, γι’ αύτό καί έθλί- 
βετο καί άλλαζε πορείαν καί προτιμούσε

τόν θάνατον, τόν ίδικόν του θάνατον. Δέν 
έφθασεν όμως στή διαπόμπευσι τών άμαρ- 
τανόντων: Οί σύγχρονοι ’Ιωνάδες ξέ-
χασαν πώς άποστολή των είναι ή οικοδομή 
τών τέκνων τού Θεού. Καί έκαμαν έργον 
των τήν σκανδαλοθηρίαν. Χαρά των δέν 
είναι τόσον ή μετάνοια ένός άμαρτωλοΰ, 
όσον ή άνακάλυψις κάποιου πού αμαρ
τάνει.

Καί τότε τίθενται επί τό έργον. Σφυ- 
ροκοπούν άλύπητα αυτόν πού έσφαλε. 
Εξαπολύουν τά βέλη των γιά νά κρίνουν 
καί νά στηλιτεύσουν τόν άμαρτάνοντα καί 
οχι τήν άμαρτίαν του. ’Άν τούς άκούσετε, 
άν τούς διαβάσετε, άν τούς κουβεντιά
σετε θά διαπιστώσετε δτι πάντοτε σάν 
θέμα τους έχουν τό ίδιο τροπάριο: Τά 
σφάλματα τών άλλων. Θά μπορούσαν νά 
τό κάμουν βέβαια κι’ αύτό, έφ’ όσον τό 
κίνητρό τους θά ήταν ή αγάπη καί έφ* 
όσον θά έκινείτο, είτε ή γλώσσα των, είτε 
ή γραφίδα των άπό πόνο προς τόν άμαρ- 
τήσαντα άδελφόν. Ά λλ’ αύτοί δταν ομι
λούν καί δταν γράφουν σφραγίζουν τις 
πράξεις των άπό μίαν άσυνείδητον χαιρε- 
κακίαν. Χαίρονται γιά τις άνακαλύψεις 
των, διότι έτσι μπορούν νά άσκήσουν τό 
έργον των. ’Έτσι αύτοί οί σύγχρονοι 
ύπεριωνάδες έμφανίζονται σάν άνελέητοι 
κήρυκες τού έλεήμονος Θεού.

Καί όμως ή άγάπη προς τόν άμαρτωλόν 
άδελφόν μας είναι χρέος μας. Ό  πόνος 
γιά τήν πτώσι του καί τό κατάντημά του 
είναι στοιχείο γνησιότητος τής πνευμα- 
τικότητός μας. Ά ν, βλέποντας τό παρά
πτωμα τού άδελφού μας, γονατίζωμε 
μπροστά στο Θρόνο τής θείας Εύσπλα- 
χνίας γιά νά χύσωμε δάκρυα ύπέρ τού 
άδελφού μας καί νά ζητήσωμε έμεΐς γιά 
λογαριασμό τού άδελφού μας νά παρα- 
τείνη ό Θεός σ’ αύτόν τό έλεος Του, τότε 
σημαίνει δτι ζούμε τήν άγιότητα τού 
Κυρίου μας. Σκεπτόμεθα σάν τόν Θεόν. 
’Έχομε «νούν Κυρίου». ’Έχομεν έντός 
μας τό ΙΙανάγιον Πνεύμα. Διότι καθώς 
γράφει ό Γέρων Σιλουανός «τό Πνεύμα 
τό 'Άγιον διδάσκει είς τήν ψυχήν άφατον 
άγάπην προς τόν λαόν καί συμπόνοιαν 
διά κάθε πεπλανημένον. Ό  Πατήρ εύσ- 
πλαγχνίσθη επί τά «άπολωλότα πρόβατα» 
καί έξαπέστειλε τόν Υιόν τόν Μονογενή, 
ίνα σώση αύτά. Καί τό Πνεύμα τό 'Άγιον 
διδάσκει τήν αύτήν εύσπλαχνίαν προς τούς 
πεπλανημένους, οίτινες πορεύονται είς 
τόν άδην. "Οστις δέ δέν άπέκτησε τό 
"Αγιον Πνεύμα, ούτος δέν έπιθυμεϊ νά 
προσεύχηται ύπέρ τών έχθρών» (ένθ. 
άνωτ. σελ. 317).

Λέγεται πώς ό 'Όσιος Παΐσιος ό 
Μέγας εΐχεν ένα μαθητήν, πού παρεστρά- 
τησε καί ήρνήθη τόν Κύριον. Μέ πρα
γματικό πόνο στήν ψυχή του γιά τό κα
τάντημα τού παραστρατημένου μαθητοΰ 
δέν έπαυσε νά προσεύχεται γιά τήν σω
τηρία του: "Ωσπου κάποια μέρα τήν ώρα 
τής προσευχής του ένεφανίσθη ένώπιον 
του ό Κύριος καί τού είπε: Παΐσιε, γιά 
ποιόν μέ παρακαλείς. Δέν καταλαβαίνεις 
λοιπόν, δτι μέ έχει άρνηθή; Ό  Παΐσιος 
όμως χωρίς νά καμφθή συνέχισε νά προ
σεύχεται μέ τήν ίδια άγάπη γιά τόν



παραστρανημένο μαθητή. Καί τότε ό 
Κύριος του είπε: «Παΐσιε έξωμοιώθης 
προς έμέ κατά τήν άγάττην ! (ένθ. άνωτ.).

Αυτό, άγαπητέ άναγνώστα, είναι τό 
γνώρισμα των άνθρώπων πού έδέχθησαν 
στην καρδιά τους τον φωτισμό του Πα
ναγίου Πνεύματος. Ό  ένάρετος άνθρωπος 
είναι άνθρωπος της άγάπης. Δέν Ιχει 
σιδερένια καρδιά, ούτε άδέκαστη κρίσι. 
Δέν έχει καμμιά σχέσι μέ τήν σκανδα
λοθηρία. Κι’ αν βλέττη σφάλματα στους 
άλλους νοιώθει πόνο στήν ψυχή του. Αύτός 
δέ ό ψυχικός του πόνος έχει δύο προε
κτάσεις. Πονά άφ* ένός μεν γιατί ένα 
παιδί τού Θεού έπεσε στήν παγίδα τού 
άρχεκάκου εχθρού τού άνθρώπου, τ.έ.

Εις τήν Εφημερίδα «Εκκλησιαστικός 
’Αγών» τού μηνός Μαιου έ.έ. έδημοσιεύθη 
σχόλιον υπό τον τίτλον «Άρθρον-'Ύβρις» 
διά τού οποίου έπιτίθενται έναντίον της 
παρούσης στήλης καί των όσων έγράψα- 
μεν εις τό τεύχος τού Μα'ίου. Διακόπτομεν 
τήν σειράν των άρθρων μας διά νά δώ- 
σωμεν τήν όφειλομένην άπάντησιν.

Ή  στήλη αύτή συμπληρώνει δύο χρόνια 
πού άσχολεΐται μέ ένα πολύ λεπτό θέμα. 
Προσπαθεί νά παρουσιάση τήν άρρωστη- 
μένη πρόσληψι καί τήν λανθασμένη βίωσι 
της χριστιανικής άληθείας. Δέν άσχο- 
λεΐται μέ πρόσωπα. Προσπαθεί νά όρθο- 
τομήση τον λόγον της άληθείας. Άναφέ- 
ρεται σέ καταστάσεις πού άποδεικνύουν 
τήν παραχάραξι τού χριστιανισμού. ’Από 
κεΐ καί πέρα κάθε άναγνώστης καλείται 
σ’ ένα καθρέπτισμα. Ά ν  μέσα άπ* τις 
γραμμές μας άνακαλύπτει κάποιος τόν 
εαυτό του δέν πρέπει νά στρέφεται έναν
τίον μας.

Ή  στήλη αύτή εκφράζει μιά άγωνία. 
Είναι ή άγωνία γιά μιά (ολοκληρωμένη 
βίωσι τού χριστιανισμού. Ή  ’Εκκλησία 
ύποφέρει άπό όλους έμάς, πού δέν έμά- 
θαμε σωστά τήν τέχνη τού χριστιανικώς 
ζην. ’Έχομε κάτι άπό τά στοιχεία τής 
χριστιανικής άληθείας, άλλά δέν έχομε 
συλλάβει τό πνεύμα τού Εύαγγελίου, δέν 
έχομε άποκτήσει «νούν Κυρίου». Αύτό 
τό γεγονός κάνει άνάπηρο τόν Χριστια
νισμό μας. Καί ή Εκκλησία τού Χριστού 
πάσχει όχι τόσο άπό τούς άθέους ή τούς 
έχθρούς της, άλλ’ άπό αύτούς πού ζούν 
ένα ήμιτελή χριστιανισμό, άπό τούς άνά- 
πηρους Χριστιανούς. Ά π ’ αύτούς πού 
έμαθαν νά άπομονώνουν κάτι άπό τήν 
χριστιανική διδασκαλία καί έπειδή πάει 
στά μέτρα τους τό άπολυτοποιούν καί 
ταύτίζουν τόν χριστιανισμό μ* αύτό άκρι- 
βώς πού πάει στά μέτρα τους. Βλέποντας 
αύτή τήν κατάστασι κυριευόμεθα άπό 
άγωνίαν. Κι* ή άγωνία τής ψυχής μας 
κινεί τήν γραφίδα μας.

Ή  στήλη αύτή λαλεί τόν λόγον τής 
άληθείας, άλλά δέν υβρίζει καί δέν θίγει 
πρόσωπα. ‘Υπάρχουν έν τούτοις χριστια
νοί πού θεωρούν ότι θίγο/ται άπό . τό 
περιεχόμενο τής στήλης αύτής. Αύτό 
γιά μάς είναι μιά παρηγοριά. Αποκα
λύπτει ότι δέν «δέρομεν άέρα», οτι δέν 
περιπατούμεν εις τό κενόν. Αί διαμαρτυ- 
ρίαι αύτών πού θίγονται σημαίνουν γιά 
μάς ότι πρέπει νά συνεχίσωμεν τόν άγώνα. 
Πολλω μάλλον όταν βλέπωμεν, ότι οί 
θίγόμενοι άπό τις θέσεις τής άτήλης αύτής 
δέν προσπαθούν νά άναιρέσουν αύτά πού 
γράφομεν, άλλά εκείνον πού τά γράφει.

τού Διαβόλου, καί άφ* έτέρου, διότι άνα- 
λογίζεται πώς ή καρδιά τού φιλεύσπλα
χνου Πατέρα πληγώθηκε καί πάλι άπό 
τήν άφροσύνη ένός άσωτου παιδιού Του.

'Ένας τέτοιος άνθρωπος, πού παίρνει 
σάν δικά του τά σφάλματα των άδελφών 
του καί θρηνεί γι’ αύτά, είναι μία μικρο
γραφία τού Έπουρανίου Πατρός καί τού 
Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χριστού, ό οποίος 
ως γνωστόν, είναι «ό αιρων τού κόσμου 
τήν άμαρτίαν» (’Ιωάν, α' 29). ’Έτσι 
νοιώθουν, όσοι σκέπτονται όρθώς καί 
όσοι έχουν «νούν Κυρίου». ’Όχι, όμως, 
καί οί σύγχρονοι ’Ιωνάδες, άφοΰ αύτοί 
κρίνουν αύστηρότερα άπό τόν Δικαιο- 
κρίτην Θεόν.

Επιτίθενται μέ εμπάθειαν ,ομιλούν μέ 
κακότητα, έκφράζονται ειρωνικά έναν
τίον μας. Δέν άντιλαμβάνονται όμως ότι 
αύτή των ή έμπάθεια είναι ή καλύτερη 
έπικύρωσις των σκέψεων, πού προβάλ
λονται άπό τήν στήλη αύτή.

Οί κατήγοροί μας μάς κατακρίνουν 
ότι εις τεύχος τού Μαίου έ.έ.δέν έγρά- 
ψαμεν «εποικοδομητικόν άρθρον». . . ’Ή 
θελαν νά γράψωμεν «άναστάσιμον » 
άρθρον. Πόσον έχουν τυφλωθή οί εύλο- 
γημένοι! Δέν άντελήφθησαν, ότι τό τεύχος 
τού Μα'ίου τού παρόντος Περιοδικού δέν 
ήτο άναστάσιμον, άλλ’ άφιερωμένον εις 
τήν Ά γ. Ειρήνην. Προσεπαθήσαμε καί 
ήμείς νά εύρωμεν κάτι «άναστάσιμον» 
καί κάτι «εποικοδομητικόν» εις τό φύλ- 
λον Μα'ίου τού «Εκκλησιαστικού Άγώνος» 
πού είναι «Μηνιαία ’Ορθόδοξος ’Εκκλη
σιαστική Έφημερίς» καί πού θάπρεπε 
κατά τεκμήριον νά περιέχη έποικοδομη- 
τικήν ύλην. Καί δέν εύρομεν. Δέν μάς 
έκπλήττει τό γεγονός. Οί έπικριχαί μας, 
οσάκις γράφομεν έποικοδομητικά άρθρα 
μάς κατακρίνουν, διότι δέν γράφομεν 
μαχητικά καί έλεγκτικά κείμενα. Καί 
εάν γράφωμεν κάτι πού τούς ένοχλεί, 
τότε μάς κατακρίνουν διότι δέν γράφομεν 
εποικοδομητικά άρθρα. Βλέπετε ή άρετή 
τής αύτογνωσίας ώς καί έκείνη τής αί- 
δούς είναι δυσεύρετοι καί δυσκατόρθωτοι 
άρεταί.

Ή  στήλη αύτή άγωνίζεται έπί δύο 
περίπου χρόνια πάνω σ’ ένα καυτό θέμα. 
Θεωρούμεν εύλογίαν Θεού, ότι άρχισαν 
έπί τέλους νά άκούωνται καί ετέρων φωναί, 
ούχί άσθενείς, ώς ή ήμετέρα, άλλά ήχηραί 
καί βροντώδεις. Δοξάζομεν τόν Κύριον, 
διότι εύρομεν συνήγορον άναμφιλέκτου 
άρετής καί όσιότητος, τόν Πανοσιολο- 
γιώτατον Καθηγούμενον τής Τ. Μονής 
Ά γ. Διονυσίου τού Ά γ. "Ορους, τόν 
γνωστόν Γέροντα π. Γαβριήλ Διονυσιάτην. 
Μία έπιστολή του προς τήν ’Εφημερίδα 
«’Ορθόδοξος Τύπος» δημοσιευθείσα εις 
τό φ. τής 15ης Μαιου έ.έ. έδωσε τό πρέ- 
πον ράπισμα εις τούς έπικριτάς μας. ’Επι
κυρώνει καί σφραγίζει μέ τό κύρος ένός 
άγιου τις ίδικές μας πτωχές σκέψεις. 
Τέλος είμεθα ύποχρεωμένοι νά εΐπωμεν 
προς τούς έπικριτάς μας, ότι διά των άνω- 
τέρω άπαντήσαμεν διά πρώτην καί τελευ- 
ταίαν φοράν. Δέν έχομε, ούτε τόν χρόνον 
ούτε τήν διάθεσιν νά αποδυθώμεν εις ένα 
άκαρπον διάλογον μαζύ των.

Ο ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΑΜ ΒΡΟΣΙΟ Σ

Α Χ Ρ Ι  Β Ω Μ Ο Υ

Αγαπητέ «’Ορθόδοξε Τύπε»

Είδομεν κατ' αΰτάς εις θρησκευτικά 
περιοδικά έτερον «σημεΐον των καιρών». 
'Εκκλησιαστικήν έπανάστασιν μέ συν
θήματα Κάτω «ή Δεσποτοκρατία», «Κά
τω ή Πολιτειοκρατία»! Δηλαδή ζήτω ό 
Προτεσταντισμός, ζήτω ή οχλοκρατία.

Δέν άρνούμεθα ότι έγιναν λάθη άπό 
τήν διοικούσαν 'Εκκλησίαν, τά όποια 
καί ήμείς έν τώ μέτρω μας τά έπεσημά- 
ναμεν καί τά έπεκρίναμεν. Ά π ’ αύτοΰ 
όμως καί μέχρι τού νά ζητούμεν τήν κατά- 
λυσιν τής 'Ιεραρχίας είναι μεγάλη δια
φορά. Ό  μακάριος Παύλος λέγει, «έλεγ- 
ξον, έπιτίμησον», δέν λέγει έπαναστά- 
τησον. Ή  λέξις έπανάστασις εις τήν Α 
γίαν Γραφήν έννοεϊ κακήν χρήσιν. Ό  
προφήτης Δαβίδ «έπανέστησάν μοι μάρ- 
τυρες άδικοι, ά ούκ έγίγνωσκον, ήρώτων 
με». Εις τό Ά γ . Εύαγγέλιον. «έπανέ- 
στησαν λέγοντες (διά τόν Κύριον) ότι 
είπε, λύσατε τόν ναόν τούτον καί έν τρισίν 
ήμέραις οικοδομώ». Καί εις τάς Πράξεις 
τών Αποστόλων' «έπανέστησαν δέ τινες 
έκ τής συναγωγής τών Λιβερτίνων καί 
Κυρηναίων συζητοΰντες τφ Στεφάνω».

Έπανάστασις ’Εκκλησιαστική μέ οχλο
κρατίαν καί συνθήματα άνατρεπτικά δέν 
έχει πνεύμα Χριστού. Δέν είναι έργον τού 
λαού ή έξέγερσις έναντίον τής 'Εκκλη
σίας καί δή διά διοικητικά πράγματα. 
Ο λαός έχει θέσιν, όταν πρόκειται περί 

πίστεως, περί αιρέσεων κ.λπ. Εις τά 
διοικητικά αρμόζει «ό τρώσας καί ίάσε- 
ται». Αύτοί πού έπταισαν, αύτοί είναι 
οί άρμόδιοι νά τά διορθώσουν. Ημείς 
έχομεν καθήκον νά προσευχώμεθα εις 
τόν Θεόν, όπως προσηύχοντο οί Πιστοί 
διά τόν Πέτρον, ότε έθετο αυτόν έν φυλακή 
ό Ηρώδης μέ σκοπόν νά τόν θανατώση.

Καί έρωτώμεν τούς νέους αύτούς «σω- 
τήρας τού λαού», όταν λύνουν «κάτω ή 
Δεσποτοκρατία» τί έννοοΰν; Θά άπαν- 
τήσουν άσφαλώς. «Τήν σημερινήν». 
Καί ό σκοπός των είναι πρόδηλος· «σή- 
κω σύ, νά κάτσω έγώ». Αύτό είναι τό 
μέγα σύνθημα τής ’Εκκλησιαστικής των 
Έπαναστάσεως. Φοβούμεθα ότι έπεσαν 
θύματα σκοτεινών δυνάμεων. Διότι τούς 
γνωρίζομεν τούς πρωτεργάτας ώς πιστά 
τέκνα τής ’Εκκλησίας καί ζηλωτάς τής 
δόξης τού Κυρίου.. . Είναι καιρός τώρα 
δι’ έπαναστάσεις; Τό Κράτος, ή Κυβέρ- 
νησις, όλος ό φρόνιμος λαός, προσπα
θούν νά συγκρατήσουν τήν ένότητα τού 
λαού ένώπιον τών διαβλεπομένων έξωτε- 
τικών κινδύνων καί ήμείς νά διεγείρωμεν 
τόν λαόν εις έσωτερικάς έπαναστάσεις; 
Δέν έννοοΰμεν τίποτε άπό τό παρελθόν 
νά παραδειγματισθώμεν; Θέλομεν νά 
άντιγράψωμεν τούς βυζαντινούς προγό
νους μας, τών πρό τής Άλώσεως χρό
νων; Οί έπιδρομεΐς Τούρκοι έξισλάμιζαν 
δυναστικώς έκατομμύρια Χριστιανών εις 
τήν Ανατολήν, έφθασαν εις τά πρόθυρα 
τής Πόλεως καί οί έν άρχή θρησκευτικοί 
καί πολιτικοί ήγήτορες ήσχολούντο μέ 
μικρολεπτομερείας θεολογικάς!

Εύχόμεθα, όπως ό Πανάγαθος Θεός, 
ό Δομήτωρ τής ’Εκκλησίας, νεύση άγαθά 
εις τούς ζηλωτάς αύτούς καί έννοήσουν 
ότι ό Κύριος ευλογεί τούς εύαγγελιζο- 
μένους τήν ειρήνην καί ούχί τούς δημε- 
γέρτας.

Έ ν τή Ί. Μονή Διονυσίου 18-4-76 
Ό  Καθηγούμενος αύτής Ά ρχ. ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΕΠΙΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ
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Γ ρ ά ψ ε ι :

ό κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 
’Αντιστράτηγος έ.ά.

’Επίτιμος ’Αρχηγός Χωροφυλακής

*0 αστυνομ ικός θεσμός ε ίνα ι πανάρχαιος· χ ά νετα ι ε ις  τά  βάθη τω ν  α ιώ 
νω ν . "Ο πω ς τό κακόν , τό έγκλημ α  , ή αδικ ία  ίνεφ α νίσ θ η σ α ν  άπό τω ν  πρώ 
τω ν  βη μ ά τω ν  τή ς  ά νθρω πότητος , οΰτω  κα ί ή ιδέα τή ς δ ιώ ξεω ς κ α ί τή ς  τ ι
μ ω ρ ία ς τοΰ άδικοπραγούντος καί ά ντ ικ ο ιν ω ν ικ ώ ς δρώ ντος άνεφ ά νη  άπό τής 
ιδ ία ς ε π ο χ ή ς .

Ε ις ολας τά ς μ ορφ άς τή ς κο ινω ν ία ς εύρίσκομεν τόν ά στυνομ ικόν θεσμόν . 
Δ ιά  τοϋτο  ή ά στυνομ ία  ϋπήρξεν άνέκαθεν σ υνυφ ασμ ένη  μέ τή ν Π ολιτε ίαν  
κα ί ή όργάνω σις κα ί ή ά νά π τυ ξ ις  τα ύ τη ς έξηρτώ ντο  έκ τή ς όργανώ σεω ς καί 
έξελ ίξεω ς τή ς  Π ο λ ιτ ε ία ς .

Έ ν ε κ α  τούτου  ή άστυνομ ία  δέν ελειψ εν  άπό τή ν  ζω ή ν  ούδενός τω ν  ά ρ- 
χ α ίω ν  λ α ώ ν , όπ ω ς δέν λ ε ίπ ε ι κα ί άπό τή ν ζω ή ν  τω ν  σημ ερ ινώ ν Κ ρ α τώ ν . 
« Ε ίνα ι μ ία  κ ο ινω ν ική  λε ιτο υ ρ γ ία  δ π ω ς ή γλώ σ σ α  , τό έθιμον , τό δίκαιον καί 
ή θρησκεία κα ί ά να πτύσ σ ετα ι εις κάθε άνθρω πίνη ν κ ο ινό τη τα , δπου ύ φ ίσ τα ν- 
τα ι κ ο ινω ν ικα ί σ χ έσ ε ις , ά φ οϋ  καμ μ ία  κο ινω ν ία  δέν μπορεί νά  ύπάρξη έάν 
δέν έπ ικρατή  τ ά ξ ις » .

Σ υ νεπ ώ ς δέν ήτο δυνατόν νά λείπη  κα ί άπό τήν έπα να στατημ ένην ’Ελ
λ ά δ α , δπ ω ς δέν έλ ε ιψ ε κα ί άπό τή ν  υπόδουλον ’Ε λλάδα  .

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ'

Τά άστυνομικά πράγματα κατά τήν περίοδον τοϋ 
Καποδιστρίου.
Ή  δημοσία άσφάλεια κατά τήν Καποδιστριακήν 
περίοδον.
Νέαι όργανωτικαί προσπάθειαι. Ή  Εθνική  
Συνέλευσις.
Μετακαποδιστριακή περίοδος.
Επίλογος.

Τά άστυνομικά πράγματα 
κατά τήν περίοδον τοΰ 

Καποδιστρίου.
Ό  έκλεγείς Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος 

Ίωάνν. Καποδίστριας άφίκετο εις τήν 
Πατρίδα τήν 7-1-1828. Ή  έσωτερική κα- 
τάστασις τοΰ Κράτους εύρισκετο είς 
άπελπιστικήν κατάστασιν. Τά πάντα 
εκειντο είς καπνίζοντα έρείπια, υστέρα 
άπό ενα έπταετή πόλεμον, μέ ένα βάρβα
ρον καί στυγνόν κατακτητήν. Ό  ’Ακα
δημαϊκός Δ. Κόκκινος είς τήν ιστορίαν 
του «'Ελληνική ’Επανάστασις» γράφει 
περί τής κρατούσης έν τή χώρμ τάξεως 
κατά τήν έποχήν άφίξεως τοϋ Καποδί- 
στρια: «Ή  άναρχία είχε κορυφωθή κατά 
τάς ήμέρας έκείνας είς τό μικρόν τμήμα 
τής χώρας, πού δέν κατεπατεϊτο υπό τοϋ 
έχθροΰ καί πού άποτελοϋσεν είς τήν πρα
γματικότητα τήν 'Ελλάδα πού ήρχετο νά 
κυβερνήση ό Καποδίστριας. Ή  άντικυ- 
βερνητική ’Επιτροπή δέν είχε πράγματι 
έξουσίαν παρά εις Αίγιναν, όπου ήδρευε 
μετά τής Βουλής, είς τόν Πόρον καί είς 
τάς νήσους τοϋ Αιγαίου διά τοΰ Μια- 
ούλη, τοϋ άντικαταστήσαντος τόν κατά 
τήν 28 Δεκεμβρίου έγκαταλείψαντα 
τήν θέσιν Κόχραν. Ή  ’Αργολίς καί ή 
Κορινθία εύρίσκοντο είς τήν διοίκησιν 
τών στρατιωτών τών άτάκτων σωμάτων, 
τών όποιων τά πρωτόγονα ένστικτα είχε 
διεγείρει ή πείνα. Ό  Κολοκοτρώνης, τοϋ 
όποιου τήν έπέμβασιν έζητοΰσαν οί 
κατατυραννούμενοι κάτοικοι, διά νά άπο- 
φύγη τήν διά τών όπλων ένέργειαν, συ - 
βούλευε νά έχουν ύπομονήν εως ότυυ 
έλθη ό Κυβερνήτης. Ό  Γρίβας είχε όρί- 
σει είς τούς κατοίκους τοΰ Ναυπλίου 
προθεσμίαν μέχρι τής έπομένης 7 ’Ιανου
άριου, κατά τήν όποιαν &ν δέν ίκανοποι- 
οϋσαν τά αίτήματά του θά έβομβάρδιζε 
τήν πόλιν καί θά έξαπέλυε τούς ένοπλους 
του έναντίον τών οικιών. Οί κάτοικοι, 
κατά τόν Σπηλιάδην, είχον κλεισθή είς 
τά σπίτια των κλαίοντες καί όδυρόμενοι 
δΓ όσα θά ύφίσταντο κατά τήν έπομένην» 
• ’Εκ τών άνωτέρω προκύπτει ότι είς τά 

άπελευθερωθέντα έδάφη άντί νά άποκα- 
τασταθή ή τάξις καί ή είρήνη έπεκράτει 
πλήρης άναρχία. "Αν τοιαύτη ήτο ή 
κατάστασις είς τήν ξηράν, δέν ήτο καλυ- 
τέρα είς τήν θάλασσαν. Ή  πειρατεία 
ώργίαζεν έξ ής αιτίας καί ξέναι δυνάμεις 
κατεσυκοφάντουν τήν χώραν μας καί 
διά τών έπεμβάσεων έταπείνωνον τήν 
Κυβέρνησιν, χωρίς νά άποκλείουν καί 
έμμέσους άπειλάς. Έ ξ άναφορών τών 
τότε Υπουργών, ύποβληθεισών είς τόν 
Κυβερνήτην πρός ένημέρωσίν του, προ
κύπτουν όχι μόνον τά άνωτέρω, άλλ’ ότι 
αύται άπέδιδον σαφώς τήν πραγματικό-

-
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τητα. Ό  'Υπουργός των Εσωτερικών 
καί τής ’Αστυνομίας ’Αναστάσιος Λόντος 
τήν 26-1-1828 άνέφερεν εις τόν Κυβερ
νήτην ότι ούτε εις τήν Στερεόν, οΰτε εις 
τήν Πελοπόννησον ΰπήρχον διοικητικοί 
άρχαί. Αί έγκατασταθεΐσαι είχαν παρα- 
λύσει όλοσχερώς ένεκα έλλείψεως πόσης 
ισχύος έκ μέρους τής Κυβερνήσεως. Οί 
Νομάρχαι εύρίσκοντο εις μικρός σχέσεις 
μέ τό κέντρον. Παρόμοιας άπογοητευ- 
τικάς άναφοράς ύπέβαλον καί οί άλλοι 
ύπουργοί. Ή  έξουσία είχε φθόσει εις 
τοιοΟτον άπελπιστικόν σημεΐον, ώστε 
ήτο ανίκανος διά πάσαν έπιβολήν.

Ό  Κυβερνήτης αφού ένημερώθη καί 
συνεπλήρωσε τάς πληροφορίας του περί 
Ελλάδος, έστόθμισε ταύτας μετά με
γάλης προσοχής, έλαβε τάς άποφάσεις 
του καί άκολούθως ήρξατο τού όργανω- 
τικοϋ του έργου, κατ’ άρχάς μέν έν Αί- 
γίνη, όπου ήτο ή Πρωτεύουσα καί βρα- 
δύτερον έν Ναυπλίιρ, όπου έν τφ μετα
ξύ μετεφέρθη ή έδρα τής Κυβερνήσεως. 
Ό  μέγας έκεϊνος άνήρ μέ τήν υπέρ 30ετή 
διπλωματικήν πείραν, άντελήφθη τήν 
έπικρατοΟσαν κατάστασιν καί τά έμπό- 
δια εις τό όποια προσέκρουσε μέχρι τότε 
ή Διοίκησις εις τήν προσπάθειαν τής 
όργανώσεως τού Κράτους, ώστε νά έμφα- 
νίση εις τάς Ευρωπαϊκός Κυβερνήσεις 
τήν χώραν ώς εύνομουμένην.Σκοπών έπο- 
μένως νά όργανώση τό Κράτος κατά τά 
Ευρωπαϊκά πρότυπα καί νά δημιουργήση 
έσωτερικήν διοίκησιν «ίσχύουσαν μόνον 
διά τών νόμων καί νά δυνηθή νά διασώση 
τήν χώραν άπό τήν φρικτήν αναρχίαν 
καί νά όδηγήση ταύτην εις τήν πρόοδον 
τής ’Εθνικής καί πολιτικής άναγεννή- 
σεως», προσεκάλεσε τήν Βουλή, έπί 
άπειλή άναχωρήσεως «εις τήν γενέθλιον 
έστίαν», νά έκδώση ψήφισμα διά τοϋ 
όποιου νά έγκρίνη όπως μή τηρηθή τό 
ύπό τής ’Εθνικής Ιυνελεύσεως καθιε- 
ρωθέν καθεστώς, αλλά άνατεθή εις τού
τον ή εύθύνη τής διακυβερνήσεως τής 
χώρας. Ή  Βουλή παρ’ ότι δέν είχε τοιαύ- 
την έξουσιοδότησιν, έν τούτοις έπειδή 
«αί περιστάσεις τής πατρίδος ήσαν δειναί 
καί δέν έσυγχώρουν, οΰτε συγχωρούν 
τήν ένέργειαν τού έν Τροιζήνι έπικυρω- 
θέντος καί έκδοθέντος πολιτικού συστή
ματος καθ’ όλην αυτού τήν διάρκειαν. ..»  
έξέδωκε τό ύπ’ άριθ. ΝΗ]18-1-1828 Ψή
φισμά της. Διά τούτου ή διοίκησις τής 
’Επικράτειας έρρυθμίσθη προσωρινώς 
καί μέχρι τής συγκροτήσεως τής Δ-. 
’Εθνικής Συνελεύσεως, ήτις ήθελε συ- 
νέλθη έντός τού μηνάς ’Απριλίου 1828, 
ώς άκολούθως:

’Αντί τής Βουλής καί τής Άντικυβερ- 
νητικής ’Επιτροπής έδημιουργήθη έν 
Συμβούλιον έξ 27 μελών, όνομασθέν 
Πανελλήνιον, εις τό όποιον κατά τό ψή
φισμα, μετέχει μετά τού Κυβερνήτου 
τών έργων καί τού υπευθύνου τής Κυί ερ- 
νήσεως, έως τής συγκροτήσεως τής ’Ε
θνικής Συνελεύσεως. Τό Πανελλήνιον 
διηρέθη εις τρία Τμήματα μέ αντικείμενα 
τήν οικονομίαν, τά έσωτερικά πράγματα 
καί τήν ώπλισμένην δύναμιν τής ξηράς 
καί τής θαλάσσης. Ή  ευθύνη διοική- 
σεως τών έν λόγω τμημάτων άνετίθετο εις 
τρία μέλη, ό έπικεφαλής τών όποιων 
ώνομάσθη Πρόβουλος ('Υπουργός). Με
τά τήν ρύθμισιν τού Κυβερνητικού θέμα
τος καί τήν έκλογήν τών μελών τού Πα
νελληνίου ό Κυβερνήτης προέβη ταχύ
τατα εις τήν περαιτέρω όργάνωσιν τού 
Κράτους, διότι ή έσωτερική κατάστασις, 
ή όποια περιεγράφη άνωτέρω καί ό έξω- 
τερικός κίνδυνος δέν έπέτρεπον άλλην

άναβολήν. Πρώτον μέλημά του λοιπόν 
ύπήρξεν ή δημιουργία έθνικοΰ στρατού, 
τό μέν διά τήν διεξαγωγήν τού πολέμου, 
τό δέ διά τήν έξουδετέρωσιν καί διά- 
λυσιν τών συμμοριών, τάς όποιας είχον 
συμπήξει οί άτακτοι στρατιώται, οίτινες 
έλυμαίνοντο κυριολεκτικώς τήν χώραν. 
Μετά ταΰτα άφοΰ έπέλυσε καί τό θέμα 
τής άρχηγίας τών ένοπλων δυνάμεων 
διά τής δημιουργίας πολεμικού Συμβου
λίου, έπροχώρησεν εις τήν καταπολέ- 
μησιν καί έξουδετέρωσιν τής πειρατείας 
εις τό Αίγαϊον. Πρός τούτο ό Κυβερνήτης 
έλαβε δρακόντεια μέτρα. Οί πειραταί 
έχοντες, όρμητήρια τήν νήσον Γραμβοΰ- 
σαν παρά τήν Κρήτην καί τάς Βορείους 
Σποράδας έλυμαίνοντο τήν θάλασσαν. 
Αί ξέναι δυνάμεις ένεκα τούτου έδυσφή- 
μουν τήν 'Ελλάδα καί πολλαπλώς τήν 
έζημίωναν. Έξέδωκε λοιπόν ψήφισμα 
ύπό ήμερομηνίαν 3-2-1828 διά τού όποιου 
έρρύθμιζε τάς ύποχρεώσεις τών πλοιο
κτητών, έπί σκοπώ έκκαθαρίσεως τών 
πλεόντων εις τό Αίγαϊον πλοίων. ’Αλλά  
ό Κυβερνήτης δέν ήρκέσθη μόνον εις 
τό άνω μέτρον. Άπεφάσισε τήν λήψιν 
δραστηριωτέρων μέτρων διώξεως τών 
πειρατών. Τό έργον τούτο άνέθεσεν εις 
τόν ναύαρχον Ά νδρ. Μιαούλην. Ό  έν
δοξος ναύαρχος κατώρθωσε νά έκκαθα- 
ρίση τό Αίγαϊον άπό τούς πειρατάς, κατα- 
βυθίσας ή αίχμαλωτίσας περί τά 70 πει
ρατικά πλοία. Ταύτοχρόνως μονάδες 
τού ’Αγγλικού στόλου τής Μεσογείου 
κατέστρεψαν τό όρμητήριον τών πει
ρατών εις τήν Γραμβοΰσαν. Διά τήν αυ
στηρόν καί παραδειγματικήν τιμωρίαν 
τών συλλαμβανομένων πειρατών ίδρυσε 
ναυτοδικεΐον, τό όποιον έπέβαλε πρά
γματι αύστηράς ποινάς. Διά τών μέτρων 
τούτων έξηφανίσθη ή πειρατεία άπό τάς 
Έλληνικάς θαλάσσας έντός διμήνου άπό 
τής άναλήψεως τής έξουσίας ύπό τού 
Κυβερνήτου, ή όποια είχεν, ώς προελέχθη 
δυσφημήσει τήν χώραν εις τό έξωτερικόν. 
Ή  έξουδετέρωσις τής πειρατείας σο- 
βαρώς άνύψωσε τό κύρος τού Κυβερνήτου 
όχι μόνον εις τό έσωτερικόν, άλλά καί 
εις τό έξωτερικόν. 'Ο Πρέσβυς τής ’Αγ
γλίας Κάνιγκ δραττόμενος τής ευκαι
ρίας έγραφε πρός τόν Κυβερνήτην «Κύ
ριε Κ όμ η .. .  Ή  μέχρι τοΰδε έκβασις 
τών άγώνων Σου εις παΰσιν τής πειρα
τείας καί εις σύστασιν μιάς άρχής εύτα- 
ξίας εις τό έσωτερικόν τής Ελλάδος, μάς 
έγγυάται καί περί τών μετά ταΰτα άγώ
νων τής έξοχότητός Σ ου.. . .»  «Τά λη- 
φθέντα μέτρα δέν άποκατέστησαν τήν 
έλευθερίαν τών θαλασσών μόνον. Καί 
εις τήν ξηράν ή ληστεία περιωρίσθη 
αίσθητώς, ώς έκ τής έπακολουθησάσης 
όργανώσεως τής διοικήσεως καί τής 
έντάξεως τών άτάκτων ύπό τήν αυστηρόν 
στρατιωτικήν πειθαρχίαν.

’Ακολούθως διά του Γ. Ψηφίσματος 
τής 13-4-1828 προέβη εις τήν όργάνωσιν 
τής Διοικήσεως πρός τόν σκοπόν «όπως 
όροθετηθή καί διοργανωθή τό έσωτερικόν 
τής χώρας». Βάσει τού Συντάγματος τής 
Τροιζήνος διήρεσε τήν ’Επικράτειαν εις 
Τμήματα (Νομούς), 7 εις τήν Πελοπόν
νησον καί 6 εις τάς νήσους. Διά τήν Στε
ρεόν Ελλάδα ούδέν μέτρον έλαβε, λό
γω τών πολεμικών έπιχειρήσεων καί άφη
σε τό έργον τούτο δι’ άργότερον. Εις τάς 
συσταθείσας έπαρχίας διώρισεν ώς διοι- 
κητάς ’Εκτάκτους ’Επιτρόπους. Ούτοι 
«όφείλουν νά πληροφορώσι τήν Κυβέρ- 
νησιν περί τής έσωτερικής καταστά- 
σεως τού Τμήματος εις τό όποιον θέλουν 
περιέρχεσθαι καί διατρίβειν. ‘Οφείλουν

δέ νά έκτελούν ώσσύτως καί τάς όποιας 
θέλουν λαμβάνει διαταγάς τάς άφορώσας 
τόν όργανισμόν τών διαφόρων κλάδων 
τής δημοσίας ύπηρεσίας εις τά διάφορα 
τμήματα». Οί Έκτακτοι ούτοι Επίτροποι 
ήσαν τά άνωτέρω όργανα τής Κυβερνή
σεως εις τήν περιφέρειαν ώς οί σημερινοί 
Νομάρχαι, καί έμερίμνουν διά τήν έφαρ- 
μογήν τών κυβερνητικών άποφάσεων. 
Ωσαύτως ήσαν υπεύθυνοι διά τήν όμαλήν 
λειτουργίαν τών δημοσίων υπηρεσιών 
καί τήν άσφάλειαν τής έπαρχίας των.

Έ ν συνεχείμ ό Κυβερνήτης έξέδωκε 
τό ύπ’ άριθ. 1747 άπό 16-4-1828 Διάταγμα 
περί τού διοικητικού όργανισμού τού 
Κράτους. Διά τού Διατάγματος έκείνου 
«Έκαστον τμήμα ύποδιαιρεΐται εις τάς 
έξ ών σύγκειται έπαρχίας καί αύται πάλιν 
εις πόλεις, κώμας καί χωρία. . .  'Η κεν
τρική πόλις έκάστης έπαρχίας έχει, ώς 
καί πρότερον μίαν Δημογεροντίαν Επαρ
χιακήν. Ή  Δημογεροντία αΰτη συνίσταται 
άπό τρία ή πέντε μ έλ η .. .  Έκαστον χω- 
ρίον έχει Δημογέροντας άναλόγως τού 
άριθμοΰ τών οικογενειών των. Τά Χω
ρία, τά έχοντα έκατόν οικογένειας, έκλέ- 
γουν ένα Δημογέροντα, τά διακοσίας 
δύο· τά τριακοσίας, τρεις· τά τετρακο- 
σίας καί έπέκεινα τέσσαρας. Ό  άριθμός 
τών Δημογερόντων έκάστης πόλεως καί 
κώμης θέλει κανονισθή κατά τήν αύτήν 
άναλογίαν». Οί Δημογέροντες βάσει τού 
νόμου έξελέγοντο μεταξύ τών εύΰπο- 
λήπτων πολιτών, τών καταβαλλόντων 
περισσοτέρους φόρους καί ήλικίας άνω- 
τέρας τών 35 έτών. Ώ ς έκλογεΐς καθωρί- 
σθησαν όλοι οί πολϊται έχοντες πλήρη 
τά 25 έτη. Οί έκλεγόμενοι Δημογέροντες 
όμοΰ μετά τού Εκτάκτου Επιτρόπου έξέ- 
λεγον δύο ή τρεις Δημογέροντας, έκ τών 
όποιων ό είς ή οί δύο ένωμένοι μέ τούς 
Δημογέροντες τής κεντρικής πόλεως 
τής ’Επαρχίας, έσχημάτιζον τήν Επαρ
χιακήν Δημογεροντίαν. Έκ τών άνωτέρω 
προκύπτει ότι τό προϊσχΰσαν καθεστώς 
παρέμεινε, βελτιωθέν. Οί Δημογέροντες 
ήσαν τά κατώτερα όργανα τής τοπικής 
αύτοδιοικήσεως. Τά καθήκοντα τούτων 
έρρυθμίσθησαν διά τών ύπ’ άριθ. (88 
άπό 19-4-1828) Γενικών όδηγιών. Τά 
καθήκοντα τών- Δημογερόντων άνεφέ- 
ροντο είς ύποθέσεις τοπικής αύτοδιοι- 
κήσεως, ύγείας, έλέγχου τών τιμών καί 
άλλων καθημερινών τών κατοίκων άσχο- 
λιών.

Παραλλήλως ή Κυβέρνησις προέβη 
είς τήν συγκρότησιν καί όργάνωσιν καί 
τών λοιπών κρατικών ύπηρεσιών. Διά 
τήν ’Αστυνομίαν άπεφάσισε τήν σύστασιν 
άστυνομικοΰ συστήματος αΰστηροΰ κατά 
τά Εύρωπαϊκά πρότυπα, πλήν ή γενική 
τού Κράτους κατάστασις δέν έπέτρεψε 
τήν πλήρη έφαρμογήν τής άποφάσεως.

Είς τό Ναύπλιον, τήν πρωτεύουσαν 
τού Ελληνικού Κράτους, ΐσχυε τό άστυ- 
νομικόν καθεστώς, τό όποιον ΐσχυε καί 
είς τήν υπόλοιπον χώραν. Είχεν ίδρυθή 
Γενική ’Αστυνομία ύπό Γενικόν ’Αστυ
νόμον. Ό  Κυβερνήτης είς τό όργανω- 
τικόν του πρόγραμμα περιέλαβε καί τήν 
άστυνομίαν Ναυπλίου, διότι ήθελεν είς 
τήν Πρωτεύουσαν νά έπικρατή τάξις, 
άσφάλεια καί ήσυχία, ώστε τό Κράτος 
νά έμφανίζεται εύνομούμενον καί πολιτι- 
σμένον καί νά μή δίδη λαβήν πρός συκο
φαντίαν άπό μέρους τών έχθρών τής Ε λ 
λάδος. Ίδρύθη λοιπόν είς τό Ναύπλιον 
ιδία ’Αστυνομία, όνομασθεΐσα Πολιταρ- 
χία. Ή  ’Αστυνομία αΰτη άπαρτίσθη έκ 
48 Πολιτοφυλάκων, κατανεμηθέντων είς 
4 δωδεκαρχίας ύπό 4 δωδεκάρχας. Ό
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άρχηγός τής ’Αστυνομίας ταύτης ώνο- 
μάσθη Πολιτάρχης καί ΰπήγετο άπ’ 
εύθείας εις τήν Γραμματείαν τών Εσω
τερικών. Τό άξίωμα τοΰτο παρείχετο είς 
άνδρας κύρους καί έπιβολής. Πολιτάρχης 
τόν Φεβρουάριον τού 1828 διωρίσθη ό 
’Ιταλός φιλέλλην Συντ]ρχης Βικέντιος 
Πίζα. Ή  νεοσύστατος αΰτη άστυνομία 
είχε νά άντιμετωπίσει σοβαρά καί πολύ
πλοκα προβλήματα, ώς ήσαν ή κατα
σκοπεία καί προπαγάνδα, καί πολιτικοί 
μηχανορραφίαι, ό έλεγχος τών έκεί 
καταφευγόντων πάσης φύσεως ξένων, 
ήμεδαπών καί άλλοδαπών, ή παροχή α
ρωγής είς άναξιοπαθούντας, πολλοί τών 
όποιων ήσαν άγωνισταί, ή σύλληψις 
τών λιποτακτών, ή προστασία τής ζωής 
καί περιουσίας τών πολιτών καί πλήθος 
άλλων άστυνομικής φύσεως ύποθέσεων.

Ή  τάξις καί ή άσφάλεια εΰρίσκετο 
είς οίκτράν κατάστασιν, διότι έπερίσ- 
σευεν ή άταξία καί ή άδικοπραγία καί 
έπόμενον ήτο οί κακοποιοί καί οί άλλοι 
παραβάται τού νόμου νά μή βλέπουν μέ 
κατανόησιν τήν άστυνομίαν. Ό  Γάλλος 
’Ακαδημαϊκός Μισώ, δστις έπεσκέφθη 
τό Ναύπλιον τό 1830 έγραφε: « . .  . .Είς 
τούς δρόμους καί τά σπίτια δέν συναντάς 
εί μή άνέργους. Ή  άθλιότης καί ή άνεργία 
είναι τά δύο χαρακτηριστικά τού πλη
θυσμού. . . .  Καί όπως καταλαβαίνει ό 
καθείς μιά πόλις κατοικουμένη άπό άργο- 
σχόλους καί έξαθλιωμένους άνθρώπους 
δέν είναι εύκολοκυβέρνητος καί έκπλήσ- 
σομαι, διότι έθεώρησαν ώς έγκλημα τό 
γεγονός ότι ό Πρόεδρος (Καποδίστριας) 
ώργάνωσε άστυνομία». Κατά τό 1831 
Πολιτάρχης ήτο ό Κακλαμανος δστις 
έκ τών άνακρίσεων έφαίνετο μϋημένος 
είς τήν συνωμοσίαν δολοφονίας τού Ί. 
Καποδιστρίου, διότι είχε όρίσει τούς 
δύο πολιτοφύλακας, οί όποιοι παρηκο- 
λούθουν τούς Μαυρομιχαλέους καί οί 
όποιοι είχον μυηθή είς τήν συνωμοσίαν. 
Ή  άστυνομία Ναυπλίου λόγω τής άνω- 
τέρω κατηγορίας άπώλεσε τήν έμπιστο- 
σύνην τής Κυβερνήσεως καί ώς έκ τού
του τήν 9-10-1831 διελύθη. Μετά τήν 
διάλυσιν καί είς τό Ναύπλιον ΐσχυσε τό 
καθεστώς τό όποιον ίσχυε καί είς τήν 
ύπόλοιπον Ελλάδα. Είς τάς έπαρχίας 
ή άστυνομία ήσκείτο ΰπό άστυνόμων 
διοριζομένων ύπό τών ’Εκτάκτων ’Επι
τρόπων καί έγκρινομένου τού διορισμού 
των ύπό τής Κυβερνήσεως. Διά τήν άσκη- 
σιν τών καθηκόντων των οί άστυνόμοι 
διέθετον προσωπικόν (γραμματέα καί 
ύπογραμματέα) καί έκτελεστικά δργανα, 
τούς πολιτοφύλακας. Οί τελευταίοι διω- 
ρίζοντο ύπό τών ’Εκτάκτων ’Επιτρόπων. 
Είς τά χωρία καί τάς κωμοπόλεις άστυ- 
νομικά καθήκοντα περιωρισμένης κλί- 
μακος ήσκουν, ώς καί πρότερον, οί Δη
μογέροντες. Είς τάς μεγάλας πόλεις καί 
τάς περισσοτέρας νήσους διωρίζοντο 
ύπό τών ’Εκτάκτων ’Επιτρόπων Πολι- 
τάρχαι, ύγειαστυνόμοι, ύγειαστυνομολι- 
μενάρχαι, οί όποιοι διέθετον άστυνομικούς 
κλητήρας, «ροερχομένους έκ τών άτά- 
κτων στρατευμάτων.

Αί άστυνομικαί άρχαί έκτος τών κυ
ρίων των καθηκόντων έπεφορτίζοντο 
καί μέ πλήθος άλλων καθηκόντων ξένων 
πρός τήν άποστολήν των, ώς συμβαίνει 
δυστυχώς καί σήμερον άκόμη. Τότε όμως 
ή Κυβέρνησις, λόγω τού πολέμου καί 
τής άτελοϋς συγκροτήσεως τού Κράτους 
δέν διέθετε έτερα δργανα καί μέσα, διά 
τούτο άπευθύνετο είς τήν άστυνομίαν 
διά πλήθος ξένων πρός αύτήν ύποθέσεων 
τών πολιτών καί τού Κράτους. ’Ακόμη

τά άστυνομικά δργανα παρείχον τάς 
ύπηρεσίας των καί είς τάς δικαστικάς άρ- 
χάς διά τής έπιδόσεως δικογράφων καί 
έκτελέσεως τών άποφάσεων. Διά τούς 
άγνώστου διαμονής κατηγορουμένους ή 
άστυνομική άρχή ύπεχρεοϋτο νά γνωστο- 
ποιήση πρός τόν άπόντα κατηγορού
μενον δι’ άστυνομικού ύπηρέτου κηρύτ- 
τοντος μεγαλοφώνως έν τώ μέσω τής 
πλατείας τής πόλεως, δτι δύναται νά 
άπολογηθή, έάν ήθελεν, έντός 24 ήμε- 
ρών».

Τά άστυνομικά δργανα έλαμβάνοντο 
άπό τά άτακτα, ώς έπί τό πλεΐοτον, πολε
μικά σώματα τών άγωνιστών, καί έκλη- 
ρονόμησαν δλα τά έλαττώματα έκείνων. 
Ταΰτα έστεροΰντο οίασδήποτε καταρτί- 
σεως καί έν τή πράξει άπεδείχθησαν 
άκατάλληλα διά τό νέον των προορισμόν. 
Έδικαιςλογούντο όμως, διότι είς ούδε- 
μίαν ύπεβάλλοντο προπαίδευσιν, οί δέ 
νόμοι ή δέν ύπήρχον ή ήσαν άσαφεϊς. 
Αί άποστελλόμεναι όδηγίαι δέν έφθαναν 
είς άπάσας τάς περιοχάς, οΰδέ κατενο- 
οΰντο ύπό πάντων τών οργάνων.

Ή  δημοσία ασφάλεια 
κατά τήν περίοδον τοΰ 

Καποδιστρίου.

Παραλλήλως πρός τά μέτρα άσκήσεως 
τής άστυνομικής έξουσίας ό Κυβερνήτης 
έλαβε μέτρα καί διά τήν έμπέδωσιν τής 
δημοσίας άσφαλείας έν τή χώρα, διότι 
έπίστευεν δτι άνευ έμπεδώσεως τού αι
σθήματος άσφαλείας είς όλόκληρον τήν 
’Επικράτειαν δέν ήτο δυνατόν ούτε ό πό
λεμος νά συνεχισθή, ούτε ή οικονομι
κή άνόρθωσις νά έπέλθη. Άπεφάσισε 
λοιπόν τήν συγκρότησιν Ιδίας ένοπλου 
δυνάμεως, ικανής νά φέρη είς πέρας τό σο
βαρόν τούτο έργον, έφ’ όσον ώς άνωτέ- 
ρω άναφέρεται, συμμορίαι κακοποιών 
έλυμαίνοντο τήν ύπαιθρον χώραν καί κα- 
τεδυνάστευον τούς φιλησύχους πολίτας. 
Τήν εύθύνην διοικήσεως τής δυνάμεως 
ταύτης τήν όποιαν άπεκάλεσεν «’Εκτε
λεστικήν Δύναμιν Πελοποννήσου» ή «Πο
λιτικήν Φρουράν» (Χωροφυλακήν), άνέ- 
θεσεν είς τόν γενναΐον καί άκρως άκεραί- 
ου χαρακτήρος άγωνιστήν ’Ιωάννην Μα- 
κρυγιάννην (Μάρτιος 1828). Αΰτη άπετε- 
λεϊτο έκ μιας πεντακοσιαρχίας, μέ έδραν 
τό Ά ργος. Ή  έν λόγω δύναμις ΰποδιη- 
ρέθη είς πεντηκονταρχίας καί κατενε- 
μήθη είς τάς έπαρχίας τής Πελοποννή
σου, πλήν τής Άργολίδος, δπου ήτο ή 
έδρα τής ’Εκτελεστικής δυνάμεως. Οί άν- 
δρες τής δυνάμεως ταύτης προήρχοντο 
έκ τών διακριθέντων κατά τόν πόλεμον 
άγωνιστών. Έ ργον τής ’Εκτελεστικής 
Δυνάμεως ήτο ή έξασφάλισις τής ήσυχίας 
τών πολιτών, ή πάταξις τής ληστείας, 
τής ζωοκλοπής καί τών άλλων άδικημά- 
των κατά τής ζωής καί περιουσίας. ’Επί
σης ή δύναμις αΰτη άσφαλείας ήτο ΰπεύ- 
θυνος καί διά τήν δίωξιν τών στασια
στών καί τών έπιβουλευομένων τήν 
έννομον γενικώς τάξιν. Τό Σώμα τούτο 
ήτο ό πρόδρομος τής Χωροφυλακής καί 
σπουδαίας προσέφερεν ύπηρεσίας είς 
τήν δημοσίαν άσφάλειαν, ιδίως είς τήν 
ύπαιθρον χώραν, δπου έπάταξεν όμρλο- 
γουμένως τήν ληστείαν καί άποκατέστη- 
σε τό κλονισμένον αίσθημα άσφαλείας

τών κατοίκων. Λόγω τών έπιτυχιών τού
των τής ’Εκτελεστικής Δυνάμεως ό ’Αρχη
γός ταύτης Μακρυγιάννης είς τά άπο- 
μνημονεύματά του ΰπερηφανεύεται διά 
τοδτο. Πράγματι είναι έξηκριβωμένον 
δτι κατά τά δύο πρώτα έτη τής διακυβερ- 
νήσεως τής χώρας ύπό τοΰ Καποδιστρίου 
έπεκράτησεν τάξις καί ήσυχία είς τόν 
τόπον, ό όποιος όλίγους μήνας προη
γουμένως άναρχείτο καί έληστοκρατεΐτο. 
Έπήλθεν οΰτω, γράφει ό Έπαμ. Κυρία- 
κίδης, πλήρης άσφάλεια καί κατά ξηράν 
καί κατά θάλασσαν. Ό  Μπάρμπα Γιάννης 
ώς άπεκαλεϊτο ό Καποδίστριας, κατέστη 
έμβλημα τάξεως καί ήσυχίας.

’Επειδή δμως ό Μακρυγιάννης κατη- 
γορήθη ΰπό τών άντιπάλων του ώς «Συν
ταγματικός», άντικατεστάθη διά τοΰ χι- 
λιάρχου Νικήτα Σταματελοπούλου ή 
Νικηταρά τήν 19-5-1830. Ή  δύναμις τής 
’Εκτελεστικής Δυνάμεως ηύξήθη κατά 
τρεις πεντηκονταρχίας, διότι έν τώ με
ταξύ ήρχισεν ή άντίδρασις είς τά μέτρα 
τοΰ Κυβερνήτου καί πνεύμα άνταρσίας 
έκαλλιεργεϊτο ύπό τών άντιπολιτευομέ- 
νων, οί όποιοι τήν αύστηράν κατά τού 
Καποδιστρίου πολεμικήν των, συνώδευον 
τώρα καί μέ πράξεις βίας, αί όποΐαι μόνον 
διά τής Ισχύος ήτο δυνατόν νά καταπο
λεμηθούν.

Ή  ’Εκτελεστική Δύναμις, ώς καί άνω- 
τέρω έκτίθεται, προσέφερε σοβαράς ύπη
ρεσίας είς τήν άγωνιζομένην χώραν. 
’Αμέσως άπό τών πρώτων μηνών τής 
συγκροτήσεώς της έπέτυχε νά έπιβληθή.
Καί χάρις καί είς τά άλλα μέτρα τού Κυ
βερνήτου ή Ελλάς ήρχισε, άργά μέν 
άλλά σταθερώς, νά μεταβάλλετάι είς εύ- 
νομούμενον Κράτος. Δυστυχώς δμως ή 
φιλαρχία, αί έριδες καί ή διχόνοια δέν 
άφησαν τόν Καποδίστριαν νά όλοκλη- 
ρώση τό έργον του τό τόσον όργανωτικόν μ 
καί άναδημιουργικόν.

Νέαι οργανωτικοί προσπά
θειαν Ή  Δ' Εθνική  

Συνέλευσις.

Τό ανωτέρω προσωρινόν σύστημα δια- 
κυβερνήσεως τής χώρας διετηρήθη μέχρι 
τής Δ' ’Εθνικής Συνελεύσεως, ήτις συνε- 
κροτήθη έν Ά ργει τήν 13-7-1829 καί 
τής όποιας αί έργασίαι έληξαν τήν 6-8- 
1829. Ή  Συνέλευσις έκείνη διά τού άπό 
22-7-1829 Ψηφίσματος της έπεκύρωσε 
τό άπό 18-1-1828 Ψήφισμα τής Βουλής 
καί τροποποιήσασα τούτο, άντικατέστησε 
τό Πανελλήνιον διά τής Γερουσίας. 
’Ακολούθως έξουσιοδότησε τόν Κυβερνή
την «νά διοργανώση τά Υπουργεία καθ’ 
δν τρόπον ήθελε κρίνει έπιτηδειότερον, 
ώστε νά ταχύνη τήν έποχήν, καθ’ ήν τό 
Έθνος θέλει κυβερνάσθαι διά συνταγμα
τικών καί όριστικών νόμων. Διά τούς 
άλλους κλάδους τής έσωτερικής διοική- 
σεως τού κράτους, περί ών ούδέν διορί- 
ζουσι τά άνωτέρω κεφάλαια θέλουν μείνει 
προσωρινώς είς τήν όποιαν εύρίσκονται I 
τάξιν. ’Αλλά θέλουν γίνει καί περί τού- ] 
τους αί τροπολογίαι, δσας ή πείρα ήθελε 
άπαιτήσει». Μετά τήν λήξιν τών έργα- 
σιών τής Συνελεύσεως, ό Κυβερνήτης 
προέβη είς τήν κατά κλάδους όργάνωσιν 
τού Κράτους καί τής δημοσίας ζωής. Είς
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’Ιω άννης Κ α π ο δ ίσ τρ ια ς , ό π ρ ώ το ς  Κ υ 
β ερ νή τη ς  τή ς  'Ε λλά δ ο ς , μ ε  τερ α σ τία ν  δ ι
π λ ω μ α τ ικ ή ν  κα ί δ ιο ικ η τικ ή ν  π ε ίρ α ν , π ρ ο σ -  
επ α θ ησ ε νά ο ργά νω σ η  τό  ν εο σ νσ τα το ν  
' Ε λλην ικό ν  Κ ρ ά το ς , πα ρά  τά ς  ε γ γ ε ν ε ίς  
αδυναμίας κα ι τά  π ρ ο σ κ ό μ μ α τα  τά  όπο ια  
πα ρενεβά λοντο  ε ις  τό  εργο ν  τον.

τήν όργανωτικήν ταύτην προσπάθειαν 
συμπεριέλαβε καί τήν ’Αστυνομίαν. Πρός 
τούτο διά τοΟ 6π’ άριθ. 14 ψηφίσματος 
του τής 29-12-1829, ένέκρινε καί έδημο- 
σίευσε τόν «Κανονισμόν τής ’Αστυνομίας 
καί των καθηκόντων αυτής». Διά τοΰ Κα
νονισμού τούτου έθέσπισεν όργανωτικάς 
διατάξεις καί έρρύθμισε τά καθήκοντα 
καί τάς άλλας υποχρεώσεις τών άστυνο- 
μικών οργάνων.

Τά άστυνομικά καθήκοντα διηρέθησαν 
εις τρεις κατηγορίας : 

α. Τά τής τάξεως καί εύκοσμίας. 
β. Τά Διοικητικά, 
γ. Τά τής Δικαστικής ’Αστυνομίας.
Ή  άστυνομική άρχή, άπό άπόψεως κα

θηκόντων έπεφορτίζετο : 
α. Νά έπιβλέπη τούς ξένους καί τούς 

έξ άλλων έπαρχιών είσερχομένους εις 
μίαν περιφέρειαν. ’Επί τοΰ προκειμένου 
ή άστυνομική άρχή όφείλει νά έξετάζη 
τά αίτια τής είς τήν περιοχήν της άφί- 
ξεως τών ξένων, νά έκδίδη πρός αύτούς 
έγγραφα διαμονής έφ’ ώρισμένον χρόνον 
καί νά έπιτηρή τήν διαγωγήν αύτώ\. Πρός 
τούτοις πρέπει νά καταγράφη είς ειδικόν 
βιβλίον τούς είσερχομένους καί τούς έξερ- 
χομένους καί νά έπιθεωρή τά διαβατήρια 
αυτών. Τούτο δέ διότι είς οΰδένα ξένον 
έπιτρέπεται ή είς τό κράτος είσοδος άνευ 
διαβατηρίου τής άρμοδίας άρχής. Καί 
αύτοί δέ οί Έλληνες έρχόμενοι έκ τής 
Τουρκικής ’Επικράτειας πρέπε νά πε
ριέχουν άξιόχρεον έγγύησιν. Τούτο όφεί- 
λουν νά πράττουν καί πάντες οϊ ξένοι. 
Ό σ ο ν άφορά έξ άλλου τάς μετακινήσεις 
καί τά ταξείδια έντός τοΰ κράτους, ταΰτα 
δέν είνα έλεύθερα, παρά μόνον είς τούς 
έκ τών κατοίκων έφωδιασμένους διά δια
βατηρίων, οί όποιοι μόνοι ήμποροΰν νά 
μεταβαίνουν άπό έπαρχίας είς έπαρχίαν 
έλευθέρως.

β. Νά άπαγορεύη τάς μυστικός ένώσεις 
καί τάς παρανόμους οργανώσεις.

γ. Νά κανονίζη τό ζήτημα τής χρήσεως 
τών όπλων είς όλας τάς πόλεις, κώμας, 
χωρία καί λιμένας.

δ. Νά περισυλλέγη τούς έπαίτας καί 
νά άπαγορεύη τήν περιφοράν αυτών 
έντός ή έκτος τών Ναών, είς δημοσίους 
δρόμους, τάς πλατείας καί τά κέντρα.

ε. Νά έπαγρυπνή έπί τών καπηλειών, 
καφενείων, ξενοδοχείων καί λεσχών, 
πρός πρόληψ ν άξιοποίνων πράξεων καί 
παντός άλλου είδους καταχρήσεων'.

στ. Νά καθορίζη τά μέρη έκ τών όποιων 
θά έπιτρέπεται ή διέλευσις τών ζώων, 
ϊνα μή ταΰτα διέρχωνται έκ τών κεντρι
κών αρτηριών, όπου ΰπάρχει αίτια δυ
στυχήματος, λόγω τού πολυσυχνάστου 
αύτών.

ζ. Νά μεριμνά διά τήν πρόληψιν 
πυρκαϊών, καθώς καί διά τήν παρεμπό- 
δισιν τής έπεκτάσεως αύτών, άμα τή τυ
χόν έκρήξει των, πρός άποφυγήν μεγα- 
λυτέρων ζημιών.

η. Νά έκτελή τήν άστυνομίαν τών οί
νοδομών έν γένει, ήτοι : Νά άπαγορεύη 
τήν άνέγερσίν των είς ώρισμένα μέρη,
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I I  Ν α υ μ α χ ία  τοϋ  Ν αυαρίνου τον  ’Ο κτώ βρ ιον  το ϋ  1 8 2 7  κα ί ή  κ α τά  κρά τος  
κ α τα να νμ ά χη α ις  το ν  Τ ο ν ρ κ ο α ιγνη τια κ ο ϋ  α τόλου  υπό  τω ν  ηνω μένω ν να υτικ ώ ν  δυνά
μεω ν ’Α γ γ λ ία ς  — Γ α λλ ία ς  —Ρ ω σ ία ς , έδ η μ ιο ύ ρ γη σ ε  τη ν  προϋπόθεσ ιν  διά  τη ν  υ π ο 
γρ α φ ή ν  τω ν  π ερ α ιτέρ ω  συνθηκώ ν το ϋ  Λ ονδίνου διά  τώ ν  όποιω ν άνεγνω ρίζετο  ή ανε
ξα ρ τη σ ία  τή ς  'Ε λλάδο ς.

νά μεριμνά δ ά τήν κατεδάφισιν τών 
έτοιμορρόπων οικιών καί νά μή έπιτρέπη 
τάς προεξοχάς αυτών εις τούς δρόμους . . .

θ. Νά φροντίζη διά τήν καθαριότητα 
καί τήν ευπρεπή έμφάνισιν τών δρόμων, 
τήν καλήν κατασκευήν τών υδραγωγείων, 
τών χαντακίων, τών ύπονόμων κ.λ.π., 
καθώς καί διά πάντα τά σχετικά ζητήματα.

Ό σ ο ν  άφορά τήν δικαστικήν άστυνο- 
μίαν, ή άστυνομία είχε καθήκον νά άνα- 
φέρη άμέσως εις τό έπανορθωτικόν δικα- 
στήριον παν διαπραττόμενον άδίκημα ή 
Εγκλημα. Συγχρόνως Επρεπε νά μεριμνά 
διά τήν σύλληψιν τών δραστών καί τήν 
παράδοσίν των Εντός 24 ώρών εις τά 
άρμόδια δικαστήρια.

Έκ τών άνωτέρω βλέπομεν ότι τά τότε 
θεσπισθέντα μέτρα έκάλυπτον τάς άπαιτή- 
σεις Ενός εύνομουμένου κράτους,καθ’ όσον 
άντιμετωπίζοντο έπιτυχώς, Εκτός τών θεμά 
των καθαριότητος,ύγείας,εύταξίας καί προ
βλήματα άναγόμενα εις τήν τροχαίαν, του
ρισμόν καί τήν άστυνομίαν τών οικοδο
μών. ’Ακόμη έθεσπίσθησαν διατάξεις κα- 
τοχυρώνουσαι τάς άτομικάς Ελευθερίας 
τοϋ πολίτου, ώς είναι ή προσαγωγή τοϋ 
συλληφθέντος δι’ Εγκλήματα ή άδικήματα 
Εντός 24ώρου εις τάς άρμοδίας δικαστικάς 
άρχάς.

Ώρισμέναι έκ τών διατάξεων τούτων, 
ώς ή τών διαβατηρίων, έκρίθησαν άπο- 
λυταρχικαί, όσον καί άν υπήρξαν σωτή
ριοι καί εύεργετικαί διά τήν δημοσίαν 
καί Εθνικήν άσφάλειαν. Έ ν τή Εφαρμογή 
τών έν λόγω διατάξεων, Ελλείψει συγκε
κριμένων όδηγιών καταρτίσεως Επαγ
γελματικής παρακολουθήσεως καί νομι
κών κατοχυρώσεων έπεδείχθη άπό μέρους 
άστυνομικών τινων όργάνων ύπερβάλλων 
ζήλος καί αύστηρότης μεγαλυτέρα τοϋ 
πρέποντος, δι’ ή \ αιτίαν παράπονα καί 
άντιδράσεις παρετηρήθησαν. Παρά τά 
συμπτώματα ταΰτα τά όποια δέν Ελλεί
πουν καί άπό τάς σημερινός κοινωνίας, 
διά τών ληφθέντων μέτρων, είναι γεγονός

άναμφισβήτητον ότι έπαγιώθη ή τάξις 
καί ή άσφάλεια, όσον έπέτρεπε ή γενι- 
κωτέρα κατάστασις ώστε νά καταστή 
παροιμιώδης διά τήν Εποχήν. Ό  συγ- 
γραφεύς Εύαγγελίδης εις σύγγραμμά του 
περί τοϋ Ίωάννου Καποδίστρια άναφέρει 
μεταξύ τών άλλων : « . . . Δέν Εχω άνάγ- 
κην, Ελεγεν άφελώς ό ποιμήν νά φυλάττω 
έκ τοϋ σύνεγγυς τό ποίμνιόν μου, διότι 
ύπό τήν ούράν τής προβατίνας μου είναι 
ό Μπαρμπαγιάννης . . .» .

Οϋτω διά πρώτην φοράν τά άστυνομικά 
πράγματα εύρον λύσιν άνάλογον τών 
περιστάσεων καί άπέκτησεν ή ’Αστυνο
μία συγκεκριμένος νομικάς διατάξεις. 
Έ ν τή Εφαρμογή τών οργανωτικών τού
των μέτρων, ένεφανίσθησαν άτέλειαι 
ή άνάγκη συμπληρώσεων. Αύται έδιορ- 
θοϋντο διά νέων διατάξεων. Διά τοϋ ύπ’ 
άριθ. 504 Ψηφίσματος α' τής 7-1-1830 
Επέρχεται σημαντική μεταβολή εις τήν 
Επαρχιακήν διοίκησιν.

Οί Έκτακτοι Επίτροποι μετωνομά- 
σθησαν εις Πολιτικούς Επιτρόπους, οί 
όποιοι διωρίζοντο διά Διατάγματος τής 
Κυβερνήσεως. Εις έκάστην έκτεταμένην 
καί πολυάριθμον Επαρχίαν, διορίζεται 
ιδιαίτερος διοικητής. Αί Επαρχιακοί Δη- 
μογεροντίαι άπηρτίζοντο άπό 12 μέλη, 
διοριζόμενα ύπό τής Κυβερνήσεως μέχρι 
τής Ενέργειας Εκλογών. Τό συμβούλιον 
τούτων μετά τών Διοικητών έρρύθμιζεν 
τά τής διοικήσεως τών Επαρχιών. Έ ν τέ- 
λει ή Κυβέρνησις έπεφύλαττεν εις έαυτήν 
τό δικαίωμα νά διορίζη Εκτάκτους Ε π ι
τρόπους διά νά Εφορεύουν τήν νέαν διοί- 
κησιν τών Επαρχιών, όσάκις αί περιστά
σεις καί τό συμφέρον τής ύπηρεσίας τό 
άπαιτήσουν. Κατά τά λοιπά ή διοίκησις

παρέμεινεν ώς είχεν πρότερον. Είδικώ- 
τερον διά τά άστυνομικά όργανα τό ψή
φισμα ώριζεν. «Όπου ύπάρχει Διοικητής 
διορίζεται καί άστυνόμος. "Οπου ύπάρχει 
τοποτηρητής Εκεί ό ίδιος έκπληροϊ καί 
τά άστυνομικά χρέη. Εις μέρος άπόκεν- 
τρον διορίζεται ύπαστυνόμος. Εις Επαρ
χίας όσαι Εχουσι λιμένας καί ναυτικόν 
διορίζεται Λιμενάρχης καί ύγειονολόγος 
ή ύγειονολιμενάρχης ή ύγειαστυνομολι- 
μενάρχης.
Εις τάς έχούσας μόνον λιμένας άνευ 
Εμπορίου Εκεί ό Τελώνης Ενεργεί καί τά 
χρέη τοϋ ύγειονομολιμενάρχου. Ό  Ά στυ
νόμος Εχει Ενα γραμματέα καί εις τάς 
Εμπορικός Επαρχίας δύο. Οί Γραμματείς 
καί οί ύπαστυνόμοι διορίζονται άπό τόν 
Γραμματέα τής Επικράτειας».

Τήν ώς άνω όργανωτικήν δραστηριό
τητα τοϋ Κυβερνήτου άνέστειλεν ή έπι- 
δεινωθείσα πολιτική κατάστασις. Ή  
άρνησις ή ή άδυναμία ίκανοποιήσεως 
τών άπαιτήσεων τών άγωνιστών, ή συμπε
ριφορά τών άδελφών τοϋ Κυβερνήτου καί 
τινων έκ τών συνεργατών του καί αί ξέναι 
ραδιουργίαι ώς έκ τής διαχειρίσεως (ορι
σμένων Εσωτερικών καί ίδίμ Εξωτερικών 
θεμάτων, προεκάλεσαν ζωηράς δυσαρέ
σκειας, άγανάκτησιν κατά τοϋ Κυβερνή
του καί όξυνσιν τής πολιτικής καταστά- 
σεως. Τά διαταχθέντα προληπτικά μέτρα 
έπεδείνωσαν Ετι περισσότερον τά πράγμα
τα, μέ άποτέλεσμα νά καταλήξουν εις τήν 
δολοφονίαν τοϋ Κυβερνήτου, έπισυμβά- 
σαν τήν 27-9-1831. Μετά τήν δολοφονίαν 
έκρίθη άναγκαϊον νά συγκληθή ’Εθνική 
Συνέλευσις, πρός ρύθμισιν τοϋ πολιτεια- 
κοΰ θέματος.
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Μετακαποδιστριακή

περίοδος.

Τήν αύτήν τής δολοφονίας του Κυβερ
νήτου ήμέραν, συνήλθεν εις έκτακτον 
συνεδρίασιν ή Γερουσία, ή όποια διά 
Ψηφίσματος άπεφάσισεν όπως χρέη Κυ- 
βερνήσεως έκτελεϊ τριμελής Επιτροπή, 
ύπό τό όνομα «Διοικητική ’Επιτροπή» 
τής όποιας μέλη διωρίσθησαν ό αδελφός 
τοΰ δολοφονηθέντος Κυβερνήτου Αύγου- 
στΐνος, ό όποιος άνέλαβε καί πρόεδρος 
καί οί Θ. Κολοκοτρώνης καί ’Ιωάννης 
Κωλέττης ώς μέλη. Έ ργον τής Διοικη
τικής ’Επιτροπής ήτο «ή ήσυχία καί ή 
άσφάλεια τής ’Επικράτειας καί ή ταχεία 
σύγκλησις ’Εθνικής Συνελεύσεως». Ή  
δοθεϊσα πολιτική λύσις εις τό δημιουρ- 
γηθέν πρόβλημα, δέν εύρε συμφώνους 
τούς άντιπολιτευομένους, οί όποιοι ύπέ- 
βαλον όρους. ’Επειδή όμως οί όροι ούτοι 
δέν έγένοντο δεκτοί τά πράγματα ώξύν- 
θησαν άκόμη περισσότερον καί ήπειλήθη 
έμφύλιος πόλεμος. Εύτυχώς καί πριν έτι 
τά πράγματα φθάσουν εις τό άπροχώρητον 
συνήλθεν έν Ά ργει ή διά προκηρύξεως 
τής Κυβερνήσεως άποφασισθεϊσα ’Εθνι
κή Συνέλευσις. Λόγιο τής δημιουργη- 
θείσης άνωμάλου καταστάσεως, έκ τών 
μελών τής Διοικητικής ’Επιτροπής ύπέ- 
βαλον τάς παραιτήσεις των οί Αύγουστϊ- 
νος Καποδίστριας καί Κολοκοτρώνης. 
Ό  Κωλέττης ήρνήθη νά πράξη τό αυτό 
καί ή συνέλευσις τόν άπέλυσεν άνακηρύ- 
ξασα Κυβερνήτην τόν Αόγουστίνον μέ 
τόν τίτλον «Προεστώς τής Ελλάδος». 
Ό  Κωλέττης όμως χολωθείς άνεχώρησε 
διά Κόρινθον μετά τών Ρουμελιωτικών 
στρατευμάτων. Έκεΐ συνεκρότησε συ- 
νέλευσιν καί ώρισεν έδραν του τήν Περα- 
χώραν .Ή  συνέλευσις αότη έξέλεξε τρι
μελή Κυβερνητικήν ’Επιτροπήν. Μεταξύ 
τών δύο τούτων Κυβερνήσεων διεξήχθη 
σκληρά διαμάχη καί πρός στιγμήν ήπει- 
λήθη σύρραξις. Τή έπεμβάσει τών Πρέ
σβεων καί τών Ναυάρχων τών προστάτι- 
δων δυνάμεων, ό Αύγούστϊνος έπέδειξε 
διαλλακτικότητα, πλήν τά ληφθέντα μέ
τρα (μερική άμνηοτεία) δέν ικανοποίησαν 
τόν Κωλέττην. ’Ακολούθως ούτος πλη- 
ροφορηθείς τήν έκλογήν τού Όθωνος, 
ώς βασιλέως καί τήν άνακήρυξιν τού 
Αύγουστίνου ώς Άντιβασιλέως έξηγριώ- 
θη τόσον πολύ, ώστε εισέβαλε μετά τών 
πιστών του είς αύτόν στρατευμάτων εις 
Πελοπόννησον καί κατέλυσε τάς άρχάς. 
Τά έπακολουθήσαντα γεγονότα, ώς έκ 
τής άνταρσίας τού Κωλέττη, διετάραξαν 
τήν τάξιν καί τήν άσφάλειαν είς όλόκλη- 
ρον τήν χώραν καί άναρχία έπεκράτησεν 
είς τήν Πελοπόννησον, τήν όποιαν έλυ- 
μαίνοντο κυριολεκτικώς μέγας άριθμός 
κακοποιών καί πλήθος πειναλέων καί 
άπλήστων στρατιωτών προέβαινον είς 
ληστείας καί διαρπαγάς. Αί άπό παντού 
φθάνουσαι έκκλήσεις είς ούδέν ώφέλουν, 
διότι ή διοίκησις καί ή άστυνομία ήσαν 
άνίσχυροι καί έτέλουν είς πραγματικήν 
άδυναμίαν έκπληρώσεως καί τοΰ στοι
χειώδους καθήκοντος τής έξασφαλίσεως 
τής ήσυχίας καί τής προστασίας τών πο
λιτών.

Λόγω τής άνωτέρω καταστάσεως ό 
ό Αύγούστϊνος Καποδίστριας έκρινεν 
ότι ή περαιτέρω παραμονή του είς τήν 
έξουσίαν, κινδύνους μόνον θά έπέφερε καί 
διά τούτον καί διά τήν Πατρίδα καί ύπέ- 
βαλε τήν παραίτησίν του καί τήν 30 
Μαρτίου 1832 άνεχώρησε είς Κέρκυραν. 
Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Αύγουστί- 
νουκαί τήν έπικράτησιν τοΰ Κωλέττη καί 
μέχρι τής άφίξεως τοΰ Βασιλέως Όθω- 
νος, άλληλοδιάδοχοι κυβερνήσεις έσχη- 
ματίσθησαν. Κατά τήν διάρκειαν τού
των άναρχία έπεκράτει είς τήν χώραν καί 
πολλά ύπέφερον όλαι αί έπαρχίαι. Ή  
διοίκησις ύπέστη περισσότερον παντός 
άλλου τά άποτελέσματα τής άναρχίας. 
Καί όπου δέν διελύθη παρουσίαζεν άθλι- 
εστάτην εικόνα. Τά άστυνομικά όργανα 
δέν είχον τήν δύναμιν νά έπιβληθοΰν, 
διότι κατηγοροΰντο ώς όργανα τών άντι- 
πολιτευομένων τήν Κυβέρνησιν καί έάν 
δέν άπελύοντο, ήπειλοΰντο τουλάχιστον 
μέ άπόλυσιν. Ή  δημοσία ασφάλεια, ώς 
ήτο έπόμενον συνεπεία τής άθλιότητος 
ταύτης ύπετροπίασε. Ή  ληστεία ένεφα- 
νίσθη καί πάλιν καί ή ύπαιθρος χώρα 
έστέναζεν ύπό τόν ζυγόν τών διαφόρων 
κακοποιών καί στασιαστών.

Πρό τής άφορήτου ταύτης καταστά
σεως εύρεθεΐσα ή Κυβέρνησις, τήν 3Ι
ό-1832 άπηύθυνε πρός τούς ’Εκτάκτους 
Διοικητάς, Διοικητάς καί Διοικητικούς 
τοποτηρητάς τήν ύπ’ άριθ. 1201 έγκύ- 
κλιον, είς τήν όποιαν έσημείωνεν: «Είς 
διάφορα μέρη τής Πελοποννήσου άνε- 
φάνησαν συγχρόνως λησταί. Ή  μάστιγξ 
αΰτη τής άνθρωπότητος, είς οίονδήποτε 
περιστατικόν καί άν χρεωστήται, είναι 
έργον τής Κυβερνήσεως καί έργον σας. 
Κύριοι νά φροντίσετε νά καταδιωχθή 
καί νά έξαλειφθή άπό τό έδαφος τής 'Ελ
λάδος. . . Ό που τό κακόν τής ληστείας 
άνεφύη, έκεί θέλει διαταχθή ό διπλασια
σμός τής πολιτοφυλακής κατά τάς βά
σεις τοΰ ΰπ’ άριθμ. 210 Διατάγματος. Οί 
κάτοικοι τών διαφόρων έπαρχιών όφεί- 
λουσι, όσάκις ό Διοικητής έγκρίνει νά 
έφοπλίση καί έξ αύτών διά τόν ίδιον 
σκοπόν καί νά άκούωσι μετά προθυμίας 
τάς διαταγάς, του, ύπόκεινται είς εύθύ- 
νην όσάκις παρακούσωσι είς τάς προσ
κλήσεις, ή δέν όμολογήσωσιν όπου γνω
ρίζουν ότι ύπάρχει ή πάγει νά λάβη άρ- 
χήν ή ληστεία, καί όπόταν δυνάμενοι 
νά συλλάβουσι ληστάς άδιαφορήσουν...»

’Εκ τών άνωτέρω προκύπτει ότι τό 
κακόν είχε παραγίνει, άφοϋ έκτακτα μέ
τρα καί πολιτική έπιστράτευσις έθεσπί- 
σθησαν καί ποιναί άπειλοΰντο κατ’ έκεί- 
νων έκ τών κατοίκων οί όποιοι έπεδεί- 
κνυον άδιαφορίαν. Παρά πάντα ταΰτα ή 
τοπική άστυνομία άντιπαλαίουσα έναν- 
τίον όλων αύτών τών παρανομούντων, 
προσεπάθει νά έκτελέση τό καθήκον 
της, καταδιώκουσα τούς ληστάς καί τούς 
λοιπούς κακοποιούς καί έγκληματίας. 
Διά τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών 
φυγοδίκων καί φυγόποινων, μετήρχετο 
τρόπους καί μεθόδους μή άφισταμένους 
τών σήμερον χρησιμοποιουμένων. Ά γ-  
γελίαι άναζητήσεως έξεδίδοντο καί μάλι
στα έδημοσιεύοντο καί είς τήν έπίσημον 
Εφημερίδα. Περιεϊχον δέ πάντα τά άπα- 
ραίτητα διά τήν άνεύρεσιν τών διωκο- 
μένων άτομικά καί λοιπά στοιχεία.

Ούτως είχον τά άστυνομικά πράγμα
τα τής χώρας άπό τής Έπαναστάσεως τοΰ 
1821 μέχρι τής άφίξεως τοΰ πρώτου τών 
Ελλήνων Βασιλέως.

Ε π ί λ ο γ ο ς .

Κατά τήν διάρκειαν τής Έπαναστά- 
σεως τοΰ 1821 δέν ύπήρχε σαφής διά- 
κρισις μεταξύ άστυνομίας τάξεως καί 
άστυνομίας άσφαλείας. Τοιοΰτος διαχω
ρισμός, άλλά καί ούτος κατά τρόπον ύπο- 
τυπώδη, έγένετο μόνον έπί Καποδιστρίου, 
ύπό τοΰ όποιου συνεκροτήθη ή ’Εκτε
λεστική Δύναμις Πελοποννήσου, Σώμα 
ένοπλον, στρατιωτικώς ώργανωμένον, ύ- 
πεύθυνον διά τήν έσωτερικήν άσφάλειαν 
τής χώρας. Τό Σώμα τοΰτο, τό όποιον 
ώς καί άλλαχοΰ γράφομεν, ήτο ό πρόδρο
μος τής Χωροφυλακής, δέν είχεν ούδε- 
μίαν σχέσιν, μέ τήν τοπικήν άσκησιν 
τής άστυνομίας, ώς τήν έννοοΰμεν σή
μερον. Ή  εύθύνη αΰτη άνήκεν είς ιδίαν 
κρατικήν πολιτικήν ύπηρεσίαν, τήν άσ- 
τυνομίαν τάξεως, ή όποια είχε πολιτικόν 
χαρακτήρα καί όχι στρατιωτικόν. Διά 
τήν άσκησιν τοΰ καταναγκαστικοΰ της 
έργου έχρησιμοποίει τήν ένοπλον τοΰ 
Κράτους δύναμιν, διότι δέν διέθετε αύτο- 
δυναμίαν είς τόν τομέα τούτον.

Ή  τοιαύτη τής άστυνομίας όργάνω- 
σις καί λειτουργία έπηρεάσθη προφανώς 
άπό τό προϋπάρχον άστυνομικόν καθε
στώς καί τά ίσχύοντα τότε είς τινας φιλε- 
λευθέρας Εύρωπαϊκάς χώρας. Ή  δύνα- 
μις τής μεταφυτεύσεως ξένων θεσμών 
είς τήν χώραν, άνεξαρτήτως τοΰ άν οι 
θεσμοί ούτοι δύνανται νά εύδοκιμήσουν 
ή οΰ είναι δυστυχώς μεγάλη καί έπόμε
νον ήτο νά εΰρουν προθύμους οπαδούς. 
Ά λλω ς τε δέν είναι ή πρώτη φορά υίο- 
θετήσεως τοιούτων συστημάτων.

’Ανεξαρτήτως τής όργανώσεώς της 
ή άστυνομία τής έποχής έκείνης σημα- 
ντικάς προσέφερεν ύπηρεσίας είς τήν 
άγωνιζομένην χώραν, παρ’ όλας τάς όρ- 
γανικάς της άδυναμίας καί τά άντικει- 
μενικά μειονεκτήματα τά όποία ήτο έπό
μενον νά άντιμετωπίζη. Έ ν πάση περι- 
πτώσει οίαδήποτε καί έάν ήτο ή όργά- 
νωσις, ύπό τάς συνθήκας ύπό τάς όποιας 
έλειτούργει ή άστυνομία έκείνη, δέν ήτο 
δυνατόν νά άποδώση περισσότερα, διότι 
δέν ύπήρχον καί αί λοιπαί άντικειμενι- 
καί προϋποθέσεις. 'Η χώρα έξήρχετο άπό 
μίαν στυγνήν τυραννίαν, ή όποία είχε 
κρατήσει τό γένος είς βαθύ σκοτάδι άμα- 
θείας καί έπόμενον ήτο νά μήν άνευρί- 
σκωνται διά τό άστυνομικόν άξίωμα 
πρόσωπα ικανά πεπαιδευμένα κάπως ή 
άλλως πως φωτισμένα, δι’ έπιτέλεσιν ένός 
κοινωνικοΰ λειτουργήματος ώς τό άστυ
νομικόν. Έπειτα ή άσκησις τοΰ έργου 
τούτου ήτο έμπειρική, μή στηριζομένη 
είς παγίους νόμους καί κανονισμούς, έπί 
πλέον δέ ύφίστατο τούς έπηρεασμούς τών 
έσωτερικών πολιτικών διενέξεων καί τάς 
παρεμβάσεις τών ισχυρών.

Παρά πάντα τά άνωτέρω αί άστυνομι- 
καί έκεΐ ναι ύπηρεσίαι έγένοντο τό φυτώ- 
ριον άπό τό όποιον έβλάστησεν ό μετέ- 
πειτα άστυνομικός θεσμός, ό όποιος ύπό 
τό άπλετον φώς τής έλευθερίας ηύδοκί- 
μησε καί έφθασε είς τά σημερινά λαμπρά 
καί πολιτισμένα ’Αστυνομικά Σώματα, 
τά όποια δέν ύπολείπονται είς τίποτε τών 
άδελφών Εύρωπαϊκών ’Αστυνομικών Σω
μάτων.

Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΟ Σ Κ Α ΡΥ Ω ΤΗ Σ 
'Α ν τ ισ τρ ά τη γ ο ς  έ .ά .
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Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Π ρ ο σ κ λ η τ ή ρ ι ο  ή ρ ώ ω ν
ΠΟΣΟΙ άνδρες τής Χωροφυλακής πήραν 
μέρος στην Μικρασιατική έκστρατεία; 
Δυστυχώς ό αριθμός τους δεν είναι άπό- 
λυτα γνωστός. Αιτία: Ή  καταστροφή — 
καθώς ήδη προαναφέραμε —των σχετι
κών άρχείων τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυ
λακής τον Δεκέμβριο τοϋ 1944.

Σύμφωνα με μία έκθεση πού συνέτα
ξε περί τά τέλη τοΰ 1919 ό "Τπατος 'Αρ
μοστής Σμύρνης Στεργιάδης, ή συνολική 
δύναμη τής Χωροφυλακής στον Μικρα
σιατικό χώρο, αριθμούσε τότε 3.500 άν-

δρες. Μία μεταγενέστερη έκθεση τοϋ Μιχ. 
Ρόδα —τότε Διευθυντοΰ τύπου τής 'Αρμο
στείας —δίνει τον άριθμό τών 4.000 άν- 
δρών. Συγκεκριμένα ή έκθεση αύτή άνα- 
φερεται στήν δύναμη πού υπήρχε αμέσως 
μετά τήν ύπογραφή τής Συνθήκης τών 
Σεβρών (28 ’Ιουλίου 1920). Τέλος θά 
πρέπει νά σημεκοθή ότι άπό ένα σημείο 
τής απολογίας τοΰ στρατηγοΰ Χατζηανέ 
στη στήν «δίκη τών έξη», προκύπτει ότι 
μετά τήν κατάρρευση τοϋ Έλληνικοΰ 
μετώπου στήν Μ. ’Ασία, ή Αρμοστεία

είχε στήν διάθεση της 5.000 άνδρες τής 
Χωροφυλακής. "Αν όμως λάβωμε ΰπ’ 
δψιν  ̂τό γεγονός ότι στήν 'Αρμοστεία ύ- 
παγοταν μόνο ή Α. Δ. X. Σμύρνης, ενώ 
όλες οί άλλες ύπηρεσίες Χωροφυλακής 
είχαν  ̂τακτική καί διοικητική ύπαγωγή 
στήν Άνωτέρα Γενική Στρατιωτική Δι
οίκηση, τότε πρέπει νά καταλήξωμε στά 
συμπέρασμα ότι ή συνολική δύναμη Χω
ροφυλακής στήν Μ. ’Ασία ξεπερνοΰσε 
τους 5.000 άνδρες. Δηλαδή ή Χωροφυλα- 
κη έρριξε στον Μικρασιατικό αγώνα περί
που  ̂τα δυο τρίτα τής τότε συνολικής της 
δυναμεως. Καί νά σκεφθή κανείς ότι αύτό 
συνέβη την εποχή έκείνη πού μία άλλη 
σημαντική δύναμη Χωροφυλακής άγωνι-
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Έτσι  πολέμησε  ή Χωροφυλακή  

σ τ ή ν  Μ ι κ ρ ά  Λσία.

ζόταν στήν ’Ανατολική Θράκη. Τήν επο
χή γιά τήν όποια ό ιστορικός τοϋ Σώμα
τος άείμνηστος 'Υποστράτηγος Χωροφυ- 
φυλακής Κων]νος ’Αντωνίου γράφει δτι 
«. . . εις τάς ’Αθήνας έγένετο σοβαρός 
λόγος περί χειροκτίων έν τη αστυνομεύ
σει καί μάλιστα έν βία, διότι δεν ύπελογί- 
ζετο πώς ήτο δυνατόν νά δημιυυργηθή 
τοιοϋτον τι, αν κάποτε έπέστρεφον νικη
φόροι έκ των πολεμικών μετώπων αί 
τόσον πολυάριθμοι φάλαγγες τής Χωρο
φυλακής. . .».

Καί τώρα περνάμε σ’ ένα δεύτερο έρώ- 
τημα: Πόσοι άνδρες τής Χωροφυλακής 
έμειναν γιά πάντα στήν Μικρασιατική γή ; 
Καί εδώ δυστυχώς δέν υπάρχει άπόλυτος 
άριθμός. 'Ωστόσο όμως έχ)με μία μονά-, 
δική δσο καί ισχυρή μαρτυρία πρόσφατη 
μέ τά γεγονότα τής Μ. ’Ασίας. Προέρ
χεται άπό τον Στρατηγό Χωροφυλακής 
“Αγγελο Καρατζα, ό όποιος σ’ ένα άρθρο 
του μέ τίτλο «Παραγνωρισμένη ’Αλήθεια» 
(«Ήρώον Χωροφυλακής» Χανιά 1927) 
μεταξύ άλλων άναφέρει καί τά έξης:

« . . .  “Εσχε δέ ή Χωροφυλακή —κ α τ’ 
έ ξ α κ ρ ι β ω μ έ ν η ν  σ τ α τ ι σ τ ι 
κ ή ν  —άνω τών χιλίων θυμάτων. . .»

’Άλλη μία αξιοπρόσεκτη μαρτυρία εί
ναι καί εκείνη πού περιέχεται στον δεύ
τερο τόμο τής «'Ιστορίας τής Χωροφυλα
κής» τοϋ Κων]νου Αντωνίου. Τήν άφησε 
ό Στρατηγός Χωροφυλακής ’ Αναστασόπου- 
λος ό όποιος (’Ανθυπομοίραρχος στήν Μι
κρασιατική καταστροφή) παρέμεινε γιά 
ένα ολόκληρο χρόνο αιχμάλωτος σέ Τουρ
κικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως. 'Ο 
Στρατηγός Άναστασόπουλος άναφέρει δτι 
μετά τήν κατάρρευση τοϋ Έλληνικοΰ με
τώπου «μόνον έν τή περιοχή Άϊδινίου 
συνελήφθησαν 800 άνδρες τής Χωροφυ
λακής αιχμάλωτοι, έκ τών όποιων οΰτε

Στις προφυλακές 
τοϋ  Μετώπου.

14 Αύγούστου 1919. . . ’Από τις πρωι
νές ώρες στον τομέα Πυργί - Λύγδα Όδε- 
μησίου, έχει άρχίσει μία σφοδρή επίθεση 
άπό Τούρκους στρατιώτες καί λησταντάρ
τες. Ό  Στρατιωτικός Διοικητής Όδε- 
μησίου Συνταγματάρχης Πεζικού Πανα
γιώτης Γαργαλίδης, άφού διαπιστώνει δτι 
ό έχθρός έπιχειρεΐ κύκλωση τών Ελλη
νικών Δυνάμεων, διατάσσει τον'Υπομοί
ραρχο Μαρίνο Σκορδίλη νά άνακόψη τήν 
κίνηση αύτή μέ κάθε θυσία. 'Ο τελευ
ταίος, έπικεφαλής 60 Χωροφυλάκων καί 
45 στρατιωτών κατορθώνει νά τρέψη σέ 
άτακτη φυγή τούς τριπλασίους σέ άριθμό 
Τούρκους, οί όποιοι άφήνουν στο πεδίο της 
μάχης δεκάδες νεκρούς, 40 άλογα, καί 
άφθονα πολεμοφόδια. "Ενας άπό τούς βα
σικούς συντελεστάς της μεγάλης αύτής 
νίκης ύπήρξε ό ήρωϊκός Χωροφύλαξ Βασ. 
Ίγγλεζάκης. Σέ μία κρίσιμη φάση της 
μάχης άψηφώντας τον καταιγισμό τών 
βλημάτων ώρμησε εναντίον τού έφιππου 
Τούρκου άρχηγοΰ καί τον άπεκεφάλισε. 
Ταύτόχρονα έπεσε διάτρητος άπό τά πυ
κνά πυρά έχθρικής όμάδος πού είχε όχυ- 
ρωθή μέσα σ’ ένα γειτονικό Τζαμί. 'Ωσ-
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τό έν τρίτον δέν έπέστρεψεν. . .>>. "Ας ση- 
μειωθή έπίσης δτι ό Κων]νος ’Αντωνίου 
παραθέτει στο έργο του τρία δελτία δυνά- 
μεως τού Σώματος κατά καί μετά τήν Μι
κρασιατική καταστροφή. Σύμφωνα μέ τά 
δελτία αύτά: Στις 30 Αύγούστου 1922 ή 
ύπάρχουσα όπλιτική δύναμη τού Σώμα
τος άριθμοΰσε 1.193 ’Ενωμοτάρχας, 1.531 
'Υπενωμοτάρχας καί 10.185 Χωροφύλα
κες. Στις 30 Σεπτεμβρίου 1922 ή δύναμη 
αύτή παρουσιάζει μείωση κατά 139 ’Ενω
μοτάρχας, 82 'Υπενωμοτάρχας καί 2.021 
Χωροφύλακες. Τέλος στις 30 ’Οκτωβρίου 
1922 ή μείωση περιλαμβάνει τούς άντί- 
στοιχους άριθμούς 173-104 - 3.011. "Ο
πως παρατηρεί ό Κων]νος ’Αντωνίου, 
στο έλλειμμα αύτό άσφαλώς καί ύπάρχουν 
οί άπώλειες της Χωροφυλακής στήν ’Ανα
τολική Θράκη. ’Επίσης καί οί διάφορες 
άπολύσεις στο διάστημα αύτό, μέ άποκο- 
ρύφωμα έκεΐνες πού έπακολούθησαν μετά 
τό γνωστό κίνημα της Μυτιλήνης.

Παρ’ δλα δμως αύτά ό συνολικός άρι
θμός τών άπωλειών της Χωροφυλακής στήν 
Μικρά ’Ασία πρέπει νά υπερβαίνει τούς 
1.000 άνδρες. Καί αύτό έπειδή καθώς εί
παμε ό Στρατηγός Καρατζάς κάνει λόγο 
γιά έπίσημη στατιστική. ’Εκείνο πάντως 
πού έχει ιδιαίτερη σημασία είναι τό γεγο
νός δτι δσοι άνδρες τής Χωροφυλακής έπε
σαν στήν Μ. ’Ασία, έπεσαν ήρωϊκά στις 
έπάλξεις τού καθήκοντος. Πολλοί άπό 
έκείνους πού γύρισαν ύπήρξαν οδηγοί 
στούς άποφασιστικούς γιά τήν ’Εθνική 
μας έπιβίωση άγώνες τής Χωροφυλακής 
κατά" τήν ΙΟετία 1940 - 1950. 'Οδηγοί 
άλλά καί φωτεινά παραδείγματα γιά ένα 
Σώμ~ πού γεννήθηκε τό 1833 μαζί μέ τό 
σύγχ νο 'Ελληνικό Κράτος, καί άπό τό
τε ύπηρετώντας το πάντα μέ άφοσίωση, 
συμπορεύεται μαζί του προς τήν Αιωνιό
τητα. . .

τόσο δμως ή εξόντωση τού άρχηγοΰ τών 
Τουρκικών δυνάμεων έσήμανε γενικό 
πανικό, μέ δλες τις προαναφερόμενες συνέ
πειες.

Τό ολοκαύτωμα 
τοϋ Τιρμανλάρ

Στήν δικαιοδοσία τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Περγάμου, ύπαγόταν καί ό 
Σταθμός Χωροφυλακής Τιρμανλάρ. Τήν 
δύναμή του άποτελοΰσαν ό Διοικητής του 
’Ανθυπασπιστής Μάνικάς, καί 9 Χωρο
φύλακες. Οί δέκα αύτοί άνδρες πέρασαν 
στήν άτέλειωτη χορεία τών ήρώων τής 
Χωροφυλακής στις 28 Φεβρουάριου 1922, 
δταν ό Σταθμός δέχτηκε ξαφνική έπίθεση 
άπό πολυάριθμους Τσέτες. Ή  ώρα ήταν 
έξη καί μισή τό πρωί, δταν άκούστηκε ή 
πρώτη ομοβροντία. Ό  σκοπός τού Κατα
στήματος Χωροφύλαξ Θωμάς Καραγκιό
ζης έπεσε διάτρητος άπό σφαίρες, ένώ οί 
συνάδελφοί του πετάχτηκαν άπό τον ύπνο 
τους, πήραν άμέσως θέσεις άμύνης, καί 
άπώθησαν προς στιγμήν τούς έπιδρομεΐς. 
Ταύτόχρονα μία άλλη ομάδα άπό Τσέτες 
έπεχείρησε νά αίχμαλωτίση τον Σταθμάρ
χη στο σπίτι του. ’Εκείνος, δμως όχι μόνο 
άρνήθηκε νά παραδοθή άλλά αίφνιδίασε 
τούς επιδρομείς μέ πυκνούς πυροβολι
σμούς. Τελικά ή μικρή συμπλοκή κατέ
ληξε σέ πυρπόληση τού οικήματος. ’Αλ
λά ό ’Ανθυπασπιστής Μάνικάς άμυνόταν 
ήρωϊκά άνάμεσα άπό τις φλόγες. "Ωσπου 
σέ μία στιγμή έπεχείρησε κάτι πού μόνο 
"Ελληνες τό τολμούν: "’Έξοδο καί έφοδο 
μαζί!. . . Καί άφού κατώρθωσε νά διασ- 
πάση τον έχθρικό κλοιό, έτρεξε κοντά 
στούς ύφισταμένους του πού μάχονταν 
σάν λιοντάρια. 'Όταν οί Τσέτες τούς πρό- 
τειναν παράδοση μέ - φαινομενικά εύνοϊ- 
κούς όρους, πήραν τήν άκόλουθη περήφα
νη άπάντηση: «Οί "Ελληνες Χωροφύλα
κες δέν παραδίδονται ποτέ!. . .» Ή  μάχη 
συνεχίστηκε καί μετά τήν πυρπόληση τού 
Σταθμού. Οί γενναίοι ύπερασπισταί του 
ήταν άποφασισμένοι νά πεθάνουν μέ τό 
δπλο στό χέρι κάτω άπό τά φλογισμένα 
έρείπια, δταν κατέφθασε —ύστερα άπό 
τρεις ώρες πορεία —τό άπόσπασμα τού 
’Ανθυπομοιράρχου ’Αποστόλου. Οί έν- 
θαρρυντικές του ομοβροντίες ήταν αρκε
τές γιά νά προκαλέσουν τον πανικό στούς 
Τσέτες πού έσπευσαν νά έξαφανισθούν 
σάν κυνηγημένα άγρίμια.

Έκεϊ πού γράφτηκε μιά νέα 
Γραβιά . . . .

18 Αύγούστου 1922. . . Ή  αρχή τοϋ 
τραγικού τέλους της Μικρασιατικής εκ
στρατείας έχει σημάνει. . . Μετά τή διά
σπαση τοϋ Έλληνικοΰ Μετώπου στό Νό
τιο Συγκρότημα, οί Τούρκοι έχουν μπή 
στό Άφιόν Καραχισάρ καί προελαύνουν 
συνεχώς. Τις δραματικές εκείνες ώρες, 
εκατό περίπου Χωροφύλακες μέ έπικε
φαλής δύο ’Αξιωματικούς έχουν συμπτυ- 
χθή στον Σταθμό Χωροφυλακής Κέλες, 
καί άναμένουν διαταγές. Θά μπορούσαν 
κάλλιστα νά είχαν άποσυρθή στήν πόλη 
τοϋ ’Οδεμησίου —έδρα Συντάγματος. Οί 
περιστάσεις δμως τό καλοΰν νά μείνουν
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έδώ. Τό ίδιο κάνουν καί δταν πληροφο
ρούνται την προέλαση πρός τίς θέσεις τους 
2000 Τούρκων ιππέων. Ή  σύγκρουση πού 
επακολουθεί στις παρυφές της κωμοπό- 
λεως είναι άνιση. ’Επειδή το άνοιχτό έδα
φος δέν προσφέρεται για άμυνα, οί Χωρο
φύλακες συμπτύσσονται στην κωμόπολη, 
καί οχυρώνονται στύ ’Αστυνομικό Κατά
στημα καί ένα γειτονικό τζαμί. ’Αποτελέ
σματα: Οί Τουρκικές επιθέσεις ή μία με
τά την άλλη άποκρούονται, ένώ τά εχθρι
κά πτώματα δλο καί συσσωρεύονται μπρο
στά άπό τίς θέσεις των ηρωικών Χωρο
φυλάκων. Τό πρωί τής έπομένης ημέρας 
οί Τούρκοι τούς προτείνουν παράδοση 
μέ άντάλλαγμα την άσφαλή προώθησί 
τους μέχρι τήν πόλη τού Όδεμησίου. ’Ε 
κείνοι δμως άρνοϋνται νά ένδώσουν στις 
δόλιες αυτές προτάσεις. Συνεχίζουν μέ 
πείσμα τη μάχη συντρίβοντας τίς λυσσα
λέες έχθρικές έπιθέσεις. Τό βράδυ οί 
Τούρκοι έπιχειροΰν νά καταλάβουν τίς 
'Ελληνικές θέσεις μέ γενική έφοδο. Γρή
γορα δμως οπισθοχωρούν μέ βαρύτατες 
άπώλειες. "Ωσπου γύρω στά μεσάνυχτα, 
καί ένώ οί πυροβολισμοί έχουν σταματή
σει, οί πολιορκημένοι αποφασίζουν έξοδο. 
’Αφού άσπάζονται τούς νεκρούς συναδέλ
φους τους, σφίγγουν άποφασιστικά στά 
χέρια τά δπλα τους καί έφορμοΰν. Οί Τούρ
κοι αν καί περίμεναν τήν έξοδο αυτή, απο
τυγχάνουν νά κλείσόυν τον δρόμο τών 
τολμηρών. Καί αύτό χάρις στόν παραπλα
νητικό τρόπο της πραγματοποιήσεώς της, 
γεγονός πού είχε σάν άποτέλεσμα νά δη- 
μιουργηθή σύγχυση καί άλληλοσυμπλοκή 
στις τάξεις τους. "Οταν οί γενναίοι πολιορ- 
κημένοι έφθασαν στό προκαθωρισμένο 
σημείο συναντήσεως βρέθηκαν 8 έλαφρά 
τραυματίες. Καί άφού μάταια περίμεναν 
γιά λίγη ώρα τήν άφιξη καί άλλων έπι- 
ζώντων, πήραν τον άχαρο άλλά ένδοξο γι’ 
αύτούς δρόμο τής ύποχωρήσεως. Δύο Ύ - 
παξιωματικοί καί 28 Χωροφύλακες έπε
σαν ήρωϊκά στήν μάχη καί τήν έξοδο τού 
Κέλες. Τόσοι άκριβώς χρειάστηκαν γιά 
νά γραφτή μιά καινούργια Γραβιά στά 
προγονικά χώματα τής Μικρασίας. . .

ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ 
Υ π ο μ ο ίρ α ρ χο ς

Έ π ο λ έμ η σ εν  ή ρ ω ϊκ ώ ς κα ί ύ π έ -  
στη μαρτυρικόν θ ά ν α το ν .
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’Αποθέωση ανδρείας.
’Ανδρεία, αύτοθυσία, καί συναδελφική 

άλληλεγγύη μέχρι θανάτου!. . . Αύτό τό 
άγραφο σύνθημα κυριαρχούσε στις ψυχές 
τών μαχητών Χωροφυλάκων τής Μικρα- 
σίας. Ξεφυλλίζοντας σήμερα εύλαβικά μερι
κές κιτρινισμένες σελίδες τών ύπηρεσια- 
κών άρχείων, διαβάζομε τό άκόλουθο ήρωϊ- 
κό κατόρθωμα: Στις 3 Φεβρουάριου 1922 
—άνάφέρει ή σχετική έκθεση —τρεις Χω

ροφύλακες τού Σταθμού Χωροφυλακής 
Παπασλή τής Δ. X. Άδραμμυτίου, έκτε- 
λοΰσαν υπηρεσία άνταποκρίσεως, δταν 
έπεσαν σέ ένέδρα πού τούς είχαν στήσει οί 
Τσέτες. Μέ τούς πρώτους -πυροβολισμούς 
έπεσαν νεκροί οί δύο (Άριστ. Βασιλόπου- 
λος καί Γεω'ρ. Δάνδολος). 'Ο τρίτος —δέν 
διασώθηκε δυστυχώς τό 8νομά του —άντί 
νά άκολουθήση τον ένδεδειγμένο γιά τήν 
περίπτωση δρόμο τής φυγής, μένει κοντά 
στά πτώματα τών συναδέλφων του άπο- 
φασισμένος νά έκδικηθή τόν θάνατό τους. 
’Αμύνεται μέ άσύλληπτο ήρωϊσμό άπένα- 
ντι άπό δεκάδες οπλισμένους μέχρι τά 
δόντια Τσέτες. "Οταν κάποτε τελειώνουν 
τά πυρομαχικά του, έρπει μέχρι τά πτώ
ματα τών συναδέλφων του, άνεφοδιάζε- 
ται, καί έξακολουθεΐ νά μάχεται. Καί τό 
συγκλονιστικό άποτέλεσμα: Ένας αύτός 
άλλά μέ ψυχή κατορθώνει τελικά νά τρέ- 
ψη σέ φυγή τούς πολλούς καί θρασύδει
λους. Ό  ήρωϊκός αύτός Χωροφύλαξ τιμή
θηκε μέ προαγωγή στό βαθμό τού 'Υπε
νωμοτάρχου, ένώ οί νεκροί συνάδελφοί του 
μέ Πολεμικό Σταυρό Α'τάξεως (189]14-2- 
1922 εγκύκλιος διαταγή τού Υπουρ
γείου Στρατιωτικών).

Έ νας εναντίον είκοσι...
Περιστατικών άσύλληπτης άνδρείας 

συνέχεια. . . Στις 20 ’Ιουλίου 1922 ό έφιπ
πος Χωροφύλαξ Μιχ. Κοντογιάννης ξεκί
νησε άπό τόν Σταθμό Χωροφυλακής Τσαν- 
ταρλή μέ προορισμό τήν έδρα τής Ύπο- 
δ]σεως Χωροφυλακής Δικελή. Είχε διανύ-

ΣΑ Μ ΙΩ ΤΑ Κ Η Σ Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΟ Σ 
Ά ν θ υ π α σ π ισ τή ς

Έ π εσ ευ  ένδόξω ς μαχόμενος 
έναντίον τώ ν  Τ σ ετώ ν .

σεί περί τά 5 χιλιόμετρα, δταν σ’ ένα έρη- 
μικό σημείο κοντά στό χωριό Ντερμεν- 
τές, δέχτηκε επίθεση άπό 20 Τσέτες. 
Έφιππος καθώς ήταν θά μπορούσε νά 
φύγη καλπάζοντας. ’Εκείνος δμως προ
τίμησε νά καλπάση πρός τή δόξα. ’Αφού 
ξεπέζεψε άπό τό άλογό του, άρχισε μία 
άνιση πάλη μέ εφόδια λιγοστά φυσίγγια 
καί άνεξάντλητο ήρωϊσμό. Ό  σοβαρός 
τραυματισμός του στόν δεξιό μηρό δέν 
τόν έμποδίζει νά θέση εκτός μάχης δύο 
Τσέτες. Αίμόφυρτο τό παλληκάρι έξα
κολουθεΐ νά άγωνίζεται γιά άρκετή ώρα. 
"Ωσπου κάποτε μία σφαίρα τόν βρίσκει 
κατάστηθα καί πέφτει νεκρός, γιά νά μεί- 
νη άπό τότε ζωντανός στήν ιστορική μνή
μη. . .

Ό  «Κιουτσούκ Κουμαντάν».
«Κιουτσούκ Κουμαντάν», δηλαδή ό 

«μικρός ’Αξιωματικός». Έ τσ ι ήταν γνω
στός στούς ’Οθωμανούς ό μικρός στήν 
ήλικία —ήταν μόλις 24 έτών —άλλά με
γάλος σέ άνδρεία Άνθυπασπιστής Χωρο
φυλακής ’Αναστάσιος Σαμιωτάκης. 'Ο
λόκληρο σχεδόν τό διάστημα τής ύπηρε- 
σίας του στήν Μ. ’Ασία ύπηρέτησε στήν 
περιοχή Άδραμμυτίου, τήν οποία καί ξε
καθάρισε άπό τούς Τσέτες καί διάφορα 
άλλα κακοποιά στοιχεία. Έ τσ ι πού οί 
Χριστιανοί τού είχαν άφιερώσει μέχρι καί 
έγκωμιαστικά τραγούδια. Άλλά ή μοί
ρα, πάντοτε σχεδόν, είναι φθονερή γιά 
τούς άντρειωμένους. Ή  θανάσιμη παγίδα 
της στήθηκε κάποια ήμέρα κοντά στό 
χωριό Μπάλοντζα. ’Επικεφαλής 12 χωρο
φυλάκων 6 ήρωϊκός αύτός Άνθυπασπι- 
στής, καταδίωκε άκάθεκτος μία τριπλά
σια σέ άριθμό έφιππη ληστοσυμμορία.
Καί δταν είχε έξοντώσει τόν άρχηγό της, j |  
δέχτηκε τό θανάσιμο πλήγμα καί έ^εσε 
μέ τό βλέμμα συνεπαρμένο άπό τό γλυκό 
δραμα τής νίκης. Τό χώμα τής Μικρασια
τικής γενέτειράς του ας σκεπάζη πάντα 
τόν άγνωστο τάφο του μέ τήν ίδια στοργή 
πού σκεπάζει άπό αιώνες λείψανα άγιων,

Μ Π ΙΤ ΣΑ Κ Η Σ Γ ΡΗ Γ Ο ΡΙΟ Σ
Ά ν θ υ π α σ π ισ τή ς

Έ π ο λ έμ η σ ε  μέ αύτοθυσία  καί
ύ π έκ υ ψ ε  άπό τά ς κ α κ ο υ χ ία ς .
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θεμέλια γκρεμισμένων εκκλησιών, καί 
άσύλλητους θησαυρούς τοϋ πανάρχαιου 
πολιτισμού μας. . .

‘Ο «Καρα-Τσαούς»

Τον Αύγουστο τοϋ 1921, 50 έφιπποι 
Τσέτες μέ αρχηγό τον διαβόητο τότε λή
σταρχο Μπελιβάν, «άλώνιζαν» γιά Ινα 
διάστημα την περιοχή τοϋ Στάθμου Χω
ροφυλακής Σαρχανλή της Ύποδ]σεως 
Χωρ]κής Μαγνησίας. Οί φόνοι καί οΐ λη
στείες σέ βάρος των φιλησύχων πολιτών, 
βρίσκονταν στην ήμερησία ή γιά την άκρί- 
βεια στην ήμερησία καί νυχτερινή διά
ταξη. Την έποχή αυτή Διοικητής τοϋ Στα
θμού ήταν ό όνομαστός γιά τά κατορθώ- 
ματά του 'Υπενωμοτάρχης Γριτσώνης. 
Ό  Ύπαξιωματικός αυτός άψηφώντας τήν 
άριθμητική υπεροχή των ληστών τούς 
καταδίωξε έπίμονα μέ μία ομάδα άπό 8 
Χωροφύλακες. Καί ύστερα άπό πολύωρη 
συμπλοκή κατώρθωσε νά διαλύση τή συμ
μορία τους πού έγκατέλειψε στο πεδίο 
της δύο νεκρούς καί έξη άλογα. . . χωρίς 
τούς άναβάτες τους. Οί τελευταίοι κρύφτη
καν γιά νά γλυτώσουν μόλις είδαν δτι 
τούς καταδιώκει ό «Καρά - Τσαούς». 
’Έτσι ήταν γνωστός στούς Τσέτες ό 'Υπε
νωμοτάρχης Γριτσώνης. Τά άλλεπάληλα 
κατορθώματά του είχαν γίνει θρύλος άπό 
τό έκεϊ ’Οθωμανικό στοιχείο. . .

Οί Γενναίοι τοϋ Μπαλτατζικ

Τόν Νοέμβριο τοϋ 1919, δύο χιλιάδες 
περίπου Τούρκοι λησταντάρτες κινήθηκαν 
έναντίον τής έδρας τού Σταθμού Χωροφυ
λακής Μπαλτατζικ —Άϊδινίου. Μέχρι 
νά έκδηλωθή ή επίθεση, ό Διοικητής τού 
Σταθμού Άνθυπασπιστής Γρηγ. Μπιτσά- 
κης —αν καί άσθενής μέ υψηλό πυρετό 
άπό έλονοσία —σηκώθηκε άπό τό κρεβ- 
βάτι του καί πρόλαβε νά συγκεντρώση μία

Κ ΟΝ ΤΟ ΓΙΑ Ν Ν Η Σ Μ ΙΧΑΗΛ
Χ ω ρ ο φ ΰ λ α ξ

Έ ν α ς  έναντίον π ο λλ ώ ν  έχθρ ώ ν 
έπεσεν ε ίς  τό  πεδίον  τή ς μάχης·

μικρή δύναμη πού τήν άποτελοΰσαν 16 
Χωροφύλακες, μία διμοιρία στρατιώτες, 
καί 80 ένοπλοι πολίτες. Ή  μάχη πού άρ
χισε στις 7 τό βράδυ κάτω άπό ραγδαία 
βροχή καί αφόρητο κρύο, συνεχιζόταν μέχ
ρι τις 9 όταν έφθασε ενίσχυση άπό 120 
περίπου άνδρες (Χωροφύλακες, στρατιώ
τες καί πολίτες) μέ έπικεφαλής τόν Διοι
κητή τής Ύποδ]σεως Χωρ]κής Άϊδινίου 
’Ανθυπομοίραρχο Γεώργ. Βάμβουκα. Στις 
6 τό πρωί καί ένώ ή μάχη συνεχιζόταν, 
έφθασε καί δεύτερη ένίσχυση άπό τις φρου
ρές τών φυλακίων τής γειτονικής σιδηρο
δρομικής γραμμής. Οί τελευταίες αυτές ένι- 
σχύσεις έβοήθησαν τις Ελληνικές δυνά
μεις νά ένεργήσουν άντεπίθεση. ’Αποτέ
λεσμα: Οί Τούρκοι άτακτοι έτρεξαν γιά 
νά βροΰν σωτηρία στήν κατεχομένη άπό 
τούς ’Ιταλούς ζώνη, άφήνοντας στο πεδίο 
τής μάχης περί τούς 300 νεκρούς. Άπό 
Ελληνικής πλευράς οί νεκροί καί τραυμα
τίες ήταν ελάχιστοι. Ή  μάχη αύτή γιά τόν 
Άνθυπασπιστή Μπιτσάκη έγινε άφορμή 
νά ξεσπάση, μία άλλη χωρίς δπλα καί μέ 
στόχο τήν υγεία του. 'Η  παραμονή του μέ 
υψηλό πυρετό στο κρύο καί τή βροχή είχε 
σάν άποτέλεσμα νά- προσβληθή άπό φυμα
τίωση, άπό τήν οποία καί πέθανε άργότερα 
νέος άλλά ήρωας. . .

Ό  Ήρωας και Μάρτυρας 
Υπομοίραρχος

Ένας άπό τούς πρώτους Αξιωματι
κούς πού τοποθετήθηκαν στήν Μ. Άσία 
ήταν καί ό 'Υπομοίραρχος ’Ιωάννης Μια- 
ούλης. Αφού υπηρέτησε γιά ένα διάστημα 
στήν Σμύρνη, στήν συνέχεια άνέλαβε κα
θήκοντα Διοικητοΰ τής Μεραρχίας ’ Αδραμ- 
μυτίου. Οί φιλήσυχοι κάτοικοι τής περιο
χής —Έλληνες καί Τούρκοι —δέν άργη
σαν νά διαπιστώσουν δτι είχαν συμπαρα
στάτη τους ένα δυναμικό άλλά καί συνετό 
Αξιωματικό. Ό  'Υπομοίραρχος Μιαού- 
λης μέ αυτοπρόσωπες καταδιωκτικές ένέρ- 
γειες κατώρθωσε νά συντρίψη κατά και-

Κ Α ΡΑ ΓΚ ΙΟ ΖΗ Σ ΘΩΜ ΑΣ 
Χ ω ρ οφ ΰλ α ξ

Έ φ ο ν εύ θ η  ΰπό Τ σ ετώ ν ά φ οΰ
έξόντω σε π ολλούς έξ α υ τ ώ ν .

ρούς τούς πιό αιμοσταγείς λήσταρχους τής 
περιοχής του. Καί μάλιστα ύστερα άπό 
αλλεπάλληλες ύπεκφυγές τών τελευταίων 
γιά μία τίμια άναμέτρηση. "Οταν ήρθαν οί 
μαύρες ήμέρες τής καταστροφής, ό γεν
ναίος αυτός Αξιωματικός έπεσε στά χέ
ρια ένός έγκληματικοΰ συρφετού. Οί μέχρι 
τότε ταπεινωμένοι στό πεδίο τής μάχης, 
άφησαν τή λύσσα τους νά ξεσπάση πάνω 
στόν άοπλο Αξιωματικό. Καί τόν κρέ
μασαν μέ άλλαλαγμούς σ’ ένα πλάτανο 
έξω άπό τήν πόλη τοϋ Άδραμμυτίου. Τί 
«κατόρθωμα» άλήθεια. . .

Έξοδος καί Έφοδος

Στις 15 Αΰγούστου 1922 διακόσιοι 
περίπου Τούρκοι λησταντάρτες άπέκλει- 
σαν τήν κωμόπολη Παληάμπολη, μέ σκο
πό νά έξαναγκάσουν σέ παράδοση τήν έκεϊ 
δύναμη τοϋ ομωνύμου Σταθμού Χωροφυ
λακής. Ή  δύναμη αύτή άριθμοΰσε 55 
Χωροφύλακες πού είχαν έπικεφαλής τόν 
Ανθυπομοίραρχο Βασ. Πελεκάνο, καί τούς 
Άνθυπασπιστές Εύάγγ. Παπαδάκη καί 
Δρ. Άποστολάκη. Πριν έπιτεθούν οί 
Τούρκοι έταξαν όλιγόωρη προθεσμία γιά 
τήν έκκένωση τού Σταθμού. Αύτό φυσικά 
δέν τό έκαναν γιά νά άποτραπή ή αιματο
χυσία, άλλά γιά νά έξασφαλισθή άργό
τερα. . . μέ άνεση αν οί έπικεφαλής τών 
Χωροφυλάκων έκαναν τήν άπερισκεψία 
νά πιστέψουν στις δόλιες αύτές προτάσεις. 
Ή  μάχη πού επακολούθησε συνεχίστηκε 
καί τήν έπομένη ήμέρα. Οί λησταντάρτες, 
αν καί δέχτηκαν σοβαρές ένισχύσεις τα
κτικού στρατού, άπέτυχαν νά λυγίσουν 
τήν άντίσταση τών πολιορκημένων. "Ωσ
που τελικά κατέφυγαν στήν συνηθισμένη 
άνανδρη λύση τής φωτιάς. "Οταν πιά οί 
φλόγες είχαν περικυκλώσει άπό παντού 
τούς Χωροφύλακες, ό έπικεφαλής Ανθυ
πομοίραρχος διέταξε αιφνιδιαστική έξοδο— 
άντεπίθεση. Άποτέλεσμα: Ά πό τήν μία 
στιγμή στήν άλλη οί πολιορκηταί έγιναν 
καταδιωκόμενοι. Έ τσ ι άνοίχτηκε χωρίς 
άπώλειες ό δρόμος τής προσωρινής σωτη-

Χ Ο Ρ Σ  Δ Η Μ Η Τ ΡΙΟ Σ
Χ ω ρ οφ ΰλα ξ

’Έ π εσ εν  ή ρ ω ϊκ ώ ς μ α χόμενος 
έναντίον  τώ ν  Τ σ ετώ ν .

625



Στούς αθάνατους νεκρούς 

καί μάρτυρας Χωροφύλακας

ρίας για τούς Χωροφύλακες άλλα καί το 
έκεΐ ’Αρμένικο καί Έβρα'ικο στοιχείο. 
Καί χρησιμοποιούμε τή φράση «προσωρινή 
σωτηρία» μια καί κανείς δέν. ξέρει πόσοι 
καί ποιοι από αύτούς γλύτωσαν τελικά άπό 
τή Θεομηνία πού έπακολούθησε. . .

Ό  Λόφος του Χόρς

Στις 25 Φεβρουάριου 1921 ό Χωροφύ- 
λαξ Δημήτριος Χόρς καί ό συνάδελφός του 
Δημήτριος Παρισόπουλος, κατευθύνον- 
ταν σ’ ένα μακρυνό συνοικισμό τού Άδραμ- 
μυτίου για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας. 
Καθώς όμως περνούσαν τούς πρόποδες 
ένός λόφου δέχτηκαν καταιγιστικά πυρά 
άπό Τσέτες πού είχαν άποκλείσει ολό
κληρη τήν περιοχή. Οί δύο Χωροφύλακες 
άφοϋ οχυρώθηκαν σ’ ένα διπλανό χάνι, άν- 
ταπέδωσαν μέ πείσμα τα πυρά. ’Αντιμε
τώπιζαν μέ έπιτυχία τις έχθρικές έπιθέ- 
σεις όταν σέ κάποια στιγμή κομματιάστη
κε τό όπλο τού Χωροφύλακος Παρισόπου- 
λου. 'Ο τελευταίος άναγκάστηκε ύστερα 
άπό αύτό να πραγματοποιήση έξοδο έλπί- 
ζοντας ότι μπορεί να είδοποιήση τήν 
'Υπηρεσία του πού άπεΐχε περί τά 5 χι
λιόμετρα άπό τό σημείο τής συμπλοκής. 
Τραυματίστηκε όμως σοβαρά καί έρπον- 
τας κρύφτηκε σ’ ένα διπλανό ξεροπόταμο 
γλυτώνοντας τήν αιχμαλωσία. 'Ο Χωρο- 
φύλαξ Χόρς έξακολούθησε νά άμύνεται 
μέ πείσμα άδιαφορώντας γιά τις άδιά- 
κοπες προσπάθειες των άντιπάλων του 
νά τον τρομοκρατήσουν μέ άγριους 
άλλαλαγμούς. Τούς κρατούσε πάντα 
σέ άπόσταση άμυνόμενος άπό διαφορετικά 
σημεία. Κάποτε τά εχθρικά όπλα σίγησαν. 
Ό  Χωροφύλαξ Χόρς γλύστρησε τότε άθό- 
ρυβα έξω άπό τό χάνι γιά νά έπιστρέψη 
στήν υπηρεσία του πριν νυχτώση καί άπό 
άφύλακτο σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς 
του δρομολόγιο. Οί ληστοσυμμορίτες ό
μως καραδοκούσαν παντού. "Υστερα άπό 
μία όλιγόλεπτη άνταλλαγή πυροβολισμών 
ό ήρωϊκός Χωροφύλαξ έπεσε χτυπημένος 
θανάσιμα. Καί όταν πιά τό σώμα του σφά
δαζε στό χώμα, οί μανιασμένοι άντίπαλοί 
του τό κατακρεούργησαν. ’Από έκείνη τήν 
ήμέρα ή μικρή έδαφική έξαρση κοντά στό 
Μικροασιατικό χωριό «Άγώνια» πήρε τήν 
ονομασία «Λόφος τού Χωροφύλακος Χόρς» 
Μέ αύτό τον συγκινητικό τρόπο ή 'Υπο- 
δ]σις Χωροφυλακής Άδραμμυτίου τίμησε 
τον ήρωϊκό νεκρό της. . .

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Όχι  δέν χάνεστε γιά μέ 
Δέν θά χαθήτε δχι . . . .  
’Αετός εγώ καί χρυσαετός 
Σ’ ένός βουνού τήν κώχη, 
Άγνάντεψα καταμεσίς 
Χωριά λαγκάδια ράχες 
Κι έγραψα γιά τραγούδι σας 
Δόξες τρανές μονάχες . . . .

Ή  μαύρη Μοίρα τώγραψε 
όμως γιά σας στεφάνι 
Ή Δόξα άπό αμάραντα 
λουλούδια έχει κάνει . . . .
Καί γιά νεκροί, γιά ζωντανοί, 
Τά πήρατε μαζί σας 
’Ατίμητη παρηγοριά 
Και μόνη άντάμειψί σας . . . .

Κων]νου ’Αντωνίου «'Ιστορία της 
Χωροφυλακής» τ. Β'. —Άθήναι 1967— 
Μιχ. Ρόδα «Ή  Ελλάδα στήν Μ. ’Ασία» 
—’Αθήναι 1924—Κ. Νίδερ «Εκστρατεία 
Μ. ’Ασίας»—«Μεγάλη Στρατιωτική καί 
Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια» τ. Α \ —* Α
θήναι 1927—Χρ. Σολομωνίδη «Ή  Ελλη
νικότητα τής Σμύρνης»—«Νέα Εστία» 
τ. 1091J1972—Γ. Πόρταλη «Ή  Μεσο- 
γίς» «Περί τήν Μαγνησίαν» κ.λ.π. —Μ. 
Μυλωνογιάννη «’Από τήν δράσιν τής Χω
ροφυλακής έν Μ. ’Ασία» —Ε. Πιτυκάκη 
«’Από τήν Μικρασιατική ’Εποποιία» 
κ.λ.π.—«'Ηρώον Χωροφυλακής»—Χανιά 
1927.—’Αρχεία Δ. I. Σ.

Στερνοί άπομείνατε, φτωχοί 
Σέ πολιτείες σέ χώρες . . . .  
Κι’ ένώ ό Στρατός μας έφευγε 
Σέ κάποιες άγριες ώρες, 
’Εσείς άκοίμητοι φρουροί 
Σρατιώτες τιμημένοι,
Δείξατε στήν Ελλάδα σας 
Πώς δε’ ναι νικημένη . . . .

Δόξα σέ σάς κρυφή χαρά 
Τρανή μας περηφάνια,
Δέν ειν’ άύτοΰ ή Πατρίδα σας 
Στα γαλανά ούράνια 
Γιά ίδέστε μέ στ’ ολόχρυσες 
τού Ήλιου μας άχτίδες 
Όσες καρδιές χτυπούν εδώ 
Είναι γιά Σάς Πατρίδες . . . .

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Σττΰρος Ματσούκας

626



Έ ν τ ε τ .  Ύ φ η γ η το ΰ  τής 
’Ε γκ λ η μ α το λ ο γ ία ς Π ανε
π ισ τη μ ίου  Θ εσσαλονίκης

ΘΑ ΑΠ Ο ΤΕΛΟ ΥΣΕ καθαρή 
απώλεια χρόνου, ή ανάλυση τών 
στοιχείων πού αποδείχνουν καθαρά 
την συνεχιζόμενη αύξηση τής εγκλη
ματικότητας τών ανηλίκων καί γε
νικότερα τών νέων ανθρώπων.

Είναι αρκετό νά μνημονεύσουμε 
τα άλλεπάλληλα Συνέδρια πού πρα
γματοποιούνται καί τά μέτρα πού 
λαμβάνονται σ όλες τις χώρες, κα
θώς καί τη σοβαρή απασχόληση μέ 
τό ζήτημα, τόσο τών διαφόρων 
έγκληματολογικών Συνεδρίων τον 
Ο.Η.Ε. (cut τό 1955 καί πέρα), 
όσο καί τον Συμβουλίου τής Ευρώ
πης.

Τό φαινόμενο έχει έπεκταθή 
άνησνχαστικά καί στή χώρα μας. 
Σύμφωνα μέ τις επίσημες εγκλημα
τολογίες στατιστικές τών έτών 
1969 —1974, μόνον οι καταδικα- 
σθέντες ( καί όχι όλοι όσοι έγκλημά- 
τισαν) τής ηλικίας τών 18-20 χρο- 
νών, φτάνουν (άντίστοιχα) τά πο
σοστά 3, 3%, 3, 5%, 4, 4%, 7,5%  
7,7°/, καί 8,1°/0 από όλους τούς κα- 
ταδικασθέντες. Γιαύτό, παρά τή 
μικρή συγγραφική κίνηση πού πα
ρουσιάζει ή Εγκληματολογία στήν 
'Ελλάδα, τά 30 από τά 130 περίπου 
αυτοτελή δημοσιεύματα πού έχουν 
γραφή εδώ, ασχολούνται μέ τούς 
ανηλίκους, ενώ έχουν δημοσιευθή, 
ώς τώρα, 100 περίπου σχετικά επι
στημονικά άρθρα.

'Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από αυτή 
τήν εγκληματικότητα προέρχεται 
άπ τή συνένωση τών νεαρών δρα
στών μεταξύ τους. Είναι παρήγορο 
ότι στή χώρα μας οι οργανωμένοι σέ 
ομάδες, μέ πάνω από 4 άτομα, ανή
λικοι, δεν ξεπερνούν τά 5 %—6%  
όλου τού αριθμού ( οί άλλοι δρουν πιο 
συνηθισμένα κατά ζεύγη). "Ομως, 
όπως έπισημάνθ ηκε στή Διεθνή 
Έγκληματολογική Συνάντηση τών 
’Αθηνών (1972), όσο ανέρχεται τό 
βιοτικό μας επίπεδο καί όσο μεγαλώ
νει ή επιμιξία μέ τις ευρωπαϊκές 
χώρες, θά πρέπει νά περιμένουμε, 
όπως έγινε καί άλλου, «εισαγωγή» 
καί εγκληματικότητας, μάλιστα τών 
οργανωμένων μορφών δράσεως, τών 
νεαρών εγκληματιών ( τόσο—ιδιαί
τερα—μέ τήν είσοδο εγκληματιών, 
όσο καί μέ τήνόδότήςθυματολογίας).

Θά προσπαθήσουμε, λοιπόν, στά 
στενά πλαίσια τού παρόντος νά 
σκιαγραφήσουμε τήν οργανωμένη 
αυτή εγκληματικότητα.

Σ η μ . Σ υ ν . Δ ιά λ ε ξ η  π ο υ  έ γ ιν ε  σ τή ν  
Θ εσσαλονίκη .
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Στην ομάδα την άτομική αντικαθιστά ή κοινή ηθική, οπού μέ την βοήθεια της 
αμβλύνεται ή άτομική ευθύνη. Το μεγαλύτερο μέρος των νεαρών εγκληματιών δέν 
θά έφταναν ποτέ στο έγκλημα σαν άτομα.

Προκαταρκτικά, πρέπει νά παρα
δεχτούμε δτι ή εγκληματική συμπε
ριφορά, παρουσιάζει πολλά χαρα
κτηριστικά τής συνηθισμένης κοινω
νικής συμπεριφοράς, ώστε μπορούμε 
νά την εντάξουμε στά ϊδια ερευνητι
κά πλαίσια. Πολλές φορές τά παθο
λογικά φαινόμενα δπως το έγκλημα 
μετέχουν σταθερά στην κοινωνική 
ζωή, άνάλογα και μέ τό βαθμό τής 
πολιτιστικής έξελίξεως.

'Η  παρόομηση των ι έων γιά ομα
δική δράση αναφαίνεται, δταν τό 
μεγάλο μέρος των ενηλίκων δέν εί
ναι σέ θέση νά τούς παροτρύνη καί 
νά τούς συμβουλεύση. *Έτσι οδη
γούνται νά επιχειρούν τή συσπειρω
μένη επιδίωξη των φιλοδοξιών τους.

'Η  διαφορά ανάμεσα στήν κανο
νική κοινωνική ζωή καί τήν άντικοι- 
νιυνική συσπείρωση εμφανίζεται, κα

θαρότερα, στή μορφή τής συμμορίας. 
'Η  τάση γιά ομαδικά εγκλήματα 
παρουσιάζεται, έδώ, απ’ τήν αρχή 
κιόλας τής συσπειρώσεως, έστω κι 
άν ύπάρχη σάν προϋπόθεση στά 
μέλη τής ομάδας.

Ή  ψυχολογική προετοιμασία γιά 
το έγκλημα σχηματίζεται, τελειω
τικά, στις Ομαδικές συμπράξεις άπό 
τις σχέσεις των μελών. ' I I  άλ.ηθινή 
αιτία ομαδικών εγκλημάτων πρέπει 
νά άναζητηθή σ’ αυτή τήν ομάδα. 
Τήν άτομική ηθική αντικαθιστά ή 
κοινή ηθική, δπου αέ τή βοήθεια τής 
ομάδας, άμβλύνεται ή άτομική εύ- 
θύνη. Τό μεγαλύτερο μέρος των 
νεαρών εγκληματιών δέν θά έφθαναν 
ποτέ στο έγκλημα σάν άτομα.

’Ανάλογα μέ τό βαθμό τής όργα- 
νώσεως και τήν κατανομή τών ρό
λων, μπορούμε νά ξεχωρίσουμε

τρεις, βασικά, όργαι ωσιακούς τύ
πους, α) τις περιπτωσιακά οργανω
μένες ομάδες, β) τις ήμιοργανωμέ- 
νες ομάδες καί γ ) τις συμμορίες πού 
άναφέραμε.

Στον πρώτο, πού είναι ό πιο απλός 
τύπος, τά μέλη δέν γνωρίζονται καλά 
μεταξύ τους, ούτε έχουν κοινούς τρό
πους διαβιώσεως. 'Εδώ, συνήθως, 
γίνονται, κάπου—κάπου, ελαφρό
τερες επιθετικές ενέργειες, πού εί
ναι στά δρια τής εγκληματικής δρά- 
σεως. 'Ο κίνδυνος δμως βρίσκεται, 
προ πάντων στο δτι ό τύπος αυτός 
αποτελεί τή βάση γιά πιο πέρα ορ
γανωμένη δράση.

Ό  δεύτερος τύπος είναι πιο έξε- 
λιγμένος. Τον διαμορφώνει, σιωπη
ρά, ή κοινέ] στέγη ή εργασία πσύ 
προσδιορίζει καί τούς ρόλους τον 
καΰσνός. Βέβαια τά «καθήκοντα» 
καί ή ηγεσία, δέν είναι μόνιμα, δμως 
αρκετά ορισμένα γιά κάθε «επιχεί
ρηση». Τά μέλη συνεργάζονται μέ 
σχετικό καταμερισμό τών ρόλων.

Ό  τρίτος τύπος είναι ό πιο «ανα
πτυγμένος» απ' δλους. Στήν περί
πτωση τούτη υπάρχουν κοινοί κα
νόνες ζωής καί αυστηροί κανόνες πού 
διαμορφώνονται μεταξύ τών μελών. 
01 ρόλοι είναι άπόλυτα ιιοιρασμένοι 
καί εναρμονισμένοι. 'I I  συμμορία 
συνιστάται μόνο γιά τήν τέλεση 
εγκλημάτων. Οί αρχηγοί εκπονούν 
τά σχέδια καί διανέμουν τούς ρόλους 
καί υπάρχει αυστηρή ίεραρχική τάξη.

Ποιοι είναι δμως οι παράγοντες 
πού υποβοηθούν τήν ομαδική δράση; 
Αυτούς μπορούμε νά τούς διαιρέ
σουμε σέ μονιμότερους καί πρόσκαι
ρους.

Ά π ό  τούς πρώτους, τή μεγαλύτερη 
επίδραση έχει ή γειτονιά. "Οσοι νέοι 
κατοικούν κοντά, συνήθως περνούν 
μαζύ τον καιρό τους καί ή καθημε
ρινή επαφή τούς συνδέει πολύ δυνα
τά. Πιο εύκολα συσπειρώνονται οί 
νέοι στις καινούριες γειτονιές πού 
βρίσκονται συνήθως στις άκρες τών 
πόλεων, άπ’ δπου λείπουν οί αξιό
λογες διασκεδάσεις (θέατρα, κινη
ματογράφοι, μουσική) καί τά πνευ
ματικά κέντρα. Είναι άξιο προσοχής 
δτι σ’ αυτά τά μέρη ο πληθυσμός 
είναι αρκετά ομοιογενής. Πάντως, 
τό τελευταίο, άν καί αποτελεί τή βά
ση, δέν φτάνει, γιατί ή ομοιότητα 
στήν καταγωγή, τήν ηλικία καί τό 
φύλο, χρειάζονται ενίσχυση άπό 
ειδικότερους παράγοντες, δπως τήν 
επιδίωξη τών ίδιων συμφερόντων 
καί τήν ιρυχική ομοιότητα. 'Όμως, 
ή διαμόρφωση δλου τον τρόπου τής 
ζωής καί ή σνλλογικότητά του σχη-
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ματίζουν ένας είδος κοινοϋ στυλ στΙς 
σχέσεις τών νέων.

’Από τους δεύτερους παράγοντες, 
πιο σημαντικοί φαίνονται οι καθη
μερινοί. Καί πρώτα, ή οικογενειακή 
κατάσταση. ’Έτσι, οι νέοι αφήνονται, 
πιο πολύ, νά περνούν τον ελεύθερο 
χρόνο τους, κατά βούληση. Ή  πρώ
ιμη απόκτηση χρηματικών ποσών 
τούς οδηγεί στήν ανεξέλεγκτη σχε
δόν εκλογή τών διασκεδάσεων. Τον 
ελεύθερο χρόνο περνούν οί νέοι μέ 
τους φίλους άπ' τα δύο γένη, χωρίς 
καμμιά σχεδόν επίβλεψη τών γονέων. 
’Α π’ τούς πρόσκαιρους παράγοντας, 
αξιόλογοι επίσης είναι οί εβδομαδι
αίες εκδρομές καί οί χοροί, πού 
υποβοηθούν σημαντικά στήν ανά
πτυξη τού εγκλήματος. Αλλά , ας 
προσθέσουμε καί τούς ετήσιους πα
ράγοντες, μιά πού γενικεύεται σήμε
ρα ό ξεχωριστός παραθερισμός γο
νέων καί τέκνων, όπου στήν ουσία 
καταργεϊται κάθε έποπτεία.

Δεν είναι ευχάριστη διαπίστωση 
δτι, παρά τις έπίμονες άντεγκλημα
τικές προσπάθειες, ή αναλογία τών 
πιο βαριών εγκλημάτων αυξάνει 
παντού. Κάθε τόσο, υψώνεται τό 
ποσοστό τών «εγκλημάτων βίας» 
πού τό μεγαλύτερο μέρος τελείται 
άπό τούς νέους ομαδικά.

Τήν ομαδική δράση τών νέων 
μπορούμε νά τήν έκφράσουμε με τούς 
εξής, κατά προσέγγιση, αριθμούς:
'Εγκλήματα κατά τής ιδιοκτησίας 
( κλοπές, υπεξαιρέσεις κ.λ.π.) 60,2°/ο 
’Εγκλήματα κατά τών προσώπων 
( ανθρωποκτονίες, σωματικές β?.ά- 
βες, επιθέσεις, ληστείες κ.λ.π.) 14, 
1 %. ’Εγκλήματα κατά τών ηθών 
(βιασμοί, αποπλανήσεις, μοιχείες 
κ.λ.π., 3, 8 % .Διάφορα άλλα εγκλή
ματα 21,9 %.

Τά πιο πάνω ποσοστά άλλάζονν 
αμέσως, οπού παίρνουν μέρος καί 
ενήλικοι στή δράση τών ομάδων. 
Γενικά, τότε, λιγοστεύουν τά εγκλή
ματα κατά τής Ιδιοκτησίας, ενώ αυ
ξάνουν τά εγκλήματα κατά τών 
προσώπων.

"Αλλη σοβαρή αλλαγή σημειώνε
ται δταν μετέχουν καί νέες στις ομά
δες. Τότε έχουμε ελάττωση τών 
εγκλημάτων κατά τών προσώπων 
καί κατά τής ιδιοκτησίας, τριπλα
σιάζονται δμως τά εγκλήματα κατά 
τών ήθών. Οί νέες θεωρούνται σάν 
κοινή ιδιοκτησία τής ομάδας. "Ολα 
τά μέλη τις προσέχουν καί τις 
υπερασπίζονται. Πιο συχνά, οί νέες 
έκτελούν δεντερεύοντες ρόλους: Είναι 
άξιο μνείας δτι ή συμμετοχή τους 
επηρεάζει ερωτικά τήν ομάδα: ή 
σεξουαλική τους ισχύ παρωθεί στήν

έγκληματ οπραξία.
Τό πιο μεγάλο μέρος τών νεαρών 

εγκληματιών έχει έγκαταλείψει τις 
σπουδές του γιά διαφόρους λόγους. 
Κύρια, τό φαινόμενο παρουσιάζεται 
στις νέες, απ' τις όποιες οί περισσό
τερες δέν αποτελειώνουν τή βασική 
τους εκπαίδευση.

Στά ομαδικά εγκλήματα τών νέων 
ό μεγάλος κοινωνικός κίνδυνος μπο
ρεί νά άναλνθή σέ τέσσερεις συντε
λεστές:

α) Οί ομάδες τών νεαρών εγκλη
ματιών είναι πολυάριθμες, β) ενερ
γούν ταχύτατα, γ )  διαλύονται, αλλά 
καί άνασυγκρατούνται συντομώτατα, 
δ) πολλές φορές χρησιμεύουν γιά 
τήν εκτέλεση τών σκοπών τών άνη- 
λίκων.

"Ολα αυτά μάς υποχρεώνουν νά 
σκεφθοϋμε δτι δέν πρέπει μόνον ) ά 
τιμωρούμε τούς μετ έχοντες στις 
ομάδες γιά τις πράξεις τους, άλλά 
νά ασχοληθούμε εμπεριστατωμένα 
καί μέ τήν πρόληψη αυτής τής εγκλη
ματικότητας. ’Ιδιαίτερα, πρέπει 
νά στραφούμε στις εξής κατευθύν
σεις: α) Τήν υπεύθυνη χρησιμοποί
ηση τών διαφόρων κοινωνικών οργά
νων γιά τή διακοπή τής δράσεως 
τών ομάδων, β) τήν απομόνωση τών 
αρχηγών (άπ’ τις ομάδες ) καί γ )  
τήν προσφορά αγωγής στους νέους 
μέ κάθε κατάλληλο τρόπο.

Στήν αγωγή αυτή, πού θά παίξη 
τόνπιό ανασταλτικό ρόλο στήν εγκλη
ματική δράση, πρέπει νά επιδιώξου
με τή συνεχή ενίσχυση τής οικογέ
νειας, τής σχολικής καί τής εργα
σιακής αγωγής. Πρέπει νά προσπα
θήσουμε νά διαπλάσαουμε τέτοιο 
ήθος, ώστε ή μάχη κατά τού εγκλή
ματος νά μή άποτελή μόνο καθήκον 
τών κρατικών οργάνων, τών δικα
στηρίων, τής αστυνομίας, τού Εισαγ
γελέα κ.λ.π. Πρέπει νά επιδιώξουμε 
ώστε κάθε πολίτης νά αισθάνεται 
τον εαυτόν του υπεύθυνο για δλους 
τούς άλλους, δτι έχει υποχρέωση νά 
βοήθα τά κρατικά όργανα στο στα- 
μάτημα τής εγκληματικότητας καί 
στήν πρόληψή της.

Είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα 
ήκαταπολέμηση τής ομαδικής εγκλη
ματικότητας τών νέων γιατί άπο- 
δείχτηκε στήν πράξη δτι οι πιο πολ
λοί άπ' τούς ενήλικους εγκληματίες 
ξεκίνησαν άπό τήν νεαρή ηλικία. 
"Αν λοιπόν επιθυμούμε πραγματικά 
νά περιστείλουμε τήν εγκληματικό
τητα, πρέπει νά αρχαΐσουμε με την 
καταπολέμηση τής εγκληματικό
τητας τών νέων, σάν τή βάση ο).ο- 
κλήρον τού προβλήματος.

Μικροοτοχασμοί.
Σ Κ Α Λ Ε Σ

ΟΛΟΙ γνω ρ ίζουμ ε καλά  τΙς  
σ κ ά λ ες . Λ όγω  τή ς έπ ικ ινδυ νό - 
τη τος πολλές φ ορές άκοΰμε 
άπό τά  π α ιδ ικ ά  ακόμη χρόνια  
τή ν  συμβουλή  νά προσέχουμε 
τ ις  σ κ ά λες . Α υτές έχουν δύο 
κατευθύνσ εις . Ή  μ ία  ε ίνα ι τό 
άνέβασμα κα ί ή άλλη τό κ α τέ
β α σ μ α . Ά λ λ ά  ό κ ίνδυνος βρ ί
σ κ ετα ι π ά ντο τε  σέ μ ία  ούδέτερη 
πού μπορεί κ ανείς δε ιλά  νά 
τή ν χαρακτηρίση  «κ ατρακ ύτ 
λ ισ μ α » .

Σ τερούντα ι ευ θ ε ία ς , γ ια υ τό  
έχουν  μέσα τους κάπο ια  δόση 
δυ σ κολ ία ς, π ού  μ ο ιά ζε ι μέ 
α νω μ α λ ία  έστω  κ α ί έάν οι 
σκάλες ε ίνα ι μαρμάρινες κα ί 
γ ια λ ισ τ ε ρ έ ς .

Α ύτές ο ί πρα κ τικ ές δυσκολίες 
πού μ εγα λώ νουν  μέ τή ν  ή λ ι-  
κ ία , μοϋ φ έρνουν στή σκέψ η 
τόσες άλλες π α ρα λλα γές τή ς 
καθημερινής ζ ω ή ς , πού δλοι 
άσυναίσθητα τ Ις  λέμε σκάλες .

Οί σταθμοί τού  καθένα είνα ι 
σ κ ά λες , οί βαθμοί σ κ α λά κ ια , 
ο ι κο ινω ν ικές τά ξε ις  σκαλοπά
τ ια  , ή ο ικονομική πρόοδος, 
άνεξάρτητα  άπό τά  μ έσ α , σκα
λ ιά  κα ί άκολουθεΐ σ υ ν έ χ ε ια .

Δ ηλαδή κάθε μας βή μ α  ά ν τ ι-  
σ το ιχ ε ΐ μέ μ ία  σ κ ά λ α .

"Οταν ξεκινάμε τό  π ρ ω ΐ,  
άθελά μας π ρ έπ ει νά  υ π ο λ ο γ ί
ζουμε πόσες σκάλες θά ά νε- 
βοΰμε κάθε μ έ ρ α . Τό άσανσέρ 
δέν ε ίνα ι παρά  τύ π ο ς  ύ π ε κ φ υ -  
γ ή ς . Δ ιό τ ι στή διάρκεια  τή ς 
ήμέρας θά συναντηθούμε μέ 
πολλούς σ υνα νθρώ π ους, πού 
ό καθένας βρ ίσ κετα ι καθισμένος 
ή δρθιος σέ μ ιά  σ κ ά λ α . Ά π ό  
αύτή  μάς κ ο ιτά ζε ι κ α ί μάς 
ό μ ιλ ε ! .

Έ ά ν  ε ίνα ι ψ ηλότερη άπό τή  δι
κή μ α ς , φ α ιν ό μ α σ τε , μ ικροί σάν 
νάνοι κα ί τό  ύ ψ ος α ύτοΰ  πού 
βρ ίσ κετα ι έκεΐ π ά νω  δυ να τό , 
ά γ έρ ω χ ο , α ύστηρό , μάλλον δε- 
σ π ο τ ικ ό . ’Ε νώ  τό δικό μας 
δε ιλ ό , κακόμοιρο , ά δ ύ ν α μ ο .

Έ ά ν  αύτός β ρ ίσ κετα ι στό 
κ ά τω  σκα λοπά τι άπό μ ά ς , τόν 
έρευνούμε σάν νά θέλουμε νά 
δ ιώ ξουμ ε τά  άπω θημ ένα  μ α ς .

Ζ ητούμε έκδίκηση γ ιά  τόν 
προηγούμενο κ α ί τή ν  έξ ω τερ ι-  
κεύουμε στόν π α ρ ό ν τα .

Σ κάλες λο ιπόν ύπ ά ρ χουν  
παντού  , σέ δλους τούς τομ είς  
κα ί σέ κάθε σ τ ιγ μ ή .

. . .  Γ ι’ αύτό δ ε ιλ ά , ζη τώ ν
τα ς  σ υγνώ μ η  γ ιά  τό  θάρρος, 
κάνω  τή ν  πρόταση νά  κρατιό
μαστε καλά σ τ ις  σ κ ά λες , γ ια 
τ ί  δλες ε ίνα ι κ ιν η τέ ς , σάν τ ις  
π υροσ β εσ τικ ές κα ί ύ π ά ρ χε ι 
κ ίνδυνος νά  βρεθούμε όπ ο ια - 
δή ποτε σ τ ιγμ ή  στήν ούδέτερη 
ζώ νη  τή ς  σ κ ά λ α ς, δηλαδή στό 
γκρεμό! . . .

Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ

V__________ ____________/
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API  ΣΤ Ο Υ  Α Σ Π Ι Ω Τ Η ,  Ψυχιάτρου.Ο λοι συμφωνοϋμεν επί τής 
άνάγκης νά προσέξωμεν πε
ρισσότερον τήν σχολικήν 

ζωήν τοϋ παιδιού.
Ό  διδάσκαλος είναι ό μεγάλος, 

ό όποιος κατέχει έξουσίαν, ό 
όποιος «τά ξέρει δλα» καί είναι 
περίπου παντοδύναμος εις τά μάτια 
των παιδιών. Αύτή ή εμπιστοσύνη 
καί αυτός ό θαυμασμός είναι μέν 
αντικειμενικός, άλλ’ ό μαθητής 
προσδίδει εις αυτόν μίαν δλως 
ίδιάζουσαν σημασίαν «τώπε ό δά
σκαλος». Επομένως δέν χωρεΐ 
άμφισβήτησις. Ή  βάσις τής σχέ- 
σεως παιδιού — διδασκάλου είναι 
κατ’ αρχήν μάλλον συναισθημα
τική. Κάθε έπαινος ή παρατήρη- 
σις, άμοιβή ή τιμωρία είναι έξε- 
χούσης σημασίας διά τό παιδί, 
τονίζει ό VILLARS. Αυτή ή στενή 
έξάρτησις άπό τόν διδάσκαλον, 
ή όποια δέν είναι ανευ κινδύνων, 
άμείβεται άπό τήν έμπιστοσύνην 
εις τήν δικαιοσύνην του. Ό  διδά
σκαλος δέν είναι μόνον πηγή γνώ
σεων, είναι καί ό δίκαιος, ό ικανός 
νά ξεχνά μίαν άδικίαν, ό τιμωρός 
χωρίς πάθος. Τά παιδιά τόν ανα
γνωρίζουν ως τόν άληθινόν άρχη- 
γόν τής όμάδος των, κι έτσι γίνεται

παράγων ένοποιήσεως τής όμάδος.
Μετά δμως τό 9ον έτος τό παιδί 

κρίνει, λογικεύεται. Ή  συναισθη- 
ματικότης δέν κατέχει πλέον όλό- 
κληρον τόν ψυχισμόν, αλλά άφίνει 
μίαν θέσιν είς τήν λογικοποίησιν, 
πού άναφαίνεται. ’Αρχίζει ή κρί- 
σις τής πράξεως τού διδασκάλου 
είτε τό θέλει είτε δχι. Ή  συμμετοχή 
πλέον αύτοΰ είς τήν ομάδα δέν 
είναι αυτόματος. Προϋποθέτει τώρα 
μίαν άποδοχήν τού μεγάλου καί 
μίαν επιθυμίαν συνεργασίας μετ’ 
αύτοΰ. Αί καλαί σχέσεις μεταξύ 
διδάσκοντος καί μαθητου δημιουρ
γούν κατάλληλον κλίμα διά νά 
ξεπερασθούν αί δυσκολίαι τής έφη- 
βείας. Τά αποτελέσματα είναι καλ
λίτερα έάν έχωμεν συμμετοχήν τού 
παιδιού είς τήν παιδαγωγικήν πρά- 
ξιν.

Μέ τήν άσκησιν έξουσίας ό δι
δάσκων κυριαρχεί τής τάξεως χω
ρίς νά ένσωματοΰται είς αυτήν. 
Ή  πρώτη άρετή τού συστήματος 
αύτοΰ είναι ή ύπακοή. Ύπακοή 
είς τόν διδάσκαλον, διότι είναι ό

διδάσκαλος, ύπακοή είς τόν κα
νόνα, διότι είναι ό κανών ό όποιος 
συνελήφθη άπό τόν μεγάλον. Αύτή 
ή πειθαρχία παρουσιάζει τήν συ
νεχή πίεσιν τής όμάδος των με
γάλων επί των παιδιών.

Αί τιμωρίαι καί άμοιβαί δη
μιουργούν είς τό εσωτερικόν τής 
σχολικής όμάδος άληθινάς κοι
νωνικός τάξεις. Τήν τάξιν (τών 
ELITES) τών έκλεκτών, ή οποία 
διακρίνεται διά τήν εργασίαν της 
καί τήν διαγωγήν της, τήν τάξιν 
τών τιμωρημένων καί άποδοκιμα- 
ζομένων καί τήν μεγάλην μάζαν 
ή όποια λιμνάζει είς τήν παθητικήν 
ύπακοήν καί άδιαφορίαν. Πόσον 
έπικίνδυνος καιάστασις!

Έ ξ έπόψεως ψυχολογικής, ώς 
αποτέλεσμα αύτής τής άντιλήψεως 
περί σχολικής ζωής, έχομεν τόν 
φόβον, τόν φόβον τής κατηγορίας 
καί τιμωρίας. Γνωρίζομεν τόν τύ
πον τού παιδιού, τό όποιον είναι 
διαρκώς τιμωρημένον καί τό όποιον 
τελικώς είναι εκτός νόμου. ’Εάν 
τό παιδί είναι περισσότερον ευαί-
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σθητον, ό φόβος τής άποτυχίας ή 
τιμωρίας έπιφέρει ένα είδος φυσι
κής ή πνευματικής παραλύσεως. 
Ή  πειθαρχία λοιπόν κινδυνεύει 
νά προκαλέση άπροσαρμοστίαν. 
Ή  άναρχία ή όποια έπικρατεΐ εις 
την τάξιν μέ τήν παραμικρόν απου
σίαν τοϋ δασκάλου, καθιστά φανε
ρόν τόν τεχνητόν καί προσωρινόν 
χαρακτήρα μιας τοιαύτης πειθαρ
χίας. Αυτό δέν σημαίνει ότι πρέπει 
νά καταργήσωμεν κάθε κύρωσιν εις 
τήν τάξιν. Τά παιδιά δέν είναι 
άγγελοι. Όσονδήποτε αισιόδοξοι 
καί αν είμεθα δέν πρέπει νά λη- 
σμονοΰμεν ώρισμένα όρια. Δέν 
δυνάμεθα λοιπόν νά άποφύγωμεν 
τό πρόβλημα των κυρώσεων. Δυ
νάμεθα όμως νά τάς περιορίσωμεν 
εις τό έλάχιστον καί μόνον είς σο
βαρός περιπτώσεις νά γίνεται χρή- 
σις αυτών. Μέ τήν νέαν άντίληψιν 
περί παιδιού, ή άληθινή, έσωτερι- 
κή ελευθερία τοϋ παιδιού παρου
σιάζεται ώς παράγων τής εκπαι
δευτικής έπιτυχίας.

’Αλλά καί ή ελευθερία αυτή δέν 
πρέπει νά ώθήται είς τά άκρα. 
Τό παιδαγωγικόν πείραμα τοϋ 
’Αμβούργου, όπου οί διδάσκαλοι 
έφήρμοσαν τό σύστημα άπολύτου 
έλευθερίας καί έκλογής των μα
θητών, ώδήγησε τούς διδάσκοντας 
είς τόν σταθμόν πρώτων βοηθειών. 
Φυσικά άπέτυχεν. Είς τήν άπόλυ- 
τον ελευθερίαν 0FERRIERE0vu- 
παρέταξε τήν διευθυνομένην έλευ- 
θερίαν. Είναι αισιόδοξος διά τό 
παιδί καί πιστεύει, ότι μόνο του 
αύτό θά αίσθανθή τήν άνάγκην 
μιας τάξεως. Θά φθάση έτσι είς τό 
στάδιον τής έλευθέρας συγκατα- 
θέσεως διά πειθαρχίαν. ’Αλλά είς 
δλην αυτήν τήν έξέλιξιν πρέπει νά 
βοηθηθή καί νά όδηγηθή άπό τόν 
Εκπαιδευτικόν καί χάρις είς αυτόν 
ή σχολική όμάς ήμπορεΐ νά φθάση 
είς τήν κοινωνικοποίησιν.

Τήν αυτήν εποχήν ή άγγλοσα- 
ξωνική άγωγή έφθασε είς παρόμοια 
συμπεράσματα μέ τό πείραμα τής 
αύτο - κυβερνήσεως. Ή  αύτοδιοί- 
κησις καί ή αύτονομία τών μαθη
τών υποθέτει μίαν σταθερόν συνερ
γασίαν μεταξύ τών μαθητών καί 
τοϋ παιδαγωγού, ό όποιος διατηρεί 
μίαν λειτουργίαν δι,ευθύνσεως καί 
προσανατολισμού.

Τό παιδί είναι ένας ολόκληρος κύαμος 
πού χρειάζεται ειδική προσοχή και 'άνά- 
λογη μεταχείρηση για τήν ορθή παιδαγω
γική άγωγή πού θά το βοηθήση νά γίνη 
σωστός και ολοκληρωμένος άνθρωπος.
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ΜΑ CDΗΣ 31 ΖΩΗ

'Η ελευθερία είναι μία κοινω
νική ανάγκη καί ενέχει τήν συνεί- 
δησιν τής ευθύνης. Έ να τέτοιο 
σύστημα δέν είναι δυνατόν νά 
έφαρμοσθή αμέσως, απαιτεί μίαν 
προοδευτικήν μύησιν. Ή  μύησις 
αύτή ήμπορεΐ ν’ άρχίση μέ τό 
παιχνίδι καί νά συνεχισθή εις τήν 
καθαρόν σχολικήν ζωήν. Μέ τήν 
αύτο - διοίκησιν αναπτύσσεται εις 
τό παιδί μία αύτοκυριαρχία σώμα
τος καί πνεύματος καί μία αυτο
πειθαρχία. Οί μαθηταί αποκτούν 
τήν συνήθειαν νά υποτάσσωνται 
είς τούς νόμους τούς όποιους έχουν 
άποδεχθή καί είς τούς άρχηγούς 
τούς όποιους έχουν άναγνωρίσει. 
'Υπό τάς συνθήκας αύτάς οί άρχη- 
γοί άναπτύσσονται ταχέως καί μα
θητεύουν είς τήν έννοιαν τής εύ- 
θύνης. Ή  όμάς μεταβάλλεται καί 
αύτή. ’Αρχίζει νά δημιουργήται 
ένα πραγματικόν όμαδικόν πνεύμα 
καί τά μέλη της άρχίζουν νά απο
κτούν συνείδησιν τού καταμερι
σμού τής έργασίας καί τής άλλη- 
λεγγύης. Είς όλα τά παιδιά γεννα- 
ται κατά τό μάλλον καί ήττον ένα 
κοινωνικόν συναίσθημα τό παιδί 
άπό τήν λογικήν υποταγήν προ
χωρεί είς τήν άναζήτησιν υπευθύ
νου πρωτοβουλίας. Ή  προσωπική 
πρόοδος ώφελεΐ τήν ομάδα καί τό 
άνέβασμα τής κοινωνικοποιήσεως 
τής όμάδος, ώφελεΐ τό άτομον.

Ό  επόμενος παράγων διά τήν 
έπιτυχίαν τού φαινομένου τής σχο
λικής αγωγής είναι ή διδακτική 
πραξις.

'Ο άσκών τήν διδακτικήν πραξιν 
όφείλει νά γνωρίζη είς ποιον άπευ- 
θύνεται. Δυστυχώς δέν ύπολογίζο- 
μεν πάντοτε εις ποιον άπευθυνό- 
μεθα, δέν ύπολογίζομεν τήν προο
δευτικήν έξέλιξιν τού παιδιού καί 
τόν τρόπον μέ τόν όποιον τούτο δύ- 
ναται να σκέπτεται. Δέν πρέπει νά 
λησμονώμεν δτι ό διανοητικός 
κόσμος τού παιδιού βαδίζει πρός 
τήν λογικοποίησιν κατά τρόπον 
συστηματικόν. Ά λ λ ’ έκεΐνο τό 
όποιον είναι σπουδαΐον είς τήν 
διδακτικήν πραξιν καί τό όποιον 
μας προσφέρει τό ένεργητικόν σχο- 
λεΐον είναι ή άντίληψις ότι όλη ή 
διδακτική πραξις πρέπει νά έξε- 
λίσσεται κατά τοιούτον τρόπον, 
ώστε νά καταστήση ικανόν τό παι
δί ν’ άνακαλύπτη άφ’ έαυτοΰ. Αύτή 
είναι ή άντίληψις τής αύτοανακα- 
λύψεως. Έάν ό μαθητής παρακο

λουθώ τό μάθημα παθητικά, αύτό 
δέν θά έχη παιδευτικήν άξίαν δι’ 
αύτόν. Ή θέσις τού διδάσκοντος 
είναι ή θέσις τού προσώπου εκεί
νου τό όποιον οδηγεί τό παιδί πρός 
τήν αύτοανάλυσιν. Τά καλύτερα 
παιχνίδια δέν είναι εκείνα, τά όποια 
εύρίσκει έτοιμα τό παιδί, άλλ’ εκεί
να διά τά όποια χρειάζεται νά κάνη 
κάτι διά νά τά θέση είς κίνησιν. 
Έτσι καί ή παιδαγωγική πραξις 
τής διδασκαλίας είναι εκείνη, ή 
όποια βοηθεΐ τό παιδί νά άνακα
λύπτη ώρισμένας άρχάς καί άπο- 
τελέσματα. Βεβαίως θά έχη τό παιδί 
μίαν προηγουμένην γνώσιν άπό 
τήν όποιαν θά προχωρήση είς μίαν 
νέαν, αλλά θά είναι είς θέσιν καί 
μόνον του νά προχωρή. "Οπως 
άναφέρει ό CLAPAREDE κάθε 
μάθημα θά πρέπει νά είναι άπάντη- 
σις είς ένα ερώτημα. ’Εγώ πρώτος 
πρέπει νά θέσω τά ερωτήματα καί 
έν συνεχεία θά έκμαιεύσω τά ερω
τήματα άπό τό παιδί, είς τά όποια 
τό μάθημα θά είναι μία άπάντησις. 
"Αλλως δίδω τροφήν είς ένα, ό 
όποιος δέν πείνα.

Θά ξεκινήσω λοιπόν άπό τήν αρ
χήν: Τοποθέτησιςπρώτοντοΰ έρω- 
τήματος καί έπειτα ικανοποιητική 
άπάντησις είς αύτό. Αύτή είναι ή 
άρχή ή όποια θά διέπη τήν διδα
σκαλίαν. Μετά τήν άρχήν αύτήν 
θά έχω ύπ’ όψιν μου ότι βεβαίως 
θά έχωμεν ομαδικήν διδασκαλίαν, 
άλλά πρέπει παραλλήλως νά γίνεται 
καί έξατομίκευσις, δηλ. διδασκα
λία άνάλογος πρός τάς άνάγκας 
έκάστου μαθητού. Τό πρόβλημα 
όμως τό όποιον δημιουργεΐται εί
ναι, αν ό διδάσκαλος θά έχη χρόνον 
διά τήν έξατομίκευσιν. Πράγματι 
είναι δυσχερής ή έφαρμογή τής 
έξατομικεύσεως, άλλά είναι καί 
άναγκαία. Είναι δύσκολον όταν 
ύπάρχουν πολλά παιδιά μέσα είς 
τήν τάξιν, άλλά πάντως ή ομαδική 
διδασκαλία είναι άτελής όταν δέν 
ύπάρχη έστω καί μία έρώτησις είς 
άτομικήν συνάντησιν.

'Η διδακτική πραξις θά πρέπει 
γενικώς νά έχη ένα αντικειμενικόν 
σκοπόν, τό πώς θά βοηθήση τήν 
ζωήν τού παιδιού. Είτε ιστορίαν 
κάνω, είτε μαθηματικά, είτε τεχνι
κά μαθήματα θά πρέπει νά κοιτάζφ 
πώς θά βοηθήσω τό παιδί είς τόν 
άγώνα τής ζωής. Πολλοί φοιτηταί 
σήμερον έκπλήσσονται πρό τής 
ζωής, διότι δέν είναι έτοιμοι νά

καταστ ρώσου ν ένα στοιχειώδες 
σχέδιον διά τήν ζωήν καί τούτο διό
τι δέν έμαθαν πώς νά πάρουν μίαν 
άγωγήν άπό τήν ζωήν καί διά τήν 
ζωήν.

'Η ίκανότης καταστρώσεως σχε
δίου είναι δείγμα άνθρώπου πού 
ωριμάζει. ’Ενώ δείγμα άτελεστάτης 
άγωγής είναι ή άδυναμία κατα
στρώσεως σχεδίου ή ή αδυναμία 
εφαρμογής σχεδίου τό όποιον έπε- 
τεύχθη νά καταστρωθή. Δέν δίδομεν 
άγωγήν διά τήν ζωήν έάν δέν κατα- 
στήσωμεν ικανά τά παιδιά μας δι’ 
αυτήν.

Είς τήν διδακτικήν πραξιν θά 
πρέπει νά δοθή έρμηνεία τών γεγο
νότων τής καθημερινής ζωής μέσω 
τής διδασκαλίας καί κατόπιν νά 
γίνη ή σύνδεσις τής διανοίας μέ 
τήν αισθηματικότητα δηλαδή μέ 
τήν έννοιαν τού καλού καί τού 
ώραίου καί έν συνεχεία νά γίνη ή 
σύνδεσις μέ τήν δραστηριότητα. 
Τό παιδί δηλαδή μαθαίνει, άξιο- 
λογεΐ, έκτιμα κάτι ώραΐον, κάτι 
καλόν καί έν συνεχεία έργάζεται, 
δρα, κάμνει σχέδια. Αύτό 6ά τό 
μάθη τό παιδί είτε πρόκειται περί 
χειροτεχνίας είτε περί ξένης γλώσ- 
σης. Αυτό θά βοηθήση είς τήν 
όργάνωσιν τής ζωής, δηλ. θά ώθή- 
ση τό παιήί νά είσέλθη βαθύτερον 
είς τό νόημα τής ζωής.

'Υπάρχει όμως μία έπιφύλαξις 
είς τήν διδακτικήν πραξιν καί αυτή 
άναφέρεται είς τά όρια τής παιδικής 
διανοίας. Πρέπει νά έχωμεν ύπ’ 
όψιν, ότι τό παιδί άντιλαμβάνεται 
πολύ περισσότερον τό παρόν άπό 
τό παρελθόν. 'Επομένως θά ξεκι- 
νήσωμεν άπό τό παρόν, άν θέλωμεν 
νά άνατρέξωμεν είς τό παρελθόν 
καί νά τό άξιολογήσωμεν χάριν 
τού παρόντος, άλλως θά λέγωμεν 
συνεχώς «οί άρχαΐοι ήμών πρό
γονοι» καί τά παιδιά θά παπαγαλί
ζουν μερικάς έκφράσεις καταλλή
λους διά τάς άνευ περιεχομένου 
συχνάκις έκθέσεις των.

Τό μάθημα δίδει μίαν ώθησιν καί 
ταύτοχρόνως ένα προσανατολι
σμόν πρός ένα σημεΐον. Διά τούτο 
πρέπει νά έχω.ύπ’ όψιν μου δύο 
πράγματα : Νά συνδέω πάντοτε 
τό μάθημα μέ τήν ζωήν, έστω καί 
αν διδάσκω τά είς - μι ρήματα. 
"Ενας καλός φιλόλογος δύναται 
νά τοποθετήση τό θέμα έμφανίζων 
είς τό κείμενον τήν γλωσσικήν 
άξίαν είς τήν χρήσιν τών ρημάτων. 
"Αλλως τά ρήματα αύτά γίνονται 
βάρος. Φυσικά δέν συμβαίνει κάθε 
φοράν νά λέγφ είς τό παιδί «ξέρετε 
αύτό δένεται μέ τήν ζω ήν. .  .».
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Πολλοί φοιτηταί σήμερον εκπλήσσονται προ τής ζωής διότι δεν είναι έτοιμοι 
νά καταστρώσονν ενα στοιχειώδες σχέδιον διά την ζωήν καί τούτο διότι δέν έμαθαν 
πώς νά πάρουν μίαν άγωγήν από τήν ζωήν καί διά τήν ζωήν.

Μοιραίως τό παιδί διατίθεται 
δυσμενώς πρός τό μάθημα, διότι 
τό μάθημα γίνεται άναλυτικώς, 

, ν ενώ όλοι έπιθυμοϋμεν νά συλλά- 
βωμεν τό συνθετικό νόημα. Καλή 
ή άνάλυσις, άλλά ή έρώτησις είναι 
τό πού θά φθάσωμεν. ’Ιδιαιτέρως 
διά τό παιδί ή άνάλυσις είναι κου
ραστική καί δυσχεραίνει τήν προ
σαρμογήν του ή όποια δέν ήμπορεΐ 
νά έπιτευχθή χωρίς νά βλέπη καί 
τήν συνόλην εικόνα.

Λέγεται διά τον στρατάρχην 
Μοντγκόμερυ δτι εΐχεν ως αρχήν 
πρό έκάστης έπιχειρήσεως νά κα
λή τούς αξιωματικούς του καί νά 
έρμηνεύη εις αυτούς δλην τήν κί- 
νησιν τήν οποίαν έπρόκειτο νά 
κάνη, ώστε έκαστος νά έχη κατά 
νοΰν δτι ή μεμονωμένη κίνησις 
τήν όποιαν είχον έπί τοΰ παρόντος 
νά κάνουν, άπετέλει μέρος μιας 
γενικωτέρας κινήσεως τήν όποιαν 
έπρεπε νά γνωρίζουν. Μέ τόν τρό
πον αυτόν εΐχεν επιτυχίας. Φυσικά 
τό τοιοΰτον είναι έπικίνδυνον, διό
τι διά τοΰ τρόπου αυτού συμμετεΐ- 
χον εις μυστικά σχέδια πιθανόν 
καί άνάξια πρόσωπα. Τό έπικίνδυ
νον δυνατόν νά αφόρα τόν στρατόν, 
άλλ’ έδώ εις τήν έκπαίδευσιν είναι 
κατ’ έξοχήν άνάγκη νά έμφανίζω- 
μεν τήν συνόλην έργασίαν πού θά 
δώση μίαν συνόλην εικόνα.

Μας χρειάζεται τό καθολικόν, τό 
GLOBAL. Τότε κερδίζομεν τόσον 
τό ενδιαφέρον δσον καί τήν προ
σπάθειαν τοΰ παιδιού, αφού μαν
θάνει νά μή υποτάσσεται παθητι- 
κώς εις τά άναλυτικά στοιχεία, 
άλλά νά τά χρησιμοποιή διά μίαν 
καινούργιαν σύνθεσιν. Φεύγωμεν 
συνεπώς από τήν παθητικήν διδα
σκαλίαν καί είσερχόμεθα εϊς τήν 
διδασκαλίαν τών ένδιαφερόντων 
καί τής προσπάθειας, πράγμα πολύ 
ελκυστικόν διά τά φυσιολογικά παι
διά.

Μιά σοβαρά προϋπόθεσις διά 
τήν έπιτυχίαν τής διδακτικής πρά- 
ξεως είναι, δταν ή διδασκαλία 
προχωρή άπό τήν κατ’ αΐσθησιν 
εϊς τήν αφαιρετικήν. Τό μάθημα 
συνεπώς θά έχη τά έξής χαρακτη
ριστικά :

1) Θά σέβεται τήν αληθινήν 
δραστηριότητα τοΰ παιδιού. Διά 
τούτο τό μάθημα πρέπει νά προ
χωρή άπό τό συγκεκριμένον πρός 
τό άφηρημένον. Διά νά έπιτύχωμεν 
αύτό θά πρέπει νά έχωμεν ύπ’ δψιν 
τούς βασικούς κανόνας τής ψυχο
λογίας τοΰ παιδιού.

2) Θά σέβεται τάς επεξεργασίας 
τάς όποιας κάνει ή παιδική σκέψις. 
’Από τήν σύνθεσιν θά περάσωμεν 
εις τήν άνάλυσιν καί άπό τήν άνά- 
λυσιν εις τήν σύνθεσιν.

3) Θά σέβεται τάς ενότητας τής 
άγωγής καί τής διδασκαλίας. Πριν 
άρχίσωμεν τό νέον μάθημα, θά 
άνατρέχωμεν εις τό προηγούμενον. 
Αυτά θά τά έχουν ύπ’ όψιν των οί 
μορφωμένοι ιδίως γονείς καί θά τά 
περιμένουν άπό ένα σύγχρονον 
σχολεΐον. Διά νά γίνουν καί αύτοί 
συνδιαμορφωταί εις τήν παιδείαν 
τοΰ ελληνικού λαού.

Ά ς  μήν ξεχνάμε τόν σκοπόν 
μας : Νά μάθη τό παιδί, θά είπή 
νά άνακαλύψη κάτι νέον καί νά 
τό έντάξη εϊς τά μέχρι τοΰδε γνω
στά του καί νά προχωρή εις τήν 
άνακάλυψιν τής ζωής καί τοΰ κό
σμου, νά μάθη εϊς τό τέλος τί έχει 
αξίαν καί τί δέν έχει.

Καί έπομένως νά διαλέγη τό 
δξιον καί νά άπορρίπτη τό άνάξιον.

Α Κ Τ ΙΝ Ε Σ 1)1974
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Τό κ ο ι ν ό  α ίσ θ η μ α  

καί ή ασφάλεια τού δικαίου*

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ κάποτε μιά δι
καστική άπόφαση νά συγκρούεται 
μέ τό κοινό αίσθημα, αν καί ό 
δικαστής τήρησε τον νόμο καί τήν 
δικονομική διαλεκτική του μέ οση 
εΰλάβεια έπιβάλλουν οί νόμοι καί ή 
συνείδηση του. Δυό πράγματα μπο
ρεί νά συμβαίνουν. "Η ό δικαστής 
νομίζει πώς τήρησε τό νόμο, ενώ 
υπάρχουν μια ή καί πολλές άκομη 
εναλλακτικές λύσεις ή ό νόμος 
συγκρούεται μέ τό κοινό περί δι
καίου αίσθημα.

'Η  σύγκρουση είναι δραματική 
γιατί ό νόμος φυσιολογικά πρέπει νά 
καλύπτη μέ τήν εφαρμογή του 
κατά πρώτο λόγο αύτό τό καθολικό 
αίτημα, νά άποτελή τήν πιο αύθεν- 
τική πλήρωσή του αν θέλη νά είναι 
σεβαστός καί νά ζή αφομοιωμένος 
ψυχικά στήν κοινωνική συνείδηση.

Ε πειδή  όμως αύτό δέν συμβαίνει 
πάντα, γεννάται τό ερώτημα αν 
βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά άδυ- 
ναμία τοϋ νομοθέτη νά συλλάβη καί 
νά έκφράση τό κοινό αίσθημα ή 
μήπως ή αδυναμία είναι άντικειμε- 
νική καί αναπόφευκτη, προσδιο
ρισμένη καί περιωρισμένη άπό τήν 
άδυναμία συλλήψεως καί ίκανοποιή- 
σεως μιάςάτέρμονης πολλαπλότητος 
πού δέν μπορεί νά διεκδικήση καμ- 
μιά προφάνεια στον καθημερινό 
άνταγωνιστικό στίβο.

’Ανεξάρτητα άπό τή θέση πού 
θά πάρη κανείς στο πρόβλημα, 
άκόμη κι’ άν άποδεχθή τήν άκραία 
άποψη πώς κάθε πολιτική εξου
σία ήθελημένα βρίσκεται σέ διαρ-
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κή πολεμική διάσταση μέ τό κοι
νό αίσθημα πού προσπαθεί νά τό 
φιμώνη γιά νά μπορή νά κυβερνά 
άνενόχλητα, ή ούσία παραμένει πώς 
ή προσβολή τοϋ κοινού περί δικαίου 
αισθήματος είναι ένα γεγονός οχι 
άσυνήθιστο. Μοιραίο επακόλουθο εί
ναι ή άρνηση εφαρμογής, σάν έμ
πρακτη κριτική τοϋ πολίτη στήν 
νομοθετική πρόκληση.

Γιά τήν πολιτική εξουσία ή πρά
ξη άποτελεί μιάν άντίφαση, γιατί, 
οΐ κρατικοί φορείς εξουσίας δια
τυμπανίζουν σέ όλους τούς τόνους 
τό σεβασμό στο νόμο πού άποτελεί 
θεμέλιο τής ώργανωμένης κοινω
νίας, έιώ τήν ίδια ώρα άφαιροΰν 
τήν αίγλη καί τήν εσωτερική 
άκτινοβολία του.

’Αλλά τί είναι επιτέλους αύτό τό 
κοινό αίσθημα πού στέκει ψηλό
τερα άπ’ τον νόμο; Ποιος τό εκ
φράζει, μέ ποιά έγκυρότητα κερδί
ζει τήν κοινή συναίνεση; 'Η  προ
σέγγιση τοϋ θέματος μπορεί νά 
γίνη μόνο σάν δοκιμή ιχνηλασίας 
άπό τή Θέση αύτή, χωρίς δογμα
τισμό καί μέ συναίσθηση τής σο- 
βαρότητος τοϋ προβλήματος.

Λίθος θεμέλιος κάθε οργανωμένης 
κοινωνίας είναι ή άσφάλεια πού 
παρέχει τό δίκαιο στούς πολίτες. 
Αύτή ή άσφάλεια δικαίου θωρακίζει 
τήν πολιτεία καί τούς πολίτες άπό 
κάθε αιφνιδιασμό. ’Αποτελεί τούς 
πλωτήρες εύσταθείας τοϋ έμφορτου 
σκάφους. "Οταν ό πολίτης παραβαί
νει τον νόμον ή όταν ή πολιτεία 
λησμονεί τήν εσωτερικότητα τοϋ 
νόμου άρχίζει ή άστάθεια καί μπαί
νουν σέ κίνηση οί κατασταλτικοί 
μηχανισμοί.

Ύ π ό  κ .
Β Α ΣΙΛ ΕΙΟ Υ  Π ΑΠ ΑΔΑ ΚΗ
Ε ίσ α γγελ έω ς Π ρω τοδικώ ν

Γ ιά τήν κρατική εξουσία πού 
περιβάλλεται μέ άπεριόριστη δύ
ναμη, ό κίνδυνος διαρκώς παραμο
νεύει: 'Η  μηχανοποίηση τής
άσφαλείας δικαίου καί ή ύποκρι- 
τική της επίκληση κάθε φορά πού 
τό σκόπιμο μεταμφιέζεται σέ 
«κανόνα δικαίου». ’Εκτός άπό τις 
σπάνιες σκόπιμες παρεκκλίσεις πού 
έ ,έγχονται άποτελεσματικά σέ δη
μοκρατικά διακυβερνόμενους λαούο, 
ύπάρχει άκόμη σέ μεγάλο βαθμό 
ή διαπιστωμένη οργανική άδυνα
μία τοϋ νόμου νά άποδώση δι
καιοσύνη.

'Ο ’Αριστοτέλης επισημαίνει (’Η
θικά Νικομάχεια Βιβλίο Ε ') πώς 
ό νόμος έχει πάντα χαρακτήρα 
γενικό άλλά πολλά θέματα δέν 
επιδέχονται γενική ρύθμιση γιατί ή 
φύση μιας πράξεως έιδέχεται ν’ 
άποκαλύπτεται μόνο όταν συντελή- 
ται ή πράξις. ’Έ τσι ό νόμος πα
ρουσιάζει τρωτά καί ελλείψεις δε
δομένες πού καμμιά έρμηνεία δέν 
μπορεί νά άναπληρώση.

Τό αίσθημα όμως τοϋ δικαίου 
πού δέν έ '.φράζεται καθόλου άπό 
τον νόμο άναλαμβάνει ό δικαστής 
νά τό έκφράση καί νά τό εναρμόνιση 
μέ τήν άπόφασή του. Αύτό τό 
αίσθημα, είτε σάν άτομική τοϋ 
δικαστοΰ συνειδησιακή επίγνωση 
είτε τοϋ κοινωνικοΰ συνόλου άξίωση, 
γίνεται παραδεκτό καί δικαστικούς 
έπιδιώξιμο,μόνο όταν βεβαιωθή ό
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δικαστής έσωτερικά, πώς δικαιο
σύνη και κοινό αίσθημα είναι το 
ίδιο πραγμα.

’Έ τσ ι ό έλλειπτικδς νόμος (ανα
πληρώνεται άπό τό καινό αίσθημα, 
αύτό πού ταυτίζεται προς τό φυσικό 
δίκαιο, τό αιώνια ταυτιζόμενο προς 
την ιδέα τής Δικαιοσύνης. Αύτή ή 
συνταύτιση στοιχειοθετεί καί την 
ταύτότητα πού πρέπει να άκτινοβολή 
κάθε νόμος. Άφοϋ άπό την έ'λλειψη 
ούσιώνεται ή πλήρωση στήν άπό- 
λυτη κλίμακα. ’Έ τσι τό κοινό αίσθη
μα διϋλίζεται άπό κάθε άνεύθυνη και- 
ροσκοπική έκζήτηση, πού νοθεύει 
την ύφη καί την λειτουργική του, 
σαν έσχατης δικλεΐδος άσφαλείας 
για την πραγμάτωση τής Δικαιο
σύνης.

"Οταν ύποστηρίζωμε πώς πρέπει 
νά φυλάσσεται ή άσφάλεια δικαίου, 
δεν έννοϋμε άλλο, άπό την άσφά- 
λεια Δικαιοσύνης, άφοϋ τό δίκαιο 
μόνο προορισμό καί άποστολή έχει 
την πραγμάτωση τής Δικαιοσύνης. 
"Αν λοιπόν ένας κανόνας τοϋ θετού 
δικαίου δεν σχετίζεται μέ τον σκοπό 
ύπάρξεώς του, τότε ό δικαστήί 
ώπλισμένος μέ κρατικές (εξωτερι
κές) εγγυήσεις καί ήθικές (έσωτε- 
ρικές) άντιστάσεις θά φράξη τό 
δρόμο στη στυγνή τυπολατρεία τοϋ 
νόμου πού δολοφονεί τήν άϋλη 
Δικαιοσύνη, τήν φυσική μήτρα κάθε 
νόμου. Στήν περίπτωση αύτή κάθε 
έμμονή στήν «άσφάλεια δικαίου» 
ή άγνοια άσύγγνωστη δείχνει ή 
ύποπτη προέλευση έχει.

Τό κοινό περί δικαίου αίσθημα 
δέν ταύτίζεται προς τήν προκατα- 
σκευασμένη κοινή γνώμη, γιατί άφοϋ 
ή τελευταία κατασκευάζεται είναι 
πολύ άμφίβολο άν είναι δίκαιη καί 
άνυστερόβουλη. Τό κοινό αίσθημα 
άκόμη δέν τό εκφράζει ή μάζα, άλλα 
ό λαός. Οί μαζικές εκδηλώσεις δέν 
έχουν προσωπική σφραγίδα, αύτή 
πού νοηματοδοτεΐ τις εκδηλώσεις των 
μαζών πού άπόχτησαν πρόσωπο κι 
έγιναν λαοί. Οί μαζικές εκδηλώσεις 
συχνά δέν έχουν προσωπική ταυ
τότητα καί αυτεπίγνωση. 'Οδη
γούνται άπό ένα σχεδόν τυφλό 
ένστικτο, έντεχνα καθοδηγούμενο, 
άλύτρωτο άπό τήν μαζική άγνοια 
καί τήν άγελαία εύπιστία. Αύτοϋ 
τοϋ τυφλοΰ ένστικτου δέν μπορεί 
νά είναι γέννημα τό άγνό καί άνό- 
θευτο κοινό αίσθημα, τό ταυτιζό
μενο μέ τήν ουσία τής Δικαιοσύνης 
αυτής πού καταξιώνει τό άνθρώ- 
πινο πρόσωπο.

Τό κοινό αίσθημα τό έρμηνεύουν οί

άγρυπνες συνειδήσεις των Εισαγ
γελέων καί Δικαστών. ’Αλλά ας 
τονισθή έδώ ένας κίνδυνος. Δέν 
μπορεί ή άναλλοίωτη στο χρόνο 
τάση γιά φυσική Δικαιοσύνη νά 
έδρεύη στις συνειδήσεις Δικαστών 
πού μέσα τους περισσεύει ή άντί- 
ληψη γιά θετικισμό καί στείρα 
τυπολατρεία. Θά ήταν τραγικό γιά 
Εισαγγελείς καί Δικαστές νά έχη 
πεθάνει ή αιώνια τάση γιά φυσικό 
δίκαιο στή δικαστική συνείδηση, 
μακριά άπό τούς φυσικούς της 
φορείς. 'Η  δίκαιη κριτική τών άπο- 
φάσεών τους, θά πλήγωνε θανά- 
σινα τήν ίδια τήν ιδέα τής Δικαιο
σύνης, γιατί φορέας καί ιδέα δύ
σκολα χωρίζονται.

'Υποστηρίζεται, τέλος, πώς τό 
αίσθημα τοϋ δικαίου δέν είναι 
άπόλυτο καί πώς ή σχετικότης αύτή 
δημιουργεί σώρευση προβλημάτων, 
όπως ή άνασφάλεια καί άβεβαιότης

τοϋ δικαίου, ή έπιλογή τών κριτη
ρίων κ.λ.π. 'Ό πω ς ορθά παρατη
ρεί ό Ή λ . Νικολούδης (σχόλια 
στά ’Ηθικά Νικομάχεια, έκδ. 
1975), ή προβληματική είναι πε
ρισσότερο έπινόηση τών Θετικιστών 
παρά έπιστημονική άλήθεια. Σέ 
κάθε περίπτωση ένα φυσικό δίκαιο 
άναζητεΐ τή Δικαιοσύνη. "Οσο άβέ- 
βαιο κι’ άν είναι, είναι προτιμότερο 
άπό ένα αύθαίρετο έσωτερικά άναι- 
τιολόγητο δίκαιο, πού θά μπορούσε 
νά ντύση μέ τό χιτώνα τού δικαίου 
άκόμη καί τό ίδιο τό έγκλημα. 
’Ακόμη είναι άβάσιμος κάθε φόβος, 
γιατί ό δικαστής υπηρετεί κατά 
κανόνα τήν άσφάλεια τού δικαίου 
καί μόνο εξαιρετικά τήν άπαρνείται, 
μόνον καί μόνο γιά νά έπαναφέρη 
στήν τάξη τήν θετική έννομη πρά
ξη, πού δέν συμπορεύεται μέ τό 
σκοπό ύπάρξεώς της: τήν άπονομή
Δικαιοσύνης.

Ό  ’Α σ τ υ ν ό μ ο ς
ΧΑΡΙΛΑ ΟΥ  H P . Φ ΙΤ Ζ ΙΟ Υ

’ Ε κπα ιδευτικού

Ο Χ ΡΟ Ν Ο Σ είνα ι ό μ εγαλύτερος γ ια τρ ός τοΰ  πόνου κα ί τή ς συμφ οράς . 
Φ έρνει τή  λήθη . Έ τ σ ι  λένε . "Ο μως ή μνήμη μερ ικώ ν α νθρώ π ω ν νικά  τή ν  δύ - 
να μ ι τοΰ χρόνου κα ί δ ιατηρεί ώ ρισμένα  π ερ ισ τα τικά  ευχά ρ ισ τα  ή δυσάρε
σ τα , πού συνέβησαν πρ ιν  άπό χρ ό ν ια .

Τόν Τ ά σο , τόν φ ίλ ο  μ ο υ , ε ίχα  νά  τόν δώ  χρόνια  α ρ κετά . Βρέθηκα τυ 
χα ία  στό χω ρ ιό  πού υπ η ρετεί κα ί π ή γα  νά δώ  . "Υστερα άπό τ ις  π ρ ώ τες  δ ια χύ 
σεις , άρχίσαμε νά κ αλύπ του μ ε μέ τή ν  συζήτησ ι τό Χ άσμα τόσου χρ ό ν ο υ .

Τ ότε ήρθε στό γρ α φ είο  του  , τό θαυμάσια  τοπ οθετη μ ένο , μ ιά  γ υ ν α ίκ α . 
Στάθηκε μπροστά του  δειλή , συνεσταλμένη , δπ ω ς δλοι οί άνθρω ποι πού π ν ί
γο ντα ι άπό κάποιο  παράπονο κα ί θέλουν νά τό ποΰν γ ιά  νά  ξεσ π ά σ ο υ ν . Τής 
π ρόσφ ερε καρέκλα μ ’ εύγένεια  κα ί μέ ΰ φ ο ς  υπηρεσιακό άλλά γεμ ά το  ά νθρω - 
π ιά ,  ά φ οΰ  τή ς έδωσε θάρρος τή ν  ρώ τησε γ ιά  τό πρόβλημα  πού τήν ά π α σ χο - 
λ ο ϋ σ ε . ΤΗ ταν ένα δράμα οικογενειακό ά π ’ αύτά  πού κρύβει ή ζω ή  στό κάθε 
τη ς β ή μ α . Τήν άκουσε μέ προσοχή . Κ ι’ ή γυνα ίκ α  ένοιω σε ά λα φ ρω μ ένη  .

Ό  πόνος τοϋ άλλου καμ μ ιά  φορά  γ ίν ετα ι κα ί δικός σου πόνος δπ ω ς 
κα ί ή χ α ρ ά . Τότε σ υ ντρ ίβ εσ α ι, δπ ω ς μ ετα ρσ ιώ νετα ι δταν κ α τέχεσ α ι άπό 
θρησκευτικό δ έ ο ς .

’Ε νώ  έπλεα  στό πέλαγος τώ ν  δ ια λογισ μ ώ ν μ ο υ , άκουσα τόν ά στυνόμ ο , 
τόν φ ίλ ο  μου , νά  τή ς δ ίνει τ ις  δέουσες συστάσεις . Κ ι’ άκόμη ά πλω σε τό χέρ ι 
κα ί τή ς έδωσε ένα άρκετά ικανοποιητικό π οσ ό , γ ιά  νά  ά ντιμ ετω π ίσ η  τ ις  
π ιό  έπείγουσες άνάγκες τ η ς . ’Εκείνη τή σ τ ιγμ ή  δέν ήταν μόνο τό ύπ η ρε- 
σιακό ό ρ γα ν ο . Ή τ α ν  ένας σύγχρονος Σ αμαρείτης πού βοηθούσε τόν συνάν
θρω πό του  ά θ ό ρ υ β α .

Τ έτο ιο ι ε ίνα ι π ο λ λ ο ί, αν δ χ ι  δ λ ο ι, οί χω ρ ο φ ύ λ α κ ες  κάθε βαθμ ίδος . Έ χ ο υ ν  
τά  προβλήμ α τά  τους οί ά νθ ρ ω π ο ι. "Ο μως τά  ξεπερνούν ύπεράνθρω πα  καί 
συμ μ ερ ίζοντα ι τόν δικό σου πόνο , τή ν  δική σου χ α ρ ά . Σέ κατα τοπ ίζουν  μέ 
σ ιγουρ ιά  σ’ δ ,τ ι  θ έλ ε ις . Σέ προστατεύουν ν ύ χ τα  μέρα άπό τό άδικο καί 
π α ρ ά νο μ ο . Γ ι’ αύτό τούς π ρέπει δ χ ι  μόνο έκ τίμ η σ ι άπό τούς π ο λ ίτες  άλλά 
στοργή κα ί άγάπη  . Ε ίνα ι κΓ αύτο ί ένεργά  μέλη τή ς  ίδ ια ς π ο λ ιτε ία ς μέ 
ύποχρ εώ σ εις  π ιό  τρανές άπό τώ ν  ά λλω ν π ο λ ιτ ώ ν . Γ ια τ ί αύτο ί έκτός τώ ν  
ά λλω ν ά γρυπνοΰν γ ιά  τή ν  τ ά ξ ι ,  γ ιά  τή ν ά σ φ ά λεια  τή ς  ζω ή ς κ α ί τή ς πε
ρ ιουσίας .

’Α ληθινά θαύμασα τόν φ ίλ ο  καί τόν άστυνομικό κ ι’ ένοιω σα κάποια  
π ερ ιφ ά ν ε ια . Ή  πράξι του ίσ ω ς ήταν ένα άσήμαντο δ ε ίγμ α , άπό πλήθος 
πού προσφέρουν οί άνδρες πού άνήκουν στό ένδοξο καί τιμ ημ ένο  μέ περ
γα μ η νές Σ ώ μ α  τή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .

Φ εύγοντα ς δέν κ ρατήθηκα . Τοϋ έσ φ ιξα  τό χέρ ι μέ τήν καρδιά καί τού 
εύχή θηκα  τέτο ιος νά  ε ίνα ι π ά ντα  . Κ ι’ ό Θεός μ α ζί του .
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Θά μποροϋσε νά άγαλλιδ, 
καί νά έπιχαίρη ή ψυχή 
τού άειμνήστου Γουώλντ 
Ντίσνεύ, έάν θά έβλεπε 
τόν συμπαθέστατο» Ντό- 
ναλντ Ντάκ» μέ τά μικρά 
παπάκια του νά διασχίζουν 
μέ. . . αυτοπεποίθηση, άλ- 
λά καί μέ πλήρη άσφάλεια 
καί ήρεμία, πολυσύχναστο 
δρόμο τής Κοπεγχάγης, χά
ρις στήν πολιτισμένη συμ
περιφορά τών οδηγών τής 
Δανικής Πρωτευούσης. Τό 
γραφικό «καραβάνι» μόλις 
έξήλθε άπό τήν λίμνη γει- 
t c m k o C πάρκου, όπου άπή- 
λαυσε τό πρωινό μπάνιο 
του καί ήδη Επιστρέφει «έν 
πομπή» στον. . . κοιτώνα 
του. Θά ένόμιζε κανείς ότι 
πρόκειται γιά εικονογρά
φηση παραμυθιού τού Ά ν 
τερσεν, έν τούτοις, όμως τό 
χαριτωμένο στιγμιότυπο εί
ναι πραγματικόν καί δίνει 
τό μέτρο τής ευσυνειδησίας 
των Δανών όδηγών.

0
Στα βήματα τών μεγάλων

Ό  μικρούλης «μουσικάντης» τής φωτογρα
φίας μας είναι ό «μίνι» ’Αστυνομικός, πού άνή. 
κει στήν «μπάντα» τής Κυπριακής ’Αστυνομίας, 
σάν δόκιμο—ή μάλλον —μαθητευόμενο μέλος 
της. Στήν πραγματικότητα, όμως, είναι ένας 
πολύ εύσυνείδητος μαθητής, πού όπως φαίνεται 
άπό τήν έπίμονη διάθεση πού δείχνει, γιά νά ξε- 
περάση τούς πρώτους άδέξιους βηματισμούς 
του, είναι βέβαιον ότι σίγουρα θά καταφέρη 
νά άντικαταστήση, σέ σύντομο χρονικό διά
στημα, τόν άρχιμουσικό ’Ενωμοτάρχη καί νά 
λάβη αύτός τό χρίσμα καί τήν «μπακέττα» τού 
πρώτου. Πιστεύομε ότι θά έπιτύχη όπωσδήποτε 
ή, όμολογουμένως. έπαινετή προσπάθειά του> 
γιά τήν κατάκτηση τού έπίζηλου τίτλου. ’Εκείνο 
όμως πού συγκινεί περισσότερο είναι ή άγάπη 
καί ή άφοσίωοή του γιά τό άστυνομικό έπάγ- 
γελμα, πού έξ απαλών όνύχων έπιθυμεϊ νά ύπη- 
ρετήση. Τό εύχόμεθα, τό άναμένομε καί τό έπι- 
θυμοϋμε. . .

φυλαξ... άγγελος...
Ό  γιγαντόσωμος «Άλσατός» σκύλοζ 

τής φωτογραφίας μας είναι ένας πολί 
κατηρτισμένος καί εύσυνείδητος—στήν 
κυριολεξία —«συνάδελφος», πού Εχει 
ύποστή άρτιωτάτη καί έμπεριστατωμένιΐ 
Εκπαίδευση σέ θέματα διαλύσεως παρα
νόμων συγκεντρώσεων καί διαφόρων άλ
λων οχλοκρατικών Εκδηλώσεων. Πράγμα
τι ό εύφυέστατος αύτός σκύλος μπορεί 
νά έπέμβη δυναμικά καί νά έξουδετερώ- 
ση τούς φωνασκούντας καί διαμαρτυρο- 
μένους διαδηλωτάς, καθώς έπίσης καί 
νά άκινητοποιήση δύο ή καί περισσι· 
τέρους κακοποιούς, πού θά άποπειρώντο 
νά Επιτεθούν σέ άστυνομικά όργανα, καΆ  
τα τήν έκτελεση τής υπηρεσίας τους.

Τό στιγμιότυπο τής φωτογραφίας μαζ 
άπεικονίζει άμερικανόν άστυνομικό, μέ 
τόν έπαγρυπνοΰντα Φύλακα —Άγγελο 
σκύλο του, τήν στιγμή πού άναλαμβάνει 
ούσιαστική ύπηρεσία.
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« Ι Δ Ι ΩΤ Ι ΚΟΣ
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ»

Έ να σύγχρονο επάγγελμα 
θρύλου καν γοητείας.

Φωτογραφικός... φάρος
Σωστός κινητός «Φάρος» θά πρέπη 

νά χαρακτηρισθή ό 'Αμερικανός συνά
δελφος τής φωτογραφίας μας, μέ τόν φο
ρητό του άούρματο καί τόν ύπερμεγέ- 
θη ήλεκτρικό φακό «άνά χεΐρας», πού 
μπορεί μέ μεγάλη εύχέρεια νά φωτογρα* 
φίζη αξιόλογες σκηνές ή καί νά άποτυ- 
πώνη, μέ κάθε λεπτομέρεια έπιθέσεις κα
κοποιών ή καί διαδηλωτών, ακόμη, εις 
βάρος άστυνομικών όργάνων. Ή  δυνα- 
τότης παραγωγής μεγάλης σειράς φωτο
γραφιών (en  serie) κάθε έπεισοδίου, 
μέ τήν παραμικρότερη λεπτομέρεια, είναι 
όμολογουμένως φανταστική καί μπορεί 
«νά προσαχθή ώς άμάχητον τεκμήριον» 
στό δικαστήριο, κατά τήν έκδίκαση μιάς 
άξιοποίνου πράξεως καί νά βαρόνη, άπό- 
λυτα, στήν έπιβολή καί έπιμέτρηση τής 
ποινής. Τέλος ό σύνθετος αυτός καί κα
ταπληκτικός «φωτογραφικός φακός», πού 
αυτή είνει καί ή κυριολεκτική του ονο
μασία, μπορεί άνετα νά έκπέμπη καί «φωτι 
τιστικά» σήματα Μόρς, όταν χρειασθΰ 
μέ τήν άπλή πίεση ένός παλινδρομικού 
«κοχλίου».

ΟΤΑΝ σ’ ένα ιταλικό σχολείο ή δασ
κάλα έδωσε στά παιδάκια τό θέμα: «Μι
λήστε γιά τόν πατέρα σας», μιά όκτάχρο- 
νη μαθήτρια δέν κατάφερε νά κρύψη τόν 
ένθουσιασμό της. «Έχω πολλά νά πώ!», 
δήλωσε στή διπλανή της. Καί άμέσως άρ
χισε νά γράφη.

« Ό  πατέρας μου είναι Κάου Μπόϋ! 
Βγαίνει κάθε πρωί, φορώντας ένα πιστόλι 
στή ζώνη του καί στό πέτο του τό άστρο 
τού Σερίφη. Ή  δουλειά του είναι πολύ 
ένδιαφέρουσα καί έπικίνδυνη. Λίγοι τήν 
κάνουν, γιατί χρειάζεται πολύ κουράγιο».

Ή  έκθεση τής μικρούλας, έστω καί άν 
είχε μεγάλη δόση φαντασίας, άρεσε στή 
δ α σ κ ά λ α . Δέν άρεσε όμως στόν πατέρα 
της, πού μόλις έμαθε τό περιεχόμενό της 
έγινε θηρίο:

«Πώς σού ήρθε νά γράψης, ότι κάνω 
τόν Κάου Μπόϋ», τή ρώτησε. «Δέν είναι 
’Αμερική έδώ. Σού έχω πεί χίλιες φορές 
ότι ή δουλειά μου είναι σοβαρή καί δέν 
έχει σχέση μ’ αύτά πού βλέπεις στά γουέσ- 
τερν!».

Δημιούργημα τής έγκληματικότητος, 
πού στις μέρετ ιιας έχει πάρει τεράστιες 
διαστάσεις, αύι„ς ό νέος τύπος προστά
τη τής έννομης τάξεως - πού σίγουρα έχει 
πάρει τά πρότυπά του άπ’ τήν ’Αμερική— 
είναι στήν πραγματικότητα ένας άνθρω
πος κοινός καί φυσιολογικός. Λίγο πιό 
θαρραλέος άπό τά κοινά μέτρα ίσως, άλ- 
λά τίποτε περισσότερο.. .

Τά καθήκοντά του είναι πολλά καί 
πάντα έπικίνδυνα: άναλαμβάνει νά παρα- 
κολουθή τή μεταφορά άντικεμένων άξίας, 
φρουρεί Τράπεζες, καταστήματα, σπίτια, 
σχολεία ή άσχολείται μέ τήν προστασία 
γνωστών προσωπικοτήτων.

Οί σύγχρονοι αύτοί ιδιωτικοί «σερί
φηδες» τών πόλεων, αποφοιτούν συνή
θως άπό ειδικές σχολές, που λειτουργούν 
τόσο στήν Εύρώπη όσο καί στήν ’Αμερι
κή. Σ’ αυτές παίρνουν μαθήματα ιαπωνι
κής πάλης καί σκοποβολής. 'Επίσης μα
θαίνουν νά όδηγοΰν όλους τούς τύπους 
τών αύτοκινήτων καί ν ’ άντιμει ωπίζουν 
αποτελεσματικά καί τις πιό δύσκολες κα
ταστάσεις.

Ό  κύριος Μπαρντιέρι, διευθυντής μιάς 
τέτοιας σχολής πού λειτουργεί στήν ’Ιτα
λία, λέει σχετικά.

«’Εκείνο πού μετράει στούς άνδρες 
μας δέν είναι οί φαρδειές πλάτες, άλλα 
τό μυαλό. Θέλω νά πώ, ότι σημασία έχει 
νά ξέρουν νά άντιδροϋν σωστά καί όχι 
άπλώς, νά δίνουν γερές γροθιές! Οί άνθρω
ποί μας άναλαμβάνουν κάθε είδους υπό
θεση άλλά κυρίως έχουν «είδικευτή» στις 
ληστείες, πού δυστυχώς άποτελοΰν μάσ
τιγα τής έποχής μας. Έδώ πρέπει νά σάς 
πώ, ότι, πριν άσχοληθούμε μέ μιά περί
πτωση φροντίζουμε νά μάθουμε περί τίνος 
πρόκειται. Γενικά, δέν δεχόμαστε νά άνα- 
μειχθοΰμε σέ ιστορίες, όπου είναι μπλεγ
μένες ντίβες ή μαφιόζοι. . .  Πολλές φορές 
οί πράκτορές μας άναλαμβάνουν τήν προ
στασία ατόμων. Καί τότε, άναγκάζονται 
νά ζοΰν πολύ κοντά σ’ αύτόν πού προστα
τεύουν: Τρώνε μαζί του, κοιμούνται μαζί 
του. Κάποτε μάλιστα πρέπει καί νά χορέ
ψουν μαζί του—άν είναι γυναίκα φυσικά 
—γι’ αύτό φροντίζουμε νά τούς μαθαί
νουμε καί βάλς!».

Πολύ ευχάριστη παρένθεση στή ζωή 
τών ιδιωτικών ντετέκτιβς, αύτή ή τελευ
ταία. . .  Σέ γενικές γραμμές όμως, οί ήχοι 
τού «Γαλάζιου Δούναβη» άκούγονται πιό 
σπάνια απ’ τούς πυροβολισμούς.
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
έπίθεεόρησι

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  ΒΟΛΛΕΫ - ΜΠΘΛ  
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ομάς τής Χωροφυλακής 

κατετάγη τελικώς δεύτερη.

Στό χρονικό διάστημα άπό όκτώ έως 
δώδεκα Σεπτεμβρίου, στό ’’Εθνικό Στά
διο τής Μυτιλήνης, 6γιναν μέ άπόλυτη 
έπιτυχία οί έτήσιοι άγώνες βόλλευ — 
μπώλλ, τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σω
μάτων ’Ασφαλείας.

’Από τό έφετεινό πρωτάθλημα άπου- 
σίαζε ή όμάδα τού Ναυτικού, τό όποιο δια
θέτει ένα θαυμάσιο συγκρότημα, μέ υπέ
ροχους παίκτες.

Ά π ό  πλευράς συμμετοχής έλαβαν μέ
ρος οί άντιπροσωπευτικές όμάδες τού 
Στρατού, τής Χωροφυλακής (Διοργανώ- 
τρια), τής Αεροπορίας, τού Λιμενικού 
καί τής Αστυνομίας Πόλεων.

Σέ γενικό «Πλάνο» οί έφετεινοί άγώ
νες τού πρωταθλήματος Ε. Δ. Σ. Α. είχαν 
όλα έκεϊνα τά στοιχεία τών άγώνων «Ντέρ 
μπυ», καί άπέσπασαν τό καθολικό ένδια- 
φέρον τών φιλάθλων.

Ή  όμάδα τής Χωροφυλακής, ή όποια 
έθεωρεΐτο καί τό «φαβορί» τής διοργα- 
νώσειος, κατετάγη τελικά δεύτερη, μέ 
πρώτη τήν όμάδα τού Λιμενικού Σώμα
τος.

Τό «φίλμ» τών άγώνων καί τά άποτε- 
λέσματα, τής Χωροφυλακής, είναι τά 
έξής:

’Ε π ιμ έλ ε ια : Σ Π Υ ΡΟ Σ ΤΖΕ Τ Ζ ΙΑ Σ
Π ολ ιτικός 'Υ π ά λ λη λο ς Χ ω ρ )κ ή ς

Στιγμιότυπα άπό τους αγώνας. 'Ο  επι
κεφαλής τής δμάδος τής Χωροφυλακής 
παραλαμβάνει τό άθλοΰετηθέν βραβεϊον 
τοϋ β’ νικητοϋ (άνω) και ή όμάς τής 
Χωροφυλακής μέ τήν όμάδα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων άμέσως μετά τό τέλος 
τοϋ μεταξύ των άγώνος.

ποίησε τόν δεύτερο νικηφόρο άγώνα της, 
μέ τήν όμάδα τού Στρατού. (3 - 2) σέτ. 
(16 - 14, 15 -11, 6 -15, 12 -15, 6 - 15).

Δλ Αγώνας: Στό τέταρτο κατά σειρά 
παιχνίδι της, ή όμάδα τής Χωροφυλακής, 
νίκησε τήν άντίστοιχη όμάδα τής Α στυ
νομίας Πόλεων μέ (3 -0 )  σέτ. (15 -3 , 
15-5 ,  15-6) .

’Ιδιαίτερα διακρίθηκαν οί Χωροφύ
λακες, Παπαδόπουλος καί Κουρμπέτης. 
Πρέπει νά τονισθή ή έξοχη έμφάνιση, 
τού Χωροφύλακα Κων]νου Κουρμπέτη, 
ό όποιος κατά γενική όμολογία άπετέλεσε 
καί τήν μεγάλη «μορφή» τού πρωταθλή
ματος 1976.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) ΛΙΜΕΝΙΚΟ
2) ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
3) ΣΤΡΑΤΟΣ
4) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
5) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ
’Εντύπωση προκάλεσε ή άρτια καί

άψογη διοργάνωση τών άγώνων, καί όλες 
οί μετέπειτα έκδηλώσεις πρός τιμήν, τών 
Αποστολών.

Τήν έφετεινή διοργάνωση τού πρωτα
θλήματος, είχε άναλάβει ώς γνωστόν ή 
Διοίκηση Χωροφυλακής Λέσβου.

Στούς άγώνες παρέστησαν ό Νομάρ
χης τής Νήσου, ό Στρατιωτικός Διοικη
τής, ό Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλα
κής Συνταγματάρχης κ. Γιαννουράκος, 
ό Γ. Γ. ΑΣΑΕΔ, ό Δήμαρχος τής πόλεως, 
πολλοί άλλοι έπίσημοι καί χιλιάδες φί
λαθλοι.

Α ρχηγός άποστολής τής Χωροφυλα
κής ήτανε ό Ταγματάρχης κ. Φλέσσας 
Γεώργιος.

Α ρχηγός όμάδος ό Υπομοίραρχος κ. 
Έλευθεριάδης Βασίλειος.

Προπονητής ό Χωροφύλαξ κ. Άργυ- 
ρόπουλος Παναγιώτης.

Αλ Αγώνας: Στό πρώτο παιχνίδι της 
ή όμάδα τού Σώματος, μέ άντίπαλο τήν 
όμάδα τής Αεροπορίας, καί μετά άπό 
καταπληκτική άπόδοσι όλων τών Χωρο
φυλάκων—Βολλεϋμπωλιστών κέρδισε τό 
παιχνίδι μέ (3 - 0)σέτ.(0 -15 ,7-15 ,2 -15 ) .  
Σέ όλη τήν διάρκεια τού άγώνος, ήταν 
όλοφάνερη ή άνωτερότητα καί ή υπερο
χή τών άθλητών της.

Β'. Αγώνας: Ό  άγώνας αυτός έκρινε 
καί τόν έφετεινό πρωταθλητή. Ή  όμάδα 
τής Χωροφυλακής έπηρεασμένη άπό τήν 
«σιγουριά» τής νίκης καί μέ πολλές άτυ- 
χίες, έχασε τό μάτς, άπό τήν όμάδα τού 
Λιμενικού Σώματος μέ (2 - 3) σέτ. (15-13,  
15-11,  10-15,  9 -15 ,  6-15) .  Μορφές 
τού άγώνος ήταν οί δύο «Διεθνείς» παί
κτες τής Χωροφυλακής Κουρμπέτης καί 
Δερμάτης.

Γλ Άγώνας: Στήν συνέχεια τού πρω
ταθλήματος ή Χωροφυλακή, πραγματο

638



Μ Π Α Σ Κ Ε Τ  - ΙΫΙΠΩΛ

Oi Ελληνικές ομάδες 
στην Ευρώπη.

’Εδώ καί άρκετό καιρό, έχουν άρχί- 
σει \.ς  έντατικές προετοιμασίες, οΐ όμά- 
δες μας μπάσκετ πού θά λάβουν μέρος 
στον «Μαραθώνιο» τών διαφόρων Ευρω
παϊκών διοργανώσεων μέ σκοπό τήν κα- 
τάκτηση ίσως. . . ένός άπό τούς έπίζη- 
λους τίτλους, ή τήν τελική τους κατάταξη, 
σέ κάποια τιμητική θέση στόν βαθμολο
γικό πίνακα.

Ά ς  δούμε όμως τί μπορούν νά έλπί- 
ζουν, τά συγκροτήματα πού θά έκπροσω- 
πήσουν τό Ελληνικό μπάσκετ, στά Εύ- 
ρωπαϊκά «Τερραίν».

Ό  πρωταθλητής ’Ολυμπιακός, μέ τεχ
νικό ηγέτη έφέτος τόν πολυτάλαντο κ. 
Θέμη Χολέβα καί μαζί μέ τούς γνωστούς 
άσσους, στάθηκε λίγο άτυχος στήν κλή
ρωση. Ή  Πειραιώτικη όμάδα θά παίξη 
στόν 5ο όμιλο τής διοργανώσεως, γιά 
τό κύπελλο πρωταθλητριών όμάδων Εύ- 
ρώπης. Στόν δρόμο του θά συναντήση τά 
πανίσχυρα συγκροτήματα, τής ’Ιταλικής 
ΒΙΡΤΟΥΣ,τής ΜΑΚΑΜΠΗ TEA—ΑΒΙΒ, 
καί τής ΔΥΝΑΜΟ—ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ.

Ή  νικήτρια αυτού τού όμίλου όπως 
είναι γνωστό θά προκριθή στά ήμετελικά. 
Εύκολονόητο λοιπόν είνα ι.. . τό τί θά 
συμβή, όταν μάλιστα στά «σχήματα», 
τών όμάδων αύτών ύπάρχουν φοβεροί 
παίκτες ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Μακάρι ό χρόνος νά δείξη τό άντί- 
θετο, άπό αύτό πού υπολογίζεται. Πάντως 
οί αγώνες αυτοί θά είναι μιά μεγάλη «φιέ
στα» τού Εύρωπαϊκοΰ μπάσκετ.

Δέν χωρά καμμία άμφιβολία, Έτσι 
θά δοθή ή ευκαιρία στούς Έλληνες φιλάθ
λους νά θαυμάσουν, καί νά χειροκρο
τήσουν τά «ιερά τέρατα» τής Εύρωπαϊκής 
Καλαθόσφαιρας.

/ \  Παρουσία τού 'Υπουργού Δημοσίας 
_  Τάξεως κ. Γεωργίου Σταμάτη τών τοπι- 
— κών άρχών καί πλήθους κόσμου διεξήχθη- 
|  καν οί άθλητικοί άγώνες τά «ΠΑΠΑΧΑ- 

ΡΑΛΑΜΠΕΙΑ», στήν πόλι τής Ναυπά- 
Ο  κτου. Ό  θαυμάσιος πρωταθλητής μας 
_  Χωροφύλαξ Φώτης Κούρτης, άπέδειξε 
^  καί πάλι τήν μεγάλη του κλάση κερδί

ζοντας τόν πρώτο άνώμαλο δρόμο στά 
5000 μ. μέ χρόνο 16.52. Χαρίζοντας στήν 

Ε  Ελληνική Χωροφυλακή μιά περιφανή 
_  Νίκη.
·■  Στούς ίδιους άγώνες ή δεύτερη συμμε- 
^  τοχή τής Χωροφυλακής, μέ τόν άθλητή 

της Γεωργακόπουλο, έπίσης στά 5000 μ. 
I άπέσπασε τά κολακευτικώτερα σχόλια  

_ ι  τών παρισταμένων, γιά τό άθλητικό έμψυ- 
χο ύλικό πού διαθέτει. Οί άγώνες έστέ- 

Π  φθησαν μέ άπόλυτη έπιτυχία. Τά άθλο- 
θετηθέντα κύπελλα άπένειμε προσωπικά 

■ ό κ. 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως.
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Ή  άλλοτε μεγάλη Α.Ε.Κ. θά συναντη- 
θή γιά μιά άκόμη φορά μέ τήν άνανεω- 
μένη καί δυνατή ΣΛΑΒΙΑ —ΠΡΑΓΑΣ, 
στά πλαίσια τού κυπέλλου κυπελλούχων 
όμάδων Εύρώπης. Ή  «Ταξιαρχία» τού 
Κώστα Μουρούζη θά προσπαθήση γιά 
κάτι καλό. Ό  όρίζοντας όμως είναι θαμ
πός γιά τόν «Δικέφαλο». Καί ή έπιτυχία 
τού 68, στό «Καλλιμάρμαρο» άνήκει 
πλέον στήν 'Ιστορία. Θά πρέπει νά γί
νουν π ολλά .. . στόν «κίτρινο—μαύρο» 
σύλλογο, γιά νά δούμε τήν Α.Ε.Κ. καί 
πάλι μεγάλη καί κραταιά.

Στό κύπελλο «Κόρατς» ό Παναθηναϊ
κός έχει μπροστά του τήν Βελγική ΣΤΑΝ- 
ΤΑΡ—ΛΙΕΓΗΣ.

Ά ν  υπήρχαν μόνον οί Βέλγοι παίκτες 
τά πράγματα θά ήταν εύκολα γιά τόν 
Κώστα Άναστασάτο καί τούς παίκτες 
του. Δυστυχώς όμως ή ’Αμερικάνικη 
«σοδειά» γιά τούς Βέλγους δέν είναι κα
θόλου ευκαταφρόνητη. Καί κατά συνέ
πεια «Δυναμώνουν» σέ τέτοιο σημείο πού 
τά περιθώρια προκρίσεως λιγοστεύουν 
γιά τόν Παναθηναϊκό.

Ό  Πανιώνιος θά παίξη μέ τήν νική
τρια τής συναντήσεως (Γκάλλιο—Πορ
τογαλίας —Ά λκ ο  —’Ιταλίας). Στάθηκε 
ίσως ό πιό τυχερός μιά καί προκρίθηκε 
γιά τόν δεύτερο γύρο τής διοργανώσεως, 
χωρίς άγώνες.

Τό ίδιο συνέβη καί μέ τόν "Αρη Θεσ
σαλονίκης. Ό  όποιος ένισχυμένος μέ 
έναν ’Αμερικανό «FOR» πάνω άπό 2 μ. 
έλπίζει νά άποκλείση τήν ’Ιταλική 
ROMA.

Ό  Ηρακλής έπίσης γιά τό κύπελλο 
«Κόρατς», μέ άντίπαλο τήν Γιουγκοσλα
βική «ΣΕΡΑΓΕΒΟ» στις 19 καί 26 ’Οκτω
βρίου στήν έδρα της τό 2ο παιχνίδι θά 
έπιδιώξη τήν πρόκριση.

Πιστεύεται ότι στήν προσπάθειά του 
αύτή τό Θεσσαλονικιώτικο συγκρότημα 
δέν θά άντιμετωπίση μεγάλες δυσκολίες.

Πάντως πέρα άπό όλα αύτά, καί τά 
προγνωστικά, στά όποια όδηγούν τά γε
γονότα, ή ευχή όλων τών Ελλήνων φι
λάθλων, είναι νά προχωρήσουν, οί όμά- 
δες μας στις έπόμενες «φάσεις» τών Εύ- 
ρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, γιά νά χαρί
σουν στήν Ελληνική Καλαθόσφαιρα τήν 
αίγλη πού τής ταιριάζει. Καί έχουν τις 
δυνατότητες οί παίκτες μας γιά κάτι τέ
τοιο.

Α ρκεί όμως νά προσέξουν.. . Πρέπει 
πάρα πολύ νά προσέξουν οί Έλληνες 
Μπασκετμπωλήστες.

Ν Ε Ο Σ  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
0 κ. κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Πριν άπό λίγες ήμέρες άνέλαβε τά 
καθήκοντα τού Γενικού Γραμματέως 
’Αθλητισμού, στήν θέση τού άποχωρή- 
σαντος κ. Γ. Στασινοπούλου, ό μέχρι τό
τε ειδικός σύμβουλος έπί θεμάτων ’Αθλη
τισμού παρά τώ Πρωθυπουργοί Δικηγό
ρος κ. Κωνσταντίνος Παπαναστασίου. 
Ή  μέχρι τώρα δημιουργική θητεία τού 
νέου κ. Γενικού, στά άθλητικά θέματα, 
έγγυάται τήν έπιτυχία του καί στήν νέα 
θέση τήν όποια κατέλαβε.



ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Προήχθησαν προσφάτως προς πλή- 
ρωσιν κενών θέσεων οΐ κάτωθι ’Αξιωμα
τικοί :

Εις τον βαθμόν τοϋ Άντισυνταγματάρ- 
χου ό Ταγματάρχης ΜΙΙΟΣΙΩΛΗΣ 
’Αθανάσιος, εις τον βαθμόν τοϋ Ταγμα
τάρχου ό Μοίραρχος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ- 
ΟΥ Παναγιώτης καί είς τόν βαθμόν τοϋ 
Μοιράρχου ό 'Υπομοίραρχος ΜΙΧΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Θωμάς.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Σύμφωνα μέ τα άναφερθέντα άναλυτικά 
άριθμητικά στοιχεία τοϋ Αρμοδίου γρα
φείου της Διευθύνσεως Προσωπικοΰ τοϋ 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής κατά τό 9μη- 
νον ’Ιανουάριου — Σεπτεμβρίου 1976 
έγένοντο αί κάτωθι, κατά βαθμούς, 
προαγωγαί 'Υπαξιωματικών καί Χωρο
φυλάκων : Είς τόν βαθμόν τοϋ Άνθυπα-

σπιστοΰ προήχθησαν 52 Ένωμοτάρχαι. 
Είς Ένωμοτάρχας προήχθησαν 587 
Ύπενωμοτάρχαι. Κατά τό αύτό επίσης 
χρονικόν διάστημα 573 Χωροφύλακες, 
οΐ όποιοι συνεπλήρωσαν 22ετή πραγμα
τικήν είς τό Σώμα ύπηρεσίαν καί κέ- 
κτηνται όλα τά άλλα οριζόμενα προσόντα 
ύπό τοϋ νόμου, προήχθησαν είς τόν βα
θμόν τοϋ 'Υπενωμοτάρχου.

Ε Π Ε  ΤΗ  Ρ ΙΣ  
ΑΞ)ΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
’ Εκυκλοφόρησε προσφάτως καί άπε- 

στάλη είς τάς Άνωτέρας Διοικήσεις Χω
ροφυλακής καί τάς έξομοιουμένας προς 
αΰτάς Υπηρεσίας Χωροφυλακής προς 
διανομήν είς τούς ένδιαφερομένους, ή 
Έπετηρις ’Αξιωματικών Χωροφυλακής 
έτους 1976. Τό άντίτιμον έκάστου Αντι
τύπου ώρίσθη είς δραχμάς είκοσι (20). 
Τό ποσόν αύτό έκρατήθη έκ τών άποδο- 
χών μηνός ’Οκτωβρίου 1976 τών ενδια
φερομένων ’Αξιωματικών είς τούς οποίους 
έχορηγήθη ή Έπετηρις, ύπό τής Διαχει- 
ρίσεως Χρηματικού Χωροφυλακής.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 
ΥΠΑΞ)ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡ)ΚΩΝ * *

Μέ άπόφασιν τών 'Υπουργείων Οικο
νομικών καί Δημοσίας Τάξεως καθωρί- 
σθη ή άπό 1-7-1976 αΰξησις τοϋ χορη- 
γουμένου κατά μήνα επιδόματος έπιφυ- 
λακής Υπαξιωματικών καί Χωροφυλά
κων. Ή  άπόφασις αύτή έκυρώθη διά τοϋ 
Ν. 422J1976 καί έδημοσιεύθη είς τό 
Φ.Ε.Κ., τεϋχος A’. 222J20-8-1976. Διά 
τής άναδρομικής αυτής αύξήσεως τό επί
δομα Επιφυλακής καθωρίσθη ήδη είς χι- 
λίας (1000) δραχμάς διά τούς ύπηρετούν- 
τας Ύπαξιωματικούς καί Χωροφύλακας 
είς την περιφέρειαν τής τέως Διοικήσεως 
Πρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης καί είς 
δραχμάς όκτακοσίας (800) διά τούς λοι
πούς. ’Επί τοϋ θέματος αύτοΰ έξεδόθη 
ή ύπ’ άριθμ. 501]6]7α έ. έ. Διαταγή τοϋ 
’Αρχηγείου

ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Θ. ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ 
ΤΟΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τή\ 21-9-1976 ή Διοίκησις τής Διεθνούς Έκθέσεως 

Θεσσαλονίκης έπί τή λήξει τής 41ης έκθέσεως της 
παρέθεσε δεξίωσιν πρός τιμήν τών άνδρών τής Διευ- 
θύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Είς τήν δεξίωσιν παρέστησαν ό 'Υπουργός Βο
ρείου Ελλάδος κ. ΜΑΡΤΗΣ, ό Γενικός Γραμματεύς 
τού Υπουργείου κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ό Διοικητής Γ' 
Σώματος Στρατού Άντ]γος κ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ό Β' ’Επι
θεωρητής Χωροφυλακής κ. Γρηγ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ό Πρό
εδρος τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης κ. ΒΕΛ- 
ΛΙΔΗΣ, Εκπρόσωποι Πολιτικών, Δικαστικών καί Στρα
τιωτικών ’Αρχών τής πόλεως,.

Κατά τήν δεξίωσιν προσεφώνησε τούς προσκε
κλημένους άνδρας τής Χωροφυλακής ό Πρόεδρος τής 
Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης κ. ’Ιωάννης ΒΕΛ- 
ΑΙΔΗΣ, ό όποιος διά θερμών λόγων τούς ηύχαρίστησε 
διά τήν μεγίστην προσφοράν των είς τήν μεγάλην Επι
τυχίαν τής Έκθέσεως, τονίσας ιδιαιτέρως ότι «ή Χω
ροφυλακή άπετέλεσε ένα ουσιώδη παράγοντα είς τήν 
Επιτυχίαν της». Τόν Πρόεδρον τής Διεθνούς Έκθέσεως 
άντιφώνησεν ό Β' Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υ πο
στράτηγος κ. Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ό όποιος ώς Εκπρόσωπος 
τού κ. ’Αρχηγού Χωροφυλακής ηύχαρίστησε τόν κ. 
Πρόεδρον τής Έκθέσεως είπών χαρακτηριστικώς ότι 
τά Επαινετικά λόγια καί ή θαυμαοία Εκδήλωσις τήν 
όποιαν ώργάνωσε ή Δ.Ε.Θ. πρός τιμήν τών άνδρών 
τής Διευθύνσεως θεωρούνται ώς γενικωτέρα άναγνώ- 
ρισις τών υπηρεσιών τάς όποιας προσφέρει ή Χωρο
φυλακή είς τό κοινωνικόν σύνολον.

Τέλος λαβών τόν λόγον ό 'Υπουργός Βορείου 
Ελλάδος κ. ΜΑΡΤΗΣ, έχαρακτήρισε τήν δεξίωσιν 
ώς μίαν δικαίαν άνταμοιβήν καί χρέος Εναντι τής 
Χωροφυλακής, ή όποια κατά τήν διάρκειαν τής Έκθέ 
οεως κατέβαλε τεράστιας προσπάθειας προκειμένου 
νά Επιτευχθή αύτό τό όποιον έπετεύχθη, ηύχαρίστησε 

| δέ καί συνεχάρη τό Σώμα τής Χωροφυλακής.

- ί
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Νέο τοΒ μπνΰΒ * Νέο του unvdg]
Εκπαιδεύσεις - Μετεκπαιδεύσεις μ ε τ ε κ π α ί δ ε υ σ η :

ΜΟΙΡΑΡΧΩΝ
Σύμφωνα μέ τά άναφερθέντα στοι

χεία της Δ]νσεως Έκπαιδεύσεως τοΰ 
’Αρχηγείου, έπραγματοποιήθησαν κατά 
τον λήξαντα μήνα Σ]βριον ή συνεχίζονται 
είσέτι, αΐ κάτωθι κατά βαθμούς εκπαι
δεύσεις άνδρών τοΰ Σώματος:

Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν

1 εις το 4ον διεθνές συμπόσιον τής 
INTERPOL εις Γαλλίαν έπί θήμερον 
διά θέματα Διευθυντών ’Αστυνομικών 
Σχολών, 1 διά θέματα διώξεως ναρκωτι
κών, έπί 4 εβδομάδας, εις Γενεύην Ε λ 
βετίας, 1 έπί θμηνον, εις ΕΚΕΑ]Ε Λαρί- 
σης, 1 διά θέματα προγραμματισμού ήλε- 
κτρονικών υπολογιστών, έπί 7 μηνον, 
είς τήν έν Άθήναις Έταιτρείαν CONT
ROL DATA καί 4 είς τήν Άνωτέραν 
Σχολήν Πολέμου, έπί 4μηνον.

ΥΠΑΞ)ΚΩΝ ΧΩΡ)ΛΑΚΩΝ

8 Ύπαξιωματικών καί 7 Χωροφυλά
κων, έπί 20ήμερον, διά θέματα Δημοσίας 
’Ασφαλείας είς τήν Ϊ.Α .Π . Πρωτ]σης 
καθώς καί 5 Ύπαξιωματικών καί 10 
Χωροφυλάκων έπί τού ίδιου άντικειμένου 
είς τήν Τ.Γ.Α. Θεσ]νίκης. ’Επίσης 40 
τοιούτων διά τήν τέχνην τού ΤΖΟΥΝΤΟ 
ΚΑΡΑΤΕ είς Λαγονήσι —’Αττικής, έπί 
25 ή μέρας.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

55 δι’ όδήγησιν αυτοκινήτου, έπί 3μη- 
νον, καί 50 δι’ όδήγησιν δικύκλων, έπί 
2μηνον, είς τήν έν ’Αθήναις Σχολήν 'Ο
δηγών Χωροφυλακής. 17 διά θέματα μη- 
χανολογίας καί ήλεκτρολογίας αυτοκινή
του έπί 1 μήνα, είς τό Κ.Σ.Ν.Ε. (Μακρυ- 
γιάννη ’Αθηνών) καί 22 Τεχνιτών Χωρο
φυλάκων διά πρακτικά θέματα τής ειδι
κότητάς των, έπί 3μηνον, είς τό Κ.Σ. 
Βορ. 'Ελλάδος (Θεσ]νίκην).

Άπεφασίσθη ϋπό τοΰ Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως ή λειτουργία τοΰ Τμή
ματος Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων διά 
τήν έκπαιδευτικήν περίοδον 1976 - 1977. 
'Ο άριθμός τών έκπαιδευθησομένων Μοι
ράρχων ώοίσθη είς τεσσαράκοντα (40). 
Οί ένδιαφερόμενοι προσεκλήθησαν άρμο- 
δίως νά παρουσιασθοϋν είς τήν Σχολήν 
’Αξιωματικών είς τήν όποιαν θά φέ- 
ρωνται άπεσπασμένοι κατά τήν διάρ
κειαν τής είς τό οίκεϊον Τμήμα αύ- 
τής μετεκπαιδεύσεώς των. Ή  μετεκ
παίδευσή ήρχισε τήν 1-10-1976 καί θά 
λήξη τήν 15-12-1976. Ό σοι έκ τών με- 
τεκπαιδευθησομένων βαθμοφόρων δι
καιούνται, θά δικαιολογήσουν έπίδομα 
λόγω έκπαιδεύσεως, ήμερησίαν άποζη- 
μίωσιν έκτος έδρας, οδοιπορικά κλπ. 
έξοδα. Οί τυχόν κωλυόμενοι ή μή έπιθυ- 
μοΰντες τήν μετεκπαίδευσιν έκ τών άρχι- 
κώς προσκληθέντων, άντικαθίστανται, 
όπως είναι γνωστόν ύπό άλλων άναπλη- 
ρωματικών, κατά τήν σειράν τής άρχαιό- 
τητός των.

ΙΤΑΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ 
ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ποαγματοποιούντες έκπαιδευτικόν ταξίδιον είς τήν 
Ελλάδα τήν 20ήν Σεπτεμβρίου έπεσκέφθησαν τάς 
Σχολάς Χωροφυλακής ’Αθηνών, οί σπουδασταί τής 
’Ακαδημίας τής Οικονομικής ’Αστυνομίας τής ’Ιταλίας 
(POLICIA FINANZA).

Οί έν λόγο) σπουδασταί συνωδεύοντο άπό τον Στρα
τηγόν Διοικητήν τής Σχολής των.

Είς τήν Σχολήν Χωρ]κής τούς ξένους συναδέλφους 
ύπεδέχθη ό ’Αρχηγός τής Χωρ]κής Άντ]γος κ. Νικό
λαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ, ό όποιος έξέφρασε τήν χαράν του 
διά τήν έπίσκεψιν τονίσας μεταξύ άλλων καί τά έξής :

«Πιστεύω ότι όλοι έμεΐς οί όποιοι έχομε ώς άποστο- 
λήν τήν δίωξιν τοΰ έγκλήματος ύπό οίανδήποτε μορφήν 
καί άν έμφανίζεται τούτο, αίσθανόμεθα περισσότερον 
οικείοι μεταξύ μας καί συνεννοούμεθα εύκολώτερον.

Τό έγκλημα ώς κοινωνικόν φαινόμενον έπηρεάζει 
δλας τάς χώρας καί δλας τάς κοινωνίας καί δέν γνωρίζει 
δρια. Είδικώτερον είς τήν έποχήν μας είς τήν οποίαν οί 
κακοποιοί χρησιμοποιούν τά τελειότερα μέσα καί τάς 
πλέον συγχρόνους έπιστημονικάς μεθόδους διά τάς 
έγκληματικάς των πράξεις, τό έγκλημα έμφανίζεται 
ύπό ένιαίαν μορφήν είς διεθνή κλίμακα. Τό γεγονός 
αυτό πέραν τών συναισθηματικών δεσμών μας έπιβάλλει 
καί τήν άνάγκην ίσχυροποιήσεως καί διευρύνσεως τής 
συνεργασίας μας είς δλα τά έπίπεδα».

Ό  κ. ’Αρχηγός προσέφερε μετά ταύτα είς τον ’Ιτα
λόν Στρατηγόν χρυσούν έμβλημα τοΰ Σώματος.

’Εν συνεχεία έγένετο ένημέρωσις ύπό τοΰ Διοικητού 
τής Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής ’Αθηνών Ταξιάρ
χου κ. Π ΙΪΙΠ Α  Άνδρέου καί τοΰ Άντισυνταγμα- 
τάρχου τής Δ]νσεως ’Ασφαλείας τοΰ ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ Νικήτα έπί θεμάτων 
άομοδιότητος τής Χωροφυλακής.

Ή  έπίσκεψις έληξε μέ μικράν δεξίωσιν τήν όποιαν 
παρέθεσαν οί Διοικηταί τών Σχολών Χωροφυλακής καί 
προσεφέρθησαν είς τούς ξένους ’Αστυνομικούς άναμνη- 
στικά δώρα.
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[Νέο τοΒ μπνΰΒ * Νέο τοΒ μηνά!
Ό  κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής εις Ρόδον.

Ό  ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ εις 
τά πλαίσια των έπισκέψεών του πρός έπιτόπιον έξέτασιν των άπασχολούντων τάς 
'Υπηρεσίας τοϋ Σώματος καί τούς άνδρας αυτών προβλημάτων καθώς καί τήν 
διαπίστωσιν τής εύρυθμου λειτουργίας αύτών τήν 21ην Σεπτεμβρίου μετέβη εϊς 
Ρόδον πρός έπιθεώρησιν τών έκεΐ 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής.

Ό  κ. ’Αρχηγός έπεσκέφθη έπίσης τήν Σχολήν Χωροφυλακής Ρόδου καί ώμί- 
λησεν πρός 500 μαθητής αύτής οί όποιοι έντός ολίγου όνομάζονται μόνιμοι Χωρο
φύλακες μετά άπό εύδόκιμον έκπαίδευσιν εξ μηνών.

Ό  κ. ’Αρχηγός είς τήν ομιλίαν του άφοϋ άνεφέρθη εις τά γενικά καθήκοντά 
των ώς όργάνων τής τάξεως καί είς τάς ΰποχρεώσεις των έναντι τών πολιτών, έτό- 
νισεν ιδιαιτέρως τήν άνάγκην περιφρουρήσεως μετά φανατισμού τών δημοκρατικών 
θεσμών τής Πατρίδος καί τής ήσυχίας καί τάξεως τοϋ Ελληνικού Λαού πρός τόν 
όποιον ή συμπαράστασις πρέπει νά έκδηλοΰται άμέριστος καί ή συμπεριφορά των 
είναι άψογος, άπό πάοης πλευράς.

Ό  κ. ’Αρχηγός διεπίστωσε τήν άρτίαν έκπαίδευσιν τών νέων Χωροφυλάκων 
καί τήν πλήρη κατάρτισίν των είς τά καθήκοντά των καθώς έπίσης καί τήν εύρυθμον 
λειτουργίαν τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής Ρόδου διά τούτο δέ καί έξέφρασε τήν 
άκραν εύαρέσκειάν του πρός τούς Διοικητάς τών 'Υπηρεσιών. Είς τάς φωτογρα
φίας στιγμιότυπα άπό τήν Έπιθεώρησιν τών Δοκίμων Χωροφυλάκων καί τήν όμι- 
λίαν τού κ. Αρχηγού.

Ήρχισε ή νέα εκπαιδευτική 
περίοδος εις τάς Σχολάς 

Χωροφυλακής.

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Τήν 20-9-1976 ίιρχισαν τά μαθήματα 
τής νέας έκπαιδευτικής περιόδου 1976 - 
1977 εις τήν Σχολήν ’Αξιωματικών Χω
ροφυλακής, ή οποία, δπως είναι γνωστόν, 
έχει χαρακτηρισθή κατά νόμον καί λει
τουργεί ώς Άνώτατον ’Εκπαιδευτικόν 
"Ιδρυμα, μέ τριετή κύκλον σπουδών. Είς 
αύτήν εκπαιδεύονται βάσει συγχρόνων 
επιστημονικών καί τεχνικών συστημάτων 
καί μεθόδων άστυνομικής δράσεως, οί 
νέοι ’Αξιωματικοί οί όποιοι μετά τήν 
λήξιν τής έκπαιδεύσεώς των επανδρώ
νουν τάς άνά τήν χώραν λειτουργούσας 
υπηρεσίας τοϋ Σώματος. Είς τόν διεξαχ- 
θέντα είσιτήριον διαγωνισμόν τής Σ.Α.Χ. 
έτους 1976 έλαβον μέρος 655, υποψήφιοι. 
’Εκ τούτων έπέτυχον 229 καί άπέτυχον 
426. ’Εκ τοϋ καταρτισθέντος πίνακος τών 
έπιτυχόντων είσήχθησαν κατά σειράν έπι- 
τυχίας 131 υποψήφιοι οί όποιοι έκπαιδεύ- 
ονται ήδη είς τήν Σ.Α.Χ. ώς π ρ ω τ ο ε- 
τ ε ϊ  ς Δόκιμοι ’Αξιωματικοί. Κατά τήν 
περίοδον αύτήν έκπαιδεύονται έπίσης 90 
ώς δ ε υ τ ε ρ ο ε τ ε ί ς  Δόκιμοι ’Αξιω
ματικοί καί 102 ώς τ ρ ι τ ο ε τ ε ί ς .  Σύν- 
ολον έκπαιδευομένων Δοκίμων ’Αξιωμα
τικών 323. Τά άποτελέσματα τοϋ δια
γωνισμού τής Σ.Α.Χ. τρέχοντος έτους 
άναλυτικώτερον έχουν ώς κάτωθι: Διε- 
γωνίσθησαν 655. Έπέτυχον 229. Είσήχ
θησαν πρός έκπαίδευσιν 131 έκ τών ο
ποίων 18 καθ’ ύπέρβασιν, συμφώνως πρός 
τάς εύεργετικάς διατάξεις τοϋ Ν. Δ. 1348] 
1973.

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Είς τήν Σχολήν 'Υπαξιωματικών Χω
ροφυλακής είσήχθησαν πρός έκπαίδευ- 
σιν 456 έπιτυχόντες έκ τών ύποψηφίων 
οί όποιοι ελαβον μέρος είς τόν διενεργη- 
θέντα κατά τόν ’Ιούλιον 1976 έτήσιον 
είσιτήριον διαγωνισμόν αύτής. Τά άπο
τελέσματα τού διαγωνισμού άναλυτικώ
τερον έχουν ώς άκολούθως: Έπέτυχον 
684 έξ ών 95 τυγχάνουν μή άπόφοιτοι 
Γυμνασίου. Είσήχθησαν 456. Έκ τών 
είσαχθέντων 362 τυγχάνουν άπόφοιτοι 
Γυμνασίου καί 94 μή άπόφοιτοι Γυμνα
σίου. Είς τούς είσαχθέντας περιλαμβά
νονται καί 47 ύποψήφιοι οί όποιοι είσήχ
θησαν είς τήν Σχολήν κατά σειράν έπι- 
τυχίας, συμφώνως πρός τάς εύεργετικάς 
διατάξεις τοϋ Ν. Δ. 1348)1973. Άπέτυχον 
2.457 ύποψήφιοι. Έκ τούτων 1.988 άπέ
τυχον είς τά Ελληνικά καί 469 είς τό 
σύνολον τών μαθημάτων. Οί είσαχθέντες 
ήρχισαν ήδη τήν έκπαίδευσιν των ώς 
Δόκιμοι Ένωμοτάρχαι.
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Κ Ο Υ ΣΙΟ Υ ΡΗ Σ Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ

Ά ν τ )ρ χ η ς  Χ ω ρ οφ υλα κή ς

Τήν 5-9-1976 άπεβίωσεν εις Πράσι
νον ’Αρκαδίας, έκ καρδιακού νοσήματος 
ό Άντισ]ρχης Κουσιουρής Παναγιώτης, 
Διοικητής τής Διοικήσεως Χωροφυλα
κής Αιτωλίας.

Εις την κηδείαν παρέστη ό ’Επιθεω
ρητής τής Α' Έπιθεωρήσεως Χωροφυλα
κής, ό ’Ανώτερος Διοικητής, ό Δοικητής 
τής Διοικήσεως αντιπροσωπεία ’Αξιω
ματικών - καί άλλοι άνδρες τοϋ Σώ
ματος, οικείοι, συνάδελφοι, φίλοι καί 
συμπατριώτου τοϋ μεταστάντος. Στέφα
νον επί τής σοροϋ του κατέθεσεν ό Ά ντι- 
συνταγματάρχης Γιαννόπουλος ’Αναστά
σιος, ώς εκπρόσωπος τοϋ Σώματος καί 
έξεφώνησε έπικήδειον λόγον. ‘Ο ομιλη
τής άνεφέρθη, σύν τοϊς άλλοις, εις τήν 
προσωπικότητα, τό ήθος, τήν έπαγγελ- 
ματικήν κατάρτισιν, τήν άφοσίωσιν εις 
τό καθήκον καί τήν πρός τήν πατρίδα 
προσφοράν τοϋ έκδημήσαντος. ’Επίσης 
παρατεταγμένον τμήμα άνδρών μετά κλι
μακίου Μουσικής τοϋ Σώματος απέδωσαν 
τάς κεκανονισμένας τιμάς.

Ό  μεταστάς έγεννήθη τό 1922 εις 
Πράσινον ’Αρκαδίας. Κατετάγη είς τήν 
Χωροφυλακήν τό 1945. Εΐσήχθη είς τήν 
Σ.Α.Χ. τό 1950 καί ώνομάσθη ’Ανθυ
πομοίραρχος τό 1952. Προήχθη κατ’ 
εκλογήν είς Ταγματάρχην τό 1972 καί 
είς Άντισ]ρχην τό 1974. Ύπηρέτησεν 
εύδοκίμως είς διαφόρους υπηρεσίας Χω
ροφυλακής καί έτιμήθη διά τοϋ Χρυσοΰ 
Σταυροϋ τοϋ Τάγματος τοϋ Φοίνικας, 
μεταλλίων καί έπαίνων.

"Ας είναι ή μνήμη του αίωνία.

ΠΑΝ ΑΓΙΩ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ .
’Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς

Τήν 2-9-1976 άπεβίωσεν είς ’Αθή
νας, συνεπείς αύτοκινητιστικοΰ δυστυ
χήματος, ό ’Ενωμοτάρχης Παναγιωτό- 
πουλος Παναγιώτης ό όποιος ύπηρέτει 
είς τήν Μηχανογραφικήν Υπηρεσίαν τοϋ 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής.

Είς τήν κηδείαν του παρέστη αντι
προσωπεία τής Χωροφυλακής, οικείοι, 
φίλοι καί συμπατριώται τοϋ άποβιώσαν- 
τος. Ή  σορός του μετεφέρθη είς τήν γε
νέτειράν του, συνοδεία 'Τπαξιωματικοΰ 
Χωροφυλακής, δστις κατέθεσε στέφανον 
καί άπέτισε τον ύστατον φόρον τιμής είς 
τον νεκρόν έκ μέρους τοϋ Σώματος. *0 
μεταστάς έγεννήθη τό 1946 είς ’Ιτέαν 
Φωκίδας. Κατετάγη είς τήν Χωροφυλα
κήν τό 1964. Έξεπαιδεύθη είς τήν Σχο
λήν Ύπαξιωματικών τό 1965. Προήχθη 
είς τόν βαθμόν τοϋ ’Ενωμοτάρχου τό 1969.
Τπηρέτησεν είς διαφόρους ’υπηρεσίας τοϋ 

Σώματος καί διεκρίθη διά τήν ευσυνει
δησίαν καί τήν άφοσίωσίν του είς τό κα
θήκον. Έτιμήθη μέ μετάλλιον εύδοκίμου 
υπηρεσίας.

"Ας είναι ή μνήμη του αίωνία.

ΕΚΞΕΣΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΧΑΑΚΙΔΟΣ

’Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσεν ή όργανωθεΐσα μέ πρωτοβουλίαν τής Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Εύβοιας από 26ης Σεπτεμβρίου έως 3ης ’Οκτωβρίου έ.έ. είς 
τήν Χαλκίδα Έκθεσις Τροχαίας. Δεκάδες χιλιάδες έπισκεπτών περιήλθον τούς 
χώρους τής Έκθέσεως καί ένημερώθησαν ύπό αρμοδίων οργάνων τού Τμήματος 
Τροχαίας Χαλκίδος έπί τών άναγκών τής συγχρόνου κυκλοφορίας καθώς καί τών 
μέτρων τά όποια λαμβάνει ή Χωροφυλακή τόσον διά τόν περιορισμόν τών τροχαίων 
άτυχημάτων όσον καί διά τήν ορθήν κυκλοφοριακήν διαπαιδαγώγησιν τοΰ κοινού. 
Τά έγκαίνια τής Έκθέσεως Τροχαίας έτελέσθησαν τάς άπογευματινάς ώρας τής 
26ης Σεπτεμβρίου ύπό τοϋ 'Υπουργού Συγκοινωνιών κ. Γεωργίου Βογιατζή, παρου- 
σίμ τοΰ ’Αρχηγού Χωροφυλακής Άντιστρατήγου κ. Νικ. Κουτσιανα, τοΰ Διευθυν- 
τοΰ τής Μ.Ε.Ο.]Υ.Δ.Τ. 'Υποστρατήγου κ. Καρδαρά, τού Σεβ. Μητροπολίτου Χαλ
κίδος, τοΰ Νομάρχου Εύβοιας, τοΰ Δημάρχου καί τών λοιπών τοπικών άρχών τής 
πόλεως καί πλήθους κόσμου. Ό  Υπουργός Συγκοινωνιών είς σύντομον χαιρετισμόν 
του έξήρε τήν πολύτιμον συμβολήν τής Χωροφυλακής διά τήν άντιμετώπισιν τοΰ 
κυκλοφοριακοΰ καί συνεχάρη τούς άρμοδίους διά τήν θαυμασίαν πρωτοβουλίαν 
διοργανώσεως τής Έκθέσεως. Ο Διοικητής τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Εύβοιας 
Άντισυνταγματάρχης κ. ’Αθάνατος όμιλών πρός τούς προσκεκλημένους έτόνισε 
τήν σημασίαν τής Έκθέσεως είς τά πλαίσια τής καταβαλλομένης ύπό τών 
'Υπηρεσιών Τροχαίας Χωροφυλακής προσπάθειας διά τήν κυκλοφοριακήν δια
παιδαγώγησή τοΰ κοινοΰ πρός περιορισμόν τών τροχαίων άτυχημάτων.
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επικαιροτητες
Ειδήσεις και σχόλια άπό τήν δραστηριότητα 

τώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .

*0 κ. Χάρης ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ, διά τη- 
λεγραφήματός του προς τό Άρχηγεϊον 
Χωροφυλακής, έξέφρασε τά ειλικρινή του 
συγχαρητήρια διά τον Άνθ]στήν κ. 
ΠΕΡΡΑΚΗΝ, τοϋ Παραρτήματος ’Ασφα
λείας Γλυφάδας, ό όποιος διά άκαριαίας, 
ώς άναφέρει, ένεργείας συνέλαβε έπΐ τόπου 
τον δράστην της κλοπής χρηματικού ποσοϋ 
έκ τοϋ αύτοκινήτου του, καθ’ δν χρόνον ό 
άνωτέρω έλούετο εις τήν παρακειμένην 
θαλασσίαν περιοχήν.

Τό θερμόμετρο άρχισε καί πάλι νά 
κατεβαίνη. Τά πρωτοβρόχια μούσκεψαν 
τήν ζεστή γή τής φιλόξενης χώρας μας 
καί τά καραβάνια τών παραθεριστών 
έχουν άπομακρυνθή άπό τις δροσερές 
βουνοπλαγιές καί τά καταγάλανα άκρο- 
γιάλια. 'Όλοι, μετά άπό ένα εύχάριστο 
διάλειμμα διακοπών έχουν ριχθή καί 
πάλι εις τήν ρουτίνα τής καθημερινό
τητας. ’Αναπολούν τίς ευχάριστες ώρες 
τοϋ παραθερισμοϋ, πού τούς παρέσχε ό 
φιλόξενος έλλαδικός χώρος, τίς ομορφιές 
τοϋ βουνοΰ καί τής θάλασσας πού είχαν 
τήν εύκαιρία νά θαυμάσουν καί τέλος 
τήν καλωσύνη πού συνήντησαν είς τά 
πρόσωπα τών άνδρών τής Χωροφυλακής 
πρόθυμα πάντα νά τούς έξυπηρετήσουν 
καί νά έξηγήσουν κάθε άπορία τους. Ή  
καλωσύνη ζωγραφισμένη είς τό πρόσωπον 
τοϋ Έλληνος .Χωροφύλακος, έκαμε καί 
τον πιο άναποφάσιστο νά τον πλησιάση 
καί νά ζητήση άπ’ αύτόν δ,τι τοϋ ήτο 
άδύνατον νά γνωρίζη μόνος του γιά τον 
τόπον πού έπισκέφθηκε γιά τίς άρχαιό- 
τητες καί τήν ιστορία τής περιοχής καί 
τέλος πώς θά περάση εύχάρισ^α καί 
άνετα. Καί ό Χωροφύλαξ πρόθυμος 
δπως πάντα φρόντισε νά βρή δωμάτιον 
γιά διανυκτέρευσι, έτρεξε νά βοηθήση δταν 
τό αύτοκίνητον έπαθε κάποια βλάβη 
περιέβαλε μέ στοργή δταν συνέβη κάποιο 
απρόβλεπτο περιστατικό γιατί αύτός καί

μόνο έχει θέσει τον έαυτό του έπί 24ώρου 
μονίμου «βάσεως» είς τήν διάθεσιν τοϋ 
Έλληνικοΰ λαοΰ καί τών ξένων έπισκε- 
πτών τής χώρας μας. "Οσα άναφέρονται 
πιο πάνω δέν είναι σχήματα λόγου, είναι 
τό συμπέρασμα άπό τά διάφορα γεγο
νότα πού είδαν τό φώς τής δημοσιότητος 
είς τον ήμερήσιον τύπον τής χώρας καί 
άπό τήν πληθώρα τών έπιστολών πού 
έλήφθησαν κατά τήν διάρκειαν τής θε
ρινής περιόδου άπό Έλληνας καί ξένους 
έπισκέπτας τής πατρίδος μας. ’Ενδεικτικά 
καί λόγω τοϋ περιωρισμένου χώρου άνα- 
φέρομε μερικάς άπό αύτάς.

Ό  Γερμανός περιηγητής τής πατρίδος 
μας κ. HANS H ITZIEER , μεταβαίνων 
είς Ναύπλιον έκ τής Έπιδαύρου, καθ’ 
οδόν έγινε ύπαίτιος τροχαίου άτυχήματος. 
Ό  ’Ενωμοτάρχης κ. Σταύρος ΠΑΝΑΓΙΩ- 
ΤΟΠΟΤΛΟΣ, τον όποιον τό καθήκον έφε
ρε πλησίον του, προσέφερεν είς αύτόν καί 
τούς υπολοίπους έπιβάτας άμέριστον 
βοήθειαν, ώστε εύρισκόμενοι άκόμη καί 
είς τό Νοσοκομεΐον τούς έπεσκέπτε- 
το τακτικά καί μέ τάς γνώσεις του 
τής ’Αγγλικής γλώσσης έβοήθησεν είς 
τήν διεκπεραίωσιν δλων τών έμφανισθέν- 
των προβλημάτων δπως ό ξένος έπισκέ- 
πτης άναφέρει είς έπιστολήν του πρός 
τό Άρχηγεϊον Χωροφυλακής. Έ ξ  άλλου 
αί Ξενοδοχειακαί ’Επιχειρήσεις ΧΑΝΔΡΗ 
άπό τήν Κέρκυρα, άναγνωρίζουσαι τήν 
θετικήν προσφοράν τών Υπηρεσιών Χω
ροφυλακής Κερκύρας διά τήν άνετον πα
ραμονήν τών επισκεπτών τής ωραίας νή
σου, έξεφρασαν θερμάς ευχαριστίας.

’Επίσης, τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοϋ Φιλοτεχνικοΰ 'Ομίλου Τριπόλεως 
έξήρεν έγγράφως τήν συμβολήν τών ύπη- 
ρεσιών τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
’Αρκαδίας πρός έπιτυχίαν τών έκδηλώ- 
σεων τών θεατρικών παραστάσεων είς 
τό άρχαΐον θέατρον Μαντινείας. Τό ύπο- 
δειγματικά μέτρα τάξεως έντός καί 
έκτος τοϋ θεάτρου συνετέλεσαν έν πολλοΐς 
είς τήν άναβίωσιν τοϋ θεσμού.

Συγκινητική είναι επίσης ή έπιστολή 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής Ένώ- 
σεως Συνταξιούχων Χωροφυλακής Νομοΰ 
Άχαίας. Τόν παρελθόντα μήνα τά μέλη 
τής ένώσεως, πραγματοποίησαν έξαήμερον 
έκδρομήν είς Βόρειον Ελλάδα. Οί άπόμαχοι 
τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής, οί όποιοι 
ύπηρέτησαν τήν πατρίδα μας κατά τάς 
πλέον δύσκολους ήμέρας, ήσθάνθησαν 
ύπέρηφάνε'αν διά τήν στοργικήν υποδοχήν 
καί έξυπηρέτησιν πού έτυχον άπό τούς 
άνδρας τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
Βορ. 'Ελλάδος. Είς τό πρόσωπον τοϋ σημε
ρινού Χωροφύλακος συνήντησαν τήν εύγέ- 
νειαν, τήν καλωσύνην, τήν έξυπηρέτη- 
σιν. Συνήντησαν τόν φίλον, τόν φίλον τοϋ 
Έλληνικοΰ Λαού δπως καταλήγει ή έπι
στολή ή όποια έλήφθη είς τό Άρχηγεϊον 
Χωροφυλακής.

Ό  Νομάρχης Βοιωτίας κ. Άλεξ. ΚΑ- 
ΖΟΓΛΗΣ, δι’ έγγράφου του έξέφρασε τήν 
πλήρη αύτοΰ εύαρέσκειαν πρός τόν Διοικη
τήν τής Διοικήσεως Χωρ)κής Βοιωτίας καί 
τούς άνδρας αυτής διά τήν ύπεράνθρωπον 

προσπάθειαν τήν όποιαν κατέβαλον πρός 
κατάσβεσιν τής προσφάτως έκραγείσης 
πυρκαϊάς πέριξ τής πόλεως Λεβαδείας. Ή  
προσπάθειά των αυτή συνεκίνησεν όχι μό
νον αύτόν άλλά καί δλους τούς κατοίκους 
τής περιοχής, οί όποιοι δύνανται νά είναι 
υπερήφανοι διά τήν άστυνομίαν τοϋ τόπου 
των.

*0 κ. Βλάσιος ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΤ, δι’ 
έπιστολής του πρός τό Άρχηγεϊον Χωρο
φυλακής, έξέφρασε τάς θερμάς του εύχα- 
ριστίας διά τήν Χωροφυλακήν τής Θεσσα
λονίκης ώς άναγράφη διότι, διά τών υψη
λής στάθμης καί τής ύπηρεσιακής καταρ- 
τίσεως τών άνδρών της, κατώρθωσε είς 
διάστημα ολίγων ημερών νά εΰρη είς περιο
χήν τών Αθηνών τό έκ Θεσσαλονίκης κλα- 
πέν αύτοκίνητον του.

Ό  Πρόεδρος τής Κοινότητος Ούρανου- 
πόλεως —Χαλκιδικής, δι’ έγγράφου του 
πρός τό Άρχηγεϊον Χωροφυλακής, έξέφρα
σε τάς εύχαριστίας έξ ονόματος δλων τών 
κατοίκων τής Κοινότητάς του, πρός τούς 
κ.κ. Γρηγ. ΚΟΚΚΟΡΗΝ, Ταγματάρχην 
Γεώργ. ΙΝΤΖΕΠΟΤΛΟΥ Υπομοίραρχον 
καί ’Ιωάν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΝ, Άνθυπα- 
σπιστήν, τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Χαλκιδικής, διά τό ύποδειγματικόν ένδια- 
φέρον, τό όποιον μέ στοργήν καί άγάπην 
προσέφερον είς τήν άναύρεσιν έξαφανι- 
σθέντος κατοίκου τής Κοινότητάς του, 
συνεπεία άτυχήματος του είς άπόκρημνον 
καί δύσβατον περιοχήν. Ή  τοιαύτη πράξις 
τών άνωτέρω Αξιωματικών, άναφέρει είς 
τήν έπιστολήν του, τιμά ιδιαιτέρως τήν 
Χωροφυλακήν καί έπαυξάνει τήν έμπιστο- 
σύνην πού τρέφει ή Ελληνική Κοινωνία®, 
πρός αύτήν.

Ό  κ. Χρ. ΠΑΝΟΤ, είς έπιστολήν του 
άναφέρει τήν συγκινητικήν βοήθειαν τοϋ 
Διοικητοΰ τοϋ Άστυν. Τμήματος Θάσου 
καί τοϋ Χωροφύλακος κ. Βασ. ΚΑΛΑΊ'- 
ΤΖΙΔΗ τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Καβάλας, τήν όποιαν προσέφερον είς 
αύτόν, δταν λυπηρόν οικογενειακόν περι- 
στατικόν τόν ύπεχρέωσε νά έλθη είς έπι- 
κοινωνίαν μέ οικείους του εύρισκομένους 
είς Θάσον , έν ώρα νυκτός.

Ή  μετά διακριτικότητος έξυπηρέτησις 
τών άνωτέρω συνεκίνησαν βαθύτατα τόν 
έπιστολογράφον.

Τό Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοϋ 
Ιερού Ναοΰ Α γίας Άννης—Άχαρνών, δι’ 
έπιστολής του έξέφρασε τάς θερμάς του 
εύχαριστίας διά τήν συμπαράστασιν είς 
τήν θρησκευτικήν πανήγυριν τοϋ 'Ιερού
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Ναοϋ, ώς καί διά τά υποδειγματικά μέ
τρα τάξεως καί τροχαίας κατά την διάρ
κειαν των εκδηλώσεων ύπδ των 'Υπηρε
σιών Χωροφυλακής τής περιοχής.

*0 Ίερεύς κ. Διονύσιος ΙΙΑΠΑΔΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ τοϋ Ίεροϋ Ναοϋ Κοιμήσεως Θεοτό
κου ’Αλεξάνδρειάς, έξέφρασε τάς ευχαρι
στίας του πρός τούς άνδρας τοϋ Άστυν. 
Τμήματος ’Αλεξανδρείας, διά τήν συμβο
λήν των εις τήν έπιτυχή διεξαγωγήν 
των θρησκευτικών έκδηλώσεων έπ’ εύκαι- 
ρία τής μεταφοράς τών ιερών λειψά
νων τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου τοϋ Βεροιέως 
καί διά τήν τηρηθεΐσαν τάξιν κατά την 
διακίνησιν χιλιάδων προσκηνυτών.

*0 άλλοδαπός κ. GROTZ CROSKLA- 
US, δι’ έπιστολής του πρός τό Άρχηγεΐον 
Χωροφυλακής, έξέφρασε τήν έκτίμησιν καί 
τάς άπειρους του εύχαριστίας διά τούς 
άνδρας τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
Ναυπλίου, οί όποιοι, χάρις εις τήν άρίστην 
υπηρεσιακήν των κατάρτισιν, κατώρθωσαν 
εις διάστημα ελάχιστων ωρών νά συλλά- 
βουν τούς δράστας τής κλοπής τών άπο- 
σκευών του.

Ή  ταχυτάτη ένέργειά των άφησε κα- 
τάπληκτον τον παθόντα, ό όποιος μέ 
κολακευτικά λόγια έπαινεϊ τήν Ελληνικήν 
Χωροφυλακήν.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ

Έ κ τής μελέτης τών περιελθόντων εις 
τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τοϋ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής στοιχείων δραστη- 
ριότητος καί παροχής προσωπικών ύπη- 
ρεσιών έκ μέρους τών άνδρών τής Ύπο- 
διευθύνσεως ’Αμέσου ’ Επεμβάσεως τής 
Δ. Α. Π. Πρωτευούσης πρός κατοίκους 
τής περιοχής των, άποδεικνύεται δτι ού- 
τοι, παράλληλα πρός τά ειδικά υπηρε
σιακά των καθήκοντα, κατά τον 8μηνον 
’Ιανουάριου —Αύγούστου 1976 έσημείω- 
σαν τήν άκόλουθόν δραστηριότητα: Διευ
θέτησαν 7.524 οίκογενειακάς διαφοράς 
πολιτών τής περιοχής των. Άπηύθυναν 
έγκαίρως τάς κατά νόμον έπιβαλλομένας 
συστάσεις πρός 9.115 παραβάτας νόμων. 
Διεπίστωσαν κατόπιν νομοτύπων ένερ- 
γειών καί έβεβαίωσαν 53.710 Ποινικάς 
Παραβάσεις ήτοι, είδικώτερον: 7 κα-

Ή Χωροφυλακή 
κοντά στό παιδί 

μέ αγάπη καί στοργή.

Δέν είναι τό πρώτο. Είναι πολλά τά 
δείγματα τής στοργικής παρουσίας τής 
Χωροφυλακής είς τήν 'Ελληνικήν Κοινω
νίαν καί τής προσφοράς άγάπης τών άν
δρών της πρός αύτήν. Καί ή προσφορά 
αυτή άναμφισβητήτως, είναι ή συνισταμένη

τών στόχων πού έτάχθη νά υπηρέτηση είς 
τό κοινωνικόν μας σύνολον. Μέ αύτά τά 
λόγια αί ήμερήσιαι έφημερίδες τών 
Πατρών «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» καί 
«ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ» σχολιάζουν τήν 
προσφάτως άναληφθεισαν πρωτοβουλίαν 
τοϋ Άνωτέρου Διοικητοΰ Χωροφυλακής 
Δυτικής Ελλάδος Ταξιάρχου κ. Κ. ΚΑ- 
ΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ διά τήν νεολαίαν μέ 
σύνθημα «Ή  Χωροφυλακή κοντά στό 
παιδί μέ άγάπη καί στοργή». Έ τσι, κατά 
τούς παρελθόντας θερινούς μήνας τό Κινη
ματογραφικόν Συνεργεϊον τοϋ Τμήματος 
’Αστυνομίας Τουρισμού Χωροφυλακής 
Προαστ. Πατρών, εύρέθη πλησίον τής νεο
λαίας είς τούς μαθητικούς κατασκηνωτι- 
κούς χώρους, διά νά δείξη τήν άγάπη του, 
νά τήν ψυχαγωγήση καί τέλος νά εύρη την 
ευκαιρίαν τής γνωριμίας μέ τήν νεότητα 
τοϋ Νομοΰ. Μέ κινηματογραφικάς ταινίας, 
μορφωτικού καί τουριστικού περιεχομένου, 
δπως «ταξίδια στην Ελλάδα, περιήγησι 
στήν Μακεδονία καί περιήγησι στην Κρη- 
τη», προσέφερον είς τά μικρά παιδια τών 
μαθητικών κατασκηνώσεων τών Νομών 
Ά χαΐας καί ’Ηλείας, τήν ψυχαγωγίαν καί 
τήν γνώσιν τού κάλλους τού Έλλαδικοΰ 
χώρου. Γνώρισε στούς μικρούς κατασκη- 
νωτάς τήν 'Ελλάδα τήν χώρα τής δόξης 
καί τού μεγαλείου. Ή  όντως ανεκτίμητος 
πρωτοβουλία τού κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ έσχολιάσθη εύμενέστατα. ’Αρκεί νά 
άναφέρωμεν τήν δήλωσιν τής Προέδρου τού 
ΜορφωτικοϋΣυλ. Κυριών Πατρών κ .Χαρ. 
ΜΠΑΡΛΟΥ. «Τό έργον αύτό τής Χωρο
φυλακής ήταν κάτι τό έξαίρετο γιά τά 
παιδιά, μάς συνεκίνησε. Έπρεπε νά έβλέ- 
πατε τήν έκφραση τών ματιών και τα 
προσωπάκια τών κοριτσιών καί άγοριών 
πόσο εύγλωττα μιλούσαν. Τότε θα κατα
λαβαίνατε τό μέγεθος τής προσφοράς», 
Είς τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό την 
προβολήν τών ταινιών.

' Επ ι μέλε ι α :  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, Άνθυπασπιστής.

κουργήματα, 13.404 Πλημ]ματα καί 
40.299 Πταίσματα. Έπενέβησαν καί δι
ευθέτησαν δι’ ένδεδειγμένων ένεργειών 
6.242 έπεισόδια ή διαφοράς πάσης φύ- 
σεως. Συνέλαβον 427 καταδιωκόμενα 
πρόσωπα. Άνεΰρον καί παρέδωσαν άρμο- 
δίως 323 κλαπέντα κατά διάφορα χρονι
κά διαστήματα αυτοκίνητα καί 160 άπω- 
λεσθέντα άντικείμενα πάσης φύσεως. ΙΙα- 
ρέσχον τήν έπιβαλλομένην έκ τών κρα- 
τουσών, κατά περίπτωσιν, ειδικών συν
θηκών συνδρομήν πρός κατάσβεσιν μετ’ 
άλλων άρμοδίων καί μη παραγόντων, 245 
έκραγεισών πυρκαϊών. ’Ανεΰρον μέ έμπε- 
ριστατωμένας άναζητήσεις ή άναγγελίας 
καί παρέδωσαν είς τούς οικείους των ή 
είς άρμοδίας άρχάς 133 έξαφανισθέντα 
πρόσωπα καί 139 ψυχοπαθείς. Έπενέ- 
βησαν είς 3.507 λαβούσας χώραν παντο
ειδείς συγκρούσεις οχημάτων. Ένήργη- 
σαν τά νόμιμα είς 2877 περιπτώσεις πα- 
ραβάσεως τού ίσχύοντος Οικοδομικού 
Κανονισμού. Συνέλαβον κατόπιν νομο
τύπων ένεργειών 376 πρόσωπα διαπρά- 
ξαντα αύτόφωρα άδικήματα. Έπέδω- 
σαν, συμφώνως πρός τάς ίσχυούσας δια
τάξεις τής Ποινικής Δικονομίας καί τών 
ειδικών τού Σώματος ύπηρεσιακών δια
ταγών 17.040 Δικόγραφα. Προέβησαν 
είς τον κατά νόμον έλεγχον τής ταυτότη- 
τος 2.572 υπόπτων προσώπων καί ένήρ- 
γησαν έλεγχον είς 4.193 ύποπτα κέντρα 
τής περιοχής των. Έδέχθησαν 421.933 
τηλεφωνικάς κλήσεις έναντι 351.676 τοι- 
ούτων τού άντιστοίχου χρονικού διαστή
ματος τού λήξαντος έτους. Παρέσχον 
παντοιοτρόπως τήν έπιβαλλομένην συν
δρομήν των είς 1.243 πρόσωπα διατρέ- 
ξαντα κίνδυνον ζωής ή εύρεθέντα καθοιον- 
δήποτε τρόπον είς δυσμενή κατάστασιν, 
χρήζουσαν παροχήν. έκτάκτου βοήθειας 
ή συμπαραστάσεως.

’Επίσης τά αποτελέσματα τής δρα- 
στηριότητος τών άνδρών τής αυτής υπη
ρεσίας, κατά τον μήνα Αύγουστον 1976, 
έχουν ώς ακολούθως:

Έβεβαίωσαν 2 κακουργήματα, 1878 
πλημ]ματα καί 462 πταισματικάς παρα
βάσεις. Συνέδραμον 147 χρήζοντα βοή
θειας πρόσωπα. Συνέλαβον 52 καταδιω- 
κομένους. Άνεϋρον καί παρέδωσαν άρμο- 
δίως 32 κλαπέντα αυτοκίνητα καί 20 
άπωλεσθέντα άντικείμενα πάσης φύσεως. 
Συμμετέσχον είς τήν κατάσβεσιν 56 έκρα
γεισών πυρκαϊκών είς τήν περιοχήν των. 
Άπηύθυναν 1253 νομοτύπους συστάσεις 
πρός παραβάτας νόμων. Προέβησαν είς 
τον κατά νόμον έλεγχον 573 υπόπτων 
προσώπων καί 240 υπόπτων κέντρων τής 
περιφέρειας των. Άνεϋρον καί παρέδω
σαν είς τούς οικείους των ή τάς άρμοδίας 
άρχάς 14 έξαφανισθέντας καί 12 πρόσωπα 
πάσχοντα έκ ψυχικών νόσων. Έπενέβη- 
σαν είς 402 παραβάσεις τοϋ Οικοδομικού 
Κανονισμού καί 468 συγκρούσεις οχημά
των. Συνέλαβον 46 άτομα διαπράξαντα 
αυτόφωρα άδικήματα. ’Επέδωσαν 2.299 
δικόγραφα. Έδέχθησαν 55.207 τηλεφω
νικάς κλήσεις έναντι 48.120 τοιούτων τοϋ 
άντιστοίχου μηνός λήξαντος έτους καί 
45.560 τοιούτων τοϋ έτους 1974. Διευ
θέτησαν καταλλήλως 830 οικογενειακής 
φύσεως έπεισόδια καί έπέλυσαν 713 δια
φοράς πολιτών τής περιφερείας των.
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Κλέφτες δερμάτων.

ΜΕΤΑ άπό τήν ύπόθεση των πλαστών 
διαβατηρίων τής έξωτικής «’Αντίγκουα» 
άρχίζουν θέματα τοΰ σπιτιού μας, μέ 
άλλα λόγια τής. . . ήμεδαπής, τά όποια 
σπεύδει καί πάλι νά τακτοποιήση ή Ύπο- 
διεύθυνσις ’Ασφαλείας Προαστίων Πρω- 
τευούσης, δίνοντας τήν έπίμονη καί έξον- 
τωτική μάχη μέ όλόκληρο τό πλέγμα 
τών ανθρώπων τής παρανομίας. Πρόκειται 
αύτή τήν φορά γιά έξάρθρωση σπείρας 
κλεπτών δερμάτων, οί όποιοι άπό τόν 
παρελθόντα Μάιο έλυμαίνοντο τις πόλεις 
Σιάτιστα, Τρίκαλα, Λευκάδα, ’Αμφιλο
χία, "Αρτα καί Λαμία, όπου άπό διάφορες 
άποθήκες έμπορων έκλεβαν .δέρματα καί 
τά πωλοϋσαν στήν ’Αθήνα καί τά Προά
στια σέ ευκαιριακές τιμές. Έπειτα άπό 
έντατική παρακολούθηση καί έξονυχι- 
στική διερεύνηση τής όλης ύποθέσεως 
οί άνδρες τής 'Υπηρεσίας αυτής μέ μεθο- 
δικότητα καί έπιμονή,άλλά καί μέτήν πο
λύτιμη συνεργασία τών κατά τόπους Ύπη- 
ρεσιών ’Ασφαλείας Χωροφυλακής, έπέ- 
τυχαν τήν διαλεύκανση τού σκοτεινού 
αύτοΰ άδικήματος μέ τήν άνεύρεση καί 
απόδοση στους δικαιούχους μεγάλης 
ποσότητος τοΰ κλαπέντος έμπορεύματος, 
γεγονός πού όπωσδήποτε έμετρίασε τήν 
ζημίαν πού έπροξένησαν σ’ αύτούς οί 
άνάλγητοι κλέφτες.

Σέ άναγνώριση τής πολύμοχθης προ
σπάθειας τών Υπηρεσιών μας έκπρό- 
σωποι τών δερματεμπόρων, τών άναφερο- 
μένων πόλεων, έπεσκέφθησαν τόν ’Αρχη
γόν τοΰ Σώματος ’Αντιστράτηγον κ. Νικ. 
Κουτσιανδν καί τοΰ έπέδωσαν ευχαρι
στήρια έπιστολή μαζί μέ έπιταγή ύπέρ 
τών Παιδικών ’Εξοχών Χωροφυλακής, 
γιατί οί άνδρες τής Χωροφυλακής τούς 
άπήλλαξαν άπό τήν έπικίνδυνη σπείρα, 
ή όποια κατά διαστήματα είχε κυριολε
κτικά λεηλατήσει τις άποθήκες τους.

Σχετικόν στιγμιότυπον άπό τήν έπί- 
δοση τής έπιταγής ύπό τοΰ έκπροσώπου 
τών δερματεμπόρων εις τόν ’Αρχηγόν 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγον κ. Ν. 
Κουτσιανάν είκονίζεται εις τήν δημοσιευ- 
ομένην φωτογραφίαν.
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’Απατεώνων δραστηριότη
τες στήν Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟ τις σοβαρές έπιτυχίες πού ση
μείωσε ή 'Υποδ]νσις Γενικής ’Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης κατά τήν διάρκεια τοΰ 
μηνάς, είναι ή πλούσια συγκομιδή, πού 
έχει ληφθή άπό τό πλέγμα τών πολλα
πλών δραστηριοτήτων τών διαφόρων 
κοκοποιών καί ποικιλωνύμων άπατεώ- 
νων, πού έδρασαν στήν περιοχή εύθύνης 
της. ’Εντελώς, δειγματοληπτικά παίρνομε 
ώρισμένα γεγονότα άπό τό βιβλίο Συμ
βάντων αυτής τής 'Υπηρεσίας, στό ό
ποιον καταχωροϋνται κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ 24ώρου οί αμαρτωλές δραστηριότητες 
τών άνθρώπων τοΰ είδους: Καί σάν πρώτο 
θέμα παραθέτομε μία άκόμη έπιτυχία της 
στόν τομέα διώξεως τοΰ έγκλήματος. 
Συγκεκριμένα κατώρθωσε νά έξαρθρώση 
έπικίνδυνη σπείρα άδιστάκτων άπατεώ- 
νων πού τήν άποτελοΰσαν οί: 1) ΜΙΧΑ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρίστος τοΰ Μιχαήλ, 
έτών 56, άεργος, κάτοικος ’Αθηνών 2) 
ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ Σπυρίδων τοΰ Παναγιώ- 
του, έτών 44, έμπορος αυτοκινήτων, κά
τοικος ’Αθηνών, 3) ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
Ευάγγελος τοΰ ’Αγγέλου, έτών 33, άεργος, 
κάτοικος ’Αθηνών, 4) ΤΣΙΡΩΝΗΣ Δημο
σθένης τοΰ Γεωργίου, άγνώστων λοιπών 
στοιχείων, 5) ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΟΣ Εύστά- 
θιος τοΰ Παναγιώτου, έτών 30, άεργος, 
κάτοικος Περιστεριού καί 6) ΠΑΤΣΙΩ- 
ΔΗΣ Χαρίσης τοΰ Ίωάννου, έτών 32, 
κάτοικος Πυλαίας—Θεσσαλονίκης. Ά ν 
θρωποι τής «Κομπίνας» όλοι τους είχαν 
συστήσει σπείρα, πού τά μέλη της παρί- 
σταναν τούς μεγαλεμπόρους μέ . . .  εύρεϊα 
οικονομική έπιφάνεια καί μέ συναλλα
γές πολλών χιλιάδων δραχμών τις όποι
ες όμως. . .  έκάλυπταν μ έ . . . άκάλυπτες 
έπιταγές πού έξέδιδαν σέ κάθε συγκε
κριμένη περίπτωση. Τά θύματά τους ήταν 
άνθρωποι διαφόρων οικονομικών τά

ξεων, όπωσδήποτε όμως προέρχονταν 
άπό τόν έμπορικό κόσμο τής πόλεως καί 
διέθεταν όλοι μεγάλα «κασσέ» στις έμπο  
ρευματικές καί συναλλακτικές τους σχέ
σεις. Συγκεκριμένα αύτοί ήταν οί έξής: 
1) ΠΕΤΡΟΝ1ΚΟΛΟΣ ’Αλέξανδρος, Βιο- 
τέχνης, άπό τόν όποιον αγόρασαν μπλού
ζες «ζιβάγκο» άξίας 154.000 δραχμών 
κατέβαλαν όμως μόνον 30.000 σέ μετρητά 
καί τά υπόλοιπα μέ άκάλυπτη έπιταγή. 
Στήν συνέχεια τις μπλούζες «μοσχοπού- 
λησαν» στήν ’Αθήνα τοίς μετρητοίς φυ
σικά, 2) ΜΗΛΙΟΣ Δημήτριος, γουνο- 
ποιός. Καί άπ’ αύτόν αγόρασαν είδη 
ιματισμού άξίας 20.000 δραχμών τά 
όποια έξώφληοαν μέ τόν ίδιο τρόπο, 3) 
ΠΑΤΣΙΩΛΗΣ Γεώργιος οικοδόμος, τόν 
έπεισαν νά τούς δανείση 30.000 δραχμές 
μέ τό πρόσχημα ότι θά κάνουν διάφορες 
άγορές, άλλά τελικά τοΰ υπέγραψαν, μέ 
πολλή γαλαντομία μία έπιταγή τών 50.000 
δραχμών. ’Επειδή, όμως, ή σπείρα είχε 
άνάγκη μεταφορικού μέσου γιά τις πολ
λές καί μεγάλες άποστάσεις πού καθημε
ρινώς έκάλυπτε, κατάφερε νά πλησιάση 
τόν τέταρτο παθόντα, τόν έκμισθωτή 
αύτοκινήτων κ. Βαλσαμίδην Θεόδωρον 
άπό τόν όποιον ένοικίασαν πολυτελέ
στατο αυτοκίνητο, πού έξώφλησαν μέ 
άκάλυπτη έπιταγή ϋψους 15.000 δραχμών, 
5) ΚΩΣΤΗΣ ’Αθανάσιος, παλαιοπώλης. 
Ά π ’ αύτόν άγόρασαν παιδικά ένδύματα 
άξίας 112.000 δραχμών, πλήρωσαν μόνον
20.000 δραχμές σέ μετρητά καί τά υπό
λοιπα μέ τήν γνωστή μέθοδο τών άκα- 
λύπτων έπιταγών. Τέλος θέλησαν, οί 
άνθρωποι, νά δοκιμάσουν τήν τύχη τους, 
γιαυτό καί έπέλεξαν, σάν έκτο θύμα, τόν 
λαχειοπώλη κ. Σωτήριον Σταθάκη, άπό 
τόν όπ οιον.. . άγόρασαν λαϊκά λαχεία 
άξίας 10.000 δραχμών καί τοΰ πρόσφεραν 
άκάλυπτη έπιταγή μέ βαρύ «μπορμπουάρ»
20.000 δραχμών, έτσι γιά νά «στρέξη» 
τό γούρι τους.

Τελικά, βέβαια, ή τύχη δέν τούς χαμο
γέλασε, γιά πολύ, διότι τά έμπειρα όρ
γανα τής Ύποδιευθύνσεως Ασφαλείας

'Ο 'Α ρ χ η γ ό ς  Χ ω ρ ο φ υλα κ ής  'Α ν τ ισ τρ ά τ η γ ο ς  κ . Ν ικόλαος Ν ικόλαος Κ ο ν τσ ια νά ς  
δ έ χ ε τα ι  τ ά  θ ερμά  σ υ γχ α ρ η τή ρ ια  κ α ι τά ς  απείρους ευ χα ρ ισ τία ς  το ΰ  εκ π ρ ο σ ώ π ο υ  
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λα κής.



Θεσσαλονίκης παρακολουθούσαν στενά 
τούς κακοποιούς, μέ αποτέλεσμα νά τούς 
συλλάβουν τήν στιγμή πού προσπαθούσαν 
νά έξαπατήσουν, μέ τήν ίδια τακτική, 
τό έβδομο κατά σειρά θύμα τους.

Προσοχή, λοιπόν, στούς γαλαντόμους 
απατεώνες, γιατί διαθέτουν μπλοκ επι
ταγών, πού δυστυχώς είναι άκάλυπτες 
καί «άνευ άντικρύσματος».

Η ΔΕΥΤΕΡΗ έπιτυχία είναι ή έντόπι- 
σις καί σύλληψις τού έξ ίοου έπικινδύνου 
άπατεώνος ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ Ήλία τού 
Παναγιώτου, 29 έτών, άπό τήν Έξοχή— 
Πιερίας, πού έμφανίζετο σάν ύπάλληλος 
τής Δ Ε Η σέ διάφορους ιδιώτες καί είσέ- 
πραττε τούς λογαριασμούς τού ρεύματος. 
Πέρα άπ’ αυτό παρίστανε τ ό ν .. . διαμεσο
λαβητή, πού είχε τήν δύναμη, άλλά καί 
τά μέσα, νά έπιτύχη τήν χορήγηση ρεύ
ματος σ· ιδιοκτήτες άγροκτημάτων. Συγ
κεκριμένα τήν 17-8-1976 πήγε στό άγρό- 
κτημα τού κ. Γεωργίου ΚΕΛΕΚΗ στήν 
Ν. Λαχαναγορά—Θεσσαλονίκης καί ίσ- 
χυρισθείς ότι είναι ύπάλληλος τής Δ.Ε.Η. 
καί ότι μπορή νά ένεργήση, γιά νά τού 
χορηγηθή ήλεκτρικόν ρεύμα άντί τού 
ποσού τών 14.000 δραχμών καί όχι τών
140.000 δραχμών πού τού ζητούσε ή 
Δ.Ε.Η., τόν έπεισε καί μετέβησαν στά 
γραφεία τής Δ.Ε.Η., όπου ουνέταξαν τήν 
σχετικήν αίτησιν καί τού άπέσπασε τό 
ποσόν αυτό. Στήν συνέχεια τού ζήτησε 
συμπληρωματικά καί άλλες 7.000 δρα
χμές, άλλά τελικά δέν τις έδωσε ό ιδιοκτή
της. Επίσης πήγαινε σέ διάφορες οικίες, 
άγροικίες, πτηνοτροφεία καί άνεγειρό- 
μενες οικοδομές καί έπικαλούμενος τήν 
ιδιότητα τού ύπαλλήλου τής Δ.Ε.Η., έμ
παινε στούς οίκίσκους όπου οί έργαζό- 
μενοι άφηναν τά ρούχα τους καί άφαιροΰ- 
σε άπό τις τσέπες χρήματα καί διάφορα 
τιμαλφή. Ή  συγκομιδή του καί άπό αύ- 
τές τις έφόδους ήταν, τις περισσότερες 
φορές, άξιόλογη καί πλουσιοπάροχη, 
άλλά καί πάλι τήν διέκοψαν οί άνδρες 
τής 'Υποδ]νσεως Γενικής ’Ασφαλείας Θεσ
σαλονίκης.

ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ συνέχεια.. . Καί πάλι 
στήν Θεσσαλονίκη μέ πρωταγωνιστές πιο 
ειδικευμένους, έπαγγελματικά, κακοποι
ούς πού όμως δέν ευδοκίμησαν στήν και
νούργια τους καριέρα, γιατί καί αύτοί 
σύντομα έπεσαν στά «δίχτυα» τής ’Ασ
φαλείας, ένώ προσπαθούσαν νά παραποι
ήσουν δελτία ΠΡΟ - ΠΟ τών τελευταίων 
διαγωνισμών, μέ άπώτερο σκοπό νά καρ- 
πωθούν περί τά 6.000.000 δραχμές. Συγ
κεκριμένα σπείρα άπό τρεις ύπαλλήλους 
τού Ο.Π.Α.Π. Ζώνης Θεσσαλονίκης πού 
τήν άποτελοΰσαν οί 1) ΠΕΤΡΙΛΗΣ Κων
σταντίνος, 2) ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ Μυρώ- 
δης καί 3) ΔΙΑΜΑΝΤ1ΔΗΣ ’Αθανάσιος, 
έπαιρνε μυστικά καί στή συνέχεια έπα- 
νατοποθετούσε τά στελέχη καί τις μή
τρες τριών δελτίων ΠΡΟ - ΠΟ, τά όποια 
μετά προηγουμένη παραποίηση έκέρδι- 
ζαν συνολικά τό προαναφερόμενο χρημα
τικό ποσό. Δέν έπρόλαβαν', όμως, νά όλο- 
κληρώσουν τήν είσπραξη, γιατί ή Ύπο- 
διεύθνσις ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, έ
πειτα άπό έντατική παρακολούθηση κα- 
τώρθωσε νά έντοπίση τούς δράστες τής 
άπάτης, οί όποιοι καί ένώπιον τών άρ- 
μοδίων άνακριτικών καί δικαστικών άρ- 
χών ώμολόγησαν τήν πράξη τους. Οί 
άοκνες, λοιπόν, καί φιλότιμες προσπά
θειες τών άνδρών μας είχαν σάν άποτέλε- 
σμα τήν προσφορά έξαιρετικής καί σπου
δαίας υπηρεσίας στήν δημοσία τάξη καί

άσφάλεια, στήν διασφάλιση τών συμφε
ρόντων τού θεσμού τού ΠΡΟ - ΠΟ καί τών 
παικτών, καθώς έπίσης καί τήν παγίωση 
τού αισθήματος έμπιστοσύνης τού κοι
νού γενικώτερα πρός τόν θεσμόν.

Τέλος ή έπιτυχία αύτή έπροκάλεσε 
πανελληνίως τά εύμενή σχόλια τού κοι
νού καί τού τύπου ύπέρ τού Σώματος τής 
Χωροφυλακής καί οί άθλητικοί παράγον
τες τής χώρας άνεγνώρισαν, γιά μιά άκό- 
μη φορά, τήν μεγάλη προσφορά τών άν
δρών μας. ’Ιδιαίτερα μάλιστα τό Ά ρχη- 
γεϊον, ύλοποιώντας αύτή τήν άναγνώρι- 
ση, τούς άπένειμε πανηγυρικό έπαινο, 
γιά τήν τόσο σοβαρή καί θετική προσ
φορά τους.

Άπό τό μέτωπο 
τών εμπόρων, του 
“ λευκοϋ θανάτου,,.

ΝΕΑ μάχη κέρδισαν καί πάλι οί Υ πη
ρεσίες μας στον ανελέητο καί άμείλικτο 
πόλεμο, πού καθημερινώς διεξάγουν, 
μέ τούς άνάλγητους έμπορους τού «λευ
κού θανάτου». Συγκεκριμένα στήν Κρήτη 
ή Χωροφυλακή τής κωμοπόλεως Μοι
ρών μέ τήν κατεύθυνση καί τις όδηγίες 
τής Διοικήσεως Ηρακλείου καί τής 
Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Κρήτης έπέτυχε νά έντοπίση στό χωριό 
τής δικαιοδοσίας της Πιτσίδια τούς 
Γάλλους Τουρίστες ’Αντρέ Κρόλ καί 
Φρανσουά Ραΰρέ, οί όποιοι είχαν χαρα- 
κτηρισθή σάν ύποπτοι έμπορίας ναρκω
τικών καί είχαν τεθή σέ συστηματική 
καί άθόρυβη παρακολούθηση. Έπειτα 
άπό τις έξακριβώσεις καί τις διαπιστώσεις 
τής Υπηρεσίας μας, ότι οί δύο Γάλλοι 
κατέχουν ναρκωτικά, ένήργησαν σύμ
φωνα μέ τούς δικονομικούς τύπους κατ’ 
οίκον έρευνα, στό σπίτι πού έμεναν καί 
οί δύο, μέ άποτέλεσμα νά άνακαλύψουν 
σέ διάφορες κρύπτες 4 1]2 κιλά χασίς 
άρίστης ποιότητος, δύο ζυγαριές άκρι- 
βείας, ένα έπικίνδυνο στιλέττο, πού μπο
ρεί άριστα νά χρησιμοποιηθή σάν έπιθε- 
τικό φονικό όργανο, καί διάφορα είδη 
καί σκεύη, τά όποια χρησιμοποιούσαν 
γιά τήν έμπορία, άλλά καί γιά τό κάπνισμα 
τού χασίς. Τό «πράμα» είχε μεταφερθή 
μέσα σέ ειδική κρύπτη τού ύπ’ άριθ. 2164

U.S. 38 Ι.Χ. έπιβατηγού αύτοκινήτου άπό 
τό Μαρόκο καί προοριζόταν γιά έφο- 
διασμό σέ μικρές δόσεις τών χίππιδων 
πού μένουν στά Μάταλα, τά όποια α π έ 
χ ο υ ν  4 μόλις χιλιόμετρα άπό τό Χωριό 
Πιτσίδια.

Πρόκειται γιά έξαιρετική έπιτυχία τής 
Χωροφυλακής τής Μεγαλονήσου, ή όποια 
έπαγρυπνεΐ σέ όλόκληρη τήν έκτεταμένη 
περιοχή της, πού άποτελεί τουριστικό 
πόλο έλξεως τής χώρας μας.

ΔΕΥΤΕΡΗ παρόμοια έπιτυχία έση- 
μείωσαν οί ‘Υπηρεσίες Χωροφυλακής 
Λαρίοης, οί όποιες άνεκάλυψαν φυτείες 
τού «λευκού θανάτου» ριζωμένες στις 
όχθες τού Πηνειού ένώ σέ άπόσταση 
ολίγων μέτρων ΰπήρχε έργαστήριο άπο- 
ξηράνσεως τού παράνομου προϊόντος. 
Τήν όλη έπιχείρηση έμεθόδευσαν καί 
έφήρμοσαν οί άνδρες τίΰ Τμήματος 
’Ασφαλείας Λαρίσης, έστέφθη δέ άπό 
άπόλυτη έπιτυχία, διότι είχε σάν άποτέ
λεσμα τόν έντοπισμό καί στήν συνέχεια 
τήν έξάρθρωση πολυμελούς σπείρας 
πεπειραμένων έμπορων ναρκωτικών. Έ 
πίσης έπετεύχθη ή ανακάλυψη φυτείας 
ινδικής καννάβεως (χασίς) μέ έκατό καί 
πλέον δενδρύλια, καθώς έπίσης καί ό 
έντοπισμός «ξηραντηρίου» μέσα στό 
όποιο ύπήρχε άπλωμένη «φούντα» γιά 
άποξήρανση, βάρους 10 περίπου κιλών. 
Ή  άνσκάλυψη καί διαλεύκανση τής ύπο- 
θέσεως άρχισε μέ τόν έντοπισμό τών 
«χασισοδένδρων» στις όχθες τού Πη
νειού, όπου ήταν φυτεμένα καί καλυμμένα 
μέ καλάμια καί άλλα άγριόχορτα. Έπειτα 
άπό έντατική παρακολούθηση τά «λαγω
νικά» τής ’Ασφαλείας Λαρίσης έντόπισαν 
τούς δράστες καί πρώτα τόν άχθοφόρο 
Κων]νον Κιάλια ή Γκαντάφα, 28 έτών. 
Ή  έφοδος τών άνδρών μας, παρουσία τού 
’Αντεισαγγελέως τής πόλεως κ. Νικ. 
Μπακόλα, δέν αίφνιδίασε τόν Κιάλια, 
πού κατώρθωσε νά διαφύγη, πηδώντας 
άπό τό παράθυρο τής κουζίνας. Δέν άρ
γησε, όμως, ή σειρά τού άρχηγοΰ τής 
σπείρας Στεργίου Λιαγκούμη, διευθυντοΰ 
καμπαρέ. Μαζύ του συνελήφθη ό Χρή- 
στος Μήτουλας καί στήν συνέχεια ό 
δραπετεύσας Κιάλιας, καθώς καί τά 
ύπόλοιπα μέλη τής κομπανίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ 
Άνθυπασττιστής Χωροφυλακής

Ό  Δ  ]τής τ ή ς  Δ .Χ .  Η ρ ά κ λ ε ιο ν  Σ ν ν τ]ρ χ η ς  κ . Μ α ρ α γκ ο νδ ά κ ης  κα ι οί άνδρες  
οί όπο ιο ι σννέβαλον εις τή ν  άνακάλυψ ιν κα ί έξάρθρω σιν τή ς  σ π είρ α ς  τώ ν  εμπ όρω ν  
το ϋ  λευκ ό ν  θανάτου.
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Τήν 13 καί 14 Σεπτεμβρίου έπραγ ματοποιήθη εις τό Ά ρχηγεΐον 
Χωροφυλακής διήμερος σύσκεψις των ’Αστυνομικών Διευθυντών, 
τών Άνωτέρων Διοικητών Χωροφυλακής καί τών Διευθυντών τών 
Διευθύνσεων τού ’Αρχηγείου, ύπό τήν προεδρίαν τοϋ ’Αρχηγού τού 
Σώματος Άντιστρατήγου κ. Νικ. Κουτσιανα.

Τήν έναρξιν τής συσκέψεως έκήρυξε ό 'Υπουργός Δημοσίας Τά- 
ξεως κ. Γεώργιος Σταμάτης παρουσία τοϋ Γενικού Γραμματέως τού 
"Υπουργείου κ. ’Αναστ. Μπάλκου, τού ’Αρχηγού τής Χωροφυλακής 
Άντιστρατήγου κ. Νικ. Κουτσιανα, τών 'Υπαρχηγών καί ’Επιθεω
ρητών τού Σώματος καί ’Επιτελών ’Αξιωματικών τού ’Αρχηγείου. 
Εις τήν όμιλίαν του ό κ. Υπουργός άνεφέρθη εις γενικά θέματα Δημο
σίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας καί ανέλυσε τήν πολιτικήν τού 'Υπουρ
γείου έπί τού τρόπου άντιμετωπίσεως τών άναφυομένων προβλημά
των. ’Ιδιαιτέραν εμφασιν εδωσεν ό κύριος Υπουργός έπί τής άντι- 
μετωπίσεως τών θεμάτων τοϋ προσωπικού καί τής άναπτύξεως ένσυν- 
ειδήτου πειθαρχίας εις δλας τάς βαθμίδας τής ιεραρχίας. Έτόνισεν 
έπίσης τήν ανάγκην άμερολήπτου έφαρμογής τού Νόμου πρός πάσαν 
κατεύθυνσιν έντός τών άρχών τού δικαίου καί τής ιδέας έξυπηρετή- 
σεως τού γενικωτέρου συμφέροντος πάντοτε έντός τών πλαισίων τά 
όποια διαγράφει τό δημοκρατικόν πολίτευμα τής χώρας.

Κατά τήν σύσκεψιν έγινε ένδελεχής καί πλήρης ένημέρωσις τών 
μετασχόντων εις αυτήν έπί όλων τών προβλημάτων τά όποια άντιμε- 
τωπίζει ή ’Αστυνομία σήμερον καί είδικώτερον τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής καί τάς έπιδράσεις πού δέχεται ή Ελληνική κοινωνία έκ τών 
άναπτυσσομένων διεθνών ρευμάτων καί έγκληματικών τάσεων.

’Επίσης οί μετέχοντες τής συσκέψεως έπεσκέφθησαν τήν Ύπο- 
διεύθυνσιν Μηχανοκινήτων Μονάδων τής Δ.Α.Π. Πρωτευούσης όπου 
ένημερώθησαν έπί τού τρόπου λειτουργίας τής Υπηρεσίας ύπό τού 
Διοικητοΰ αύτής Άντ]ρχου κ. Δημ. ’Ελευθερίου καί παρηκολούθη- 
σαν άσκήσεις καί σχηματισμούς τών άνδρών της.

Μετά τήν λήξιν τών έργασιών τής συσκέψεως ό κ. ’Αρχηγός 
παρέθεσε δεξίωσιν πρός τιμήν τών στελεχών τού Σώματος είς τήν 
όποιαν παρέστησαν ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Σταμάτης 
ό Διοικητής τής Κ.Υ.Π. ’Αντιστράτηγος κ. Καλαμάκης, ό 
Προϊστάμενος τής ΜΕΟ]Υ.Δ.Τ. 'Υποστράτηγος κ. Καρδαρδς κα[ 
πολλοί δημοσιογράφοι. Είς τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό 
τήν σύσκεψιν καί τήν δοθεϊσαν δεξίωσιν.
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Οί εκπαιδευόμενοι είς την Σχολήν Χωροφυλακής 
Ρόδου Δόκιμοι Χωροφύλακες τούς όποιους έπε- 
θεώρησε κατά τήν πρόσφατον μετάβασιν είς τήν 
πρωτεύουσαν τής Δωδεκάνησου ό ’Αρχηγός Χω
ροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικ. Κουτσιανδς.



Στην Θεσσαλονίκη την μεγαλούπολη τοΰ ελληνικού 
βορρά, κοντά στην παραλιακή Λεωφόρο και μέσα σ’ ένα 
θαυμάσιο περιβάλλον, δημιουργήθηκε ένα πρωτότυπο, όσο 
και σύγχρονο πάρκο κυκλοφοριακής διαπαιδαγωγήσεως τής 
νεότητος. Είναι ένας πραγματικός παράδεισος παιδικής χα
ράς, άλλά ταυτόχρονα καί ένας πολύτιμος βοηθός στις άπαι- 
τήσεις των καιρών γιά σωστή κυκλοφοριακή διαπαιδαγώ

γ η σ η  των νέων.


