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Ή  γνώσις των με

θόδων αντοαμύνης 
είναι ενα σπουδαίο 
καί οπωσδήποτε απα
ραίτητο εφόδιο για 
τόν σύγχρονο ’Α στυ
νομικό και οί ανδρες 
τής Χωροφυλακής 
εκπαιδεύονται σ ’ αυτό 
μέ τρόπο μεθοδικό.

r
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ξ ινα ι  γνωστός κ α ί_ κ ο ιν ά  παραδε
δ ε γ μ έ ν ο ς  6 σπ ο υ δ α ίο ς  ρόλος πού 

δ ια δ ρ α μ α τ ίζ ε ι  τό π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  του χώρου 
στην απόδοση τής έ ρ γ α σ ία ς  κ α ί  το  γ ε -

ισ τυνο μ ικ ή  έ ρ γ α σ ία .  Τ ό ’Α στυνομικό Κα
τάστημα , όπως λ έ γ ε τ α ι  τό κ τ ί ρ ι ο  πού
ίο ν ό ς  αυτό έ χ ε ι  ξεχω ριστή  σημασίαστήν  

στι 
ίστηι

σ τ ε γ ά ζ ε ι ’Α σ τ υ ν ο μ ικ έ ς 'Υ π η ρ ε σ ίε ς ,  ε ί ν α ι  
τό οίκημα όπου ή πόρτα ε ί ν α ι  α ν ο ιχ τ ή  
νύχτα  κα ί ^έρα γιά__νά εξυπηρετήσει τ ί ς  
Α νάγκες των π ολ ιτώ ν  κ α ί  μέσα σ *  αύτό  
υπάρχουν π ά ν τ ο τ ε  σέ υ π η ρ ε σ ία Ά σ τ υ ν ο μ ι  
κ ο ί  έ τ ο ι μ ο ι  νά προσφέρουν τήν συνδρ ο
μή τ ο υ ς  σ ’αΰτούς  πού -θά βρεθούν στήν  
Ανάγκη νά τήν ζη τή σου ν .

V -  Στά π λ α ίσ ια  του π ρογρά μ μ α τοςγιά  
· ·  _τήν  στέγαση των'Υπηρεσιών Χωρο

φυλακής σέ κ τ ί ρ ι α  πού κα τα σκ ευ ά ζοντα ι  
μέ δαπάνες  του Δημοσίου κ α ί  μέ ό λ ε ς  
τ ί ς  Α π α ιτ ή σ ε ις  της σύγχρονη ς  τ ε χ ν ι κ ή ς  
ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ .Γ ε ώ ρ γ ιο ς  
Σ τ α μ ά τ η ς ,σ τ ίς  9 ’ Ο κ τ ω β ρ ίο υ ,έ γ κ α ιν ία σ ε ,  
σέ επίσημη τ ε λ ε τ ή ,τ ό  Μέγαρο Χωροφυλα
κ ή ς ’ Ι ω α ν ν ί ν ω ν ."Ετσι ή ’Ηπειρωτική πρω
τεύουσα  ε ί ν α ι  ή πρώτη πόλη στήν'Ελλά^  
δά που Αποκτά ενα τόσο σύγχρονο  κα ί  
μ ο ν τ έ ρ ν ο  κ τ ί ρ ι ο  όπου σ τ ε γ ά ζ ο ν τ α ι  ό λ ε ς  
ο ί 'Υ π η ρ ε σ ί ε ς  Χωροφυλακής της π όλεω ς .

“Αν όμως τ ά ’ Ιω ά ν ν ινα  ε ί ν α ι  ή πρω- 
ά * χη πόλη πού έ χ ε ι  ένα  τόσο σύγ

χρονο  ’Α στυνομικό Μέγαρο ό π ω σ δ ή π ο τ ε  
δέν  θά ε ί ν α ι  κ α ί  ή τ ε λ ε υ τ α ί α . “Αλλωστε 
ά κ . 'Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δημοσίας Τάξεως τό έ τ ό -  
ν ι σ ε  ρητά στδν χ α ιρ έ τ ισ μ ά  τ ο υ ,  κατα 
τά ε γ κ α ί ν ι α ,λ έ γ ο ν τ α ς  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  
ό τ ι , η  στέγαση των'Α στυνομικώ ν ^Υπηρε
σιών σέ σύγχρονα  κ τ ί ρ ι α  ε ιν α ιϋ π ο χ ρ έ α Ρ  
ση της  Π ο λ ιτ ε ία ς  σάν μ ια  μικρή μονο&- 
π ο δ ε ιξ η  στοργής της Αγάπης και του έν  
δ ια φ έ ρ ο ν τ ά ς  της γ ια  τά έπιμοχ-θο, ΑλΧΤ 
τοσο κ ο ιν ω ν ικ ά  υψηλό έργο που προσφέ
ρουν οί Ανδρες των Σωμάτων1 Α σ φ α λε ία ς .

Η Μ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

V .

Γ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
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ΕΠΙ ΤΗ, ΕΘΙΜΙΚΗ, ΕΠΕΤΕΙΩ,

κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΠΣ

Τήν 28ην ’ Οκτωβρίου 1940, ή πρό πολλοΰ άναμενομένη καταιγίς τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέ
μου έξέσπα καί έπί τής Ελλάδος. Καί σύσσωμου τό 'Ελληνικόν ’Έθνος ώρθώθη έπί των επάλξεων 
καί έβροντοφώνησε τήν γνωστήν άπό τριών χιλιετηρίδων υπερήφανου άπάντησιν τοΰ αιωνίου 
'Ελληνισμού , προς πάντα επιδρομέα : Ο Χ Ι !

Έλέχθη τό μεγαλειώδες εκείνο Ο Χ Ι  έν πλήρει έπιγνώσει τής τραγικής καταστάσεως 
τήν όποιαν ή λαϊλαψ τοϋ πολέμου είχε δημιουργήσει διά τήν 'Ελλάδα. Έγνώριζεν ή Ελλάς τοΰ 
’ Οκτωβρίου 1940 δτι αί πλεϊσται ευρωπαϊκοί χώραι είχον ύποκύψει ή ύπέκυπτον ύπό τό ανελέ
ητου κνούτου τοΰ κατακτητοΰ. Έγνώριζεν ή χώρα τοΰ Παρθενώνος δτι καί αί ύπόλοιποι εύρω- 
παϊκαί καί αί περί τήν Μεσόγειον άσιατικαί καί άφρικανικαί χώραι, ή έδήλουν ουδετερότητα ή 
κατελαμβάνοντο ύπό τοΰ ’Άξονος. ’Ακόμη έγνώριζεν ή Ελλάς τοΰ 1940 οτι αί δύο Μεγάλαι εύρω- 
παϊκαί Δυνάμεις, έκεϊναι αί όποΐαι έτάχθησαν εναντίον τών Δυνάμεων τής βίας καί είχον άνα- 
λάβει τήν έγγύησιν τής Ελληνικής άκεραιότητος καί άνεξαρτησίας, εύρίσκοντο εις οίκτράν τώ 
δντι κατάστασιν. Διότι ή μία άπό αύτάς, ή Γαλλία, είχεν έξουδετερωθή , ένώ ή άλλη, ή Μεγάλη 
Βρεττανία, έδιδε άπέλπιδα τήν μάχην εις τό δυτικόν άκρου τής Εύρώπης καί εις τήν Βόρειον ’Αφρι
κήν . . . .

’Αλλά ύπό αύτάς τάς τραγικάς συνθήκας, τό ελληνικόν Ο Χ Ι  τοΰ 1940 αποκτά τήν ιδιαι
τέραν έκείνην αϊγλην τήν όποιαν τοΰ άνεγνώρισαν φίλοι καί έχθροί. Ύπήρξεν άπότοκον σπανίας 
ήρωϊκής πνοής, σπανίας συνειδητής αποστροφής πρός τούς έπιδρομεΐς οί όποιοι έζήτουν, έστω 
καί πρός άπλήν διέλευσιν, τόν Ελληνικόν χώρον. Έθριάμβευσε κατ’ αυτόν τον τρόπον καί πάλιν 
ή Ελλάς τοΰ Μιλτιάδου, τοΰ Λεωνίδα καί τοΰ Θεμιστοκλή, ή ‘Ελλάς τοΰ θρυλικοΰ Βυζαντίου 
καί ή Ελλάς τοΰ Διάκου, τοΰ Κολοκοτρώνη καί τοΰ Μιαούλη .'Υψώθη ώς φωτεινόν μετέωρον 
καί έμεγαλούργησεν εις τάς συνειδήσεις τών λαών ολοκλήρου τής ύδρογείου ή Ελλάς τοΰ Σω- 
κράτους καί τοΰ Άριστοτέλους, ή Ελλάς τοΰ Κοραή , τοΰ Φεραίου καί τοΰ Σολωμοΰ. Καί είδι- 
κώτερον ύμνήθη άπό τήν παγκόσμιον κοινήν γνώμην ή Ελλάς τής τιμιότητος εις τάς συνθήκας, 
ή Ελλάς τής οποίας τό φωτεινόν παράδειγμα έμελλε νά ακολουθήσουν δλα τά έθνη τής μετέπειτα 
προσβολής.

Δεν ήδύνατο τό 'Ελληνικόν Έθνος νά προδώση τήν ιστορίαν του κατά τήν Μεγάλην Ημέραν 
τής 28ης ’ Οκτωβρίου 1940. Δεν ήδύνατο νά προδώση τό αγωνιστικόν παρελθόν του, τήν παρά- 
δοσιν τών μεγάλων θυσιών, αί όποΐαι έχάραξαν τήν ελληνικήν πορείαν άνά τούς αιώνας. Διά 
τοΰτο ύπήκουσεν εις τούς παιάνας τοΰ αιωνίου ‘Ελληνισμού καί διά τοΰτο ώρθώθη χαλύβδινου 
εις τήν αύταπάρνησιν καί τήν ψυχικήν του ενότητα. Διά νά μεγαλουργήση ό χώρος τοΰ Παρθε- 
νώνος καί νά καταδειχθή , διά μίαν άκόμη φοράν, δτι «ή Ε λ λ ά ς  π ρ ο ώ ρ ι σ τ α ι  ν ά  ζ ή 
ση  κ α ί  θά ζ ή σ η » .

’Άν αί περιστάσεις τό απαιτήσουν, τό μεγαλειώδες καί ένδοξον Ο Χ Ι  τής γενεάς τοΰ 1940 
θά έπαναληφθή. Καί θά επαναλαμβάνεται πάντοτε εις δσους παραγνωρίζουν τό δικαίωμα τοΰ 
ανθρώπου νά ζή ελεύθερος εις τήν γήν του, εις δσους άρνοΰνται εις τά άτομα νά άπολαμβάνουν 
τά αγαθά τής ζωής συμφώνως πρός τάς πνευματικάς περγαμηνάς των. 'Ο θρίαμβος τοΰ Ε λ λ η 
νικού παρελθόντος, ανανεωμένος καί αναζωπυρωμένος άπό τό ανέσπερου φώς τοΰ ’Οκτωβρίου 
1940, παρέχει πλήρη έγγύησιν πρός τοΰτο.

”Ας μή λησμονώμευ τό κύριον δίδαγμα τής εποποιίας τοΰ 1940 : "Οτι έ ν  τ ή  Ε ν ώ σ ε ι  
ή ’ Ι σ χ ύ ς .  Ή άνάτασις καί ή δόξα τής έθνικής μας εκείνης εποποιίας είναι απολύτως συνυφα- 
σμέναι μέ τήν ψυχικήν ενότητα δλων τών ‘Ελλήνων, ένώπιον τής φοβέρας απειλής. Έχοντες 
τοΰτο πάντοτε κατά νοΰν καί διαφυλάττοντες ώς ανεκτίμητου αξίαν τήν έθνικήν μας ομοψυχίαν, 
ή Ελλάς, χώρος αιώνιας θυσίας καί κυματοθραύστης τών επιδρομέων, θά ϊσταται εις δλας τάς 
έποχάς ό Φάρος τής ’Ελευθερίας καί τών πανανθρώπινων ιδανικών.

Ό  'Υπουργός 
Γ . ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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.  ΠΡο τριάκοντα καί εξ ετώ ν, ή άνθρωπότης έδοκιμάζετο δεινώς έκ τής ίσοπε- 
δωτικης θυελλης της φασιστικής λαίλαπας. Τά κράτη τής Ευρώπης, τό εν μετά τό 
άλλο, υπεκυπτον εις την τελειότητα τής στρατιωτικής μηχανής τοϋ άξονος.

_ „„Μετ ° λιϊ ° ν κα1 ^ μ£Υάλη ώρα τής Ε λ λ ά δ ο ς ,  δταν ό είς τών εταίρων
του άξονος απητει, με αυθαδη προκλητικότητα, τήν άμαχητί παράδοσιν τών ιερών 
και οσίων μ α ς . 1

Είς τήν ιστορικήν Ικείνην στιγμήν τό Έ θνος σύσσωμον άπήντησεν άδιστάκτως 
το Ιστορικόν του « Ο Χ Ι» , τό όποιον ύπό τής περιδεούς Ευρώπης έθεωρήθη μάλλον  
ως πρόσχημα αξιοπρέπειας, ύπαγορευθέν εξ ιστορικού χρέους.
, , τ ° τ ε > εκεί είς τάς δυσπρόσιτους κλιτεΐς τών Βορειοηπειρωτικών όρέων,
υπο την προστατευτικήν σκεπήν καί τήν καθοδήγησιν τής 'Υπερμάχου Στρατηγού, 
η οποία τοσον ανανδρως είχε προσβληθή κατά τήν ήμέραν τής Μνήμης ΤΗΣ με τον 

L τορπιλισμόν τής «ΕΛΛΗ Σ», ή άπαστράπτουσα Ε λλη νικ ή  λόγχη έγραψε τό περίλα-
μπρον Ικεϊνο Έ π ος  τής νεωτέρας ιστορίας μας, τό όποιον μετ’ Εθνικής υπερηφάνειας  
και μεγαλειώδους ψυχικής έξάρσεως έορτάζομεν σήμερον.

Καί δεν είναι τό «έπος τού 40» συγκυρία ιστορικών στιγμώ ν. Είναι άφθαρτον 
τρόπαιου, τό όποιον έστησαν ή εύψυχία καί ή τόλμη τών αιωνίως έφηβων Ε λ λ ή ν ω ν ,  
ή πυρίνη φλόγα  τής καρδίας των καί ή ιστορική συνείδησις τής φ υλής . Είναι θαύμα’ 
έπιτελεσθέν ύπό τής άρραγούς ψυχικής ένότητος καί τών άφυπνισθεισών προ τού κιν
δύνου άρετών τού λαού μ α ς .

Αλλά και η βραδυτερον ελθοΰσα εις επικουρίαν τών καταισχυνθέντων συμμά
χ ω ν  της πάνοπλος Γερμανική αύτοκρατορία έπέπρωτο νά γνωρίση είς τά βουνά τής 
Μακεδονίας καί Θράκης καί τήν μαρτυρικήν Μεγαλόνησον τό μεγαλείου τής άψηφούσης 
τήν λογικήν τών άριθμών Ε λληνικής ψ υχή ς . Καί ή καθημαγμένη Ε λ λ ά ς  επέτυχε καί 
κατ αυτής μεγαλειώδη ηθικην νίκην, η οποία μετεδόθη ώς μήνυμα αισιοδοξίας διά 
την τελικήν νίκην εις τους έκπληκτους έκ των επικών κατορθωμάτων μας συμμάχους.

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, πρωτοπόρου πάντοτε είς τούς εθνικούς άγώνας  
μας, προσέφερεν άνεκτιμήτους ύπηρεσίας είς τά μετόπισθεν, άλλά καί τήν γραμμήν 
τού μετώπου , άγωνισθέν ήρωϊκώς παρά τό πλευρόν τού Στρατού μ α ς . Τό άποκορύ- 
φω μα όμως τών αγώνων του εκείνων ύπήρξεν ή πολύτιμος συμβολή τών άνδρών 
του — μεταξύ τών οποίων καί άπειροπόλεμοι μαθηταί τής Σχολής Ρεθύμνου — είς τήν 
περίφημου «μάχην τής Κρήτης». Λαμπράς επίσης πολεμικάς σελίδας έγραψεν ή 
Χωροφυλακή καί όταν ό άγων κατά τού άξονος μετεφέρθη έκτος τού Ελληνικού'  
έδάφους, είς τήν Μέσην ’Ανατολήν, τήν Βόρειον ’Αφρικήν καί τό Ρίμινι.

Σήμερον, ότε ή Πατρίς μας εύρίσκεται προ νέων κινδύνων, συνεπείς είς τήν 
παρακαταθήκην τών ήρώων τού 1940, άς σφυρηλατήσωμεν με καρτερίαν τό άγωνι-  
στικόν μας πνεύμα καί τήν ψυχικήν μας ενότητα, βέβαιοι ότι είς τάς άκρωρείας κά
ποιας Πίνδου θά μάς άναμένη πάντοτε ή ν ίκη .
Ζήτω τό Έ θνος.
Ζήτω ή 28η ’Οκτωβρίου 1940.

'Ο ’Αρχηγός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

’Αντιστράτηγος



Φωτογραφικά στιγμιότυπα άπό 

την μεγαλε ι ώδη παρέλασι  

άντιπροσωπευτικών τμημάτων 

τής Χωροφυλακής εις τήν Θεσ

σαλονίκην επί τω έορτασμω 

τής Εθνικής επετείου τής 28ης 

’Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  1940.
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Μέ εθνικόν παλμόν, υψηλόν φρόνημα και πα
τριωτικήν έξαρσιν έωρτάσθη καί εφέτος εις ολό
κληρον την χώραν ή 46η επέτειος τής 28ης 'Οκ
τωβρίου. ’Ιδιαίτερα λαμπρός ύπήρξεν ό έορτασμός 
τής έπετείου είς την Θεσσαλονίκην δπου πλήν 
τών άλλων έκδηλώσεων έγένετο καί μεγαλειώδης 
παρέλασις άντιπροσωπευτικών τμημάτων τών ’Ενό
πλων δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
κατά μήκος τής ιστορικής Έγνατίας όδοΰ. 
Ιδιαίτερα έχειροκροτήθησαν τά παρελάσαντα πε
ζοπόρο και μηχανοκίνητα τμήματα τής Χωροφυ
λακής, τά όποια είς άψογους σχηματιστούς καί 
μέ έπικεφαλής τήν πολεμικήν σημαίαν του Σώμα
τος κατέδειξαν τό υψηλόν έπίπεδον έκπαιδεύσεως 
καί τό άκμαϊον φρόνημά των.

Φωτογραφικόν Γραφεΐον Δημοσίων Σχέσεων 
Ρ ε π ο ρ τ ά ζ ’ Δ)νσεως Άστυνομ. Θεσ)κης
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Ό  Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος Σταμάτης
την 9ην ’Οκτωβρίου έγκαινίασε την έναρξιν λειτουργίας

του νέου Μεγάρου τής Χωροφυλακής.
Ρ ε π ο ρ τ ά ζ :

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  
Μ ο ί ρ α ρ χ ο ς

ΤΗΝ 9ην ’Οκτωβρίου 1976 ήμέραν 
Σάββατον καί ώραν 7 μ.μ. ό Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος Σταμάτης 
έγκαινίασε εις τά ’Ιωάννινα τό Μέγαρον 
Χωροφυλακής είς τό όποιον στεγάζονται 
ήδη δλαι αί 'Υπηρεσίαι Χωροφυλακής 
τής πόλεως τών Ίωαννίνων. Τό έγκαινια- 
σθέν Μέγαρον έχει πέντε όρόφους καί 
άνηγέρθη έπί οικοπέδου 750 τετραγωνι
κών μέτρων μέ δαπάνην έκ τών δημοσίων 
έπενδύσεων ή όποια έφθασε τό ύψος τών 
40 έκατομμυρίων δραχμών.

Μετά τόν άγιασμόν, τόν όποιον έτέλε- 
σεν ό Σεβασμ. Μητροπολίτης Ίωαννίνων 
κ. Θεόκλητος, τούς προσκεκλημένους 
προσεφώνησε ό ’Ανώτερος Διοικητής 
Χωροφυλακής ’Ηπείρου, Ταξίαρχος κ. 
Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, ό όποιος 
είπε τά έξής :

«Διερμηνεύων τά αισθήματα τών ’Αξιω
ματικών καί 'Οπλιτών τής Α.Δ.Χ. ’Ηπεί
ρου έπιθυμώ νά έκφράσω πρός υμάς τάς 
άπειρους εύχαριστίας των διά τήν προσ- 
γενομένην εις αυτούς σήμερον τιμήν διά 
τής παρουσίας σας, ή όποια λαμπρύνει 
τήν σεμνήν αυτήν τελετήν τών έγκαινίων 
τοΰ Μεγάρου Χωροφυλακής Ίωαννίνων.

Τό Μέγαρον τούτο είναι καρπός μιας 
συνεχούς προσπάθειας τών υπηρεσιακών 
παραγόντων, άλλά καί τοΰ πολιτικού 
κόσμου τής ’Ηπείρου, ή όποια έχει ώς 
άφετηρίαν τήν κατά τό έτος 1956 παρα- 
χώρησιν ΰπό τού Δημοσίου είς τήν Χω
ροφυλακήν πρός χρήσιν τοΰ ύφισταμένου 
τότε έπί τοΰ οικοπέδου τούτου κτίσματος, 
τήν όποιαν ήκολούθησε κατά τό έτος 1957 
ή παραχώρησις πρός χρήσιν τοΰ ύπο- 
λοίπου οικοπέδου καί κατά τό έτος 1960 
ή άναγκαστική άπαλλοτρίωσις τών μή 
άνηκόντων είς τό Δημόσιον τμημάτων 
τού άκινήτου τούτου.

Τό έγκαινιαζόμενον σήμερον Μέγαρον 
Χωροφυλακής Ίωαννίνων έπί οικοπέδου 
έμβαδού 736 τ.μ., πόνημα συγχρόνων 
δομικών καί τεχνικών μελετών, διαθέτει, 
πέραν τών χώρων άνέτου έργασίας καί 
διαμονής προσωπικού τοΰ ’Επιτελείου
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τής Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου καί άπασών τών 
'Υπηρεσιών έδρας τής Διοικήσεως Χω
ροφυλακής Ίωαννίνων. Λέσχην πρός 
έστίασιν καί ψυχαγωγίαν, έπαρκεΐς χώ
ρους άποθηκεύσεως ύλικοϋ, ύπογείους 
χώρους σταθμεύσεως καί συντηρήσεως 
ύπηρεσιακών όχημάτων καί λοιπός εγ
καταστάσεις, έξυπηρετούσας τάς άνάγ- 
κας ένός συγχρόνου ’Αστυνομικού Συγ
κροτήματος.

Τό Μέγαρον τούτο, μέ εύπρεπή, επι
βλητικήν καί άνάλογον πρός τήν σο
βαρότητα τής άποστολής τών στεγασθη- 
σομένων 'Υπηρεσιών έμφάνισιν, θά διευ- 
κολύνη τούς πολίτας εις τήν διεκπεραίω- 
σιν τών ύποθέσεών των, καί θά κοσμή 
μετά τών άλλων Δημοσίων Κτιρίων, ώς 
έκ τής κατασκευής καί τής θέσεώς του, 
τήν ραγδαίως έξελισσομένην πόλιν τών 
Ίωαννίνων, οί κάτοικοι τής όποιας θά 
αίσθάνωνται υπερήφανοι διά τούτο.

Κύριε Νομάρχα, παρακαλώ δεχθήτε 
τάς προσωπικός μου καί τών ύπ’ έμέ 
άνδρών έγκαρδίους ευχαριστίας διά τό 
έπιδειχθέν ύφ’ υμών καί τών άρμοδίων 
Τεχνικών Υπαλλήλων σας θερμόν ενδι
αφέρον πρός ταχεϊαν έκτέλεσιν τών 
έργασιών καί όλοκλήρωσιν τού Μεγάρου 
τούτου.

'Υποβάλλομεν θερμός εύχαριστίας καί 
πρός τόν κ. 'Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως 
καί τόν κ. ’Αρχηγόν Χωροφυλακής, διά 
τό έπιδειχθέν ένδιαφέρον των πρός ύπο- 
βοήθησιν τών προσπαθειών τής Νομαρ
χίας Ίωαννίνων παρά τώ 'Υπουργεία) 
Δημοσίων Έργων, διά τήν διάθεσιν πι
στώσεων πρός άποπεράτωσιν τών έργα
σιών, ώς καί διά τήν διάθεσιν ικανών 
πιστώσεων πρός εξοπλισμόν τού Με
γάρου διά τών άναγκαίων έπίπλων.

Επιθυμώ νά διαβεβαιώσω άπαντας 
ύμας ότι οί ’Αξιωματικοί καί Όπλΐται 
τής Χωροφυλακής Ίωαννίνων, άλλά καί 
δλοκλήρου τής ’Ηπείρου, οί όποιοι μο
χθούν νυχθημερόν διά νά φέρουν εις 
πέρας τό δύσκολον έργον των, αισθά
νονται εξαιρετικήν χαράν διά τό άπό- 
κτημα τούτο, τό όποιον θά έξασφαλίζη 
εις αύτούς συνθήκας άνέτου καί ευχά
ριστου διαμονής καί έργασίας καί θά 
τούς παρέχη τήν δυνατότητα νά Απο
λαύσουν καί αύτοί μετά τών οικογενειών 
των κατά τόν ελεύθερον χρόνον των, εις 
τούς χώρους ψυχαγωγίας, έν μικρόν έστω 
ποσοστόν άνθρωπίνης ευτυχίας, άπαραί- 
τητον όπωσδήποτε διά τήν διατήρησιν 
τής πνευματικής καί ψυχικής ισορροπίας 
των. Παραλλήλως αισθάνονται ούτοι 
ηύξημένην ήθικήν ύποχρέωσιν διά τήν 
άπόδοσιν μελλοντικώς καλλιτέρου έργου, 
άνταποκρινομένου είς τάς διαμορφου- 
μένας νέας συνθήκας έργασίας των, άλλά 
καί είς τάς άπαιτήσεις τής σημερινής 
κοινωνίας.

Εύχομαι όλοψύχως όπως ή σημερινή 
ήμέρα σημάνη καί τά έγκαίνια μιας νέας 
περιόδου, δημιουργίας περισσότερον στε
νής έπαφής μέ τό κοινόν τό όποιον ΰπη- 
ρετούμεν, διά νά καλλιεργήσωμεν οϋτω

Χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιό
τυπα από τόν αγιασμόν, τήν ομιλίαν τον 
κ. ’Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και τοϋ 
κ. ’Ανώτερου Διοικητον Χωροφυλακής 
κατά τήν τελετήν τών εγκαινίων.
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μετ’ αύτοΰ άμοιβαίαν έμπιστοσύνην, 
έκτίμησιν καί άγάπην καν νά κερδίσωμεν 
τήν συμπαράστασίν του εις τό έπίμοχθον 
εργον μας, τό όποιον βασικώς αποβλέπει 
εις τήν διασφάλισιν τής κοινωνικής γα
λήνης καί τής έννόμου τάξεως.

Ή  Ελληνική Χωροφυλακή, ή όποια 
έγεννήθη μαζί μέ τό έλεύθερον Κράτος 
μέσα άπό τάς φλόγας τού 1821, εύρέθη 
πάντοτε παρά τό πλευράν τοΟ στρατευ- 
θέντος καί άγωνισθέντος Ελληνικού 
Λαοΰ, εις τάς έξορμήσεις τοΰ Έθνους 
πρός διεκδίκησιν τών ’Εθνικών του πό
θων καί κατοχύρωσιν τών δικαιωμάτων 
του.

Τά 143 χρόνια ζωής του Σώματος τής 
Χωροφυλακής πλουτίζει καί λαμπρύνει 
μία ίστορία άδιακόπων άγώνων καί άπρο- 
σμετρήτων θυσιών υπέρ τής δημιουργίας 
καθεστώτος ασφαλείας καί τάξεως καί 
διά τούτου εύημερίας καί προόδου τής 
Χώρας.

Παρά τήν άνεπάρκειαν τής δυνάμεώς 
της καί τούς δυσμενείς όρους, ΰπό τούς 
όποιους έκλήθη νά παγιώση τήν ασφά
λειαν τής χώρας, ή Χωροφυλακή έφάνη, 
άπό τής συγκροτήσεώς της μέχρι σήμερον 
καθ’ όλα άξια τοΰ. υψηλού προορισμού 
της καί έδικαίωσε πλήρως τάς προσδο
κίας τής Πολιτείας, δι’ ό καί άπέσπασε 
τήν έκτίμησιν καί εύγνωμοσύνην, τήν 
έμπιστοσύνην καί άγάπην τοΰ Ελληνικού 
Λαού, καταξιωθεΐσα πλήρως εις τήν συνεί- 
δησιν αύτοΰ.

Ή  'Ελληνική Χωροφυλακή σήμερον, 
έχουσο ώς γνώμονα τήν παράδοσιν αυτήν, 
καταβάλλει προσπάθειαν διαμορφώσεως 
Ιδανικών σχέσεων καί άπολύτου συνερ
γασίας μετά τών πολιτών καί βασιζομένη

είς τήν ΰπό τής Πολιτείας παρεχομένην 
εις αΰτήν συμπαράστασίν είς τό εργον 
της, πιστεύει ότι θά ΰπερπηδήση πάν 
έμπόδιον καί θά καταστή δυνατή, ίνα 
έκπληρώση τήν υψηλήν κοινωνικήν καί 
Εθνικήν άποστολήν της είς τό άκέραιον, 

συμβάλλουσα οϋτω είς τήν εύόδωσιν τών 
στόχων τής Δημοκρατίας μας.

Εύχόμενος πλήρη έπιτυχίαν είς τό 
εργον τών Υπηρεσιών, αί όποϊαι έγκα- 
τεστάθησαν είς τό κτίριον τούτο, πρός 
τό καλόν τής ήπειρωτικής κοινωνίας καί 
τοΰ Εθνους, ύποβάλλω τήν παράκλησιν 
είς τόν κ. Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως 
όπως έγκαινιάση τό «ΜΕΓΑΡΟΝ ΧΩ
ΡΟΦΥΛΑΚΗΣ».

Ό  κ. Υπουργός είς σύντομον λόγον 
του άνεφέρθη εις τό Πρόγραμμα τής 
Κυβερνήσεως διά τήν άνέγερσιν κτιρίων 
πρός στέγασιν τών Δημοσίων Υπηρε
σιών έτόνισε δέ ότι τό έγκαινιαζόμενον 
Μέγαρον αποτελεί έλαχίστην άπόδειξιν 
τής στοργής, τής αγάπης καί τοΰ ένδια- 
φέροντος μέ τήν όποιαν ή Πολιτεία περι
βάλλει τούς άνθρώπους πού νυχθημερόν 
μοχθούν διά τήν ήσυχίαν καί τήν γα
λήνην τοΰ κοινωνικού συνόλου.

Εν συνεχείμ ό κ. Υπουργός έξέφρασε 
τήν εύαρέσκειάν του διά τό έπιτελού- 
μενον ύπό τών Υπηρεσιών Χωροφυλα
κής ’Ηπείρου εργον, άποτέλεσμα τού 
όποιου είναι ή ύποδειγματική τάξις καί

ήσυχία ή όποια έπικρατεϊ είς τόν νευραλ
γικόν αυτόν χώρον τής 'Ελλάδος έκά- 
λεσε δέ τούς άνδρας τής Χωροφυλακής 
νά πλησιάσουν άκόμη περισσότερον τόν 
πολίτην είς τήν έξυπηρέτησιν τών 
αναγκών τού όποιου έτάχθησαν καί νά 
έφαρμόσουν τούς Νόμους μέ δικαιοσύνην, 
κατανόησιν καί άμεροληψίαν, τούς δέ 
πολίτας παρώτρυνε νά βοηθήσουν τό 
δύσκολον, άλλά τόσον κοινωνικώς υψη
λόν, εργον τών οργάνων τής τάξεως ώστε 
όλοι μαζύ ήνωμένοι νά βαδίσωμεν είς τόν 
δρόμον τής κοινωνικής προόδου καί τής 
άληθοΰς δημοκρατίας.

Μετά τό πέρας τής όμιλίας ό κ. Υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως έκοψε τήν ταινίαν 
τής εισόδου καί έγκαινίασε τό Μέγαρον 
τής Χωροφυλακής ύπό τάς έπευφημίας 
τών παρισταμένων.

Είς τήν έορτήν τών έγκαινίων παρέ
στησαν πλήν τοΰ κ. "Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως, ό Σεβ. Μητροπολίτης Ίωαννί- 
νων κ. Θεόκλητος, ό Γενικός Γραμμα- 
τεύς τοΰ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
κ. ’Αναστάσιος Μπάλκος, ό ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικό
λαος Κουτσιανάς, ό Διοικητής τής 8ης 
Μεραρχίας Υποστράτηγος κ. Γκίκας, 
Βουλευταί τοΰ Νομού, ό Νομάρχης Ίωαν- 
νίνων, ό Δήμαρχος τήςπόλεως,άπασαιαί 
πολιτικοί καί στρατιωτικοί άρχαί καί 
πλήθος κόσμου.

Γενική αποιρις τοϋ χώρου κατά τήν τελετήν τών εγκαινίων είς τήν είσοδον τοΰ 
νέου Μεγάρου Χωροφυλακής Ίιυαννίνων.
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Γράφει ό Καθηγητής 
κ. Κώστας Βλάχος

ΤΥΛΙΓΜ ΕΝΑ στην άχλν των 
θρύλων έγιναν άστρο λαμπρό στη 
βαθειά νύχτα τοϋ Γένονς. ’Έγιναν 
ευλογημένο ποτάμι, πού άρδεψε 
πλούσια τη διψασμένη, την έρημη 
χώρα. Τά Ιωάννινα, ή ηπειρωτική 
μητρόπολη, ξεπέρασαν τά δρια τής 
’Ηπείρου κι έγιναν ή πνευματική 
πρωτούουσα τής προεπαναστατικής 
Ελλάδος.

Παραμένει ακαθόριστη ή αρχή 
τής Ιστορίας των Ίωαννίνων. Οι 
απόψεις των ερευνητών για τον 
ιδρυτή, τον χρόνο τής κτίσεως και 
τήν ονομασία τής πόλεως συγκρού
ονται. 'Ο ιστορικός Προκόπιος φέρει 
ώς ιδρυτή των ’Ιωαννίνων τον αύ- 
τοκράτορα ’Ιουστινιανό, ό όποιος 
μετέφερε τους κατοίκους τής αρχαίας 
Εϋροιας και ίδρυσε τήν πόλη στή 
θέση πού καλύπτει σήμερα τό φρού
ριο.«Υπήρχε δέ και μια αρχαία 
πόλη, πού πήρε τό δνομά της από 
τή φύση τοϋ εδάφους πού ήταν χτι
σμένη. Γιατί ανέκαθεν Εϋροια ονομά
ζονταν. ’Ό χι πολύ μακριά από τήν 
Εϋροια αυτή απλώνεται μιά λίμνη 
ατό μέσον τής οποίας ξεπηδάει ένα 
νησί μ ’ ένα λόφο στήν κορυφή του. 
Έδώ είχε μεταφέρει κι έγκατα- 
στήσει ό βασιλιάς τούς κατοίκους 
τής Εϋροιας κι είχε χτίσει όχνρώ- 
τατη πόλη πού τήν περιέβαλε με 
φρούριο».

’Άλλοι πάλι ισχυρίζονται πώς ή 
πόλη χτίστηκε από τήν κόρη τοϋ έν-
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δοξον βυζαντινού στρατηγού Βελισ- 
σάριου, την Ίωαννίνη, που τής έδωσε 
και τό δνομά της. Πάντως σέ σύνοδο 
πού έγινε στα 879 στην Κωνσταντι
νούπολη έλαβε μέρος και ό επίσκοπος 
Ίωαννίνης Ζαχαρίας. Κανένας, άτυ- 
χώς, δεν μπορεί με σιγουριά νά 
ταύτιση την Ίωαννίνη μέ τα Ιω άν
νινα.

Ή  πρώτη σαφής ιστορική μαρτυ
ρία για τήν ύπαρξη των Ίωαννίνων 
υπάρχει σ’ ένα σιγίλιο τού Βασιλείου 
τού Βουλγαροκτόνου τού 1020, δπου 
μνημονεύεται δ επίσκοπος Ίωαννί
νων.

Διάφορες είναι και οι απόψεις για 
τήν ονομασία τής πόλεως. ’Επικρα
τέστερη φαίνεται εκείνη, σύμφωνα 
μέ τήν όποια τά ’Ιωάννινα πήραν τό 
δνομά τους από τή Μονή τού "Αη— 
Γιάννη πού ήταν χτισμένη στον με
γάλο βράχο τού φρουρίου, εκεί πού 
υψώνεται σήμερα τό τζάμι τού 
Άσλάν πασά. Χαραχτηριστική μαρ
τυρία για τήν ύπαρξη τού μοναστη
ριού στο χώρο αυτό είναι ή φράση 
των ψαράδων τού νησιού «ψευρεύω 
στα νερά τού "Αη—Γιάννη», δταν 
ψαρεύουν στο μέρος τής λίμνης 
κάτω άπ’ τον βράχο τού φρουρίου.

Πιο σαφείς είναι οπωσδήποτε οι 
πληροφορίες πού μάς παρέχει ή βυ
ζαντινή συγγραφεύς "Αννα Κομνηνή 
στο βιβλίο της «’Αλέξιός», δπου 
κάνει λόγο γιά τήν πολιορκία των 
Ίωαννίνων από τούς Νορμανδούς 
τού Βοημούνδου. Ό  Βοημοϋνδος 
κατέλαβε τά Ιωάννινα κι επειδή 
θεώρησε επισφαλές τό φρούριο, άνοι-, 
ξε μιά βαθειά τάφρο απ’ τά ΝΑ τής 
λίμνης μέχρι τά Β.Δ. μήκους 9 
χιλμ. Ί ί  τάφρος αυτή είναι γνωστή 
μέχρι σήμερα ώς «χαντάκι τού βε- 
νετσάνου».

’Από ένα "Αραβα γεωγράφο, τον 
Έδρεαή, πού έπισκέφτηκε τήν πόλη 
ατά 1153 μαθαίνουμε πώς τά Ιω άν
νινα, τον καιρό εκείνο είχαν αρκετό 
πληθυσμό. Λ ίγα δέ χρόνια άργότερα 
δ Ισπανός ραββίνος Βενιαμίν χα- 
ραχτηρίζει τά Ιωάννινα ώς πόλη 
«άκμάζουσα καί εύημεροϋσα».

’Η  επαίσχυντη Δ' Σταυροφορία 
(1204) είχε ώς αποτέλεσμα τήν πτώ
ση τής Κωνσταντινουπόλεως στά 
χέρια τών δμόθρησκων σταυροφό
ρων, τήν φρικτή λεηλασία καί τήν 
διάλυση τού κράτους.

Μέσα δμως απ’ τις στάχτες καί τά 
ερείπια, τρία μικρά κρατίδια άνα- 
πηδοϋν, τό καθένα άπ τά οποία διεκ- 
δικεϊ γιά τον εαυτό του τή διαδοχή 
τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. ”Ε 
να απ’ τά κρατίδια αυτά, τό Δεσπο
τάτο τής ’Ηπείρου, πού ιδρύθηκε 
απ’ τον Μιχαήλ "Αγγελο Κομνηνό, 
είχε αρχικά πρωτεύουσά του τά 
Ιωάννινα. Κι δταν άργότερα ή 
"Αρτα έγινε πρωτεύουσα τού Δεσπο
τάτου, τά Ιωάννινα συνέχιζαν νά 
προοδεύουν καί ν’ άναπτύσσωνται, 
γιά ν’ άποβούν ή πρώτη Η πειρω 
τική πολιτεία.

Τον 14ο αιώνα στά χρυσόβουλα 
τού αύτοκράτορα ’Ανδρόνικου τού 
Γ ' Παλαιολάγου τά Ιωάννινα χα
ρακτηρίζονται «κάλιστον άστυ, πολ- 
λοϊς άγαθοϊς άνθούν κατά φύσιν 
καί άκμάζρν... μεμέστωται δέ οί- 
κητόρων».

’Ενώ τό Δεσποτάτο τής ’Ηπείρου 
φυλλορροούσε, οι Σέρβοι μέ τον βα- 
σιληά τους Στέφανο Δουσάν κυριεύ
ουν στά 1337 τά Ιωάννινα καί διορί
ζουν διοικητή τους τον Πρελούμποβι- 
τς. Μετά τον θάνατον τού Πρελού- 
μποβιτς οι Ίωαννϊτες, γιά ν’ άπο- 
φύγουν τον άλβανικό κίνδυνο, έσπευ- 
σαν νά καλέσουν τον γυιό του Θωμά 
Πρελούμπο.

Ό  Θωμάς, καίτοι έγινε μέ μεγά
λες τιμές δεκτός στά Ιωάννινα, υ
πήρξε σκληρός, απάνθρωπος. Έ ν  
τούτοις δμως προστάτεψε τήν πόλη 
άπ’ τούς ’Αλβανούς. Φρόντισε μά
λιστα καί πάντρεψε τήν κόρη του 
Ειρήνη μέ τον Ιωάννη, γυιό ίσχυ- 
ροτάτου άλβανού φυλάρχου. ”Ενας 
σφοδρός έρωτας ένωσε τήν Ειρήνη 
μέ τον Ιωάννη κι ή περιοχή γνώ
ρισε ημέρες ειρήνης. Λίγο άργότερα 
δμως μιά λοιμώδης επιδημία έρριξε 
στο κρεββάτι τήν Ειρήνη. 'Ο ίδιος 
δ Ιωάννης περιποιήθηκε μέ συγκι
νητική τρυφερότητα τήν γυναίκα 
του καθ’ δλην τή διάρκεια τής άρ- 
ρώστιας της, γιά νά τήν άκολουθήση 
τελικά καί στον τάφο. Μετά τον 
θάνατο τής Ειρήνης καί τού Ίωάν- 
νου, οι ημιάγριοι ’Αλβανοί ξανάρχι
σαν τις έπιδρομέες.

Μιά ληστρική ενέργεια τού Θωμά 
εις βάρος τών ’Αλβανών εξαγριώνει 
κυριολεκτικώς τούς τελευταίους, οί 
όποιοι επιτίθενται εναντίον τών Ί -  
αννίνων «άπό ξηράς καί λίμνης», 
Τρία ολόκληρα ήμερονύχτια τό Γιαν- 
νιώτικο κάστρο δεινοπαθεϊ. "Ολα τά

μέσα χρησιμοποιούν οι πολιορκημέ- 
νοι γιά τήν άμυνά τους, βέλη, λιθά
ρια, θειάφι, σπαθιά, κοντάρια. Ή  
μάχη τελικά μεταβλήθηκε σέ σκληρή 
ναυμαχία μονόξυλων πού έληξε μέ 
τήν νίκη τού..στόλου τού Θωμά. 'Ο 
προστάτης τών Ίωαννίνων αρχάγ
γελος Μιχαήλ δέν έπέτρεψε τήν 
άλωση τής πόλης του.

Τά Χριστούγεννα τού 1384 ένας 
σωματοφύλακάς του δολοφονεί τον 
Θωμά Πρελούμποβι,τς κι απαλλάσ
σει τά Γιάννινα άπό τον τύραννο. Ό  
θάνατος δμως τού Θωμά ξαναφέρνει 
πάλι στο προσκήνιο τούς ’Αλβανούς.

Στήν κρίσημη ώρα οί Ίωαννϊτες 
εκλέγουν διά βοής Δεσπότη τήν ελ
ληνικής καταγωγής χήραν τού θωμά 
Μαρία Ά γγελίνα  Παλαιολογίνα. 
’Εκείνη έχοντας συνείδηση τού ’Αλ
βανικού κινδύνου καί θέλοντας νά 
προστατέψη τήν πολιτεία δέχεται 
νά παντρευτή τον Φλορεντινό 'Η γε
μόνα ’ Ησαύ Μπουοντελμόντι, συγ
γενή τών ισχυρών δουκών τής Κε
φαλληνίας Τόκκων.

Ό  Μπουοντελμόντι, πού άπ’ τούς 
Βυζαντινούς χρονογράφους ονομάζε
ται Τζάουλος, διεξήγαγε σκληρούς 
άγώνες κατά τών ’Αλβανών καί οπω
σδήποτε προστάτεψε τήν πόλη άπό 
τις επιδρομές τους. Μετά τον θάνα
τον τού Μπουοντελμόντι γίνονται 
κύριοι τών Ίωαννίνων οί Τόκκοι. 
Ό  πρώτος άπ’ αυτούς, ό Κάρολος, 
Κυβέρνησε μέ σύνεση. Τον διαδέχθη
κε δ νόμιμος γυιός του Κάρολος ο 
Β' ενώ πέντε άλλοι νόθοι γυιοί τού 
Καρόλου τού Α ' διεκδικούσαν τή 
διαδοχή μέ πολλές απαιτήσεις. "Ενας 
μάλιστα άπ’ αυτούς —ό Μέμνων—δέν 
δίστασε ν’ άπευθυνθή στον Σουλτάνο 
Μουράτ, πού μόλις είχε κυριέψει τή 
Θεσσαλονίκη, καί νά τον καλέση 
νά καταλάβη τά Ιωάννινα.

Φαίνεται δμως πώς, παράλληλα 
προς τον Μέμνονα, κινήθηκαν καί οί 
Ίωαννϊτες άρχοντες καί προκάλεσαν 
συνεννοήσεις μέ τον Μουράτ, πού 
κατέληξαν στήν παράδοση τών Ίω 
αννίνων ατούς Τούρκους τό 1431, 
είκοσιδυό περίπου χρόνια μπροστά 
άπ’ τήν άλωση τής Κωνσταντινου
πόλεως.

Ό  Μουράτ είχε ύποσχεθή δτι, 
αν γίνη αμαχητί κύριος τών Ίωαν
νίνων θά προβή σέ σημαντικές 
παραχωρήσεις προς τούς κατοίκους 
τής πόλεως.

Πράγματι τον ’Οκτώβριο τού 
1431 δ Μουράτ διέταξε τον Στρατάρ
χη του Σινάν Πασά νά παραλάβη 
τά Ιωάννινα. Ό  Σινάν Πασάς έστει
λε «ορισμό» καί χαιρετισμό «εις τον
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πανιερώτατον μητροπολίτην Ίωαν- 
νίνων και τούς εντιμότατους άρχον
τες...».

’Άσχετα  προς τον τρόπο με τον 
όποιο έφηρμόσθη ό ορισμός τον 
Σινάν εν τούτοις εξασφάλιζε σημαν
τικά προνόμια για τούς Γιαννιώτες. 
Σ ’ αυτόν τον «ορισμό» στηρίχτη
καν αργότερα και οί Χίοι, Κυκλαδί- 
τες κι άλλοι ακόμα για να πετνχονν 
νά τούς παραχωρηθοΰν απ’ τούς 
Τούρκους προνόμια.

Ή  εθελούσια άλλωστε παράδοση 
της πόλεως άπ’ τούς Ίωαννΐτες την 
προφύλαξε από πολλά δεινά. Μόλις 
είχε προηγηθή ή καταστροφή τής 
Θεσσαλονίκης. Την ίδια τύχη, απει
λούσε ο Σινάν, θά εχη κι όποιο δήπο
τε κάστρο ή χώρα πού δεν θά πα- 
ραδοθή με τό καλό. «Εί τε σταθήτε 
πεισματικά καί δεν προσκυνήσετε 
με τό καλόν νά ήξεύρετε άτι ώσπερ 
έδιαγονματίσαμεν την Θεσσαλονί
κην καί έχαλάσαμεν ταΐς έκκλησίαις 
καί έρημώσαμεν καί άφανίσαμεν τά 
πάντα, ούτως θέλομεν χαλάσει καί 
εσάς καί τά πράγματά σας καί τό 
κρίμα νά τό γυρέψη ό Θεός άπ’ 
εσάς...».

’Έ τσι πέρασε ή θρυλική πολιτεία 
άπ’ τον φράγγικο στο τούρκικο ζυγό. 
Ή  ημισέληνος κυματίζει τώρα καί 
στο φρούριο των ’Ιωαννίνων προοι
ωνίζοντας την μεγίστη εθνική συμ
φορά, πού θά συντελεσθή 22 περίπου 
χρόνια αργότερα με τήν άλωση τής 
Πόλης.

Τον πρώτο καιρό οί Τούρκοι σε
βάστηκαν τά προνόμια τού «Χάτι— 
σερίφ» πού είχε παραχωρήσει ό 
Μουράτ, εν όνόματι τού Μωάμεθ, 
στούς Γιαννιώτες. Ή  μοναδική πε
ρίπτωση παρασπονδίας κατά τά 
πρώτα χρόνια έγινε από Τούρκους 
αξιωματικούς, πού άρπαξαν ξαφνικά, 
κι ενώ έβγαιναν άπό τήν εκκλησία, 
εφτά γιαννιωτοποϋλες, πού με τή 
βία τις έσυραν στά άθλια χαρέμια 
τους. Κατά τά άλλα ή ζωή των 
Γιαννιωτών δεν ήταν πολύ διαφορε
τική άπό εκείνη πού ζούσαν στά 
χρόνια τού Δεσποτάτου. Τά πάντα 
δμως άλλαξαν, προς τό χειρότερο 
βέβαια, μετά τό άπόκοτο εγχείρημα 
τού Μητροπολίτου Τρίκκης Διονυ
σίου στά 1611.

Ό  Διονύσιος γεννήθηκε πιθανώ- 
τατα, στά μέρη τής Παραμυθίας 
στά 1541 καί μόνασε στο μοναστήρι

Τό καινούργιο για τήν πόλη των ’Ιω 
αννίνων Μέγαρο τής Χωροφυλακής που 
μαζί μέ τά άλλα δημόσια κτίρια κοσμεί 
τήν πρωτεύουσα τής ’Ηπείρου.
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Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α
τον 'Αγίου Δη μητριού στο Διχοϋνι. 
Συνέχισε τις σπονδές τον στη Βενε
τία, στην Πάδοβα κι αργότερα στην 
Κωνσταντινούπολη.
Στα 1580 συναντούμε τον Διο
νύσιο Διάκον στά Πατριαρχεία. 
Στα 1593 εκλέγεται μητροπολίτης 
Λαρίσης. 'Εφτά χρόνια αργότερα ό 
φλογερός Διονύσιος οργανώνει στά 
Τρίκαλα το πρώτο τον επαναστατικό 
κίνημα, πού αποτυγχάνει. ’Έκπτω
τος πια τον θρόνον, εγκαταλείπει 
την έδρα του. 01 Τούρκοι ξεθυ
μαίνουν στους υποδούλους. ’Ανά
μεσα στά θύματά τους ό ’Επίσκοπος 
Φαναριού Σεραφείμ.

Στο εξωτερικό ό Διονύσιος εργά
ζεται άκατάπανστα γιά νά καταφέ- 
ρη νά στρέψη τούς δυτικούς ηγεμό
νες εναντίον των Τούρκων. Φαίνεται 
πώς, έπιστρέφοντας στην Ελλάδα 
ό επαναστάτης επίσκοπος, ήταν κα
τάφορτος από υποσχέσεις κι ή φλο
γερή του καρδιά ξεχείλιζε από ελπί
δες. Μά στην κρίσιμη ώρα ό 
Δεσπότης βρέθηκε ολομόναχος με 
τον ενθουσιασμό των 2.000 περίπου 
αόπλων συμπολεμιστών του.

Ό  αιφνιδιασμός τού Διονυσίου 
πέτυχε και γιά ένα βράδυ ό ζείδωρος 
άνεμος τής λευτεριάς δρόσισε τά 
Γιάννινα. 01 Τούρκοι δμως γρήγορα 
θ’ άνασυνταχθούν γιά νά κατατρο
πώσουν τελικά τούς απαράσκευους 
επαναστάτες. 'Ο Διονύσιος ζητά 
καταφύγιο σέ μιά σπηλιά στο βρά
χο τού φρουρίου κάτω απ’ τη μονή 
τού "Αη—Γιάννη, γνωστή ώς τά 
σήμερα ώς «Τρύπα τού Σκυλοσό- 
φου». Προδομένος δ ασίγαστος επα
ναστάτης συλλαμβάνεται και γδέρ
νεται ζωντανός από τούς Τούρκους. 
Γεμισμένο με άχυρα τό δέρμα του 
φτάνει ώς τήν Κωνσταντινούπολη, 
οπού τό δείχνουν και στο Σουλτάνο 
Μεχμέτ.

Ή  επανάσταση τού Διονυσίου, 
παρά τήν αποτυχία της, ήταν σημά
δι πώς τό δουλωμένο γένος συντη
ρούσε πάντα τις ελπίδες του και τή 
φλόγα, πού μιά μέρα θά θέριευε, 
γιά νά έξολοθρεύση τον βάρβαρο 
κατακτητή.

Τό αποτυχημένο κίνημα τού Τρίκ- 
κης άκολούθησε τρομερή σφαγή, ή 
έξωση τών Γιαννιωτών οπό τό 
κάστρο και ή κατάργηση τών περισ
σοτέρων προνομίων πού είχαν πα- 
ραχωρηθή στήν πόλη με τον «ορι

σμό» τού Σινάν Πασσά. Τότε εφαρ
μόστηκε τό σύνθημα δτι μόνον οι 
χριστιανοί, πού θ’ άλλαξοπιστήσουν, 
μόνον εκείνοι θά διατηρήσουν τις 
περιουσίες τους. Φούντωσε έτσι ό 
έξ ισλαμισμός παίρνοντας επικίν
δυνες διαστάσεις.

Πολλοί άπ’ αυτούς πού άρνήθηκαν 
ν’ άλλαξοπιστήσουν, πήραν τό δρό
μο τής ξενιτειάς. Έξυπνοι και φιλό
πονοι καθώς ήταν έπεδόθηκαν στο 
εμπόριο ιδρύοντας μεγάλους εμπο
ρικούς οίκους στήν Τεργέστη, στο 
Λιβόρνο, στή Μασσαλία, στή Μάλτα 
στήν ’Οδησσό. Φιλοδοξία μοναδική 
τών πλουσίων ξενιτεμένων Ή πει-  
ρωτών ή θεραπεία τών πληγών τής 
πατρίδος.

Ή  οικονομική λοιπόν ανάπτυξη 
ε Ιχε ώς αποτέλεσμα τήν καταπληκτι
κή πνευματική άνθιση τής ’Ηπει
ρωτικής πρωτεύουσας. Φορείς αυτής 
τής πνευματικής ακμής ήταν οι περί
φημες Σχολές τών ’Ιωαννίνων, τών 
Φιλανθρωπινών, τού Έπιφανείου, πού 
τήν έλεγαν καί μικρά, ή Σχολή τού 
Γκούμα, πού τήν έλεγαν καί Μεγά
λη, ή Μαρουτσαία, ή Καπλάνειος 
καί στά 1828 ή περίφημη Ζωσιμαία 
Σχολή.

01 σχολές αυτές κάνουν τά ’Ιωάν
νινα πνευματική πρωτεύουσα τού 
Γένους, «νέας ’Αθήνας» «Μητρόπο- 
λιν πάσης μαθήσεως». Χαρακτη
ριστικοί οι λόγοι τού Νεοφύτου Δού
κα: «"Οσοι κατά τον δέκατον όγδοον 
αιώνα έχρημάτισαν "Ελληνες συγ
γραφείς ή διδάσκαλοι υπήρξαν Ίωαν- 
νϊται ή μαθηταί τής τών ’Ιωαννίνων 
Σχολής. Έ ξ  άλλου ό Κωνσταντίνος 
Γκούμας, διδάσκαλος τής μεγάλης 
τού Γένους Σχολής, έγραψε: «εις 
τήν πόλιν τών ’Ιωαννίνων χρεωστεϊ 
ή Ελλάς τήν αναγέννηση· τής Παι
δείας».

Αυτή σ’ αδρές γραμμές είναι ή 
ατίμητη προσφορά τών ’Ιωαννίνων 
στήν υπόθεση τού Ελληνισμού.

Ε ΙΝ Α Ι ΑΔΥΝ ΑΤΟ Ν  σ’ εκείνον 
που μιλάει για τα ’Ιωάννινα νά παρα- 
κάμψη, δσο καί άν ή μνήμη της είναι 
απαίσια, τή μορφή τού Άλή-Πασά, ό 
οποίος σφράγισε ανεξίτηλα τήν Ιστο
ρία τήςπόλεως. ’Από τις μεγαλύτερες 
φυσιογνωμίεςτοϋ καιρού του στο βαλ
κανικό χώρο,ό Ά λής ξεπέρασε τά όρια 
τής επικράτειας του, έγινε γνωστός

στήν Ευρώπη καί δυνατός πονοκέ
φαλος γιά τήν ’Οθωμανική αυτο
κρατορία. Κι οπωσδήποτε, έστω 
καί χωρίς τή θέλησή του, βοήθησε 
καί διευκόλυνε τήν Ελληνική επα
νάσταση.

Ό  Αλής άρχισε τήν θυελλώδη 
σταδιοδρομία του ώς αρχηγός λη- 
στροσυμμορίας. Φιλόδοξος δμως κι 
άδίστακτος καθώς ήταν, κι’ ύστερα 
άπό απίστευτες ραδιουργίες καί δο
λοφονίες, κατώρθωσε, στά 1788, 
νά μπή στά ’Ιωάννινα, νά αύτοανα- 
κηρυχθή πασάς καί ν’ άναγνωρισθή 
τελικά κι άπ’ τον Σουλτάνο.

Στά 1805 Ό  Ά λής κυριαρχεί 
στήν *.Ηπειρο, τήν Θεσσαλία, τή 
Στερεά Ελλάδα, τήν Πελοπόννησο 
καί μερικά τμήματα τής Δ. Μακε
δονίας. 01 κάτοικοι τών περιοχών 
πού εξουσιάζει ξεπερνούν τό 1,5 
εκατομμύριο !

Τό τολμηρό σχέδιο τού Ά λ ή  γιά 
τήν πλήρη ανεξαρτησία του τον έφερε 
δπως ήταν φυσικό, αντιμέτωπο τού 
Σουλτάνου, δ όποιος έστειλε εναντίον 
του 26 πασάδες μέ 80.000 περίπου 
στρατό καί μέ άρχηγό τον πασά τής 
Πελοποννήσου Χουρσίτ. ’Εδώ έγκει
ται ή πολύτιμη ακούσια προσφορά 
τού Ά λ ή  στήν Ελληνική Επανά
σταση πού θά ξεσπάση κατά τήν 
διάρκεια τής πολιορκίας του αστό 
τά σουλτανικά στρατεύματα.

Σέ κελλί τής μονής τού "Αη— 
Παντελεήμονα στο νησί άφησε τήν 
τελευταία του πνοή ό αίμοδιιρής τύ
ραννος. Καί, γιά νά βγή πέρα γιά 
πέρα αληθινή ή προφητεία τού 
Ά γιου  Κοσμά, τό κεφάλι τού Ά λ ή  
στάλθηκε στήν πόλη μέ κόκκινη άπ’ 
τό αίμα τή γενειάδα του!

Ή  λήξη τής Ελληνικής Έπανα- 
στάσεως τού 1821 βρίσκει τά ’Ιωάν
νινα έξω άπό τά δρια τής άναγεννη- 
μένης Ελλάδος. Θά άπαιτηθή άκό- 
μα πολύ αίμα, πολλές θυσίες ώς τήν 
άγια μέρα πού ή γαλανόλευκη θά 
καλύψη καί τή θρυλική πολιτεία.

Ό  άγώνας γιά τήν κατάληψη τών 
’Ιωαννίνων άρχισε τό φθινόπωρο τού 
1912 γιά νά άποκορυ φωθή τον 
Φλεβάρη τού 1913. Μεγάλες ώρες 
γιά τήν πατρίδα πού σκιρτοϋσε γιά 
μεγάλωμα...

Φωνές άπό τά βάθη τής Ιστορίας 
ζέσταιναν, μέσ τήν καρδιά τού άβά- 
σταχτου ηπειρωτικού χειμώνα, τις 
ψυχές καί φτέρωναν τά πόδια τών 
έλλήνων μαχητών. Γράφει ό γιαν- 
νιώτης λογοτέχνης καί δημοσιογρά
φος Γεώργιος Χατζή—Πελερέν, στήν 
εφημερίδα του “Ηπειρος, πού έκδί- 
δονταν τότε.
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«Πώς πέρασαν ol τελευταίοι τέσ- 
σαρες μήνες τον πολέμου διά τα 'Ιω
άννινα; "Ολη ή ψυχή και δλος 6 νους 
τής πόλεως, είχε σνμμαζενθή εις 
μίαν αγωνιώδη λαχτάραν, εις ένα 
νπερτατον δοξολόγημα, εις ένα γο
νατιστόν αίνον, και μίαν ικεσίαν 
και παράκλησιν.

Κάθε βράδυ που έχιόνιζεν, ή εβρε- 
χεν, ή έκαμε κρνον, τα σπίτια ήααν 
σκυθρωπότερα, οι άνθρωποι θλιβε- 
ρωτεροι, και ο νοϋς των χαμένος αέ 
μίαν μόνον σκέψιν.

—Κρυώνουν τ’ αδέλφια μας, υπο
φέρουν οι λεοντόκαρδοι εκεί επάνω 
στά βουνά... βοήθα τους, Θεέ μου...

"Ολη ή αγωνία, όλη ή σκέψις, 
όλη ή καρδιά τής πόλεως, είχε μα- 
ζευθή σ ένα αγωνιώδες ερώτημα:

—Ό  'Ελληνικός στρατός: τι ειδή
σεις υπάρχουν; πολεμούν σήμερον; 
έκίνησαν χθες;

Και αί ήμέραι ένύχτωνον καί εξη
μέρωναν έτσι αγωνιώδεις, άνυπό- 
μονοι» !

Το περίφημο φρούριο τοϋ τυράννου τής Ήπειρον Άλή-Π ασά όπως σώζεται 
σήμερα (ανω) και μια ωραιότατη άποψη τών Ίωαννίνων με την περίφημη λίμ
νη που οινει μια ξεχωριστή ομορφιά στην πόλη.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ στιγμή τής νεώ- 
τερης ιστορίας τών Ίωαννίνων ή 21 
Φεβρουάριου, μέρα που ό ελληνικός 
στρατός, υστέρα όιπό πολύμηνη πο
λιορκία, μπήκε θριαμβευτής στή 
θρυλική πολιτεία. Γράφει πάλι ό 
Πελερέν:

«Τι έγινεν πλέον από τής στιγμής 
ταύτης ούτε καμμία πέννα ήμπορεϊ 
νά ζωγραφίση οϋτε κανένας άνθρω
πος νά διηγηθή οϋτε καμμία μνήμη 
νά συγκρατήση. Μιά ουρανομήκης 
κραυγή ύχρώθη, ώς τά πόδια τών 
ουρανών, πάνδημος καί μυριόστο
μος.

—Ζήτω  ο Ελληνικός στρατός. 
Ζητώ ό Διάδοχος! Ένώ χιλιάδες 
ανθρώπων έρρίπτοντο εις τούς τρά
χηλους τών Ιππων, καί μή δυνάμειόι 
να φιλήσωσι τούς γενναίους ιπ
πείς, κατησπάζοντο τά φάλαρα καί 
τους χαλινούς ώς αγιασμένα κειμή
λια. Κλαίοντες εξ άκρατήτου ενθου
σιασμού οί πολίται, γνωστοί καί 
άγνωστοι, ένηγκαλίζοντο άλλήλους, 
γυναίκες έγονυπέτουν εν μέση όδώ 
κλαίουσαι, ένώ εκατομμύρια πυρο
βολισμών όσιό κάθε γωνίαν καί σπί
τι καί ζητωκραυγαί πλατύστομοι, 
εχαιρέτιζον τήν άνύψωσιν τής κυα
νόλευκου εις τό διοικητήριον καί τό 
φρούριον.

Τά Γιάννινα ήσαν ελληνικά, ελεύ
θερα πλέον!».

Εξήντα τρία περίπου χρόνια μετά 
τήν απελευθέρωσί τους τά Ιωάννινα 
σημειώνουν σήμερα μιά ραγδαία 
εξέλιξη. Τή θέση τής παληάς τουρκό-

πολης έχει πάρει μιά όλότελα σύγχρο
νη πολιτεία. "Οτι άπόμεινε από τό 
θρυλικό παρελθόν περιορίζεται, απο
κλειστικά σχεδόν, μέσα στο φρούριο.

rΗ  σημερινή πόλη σφύζει από ζωή. 
Τό παλιό δίστιχο πού έδινε στά Ιω 
άννινα τήν πρώτη θέση «στά γρόσια 
καί στά γράμματα», ταιριάζει καί 
σήμερα στήν ιστορική πόλη. Τό 
εμπόριο ανθεί καί τά Ιωάννινα είναι 
αναμφισβήτητα τό μεγαλύτερο εμπο
ρικό κέντο τής Β.Δ. 'Ελλάδος. Ή  
παραδοσιακή εξάλλου γιαννιώτικη 
τέχνη γνωρίζει καινούργια ακμή καί 
τά έργα τών λαϊκών καλλιτεχνών 
μας, σε μπροϋτζο, χαλκό ή ασήμι, 
είναι φημισμένα καί περιζήτητα. 
Καί, μαζί με τή γραφική πολιτεία, 
τά μνημεία, τή μοναδική λίμνη, τό 
ασύγκριτο νησί κι’ άκόμα τό περί
φημο σπήλαιο τοϋ Περάματος, απο
τελούν πόλο έλξεως γιά πολλούς, 
δικούς μας καί ξένους, τουρίστες.

"Εδρα Πανεπιστημίου καί Παιδα
γωγικής Ακαδημίας τά Ιωάννινα 
συνεχίζουν μιά ωραία πνευματική 
παράδοση πού έχει τις ρίζες της 
βαθεια στον 13ο αιώνα. Παράλληλα 
η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 
αυτή ή κιβωτός τοϋ Ήπειρωτισμοϋ, 
επιτελει έργο θαυμαστό στον τομέα 
τής πνευματικής καί πολιτιστικής 
ανελίξεως τών Ίωαννιτών καί τών 
Ήπειρωτών γενικώτερα.

Τέλος τήν έντονη πνευματική 
δραστηριότητα τών Ίωαννίνων μαρ
τυρεί καί ή έκδοση δυο λαμπρών 
περιοδικών, τής «Ηπειρωτικής 
Εστίας» καί τών «Ηπειρωτικών 

Χρονικών».
Συμπερασματικά τά Ιωάννινα εΐ- 

μιά σύγχρονη καί παλαιά πολιτεία 
με δικό της χαρακτήρα, με δική της 
ατμόσφαιρα, κατάφορτη από θρύ
λους, με μιά λαμπρή ιστορία καί με τά 
πιο ώραϊα όνειρα γιά τό μέλλον της.
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ΦΡΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ Υ ΕΘΝΟΥΣ
ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ’Ασφαλείας διέπονται 

άπό βαθεϊαν προσήλωσιν εις τά δημο
κρατικά ιδεώδη καί έπιτελοϋν τδ καθήκον 
των μέ αύταπάρνησιν καί παραδειγμα
τικόν ζήλον εις τά πλαίσια τοϋ Συντάγμα
τος καί της κδϊμένης Νομοθεσίας, μο- 
χθοϋντα νυχθημερόν διά τό κοινωνικόν 
σύνολον τό όποιον εύόρκως ύπηρετοϋν. 
Μεμονωμέναι περιπτώσεις παραβάσεως 
τοϋ καθήκοντος σημειωθεΐσαι κατά την 
διάρκειαν τής δικτατορίας δεν άντανακλοϋν 
εις τό σύνολον των άνδρών των Σωμάτων 
’Ασφαλείας άλλ’ άντιθέτως έπιβεβαιοϋν 
τόν κανόνα ότι, ή συντριπτική πλειοψηφία 
των οργάνων τής τάξεως είναι βαθέως 
προσηλωμένη είς τά δημοκρατικά ιδεώδη 
καί άπολάμβάνει τής άγάπης καί τής εμπι
στοσύνης τοϋ 'Ελληνικοΰ Ααοΰ. Τά άνω- 
τέρω ετόνισαν οκτώ βουλευταί τής συμ- 
πολιτεύσεως καί τής άντιπολιτεύσεως άπαν- 
τώντες είς τεθέν ερώτημα: Τά Σώματα 
’Ασφαλείας πολλάκις επικρίνονται ότι 
διέπονται άπό άντιδημοκρατικήν νοοτρο
πίαν γεγονός τό όποιον προδιαθέτει δυσμε- 
νώς τήν κοινήν γνώμην έναντίον αύτών. 
Έρωτάται ,υπάρχουν στοιχεία τά όποια 
πείθουν ότι τά Σώματα ’Ασφαλείας είναι 
άξια τής έπικρίσεως αύτής; Τό έρώτημα 
έτέθη ύπό Άνωτέρου Άξιωματικοΰ τής 
Χωροφυλακής προς τούς Βουλευτάς καί 
άλλους έκπροσώπους τοϋ πολιτικοΰ καί 
πνευματικού κόσμου οί όποιοι παρέστησαν 
είς άποχαιρετιστήριον έκδήλωσιν είς τήν 
αίθουσαν διαλέξεων τού Φιλολογικού Συλ
λόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», τήν όποιαν διωρ- 
γάνωσεν τό 'Υπουργεϊον Δημοσίας Τάξε
ως έπί τή λέξει τού Σεμιναρίου Έπιμορφώ- 
σεως Άνωτέρων ’Αξιωματικών των Σω
μάτων ’Ασφαλείας, τήν 25ην ’Οκτωβρίου 
τ. έ.

Είς τήν έκδήλωσιν παρέστησαν ό Υ 
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος 
Σταμάτης, ό Γενικός Γραμματεύς τού 
'Υπουργείου κ. ’Αναστάσιος Μπάλκος, οί 
Βουλευταί κ.κ. Γ. Άποστολατος, Α. Δερ- 
βέναγας, Ε. Έλευθεριάδης, Δ. Καλογήρου, 
X. Καρατζάς, Ί .  Μάργαρης, ’Γ. Πεσμα- 
ζόγλου καί Π. Πολυχρονίδης, οί ’Αρχηγοί 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικό
λαος Κουτσιανάς, ’Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Θ. Τζήμας, ό Προϊστάμενος τής ΜΕΟ] 
Υ.Δ.Τ. κ. Ν. Καρδαράς, οί Ύπαρχηγοί 
των Σωμάτων ’Ασφαλείας, οί Δ]νταί των 
Διευθύνσεων Προαστίων Πρωτευούσης

καί. ’Αθηνών, άλλοι ’Ανώτατοι ’Αξιωμα
τικοί, έκλεκτοί ’Επιστήμονες οί όποιοι 
έδωσαν διαλέξεις κατά τήν λειτουργίαν 
τού Σεμιναρίου, οί παρακόλουθήσαντες 
τό Σεμινάριον ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί 
καί άλλοι προσκεκλημένοι.

Τούς προσκεκλημένους προσεφώνησαν 
οί Διοικηταί τών Σχολών Χωροφυλακής 
Ταξίαρχος κ. Α. Πίππας καί ’Αστυνομίας 
Πόλεων Γενικός ’Αστυνομικός Διευθυντής 
κ. Καρακϊτσος, οί όποιοι ηύχαρίστησαν 
τούς όμιλητάς τού Σεμιναρίου διά τήν με- 
γάλην συμβολήν των είς τήν επιτυχίαν του 
καί τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως διά 
τήν θαυμασίαν πρωτοβουλίαν τής διορ- 
γανώσεώς του.

Μετά ταΰτα είς τό τεθέν ώς ανωτέρω 
έρώτημα άπήντησαν οί παριστάμενοι κύ
ριοι Βουλευταί οί όποιοι ετόνισαν χαρα- 
κτηριστικώς τά έξής:

Γ . ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Ν .Δ .)  Άνε- 
φέρθη στό νομοθετικό έργο τής Βουλής καί 
έτόνισε ότι τό έργο αύτό «θά ήταν άδύνατο 
νά πραγματοποιηθή έάν άπό τήν πρώτη 
στιγμή τής μεταπολιτεύσεως τά Σώματα 
’Ασφαλείας μέ τήν παρουσία τους, μέ τήν 
βαθειά τους πίστη στήν Δημοκρατία, δεν 
κρατούσαν αυτή τήν χώρα στήν πορεία τήν 
όποιαν έθεσε ό έπικεφαλής τής Κυβερνή- 
σεως ’Εθνικής Ένότητος».

Α . ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ (Ν .Δ .)  έτόνισε, 
μεταξύ άλλων: "Ολοι οί δεσμοί στήν 'Ελ
λάδα έχουν δοκιμασθή, άλλά έμεϊς είμα
στε υπερήφανοι, όλες οί πτέρυγες τής Βου
λής, είμαστε υπερήφανοι γιά τό άψογο, 
τέλειο καταπληκτικό έργο πού έπιτε- 
λεΐται.

Ε . ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ (Ν .Δ .)  Διε- 
πίστωσε ότι τά όργανα τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας άπολαμβάνουν τήν συμπάθειαν 
καί συμπαράστασι τού Ελληνικού Λαού 
καί ότι αυτά έκσυχρονίζονται καί άκολου- 
θοΰν τάς έξελίξεις τής κοινωνίας.

Δ . ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Ν .Δ .)  Δέν υπάρ
χουν στοιχεία πού νά άποδεικνύουν άντιδη- 
μοκρατική στάσι καί συμπεριφορά τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, τά όποια είναι προ
σηλωμένα αύστηρώς στά υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, κατά τό Σύνταγμα καί τήν 
κειμένη νομοθεσία καί τις διαταγές πού

Ρ ε π ο ρ τ ά ζ :
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  

Μ ο ί ρ α ρ χ ο ς

έκδίδει ή προΐσταμένη τους άρχή. Τό 
έργο πού έπιτελοϋν είναι περίλαμπρο καί 
ζηλευτό. 'Η  άπόλυτη πλειοψηφία τοϋ 
'Ελληνικού Λαού έκτιμά άπολύτως καί 
άναγνωρίζει τό έργο τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, τά όποια καί περιβάλλει μέ δύναμί, 
στοργή, άγάπη καί πλήρη συμπάθεια.

X . ΚΑΡΑΤΖΑΣ (Ν .Δ .)  Θέλω νά, 
προσθέσω πρώτον ότι είναι γενικό τό 
συμπέρασμα τής σοβαρής καί υπεύθυνης 
συμβολής σας στήν μεγάλη έξέλιξι πού 
έπετελέσθη μετά τό 1974. Δεύτερον τήν 
βαθειά έπίγνωσι όλων μας ότι τά μεμονω
μένα καίτά θλιβερά γεγονότα πού διεπιστώ- 
θησαν κατά τήν διάρκεια τής δικτατορίας 
δεν θίγουν τό Σώμα γενικώτερα. "Αν βρέ
θηκαν «ορισμένοι άνθρωποι πού ύπερέβησαν 
τόν όρκο καί τό καθήκον τους δέν κρίνουν 
καί δέν άμαυρώνουν τό νόημα καί τήν 
άποστολή τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

I . ΜΑΡΓΑΡΗΣ (Ν .Δ .) Έτόνισε, με
ταξύ άλλων: Αύτό σήμερα δέν συμβαίνει. 
Έάν συμβή θά είναι μεμονωμένη περίπτω- 
σις πειθαρχικής παραβάσεως ή παραβά
σεως ένός οργάνου ή ενός άξιωματικοΰ, 
τών κανονισμών τής υπηρεσίας του, πού 
κατ’ αυτού θά κινηθή ή νόμιμος διαδικα
σία διώξεως καί έπισημάνσεως τής παρα
νόμου συμπεριφοράς του.

Γ . ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ (ΕΔΗΚ) Μοΰ
φαίνεται ότι είναι έμπειρία όλων μας ότι τό 
διάστημα τής δικτατορίας, όπως καί μετά 
τήν δικτατορία, ώρισμένα περιστατικά 
έδημιούργησαν άτυχεΐς έντυπώσεις. Π ι
στεύω ότι βαθειά πεποίθηση όλων είναι 
ότι ή ομαλή λειτουργία τού πολιτεύματος 
καί ή-έξασφάλιση τών προϋποθέσεων γιά 
τήν μεγαλύτερη δυνατή έθνική μας κινη- 
τοποίησι είναι ό στενώτερος δυνατός 
δεσμός, ή άποκατάσταση τής έμπιστοσύ- 
νης μεταξύ τού Ελληνικού Ααοΰ καί τών



Σωμάτων ’Ασφαλείας. Έχουμε τήν βαθειά 
πεποιθησι οτι η μεγίστη πλειοψηφία των 
ανδρών των Σωμάτων ’Ασφαλείας είναι 
προσηλωμένη στο Σύνταγμα καί στους 
νόμους της χώρας.

Π . ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ (ΕΔΗΚ)
Ετονισε, μεταξύ άλλων: "Οταν στα Σώ

ματα ’Ασφαλείας ύπηρετούν χιλιάδες 
προσώπων είναι φυσικό άκόμη καί σέ
ομαλές περιστάσεις πολύ παραπάνω σέ 
άνώμαλες καταστάσεις, δπως άνώμαλος 
ήτο ή έπτάχρονη δικτατορία, νά υπάρχουν 
καί πρόσωπα πού γίνονται έπιλήσμονα 
τού χρέους καί τού καθήκοντος τους. Αύτά 
τά πρόσωπα αποτελούν τήν μεμονωμένη 
έξαίρεση καί δέν έχουν σχέση μέ τό σύνο
λο των Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Τέλος άνήλθεν επί τού βήματος ό ‘Υ
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος 
Σταμάτης, ό όποιος, άφού ηύχαρίστησε 
τούς Βουλευτάς καί τούς λοιπούς όμι- 
λητάς διά τήν πρόθυμον άποδοχήν τής 
προσκλήσεώς του, όπως συμβάλλουν εις 
τήν έπιτυχίαν τού σεμιναρίου, έπεσήμανε 
ιδιαιτέρως τήν σημασίαν της επαφής των 
στελεχών των Σωμάτων ’Ασφαλείας μετά 
εκπροσώπων τού Κοινοβουλίου καί τού πνευ
ματικού κόσμου τής χώρας καί ύπεγράμμι- 
σεν: «6,τι έχει έπιτευχθή κατά τό δεκαπενθή
μερον τούτο διάστημα θεωρώ ότι είναι μέ- 
γιστον έργον τό όποιον θά έχη καί τάς έπι- 
δράσεις τάς εύνοϊκάς καί τάς ωραίας έπι- 
πτοόσεις εις τήν περαιτέρω πορείαν τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας» καί κατέληξεν«... 
Πιστεύω άπολύτως δτι αύτήν τήν διαπί- 
στωσιν εις τήν όποιαν έχετε προβή τήν 
μεταφέρετε πάντοτε κι’ ενώπιον τού Ε λ 
ληνικού λαού καί θά ήθελα νά σάς παρα- 
καλέσω κύριοι συνάδελφοι έν τή Βουλή νά 
μηνύσετε τάς διαπιστώσεις σας, όταν έπι- 
στή ή στιγμή καί όταν σάς δοθή ή εύκαιρία 
να τάς μεταδόσετε έπισήμως καί προς ολό
κληρον τό Σώμα. Είναι άνάγκη νά έδραιω- 
θή άμοιβαία, απόλυτος έμπιστοσύνη μετα
ξύ τού Ελληνικού λαού καί τών Σωμάτων 
Ασφαλείας καί αύτόν τον πρεσβευτικόν 

ρόλον δέν ύπάρχουν άνθρωποι καλύτεροι 
διά νά τον άναλάβουν άπό έκείνους οί οποί
οι έκπροσωπούν τό σύνολον τού Ελληνικού 
Λαού. Καί άκόμα δέν ύπάρχουν άνθρωποι 
καλύτεροι νά τον άναλάβουν άπό έκείνους 
οι όποιοι εύρίσκονται έπικεφαλής τής 
πνευματικής ήγεσίας τού τόπου. Καί τούτο 
το άπευθύνω προς τούς κυρίους Καθηγητάς 
και τούς κυρίους ’Επιστήμονας οί όποιοι 
και αύτοί τόσον προθύμως άνταπεκρίθησαν 
εις τήν πρόσκλησίν μου.
Νά είσθε βέβαιοι ότι ή προσπάθεια τήν ό
ποιαν άνέλαβετό 'Υπουρ . Δημ. Τάξεως καί 
την οποίαν θεωρώ έθν ικώς χρήσιμον καί έθ- 
νικώς έπιβεβλημένην είναι προσπάθεια πλή
ρους ψυχικής συνδέσεως τού Ελληνικού 
Λαού καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Καί 
ας μού έπιτρέψητε καί πάλιν νά είπω οτι 
χαίρω παρα πολύ καί αισθάνομαι καί κάποι
αν ύπερηφάνειαν, διότι, αύτή ή προσπάθεια 
διαπιστώνω ότι εύρίσκει καί έπιβεβαίφσιν 
και επικύρωσιν καί ότι άκόμη αύτή ή προσ
πάθεια έχει άποδώσει ή καί αν δέν άπέδωσε 
πλήρως, συντόμως θά άποδώση.

Η έκδήλωσις έληξε μέ δεξίωσιν, τών 
προσκεκλημένων κατά τήν όποιαν έπε- 
κρατησεν έγκάρδιος καί φιλική ατμόσφαιρα.



στην πρόληψη τοϋ έγκλήματος άφοϋ εκεί η «προϊστο 
ρία του έχει βαθειές καί ..Ανεξερεύνητες ρίζες». 
’Έ τσι άντί νά περιμένωμε ξένους γκάγκστερς για οδο
μαχίες στην ’Αθήνα, τή Θεσσαλονίκη καί άλλες μεγα- 
λουπόλεις, είναι προτιμότερο να πεισθή η Ελληνική 
κοινωνία ότι λόγοι ύψίστου ’Εθνικού, κοινωνικού και 
οικονομικού συμφέροντος επιβάλλουν νά ενωσωμε όλοι 
τις προσπάθειές μας για να μην αγκαλιασουν τον ^τοπο 
μας τα πλοκάμια τής πολυκέφαλης Λερναιας L δρας 
τού ξενικής προελεύσεως, οργανωμένου και μη εγκλή
ματος. 'Η  ’Αστυνομία βεβαίως θά κάνη τό καθήκον 
της. Τό πρόβλημα όμως δεν είναι άστυνομικό, γιά νά 
άντιμετωπισθη με διάφορά Ευρωπαϊκά και μη μέτρα. 
Είναι καθαρά κοινωνικό πού χρειάζεται άμεση λύση 
στά πλαίσια μιας Πανελλήνιου στραυροφοριας. Ας 
μή ξεχνάμε ότι ή κοινωνία μας απο πολλούς και ποικί
λους λόγους έχει δυστυχώς άποπροσανατολισθή άπό 
ένα σύστημα άξιων μέ «οπτικές διαδρομές» προς το 
παρελθόν, παρόν καί μέλλον τού τοπου μας, ο οποίος 
σύμφωνα μέ την πρόσφατη έκφραση τού Πρωθυπουρ
γού κ. Καραμανλή «δεν πρέπει νά γίνη ξέγραφο άμπέλι» 
Μόνο έτσι θά άποκτήσωμε ευαίσθητα άντανακλαστικά 
γιά τον έγκαιρο εντοπισμό καί έξουδετερωση κάθε αντι
κοινωνικής συμπεριφοράς «ημεδαπών καί άλλοδαπών». 
Εύτυχώς ό κύριος κορμός τής Ελληνικής κοινωνίας 
παραμένει απρόσβλητος άπό τις έπιρροες τής ξένης 
έγκληματικότητος. Μέ αύτό όμως δεν σημαίνει 
ότι δέν πρέπει νά ληφθοΰν — παράλληλα μέ αύτά 
πού λαμβάνει ή Πολιτεία — μέτρα σε συνεργασία 
’Αστυνομίας —· Κοινωνίας γιά την άπομόνωση μερι
κών «σκληρών πυρήνων» τού εγχωρίου υποκοσμου,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ
’Ανησυχητικά κρούσματα 

έγκληματικότητος.

ΤΑ ΤΕΑΕΤΤΑΙΑ χρόνια μία νέα μορφή έγκληματικό
τητος άπειλεΐ την κοινωνία μας. Οί έπί Ελληνικού 
εδάφους περιπτώσεις λαθραίας εισαγωγής ή διακινή- 
σεως ναρκωτικών, αυτοκινήτων πολυτελείας, όπλων 
κ.λ.π. καθώς καί οί θρασύτατες ληστείες, άρχαιοκα- 
πηλεΐες, άπάτες, εκβιασμοί, πλαστογραφίες κ.λ.π. 
δείχνουν καθαρά ότι τό οργανωμένο έγκλημα έπιδιώκει 
επίμονα νά μεταφυτευθή στην Χώρα μας. Κάποιος κά
που έγραψε ότι τό φαινόμενο αύτό τής «παρανομίας 
πολυτελείας» δέν είναι Ελληνικό άλλά διεθνές. Και 
παρατηρεί ότι ή 'Ελλάδα δέν μπορούσε να αποτελεση 
«επ’ άπειρον» την εξαίρεση. Γι’ αύτό και υπεκυψε, 
όπως υπογραμμίζει, στον κανόνα, μέ άποτελεσμα να 
άνήκη ήδη στήν χορεία τών «έγκληματικώς» προηγμέ
νων Χωρών. 'Ο ίδιος πάλι προσθέτει, ότι είναι καιρός, 
τά σχετικά μέτρα, νά άκολουθήσουν τον Εύρωπαϊκο 
κανόνα. Πιστεύομε ότι οί δύο αύτοί «κανόνες» έχουν 
ισάριθμες εξαιρέσεις. Μέ άλλα λόγια, δηλαδή, η Ελ
λάδα ούτε «ύπέκυψε» στις ...επεκτατικές βλέψεις τού 
διεθνούς συνδικάτου τής παρανομίας, ούτε χρειάζεται 
νά «καρμπονάρη» τά Ευρωπαϊκά πρότυπα διωξεως τού 
οργανωμένου έγκλήματος, άφοΰ: α) Τό είδος αυτό τού 
έγκλήματος δέν έχει άκόμη «βίζα» γιά μόνιμη εγκατά
σταση στήν Ελλάδα, καί β) Είναι άδιανόητο να ανα
ζητάμε Ευρωπαϊκά συστήματα στήν δίωξη καί κυρίως

πού προσπαθεί νά δημιουργήση πολυδαίδαλες διαβρω- 
τικές δικτυώσεις στά θεμέλια τής έννόμου τάξεως. 
Διαφορετικά αί έπερχόμενες γενεές θά είναι θύματα 
τής κακής τοποθετήσεώς μας άπέναντι στήν πρόληψη 
καί καταστολή τού έγκλήματος. Τότε δυστυχώς ο τοπος 
μας δέν θά είναι προσωρινή πλατφόρμα τού ξένου ορ
γανωμένου έγκλήματος, άλλά μόνιμο διαμετακομιστικο 
του κέντρο, μέ έμάς ακούσιους ή εκουσίους «βασταζους» 
του. "Ας μή ξεχνάμε ότι ή Χώρα μας βρίσκεται στο 
μεταίχμιο τριών ήπείρων. Αυτό σε συνδυασμό με το 
γεγονός τής ραγδαίας έξελείξεώς της, σέ κόμβο έπικοι- 
νωνιών μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως, πρεπει να 
έπαυξάνει τις ανησυχίες μας. Τό τελευταίο είναι ικανό 
νά μάς πείση ότι τό διεθνές συνδικάτο τής παρανομίας 
δέν θά έγκαταλείψη ποτέ τις προσπάθειές του γιά τήν 
δημιουργία μιάς «υποδομής» στήν Ελλάδα.

Παράδειγμα προς αποφυγή.
ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ έλεγαν: «ΗΘΜΟ ΗΟΜΙΝΙ LUPUS» 
(άνθρωπος άνθρώπω λύκος). Οί ίδιοι πάλι είχαν δια
τυπώσει τό γνωστότατο έκείνο «DURA LEX SED 
LEX» (=σκληρός ό νόμος, άλλά νόμος). ’Αλλα τα 
περίφημα έκεΐνα θεσπίσματα τών συγκλητικών ελά
χιστα έξημέρωσαν τά σκληρά Ρωμαϊκα ήθη. Μαλιστα 
άπό τήν έποχή πού άρχισε νά έκδηλώνεται ο γνωστός 
έκτραχηλισμός τους, οί νομικές διατάξεις είχαν γίνει 
«κενόν γράμμα». 'Η  συνέχεια είναι γνωστή. 'Η  άλλοτε 
πανίσχυρη αύτοκρατορία καταποντίστηκε στο χάος
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τής ανυπαρξίας. Αντίθετα το Ρωμαϊκό Δίκαιο όχι μό
νο έπέζησε στους αιώνες, αλλά καί εξακολουθεί να δι
δάσκεται στα Πανεπιστήμια. Κατά μία τραγικά περί
εργη συγκυρία, ένα μεγάλο φάσμα τής σύγχρονης κοι
νωνικής συμπεριφοράς, δεν διαφέρει καί πολύ άπό την 
αντίστοιχη των χρόνων τής Ρωμαϊκής παρακμής. 
"Ωστε λοιπόν ή ιστορία έπαναλαμβάνεται; ’Ό χ ι άκρι- 
βώς. Τα κοινωνικά φαινόμενα λένε οί κοινωνιολόγοι δεν 
άντιγράφονται άπό τούς μεταγενεστέρους αιώνες. 
Απλώς παρουσιάζουν μιά σχετική διαφορά προς τό κα

λύτερο ή το χειρότερο. Πάντως σήμερα τά άντίγραφα 
τών νεαρών «προοδευτικών άμιμητοβίων, τών μαλθα
κών ψευτοδιανοουμένων, τών πρωταγωνιστών στις 
οργιαστικές διασκεδάσεις, καί τόσων άλλων έκπροσώ- 
πων τής ήθικά ξεπεσμένης Ρώμης, τά συναντάμε σέ 
κάθε βήμα μας. Πρόκειται γιά τούς («απελεύθερους» 
πολίτες τής διαμαρτυρίας καί τής καχυποψίας γιά κάθε 
τι τό άληθινά άνθρώπινο. Έπιμένομε στον χαρακτηρι
σμό «απελεύθεροι» άφοϋ οί σύγχρονες έξεζηεημένες 
αντιλήψεις προβλέπουν «άπελευθερώσεις» πού ούτε 
λίγο ούτε πολύ φέρνουν τον άνθρωπο στο επίπεδο τοϋ 
«θαυμαστού κόσμου τών ζώων».. Καί μία διευκρίνηση: 
’Απελεύθεροι στήν αρχαία Ρώμη ονομάζονταν οί πρώην 
δούλοι. ’Αλλά «τί Λωζάνη τί Κοζάνη» καθώς λένε ή 
μάλλον τραγουδάνε σήμερα. Οί σημερινοί δούλοι τών 
παθών τους, είναι καί αυτοί «άπελεύθεροι» ή «ύπό 
απελευθέρωσιν» άκόμη καί άπό τις πιο στοιχειώδεις 
κοινωνικές, οικογενειακές, ή νομικές υποχρεώσεις γιά 
την κοινή λογική, «καταπιέσεις» γιά τήν δική τους λογι
κή τού παραλόγου. Καί νά σκεφτή κανείς ότι γιά νά 
δημιουργηθή ή σημερινή κοινωνία τών σοβαρών, υπευ
θύνων καί έλευθέρων άνθρώπων, πέρασαν ολόκληρες χ ι
λιετηρίδες.

Τό οργανωμένο έγκλημα και ό Νόμος.

Κάτω άπό τις άπαράδεκτες αύτές συνθήκες τής 
σύγχρονης κοινωνικής Βαβέλ, έπόμενο είναι νά βρί
σκουν ιδανικές συνθήκες δράσεως τά φύσει καί θέσει 
κακοποιά στοιχεία. ’Έ τσι τό οργανωμένο έγκλημα φτά
νει πολλές φορές στο σημείο νά δημιουργή προγεφυ
ρώματα άκόμη καί μέσα σέ κρατικούς μηχανισμούς. Τό 
συστατικά δηλαδή στοιχεία τού εγκεφάλου τής κάθε 
κοινωνίας. Τά πολύτιμα άγαθά τής έλευθερίας καί ισο
νομίας γίνονται επικίνδυνα όπλα στά χέρια τών διαφό
ρων «μαιτρ» τού εγκλήματος. 'Η  ίδια κατάχρηση πα- 
ρατηρεϊται καί στις περιπτώσεις έπιεικείας τής Πολι
τείας στήν επιβολή καί τήν έκτάτη τών ποινών. Βε
βαίως ή επιείκεια άποτελεϊ βασικό λειτουργικό στοι
χείο κάθε εύνομουμένης κοινωνίας. 'Ωστόσο τά όρια 
της δέν πρέπει νά είναι άπεριόριστα ιδίως στις περι
πτώσεις τών υποτροπών εγκληματιών. ’Αρκεί νά ση- 
μειωθή ότι άκόμη καί ή Βίβλος, τό θεόπνευστο αυτό 
θησαύρισμα άγάπης, άνοχής καί συγχωρήσεως, παραγ- 
γέλλει νά «τιμωροΰμεν τούς άτάκτους ίνα μή ύπεραί- 
ρωνται». Συμπέρασμα: 'Η  επιείκεια στήν επιβολή καί 
έκτιση ώρισμένων καταδικαστικών ποινών, είναι δυ
νατόν νά προκαλέση στά μέλη μιάς κοινωνίας άβλυνση 
στήν έκτίμηση τής σοβαρότητος τού εγκλήματος καί 
έπικίνδυνη ήθική κατολίσθηση. Διαφορετικά δέν εξη
γείται γιατί σήμερα θεωρείται τό πιο φυσιολογικό 
πράγμα τού κόσμου ό,τι μέχρι χθές ήταν αντίθετο μέ 
τον Νόμο καί τήν ήθική. Καί φυσικά δέν μιλάμε γιά 
θέματα μόδας ούτε πιστεύομε ότι ή εξέλιξη τού άνθρώ-

που πρέπει νά γίνεται μέ ταχύτητα...αραμπά. Τό θέμα 
μας είναι οί κοινωνικές επιρροές στήν εγκληματικότητα 
καί τρόπος άντιμετωπίσεώς της. Θά άναρωτηθή ίσως 
κάποιος: Καί αυτός ό σύγχρονος μορφωτικός κατακλυ- 
σμος; Δεν αποτελεί τροχοπέδη στήν παρανομία; 
Δυστυχώς οχι. Τά ενδιαφέροντα τής σημερινής πολυ
θόρυβης και άλοπρόσαλλης καταναλωτικής κοινωνίας 
είναι στραμμένα σέ άμετακίνητα ύλοζωϊστικά ταμπλώ. 
Αυτό συμβαίνει κατά κανόνα. Οί άπαρασάλευτες ήθικές 
αξίες θεωρούνται πιά ξεπερασμένα ταμπού.

Μόρφωση καί ηθική.
Παλαιότερα οί κοινωνιολόγοι καί έγκληματολόγοι 

υποστήριζαν ότι ή άμάθεια είναι μία άπό τις βασικές 
αίτιες πού συντελούν στήν αύξηση τής έγκληματικό- 
τητος. "Αν αύτό είναι άλήθεια, τότε σέ κάθε άναπτυγμέ- 
νη Χώρα, ή στάθμη τής έγκληματικότητος. θά έπρεπε 
σταδιακά νά υποχωρεί. Σήμερα όμως παρατηρείται 
ακριβώς τό άντίθετο. Κάποτε έλεγαν ότι «άνοίγοντας 
ένα σχολείο κλείνομε μιά φυλακή». Ναι άλλά πόσες 
χιλιάδες νέοι δέν εγκληματούν ή προετοιμάζονται νά 
εγκληματήσουν άπό τήν εποχή πού κάθονται άκόμη 
στα Σχολικά θρανία: Καί πόσες άλλες χιλιάδες πού 
διαθέτουν Πανεπιστημιακή μόρφωση δέν άποτελοΰν 
τους έγκεφάλους σέ διάφορα πολυεθνικά συνδικάτα 
τής παρανομίας;

'Η  σχέση λοιπόν μεταξύ γραμματικής .μορφώσεως 
καί ήθικής δέν διέπεται άπό σταθερούς νόμο,υς. Εΐδικώ- 
τερα ή έπίδραση τής πρώτης πάνω στή δεύτερη δέν 
έχει πάντα ήθικοπλαστικές έπιρροές. Μέ αύτό βέβαια 
δέν σημαίνει οτι ένας άνθρωπος άνωτέρας μορφώσεως 
είναι άπίθανο νά είναι ήθικός. Αύτό όμως δέν οφείλεται 
στήν ήθικοπλαστική έπίδραση τής μορφώσεως στον 
χαρακτήρα του άλλά στο φυσικό προσόν του νά γεννηθή 
με φυσικές προδιαθέσεις καί νά άναπτυχθή άνάμεσα 
σέ ένάρετο οικογενειακό περιβάλλον. Πάνω σ’ αύτό 
ό αείμνηστος ’Αντιστράτηγος—’Αρχηγός Χωροφυλα
κής Φώτιος Ζήρος έχει δώσει τον άκόλουθο ορισμό: 
«"Οταν ένα παιδί—έγραφε τό 1927—εις μέν τούς κόλ
πους τής οικογένειας του έχει μόνον παραδείγματα 
ακολασίας καί έπονειδίστου συμπεριφοράς καί εις 
τούς κύκλους τής Πολιτείας άδιστάκτους άρριβισμούς, 
όσα ήθικά άξιώματα καί αν άκούση εις τό Σχολεΐον, 
θα περάσουν άπό τά αύτιά του ώς άνεμος καί δέν θά 
θίξουν ούδέ μίαν ίνα τού έσωτερικοΰ του κόσμου...».

Κλείνομε τό σημείωμα αύτό μέ τον έπίλογο ενός 
σχολίου τής Πατρινής έφημερίδος «Πελοπόννησος». 
Τό διαλέξαμε άνάμεσα σέ πολλά ’Αθηναϊκά δημοσιεύ
ματα επειδή είναι ή άντιπροσωπευτική θά λέγαμε 
φωνή τού Επαρχιακού τύπου στο θέμα «Σταυροφορία 
γιά τήν πάταξη τής έγκληματικότητος». Γράφει λοι
πόν ό σχολιογράφος τής «Πελοποννήσου»: «...Είναι 
χρέος μας νά βοηθήσωμεν μέ κάθε τρόπον τό έργον τής 
’Αστυνομίας. ’Έ τσι θά έξασφαλίσωμεν τήν δυνατότητα 
τής ήρεμίας, πού θά έπιτρέψη τήν άναπόσπαστον έπί- 
δοσιν εις τάς έπαγγελματικάς μας ύποχρεώσειε. Εις 
τά καθήκοντα τών Ελλήνων προστίθεται καί ή ύπο- 
στήριξις τών Σωμάτων ’Ασφαλείας διά νά άποφύγωμεν 
μελλοντικάς δυσαρέστους στυνεπείας τής παρούσης 
άδιαφορίας μας. Διά νά μή μεταβληθώμεν εις έρμαια 
γκαγκστερικών έκβιασμών. Καί διάνά μή θρηνήσωμεν 
θύματα ληστρικών προσπελάσεων...».

Ό  Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Α ΜΕ Σ ΟΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΙ

" Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε , ,

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

Μ Ι Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

Και Λάλι
«τά τρομερά παιδιά»

Χαρά ΘεοΟ νά βλέπη καί ν’ άκούη 
κανείς τά παιδάκια πού, μέ τις ποδίτσες 
τους, γυρίζουν χαρούμενα άπ’ τό Σχο
λειό τους στο σπίτι. Γίνεται καί αύτός 
μέ τό νοΰ του, γιά μιά στιγμή, μόνο γιά 
μιά στιγμή, μικρό σκολιαρούδι πού 
τοϋρχεται νά τρέξη καί νά ξεφωνίση στούς 
δρόμους. Έρχεται όμως άμέσως μετά 
ή αμείλικτη πραγματικότητα καί τόν 
προσγειώνει. Έ τσ ι.......  άνώμαλα προσ
γειώθηκε κΓ ό έπικεφαλής τού πληρώ
ματος τού περιπολικού αυτοκινήτου, 
σάν άκουσε τήν έντολή τού Κέντρου:
—’Από Κέντρον ένα πρός 1-4-16.
—Διαβίβασε, Κέντρον.
—Μεταβήτε Καποδιστρίου 18, Αιγάλεω 
Μικρός άνέβηκε σέ δένδρο. 'Υπάρχει 
κίνδυνος άτυχή ματος.
—Έλήφθη. Μεταβαίνομε.

Πραγματικά σέ λίγο τό περιπολικό 
βρισκόταν στον τόπο.... άναρριχήσεως 
τού μικρού. Ό  έπικεφαλής Ενωμοτάρ
χης φαντάστηκε ότι ό μικρός διαβολάκος 
θέλησε νά έπιδείξη στούς συντρόφους 
του τις άναρριχητικές του ικανότητες 
καί άφοΰ άνέβηκε δέν τά κατάφερνε καλά
στις....... καταβάσεις. Όμως έπεσε έξω.
Γιατί ό μικρός όχι μόνο άπέκρουε κάθε 
βοήθεια νά κατεβή, άλλά άπειλοΰσε 
κιόλας ότι θά πέση άπ’ τό δένδρο.

Καί ή αιτία ποιά θαρρείτε ότι ήταν; 
ένα μεγαλοπρεπέστατο τεσσάρι πού πή
ρε στήν άριθμητική!

Χρησιμοποίησε όλα τά θεμιτά καί 
άθέμιτα μέσα ό Ενωμοτάρχης, γιά νά 
καταφέρη τό πιτσιρίκο νά κατεβή. ’Ακό
μα καί «πλαστογραφία» στό τετράδιο 
γραφής τού ύποσχέθηκε. Κάποτε τόν 
έπεισε τελικά καί σάν πραγματικός αίλου
ρος βρέθηκε στή στιγμή στό δρόμο.

Εκείνη τήν ήμέρα ό πιτσιρίκος πήγε 
καμαρωτός—καμαρωτός, καί «κατ’ έξαί- 
ρεσιν» μέ τό περιπολικό τής Χωροφυλα
κής στό σπίτι του. Ή  μάνα του είχε λα- 
χταρήσει πραγματικά άπ’ τήν άργοπο- 
ρία του. Καί ή λαχτάρα της έφτασε
στό κορύφωμά της σάν τόν είδε....... έπο-
χούμενο.

Ό  ’Ενωμοτάρχης όμως έσπευσε νά 
τήν καθησυχάσει, άναφέροντάς της όλο 
τό «ιστορικό» τής ύποθέσεως. Καί ό 
μικρός θά γλύτωνε τό ξύλο γιά τόν κακό 
βαθμό πού πήρε, θά τό έτρωγε όμως γιά 
τό τολμηρό του «έγχείρημα» αν δέν 
έπενέβαινε ψύχραιμα ό 'Υπαξιωματικός.

’Αφού μάλιστα ήρέμησαν τά πνεύματα, 
βρήκε τόν τρόπο νά κάμη ένα μικρό 
μάθημα στή μάνα γιά τόν «άντιπαιδαγω- 
γικό τρόπο» πού μεταχειριζόταν γιά τό 
παιδί της.

Κι’ όταν τό περιπολικό ξεκίνησε γιά 
κάποιο άλλο «περιστατικό», ό μικρός 
δέν παράλειψε νά κλείση ένα νέο «ραντε
βού» μέ τούς σωτήρες του.

Συγκεκριμένα άκούστηκε νά τούς ξε- 
προβοδίζη μέ τά έξής λόγια.
—Νά πάτε στό καλό, παιδιά! Καί νά 
ξέρετε ότι, άν πάρω πάλι κακό βαθμόν
θά σάς περιμένω ξανά στό δέντρο.......

Αύτά είναι τά τρομερά παιδιά τής 
έποχής μας.

Ή  «υποδοχή» τοϋ πεθερού

Ταραγμένη ήταν ή γυναικεία φωνή 
πού κάλεσε στό τηλέφωνο τήν Άμεσο 
’Επέμβαση:
—Τό 109 έκεϊ;
—Μάλιστα. Σάς άκούμε.
—’Ελάτε γρήγορα!
—Πού ν’ άρθουμε;
—’Εδώ στό σπίτι μου. Άγιας Αναστασί

ας 1 .......... Νέα Λιόσια.
—Τί συμβαίνει;
—Δέν ξέρω.
-—Μά γιά νάρθουμε, πρέπει νά ξέρουμε 

τί συμβαίνει.
—Τί νά σάς πώ; Τό μόνο πού ξέρω είναι 

ότι γίνεται χαλασμός κόσμου.
—Άπό τί;
—Ξέρω κι’ έγώ. Βαρελλότα είναι, χει

ροβομβίδες, βόμβες, όλμοι; Πάντως 
διεξάγεται κανονική μάχη μέ πραγμα
τικά πυρά. Ίσως νά ύπάρχουν καί
θύματα.......

-—Σοβαρά μιλάτε;
—Βεβαίως, κύριέ μου!
—Καλώς, έρχόμαστε άμέσως.

Λίγα δευτερόλεπτα μεσολάβησαν καί 
τό περιπολικό βρισκόταν στό πεδίο τής 
μάχης. Ή  άτμόσφαιρα ήταν θολή άκόμα 
καί μύριζε έντονα «μπαρούτι».

Άκοΰτε τί είχε συμβεΐ: Ό  πεθερός 
ύστερα άπό μερικά χρόνια άποφάσισε 
νά έπισκεφθή τό γαμβρό του, μέ τόν 
όποιον δέ βρισκόταν σέ άγαθές σχέσεις: 
Όταν λοιπόν, πάτησε τό πόδι του στό 
κεφαλόσκαλο, ό γαμβρός του θέλησε νά
έκδηλώση τή ....... χαρά του μέ τήν........
έκρηξη αυτοσχεδίων κροτίδων. ’Επίσημη 
δηλαδή υποδοχή. Κάτι άνάλογο μέ τούς

κανονιοβολισμούς τού παληοΰ καιρού. 
Θά πήτε, βέβαια, ότι αύτή δέν ήταν ύπο- 
δοχή πεθερού, άλλά παλαιού πολεμιστοΰ! 
Ά λλο αύτό. Πάντως τού πεθερού τού 
κόπηκε ή χολή. Καί φυσικά ύστερα άπ’
αύτό τό ....... μπαρουτοκάπνισμα δέν θά
άποτολμήση άλλη έπίσκεψη. Πράγμα 
πού έπεδίωκε ό γαμβρός.

Μπορείτε όμως νά φανταστήτε τ ί .......
πολεμικό ύλικό έπρεπε νά χρησιμοποιη- 
θή, άν έπρόκειτο γιά έπίσκεψη πεθεράς; 
Πάντως, ύστερα άπό αύτό τό περιστατικό, 
πού είχε σάν συνέπεια τή σύλληψη τού 
γαμβρού, νομίζω ότι Κάποιος, έπί τέλους, 
βρέθηκε νά βγάλη τό άχτι του γιά λο
γαριασμό όλων σας!

Επίσης πρέπει νά κάνουμε μιά σύσταση 
στούς πεθερούς καί τις πεθερές: Όταν 
έπισκέπτεσθε τό γαμβρό σας, δέν ξέρετε 
τί μπορεί νά συμβή. Γιά καλό καί γιά 
κακό, λοιπόν, φοράτε πλήρη πολεμική 
έξάρτηση.......

"Ενας πίθηκος 
στήν κρεββατοκάμαρα

Ή  Άμεσος Έπέμβασις είναι ή Υπη
ρεσία πού άντιμετωπίζει τά πιό περίεργα 
περιστατικά. Μερικά άπ’ αύτά ξεπερνούν 
καί τήν πιό τολμηρή φαντασία. Δείγματα 
σάς έχουμε δώσει άρκετά μέχρι σήμερα 
άπ’ αύτή έδώ τή στήλη. Θά προσθέσουμε 
άλλο ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. 
Συνέβη στήν Νέα Φιλαδέλφεια. Είχε 
άρχίσει νά πέφτη τό σκοτάδι τής νύχτας. 
Ή  Νοικοκυρά ισογείου σπιτιού βρισκό
ταν στήν κουζίνα καί άσχολεϊτο μέ τή 
λάτρα. Σέ κάποια στιγμή μπήκε στήν 
κρεββατοκάμαρα, όπου βρέθηκε μπροστά 
σέ κάτι τό άφάνταστο: Ένας πίθηκος 
είχε ξαπλώσει μ’ όλη του τήν άνεση 
στό κρεββάτι. Έντρομη οπισθοχώρησε 
καί έβαλε τις φωνές. Έτρεξαν οί γειτό- 
νισσες, είδαν καί δέν πίστευαν στά μά
τια τους. Καί φυσικά έκλήθη ή Άμεσος 
Έπέμβασις, πού κι’ αύτή τή φορά, όπως 
όλες τις φορές, δέν άρνήθηκε τις ύπηρε- 
σίες της.

"Οπως διαπιστώθηκε τό χαριτωμένο— 
άλλά καί άρκετά έξαγριωμένο—άνθρω- 
ποειδές είχε δραπετεύσει άπό κάποιο 
τσίρκο τής Νέας Φιλαδέλφειας, στήν
προσπάθειά του νά βρή τόν....... παληό
έαυτό του καί νά....... άποτινάξη τήν
άνθρώπινη κυριαρχία. Φαίνεται ότι καί
αύτό είχε βαρεθή τήν....... άνθρώπινη
ζούγκλα τών μεγαλοπόλεων καί είχε 
νοσταλγήσει τό πραγματικό φυσικό του 
περιβάλλον.

Τελικά οΐ άνδρες τού περιπολικού 
ειδοποίησαν τόν διευθυντή τού τσίρκου, 
ό όποιος κατάφερε νά ύποτάξη τόν πίθηκο 
καί νά άποδώση τή χρήση τής κρεββατο- 
κάμαρας στήν κυρία.
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Τ ήν μεγαλειώδη καί επιβλητι
κήν πορείαν τοΰ ανθρώπου 
προς τήν πρόοδον καί τόν 

πολιτισμόν υπονομεύει ένας Απαί
σιος καί θανάσιμος εχθρός, ό όποιος 
καθημερινώς κατακτά έδαφος καί 
γίνεται ισχυρότερος. Στόχος τοΰ 
έχθροϋ αύτοϋ είναι ό άνθρωπος. Σκο
πός του ή προσβολή καί καταστρο
φή τής ψυχικής καί σωματικής 
υγείας, τής πνευματικής καί διανο
ητικής άρτιότητος κάθε Ανθρώπου. 
Δέν κάνει διάκρισιν ούτε φύλου καί 
ήλικίας, ούτε Αξιώματος καί μορ- 
φώσεως. Πλησιάζει κάθε άνθρωπον 
μέ τήν γοητείαν τοΰ όνείρου, τόν 
προσβάλλει μέ τήν γλυκύτητα τής 
μαγείας καί, τελικώς, τόν καταστρέ
φει μέ τήν σκληρότητα τοΰ δολο
φόνου. Αιχμαλωτίζει τήν θέλησιν 
καί παραλύει τήν βούλησιν, εκτο
πίζει τήν συνείδησιν καί καταργεί 
τήν προσωπικότητα. Καταρρακώ
νει τόν άνθρωπον καί τόν ρίχνει 
άλυσσοδεμένον εις μίαν κόλασιν 
λουλουδιών, εις ένα άνύποπτον 
βόρβορον, σκεπασμένον μέ πολύ
χρωμα καί εύοσμα άνθη... Τί είναι, 
τέλος πάντων, αύτή ή κόλασις των 
λουλουδιών; Είναι τά ν α ρ κ ω τ ι- 
κά. Πρόκειται περί τής μάστιγος 
τών ναρκωτικών, ή όποια πλήττει 
Ανηλεώς τά άνθη, τάς ρίζας καί τά 
βάθρα τής κοινωνίας. Ό  λευκός 
θάνατος, μέ τό Απατηλόν προσω- 
πεΐον μιας ρομαντικής καί ονειρώ
δους εύτυχίας, πλανάται επάνω εις 
τάς κεφαλάς κυρίως τών νέων καί 
οδηγεί τά θύματά του είς τήν μαύ- 
ρην κόλασιν τών ναρκωτικών, όπου 
συντελεΐται ή ψυχική έξαχρείωσις, 
ή πνευματική καταρράκωσις καί ό 
βιολογικός έκφυλισμός. Είς πολλάς 
χώρας ή χρήσις τών ναρκωτικών, 
ή τοξικομανία, κάμνει θραϋσιν. 
Κυβερνήσεις καί κοινοβούλια, κοι
νωφελείς οργανισμοί καί πνευμα
τικά ιδρύματα, έξεγείρονται καί 
μάχονται ήδη κατά τής μάστιγος 
αυτής, ένώ παραλλήλως διατίθενται 
τεράστια ποσά καί δυνάμεις καί 
ύπηρεσίαι διώξεως κατά τοΰ άνθρώ- 
ποκτόνου τούτου κακοΰ. Είς τόν 
Ο.Η.Ε. ύπάρχει ειδική έπιτροπή 
έπί τών ναρκωτικών, ή όποίά μελε
τά τό όλον θέμα καί ή όποια δέν 
γνωρίζομεν, ποια τελικώς, μέτρα

ί>
Οί τεχνητοί παράδεισοί πρώτα. "Υστε- 

ρα ή έξαθλίωσις καί 6 αργός θάνατος γι' 
αυτόν πού έκανε τό λάθος να γενθή τόν 
λευκό θάνατο τών ναρκωτικών.

ναρκπτικα: ο λευκός θανατος

Ή κόλασιο 
τών λουλουΰιών

Παν. Αρχιμανδρίτου 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ

Ή κατά τό πρόσφατον παρελθόν έξάρθρωσις ύπό τών 'Υπηρε
σιών 'Ασφαλείας Χωροφυλακής διαφόρων συμμοριών άδιστάκτων 
άνθρώπων, οι όποιοι εμπορεύονται κατά τρόπον άναίσχυντον 
τόν λευκόν θάνατον τών ναρκωτικών, φέρει εις τήν επιφάνειαν 
ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, τό όποιον ενδιαφέρει άμεσα 
δλους τούς Έλληνας καί τούς καλεί είς συναγερμόν πριν ό 
ύπουλος εχθρός άλωση τήν νεολαίαν τής Πατρίδος μας.
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θά λάβη καί πώς θά τά έφαρμόση. 
Τά ναρκωτικά είναι ένα σύνολον ποι
κίλων φυσικών καί χημικών ουσιών, 
αίόποΐαιμέ βάσιν τό δπιον χρησι
μοποιούνται άπό τόν άνθρωπον, 
διά νά έπιτύχη καταχρηστικώς μίαν 
ήδονιστικήν ψυχικήν καί σωματι
κήν κατάστασιν, έστω καί προσω- 
ρινώς. Διά νά καταλάβη κανείς τί 
είναι τό δπιον, άρκεΐ νά σκεφθή 
τήν υβριστικήν παρομοίωσιν τοϋ 
άθεϊστοΰ Μάρξ, ό όποιος, πλανώ- 
μενος βεβαίως, διά νά χρησιμοποιή- 
ση βαρύτερον καί χειρότερον χα
ρακτηρισμόν κατά τής θρησκείας, 
είπεν δτι «ή θρησκεία είναι τό ό- 
πιον τοϋ λαοΰ». Τό δπιον, βεβαίως, 
δηλητηριάζει καί άποκοιμίζει τόν 
άνθρωπον, ενώ ή θρησκεία, άντι- 
θέτως, τόν άφυπνίζει καί τόν άνα- 
γεννά. Τά ναρκωτικά,, δπως άπο- 
φαίνωνται κορυφαίοι ειδικοί, κα
ταστρέφουν δλα τά κοινωνικά συ
ναισθήματα τοϋ άνθρώπου καί τόν 
υποδουλώνουν εις τυφλά καί σκο
τεινά πάθη, μέχρι πλήρους έκμη- 
δενίσεως τής προσωπικότητάς του. 
Επιβάλλουν εις τόν άνθρωπον κα
θεστώς πλήρους έξαρτήσεως, άπό 
τό όποιον ή άπαλλαγή είναι σχεδόν 
άδύνατος. Καί αυτή ή ιατρική μέ 
τά πλέον σύγχρονα μέσα άδυνατεϊ 
νά θεραπεύση τούς ναρκομανείς. 
Διότι δέν προσβάλλεται, άπλώς, 
ένα δργανον τοϋ σώματος ή μία 
«τάσις» τής ψυχής, άλλά δηλη
τηριάζεται, εις βάθος καί έκτασιν, 
δλη ή ψυχοσωματική ένότης τοϋ 
άνθρώπου. Είναι τόσον ισχυρός ό 
έθισμός τοϋ οργανισμού καί τής 
ψυχής καί τόσον άπόλυτος καί 
άκαταμάχητος ή έξάρτησις τοϋ 
ναρκομανούς άπό τάς τοξικάς αύ- 
τάς ούσίας, ώστε κάθε στέρησις ή 
διακοπή τής χρήσεως αυτών νά 
δημιουργή εις τόν πάσχοντα άντι- 
δράσεις τόσον ίσχυράς καί ακραίας, 
ώστε νά φθάνη μέχρι έγκλήματος 
καί αυτοκτονίας. Ή  πορεία προς 
τά ναρκωτικά είναι μονόδρομος. 
Μετάνοια, καί επιστροφή άδύνατος 
καί ή διέξοδος άνύπαρκτος. Υπάρ
χει μόνον έξοδος έκ τής ζωής...

Ή  χρήσις καί ή διάδοσις τών 
ναρκωτικών δεν άποτελεΐ μεμονω- 
μένον καί άνεξάρτητον φαινόμενον. 
Σχετίζεται μέ πλήθος άλλων προ
βλημάτων, τά όποια είναι κυρίως 
ψυχολογικά. "Ολοι οί άρμόδιοι 
συμφωνούν καί υποστηρίζουν δτι 
τά αίτια τής ναρκομανίας είναι ή 
διαταραχή τής προσωπικότητος. 
δηλ. ή τάσις τής φυγής άπό τήν 
πργματικότητα καί τήν ευθύνην.

'Υπάρχουν βεβαίως, καί οί τυχο- 
διώκται τής «έπιστήμης» καί οί 
κομπογιανίται τής «ψυχιατρικής», 
οί όποιοι υποστηρίζουν δτι τά ναρ
κωτικά δημιουργούν εις τόν άνθρω
πον ψυχική ευφορίαν καί ευεξίαν 
καί επαυξάνουν τήν διανοητικήν 
έπίδοσιν αύτοϋ. Αλλά ό ισχυρι
σμός αυτός άποτελεΐ δόλωμα διά 
νά προσελκύωνται τά θύματα, νά 
παγιδεύωνται καί νά οδηγούνται 
τελικώς εις τά άντρα τών χασισο
ποτείων. "Οσοι άγύρται επικαλούν
ται τόν ισχυρισμόν αυτόν πρέπει νά 
γνωρίζουν δτι επιχειρούν βιασμόν 
τών ψυχοδιανοητικών λειτουργιών 
καί άκρωτηριασμόν τής άνθρωπί- 
νης προσωπικότητος. Καί ομοιάζει 
ή περίπτωσις αυτή μέ εκείνη, κατά 
τήν όποιαν άνοίγει κανείς μέ άντι- 
κλείδι τήν κλειδαριά, άλλά συγχρό
νως καταστρέφει καί τόν μηχανι
σμόν της, ώστε νά μή δέχεται κατό
πιν τό κανονικό της κλειδί. Παρα
μένει, λοιπόν, άτρωτος ή ετυμηγο
ρία τής έπιστήμης δτι τά ναρκωτικά 
άποτελοϋν μέσον αυτοκτονίας. 
Πολλοί καταφεύγουν εις αύτά 
διά νά άπαλλαγοΰν άπό διαφό
ρους καταπιεστικός, ψυχικάς καί 
συναισθηματικός καταστάσεις καί 
άλλοι διά νά χάσουν τήν αΐ- 
σθησιν τής πραγματικότητος καί 
νά άνακαλύψουν νέας καί εντό
νους συγκινήσεις καί έμπειρίας. 
Οί νέοι δμως χρησιμοποιούν τά 
ναρκωτικά διά νά τονίσουν τήν 
ώρίμανσιν καί άνεξαρτησίαν των. 
'Υπάρχουν βεβαίως, καί δευτερεύ- 
ουσαι -η συμπληρωματικοί αίτίαι, 
δπως ή περιέργεια, ή αναστροφή, 
ή άπογοήτευσις, τά προσωπικά 
άδιέξοδα κ.λ.π. "Ολα αύτά χαρακτη
ρίζουν τήν έσωτερικήν κρίσιν καί 
άταξίαν τοϋ σημερινού άνθρώπου.

Καθημερινώς, σχεδόν μάς πα
ρουσιάζει ό τύπος εντυπωσιακός 
πληροφορίας καί φωτογραφίας, εις 
τάς όποιας φαίνεται καθαρά δτι τά 
ναρκωτικά δέν είναι μία «μπάρα 
πού θά περάση». Δέν είναι μία μό
δα, δπως οί μακρυμάλλιδες, ή κανέ
να άλλο διερχόμενον φαινόμενον 
κοινωνικής συμπεριφοράς. Ά λλ’ 
άποτελοϋν μόνιμον καθεστώς μέ 
κυριαρχικά δικαιώματα εις δλην 
τήν προσωπικότητα τοϋ άνθρώπου. 
Ό  ναρκομανής είναι ένας μελλο
θάνατος, ένας έθελοντής τοϋ θανά
του. Μέ ρυθμόν έπιταχυνόμενον 
βαδίζει πρός τό τέλος τής ζωής του. 
Ό χ ι ή έπιστροφή, άλλ’ οϋτε ή 
συγκράτησίς του είναι δυνατή. Δέν 
υπάρχει περιθώριον συγχωρήσεως

διά τόν ναρκομανή, διότι είναι ήδη 
«συγχωρημένος». Ό  έγκλεισμός 
των εις ειδικά θεραπευτήρια είναι 
άδύνατος καί κάθε θεραπευτική 
άγωγή άπο βαίνει άκαρπος καί μα- 
ταία. Ή  μόνη λύσις είναι ή πρό- 
ληψις. Διότι τό πρώτον λάθος είναι 
καί τό τελευταΐον. Κάθε άτομον 
οίουδήποτε φύλου, ήλικίας, μορ- 
φώσεως καί κοινωνικής τάξεως εί
ναι δυνατόν νά γίνη θΰμα τής ναρ
κομανίας. Βεβαίως, υπάρχουν άκό- 
μη εις τόν έλληνικόν λαόν ισχυρά 
έρείσματα οικογενειακών, θρη
σκευτικόν' καί έθνικών παραδό
σεων καί άξιών, άλλά οϋτε τόσον 
ισχυρά είναι δσον νομίζομεν, οϋτε 
άρκοΰν διά τήν άναχαίτισιν τοϋ 
έπερχομένου κύματος. Ή  Αστυνο
μία έξουδετερώνει έτησίως σαράντα 
περίπου σπείρες λαθρεμπόρων ναρ
κωτικών. Εφέτος είσήλθαν εις 
τήν χώραν μας τέσσαρα έκατομμύ- f  
ρια τουρΐσται. Έξ αύτών, πολλοί 
άλητοτουρΐσται μεταφέρουν εις τάς 
άποσκευάς των όλίγα δολλάρια 
καί πολά μικρόβια, μέ τά όποια 
μολύνουν τήν έλληνικήν ζωήν. Τά
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Θύματα πολλές φορές τών αδίστακτων 
εμπόρων τοϋ λευκού θανάτου είναι οί νέοι. 
Ή  μειωμένη άντίατασις στον πειρασμό 
τής δοκιμής καί ή άγνοια οδηγούν σέ 
ολέθρια αποτελέσματα.

αντιστασιακά αποθέματα τοϋ λαοϋ 
συνεχώς μειοϋνται καί αί άντιρρο- 
πικαί ήθικαί καί πνευματικοί δυνά
μεις συνεχώς χαλαροϋνται.

"Οπως έλέχθη προηγουμένως, τά 
ναρκωτικά, άπό τά «μαλακά» έως τά 
πλέον «σκληρά», δέν άποτελοϋν 
μεμονωμένον γεγονός, άλλά μέρος 
καί άποκορύφωμα μιας γενικωτέρας 
μολύνσεως καί έκλύσεως τών ήθών. 
’Αλκοολισμός καί χαρτοπαιξία, 
πορνοθέαμα καί σεξομανία, σω
ματεμπορία καί βία, άδίστακτος 
κερδοσκοπία καί έκμετάλλευσις, 
άποτελοϋν τάς προφυλακάς καί τό 
υπέδαφος τών ναρκωτικών. Συνε
πώς επιβάλλεται ό έλεγχος καί ή 
θεραπευτική άντιμετώπισις όλων 
αύτών τών πληγών αί όποΐαι βασα
νίζουν καί κατατρώγουν τό σώμα 
τής κοινωνίας. Καθημερινώς γίνε

ται λόγος περί μολύνσεως τής άτμο- 
σφαίρας καί ρυπάνσεως τοϋ περι
βάλλοντος καί προτείνονται καί 
λαμβάνονται διάφορα μέτρα διά 
τήν προστασίαν τής υγείας καί τής 
ζωής τοϋ άνθρώπου. Ά λλ’ υπάρ
χει χειροτέρα μόλυνσις άπό αύτήν 
πού προκαλοϋν τά ναρκωτικά; 'Υ
πάρχει χειρότερος εχθρός διά τόν 
άνθρωπον καί τήν κοινωνίαν; Είναι 
εκπληκτικόν, άλλ’ άπολύτως άλη- 
θές, ότι τόσον βαθειά προσβάλλε
ται καί καταστρέφεται ό τοξικομα
νής, ώστε νά αισθάνεται τόν έαυτόν 
του εχθρόν τής κοινωνίας καί νά 
κατέχεται άπό τήν μανίαν νά μετα- 
δίδη τό πάθος του καί εις άλλους. 
Δι’ αύτό άκριβώς ή καταπολέμησις 
τών ναρκωτικών άποτελεΐ έργον καί 
καθήκον όλων τών υπευθύνων άν- 
θρώπων μέ πλήρη έφαρμογήν τοϋ 
πνεύματος τής συλλογικής ευθύνης. 
Προς τό παρόν, δυστυχώς, μόνον 
άστυνομικά καί δικαστικά μέτρα 
λαμβάνονται χωρίς νά παρέχουν 
καί πολλάς εγγυήσεις περί τής άπο- 
τελεσματικότητος αυΐών. Χρειά
ζεται διαρκής καί μόνιμος σταυρο

φορία διαφωτίσεως. Διότι τρεις 
είναι κυρίως οί πρωτογενείς λόγοι 
διά τούς όποιους καταφεύγει ή 
παρασύρεται ό άνθρωπος εις τάς 
ναρκωτικός ουσίας:

Ή  άγνοια, ή περιέργεια καί ή 
ψυχική άνάγκη.

'Υπάρχει πρόβλημα ναρκωτικών 
εις τήν χώραν μας; Δικαιολογείται 
άνησυχία; Επιβάλλεται έπαγρύ- 
πνησις; 'Η Ελλάς, ώς γνωστόν 
λόγφ γεωγραφικής θέσεως, άποτε
λεΐ διαμετακομιστικόν κέντρον ναρ
κωτικών. Συγχρόνως δέ, λόγω τοϋ 
μεγάλου καί άνεξελέγκτου άλητο- 
τουριστικοϋ ρεύματος, γίνεται προ- 
οδευτικώς τόπος εύρυτάτης κυκλο
φορίας καί καταναλώσεως ναρκω
τικών. Καθημερινώς δημοσιεύει ό 
τύπος ειδήσεις καί φωτογραφίας 
περί συλλήψεως χασισεμπόρων, 
περί κατασχέσεως μεγάλων ποσο
τήτων όπίου καί άνακαλύψεως δυ
σωνύμων κέντρων χρήσεως ναρκω
τικών ύπό άλλοδαπών καί ήμεδαπών. 
'Υπάρχουν πάντοτε σπεΐραι καί 
συμμορίαι, αί όποΐαι διαθέτουν (ορ
γανωμένα «φυτώρια καί φροντι
στήρια» μέ τά όποια παγιδεύουν 
καί παρασύρουν τήν εύάλωτον νεο
λαίαν καί τήν δηλητηριάζουν. 'Υ
πάρχει άκόμη ό νεοπλουτισμός καί 
ό μιμητισμός καί ή ξενομανία, πού 
επηρεάζουν τά μέγιστα τήν συμπε
ριφοράν τοϋ λαοϋ. Συνεπώς, ούδείς 
πρέπει νά άδιαφορή όταν βλέπη νά 
καίεται τό σπίτι τοϋ γείτονός του, 
οΰτε πρέπει νά άδρανή έως ότου 
καταφθάση ή πυροσβεστική υπηρε
σία. ’Ανεξαρτήτως τοϋ άν, πότε καί 
ποια μέτρα πρόκειται νά λάβουν οί 
διεθνείς οργανισμοί υγείας κατά 
τών ναρκωτικών, ή χώρα μας όφεί- 
λει νά άφυπνισθή καί νά λάβη δρα
στικά μέτρα. Πέραν τών κατα
σταλτικών μέτρων τής Πολιτείας, 
τά όποια είναι άμεσα καί άποτελε- 
σματικά, επιβάλλεται νά άναληφθή 
μεγάλη σταυροφορία πρός διαφώ- 
τισιν καί περιφρούρησιν τοϋ λαοϋ 
καί ιδίως τής εύαλώτου νεολαίας 
άμφοτέρων τών φύλων. ’Εκκλησία, 
Σχολεΐον καί Οικογένεια Πνευ
ματικά 'Ιδρύματα καί Κοινωφελείς 
’Οργανισμοί, Στρατός καί ’Αστυνο
μία, όφείλουν όλοι μαζί νά άντι- 
δράσουν εγκαίρως κατά τής άνθρω- 
ποφάγου μάστιγος τών ναρκωτικών 
καί νά υψώσουν ισχυρόν φραγμόν 
άναχαιτίσεως τοϋ έπερχομένου κόμ
ματος. Διότι ό εχθρός δέν εύρίσκε- 
ται άπλώς «πρό τών πυλών», άλλ’ 
ήρχισε νά είσβάλη καί εντός τών 
τειχών.
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Α' Κρατική έξουσία

'Ως έξουσία, νοείται ή δύναμις ή 
ή ίκανότης επιβολής ώρισμένης θε- 
λήσεως έπί άλλης θελήσεως.

Ή  έξουσία ονομάζεται κρατική 
ή πολιτική ή δημοσία. Πρόκειται 
περί ενός καί τοϋ αύτου πράγματος, 
δπως πρόκειται περί τοϋ αύτοΰ 
πράγματος, δταν όμιλωμεν περί 
Κράτους ή Πολιτείας ή Ε πικρά
τειας ή Χώρας, άκόμη καί περί Δη
μοσίου.

Εις τήν σύγχρονον έποχήν καί 
τήν σύγχρονον έπιστημην καί δή τήν 
έπιστήμην τοϋ Συνταγματικού Δι
καίου, έπεκράτησε καί προτιμαται 
των άνωτέρω ταυτοσήμων δρων, 
ό δρος Κράτος, διότι άποδίδει έναρ·· 
γέστερον τό στοιχεΐον της έξουσίας 
καί ό δρος κρατική έξουσία, διότι 
είναι έκφραστικώτερος καί ορθό
τερος, προσιδιάζει δέ περισσότερόν 
είς τό Κράτος έξ οδ παράγεται.

Καί ένώ έξουσία είναι ή ίκανότης 
επιβολής ώρισμένης θελήσεως έπί 
άλλης θελήσεως, κρατική έξουσία 
είναι ή ύπερτάτη έν τώ κράτει ίκα
νότης έπιβολής ώρισμένης θελή
σεως έπί άλλων θελήσεων, κατά 
τρόπον άκαταγώνιστον. Είναι δη

λαδή τό αύτοδύναμον δικαίωμα τοϋ 
Κράτους να έπιτάσση καί να έξα- 
ναγκάζη είς τήρησιν των έπιταγών 
του.

Έ κ  τοϋ όρισμοϋ τούτου τεκμαίρε- 
ται, δτι ή Κρατική έξουσία είναι :

Πρώτον ή άνωτάτη έντός τοϋ 
κράτους θέλησις μή υφιστάμενης 
άλλης ύπερτέρας ή ΐσχυροτέρας δυ- 
νάμεως, δυναμένης να τής άντιστα- 
θή άποκλειστικώς. 'Υπό τήν έννοιαν 
αύτήν ή κρατική έξουσία είναι άκα- 
ταγώνιστος δύναμις.

Δεύτερον, είναι αύτοδύναμος ήτοι 
πρωτογενής δηλαδή έλκει τήν υπαρ- 
ξίν της καί τήν δύναμίν της άφ’ 
έαυτής καί έξ ούδεμιάς άλλης έξου
σίας πηγάζει. Συνεπώς δεν είναι 
παράγωγος ή δοτή.

Παράγωγος ή δοτή, είναι πάσα 
άλλη έξουσία έκτος τής κρατικής 
έξουσίας. Οδτω τα διάφορα νομικά 
πρόσωπα π.χ. οί Δήμοι καί αί Κοι
νότητες άσκοΰν παράγωγον ή δοτήν 
έξουσίαν έπειδή αυτή δέν είναι αύ
τοδύναμος ή πρωτογενής, άλλά πη
γάζει έκ τής κρατικής έξουσίας. 
Κατά τήν αύτήν έννοιαν νοείται 
καί ή είς ώρισμένα φυσικά πρόσωπα 
παρεχομένη ύπό τομ Κράτους έξου
σία ώς π.χ. έκείνη τοϋ πατρός έπί 
τοϋ^τέκνου ή τοϋ ’Αξιωματικού έπί 
τών ΰπ’ αύτόν άνδρών.

Τέλος, τρίτον, είναι ώργανωμένη 
προς διάρκειαν. 'Η  όργάνωσις αΰτη 
έπιτυγχάνεται διά τής θεσπίσεως 
κανόνων δικαίου καί δή τοϋ Συνταγ- 
ματικοϋ Δικαίου, οί όποιοι ρυθμί
ζουν τήν συγκρότησιν καί τήν άσκη- 
σιν τής κρατικής έξουσίας.

'Η όργάνωσις πρός διάρκειαν 
άποτελεϊ τήν γραμμήν τήν διαχω- 
ρίζουσαν τήν κρατικήν έξουσίαν άπό 
τήν άπλήν βίαν, ή οποία δέν δύναται 
νά δημιουργήση Κράτος. "Αλλη, 
βεβαίως, είναι τ  περίπτωσις έκείνη, 
καθ’ ήν ήθελε έπέλθει βιαία μετα
βολή τοϋ έν τινι Κράτει υφισταμέ
νου νομικοΰ πλαισίου καί δημιουργη- 
θή νέον τοιοΰτον φέρον τά χαρακτη
ριστικά γνωρίσματα τής κρατικής 
έξουσίας.

Τό γεγονός, δτι ή κρατική έξου
σία είναι ή ύπερτάτη Ιν τή κοινωνία 
θέλησις δέν σημαίνει δτι είναι καί 
άπεριόριστος. Έ άν ήτο άπεριόριστος 
θά ήτο καί αύθαίρετος, άλλά ή αύθαι- 
ρεσία δέν είναι οΰτε υποχρεωτική, 
ούτε δεσμευτική διά τούς υπηκόους 
ενός Κράτους.

Πρός άποφυγήν αύθαιρεσιών καί 
παρανομιών, τό Κράτος, ώς φορεύς 
τής κρατικής έξουσίας, αύτοπεριο- 
ρίζεται καί αύτοδεσμεύεται, πρω- 
τευόντως μέν διά τοϋ Συντάγματος, 
τό όποιον άποτελεϊ τόν ύπέρτατον
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επί της γης νόμον, εν συνεχείς δέ 
διά της θεσπίσεως νομικών κανό
νων, ρυθμιζόντων τά της άσκήσεως 
των διαφόρων λειτουργιών καί δρα
στηριοτήτων αύτοϋ.

Μέσα εις εν τοιοϋτον νομικόν καί 
δικαιϊκόν πλαίσιον, διεπόμενον άπό 
την αρχήν της νομιμότητος, της 
χρηστότητος, καί της θεμιτότητος 
οφείλουν νά ενεργούν οί άσκοϋντες 
την κρατικήν έξουσίαν.

Β' Ai έξουσίαι έν τω 
κράτει

(ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΤ ΑΡΙΣΤΟΤΕ- 
ΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΣΚΕ).

Ή  Κρατική έξουσία, ώς δικαίω
μα, άνήκει εις τό νομικόν πρόσωπον 
τοϋ Κράτους άσκεϊται δέ υπό τών 
οργάνων αύτοϋ, τά όποια είναι φυ
σικά πρόσωπα δρώντα έν όνόματι 
τοϋ Κράτους, καθ’ δν τρόπον ορί
ζουν θεμελειώδεις νόμοι.

Έ ν τή άσκήσει δμως τής κρα
τικής εξουσίας πολλά ερωτήματα 
εγείρονται καί πολλαί άπόψεις συ- 
ζητοΰνται, ώς πρός τον τρόπον λει
τουργίας καί άσκήσεως αυτής.

’Επί τών ερωτημάτων αυτών άνε- 
πτύχθησαν διάφορρι άπόψεις άπό 
τής εποχής τής ’Αθηναϊκής Δημο
κρατίας, τοϋ Πλάτωνος, τοϋ Άριστο- 
τέλους, τοϋ LOCUE, τοϋ MONTE
SQUIEU καί άλλων μέχρι σήμερον.

Παλαιά καί σύγχρονος είναι ή 
θεωρία, δτι ή Κρατική έξουσία είναι 
μία καί άδιαίρετος, έκδηλοΰται δέ 
έκάστοτε πρός τρεις κατευθύνσεις, 
ήτοι τήν Νομοθεσίαν, τήν Διοίκησιν 
ή Έκτέλεσιν καί τήν Δικαιοσύνην.

Αί τρεις αύταί έκδηλώσεις τής 
κρατικής έξουσίας καλούνται λει- 
τουργίαι τοϋ Κράτους καί είναι, ώς 
γνωστόν, ή Νομοθετική, ή Ε κ τε 
λεστική καί ή Δικαστική λειτουρ
γία ή έξουσία.

Έκάστη τών τριών αύτών λει
τουργιών πρέπει νά ’ άσκήται υπό 
ιδίων οργάνων, ένεκα δέ τούτου 
ύφίστανται τρεις κατηγορίαι οργά
νων, ήτοι τά Νομοθετικά, τών 
οποίων έργον είναι ή θέσπισις τών 
νόμων, τά Διοικητικά ή ’Εκτελε
στικά τών οποίων έργον είναι ή 
εφαρμογή τών τεθέντων νόμων καί 
τά Δικαστικά ή Δικαιοδοτικά, τών 
οποίων έργον είναι ή άπονομή τής 
δικαιοσύνης.

Πολλοί συγγραφείς συγχέουν τήν 
έννοιαν τής διακρίσεως τών έξου-

σιών μέ τήν έννοιαν τής διακρίσεως 
τών λειτουργιών. Δεδομένου δτι, 
ή κρατική έξουσία είναι μία καί 
άδιαίρετος δέν άκριβολογοΰμεν, δταν 
όμιλώμεν περί τριών έξουσιών άφοΰ 
πρόκειται περί τριών λειτουργιών 
περιεχομένων εις τήν κρατικήν έξου
σίαν.

Πρός άποφυγήν τής συγχύσεως 
αυτής, ορθόν είναι νά όμιλώμεν περί 
διακρίσεως ή διαχωρισμού τών λει
τουργιών καί ούχί τών έξουσιών, 
μολονότι ή τελευταία αΰτη έκφρασις 
έχει έπικρατήσει θεωρητικώς άνα- 
γράφεται δέ εις δλα τά κείμενα τών 
Ελληνικών Συνταγμάτων μέ έξαί- 
ρεσιν τό Σύνταγμα τοϋ 1975, ένθα 
έν άρθρω 26 άναφέρεται ό δρος Νο
μοθετική, ’Εκτελεστική καί Δικα
στική λειτουργία, συγχρόνως δέ καί 
έξουσία.

’Ανεξαρτήτως φραστικών σχη
μάτων, ή άλήθεια είναι δτι ή Κρα
τική έξουσία είναι μία καί άδιαίρε
τος.

Πρός ύποστήριξιν τής άπόψεως 
ταύτης συγγραφείς τινες φθάνουν 
μέχρι συγκρίσεως τής 'Αγίας Τριά- 
δος μέ τήν τριπλήν λειτουργίαν ή 
έξουσίαν τοϋ Κράτους. Τό Κράτος, 
λέγει ό Γερμανός φιλόσοφος Κάντ, 
είναι έν, άλλά συγχρόνως έχει τρι
πλήν ιδιότητα, τρία δέ είναι τά συ
στατικά στοιχεία αύτοϋ, τά όποια 
έκδηλώνουν κεχωρισμένως τήν βού- 
λησίν του. 'Έκαστον έκ τών' στοι
χείων τούτων είναι κυρίαρχον καί 
πασα έκδήλωσις τής θελήσεώς των 
είναι έπίσης κυρίαρχος. Καί έν τού- 
τοις υπάρχει έν μόνον Κράτος κυ
ρίαρχον καί άδιαίρετον. Εις μόνος 
Θεός υπάρχει, άλλά συγχρόνως υπάρ
χουν τρία θεία πρόσωπα, πατήρ, 
υιός καί πνεύμα, τά όποια έχουν 
έκαστον βούλησιν, άλλά παρά ταΰτα 
μία καί άδιαίρετος είναι ή θεία βού- 
λησις. 'Έκαστον Κράτος περικλείει 
έν αύτώ τρεις έξουσίας, τουτέστιν 
ή ένότης τής καθολικής βουλήσεως 
συντίθεται έκ τριών προσώπων, 
δπως δέ τό "Αγιον πνεύμα έκπο- 
ρεύεται έκ τοϋ πατρός, οΰτω καί αί 
τρεις έξουσίαι έκπορεύονται έκ τής 
γενικής κρατικής βουλήσεως, ήτι.ς 
είναι μία καί άδιαίρετος.

Περί τής διαιρέσεως τών τριών 
λειτουργιών ή έξουσιών, πρώτος 
κάνει μνείαν εις τά πολιτικά (Δ. 13 
1297) ό Σταγειρίτης φιλόσοφος ’Αρι
στοτέλης λέγων «Έ στι δή τρία μό
ρια τών πολιτειών πασών . . . "Εν 
μέν τι τό βουλευόμενον περί τών 
κοινών, δεύτερον δέ περί τάς άρχάς .. 
τρίτον δέ τι τό δικάζον».

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους τήν 
άντίληψιν περί ούσιαστικής διακρί- 
σεως τών έξουσιών ύπεστήριξε πρώ
τος ό LOCKE, τήνάνέπτυξεν δμως ό 
MONTESQUIEU εις τό περίφημον 
έργον του: Τό Πνεΰμα τών Νόμων
(DE L’ E S PR IT  DES LOIS), 
τό όποιον συνέγραψε τώ  1748 μετά 
κοπιώδη έργασίαν 24 ετών.

Ό  συγγραφεύς τοϋ Πνεύματος 
τών Νόμων διακρίνει τρεις έξου
σίας ήτοι τήν Νομοθετικήν, ή όποια 
θέτει κανόνας δικαίου, τήν Ε κ τε 
λεστικήν, ή όποια έκτελεϊ τούς τε- 
θέντας νόμους καί τήν Δικαστικήν 
έξουσίαν, ή όποια δικάζει τούς πα- 
ραβάτας τών νόμων καί επιλύει τάς 
έκ τής έφαρμογής τούτων προκυ- 
πτούσας διαφρράς.

Κατά τήν θεωρίαν τοϋ MONTE
SQUIEU, αί άνωτέρω τρεις έξου- 
σίαι δέν πρέπει νά συγκεντροΰνται 
εις έν καί τό αύτό πρόσωπον, ούτε 
εις χεϊρας ένός οργάνου, διότι τοΰτο 
θά ώδήγει εις δεσποτισμόν καί τυ
ραννίαν. Τούναντίον έκάστη έξου
σία πρέπει νά άσκήται υπό διαφο
ρετικών προσώπων, διότι έτσι μό
νον έξασφαλίζεται ή έλευθερία τών 
πολιτών.

Κατάτόν MONTESQUIEU, δέν 
υπάρχει έλευθερία, δταν ή Νομο
θετική καί ή Εκτελεστική έξουσία 
συγκεντροΰνται εις τό αύτό πρόσω
πον ή εις τό αύτό συλλογικόν δρ- 
γανον, διότι ύφίσταται ό κίνδυνος 
τής ψηφίσεως τυραννικών νόμων 
υπό τοϋ αύτοϋ προσώπου ή τοϋ 
συλλογικού οργάνου, τούς όποιους 
άναμφισβητήτως θά έκτελέση καί 
θά έφαρμόση κατά τρόπον τυραν
νικόν.

Δέν υπάρχει έπίσης καθόλου έλευ
θερία, έάν ή Δικαστική έξουσία δέν 
είναι διαχωρισμένη άπό τήν Νομο
θετικήν καί τήν Εκτελεστικήν τοι- 
αύτην. Έάν ή Δικαστική λειτουρ
γία ήτο ηνωμένη μέ τήν Νομοθετι
κήν, τότε ή έξουσία έπί τής ζωής 
καί τής έλευθερίας τών πολιτών θά 
ήτο αυθαίρετος, διότι ό δικαστής θά 
ήτο νομοθέτης. Έάν δέ ήτο ηνωμένη 
μέ τήν Εκτελεστικήν έξουσίαν τότε 
ό δικαστής θά ήδύνατο νά έχη τήν 
δύναμιν ένός δυνάστου. «Τό παν θά 
είχε χαθή έάν τό αύτό πρόσωπον 
ή τό αύτό συλλογικόν οργανον ήσκει 
καί τάς τρεις έξουσίας».

Ταΰτα διακηρύττων ό MONTE
SQUIEU, δέν ήννόει δτι αί έξου- 
σίαι πρέπει νά είναι άπομονωμέναι 
καί άποξενωμέναι μεταξύ των. Τού
ναντίον ύπεστήριξεν, δτι πρέπει νά
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Ή  έννοιολογική σημασία τής κρατικής 
εξουσίας καί τής κυριαρχίας

ύπάρχη άλληλοεπίδρασις, έν συνερ
γασία, διά την ίσοστάθμισιν, διά 
την έξισορρόπησιν καί έξουδετέρω- 
σιν πάσης τάξεως προς κατάχρησιν 
έκάστης έξ αυτών. Αΐ τρεις αυται 
λειτουργίαι δέον νά αύτοπεριορίζων- 
ται, νά άλληλοσυμπληροϋνται, νά 
άλληλοελέγχωνται, νά εύρίσκωνται 
έν συνεργασία καί νά συνοδοιπορούν, 
επ’ ώφελείφ της έξισορροπήσεως 
των πολιτικών δυνάμεων καί της 
ελευθερίας. Διότι κάθε άνθρωπος 
άσκών έξουσίαν ρέπει προς κατά- 
χρησιν αύτής, έφ’ 8σον δέν ευρίσκει 
φραγμούς.

'Η  θεωρία τοϋMONTESQUIEU 
περί χωρισμού τών εξουσιών, άπε- 
τέλεσε την βάσιν όλων τών δημο
κρατικών πολιτευμάτων μετά τήν 
κατάλυσιν τών άπολυταρχικών κα
θεστώτων, τά όποια έχαρακτήριζεν 
ή συγκέντρωσις τών έξουσιών εις 
χεΐρας τοϋ ήγεμόνος.

'Η  οργανική διάκρισις τών λει
τουργιών καθιεροϋται εις τό παρ 
ήμιν Σύνταγμα τοϋ 1975 διά τοϋ 
άρθρου 26 συμφώνως προς τό 
όποιον :

1. 'Η  Νομοθετική λειτουργία 
άσκεϊται ύπό της Βουλής καί τοϋ 
Προέδρου της Δημοκρατίας.

2. 'Η  Εκτελεστική λειτουργία 
άσκεϊται ύπό τοϋ Προέδρου τής 
Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως.

3. 'Η  Δικαστική λειτουργία άσ- 
κεϊται ύπό τών δικαστηρίων, αί 
άπο φάσεις δέ αυτών έκτελοΰνται 
έν όνόματι τοϋ Ελληνικού Λαοΰ.

'Η  διάκρισις αΰτη άποτελεϊ θε
μελιώδη συνταγματικήν αρχήν, κα- 
θιερωθεϊσαν ύπό πάντων τών Δη
μοκρατικών Πολιτευμάτων τής Χώ
ρας.

Έ ν  Έλλάδι έκάστη τών τριών 
κρατικών λειτουργιών άσκεϊται ύπό 
ιδιαιτέρων οργάνων, μή δυναμένων, 
κατ’ αρχήν, νά άναμιγνύωνται εις 
τήν δικαιοδοσίαν έτέρας λειτουργίας. 
Εις πολλάς όμως περιπτώσεις ό κα
νών ούτος άτονεϊ καί παρατηρεΐται 
ή ’Εκτελεστική εξουσία νά έκτελή 
νομοθετικά έργα, στηριζομένη εις 
νομοθετικάς έξουσιοδοτήσεις, π.χ. 
ή άμνηστεία παοέχεται ύπό τής 
’Εκτελεστικής εξουσίας, ενώ είναι

πράξις νομοθετική, ή Νομοθετική 
εξουσία νά άσχολήται μέ έργα έκτε- 
λεστικά π.χ. ψήφισις προϋπολογι
σμού, καί ή Δικαστική έξουσία νά 
άσκή διοικητικά έργα π.χ. έγκρισις 
καταστατικού, σωματείου τίνος, 
άνακήρυξις ύποψηφίων ή έπιτυ- 
χόντων εις βουλευτικάς έκλογάς 
κ.λ.π.

Σημειωτέον, ότι ή άνάμιξις αυτή 
τής μιας εξουσίας εις τά έργα έτέρας 
δέν είναι συνταγματικώς άνεπίτρε- 
πτος, άλλ’ άποτελεϊ διασταύρωσιν 
τών λειτουργιών, ώς έχει άποφανθή 
τό Συμβούλιον τής ’Επικράτειας, 
διά τής 690J1957 άποφάσεώς του.

"Αλλωστε, τά όρια άρμοδιότητος 
μεταξύ τών τριών λειτουργιών, εις 
τινας περιπτώσεις, είναι τόσον λε
πτά καί τόσον δυσδιάκριτα, ώστε η 
νομολογία νά εμφανίζεται ελαστική 
εις τάς εξαιρέσεις τού κανόνος καί 
νά προσαρμόζεται έκάστοτε πρός 
τάς άνάγκας, αί όποϊαι ύπό τήν 
πίεσιν τών γεγονότων δημιουργούν 
εξαιρέσεις ή διασταυρώσεις.

Τό Σύνταγμά μας, τό όποιον κα- 
θιεροΐ τήν άρχήν τής κρατικής εξου
σίας καί τής τριαδικής λειτουργίας 
αύτής, διαπνέεται άπό τό πνεύμα 
διαρκούς προστασίας τής ελευθερίας 
καί τής εθνικής ασφαλείας. Έ π ’ 
εύκαιρία, πρέπει νά λεχθή δτι, με
ταξύ τών δύο αύτών εννοιών, ή 
άσφάλεια τού Κράτους ύπερ ισχύει 
καί ή σημασία τής ’Ελευθερίας 
ύποστέλλεται, καθ’ όσον τούτο άπο- 
σκοπεΐ εις τήν προστασίαν αύτής 
ταύτης τής έ/ευθερίας. Όσονδή- 
ποτε καί άν τούτο φαίνεται άντι- 
φατικόν, έν τούτοις δέν ύπάρχει 
ούδέν τό εκπληκτικόν. Ή  ελευθερία 
βλαστάνει, άναπτύσσεται, ζή καί 
κινείται εντός τής εθνικής άσφα- 
λείας, άν αυτή διαταραχθή καί άπο- 
λέση τήν αυτοτέλειάν της, μοιραίως 
καταβυθίζεται καί ή ελευθερία.

’Ακριβώς έδώ έγκειται τό χαρα
κτηριστικόν τής εποχής μας, ή έλευ- 
θ;ρία υποφέρει καί κινδυνεύει εις 
τά σύγχρονα Κράτη καί κατ’ άδή- 
ριτον άνάγκην παραχωρεί τά δι- 
καιώματά της εις τήν κρατικήν εξου
σίαν, διά τήν διάσωσίν της.

Εσωτερική και έξωτερική 
κυριαρχία

Ή  κρατική έξουσία, διά νά είναι 
τελεία καί πλήρης, πρέπει νά είναι 
κυρίαρχος.

Κυριαρχία, ή ή συνώνυμός της 
έννοιολογικώς, ’Ανεξαρτησία, είναι 
ή ίκανότης τής κρατικής έξουσίας 
νά μή περιορίζεται, είμή μόνον άφ’ 
έαυτής, έάν καί όταν ή ιδία τό θέλη.
Μέ άλλους λόγους κυριαρχία είναι 
ή άποκλειστική άραοδιότης τής Κρα
τικής έξουσίας νά καθοοίζη τήν 
άρμοδιότητά της, άνευ περιορισμών 
ύπαγορευομένων ή έπιβαλλομένων 
ύπό άλλης θελήσεως.

Εις τήν νομικήν έπιστήμην, ή 
κυριαρχία καθορίζεται ώς «ή άρμο- 
διότης τής άρμοδιότητοο =  COM- 
ΡΕΤΕΝΖ -  C O M PEfEN Z =» .
Η έκφρασις αΰτη οφείλεται εις 

τούς Γερμανούς πολιτειολόγους καί 
έχει γίνει γενικώς άποδεκτή άπό 
τήν διεθνή βιβλιογραφίαν.

Ό  BODIN (1530 -1596), πρώ
τος θεωρητικός θεμελιωτής τής 
ιδέας τής κυριαρχίας, καθορίζει τήν 
κυριαρχίαν ώς «τήν Κρατικήν, εκεί
νην έξουσίαν, ή όποια δέν ύπόκειται ** 
εις ούδεμίαν άλλην έπί τής γής εξου
σίαν)).

Αί έννοιαι τής Κρατικής έξουσίας 
καί τής κρατικής κυριαρχίας είναι 
δυνατόν νά συμπίπτουν, δέν άπο- 
κλείεται όμως καί τό αντίθετον.
Τούτο δέ διότι Κρατική έξουσία 
ύφίσταται, όταν ύπάρχη ίκανότης 
τού άρχειν δηλαδή τοϋ έπιτάσσειν 
καί έξαναγκάζειν εις συμμόρφωσιν, 
κυριαρχία όμως ύφίσταται, όταν 
ύπάρχη ίκανότης καί τοϋ άρχειν, 
άλλά καί τοϋ μή άρχεσθαι.

"Οταν έν Κράτος άρχεται καί πε
ριορίζεται άπό άλλο Κράτος δηλαδή 
στερείται τής ίκανότητος τού μή 
άρχεσθαι, τότε αύτο δέν είναι κυ
ρίαρχον άλλά άτελές ή ύποτελές Κρά
τος. Έ ξ  άλλου δέν νοείται Κράτος 
χωρίς ικανότητα τού άρχειν δηλαδή 
χωρίς κρατικήν έξουσίαν.

'Η  Κυριαρχία, ώς ίκανότης τού 
μή άρχεσθαι, έχει δύο όψεις, ήτοι 
τήν έσωτερικήν κυριαρχίαν καί τήν 
έξωτερικήν κυριαρχίαν. 'Η  έσω- 
τερική κυριαρχία άφορα εις τάς y
έσωτερικάς σχέσεις του, ένώ ή έξω
τερική κυριαρχία άφορα εις τάς 
διεθνείς σχέσεις αυτού δηλαδή τον 
καθορισμόν τών σχέσεων καί τών 
δραστηριοτήτων του πρός τρίτα
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κράτη, γεγονός, τό όποιον καθορίζει 
την διεθνή προσωπικότητά του καί 
διεθνή ικανότητά του, έξ ής καθί
σταται καί υποκείμενον τοϋ Δ'ε- 
θνοΰς Δικαίου.

Μεταξύ της εσωτερικής καί της 
εξωτερικής κυριαρχίας είναι λογι- 
κώς άδύνατος ή ΰπαρξις άντιθέσεως. 
Δεν είναι όμως άδύνατος ή όπαρξις 
της μιας μόνον έκ των δύο τούτων 
εννοιών τήε κυριαρχίας. Διότι ύπαρ- 
χούσης της εξωτερικής κυριαρχίας, 
θά ύπάρχη οπωσδήποτε καί εσω
τερική κυριαρχία, δεν είναι όμως 
δυνατόν νά ύποστηριχθή καί τό 
άντίθετον, ότι δηλαδή ύπαρχούσης 
εσωτερικής κυριαρχίας υπάρχει 
πάντοτε καί ή εξωτερική κυριαρχία.

Ή  παράθεσις δύο παραδειγμά
των καθιστά σαφεστέραν καί πει- 
στικωτέραν τήν αλήθειαν τού άνω- 
τέρω ισχυρισμού.

Πρώτον παράδειγμα άποτελεϊ ή 
προκαταρκτική Σύμβασις μεταξύ 
Γαλλίας καί Βιετνάμ της 6ης Μαρ
τίου 1946. Τό άρθρον 1 τής εν λόγω 
Συμβάσεως άνέφερεν, ότι τό Βιετ
νάμ ήτο κυρίαρχον κράτος. Ή  δια- 
π'στωσις όμως αυτή άπετέλει εύ- 
φημισμόν, διότι κατά τήν εποχήν 
εκείνην ούσιαστικώς τό Βιετνάμ 
ούδέποτε άπετέλεσε κυρίαρχον Κρά
τος. Εις τον λόγον αυτόν πρέπει νά 
άποδοθοϋν αί πολ.ιτικαί καί κοι
νωνικά! άναμοχλεύσεις αί όποΐαι 
ώδήγησαν εις τήν διαίρεσιν μεταξύ 
Βορείου καί Νοείου Βιετνάμ.

Δεύτερον παράδειγμα άποτελεϊ 
τό Σύνταγμα τής Σοβιετικής Έ νώ- 
σεως, τό όποιον εις τό άρθρον 17 
αύτοΰ, άναφέρει, ότι τά Κράτη— 
Μέλη τοϋ 'Ομοσπονδιακού Κρά
τους τής ΣοβιετικήςΈνώσεως, έχουν 
δικαίωμα ν’ άποχωρισθοΰν τού σώ
ματος τού 'Ομοσπονδιακού Κρά
τους. Βάσει τού άρθρου τούτου 
έγένοντο άποδεκτά, ώς κυρίαρχα 
κράτη τά κράτη—μέλη τής Σο
βιετικής Ένώσεως Ούκρανία καί 
Λευκορωσία εις τήν Συνδιάσκεψιν 
τού 'Αγίου Φραγκίσκου τώ 1945, 
ότε ύπεγράφη ό Καταστατικός Χάρ
της τού ’Οργανισμού 'Ηνωμένων 
Εθνών, τού οποίου έκτοκτε άπο- 
τελούν μέλη.

Εις τό σημεΐον αύτό γεννάται 
εύλόγως τό έξής ερώτημα: 'Η
άναγραφή εις έν έπίσημον κείμενον 
τής εσωτερικής έννόμου τάξεως, 
εις τό Σύνταγμα διά τήν προκειμέ- 
νην περίπτωσιν, ενός πολιτικού ή 
κοινωνικού σχηματισμού άνήκον- 
τος εις έν 'Ομοσπονδιακόν Κράτος,

ώς κυριάρχου, συνεπάγεται όντως 
πραγματικήν κυριαρχίαν: 'Η  άπάν- 
τησις είναι όχι, διότι γενικώς τά 
κράτη—μέλη ένός 'Ομοσπονδιακού 
Κράτους δέν κρίνονται ικανά νά 
χαρακτηρισθοΰν ώς ύποκείμενα τού 
Διεθνούς Δικαίου, στερούμενα διε
θνούς ίκανότητος. Κατά συνέπειαν 
τά κράτη αυτά καί αν ύποτεθή 
ότι άπολαμβάνουν «έσωτερικής κυ
ριαρχίας» τούθ’ οπερ σοβαρώς άμφι- 
σβητοΰμεν, έν τούτοις, δέν άπολαμ
βάνουν έξωτερικής κυριαρχίας. 'Ως 
έκ τούτου δέν άποτελοΰν μέλη τής 
Διεθνούς Κοινωνίας. Διά τον λόγον 
αύτόν, άλλωστε, τοιαΰτα «Κράτη» 
όταν θέλουν νά συνομολογήσουν συν- 
θήκας μετ’ άλλων κρατών, είναι 
υποχρεωμένα νά διαπραγματευθοΰν 
τάς συνθήκας αύτάς, μέσω τής 
Κεντρικής ’Αρχής τής έξωτερικής 
πολιτικής τής Χώρας, ώς συμβαίνει 
είς τό 'Ομοσπονδιακόν Κράτος τής 
Ελβετίας ή ώς συνέβαινε είς τήν 
άλλοτε Αύστροουγγαρίαν.

Οΰτω, καταλήγομεν είς τήν δια- 
πίστωσιν ότι, κατά τό ίσχύον Διε
θνές Δίκαιον, ή ΰπαρξις έσωτερικής 
κυριαρχίας δέν συνεπάγεται τήν ΰ- 
παρξιν έξωτερικής κυριαρχίας, ενώ, 
άντιθέτως, ή ΰπαρξις έξωτερικής 
κυριαρχίας συνεπάγεται πάντοτε τήν 
ΰπαρξιν έσωτερικής κυριαρχίας.

Συμπερασματικώς, ή έσωτορική 
καί έξωτερική κυριαρχία άποτελοΰν 
δύο μορφολογικάς πλευράς μιας 
καί τής αύτής έννοιας, έπιτρεπού- 
σης μόνον οΰτω νά συλλάβωμεν 
τήν πραγματικήν έννοιαν τής κυ
ριαρχίας ή τής άνεξαρτησίας, ώς Διε- 
θνολόγοιτινες έθίζουν νά τήν άπο- 
καλοϋν.

Έλέχθη ήδη, ότι έν κράτος 
είναι κυρίαρχον, όταν έχη τήν ικα
νότητα τού μή άρχεσθαι, δηλαδή 
όταν δέν άρχεται καί δέν περιορί
ζεται άπό άλλο κράτος ή άλλον 
τινα σχηματισμόν. 'Η  άποψις αΰτη 
άνταποκρίνεται είς τήν έννοιαν τής 
άπολύτου κυριαρχίας, τής οποίας 
θεμελιωταί καί ύποστηρικταί είναι 
κυρίως ό BODIN είς Γαλλίαν, 
ό HOBBES είς ’Αγγλίαν, ό 
HEGEL είς Γερμανίαν καί ό 
KELSEN είς Αυστρίαν. Έ ξ  αύτών 
ιδιαιτέρως ό HEGEL, ό HOBBES 
καί ό KELSEN έχουν ύποστηρίξει 
τήν έξίσωσιν καί τήν ταύτοποίη- 
σιν τού Κράτους προς τον Θεόν.

’Ασφαλώς, τάς θεοκρατικάς αύτάς 
απόψεις δέν δυνάμεθα νά άποδεχθώ- 
μεν. Άντιθέτως δυνάμεθα νά πα- 
ραδεχθώμεν, ότι ή κυριαρχία ένός 
κράτους δέν είναι άσυμβίβαστος

προς τούς περιορισμούς, τούς ο
ποίους έπιβάλλει τό Διεθνές Δί
καιον. Διότι οί περιορισμοί αυτοί, 
είναι, κατ’ ουσίαν, «αύτοπεριορι- 
σμοί», έφ’ όσον δέν τίθενται ύπό 
έξουσίας ύπερτέρας τής κρατικής, 
άλλά θεσπίζονται μεταξύ, νομικώς, 
ισοτίμων καί κυριάρχων ή άνε- 
ξαρτήτων κρατών ώς μελών τής 
Διεθνούς Κοινωνίας.

Ή  Διεθνής Κοινωνία, ή οποία δέν 
είναι άλλο τι είμή μία ένωσις κυ
ριάρχων κρατών, σημαίνει, άπό τής 
σκοπιάς τού Διεθνούς Δικαίου, ότι 
τά κράτη αύτά δέχονται νά στερη
θούν ώρισμένων κυριαρχικών των 
δικαιωμάτων, προς όφελος τής είς 
ήν άνήκουν Διεθνούς όργανώσεως 
ή ένώσεως. 'Η  άνάγκη αΰτη πε
ριορισμού καί έν τινι μέτρω άπαλ- 
λοτριώσεως τής έθνικής κυριαρχίας 
προκύπτει είς πάντα Διεθνή ’Οργα
νισμόν, πολιτικόν, πολιτιστικόν, οι
κονομικόν, στρατιωτικόν κ.λ.π.

Τό γεγονός τούτο, άναλυόμενον 
περαιτέρω, σημαίνει ότι τά ’Έθνη 
είς τον σύγχρονον κόσμον δέν άπο
τελοΰν άνεξαρτήτους μονάδας, άλλά 
μέλη μιας Διεθνούς Κοινωνίας. Τήν 
άλήθειαν αύτήν έχει δεχθή μερικώς, 
άν όχι πλήρως ή συνείδησις τού 
άνθρωπίνου γένους.

Ά πό  τής σκοπιάς αύτής δέν 
είναι οΰτε άμοιρον συνεπειών νά 
άπορρίπτη τις σήμερον, άβασανί- 
στως, έκεϊνο, τό όποιον έξελι- 
πάρη νά έπιτύχη χθές.

'Η  Ελλάς, όπως κάθε πεπολι- 
τισμένον κράτος, δέχεται τούς πε
ριορισμούς τήε κυριαρχίας της, οΐ 
όποιοι έπιβάλλονται άπό τό Διε
θνές Δίκαιον, χάριν τής Διεθνούς 
Κοινωνίας, τής όποιας είναι πλήρες 
κυρίαρχον καί άνεξάρτητον Μέλος, 
χάριν τής διεθνούς ειρήνης καί άσφα- 
λείας, χάριν τής έλευθερίας καί 
τών άλλων ιδεωδών ύπέρ τών ό
ποιων πάντοτε έπρομάχησε. Δέν 
δέχεται όμως οΰτε άνέχεται οίονδή- 
ποτε περιορισμόν τών κυριαρχικών 
της δικαιωμάτων, προερχόμενον ή 
ύπαγορευόμενον άπό άλλο κράτος, 
μικρόν ή μεγάλον. Έ π ’ αύτοΰ πι- 
στεύομεν, είναι καιρός νά καταστή- 
σωμεν είς πάντας γνωστήν τήν 
θέλησίν μας, ότι εϊμεθα άποφασι- 
σμένοι νά προασπίσωμεν έναντι οίου- 
δήποτε τιμήματος, τά Ελληνικά 
έδάφη άπό τής Καρπασίας μέχρι 
τού 'Έβρου καί άπό τών νήσων 
τού Αιγαίου μέχρι τού τελευταίου 
βράχου τών Ελληνικών θαλασσών.

Κ Ω Ν ) Ν  Ο Σ  Σ Κ Α Λ Τ Σ Α Σ
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΧΑΑΚΙΔΟΣ
Απόλυτη ή επιτυχία τής έκδηλώσεως με κοινό τό αί
τημα των επισκεπτών νά διοργανωθοΰν παρόμοιες Ε κ 

θέσεις σε δλες τις πόλεις τής Ελλάδος.
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ΑΠΟ τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι, τις 14 
’Οκτωβρίου οί κάτοικοι της Χαλκίδος 
άλλα καί χιλιάδες έκδρομεΐς στην όμορφη 
αύτή πόλη του Εύρίπου, είχαν τήν 
ευκαιρία νά ζήσουν για λίγες στιγμές άπό 
κοντά την άμείλικτη πραγματικότητα 
πού έπικρατεΐ σήμερα στην άσφαλτο. Καί 
αυτό χάρις στην ωραία πρωτοβουλία 
της Διοικήσεως Χωροφυλακής Εύβοιας 
νά όργανώδη μία έκπληκτική όμολογου- 
μένως έκθεση, πού σκοπό είχε νά παρου- 
σιάση στο εύρύτερο κοινό τά σημερινά 
κυκλοφοριακά προβλήματα καί τον τρόπο 
άντιμετωπίσεώς τους άπό την Τροχαία 
καί κάθε άλλο προσεκτικό οδηγό ή πεζό. 
Ή  άξιέπαινη αύτή πρωτοβουλία της 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Εύβοιας βρήκε 
μεγάλη συμπαράσταση άπό τά πρώτα 
στάδια τής ύλοποιήσεώς της. Ή  Διεύθυνσις 
Τροχαίας τού ’Αρχηγείου, ή Άνωτέρα 
Διοίκησις Χωροφυλακής Πειραιώς καί 
Νήσων, ή ‘Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Προ
αστίων καί διάφορες ’Αρχές τής Χαλκίδος 
έβοήθησαν σημαντικά γιά τήν έπιτυχία 
τής έκθέσεως. Τό ίδιο θά πρέπει νά πούμε 
καί γιά τούς ’Αξιωματικούς, ‘Υπαξιωμα- 
τικούς καί Χωροφύλακες τού Τμήματος 
Τροχαίας Χαλκίδος, οί όποιοι μέ επικεφα
λής τον Διοικητή τής Διοικήσεως Χωρο
φυλακής Άντισυνταγματάρχην κ. Κων
σταντίνον ’Αθάνατον, επέτυχαν νά πα^ 
ρουσιάσουν σέ κάθε γωνιά τής έκθέσεως 
άνάγλυφη τήν εικόνα τού κυκλοφοριακού 
προβλήματος. ’Έτσι όταν τό άπόγευμα τής 
26 Σεπτεμβρίου ό ‘Υπουργός Μεταφορών 
καί Επικοινωνιών κ. Γεώργιος Βογιατζής 
έγκαινίασε τήν έκθεση, ο,ί έπίσημο. προ
σκεκλημένοι καί χιλιάδες άλλοι έπισκέπτες, 
είχαν τήν εύκαιρίαν νά παρακολουθήσουν 
ένα εξαιρετικά ένδιαφέρ.ν θέαμα.

Τήν έκθεση πού λειτουργούσε κάθε ή μέ
ρα άπό τις έννέα τό πρωί μέχρι τις δέκα 
τό βράδυ, έπισκέφθηκαν περισσότερα άπό 
40.Θ00 άτομα. Μεταξύ αύτών ήταν καί 
5.60Θ μαθηταί τών Γυμνασίων καί τών 
Δημοτικών Σχολείων τής πόλεως. Ή  
ξενάγηση τών έπισκεπτών γινόταν άπό 
βαθμοφόρους τού Τμήματος Τροχαίας 
Χαλκίδος μέ επικεφαλής τον Διοικητήν 
Μοίραρχον κ. Δρακούλην Σαραντέαν. Ειδι
κά γιά τά Σχολεία ή ξενάγηση γινόταν 
κατά «γκρούπ» 100 μαθητών καί σέ χρό
νο 50' λεπτών γιά τό κάθε ένα. ’Αξίζει 
επίσης νά σημειωθή ότι ή έκθεση τής 
Τροχαίας Χαλκίδος είχε τόση μεγάλη έπι
τυχία, ώστε ύστερα άπό έπιθυμία τού 
Νομάρχη κ. Θ. Πιμπλή καί πολλών κατοί
κων τής πόλεως, ή λειτουργία της παρα- 
τάθηκε καί τις 14 ’Οκτωβρίου. Ή  μεγά
λη άπήχηση πού είχε ή ωραία αύτή πρω
τοβουλία τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Εύβοιας, προκύπτει καί άπό τό περιεχόμενο 
τών εγγραφών πού έκαναν έκατοντάδες 
έπισκέπτες στο ειδικό βιβλίο έντυπώσεων 
τής έκθέσεως. Μεταφέρομε έδώ μερικές 
όπως τις άντιγράψαμε άπό τό βιβλίο αύτό.

—Θερμότατα εύχαριστώ τον φύλακα άγ
γελο Χωροφύλακα τής Τροχαίας γιά τις 
τόσες υπηρεσίες πού προσφέρει γιά τήν 
μείωση τών άτυχημάτων

Γεώργιος Βογιατζής 
‘Υπουργός Μεταφορών 

Επικοινωνιών.

'Η  κοσμοσυρροή υπήρξε τό κυριώτερο 
χαρακτηριστικό κατά τό Ιδήμερο τής λει
τουργίας τής ’Εκθέσεως και ιδιαίτερα 
ή τροσέλευση τών νέων υπήρξε πραγμα 
τικά εντυπωσιακή.



—Θερμά συγχαρητήρια διά την ώραίαν 
καί επιτυχή έκθεσιν. Εύχομαι την βοή
θειαν τοϋ Θεοϋ διά την άποφυγήν κάθε 
άτυχή ματος.

'Ο Χαλκίδος Χρυσόστομος

—Λίαν διδακτική ή έκθεσις. Συγχαρητή
ρια εις τούς έμπνευστάς καί διοργανωτάς 
της Έκθέσεως.

Νικόλαος Κουτσιανάς 
Άντισ ]γος—’Αρχηγός Χωροφυλακής

—'Όλοι οί Εύβοεϊς συγχαίρουν θερμώς 
την Χωροφυλακήν τους διά τήν θαυμασίαν 
αύτήν προσφοράν.

Θ. Πιμπλής 
Νομάρχης Εύβοιας

Ό  Πρόεδρος τοϋ Δημοτικού Συμβου
λίου Χαλκιδέων συγχαίρει τήν Διοίκησιν 
Χωροφυλακής Χαλκίδος διά την έπιτυχή 
έκθεσιν Τροχαίας.

'Υπογραφή

...Συγχαίρω τήν έκθεση Τροχαίας Χαλ
κίδος... Παρακαλώ τον κ. Διοικητήν νά 
είσηγηθή τό παρόμοιον καί διά τά χωριά 
ή Κωμοπόλεις.

Β. Παρτσαλίδης 
Παρανέστιον —Δράμας

-—'Ένα πολύ μεγάλο εύγε στήν Τροχαία 
Χαλκίδος γιά τήν τόσο ωραία ένημερωτική 
εκθεση. Παράκλησις όλων μας νά γίνον
ται τακτικά τέτοιες εκθέσεις γιά νά συμ- 
μορφωνώμεθα όλοι μας άπό αυτούς πού 
συμβάλλουν γιά τό καλό καί τήν εύτυχία 
όλων μας. Καί πάλι μεγάλο εύγε.

Χαράλαμπος Άγγέλης 
Τρίκαλα

...Κρίμα πού δέν έχομε διαθέσιμο χώρο 
ολόκληρες σελίδες—γιά νά μεταφέρομε τις 
έντυπώσεις όλων τών έπισκεπτών. ’Ό χι 
βέβαια γιά νά δημιουργήσωμε έντυπούσεις, 
άλλά άπλώς νά δείξωμε παραστατικά πώς 
άντιδρά τό κοινό όταν ένημερώνεται σωστά.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

άνάγκη πανελληνίου σταυ
ροφορίας γιά τήν κυκλοφορι- 
ακή προστασία τοΰ παιδιού.

ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τεύχος είχα
με καταχωρήσει, σ’ αυτή τή στήλη, μία 
πληροφορία πού έφτασε στά γραφεία μας, 
λίγες μόλις ώρες, πριν άπό τήν εκτύπωσή 
του. Συγκεκριμένα γράφαμε τότε ότι ειδικά 
συνεργεία τής Τροχαίας άσχολήθηκαν μέ 
τον έλεγχο τών Σχολικών Λεωφορείων. 
Καί προσθέσαμε—μέ μία ενδόμυχη εύχή 
νά μήν είναι άλήθεια-δτι«...άπό τις πρώτες 
πληροφιρίες πού έφθασαν μέχρι στιγμής 
στό περιοδικό μας διεπιστώθησαν χα
ρακτηριστικές παραβάσεις...» Δυστυχώς 
οι πληροφορίες μας άπεδείχθησαν άληθινές. 
Τό νέο σχολικό έτος άρχισε μέ παραβάσεις 
άπό πολλούς οδηγούς, στούς οποίους χι

λιάδες γονείς έχουν έμπιστευθή τήν άσφά- 
λεια τών παιδιών τους. Μόνο στά ’Αθη
ναϊκά προάστια οί Τροχονόμοι Χωροφύ
λακες (επί συνόλου 477 έλεγχθέντων σχο
λικών Λεωφορείων) διεπίστωσαν 174 
παραβάσεις (ποσοστό 37 % περίπου). ’Αλ
λά ή Τροχαία Προαστίων δέν προβλημα- 
τίσθηκε μόνο άπό τό ΰψος, άλλά καί άπό τό 
είδος τών παραβάσεων. ’Αρκεί νά σημειω- 
θή ότι διαπιστώθηκαν άκόμη καί περι
πτώσεις παραβάσεως σηματοδοτών, υπερ
βολικής ταχύτητος, άντικανονικής ύπερ- 
βάσεως, καθώς καί ώρισμένες άλλες άπό 
τις λεγάμενες στήν τροχονομική γλώσσα 
«επικίνδυνες παραβάσεις». Δηλαδή αύτές 
οί όποιες σύμφωνα μέ τά πορίσματα 
ειδικών μελετών όδηγοϋν πάντα—γρήγορα 
ή άργά —στό άτύχημα. Συμπέρασμα:Τά 
παιδιά κινδυνεύουν καί όταν άκόμη μετα- 
φέρονται υποτίθεται μέ προσοχή, άπό τήν 
πόρτα τοϋ σπιτιού τους μέχρι τό προαύλιο 
τοΰ Σχολείου τους καί άντιστρόφως. Τί 
πρέπει νά γίνη γιά νά προστατευθή τό άτέ- 
λειωτο παιδικό μελίσσι πού κατακλύζει 
κάθε ήμέρα τούς δρόμους: Τί άλλο παρά 
δημιουργία Πανελληνίου Σταυροφορίας 
γιά τήν κυκλοφοριακή προστασία τοΰ παι
διού. ’Εννοείται ότι ή κίνηση αύτή δέν 
θά πρέπει νά έχη περιστασιακές έξάρσεις. 
Τό ίδιο έχομε νά ποΰμε καί γιά τά μέτρα 
τής Τροχαίας. Οί λεγάμενες «εξορμήσεις» 
δέν λύνουν ριζικά τό κάθε κυκλοφοριακό 
πρόβλημα. 'Απλώς προσδιορίζουν τό μέ
γεθος του. Μέ τό νά ποΰμε δηλαδή ότι άπό 
μία «έξόρμηση» γιά ένα συγκεκριμένο 
θέμα προέκυψε ένας εντυπωσιακός άριθμός 
παραβάσεων, μέ αύτό σημειώνεται ότι οί 
έπί μέρους καθημερινοί έλεγχοι πρέπει νά 
συνεχισθοΰν μέχρι νάγίνη μία νέα «έξόρμη
ση— Κοντρόλ» άπό τήν οποία καί θά 
προκόψουν διάφορα χρήσιμα συμπεράσμα
τα. "Ολα αύτά τά τελευταία τά γράφομε 
όχι φυσικά γιατί ή τροχαία άκολουθεϊ άντί- 
θετη τακτική. ’Άλλο τώρα άν ό κυκεώνας 
τών κυκλοφοριακών προβλημάτων πού 
άντιμετωπίζει τήν άναγκάζει νά έπιστρα- 
τεύει κάθε φορά τό προσωπικό της σέ 
έθελοντικές έξαντλητικές επιχειρήσεις, έκ- 
λεκτικής έφαρμογής τοΰ Νόμου «έπί 24ώ- 
ρου βάσεως».

Σ Υ Ν Ε Β Η

ΔΥΣΤΥΧΩΣ

Παρασκευή 15’Οκτωβρίου ώρα τρεις πε
ρίπου μετά τό μεσημέρι. ’Εκείνη τή στιγμή 
σ’ ένα ήσυχο σταυροδρόμι ’Αθηναϊκού 
Προαστίου άπό λίγο νά γραφή μιά άκόμη 
αιματηρή Τροχαία τραγωδία μέ θύματα 
αύτή τή φορά μερικά άγγελούδια κάποιου 
ίδιωτικοΰ νηπιαγωγείου..Τό Σχολικό Λεω
φορείο άκολουθοϋσε κατηφορικό δρόμο 
ένώ τό επιβατηγό Ι.Χ. ένα κάπως πιο 
κεντρικό χωρίς κλίση. 'Η  σύγκρουση πού 
έγινε στό μέσον περίπου τής διαστυρώσεως 
πρέπει νά ήταν έξαιρετικά σφοδρή. Αύτό 
τούλάχιστον έδειχναν οί ζημιές τών αύτοκι- 
νήτων άλλά καί ή περίεργη τροχιά πού 
διέγραψε τό Ι.Χ. μετά τήν σύγκρουση. 
Συγκεκριμένα: Άφοΰ «άγκαλιάστηκε»
προσωρινά μέ τό Σχολικό, στήν συνέχεια 
άποστρακίστηκε έμπρός καί δεξιά, χτύπη
σε σ’ ένα τοίχο καί ντεραπάρησε γιά νά 
πάρη τελικά άκριβώς άντίθετο μέτωπο 
σέ σχέση μέ τήν άρχική πορεία του.

Είχα τήν άτυχία νά βρεθώ στή διασταύ
ρωση αύτή λίγα δευτερόλεπτα μετά τό 
άτύχημα. Καί είδα μερικά άσπρα σάν τό 
χαρτί παιδικά πρόσωπα πού δέν είχαν 
τό κουράγιο ούτε νά κλάψουν,.,Μέ μάτια 
στρογγυλεμένα άπό τή φρίκη κοίταζαν 
άνέκφραστα στό κενό. Καί καθώς έστεκαν 
άντίθετα, έδειχναν πίσω άπό τά τζάμια τοϋ 
αύτοκινήτου σάν κορνιζαρισμένες εικόνες 
πού θαρρείς είχαν ξεφύγει άπό έκθεση μέ 
φωτογραφικά ντοκουμέντα κάποιας κατα
στροφής...

Έ τσ ι βουβά καί χλωμά κατέβηκαν άπό 
τό Σχολικό αύτοκίνητο κοιτάζοντας μέ 
άπορία τον οδηγό πού χειρονομούσε καί 
διαμαρτυρόταν μετά τήν «άταξία» του.... 
Καί μόνο μόλις πάτησε τό πόδι τους στήν 
γή άκούστηκαν μερικοί λυγμοί. Πρόσεξα 
τότε πώς περπατούσαν μέ άκανόνιστα 
βη ματάκια άκουμπώντας τό ένα στήν πλά
τη τού άλλου όπως τά πουλάκια όταν .τρο
μάζουν στήν φωλιά τους,.Τρέμοντας καί 
κλαίγοντας μπήκαν σέ ένα ταξί γιά τήν 
«κατ’ οίκον» διανομή. Πάλι καλά πού 
κατέληξαν στά σπίτια τους καί όχι σέ 
κάποιο νοσοκομείο ή νεκροτομείο....Τό 
«γιατί» έγινε τό άτύχημα δέν γνωρίζω 
άκριβώς. Αύτό τό γνωρίζει τό πλήρωμα 
τής ήμέρας εκείνης στό Κινητό Άνακριτι- 
κό Γραφείο τοΰ Τμήματος Τροχαίας 
Α γίας Παρασκευής. "Ακόυσα πάντως άπό 
τον τροχονόμο ότι άπό ό,τι έδειχνε ό τα
χογράφος τού Σχολικού, ό οδηγός του τήν 
ώρα τού άτυχήματος έτρεχε μέ 50 χιλιό
μετρα. Δηλαδή μέ ταχύτητα οπωσδήποτε 
υπερβολική «λόγω τών ειδικών κυκλοφο
ρ ιακών συνθηκών» (μικρού μήκους κα
τηφορικός δρόμος μπροστά άπό διασταύ
ρωση). Αύτό δέν τό σημειώνω γιά νά 
«κάψω» τον οδηγό άλλά άπλώς γιά νά 
συνδυάσω τό γεγονός αύτό μέ τά περί βια
στικού «ξεφορτώματος» τών παιδιών τά 
μεσημέρια καί ώρισμένα άλλα πού γράφω 
σέ άλλο σημείο τής στήλης. Αύτά καί... 
μή χειρότερα....

Ό  Τ ρ ο χ α ί ο ς
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Ε ΙΝ Α Ι (Συνηθισμένο φαινόμενο 
στην ιατρική επιστήμη, ή ανακάλυψη 
μιας νέας διαγνωστικής ή θεραπευ
τικής μεθόδου, να μετατρέπη ή νά 
καταργή τα μέχρι τής στιγμής εκεί
νης γνωστά καί παραδεδεγμένα καί 
να είσάγη νέες αντιλήψεις για την 
φύση, την διάγνωση, την θεραπεία 
ή την πρόγνωση μιας ή πολλών 
νόσων. Φυσικά καί οι νεώτερες αυτές 
άντιλήψεις, πιθανόν κάποτε στο μέλ
λον, να παραχωρήσουν την θέση τους 
σέ άλλες καί σέ άλλες, άποτέλεσμα 
τής συνεχούς Εξελίξεως καί προόδου 
τής επιστήμης.

"Ενας κλάδος τής ιατρικής, ό 
όποιος άναγκάσθηκε τα τελευταία 
χρόνια, να άναθεωρήση πολλές κρα
τούσες άντ ιλήψεις σχετικές μέ την 
διάγνωση κυρίως, άλλα καί την 
θεραπεία πολλών παθήσεων τού 
πεπτικού συστήματος συνεπεία μιας 
νέας άνακαλύψεως, είναι ή γαατρο- 
εντερολογία.

'Η  άνακάλυψη, ή τελειοποίηση 
καί ή εύρεία χρήση κατά τα τελευ
ταία 5—6 χρόνια, τών ευκάμπτων 
ένδοσκοπίων, άλλαξε ριζικώς καί 
έδωσε άλλη διάσταση στην διάγνωση 
πολλών παθήσεων τού πεπτικού 
σωλήνος.

Τί είναι δμως ένδοσκόπια καί 
ποια είναι ή διαφορά τών νέων ευ
κάμπτων ένδοσκοπίων άπό τά πα- 
λαιότερα χρησιμοποιούμενα άκαμ
πτα ένδοσκόπια; Ένδοσκόπιο είναι 
κάθε δργανο, μέ το όποιο μπορούμε 
νά παρατηρήσουμε τό έσωτερικό 
διαφόρων κοίλων οργάνων τού σώ
ματος, για διαγνωστικούς ή θερα
πευτικούς σκοπούς. Τά παλαιότερα 
ένδοσκόπια, ήσαν μεταλλικά καί 
επομένως άκαμπτα καί περιωρισμέ- 
νης χρήσεως καί άποδόσεως. 'Η  
έμφάνιση τών ευκάμπτων ένδοσκο
πίων, έξετόπισε καί κατήργησε τά 
άκαμπτα, λόγω τής τεράστιας δια
φοράς στην απόδοση, στην ευκολία

Δρος
ΑΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ
’Επιάτρου Χωροφυλακής 

Γαστροεντερολόγου

χρήσεως υπό τού ιατρού καί στην 
ευκολία μέ την όποια ό άαθενής 
άνέχεται την έπέμβαση.

Μέ άπλά λόγια, τό εύκαμπτο 
ένδοσκόπιο είναι Ενας έλαστικός 
σωλήνας, ό όποιος μέ κατάλληλους, 
άνώδυνους γιά τον άσθενή χειρισμούς 
εισέρχεται διά τού στόματος στο 
στομάχι ή διά τού πρωκτού στο 
παχύ Εντερο καί προχωρεί στά διά
φορα υπό Εξέταση τμήματα τού 
πεπτικού σωλήνος. ’Έτσι, ό χειριζό- 
μενος τό ένδοσκόπιο ειδικός ιατρός, 
μπορεί νά έξετάση τό έσωτερικό 
τού οισοφάγου, τού στομάχου, τού 
δωδεκαδακτύλου, μέρους τού λεπτού 
Εντέρου καί τού παχέος Εντέρου. 
Λέγοντας «Εξέταση» Εννοούμε, 
δτι ό ιατρός βλέπει τό έσωτερικό 
τών άναφερθέντων οργάνων μέ κάθε 
λεπτομέρεια δπως ό χειρουργός, 
ό όποιος Εχει μπροστά του άνοιγμένο 
π.χ. τό στομάχι. ’Αποτέλεσμα αυτού 
είναι, δτι είναι δυνατό νά γίνη 
ή άκριβής διάγνωση άκόμη καί τών 
άρχομένων πολύ μικρών άλλοιώσεων, 
οι όποιες δέν ήταν δυνατόν νά δια- 
γνωστοϋν κατ’ άλλον τρόπον. Δέν 
είναι δυνατή δμως μόνον ή παρα
τήρηση τού Εσωτερικού τού πεπτικού 
συστήματος μέ τούς μαγικούς, θά 
μπορούσαμε νά πούμε, Ελαστικούς 
σωλήνες. Έάν ό ιατρός κρίνη σκό
πιμο, μπορεί νά φωτογραφήση τις 
Ενδιαφέρουσες περιοχές ή νά λάβη 
μικρά κομματάκια γιά βιοψία, ώστε 
νά έχη μιά άκριβεστάτη διάγνωση. 
Μπορεί άκόμη, κατευθύνοντας νερό 
ή άέρα ή άναρροφώντας τις έκκρί- 
σεις, νά καθαρίση μιά περιοχή τού 
στομάχου ή τού Εντέρου, γιά νά 
μπορέση νά παρατηρήση καλύτερα 
τις τυχόν Αλλοιώσεις.

Είναι δυνατόν λοιπόν, ύστερα 
άπό τις άναφερθεΐσες Ιδιότητες τών 
ευκάμπτων ένδοσκοπίων, νά κα- 
ταλάβη κανείς, πόσα πολλά μπο
ρούν νά προσφέρουν ατήν έγκαιρο 
καί άκριβή διάγνωση τών παθή
σεων τού πεπτικού σωλήνος. Ή  
χρήση τους έχει φωτίσει πολλές 
σκοτεινές μέχρι τώρα περιοχές στήν 
γαστροεντερολογία καί έχει δώσει 
ατούς ιατρούς τήν δυνατότητα νά 
διαλευκάνουν καί νά άντιμετωπί- 
αουν πρόσωπο μέ πρόσωπο πλέον, 
άρκετούς κρυμένους ή καμουφλαρι- 
σμένους άντιπάλους.

Μερικά πρακτικά παραδείγματα, 
ίσως κάνουν άκόμη πιο κατανοητή 
τήν προσφορά τους.
α) ’Εάν υπάρχουν π.χ. Ενοχ?.ήματα 

ύποπτα γιά Ελκος στομάχου ή 
δωδεκαδακτύλου ή γιά άλλη 
όποιαδήποτε πάθηση καί ή άκτι- 
νογραφία είναι άσαφής ή αρνη
τική, ή Ενδοσκόπηση δίνει τήν 
άκριβή άπάντηση γιά τό Εάν 
ύπάρχη ή δχι Ελκος ή άλλη πά
θηση.

β) Σέ περίπτωση αιμορραγίας άπό 
τό στομάχι ή τό παχύ έντερο, 
ή Ενδοσκόπηση έκτελουμένη τήν 
στιγμή πού ό άσθενής αίμορραγει 
αποκαλύπτει ποιά είναι ή αίμορ- 
ραγούσα βλάβη καί πού άκριβώς 
Εντοπίζεται, ώστε αν χρειασθή, 
νά ξέρη ό χειρουργός πού άκρι
βώς θά έπέμβη.

γ )  ’Εάν σέ άκτινογραφία στομάχου 
ή Εντέρου ύπάρχη υπόνοια ύπάρ- 
ξεως κακοήθους δγκου, ή Ενδο
σκόπηση μπορεί νά δώση ορι
στική άπάντηση καί νά λύση 
τό πρόβλημα, μέ Επακόλουθο 
είτε τήν έγκαιρο χειρουργική 
Επέμβαση είτε τήν αποφυγή 
μιας άσκοπου χειρουργικής έπεμ- 
βάσεως.

Βλέπει λοιπόν κανείς, δτι τά νέα 
εύκαμπτα Ενδοσκόπια, δίνουν πλέον 
οριστικές Απαντήσεις καί μάλιστα 
γρήγορες, σέ Ενα πλήθος Ερωτημά
των πού παλαιότερα συνώδευαν άσθε- 
νεϊς γιά πολύ χρόνο. Ευνόητο είναι 
δτι ή ταχεία καί σωστή διάγνωση 
έχει τά άνάλογα ευνοϊκά άποτελέ- 
σματα γιά τον άσθενή.

Δέν είναι δμως μόνον ή διαγνω
στική τους άπόδοση πού τά καθιστά 
τόσο πολύτιμα, άλλά καί ή εύκολη 
Εφαρμογή τους καί ή άρίστη άνοχή 
τους άπό τον άσθενή. Ή  διενέργεια 
π.χ. μιας Ενδοσκοπικής Εξετάαεως 
τού στομάχου, είναι δυνατόν νά 
διαρκέση μόνον 15—20 λεπτά τής
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ώρας και κατόπιν ό έξετασθείς να 
έπιστρέψη στην κανονική τον εργα
σία, έχοντας λύσει μέσα σ’ αυτό 
τό χρονικό διάστημα, ένα πρόβλημα 
πού πιθανόν νά τον απασχολούσε 
έπ'ι μήνες..

’Ίσως είναι απαραίτητο στο ση
μείο αυτό νά γίνη μια διενκρίνηση. 
Οι ενδοσκοπήσεις δεν καταργούν 
τον συνήθη ακτινολογικό έλεγχο 
τον πεπτικού συστήματος. 'Απλώς 
τον υποβοηθούν καί τον συμπληρώ
νουν, όταν αυτός δεν είναι σε θέση 
νά δώση καθόλου ή ακριβή διάγνωση. 
Αυτό σημαίνει, ότι κάθε άτομο μέ 
οίαδήποτε νόσο τού πεπτικού σω
λήνας δεν χρειάζεται απαραίτητα 
καί ενδοσκόπηση γιά νά τεθή ή 
ορθή διάγνωση.

Αέν είναι όμως ή ακριβής διά
γνωση, ή μόνη προσφορά των ευ
κάμπτων ένδοσκοπίων. Πολύ πρόσ
φατα άρχισε ή εφαρμογή τους καί 
γιά θεραπευτικούς σκοπούς μέ επι
τυχή αποτελέσματα. ’Έτσι, εφαρ
μόζεται ήδη σέ ώρισμένα νοσηλευ
τικά κέντρα τού εξωτερικού, ή 
αφαίρεση διά των ένδοσκοπίων, δια
φόρων μικρών όγκων, κυρίως πολυ
πόδων, από τό παχύ έντερο καί τό 
στομάχι. 'Η  θεραπευτική αυτή μέ
θοδος, έχει ώς συνέπεια τήν αποφυ
γή άρκετών χειρουργικών επεμβά
σεων. 'Η  αφαίρεση π.χ. ενός πολύ
ποδος από τό παχύ έντερο, ή όποια 
παλαιό τέρα θά άπαιτοϋσε χειρουρ
γική επέμβαση μέ όλα τά συνεπακό- 
λουθα, είναι δυνατόν σήμερα νά 
γίνη αναίμακτα διά τού ένδοσκοπίον, 
μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα 
καί χωρίς νά άπαιτηθή νοσηλεία 
τού άσθει οϋς.

'Υπάρχουν καί άλλες πιο πολύ
πλοκες εφαρμογές τών ευκάμπτων 
ένδοσκοπίων, πλήν όμως δέν θά 
άναφερθοϋν στο παρόν άρθρον, διότι 
είναι αρκετά δύσκολο νά γίνουν 
κατανοητές από μή ιατρούς.

Σέ άρκετά νοσηλευτικά κέντρα 
τής Ελλάδος, γίνεται από αρκετού 
χρόνου χρήση τών ένδοσκοπίων, 
κυρίως γιά τήν διάγνωση τών πα
θήσεων τού άνωτέρου πεπτικού συ
στήματος. Άρκετά  σύντομα, μόλις 
γίνη ή προμήθεια τών ένδοσκοπίων, 
θά είναι δυνατή ή εφαρμογή όλ.ων 
τών άναφερθέντων έπεμβάσεων, δια
γνωστικών καί θεραπευτικών καί εις 
τό Πολυϊατρεϊον Χωροφυλακής, από 
Υιδικώς έκπαιδευθέντας εις τό έξω- 
τερικό ιατρούς τού Σώματος.

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ή  ευεργετική έπίδρασις τοΰ 
κλίματος και τοΰ νεροΰ σέ 

διάφορες παθήσεις.

" Υ δ ρ ο θ ε ρ α π ε ί α

Ή  έπίδρασις τής υδροθεραπείας στις 
χρόνιες παθήσεις τής μύτης είναι πολλή 
ικανοποιητική, ένφ στις όξεΐες δέν προσ
φέρει καμμία άπολύτως ώφέλεια άντιθέ- 
τως μάλιστα έπιδεινώνει τήν όλη κατά
σταση.

Βασικά υπάρχουν τριών κατηγοριών 
ΰδατα πού χρησιμοποιούνται γιά τό σκο
πό αύτό, άλλα τά συνηθέστερα καί άπο- 
τελεσματικώτερα είναι πρώτα τά θειούχα, 
κατά δεύτερο λόγο τά ραδιενεργά καί 
τελευταία τά ύπέρτονα χλωριοΰχα.

Τά πρώτα καί τά τελευταία χρησιμο
ποιούνται κυρίως σέ είσπνευσοθεραπεία, 
λιγώτερο, όμως σέ ποσιθεραπεία, ένω τά 
ραδιενεργά χρησιμοποιούνται είτε κάνον
τας χρήση άπό τοΰ στόματος, είτε μέ 
εισπνοές άπό τοΰ άναπνευστικοΰ συστή
ματος, δεδομένου ότι ή άπορροή τοΰ ρα
δίου άποβάλλεται σέ μεγάλη άναλογία 
άπό τό αναπνευστικό έπιθύλιο.

Τά μάλλον δραστικά άπό τά νερά αύτά 
είναι τά περιέχοντα θείο ή έλεύθερο 
υδρόθειο. Ό  μηχανισμός κατά τόν όποιον 
δροΰν, δέν είναι άκόμη άπόλυτα καθωρι- 
σμένος. Σέ πολλές περιπτώσεις καί σύμ
φωνα μέ τήν γνώμη πολλών έπειδή οί 
φλεγμονές, πάνω στις όποιες ένεργοΰν ια
ματικά πιστοποιούν έξαρση τής ζωτικό
τητας καί τής τοξικότητας τής μικροβια- 
κής χλωρίδος τών άνω άεροφόρων όδών, 
τό θειον, μέ τις άντισηπτικές του Ιδιότητες, 
έλαττώνει τήν δράσιν τους καί άλλοι, ότι 
έπειδή οί άρρώστειες αυτές συγγενεύουν 
μέ άλλεργικές καταστάσεις, ΰπόκεινται 
στήν «άπευαισθητοποιητική» ένέργεια τοΰ 
θείου, καθώς έπίσης καί τής «άπορροής» 
τοΰ ραδίου.

Πάντως, γεγονός είναι ότι στούς χρο- 
νίως πάσχοντας άπό αύτές τις παθήσεις 
σημειώνεται μέ τήν ύδροθεραπεία καί πρό 
παντός μέ τήν θειούχο ύδροθεραπεία κα
ταφανής βελτίωση, συνισταμένη άφ’ ένός 
μέν στήν μεταβολή τής όψεως τού βλεν
νογόνου τών άεροφόρων όδών, άφ’ έτέ- 
ρου δέ στήν άραίωση ή καί έξαφάνιση 
τών παροξυσμικών κρίσεων.

Είναι άναγκαΐο νά τονισθή ότι τά ιαμα
τικά νερά χορηγούμενα σέ είσπνευσοθε
ραπεία άλλοτε σέ ύπέρτονα, άλλοτε σέ 
ΰπότονα καί άλλοτε σέ ίσότονα διαλύμα
τα, άνάλογα μέ τήν περίπτωση, μπορούν 
νά έπη ρεόσουν καί τις διάφορες λειτουρ
γίες, όπως λ.χ. έκκριση, αίμάτωση κ.λ.π. 
τού βλενογόνου τών άνω άεροφόρων όδών, 
μέ τήν συστηματική πίεση καί τήν θερμό
τητα αύτών.

Άπό τις ΰπάρχουσες στήν πατρίδα μας 
ιαματικές πηγές οί μάλλον ένδεδειγμένες

είναι, άπό μέν τις θειούχες, ή Κυλλήνη, τό 
Πλατύστομον καί τό σπήλαιο τών Άνι- 
γρίδων στόν Καϊάφα, άπό δέ τις ραδιενερ
γές τά Κομμένα Βούρλα καί τέλος άπό 
τις άλιπηγές είναι κυρίως ή Αιδηψός. Ή  
είσπνευσοθεραπεία καί ή λουτροθεραπεία 
άκόμη, έπηρεάζουν ευνοϊκά καί τήν γενι
κή κατάσταση τών παιδιών, τά όποια 
ύπέστησαν πρόσφατα άφαίρεση άδενοει- 
δών έκβλαστήσεων.

Κ λ ι μ α τ ο θ ε ρ α π ε ί α

Αύτή, κατά δεύτερο λόγο, συμβάλλει 
στήν όλη άγωγή τών ρινικών παθήσεων 
ένδείκνυται δέ σέ μερικές περιπτώσεις 
χειρουργικής ή φαρμακευτικής θεραπείας, 
«ώς συμπληροΰσα καί σταθεροποιούσα 
τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα».

Είδικώτερα άπό τήν άποψη αύτή ένδια- 
φέρουν τριών ειδών κλιματοθεραπεΐες α) 
ή κλιματοθεραπεία ύψους, β) ή θαλασσία 
κλιματοθεραπεία, γ) ή κλιματοθεραπεία 
πεδιάδος.

Κλιματοθεραπεία ΰψους

Ένδείκνυται κυρίως σέ περιπτώσεις 
άνεπαρκούς άναπνευστικής ρινικής λει
τουργίας ή άποφράξεως τών ρινικών κοι
λοτήτων, στήν συμπλήρωση καί έπίσπευ- 
ση μετεγχειρητικής άποθεραπείας καί 
τέλος έπιδρά μακροπρόθεσμα καίεύεργε- 
τικά στήν μετεγχειριτική κατάσταση τής 
κολπίτιδος.

Ά ς μή λησμονούμε άλλωστε τήν κατα
πραϋντική έπίδραση, πού άσκεΐ ή κλιμα- 
τοθεραπεία αύτή στό νευρικό σύστημα 
σέ άντίθεση μέ τό θαλάσσιο κλίμα τό 
όποιον έπιδρά έρεθιστικά στόν όργανισμό.

Θαλάσσια Κλιματοθεραπεία

’Επειδή περιλαμβάνει τήν θαλασσοη
λιοθεραπεία καί τήν θαλαοσοθεραπεία, 
ένδείκνυται στις χρόνιες ρινίτιδες, τις 
άτροφικές χρόνιες ρινίτιδες, τήν όζαινα, 
τόν λύκο τής μύτης. Έπίσης στις χρόνιες 
βλεννοπυώδεις ριτίνιδες τών καχεκτικών 
παιδιών. ’Αντίθετα, στις όξεΐες φλεγμονές 
τών ρινικών καί τών παραρρινίων κοι
λοτήτων άντεδείκνυται άπολύτως.

Κλιματοθεραπεία πεδιάδος

Αύτή άσκεΐ εύεργετική έπίδραση σέ 
όλες έν γένει τις παθήσεις τής μύτης, ιδιαί
τερα δέ, σέ άγγειοκινητικές ρινίτιδες.

677



ύποθέσεις 

καταοκοπείας 

πού άλλαζαν

τον ροΰν 

της ιστορίας

Τό περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, άνταποκρινό- 
μενο στην υπόδειξη πολλών αναγνωστών του, άρχίζει άπό τό 
τεύχος αύτό, την δημοσίευση τών πιό χαρακτηριστικών περιπτώ
σεων κατασκοπείας τού πρόσφατου, άλλα καί τού απώτερου παρελ
θόντος, πού συνετάραξαν τήν κοινή γνώμη τής εποχής καί 
έπαιξαν σημαντικό, μερικές δε φορές καί άποφασιστικό ρόλο, στην 
έξέλιξη γεγονότων παγκοσμίου ενδιαφέροντος. 'Η δημοσίευση τών 
διαφόρων περιπτώσεων γίνεται άπό σταχυολόγηση τού έξαίρετου 
μηνιαίου περιοδικού ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ τού Εκδοτι
κού Οίκου ΠΑΠΥΡΟΣ— ΠΡΕΣΣ μέ εΰγενή παραχώρηση τού όποιου 
δημοσιεύονται. Ή διεύθυνση τού περιοδικού έπιθυμεϊ νά εύχα- 
ριστήση θερμά τον Διευθυντή τής ΠΑΠΥΡΟΣ— ΠΡΕΣΣ κ. Γιάννη 
Πουρνάρα γιά τό αριστο πνεύμα κατανοήσεως καί τήν προθυμία 
τής έξυπηρετήσεως πού έτυχε, γιά τήν δημοσίευση αυτών τών 
κειμένων, καθώς έπίσης καί τόν ’Αρχισυντάκτη τού περιοδικού 
"ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,, κ. Δημήτρη Άστερινό ή συμπα
ράσταση τού όποιου ΰπήρξε πολύτιμη.

Έ να απίστευτο περιστατικό κατασκοπείας 

τού Β' παγκοσμίου πολέμου.

Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  

ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ 

Π Ο Τ Ε

"Ενα πτώμα στην θάλασ
σα. ’Ανήκε σέ ενα άγνω
στο, πού ή Ίντέλλιτζενς 
Σέρβις τοΰ έδωσε ένα 
φανταστικό όνομα γιά νά 
παραπλανήση τούς Γερ
μανούς ώς προς τόν σκο
πό τών Συμμάχων γιά 
τήν επικείμενη άπόβασί 
τους στήν Σικελία τό 
1943. Αύτό τό πτώμα, 
κοντά στις ισπανικές ά- 
κτές, έγινε ό ... ταγμα
τάρχης Ούίλλιαμ Μάρτιν, 
ό όποιος «έδρασε μετά 
θάνατον!».

·-

Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ αύτή θά περάση στήν 
ιστορία τής κατασκοπείας μέ τόν τίτλο 
«Έπιχείρησις Κιμάς».

Είναι μιά άπό τις πιό μεγαλοφυείς και 
παράξενες έπιχειρήσεις τοΟ Β’ Παγκο
σμίου Πολέμου καί γεννήθηκε στό μυαλό 
ένός άγνωστου άξιωματικοϋ τών υπηρε
σιών τής βρεττανικής άσφαλείας. Ό  
Γιοΰεν Μόνταιγκιου άνήκε τόν ’Ιανουά
ριο τοΰ 1943, σέ μιά έπιτροπή πού ήλεγ- 
χε τις πληροφορίες πού προέρχονταν 
γενικώς άπό τό έξωτερικό, καί όχι μόνο 
άπό τις έχθρικές χώρες. Προσπαθούσε 
νά άνακαλύψη άνάμεσα στις πληροφο
ρίες κάποιο ένδιαφέρον στοιχείο πού νά 
όδηγή στήν έξακρίβωσι τών πολεμικών 
σχεδίων τών Γερμανών καί τών συμμά
χων τους. Καμμιά φορά, μιά πληροφορία 
φαινομενικά άσήμαντη μπορεί νά έπι- 
τρέψη τήν πρόβλεψι μιας ένεργείας τού 
άντιπάλου. 'Ο Μόνταιγκιου καί οί άλλοι 
τής έπιτροπής άρχισαν νά προετοιμά
ζουν τήν «Έπιχείρησι Χάσκυ», δηλαδή 
τήν άπόβασι στήν Σικελία. Στις διάφορες 
άναφορές πού έφθαναν καθημερινά άνα- 
ζητοΰσαν μέ τήν μεγαλύτερη προσοχή 
τις ένδείξεις ότι δέν είχε προδοθή ή μυ-

στικότης τοΰ σχεδίου. Ένα άπό τά κύρια 
καθήκοντα τής υπηρεσίας άσφαλείας 
ήταν άκριβώς νά περιβάλη τις προετοι
μασίες τής άποβάσεως μέ άπόλυτη μυ
στικότητα. Ή  έπιτροπή έπρεπε νά έμπο- 
δίση, μέ κάθε τρόπο, τόν έχθρό νά πλη- 
ροφορηθή τήν μεγάλη έπίθεσι πού έτοί- 
μαζαν οί Άγγλοαμερικανοί.

Στά συνηθισμένα μέσα δράσεως τής 
ύπηρεσίας άσφαλείας άνήκε καί ή διά- 
δοσις έσφαλμένων πληροφοριών γιά νά 
παραπλανήση τούς ’Ιταλούς καί τούς 
Γερμανούς. Τότε γεννήθηκε στό μυαλό 
τοΰ Γιοΰεν Μόνταιγκιου ή ιδέα νά χρη- 
σιμοποιήση ένα πτώμα. «Γιατί», γράφει 
στά ’Απομνημονεύματά του, «δέν θά 
μπορούσαμε νά βρούμε ένα πτώμα, νά 
τό ντύσωμε σάν Βρεττανό άξιωματικό 
καί νά βάλωμε στις τσέπες του μεγάλης 
σπουδαιότητος άπόρρητα έγγραφα άπό 
τά όποια νά φαίνεται ότι είμαστε έτοιμοι 
νά κάνωμε έπίθεσι σέ άλλο σημείο ;».

Ό  Μόνταιγκιου σκεπτόταν ότι τό 
πτώμα έπρεπε νά ριχθή στήν θάλασσα, 
καί νά έμφανισθή ένδεχομένως σάν θύμα 
άεροπορικοΰ δυστυχήματος, κοντά στις 
ισπανικές άκτές, ώστε νά τό ψαρέψουν

εύκολα καί έτσι τά έγγραφα νά φθάσουν, 
όσο τό δυνατόν πιό γρήγορα στά χέρια 
τής γερμανικής κατασκοπίας.

Στήν άρχή ή πρότασις φάνηκε ένδια- 
φέρουσα. 'Επειτα όμως, όταν οί Βρεττα- 
νοί τήν έξέτασαν πιό προσεκτικά, 
διεπίστωσαν ότι ήταν περίπλοκη καί 
δύσκολη στήν έφαρμογή της. Πρώτα 
άπ’ όλα, χρειαζόταν ένα πτώμα καί ή 
έξεύρεσίς του δέν ήταν εύκολη ύπόθεσις. 
"Επειτα, άφοΰ θά βρισκόταν τό πτώμα, 
οί συνθήκες θά έπρεπε νά είναι τέτοιες, 
ώστε νά μή κινήσουν στούς Γερμανούς 
πράκτορες, ύποψίες. Δηλαδή ό θάνατος 
νά έχη έπέλθει κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
νά γίνεται πιστευτή ή έκδοχή, ότι ό 
άνθρωπος αύτός έπεσε στήν θάλασσα 
άπό άεροπλάνο. ’Επειδή ήταν πιθανό νά 
γίνη νεκροψία, ή άμφιβολία γιά τις συν
θήκες τοΰ θανάτου θά έθετε σέ κίνδυνο 
τήν πρωτοβουλία τής άγγλικής ύπηρεσίας.

Τελικά, τό πτώμα βρέθηκε. ’Ανήκε σέ 
ένα άνθρωπο λίγο έπάνω άπό τά τριάντα, 
πού πέθανε άπό πνευμονία. Ποιος ήταν 
κανείς δέ τό έμαθε ποτέ. Τόν βάφτισαν 
μέ ένα ψεύτικο όνομα. Στό έξής θά όνο- 
μαζόταν Ούίλλιαμ Μάρτιν. Τοΰ έδωσαν

678



καί ένα βαθμό λοχαγού πού έκανε χρέη 
ταγματάρχη.

Έτσι άρχισε ή «Έπιχείρησις Κιμάς», 
μακάβρια όσο καί ό τίτλος της. Ό  στόχος 
ήταν ή Χουέλβα, στις ισπανικές άκτές, 
όπου δροϋσε ένας κατάσκοπος των Γερ
μανών μέ μεγάλες Ικανότητες. Ά ν οί ψα
ράδες έβρισκαν τό πτώμα, άλλά τά έγ
γραφα δέν έφθαναν ώς τήν γερμανική 
μυστική υπηρεσία, όλη ή έπιχείρησις, 
όσο καλά καί άν έξετελεϊτο, θά πήγαινε 
χαμένη.

Τί χαρτιά όμως έπρεπε νά έχη έπάνω 
του ό Μάρτιν ; Χωρίς άμφιβολία ένα 
έγγραφο μεγάλης σημασίας, ώστε νά τό 
λάβουν ύπ’ όψι τους οί Γερμανοί. Γιά 
νά πεισθοΰν ότι οί Σύμμαχοι δέν θά έκα
ναν άπόβασι στήν Σικελία, όπως ή λογική 
καί οί ένδείξεις άφηναν νά ύποτεθή, 
χρειαζόταν κάτι απολύτως πειστικό. 
Κάτι πού νά μήν άφηνε καμμιά άμφιβο- 
λία ότι ή άπόβασις θά γινόταν κάπου 
άλλου, όπωσδήποτε όμως όχι στήν Σι
κελία. Γιά τήν παραπλάνησι αύτή δεν 
άρκοΰσε ένα γράμμα καί ένα όποιοδή- 
ποτε μήνυμα.

’Εκείνη τήν έποχή, οί συμμαχικές δυ
νάμεις ήσαν χωρισμένες στά δυό. Ένα 
τμήμα βρισκόταν στήν γαλλική Βόρειο 
’Αφρική ύπό τήν διοίκησι τού Άίζεν- 
χάουερ, καί τό άλλο στήν Αίγυπτο ύπό 
τόν στρατάρχη Ούίλσον. Γιά νά προ- 
κληθή σύγχυσις στόν έχθμό, ό Μόν- 
ταιγκιου πρότεινε τό γράμμα πού θά 
Τοποθετούσαν στήν τσέπη του πτώματος 
νά άπευθύνεται στόν στρατηγό Άλε
ξάντερ. Θά έγραφε ότι έτοιμάζονταν δυό 
έπιθέσεις, ή μιά ύπό τόν Άϊζενχάουερ 
έναντίον τής Σαρδηνίας καί ή άλλη ύπό 
τόν Ούίλσον έναντίον τής Ελλάδος. 
Μέσα άπό τις γραμμές θά έπρεπε νά δια- 
φαίνεται ότι ήθελαν νά παραπλανήσουν 
τούς Γερμανούς μέ μιά ψεύτικη έπίθεσι 
έναντίον τής Σικελίας.

Τό Βρεττανικό Γενικό ’Επιτελείο δέν 
ένθουσιάσθηκε μέ τό σχέδιο Μόνταιγ- 
Κιου. Τό θεώρησε πολύ ριψοκίνδυνο, 
φοβήθηκε μήπως φέρη τό άντίθετο Απο
τέλεσμα, μήπως ένισχύση στούς Γερμα
νούς τήν πεποίθησι ότι ή προσεχής έπί- 
θεσις θά στρεφόταν κατά τής Σικελίας 
Καί τούς διαλύση τις τελευταίες τους 
άμφιβολίες. Στήν περίπτωσι αύτή, τά 
συμμαχικά στρατεύματα θά συναντούσαν 
στις άκτές τού νησιού, σθεναρή άμυνα 
άπό άνδρες έξαιρετικά έμπειροπόλεμους. 
Έπειτα άπό μακρές συζητήσεις, ή πρό- 
τασις Μόνταιγκιου έγινε δεκτή καί ό 
ύπαρχηγός τού Αύτοκρατορικοϋ Γενικού 
’Επιτελείου 'Αρτου Γουέϋ έγραψε τήν 
«ζωτικής σημασίας έπιστόλή».

«Πρός τόν στρατηγόν σέρ Χάρολντ 
Άλεξάντερ, Άρχηγεΐον 18η 'Ομάδα 
Στρατιών. ’Επωφελούμαι τής μετακινή- 
σεως ένός άξιωματικοΰ τού Μαουντμπάτ- 
τεν γιά νά σάς στείλω μιά προσωπική 
έπιστόλή καί νά σας ένημερώσώ γιά τά 
παρασκήνια τής άνταλλαγής τηλεφω
νημάτων σχετικά μέ τις έπιχειρήσεις 
στήν Μεσόγειο καί τά συναφή παρα
πλανητικά σχέδια . .. Έχομε πρόσφατες 
πληροφορίες ότι οί Γερμανοί ένισχύουν 
άπό καιρό τώρα τις βάσεις τους στήν 
'Ελλάδα καί στήν Κρήτη. Τό Γενικό 
Επιτελείο έχει τήν γνώμη ότι οί δυνά
μεις μας γιά τήν έπίθεση είναι άνεπαρκεϊς. 
Οί στρατιωτικοί άρχηγοί τής Αύτοϋ 
Μεγαλειότητος άποφάσισαν τήν ένί- 
σχυσι τής 5ης Μεραρχίας μέ μιά ταξιαρ
χία έν όψει τής έπιθέσεως νοτίως τού

άκρωτηρίου Άραξος. ’Ανάλογη ένίσχυ- 
σις πρέπει νά δοθή στήν 56η Μεραρχία 
τής Καλαμάτας. Ετοιμάζονται ήδη οί 
άναγκαΐες δυνάμεις καί ή έπιβίβασίς τους 
στά πλοία. Ό  Ούίλσον πρότεινε νά έπι- 
λεγή ώς παραπλανητικός στόχος ή Σι
κελία, γιά νά καλυφθή ή Έπιχείρησις 
Χάσκυ, άλλά αύτή ή όνομασία έχει ήδη 
έπιλεγή ώς κάλυψις τής Έπιχειρήσεως 
Θειάφι. Πιστεύω ότι τώρα μάς δίνεται 
έξαιρετική εύκαιρία νά τούς κάνωμε νά 
πιστέψουν ότι έχομε ώς στόχον τήν 
Σικελία».

Ό  στρατηγός Άρτσυ Γουέϋ δέν έκανε 
λόγο γιά τήν Σαρδηνία. Μόνο μιά μικρή 
άναφορά στό θέμα γίνεται σέ μιά δεύ
τερη έπιστόλή πού φέρει τήν υπογραφή 
τού λόρδου Μαουντμπάττεν : «Ύποσχέ- 
θηκε στόν ύπαρχηγό τού Αύτοκρατορικοϋ 
Γενικοϋ Επιτελείου ότι ό Ταγματάρχης 
θά συμφωνούσε νά μεταφέρη μιά έπιστο- 
λή πού κατέχει ό στρατηγός Άλεξάντερ. 
Είναι πολύ έπείγουσα καί πολύ ένδια- 
φέρουσα. Περιέχει μερικές παρατηρήσεις 
πού δέν θά έπρεπε νά ύποπέσουν στήν 
άντίληψι άλλων στήν Διοίκησι, ούτε θά 
έπρεπε νά μεταδοθούν μέ τόν κώδικα. 
Είμαι βέβαιος ότι θά φροντίσετε νά φθά- 
ση άσφαλώς στόν προορισμό της. Είμαι 
βέβαιος ότι θά βρήτε στό πρόσωπο τού 
Μάρτιν τόν άνθρωπο πού σάς χρειάζεται. 
Μετά τό τέλος τής έπιχειρήσεως σάς 
παρακαλώ νά μοΰ στείλετε πίσω τόν 
άξιωματικό μου. Θά μπορούσε νά φέρη 
μαζί του καμμιά... σ α ρ δ ί ν α». Δηλαδή 
σαρδέλλα. Ό  υπαινιγμός γιά τήν Σαρ
δηνία είναι άνοιχτός, καί θά έπρεπε ίσως 
νά είναι πιό συγκεκαλυμμένος.

Γιά νά κατασκευασθή ό μύθος τής 
ταύτότητος του Ούίλλιαμ Μάρτιν, έπι- 
νοήθηκαν πειστήρια κάθε είδους, άπό 
τήν στολή καί τά έγγραφα, ώς τά προσω

πικά άντικείμενα. Άλλά αύτό δέν άρκού- 
σε. Τό ΘΟμα έπρεπε νά έχη καί ένα πα
ρελθόν, δεσμούς, συγγένειες. Κατέφυγαν 
καί σέ άλλα γράμματα άπό τά όποια φαι
νόταν ό Μάρτιν ότι ήταν άρραβωνια- 
σμένος μέ κάποια Παμέλα. Στήν τσέπη 
του νεκρού, ένα δακτυλίδι θά έδειχνε ότι 
σύντομα θά γινόταν ό γάμος. Υπήρχε 
ώς καί ό λογαριασμός τού κοσμηματο
πωλείου Σ.Ζ. Φίλιπς, τής Μπόντ Στρήτ. 
Τό πτώμα τού άγνώστου μετεβλήθη έτσι 
σέ πτώμα τοϋ άξιωματικοΰ Ούίλλιαμ 
Μάρτιν, ύπηρετούντος στό γραφείο «συν
δυασμένων έπιχειρήσεων» τοϋ Γενικοϋ 
Επιτελείου καί γεννηθέντος στό Κάρντιιο 

τό 1907.
Στις 17 Απριλίου 1943, ό Γιούεν 

Μόνταιγκιου καί ένας συνάδελφός του 
ξεπάγωσαν τό πτώμα, πού διατηρούσαν 
ώς τότε σέ ένα ψυκτικό θάλαμο, μέ τήν 
βοήθεια  ̂ μιάς ήλεκτρικής θερμάστρας 
καί τό έντυσαν. Τό νά μεταμφιέσης ένα 
νεκρό γιά νά τόν περάσης γιά κάτι πού 
δέν ύπήρξε ποτέ στήν ζωή του, είναι 
δύσκολη δουλειά. Στήν περίπτωσι τού 
Ούίλλιαμ Μάρτιν τά πράγματα ήταν 
άκόμη πιό δύσκολα γιατί τό παραμικρό 
λάθος, μιά άπλή άπροσεξία θά μπορούσε 
νά γεννήση, ύποψίες στούς Γερμανούς 
καί νά τινάξη όλο τό σχέδιο στόν άέρα. 
Άλλά οί ειδικοί τής Ίντέλλιτζενς Σέρβις 
σκέφθηκαν τά πάντα, άκόμη καί τά πιό 
«μικρά» πράγματα πού έπρεπε νά έχη 
μαζί του ό Μάρτιν, όπως χρήματα (4 
χαρτονομίσματα τής μιάς στερλίνας, 
μισή κορώνα, 2 σελλίνια, 2 μισά σελλί- 
νια, 4 πέννες), μιά κάρτα τής «Ναυτικής 
καί Στρατιωτικής λέσχης», 2 εισιτήρια 
λεωφορείου, 2 εισιτήρια τού Θεάτρου 
«Πρΐγκιψ τής Ούαλλίας», ένα μάτσο 
κλειδιά, τσιγάρα κ.λ.π. Κάθε κομματάκι 
θά ήταν ένα τμήμα πού θά συνέβαλλε

, Το 1? 43 V πλάστιγγα  άρχισε νά γέρνη ύπέρ τών Συμμάχων. Οί Ναζί μετά  
το κορύφωμα των κατακτήαεών τους στήν Ευρώπη εβλεπαν δτι οί Σύμμαχοι 
ετοίμαζαν την τρομερή άντεπίθεσί τους, δέν ήξεραν δμως πού καί πότε θά άονιζε 
αυτή.
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στην συναρμολόγησι τοϋ μωσαϊκού ώστε 
νά γίνη πιστευτό. Τέλος έκλεισαν τό 
πτώμα σέ ένα μεταλλικό κύλινδρο. Γρά- 
φει ό Μόνταιγκιου : «Μετά τό ντύσιμο, 
άφοϋ τοϋ γεμίσαμε τις τσέπες καί βάλαμε 
τόν χαρτοφύλακα μέ τά στοιχεία στό 
αδιάβροχο του, τυλίξαμε τό πτώμα σέ 
μιά κουβέρτα γιά νά μή πάθη καμμιά 
άμυχή κατά τό ταξίδι. Κατά τήν άφιξί 
μας είχαμε στήσει όρθιο τό κιβώτιο μέ 
τόν νεκρό άφοϋ προηγουμένως τό είχαμε 
γεμίσει μέ ξηρό πάγο. "Οταν έλειωσε, 
ξαναγεμίσαμε τό κιβώτιο καί περιμέναμε 
νά λειώση, έπειτα σηκώσαμε τόν Μάρτιν 
καί, μέ ευλαβική φροντίδα, τόν τοποθε-

Προσωπικά αντικείμενα που είχαν τοπο- 
θετηθή στις τσέπες τοϋ πτώματος για 
νά έζαπατηθή ή ναζιστικη κατασκοπεία.

τήοαμε στόν μεταλλικό κύλινδρο. Τέλος 
βάλαμε τό σκέπασμα καί τό βιδώσαμε. 
Ό  Μάρτιν ήταν έτοιμος νά πάη στόν 
πόλεμο».

Ό  Μόνταιγκιου μέ τόν σωφέρ τής ει
δικής ύπηρεσίας τής Άνωτάτης Διοική- 
σεως Τζάκ Χόρσφωλ, φόρτωσαν τό πα
ράξενο φέρετρο σέ ένα μικρό φορτηγό 
καί πήραν τό δρόμο γιά τό Γκρήνλοκ, 
όπου έφθασαν τις πρώτες πρωινές ώρες 
τής 18ης ’Απριλίου. Τό υποβρύχιο «Σέ- 
ραπ» ήταν άραγμένο στήν προκυμαία 
καί περίμενε. Μόνο ό κυβερνήτης ό 
υποπλοίαρχος Τζοΰελ, ήξερε τό περιε
χόμενο τοϋ μεταλλικού κιβωτίου πού 
φορτώθηκε στό άμπάρι. Τό πλήρωμα 
πίστευε ότι περιείχε ένα μετεωρολογικό 
σημαντήρα πού θά τοποθετούσαν άπέ- 
νανττ άπό τις ισπανικές άκτές. Στις 6 τό 
άπόγευμα τής 19ης ’Απριλίου τό ύποβρύ- 
χιο άπέπλευσε καί στις 30 έφθασε πλέον

τας άργά στόν κόλπο τής Χουέλβα. 
Πυκνά σύννεφα σκέπαζαν τόν όρίζοντα 
καί μείωναν τήν όρατότητα. ’Αλλά οΐ 
"Αγγλοι περίμεναν νά νυχτώση γιά νά 
άρχίση ή τελική φάσις τής έπιχειρήσεως.

Στις 4,30' τό πρωί τό σκοτάδι ήταν 
άκόμη πολύ πυκνό. Ό  υποπλοίαρχος 
Τζοϋελ καί δύο άξιωματικοί τοϋ ύπο- 
βρυχίου, πού πληροφορήθηκαν τήν τε
λευταία στιγμή τόν σκοπόν τής άποστο- 
λής άνοιξαν τόν κύλινδρο καί έβγαλαν 
μέ προφυλάξεις τό πτώμα. Σέ δεκαπέντε 
λεπτά, τό είχαν άδιάσει στήν θάλασσα 
σέ άπόστασι ένάμυσι μιλίου άπό τήν 
άκτή καί τό ρεϋμα άρχισε άμέσως νά τό 
παρασύρη πρός τήν ξηρά.

Τώρα δέν είχαν παρά νά περιμένουν 
τό άποτέλεσμα. "Ο,τι μπορούσε νά γίνη 
έγινε, ή παγίδα είχε στηθή. Θά έπεφταν 
άραγε οι Γερμανοί μέοα ;

Στις 3 Μαΐου έφθασε στό Λονδίνο ένα 
μήνυμα άπό τόν ναυτικό άκόλουθο τής 
βρεττανικής πρεσβείας στήν Μαδρίτη. 
Άνέφερε ότι μερικοί ψαράδες ψάρεψαν 
«τό πτώμα κάποιου Ταγματάρχη Μάρτιν». 
Ό  άκόλουθος προσέθετε ότι τό πτώμα 
είχε ταφή μέ όλες τις στρατιωτικές τιμές 
στό μικρό νεκροταφείο τής ισπανικής 
πολίχνης. Τό μήνυμα δέν άνέφερε τίποτε 
γιά τόν μαύρο χαρτοφύλακα πού έπρεπε 
νά έχη μαζί του ό Ταγματάρχης. Στις 13 
Μαΐου, ό ναυτικός άκόλουθος έλαβε άπό 
τόν άρχηγό τού Γενικού ’Επιτελείου τοϋ 
’Ισπανικού Ναυτικού όλα τά προσωπικά 
άντικείμενα τού Ούίλλιαμ Μάρτιν, συμ
περιλαμβανομένων τού χαρτοφύλακος 
καί τών έγγράφων.

Στό Λονδίνο ή Ίντέλλιντζενς Σέρβις 
άναρωτιόταν άν στό διάστημα τών δέκα 
ήμερών, πού είχαν μεσολαβήσει, ο’ Γερ
μανοί κατόρθωσαν νά διαβάσουν τά 
γράμματα. Ή  άγγλική κατασκοπεία πλη- 
ροφορήθηκε λίγο άργότερα ότι ένας 
Γερμανός πράκτωρ τής περιοχής, όταν 
έμαθε γιά τήν άνεύρεσι τού πτώματος καί 
τήν ΰπαρξι τών έγγράφων, είχε έπιχει- 
ρήσει νά πάρη τά γράμματα, άλλά τοϋ 
τό είχαν άπαγορεύσει γιατί τήν άνάκρισι 
γιά τό μακάβριο εύρημα τήν είχαν άνα- 
λάβει οί δικαστικές καί όχι οί άστυνομι- 
κές άρχές τής Ισπανίας.

Ήταν μιά άπρόβλεπτη άτυχία, πού θά 
μπορούσε νά θέση σέ κίνδυνο τήν έπι- 
χείρησι. ’Αλλά τό Λονδίνο δέν άπελπί- 
σθηκε. Ήξερε ότι μεταξύ τών πρακτό
ρων τής γερμανικής κατασκοπίας καί 
τών ισπανικών άρχών ύπήρχε στενή συ
νεργασία καί έμπιστοσύνη ώστε, μέ τόν 
ένα ή τόν άλλο τρόπο, τά γράμματα θά 
κατέληγαν έκεΐ πού έπιθυμοΰσε. «Πι-

Ή  άδεια εισόδου 
τοϋ «Ταγματάρχη» 
Μάρτιν στα διάφο
ρα αρχηγεία τών 
επιχειρήσεων.

Μέσα σ’ αυτόν τόν 
κύλινδρο μεταφέρθη
κε τό πτώμα μέ τό 
υποβρύχιο «Σέραπ» 
τήν 18 ’Απριλίου 
1943 καί ρίχθηκε 
στήν θάλασσα.
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στεύαμε δτι δλα είχαν πάει καλά» άφη- 
γεϊται ό Μόνταιγκιοο. «Έπρεπε δμως νά 
γίνη λεπτομερής έλεγχος. Περιμέναμε 
μέ ανυπομονησία νά μας έπιστρέψουν τά 
έγγραφα πού έφερε μαζί του ό Ούίλλιαμ 
Μάρτιν. Τέλος έφθασαν στό Λονδίνο 
καί άμέσως οί ειδικοί τά υπέβαλαν σέ 
χημική άνάλυσι. Πριν τά στείλουν έξω, 
είχαν λάβει όρισμένες προφυλάξεις, πού 
δέν μπορώ φυσικά νά τις καθορίσο) μέ 
άκρίβεια. Αυτές θά βοηθούσαν νά δια- 
πιστωθή αν άνοίχθηκαν οΐ φάκελλοι καί 
μολονότι ή μακρά παραμονή στήν θά
λασσα δέν θά έπέτρεπε νά είμαστε μαθη- 
ματικώς βέβαιοι, θά μπορούσαμε του
λάχιστο νά πούμε μέ κάποια βεβαιότητα, 
ότι άπό μερικά σημάδια θά ήταν δυνατόν 
νά συμπεράνωμε δτι σίγουρα οί φάκελλοι 
είχαν άνοιχθή, άν καί οί σφραγίδες φαί
νονταν άθικτες».

Μέ μιά ίσχυροτάτη μεγέθυνσι τών 
φύλλων οί ειδικοί τής Μυστικής 'Υπη
ρεσίας διαπίστωσαν ότι τό χαρτί είχε 
ξαναδιπλωθή. Παρατήρησαν, πράγματι, 
ένα φανερό σημάδι άπό τό δεύτερο δί
πλωμα. Ποιά θά ήταν τώρα ή άντίδρασις 
τού Βερολίνου ; Έπί πολλές ήμέρες τό 
Βρεττανικό ’Επιτελείο παρακολουθούσε 
μέ μεγάλο ένδιαφέρον αν άπό έχθρικής 
πλευράς παρουσιάζονταν μερικές ένδεί- 
ξεις πού νά έπιβεβαιώνουν δτι τά έμπι- 
στευτικά μηνύματα πού είχαν άνταλλά- 
ξει οί Άγγλοι στρατηγοί καί περιέχον- 
ταν στις έπιστολές τού χαρτοφυλακίου 
τού Ούίλλιαμ Μάρτιν είχαν διαβιβασθή 
σέ υψηλά ίσταμένους καί είχαν θεωρηθή 
άληθινά.

Τις υπόλοιπες ήμέρες τού Μαΐου καί 
δλο τόν ’Ιούνιο καί τόν ’Ιούλιο ή έκβασις 
τής άποστολής είχε καλυφθή μέ σιωπή. 
Οί κεραίες τής Ίντέλλιτζενς Σέρβις δέν 
μπορούσαν νά συλλάβουν καμμιά άντί- 
δρασι έκ μέρους τών Γερμανών. Τό γε
γονός ότι οί έπιστολές πού είχε μαζί του 
ό Μάρτιν είχαν τό προσδοκώμενο άπο- 
τέλεσμα αποδείχθηκε μόνο μετά τήν 
άπόβασι στήν Σικελία, πού έγινε στις 
10 ’Ιουλίου 1943, όταν τά συμμαχικά 
στρατεύματα άντιμετώπισαν άπό τήν 
πλευρά τών Γερμανών πολύ άσθενέστερη 
άμυνα άπό εκείνη πού περίμεναν. Έν 
τφ μεταξύ, ή γερμανική Άνωτάτη Διοί- 
κησις είχε άποσύρει μεγάλες δυνάμεις 
άπό τήν Σικελία γιά νά τις μεταφέρη 
στήν Σαρδηνία.

Πολύ άργότερα, στό τέλος τού πολέ
μου, βρέθηκε στά άρχεΐα τού γερμανικού 
ναυτικού, στό Τάμπαχ, ή μαθηματική 
άπόδειξις δτι ή «Έπιχείρησις Κιμάς» 
είχε πετύχει κατ’ εύθείαν τόν στόχο της. 
Άπό τήν αλληλογραφία μεταξύ ναυάρ
χου Νταίνιτς καί Χίτλερ έγινε δυνατόν 
νά άναπαρασταθή ή πορεία τών δύο 
επιστολών καί νά διαπιστωθή δτι ό ίδιος 
ό φύρερ τις είχε πάρει τοΐς μετρητοίς 
καί είχε δώσει διαταγή νά άποδυναμώ- 
σουν τό μέτωπο τής νότιας Σικελίας, 
πιστεύοντας δτι ή πραγματική έπίθεσις 
θά έκδηλωνόταν στήν Σαρδηνία.

Σήμερα ύπάρχει στό νεκροταφείο τής 
Χουέλβα ένας τάφος μέ τήν έξης έπι- 
γραφή : «Ούίλλιαμ Μάρτιν». Γεννήθηκε 
στις 25 Μαρτίου 1907 άπέθανε στις 25 
Απριλίου 1943. Λατρευτός γιος τού 
Τζών Γκλίντγουϊρ καί τής μακαρίτισσας 
Αντωνίας Μάρτιν, άπό τό Κάρντιφ τής 
Ούαλλίας.

Μικροστοχααμοί.

Π Ρ Ο Β Ο Λ Ε Σ  

ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ
Τότε π ο ύ , θεωρούσαμε τήν 

-γυμναστική αγγαρεία ή περιττ 
μάθημα, άκούγαμε άπό τόν κα- 
θηγητή τό παράγγελμα τής 
προβολής.

Γιά μάς δέν είχε καμιά ίδια ί- 
τερη σημασία. Μέ μιά κίνηση 
τό πόδι βρισκόταν λίγο μπρο
στά καί δλα σταματούσαν.

Α λ λ ά  κάθε τόσο ό καθηγη— 
τής τόνιζε πιο δυνατά τό πα
ράγγελμα καί έκανε στούς πε
ρισσοτέρους παρατηρήσεις.

’Ιδιαίτερα σέ μένα είχε γ ί
νει έφ ιάλτης. Μάλλον ήμουν 
ανεπίδεκτος μαθήσεως. Δέν 
μπορούσα νά έπ ιτύ χω  αυτήν 
τήν περιώνυμη άσκηση τής 
προβολής.

Τώρα χω ρίς νά τό καταλά
βω  , ό σίφουνας τού χρόνου, 
μέ φέρνει πάλι στά μακρυνά 
μαθήματα, γ ια τί μέ μεγάλη 
βραδύτητα, διαπιστώ νω  δτι 
ό καθηγητής μάς γύμναζε καλά 
τήν προβολή .. .μέ βαθύτερες 
προεκτάσεις.

Κατά συνέπεια έπρεπε νά 
δείξω μεγάλη προσοχή , γιά  νά 
κερδίσω τή ζωή .

’Εκείνος ό φόβος τώ ν πα
ρατηρήσεων μού άφησε κάποιο 
«κόμπλεξ» ώστε δέν κατάφερα 
ακόμη νά σ υνέλθω .

"Ομως οί προβολές πού- μέ 
τήν διαφημιστική πρόοδο έγι
ναν τεράστιες ύπερβολές, σέ 
δλους τούς τομείς, βοηθούν 
άφάνταστα τήν έ π ιτυ χ ία ___

Μ’ αύτές καταργούνται οί 
συντηρητισμοί. Καταρρίπτον- 
ται τά  ταμπού , καί οί κανόνες 
έκφ ράσεω ς.

Μέ λ ίγα  λόγια απελευθερώ
νεται τό άτομο, άπό τό κοινω
νικό σύνολο ή τό κατεστημένο.

Χρειάζεται μόνο νά ύπάρξη 
τό θέμα ή στό κάτω -κάτω  καί μέ 
λίγη έμπνευση νά δημιουργηθή .

Τότε μέ ταχύτητα  φ ω τός 
δλοι, σέ συνωστισμό, προβάλ
λουν καί υπερβάλλουν.

. .  .Φαίνεται δτι στήν έτΐοχή 
μας παράγεται μ’ αύτό τό άτε
χνο θέατρο τής υπερβολής τό 
νέο τεχνικό οξυγόνο. . .  πού 
έχει θεαματικά άποτελέσματα, 
άλλά οί παρενέργειες, σάν τήν 
θρυλική θαλιδομίδη, δέν έγι
ναν ακόμη γνω στές ..

. . .  ’Επειδή φοβούμαι τήν 
παρενέργεια (καλάμ ι), εύσε- 
βάστως ζητώ  συγνώμην άλλά 
καταργώ τήν προβολή μαζί 
μέ τήν άδελφή της τήν ύπερ- 
βολή , έστω καί έάν , δπω ς άπσ- 
δεικνύεται, ό γυμναστής έχει 
πάντα δίκαιο . . .

Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Γ ρ ά φ ε ι :
Ό  Όμότ. Καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

κ. ΔΗΜ.  Κ Ω Τ Σ Α Κ Η Σ

0  ΑΝΘΡΩΠΟΣ, γράφει ό ’Αριστο
τέλης «φύσει ορέγεται τοΰ είδέναι» 
και πάντοτε, απ’ αύτής τής χαραυ
γής τοΰ πολιτισμού, έθετε τό ερώ
τημα: Πώς έδημιουργήθη ό κόσμος; 
Ποια είναι ή προέλευσις καί πώς εξε
λίσσεται τό θαυμαστόν καί ύπέροχον 
οικοδόμημα πού όνομάζομεν κόσμον 
τών άστέρων καί τών γαλαξιών, 
αύτό, πού άποκαλοϋμεν Σόμπαν;

Τολμηρόν τό ερώτημα πού θέτει ό 
σημερινός επιστήμων. Διότι, ένώ τό 
σόμπαν παρουσιάζεται τεράστιον, και 
φαινομενικώς άπέραντον έν χωρω 
καί χρόνω ό έρωτών άνθρωπος είναι 
περιωρισμένος εξαιρετικά εις τά 
στενά όρια τοΰ χρόνου καί τοΰ χώρου. 
Έ ν τούτοις, οί κατά καιρούς σοφοί 
προσεπάθησαν νά δώσουν άπαντή- 
σεις επί τοΰ έρωτήματοε. Οί νεώ- 
τεροι όμως καί οί σύγχρονοι πρωτο
πόροι έρευνηταί πλέον άκριβεΐς καί 
συγκεκριμένας, αί όποΐαι άντέχουν 
εις τήν έπιστημονικήν κριτικήν.

"Ας ίδωμεν τό πρόβλημα έκ τοΰ 
πλησίον.

ΜΕ τά μεγάλα τηλεσκόπια καί 
ραδιοτηλεσκόπια οί άστρονόμοι επέ
τυχαν νά έρευνήσουν συστηματικώς 
τον Γαλαξίαν μας καί νά διαπιστώ
σουν είς γενικάς γραμμάς τά εξής: 
"Οτι άποτελεΐται άπό 100 τουλά
χιστον δισεκατομμύρια διαφόρου ηλι
κίας άστέρας—νέους, μεσήλικας καί 
παλαιούς —καί ένα ποσόν μεσοα- 
στρικής.υλης άπό άέριον ήκόνιν.'Ότι 
έχει σχήμα φακοειδές μήκους 100.0C0 
έτών φωτός (ε.φ.) καί πάχους 10.000 
ε.φ. "Οτι οί άστέρες περιστρέφονται 
περί τό κέντρον τοΰ Γαλαξίου με τα
χύτητα, ή οποία είς τήν άπόστασιν 
τοΰ 'Ηλιου μας είναι 250 χιλμ. 
δευτ. "Οτι συμπληρώνει μίαν πλήρη 
περιστροφήν είς 250.000 έτη. "Οτι 
τέλος ό Γαλαξίας μας μέ τά περί 
αύτόν σφαιρωτά σμήνη έν εϊδει άλω

4
Άστρικό νεφέλωμα. 'Η  άπόστασι πού 

μάς χωρίζει άπό αύτό είναι τέτοια ώστε 
τό φως του ταξιδεύει 3.000 χρόνια για νά 
φθάση μέχρι την γή.



αποτελεί ένιαΐον δυναμικόν σύστημα 
μεγαλυτέρας κλίμακος.

Μέ τούς συγχρόνους άστρονο- 
μικούς κολοσσούς έκαμαν πολλάς 
«βυθομετρήσεις» τοΰ διαστήματος 
καί άνέσυραν άπό τον «πυθμένα» πολ
λά εύρήματα. Είναι οί πολυάριθμοι 
γαλαξίαι καί ραδιογαλαξίαι πού 
υπάρχουν καί άνευρίσκονται παντού, 
προς ολας τάς διευθύνσεις, μέσα εις 
τον φαινομενικός άπέραντον καί 
άπύθμευνον χώρον. ’Εμπρός εις τάς 
φωτογραφίας των τηλεσκοπίων καί 
τά έγγραφήματα των ραδιοτηλεσκό
πιων παρουσιάζονται πραγματικά 
έκπληκτικά γεγονότα καί φαινόμενα. 
Γαλαξίαι μέ διάφορα σχήματα'ομά
δες καί σμήνη γαλαξιών ραδιογαλαξί- 
αι καί ήμιαστέρες (κβάζαρς) καί 
περίεργα άντικείμενα, δίδουν μίαν 
εικόνα τού τί κρύβει εντός του, αυτό 
πού όνομάζομεν σύμπαν.

Το σύμπαν άποτελεϊται άπό γα
λαξίας φώς καί μεσοαστρικήν ύλην. 
Τό σύμπαν είναι ή όλότης τής φυ
σικής πραγματικότητος.

Τίθενται λοιπόν τά έρωτήματα : 
Πώς ήρχισε τό σύμπαν; Ποιος ή τί 
έδημιούργησεν εις την άρχήν τού 
σύμπαντος την πρώτην ύλην; Καί 
πώς θά τελειώση τό σύμπαν;

Τρεις θεωρίαι έπροτάθησαν άπό 
τούς κοσμολόγους πού άσχολοϋνται 
μέ τό μεγάλο αύτό πρόβλημα.

Ο ΒΕΛΓΟΣ καθηγητής Abbe G. 
Lem aitre(1894—1966) διετύπωσε 
τό 1927 την θεωρίαν του περί τής 
δημιουργίας τού σύμπαντος πού είναι 
γνωστή ως «θεωρία τής μεγάλης 
έκρήξεως» (Big Bang T heory). Κατ’ 
αύτήν ή άπομάκρυνσις άπ’ άλλήλων 
τών γαλαξιών οφείλεται είς μίαν 
άρχικήν «έκρηξιν» τής συγκεντρω
μένης άρχικώς ύπερπύκνου ύλης τού

σύμπαντος εις ένα χώρον άκτϊνος 
μικροτέρας τής άποστάοεως 'Ηλιου 
•—Γής. Ή  συγκέντρωσις εκείνη ήτο 
τό «άρχικόν άτομον», πυκνόν καί 
έξαιρετικά θερμόν. Ό  Gamow 
(1904—1968) ύπελόγισε βραδύτερον 
την θερμοκρασίαν τοΰ άρχικοϋ άτό- 
μου είς 10 δισεκατομμύρια βαθμούς 
ή μεγαλυτέραν. Τό άτομον έκεϊνο ήτο 
πολύ ασταθές καί μία «άνωμαλία» 
έκαμεν ώστε νά έκραγή αΐφνιδίως 
καί νά διασπαρή τό ύλικόν του εις 
τό Διάστημα.

Μετά παρέλευσιν 100 χιλιάδων 
έτών άπό τής δημιουργίας τού 
σύμπαντος ή θερμοκρασία κατήλθεν 
είς 5.000ο, άπό τότε δέ παρουσιάσθη- 
σαν τά ούδέτερα άτομα, κυρίως 
ύδρογόνον. Μέ την παρέλευσιν τού 
χρόνου ή διαστελλομένη ύλη έγίνετο 
ψυχροτέρα καί συνεπυκνοϋτο είς πρω- 
τογαλαξίας, γαλαξίας καί εντός αυ
τών έσχηματίσθησαν άστέρες. 'Η  
δημιουργία τών πρωτογαλαξιών συ
νέβη πιθανώς κατά τήν πρώτην 
φάοιν τής δημιουργίας τού σύμπαν
τος. Παρήλθον 10 ή 12 δισεκατομμύ
ρια ετη άπό τής άρχής καί τώρα 
εύρισκόμεθα είς τήν σημερινήν κα- 
τάστασιν. 'Η  διαστολή θά συνεχισθή 
καί ένεκα ταύτης ό χώρος γίνεται 
άραιότερος, διότι ή μέση πυκνότης 
του έλαττοΰται συνεχώς. «Είς τό 
τέλος τό σύμπαν θά είναι κενόν άπό 
ύλην, ενέργειαν καί ζωήν!» γράφουν 
(1974) οί ’Αμερικανοί αστρονόμοι 
Jastrow  καί Thompson.

ΠΡΟ εικοσαετίας περίπου έπρο- 
τάθη άπό τούς ’Άγγλους Gold καί 
Bondi—καί ολίγον βραδύτερον άπό

τον Hoyle — μία νέα θεωρία περί 
τής δημιουργίας τού σύμπαντος. Ού- 
τοι δέν έστηρίχθησαν είς την γενικήν 
θεωρίαν τής Σχετικότητος, άλλ’ είς 
τήν λεγομένην τελείαν κοσμολογικήν 
άρχήν, ή οποία υποθέτει δτι τό σύμπαν 
μέ τήν πελωρίαν έκτασίν του, είναι 
άκριβώς τό ίδιον οπουδήποτε καί αν 
εύρισκώμεθα είς κάθε χρονικήν στι
γμήν —παρούσαν, παρελθοΰσαν καί 
μέλλουσαν. Αύτή είναι ή «θεωρία τής 
σταθεράς καταστάσεως» (Steady 
S ta te  T heory) ή οποία δέχεται τό 
σύμπαν άπειρον είς έκτασιν καί ηλι
κίαν. Κατ’ αύτήν είς τό σύμπαν δη- 
μιουργεΐται συνεχώς νέον ύδρογό
νον «έκ τοΰ μηδενός» (out of no thi
ng), τό όποιον άναπληροϊ τον κενού- 
μενον έκ τής διαστολής χώρον.

Συνεπώς τό σύμπαν είναι αμετά
βλητον καί θά παραμένη αμετάβλη
τον αιωνίως. Έπεκτείνεται άπεριο- 
ρίστως είς τό παρελθόν καί τό μέλλον 
καί άνανεοΰται άφ’ έαυτοΰ είς τό 
διηνεκές.

'Η  θεωρία τής σταθεράς καταστά
σεως ονομάζεται καί θεωρία τής 
«συνεχούς δημιουργίας», διότι δη- 
μιουργεΐται συνεχώς νέα ύλη. ’Εάν 
κανείς έρωτήση: Πώς είναι δυνατόν 
νά δημιουργήται ύλη έκ τοΰ μηδενός, 
ό Hoyle δίδει τήν άκόλουθον άπάν- 
τησιν: Είναι όλιγώτερον παράδοξον 
νά φαντασθώμεν δτι ύλη δημωυρ- 
γεϊται βαθμιαίως καί συνεχώς, παρά 
νά δεχθώμεν, δτι ή υλη έδημιουργή- 
θη έφ’ άπαξ είς τό παρελθόν διά μιας 
μεγάλης έκρήξεως, δπως ύποστη- 
ρίζει ή θεωρία τοΰ Lem aitre.

«'Η  θεωρία τής μεγάλης έκρήξεως

Δύο θαυμάσιες φωτογραφίες πού εστειλε ό διαστημικός σταθμός «Βίκινγκ 1» 
στην γή  όταν εφθανε στον εως χθες άγνωστο ακόμη πλανήτη 'Ά ρη  και ενώ 
απείχε 560.000 χιλιόμετρα άπό τήν επιφάνεια τον.



Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

καί ή θεωρία τής σταθερας καταστα- 
σεως εκφράζουν δύο διαφορετικάς 
φιλοσοφίας» γράφουν (1974) οί 
Jastrow  καί Thompson. Καί συνε
χίζουν: « 'Η  πρώτη υποθέτει μίαν 
ώρισμένην άρχήν, ύπο μίαν γενικήν 
έννοιαν τήν πράξιν τής δημιουργίας, 
ή οποία παριστά τήν άρχήν τοΰ κό
σμου, όπως τήν δέχεται ή Ίουδαιο- 
χριστιανική παράδοσις. 'Η  άλλη, 
φαινομενικώς όμοια προς τάς θρη
σκείας τής ανατολής, υποθέτει ένα 
σύμπαν έκτεινόμενον άπεριορίστως 
μακράν εις τό παρελθόν καίεΐςτό μέλ
λον, μέ πολλούς κύκλους γεννήσεως, 
θανάτου καί άναγεννήσεως, άλλά 
χωρίς μόνιμον άλλαγήν.Φαίνεται αδύ
νατος ό συνδυασμός αύτών των δύο 
βασικών φιλοσοφιών εις μίαν μόνην 
κοσμολογίαν. Ουχ’ ήττον όμως έπρο- 
τάθη καί ή τρίτη θεωρία, ή όποια 
συμβιβάζει τήν φιλοσοφίαν τής με
γάλης έκρήξεως μέ τήν φιλοσοφίαν 
τής σταθερας καταστάσεως είς μίαν 
μόνον ένιαίαν κοσμοθεωρίαν».

Καί αύτή είναι ή θεωρία τοΰ 
«παλλομένου σύμπαντος».

έκρηξιν, ότι το συμπαν βραδέως απο- 
διοργανοϋται καί ότι πιθανώς 
πάλλεται μίαν φοράν κάθε 82 δισε
κατομμύρια έτη».

Είς νεωτέραν (1973) εργασίαν του 
ό Sandage κάμνει μίαν άξιοπρόσε- 
κτον παρατήρησιν καί θέτει ένα βα
σικόν ερώτημα. Γράφει: «'Η  εξελι
κτική θεωρία τής κοσμικής άνα- 
πάλσεως, μέ παράφρασιν σχετικού 
άγιογραφικοΰ ρητοΰ μάς λέγει ότι «ή 
γή καί οί ουρανοί άπολοϋνται· καί 
πάντες ώς ίμάτιον παλαιοθήσονται" 
καί μίαν ημέραν ώσεί περιβόλαιον 
έλΐξεις αύτούς καί άλλαγήσονται». 
(Έβρ. α' 10—12).

Καί έρωτά ό άστρονόμος ουτος: 
«Ποια έκ τών θεωριών αύτών είναι ή 
άκριβής; Δέν έχομεν άπάντησιν επ’ 
αύτοΰ, λέγει. Πολλά νέα όργανα καί 
τεχνικαί—έπινοηθέντα ήλεκτρονικά

έργαλεϊα καί ήλεκτρονικοί εγκέφαλοι 
προς άνάλυσιν τοΰ πλήθους τών πο
λύπλοκων δεδομένων—θά μάς δώ
σουν άπάντησιν εντός τών 25 προ
σεχών έτών, πιθανώς δέ καί συντο- 
μώτερον!».

Εί'μεθα λοιπόν υποχρεωμένοι νά 
άναμένωμεν. Τό διάστημα αυτό, άλ
λωστε, δέν είναι μακρόν έν συγκρίσει 
μέ τό μέγεθος καί τήν σοβαρότητα 
τοΰ προβλήματος.

Η ΣΤΧΡΟΝΗ Κοσμολογία κλεί
νει προς τήν άποψιν τοΰ παλλομένου 
Σύμπαντος, ώς τής πλέον πιθανής 
έκ τών τριών κοσμολογικών θεωρι
ών. Πρέπει όμως νά άναμένωμεν, 
όπως λέγει ό Sandage, τά άποτε- 
λέσματα τών μετρήσεων τών 25 
προσεχών έτών, οπότε πιθανώς θά 
δυνηθώμεν νά δώσωμεν κάπως βε- 
βαίαν άπάντησιν είς τό θεμελιώδες 
πρόβλημα τής αρχής καί του τέλους 
τοΰ κόσμου.

Έ ξ  άλλου πρέπει νά άναφέρωμεν 
ότι υποστηρίζεται καί ή άποψις τής

Δύο φωτογραφίες πλανητών τον ηλιακού μας σνστήματος παρμένες μέ τά 
σύγχρονα μέσα τής επιστήμης. Ή  πρώτη είναι ό Κρόνος μέ τον περίφημο δα
κτύλιό τον και ή δεύτερη ό πλανήτης Δίας από απόστασι 1, 3 εκατομμυρίων 
χιομέτρων που έστειλε στην γή  τό διαστημόπλοιο Παίονήρ.

Η ΘΕΩΡΙΑ τοΰ «παλλομένου 
σύμπαντος» (Oscillating Universe) 
έν συντομία έχει ώς εξής:

Τό έτος 1965 ό A. Sandage, 
άστρονόμος τοΰ ’Αστεροσκοπείου 
τοΰ Πάλομαρ, κατόπιν νέων καί 
πλέον άκριβών μετρήσεων κατέληξεν 
είς τό συμπέρασμα ότι τό σύμπαν 
δένθάδιαστέλλεται συνεχώς- θά άρχί- 
ση βραδύτερον νά συστέλλεται. Μέ 
άλλα λόγια τό σύμπαν πάλλεται. 
Ξεκινά άπό μίαν ύπέρπυκνον κατά- 
στασιν, διαστέλλεται, ή πυκνότης 
του λαμβάνει μίαν έλαχίστην τιμήν, 
μεθ’ ό άρχίζει ή συστολή μέχρις 
ότου φθάση πάλιν είς τήν έξαιρετικά 
πυκνήν κατάστασιν, άπό τήν όποιαν 
έξεκίνησεν. Ή  θεωρία αύτή εξά
γεται ώς μία δυνατή περίπτωσις άπό 
τήν θεωρίαν τής Σχετικότητος, όπως 
είχεν άποδείξει τό 1922 ό Ρώσσος 
μαθηματικός Friedm ann. 
Συμφώνως μέ τάς μετρήσεις τοΰ Sa- 
udage, ή περίοδος άναπάλσεως τοΰ 
σύμπαντοςεΐναι 82 δισεκ. έτη, τώρα 
δέ εύρισκόμεθα είς τήν φάσιν τής 
δ.αστολής του. Γράφει χαρακτηριστι- 
κώς τά έξής: «Τά νήματα υποδει
κνύουν ότι τό ήμέτερον σύμπαν είναι 
πεπερασμένον, κλειστόν σύστημα, 
πού προήλθεν άπό μίαν μεγάλην
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θεωρίας τής μεγάλης Ικρήξεως, ώς 
συγκεντρούσης ύπέρ αυτής περισ
σότερα γεγονότα. «Τα σημερινά 
γεγονότα υποστηρίζουν μίαν συνεχή 
έξελικτικήν πορείαν άπό μίαν «με- 
γάλην εκρηξιν» προ δισεκατομμυ
ρίων ετών καί οχι την συνεχή δη
μιουργίαν», γράφει ό ’Αμερικανός 
καθηγητής G. Abell. Προσθέτει δέ 
ότι «έν τούτοις τάς ιδέας αύτάς δεν 
πρέπει να τάς λάβωμεν πολύ σο- 
βαρώς ύπ’ όψιν».

Είναι έπιφυλακτικοί έν προκειμέ- 
νω—καί πολύ όρθώς—οί κοσμολόγοι, 
διότι τά έξεταζόμενα θέματα είναι 
μεγάλα, βασικά καί τοιαϋτα ώστε νά 
μή ύπόκεινται εις τον άμεσον πειρα
ματικόν έλεγχον, ούτε διαπιστώνονται 
ευκόλως διά των άστρονομικών 
πχρατηρήσεων, πολύ δέ περισσό
τερον δεν δύναται νά χρησιμοποιη- 
θή ή βάσανος των Μαθηματικών. Καί 
είναι έπόμενον αύτό, άφού έπεκτεινό- 
μεθα είς περιοχάς πέραν τοϋ κατ’ 
επιστήμην επιστητού. Κινούμεθα είς 
τον χώρον όπου τον λόγον έχε'- ό 
όλος άνθρωπος, ή προσωπικότης τοϋ 
ανθρώπου, είς τον πλήρη άπαρτισμόν 
τής οποίας συμβάλλουν ούσιωδώς 
καί πρωταρχικώς καί παράγοντες 
ανεξάρτητοι άπό τάς Φυσικάς καί

Μαθηματικάς έπιστήμας.
«'Ο άνθρωπος πράγματι, γράφει 

(1956) ό Γάλλος άκαδημαϊκός Louis 
de Broglie (βραβεϊον ΝοΓεΙ Φυσι
κής), δεν είναι μόνον πνεύμα καί 
νους. Είναι άκόμη συναίσθημα καί 
θέλησις. Σκέψις, επιθυμία, δράσις, 
είναι στενώς συνδεδεμένα μέ τήν 
δραστηριότητα αύτοϋ. Οίαδήποτε 
καί άν είναι ή ευγένεια τής καθαράς 
σκέψεως, δεν θά ήτο αυτή έπαρκής 
μόνη· καί τούτο, διότι μάς κατευθύ
νουν αί έπιθυμίαι καί αί φιλοδοξίαι 
μας καί καταλήγομεν βάσει αυτών 
είς πράξεις... Δεν άρκεΐ νά γνωρί- 
σωμεν τήν φύσιν διά τής πειραματι
κής οδού ή νά άσκηθώμεν είς τον μα
θηματικόν λογισμόν πρέπει νά γνω- 
ρίσωμεν καί έαυτούς,.,Ούσιώδες διά 
μίαν μόρφωσιν άξίαν τού ονόματος 
της θά είναι πάντοτε ή πλήρης μελέ
τη τήςάνθρωπίνηςπροσωπικότητος».

'Η  μελέτη τής 'Ιστορίας, ή κλασ
σική Παιδεία, ή Φιλοσοφία, ή Θρη
σκεία έχουν νά προσφέρουν πολλά 
και ούσιώδη διά τον άπαρτισμόν άρ
τιας, (ολοκληρωμένης προσωπικό- 
τητος. Μία τοιαύτη προσωπικότης 
ήμπορεΐ νά δώση άπάντησιν είς τά 
μεγάλα προβλήματα τής ζωής καί 
τού κόσμου.

'Ο θεμελιωτής τής συγχρόνου 
Φυσικής, καθηγητής Max Planck 
(βραβεϊον Nobel), έτόνιζεν ήδη άπό 
τό 1934 ότι, ή Φιλοσοφία καί αί Φυσι- 
καί έπιστήμαι, αί όποΐαι άλλοτε ήσαν 
ξέναι μεταξύ των καί άνταγωνίστριαι 
τώρα κατενόησαν άλλήλας καί άκόμη 
«οί φιλόσοφοι άντελήφθησαν, ότι 
δέν έχουν τό δικαίωμα νά υπαγο
ρεύουν είς τούς φυσικούς τούς σκο
πούς των καί τάς μεθόδους έρεύνης 
των, έξ άλλου καί οί φυσιοδΐφαι 
έμαθαν πλέον ότι ή άφετηρία τών 
έρευνών των, δέν κατοικεί είς τον 
αισθητόν μόνον κόσμον καί ότι ή 
Φυσική έπιστήμη δέν ήμπορεΐ νά 
ύπάρξη χωρίς νά έχη ώρισμένην δόσιν 
Μεταφυσικής» (ohnegewisse Dosis 
M etaphysik). ’Ή ρχισε προφανώς 
νά εκπληρώνεται ή πρόρρησις τού 
K ant κατά τήν οποίαν «όπως είναι 
άδύνατον νά παύσωμεν νά άναπνέω- 
μεν έκ φόβου μήπως άναπνεύσωμεν 
μολυσμένον άέρα, έτσι δέν είναι 
δυνατόν νά έγκαταλείψωμεν παντε
λώς τάς μεταφυσικάς άναζητήσεις. 
'Η  Μεταφυσική, τονίζει, άναβλύζει 
έξ έσωτερικής άνάγκης καί είναι 
έκδήλωσις άνεξαντλήτου ορμής».

ΕΤΡΙΣΚΟΜ ΕΘΑ, όπως εΐπομεν, 
είς τά σύνορα μεταξύ έπιστητοϋ κατ’ 
έπιστήμην καί τού πέραν αύτού χώ 
ρου. Καί άναγκαστικώς πρέπει νά 
έκφραζώμεθα μέ πολλήν προσοχήν, 
άκρίβειαν καί άντικειμενικότητα, χω
ρίς νά δυνάμεθα νά άποφύγωμεν καί 
τούς φιλοσοφικούς στοχασμούς καί 
τάς μεταφυσικάς πτήσεις.

’Εν προκειμένω, δυνάμεθα νά 
τελειώσωμεν τό παρόν μέ όσα σχετι- 
κώς μέ τό θέμα τούτο γράφει (1970) 
ό καθηγητής κ. Γ. Κοντόπουλος.

«'Όσοι ομιλούν διά τήν άρχικήν 
κατάστασιν τού Σύμπαντος άποφεύ- 
γουν έν γένει, νά ομιλήσουν διά τό τί 
ήτο πρό τής καταστάσεως αύτής. 
Διότι αύτή αΰτη ή έννοια τού χρό
νου χάνεται είς τό άρχικόν άτομον.

»Τό θέμα τής άρχής τοϋ Σύμπαν
τος είναι βασικώς μεταφυσικόν είς 
τήν φύσιν του καί παρ’ όλον του τό 
ένδιαφέρον έκφεύγει τών ορίων τής 
Φυσικής έπιστήμης.

«Όσον άφορα τήν μέλλουσαν κα- 
τάστασιν τοϋ Σύμπαντος δυνάμεθα 
νά δεχθώμεν ότι ή διάλυσις θά προ- 
χωρήση μέχρι πλήρους άποσβέσεοις 
τών άσ Γέρων καί διαλύσεως τών 
άστρικών συστημάτων. Ή  άνά- 
παλσις τού Σύμπαντος είναι δυνατόν 
βαθμηδόν ν’ άποσβεσθή, είναι όμως 
δυνατόν νά έξακολουθήση έπ’ άπειρον 
χωρίς νά δυνηθή νά δώση ζωήν 
είς τό νεκρόν πλέον Σύμπαν».
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Τόν περασμένο μήνα έπισκέφθηκε την χώρα μας κλιμάκιο 
τής Σχολής ’Αξιωματικών τής Οικονομικής ’Αστυνομίας τής ’Ιτα
λίας μέ επικεφαλής τόν Διοικητήν τής Σχολής Στρατηγόν κ. UCHI. 
Τούς ξένους συναδέλφους ΰπεδέχθη καί έφιλοξένησε, έκτος τών 
άλλων αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, καί τό Σώμα τής 
'Ελληνικής Χωροφυλακής. Εις εΐδικώς όργανωθεΐσαν μάλιστα τε
λετήν εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής έγένετο ένημέρωση τών φι- 
λοξενουμένων επί τού τρόπου όργανώσεως καί λειτουργίας τοϋ 
Σώματος, ό δε ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικό
λαος Κουτσιανάς προσέφερε εις τούς ’ Ιταλούς ’Αστυνομικούς άνα- 
μνηστικά δώρα. Χάριν τών άναγνωστών μας ό ’Ενωμοτάρχης τοϋ 
Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής κ. 
Σπυρ. Θεοδωρόπουλος άπέδωσε εις τήν Ελληνικήν έγχειρίδιον 
άναφερόμενον εις τήν ιστορίαν, τήν οργανωτικήν διάρθρωσιν καί 
τάς άποστολάς τής Οίνομικής ’Αστυνομίας τής ’ Ιταλίας, τό όποιον 
καί δημοσιεύεται.

Δύο αιώνες ιστορίας

Ή  Οικονομική ’Αστυνομία, ώς στρα
τιωτικό Σώμα στην Οικονομική φορολο
γική υπηρεσία τοϋ Έθνους προέρχεται 
άπό τήν συγχώνευση τών ποικίλων Οικο
νομικών Σωμάτων τών διαφόρων κρατι
δίων της ’Ιταλικής χερσονήσου, τα όποια 
άσκοϋσαν τήν στρατιωτική καί οικονομική 
έποπτεία τών συνόρων, προ της ένοποιή- 
σεως της ’Ιταλίας.

’Από πολύ παλιά, ή άμυνα τών χερσαίων 
καί θαλάσσιων συνόρων τών κρατών άνα- 
θέτονταν σέ στρατιωτικά Σώματα καί 
’Αποσπάσματα, τα όποια προορίζονταν 
να εξασφαλίζουν τό «Απαραβίαστο», οχι 
μόνο άπό τόν έχθρό σέ καιρό πολέμου, 
άλλα καί άπό λιποτάκτες, εγκληματίες 
καί λαθρέμπορους σέ καιρό ειρήνης.

Ά πό τήν «Τελωνειακή Αστυνομία» 
της Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας, τούς «’Επό
πτες» τών ’Ιταλικών Πόλεων, μέχρι τήν 
«Ναυτική Αστυνομία» τής Βενετικής 
Δημοκρατίας, τό «Στρατιωτικό Σώμα 
Υπαίθρου» τοϋ Βασιλείου τής Νεαπό- 
λεως, τούς «Φρουρούς» τής Δημοκρατίας 
τής Γένοβας (πού άργότερα άντικαταστά- 
θηκαν άπό τό «Σώμα Γενικών Οικονομι
κών Υπηρεσιών»), μέχρι τά «Στρατιω
τικά Αποσπάσματα» τοϋ Πιεμόντε, (Του- 
ρίνου), πού είχαν προορισμό νά φρουρούν 
τά σύνορα, ΠΑΝΤΟΤΕ υπήρχαν άνθρω
ποι στά όπλα, νά έποπτεύουν τή μεθόριο 
καί τις θάλασσες τής ’Ιταλίας. Μέ τήν 
ίδρυση, στή Σαρδηνία, τής «Έλαφράς 
Λεγεώνας», άπό τόν VITTORIO AME

DEO III, τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1774, έχου
με τό πρώτο στήν ’Ιταλία παράδειγμα ει
δικού Σώματος μέ άποκλειστικό προορι
σμό τήν έποπτεία, όπως έπίσης καί τήν 
στρατιωτική άμυνα, τών συνόρων. Έ τσ ι 
άρχισε ή ιστορία τής Οικονομικής Αστυ
νομίας τής ’Ιταλίας.

Ή «’Ελαφρά Λεγεώνα» τής οποίας ή 
διοίκηση άνατέθηκε σέ γενναίους άξιωμα- 
τικούς, πολύ σύντομα απόκτησε φήμη 
καί γόητρο όχι μόνο γιά τήν έξαιρετική 
όργάνωση καί τήν δραστηριότητά της 
στό σκληρό καί έπίμοχθο έργο της σέ και
ρό ειρήνης, άλλά καί γιά τις νίκες της σέ 
καιρό πολέμου. Έλαβε μέρος στούς άγώ- 
νες, τοϋ 1792 -  1796. Διακρίθηκε ιδιαίτερα

στις μάχες τοϋ Όθιόν ( 8 - 1 2  ’Ιουνίου 
1793), τοϋ Λοάνο (23 - 24 Νοεμβρίου
1795) καί Μοντόβι (16 - 21) Απριλίου
1796) , καί πήρε 8 άργυρά άριστεΐα 
άνδρείας. Παρόμοια Σώματα μέ διαφο
ρετικά ονόματα ίδρύθησαν άκολούθως καί 
στά άλλα ’Ιταλικά κρατίδια. Στό Πιεμόντε 
(Τουρϊνο), τήν έποχή τής Παλινορθώσεως 
μετά τόν Ναπολέοντα, ή «’Ελαφρά Λεγεώ
να», ή οποία τότε λεγόταν «Βασιλική Λε
γεώνα τοϋ Πιεμόντε», (άργότερα πήρε 
τό ονομα «Βασιλική ’Ελαφρά Λεγεώνα»), 
έπανιδρύθηκε καί δοξάστηκε στήν κατά
ληψη τοϋ φρουρίου τής Γρενόβλης. Ή  ση
μαία τής Λεγεώνας τιμήθηκε κατ’ έξαί- 
ρεση μέ χρυσό άριστεΐο άνδρείας. Στά
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J
άλλα Ιταλικα κρατίδια, τα Οικονομικά 
’Αστυνομικά Σώματα πού ιδρύθηκαν κατά 
τή διάρκεια της Γαλλικής κυριαρχίας, δια
τηρήθηκαν. Μόλις άρχισαν οί μυστικές 
ένώσεις καί ενέργειες γιά τήν άπελευθέρω- 
ση της ’Ιταλίας, οί οικονομικοί άξιωματι- 
κοί πλαισίωσαν παντού τις γραμμές των 
πατριωτών, συνεισφέροντας πάρα πολύ, 
σέ αγώνες καί αίμα, γιά τήν έθνική ύπό- 
θεση. ’Ιδιαίτερα άξιοσημείωτη ήταν ή 
συμμετοχή άνδρών τών Οικονομικών 
’Αστυνομικών Σωμάτων τών διαφόρων / 
’Ιταλικών κρατιδίων, σέ άνταρτικά κινή-) j 
ματα καί πολεμικές έπιχειρήσεις τό 1848V 
καί 1849, έξαιρετικά δέ στις «5 μέρες τού 
Μιλάνου», όπου άποτέλεσαν μέρος της 
τακτικής ’Εθνοφυλακής τής Έπαναστά- 
σεως. Έλαβαν μέρος στήν άμυνα τής Ρώ
μης, όπου οί Λομβαρδοί «Οικονομικοί» 
τού LUCIANO MANARA καί οί Ρω
μαίοι «Οικονομικοί», μέ τό όνομα «Βερ- 
σαλιέροι τού Τίβερη» κάτω άπό τις άμε
σες διαταγές τού Γαριβάλδη, έγραψαν έξο
χες σελίδες έπικής άνδρείας. ’Επίσης κατά 
τήν «άνταρσία» τής Μπολόνιας καί τήν 
άμυνα τής Βενετίας καί τής Άγκόνας, οί 
άνδρες τής Ναυτικής Οικονομικής ’Αστυ
νομίας έδωσαν άφθονα δείγματα άνδρείας.
Οί πρώτες έγγραφές έπάνω στήν ταινία 
τής Πολεμικής Σημαίας τής ’Ιταλικής \ 
Οικονομικής ’Αστυνομίας, έχουν ώς έξής :

1848 : Μιλάνο («πέντε μέρες») —
Ρόκκα Ντ’ "Ανφο - Σόριο - Μοντεμπέλλο - 
Βιτσένζα - Οΰντινε - Παλμανόβα - Μπο- 
λόνια (8 Αύγούστου).

1849 : Μπολόνια ( 8 - 1 6  Μαΐου) — 
Άγκόνα — Ρώμη — Παλεστρίνα — Βε
νετία.

Μονάδες οικονομικών αστυνομικών τού 
Πιεμόντε (Τουρίνου), τής Λομβαρδίας 
και τής· Ρώμης πήραν επίσης μέρος στις 
πολεμικές έπιχειρήσεις τού 1859 στή λί
μνη Ματζιόρε, καί τού 1860 στό Ούρμπίνο 
καί Φοσσομπρόνε. Μέ τήν ένωση τής 
’Ιταλίας τά διάφορα Οικονομικά ’Αστυ
νομικά Σώματα τών πρώην ’Ιταλικών 
Κρατιδίων, συγχωνεύτηκαν μέ τήν Τε- 
λωνειακή ’Αστυνομία, πού ιδρύθηκε τό 
1862, μέ τελικό σκοπό τήν ύπεράσπιση 
τής Πατρίδας σέ καιρό πολέμου. Πράγμα
τι, οικονομικοί άστυνομικοί έντάχθηκαν 
σ’ ένα Λόχο ό όποιος στις πολεμικές έπι- 
χειρήσεις τού 1866, έδρασε στις ορεινές 
διαβάσεις τού Στέλβιο καί τού Τονάλε 
καί κατά τή διάρκεια τής κατοχής τής 
Κιβιταβέσσια καί Βελέτρι τό 1870.

Μετά τό 1870, τό Σώμα τής Τελω- 
νειακής ’Αστυνομίας, σιγά - σιγά παγίωσε 
τή δομή του. Τό 1881, πήρε τό όνομα 
«’Ιταλική Οικονομική ’Αστυνομία» καί 
άνακηρύχτηκε συμπληρωματικόν τμήμα 
τών στρατιωτικών δυνάμεων πολέμου, 
τού ’Ιταλικού Κράτους.

Μόνο τό 1906 άπόκτησε αύτόνομη 
στρατιωτική οργάνωση, καί μέ τήν ίδρυ
ση τής Γενικής Διοικήσεως καί τών Διοι
κήσεων τών Λεγεώνων.

Κατόπιν, τό 1907, τής άπονεμήθηκε 
ειδική διάκριση καί τό 1911 ή Πολεμική

0
Ό  Πρόεδρος τής ’Ιταλικής Δημοκρα

τίας επιθεωρεί τιμητικά απόσπασμα τής 
Οικονομικής ’Αστυνομίας μέ επικεφαλής 
τήν πολεμικήν σημαίαν (έπάνω). Τμήμα 
Δοκίμων ’Αξιωματικών τής Οικονομι
κής ’Αστυνομίας παρελαύνει στήν ’Ιτα 
λική πρωτεύουσα (κάτω).
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Σημαία. Κατά τό διάστημα 1911 - 1912, 
ή ’Ιταλική Οικονομική ’Αστυνομία, πήρε 
μέρος, μέ πολλές στρατιωτικές μονάδες, 
στον Ίταλο — Τουρκικό πόλεμο. Στον 
πόλεμο τοϋ 1915 - 1918, ή ’Ιταλική Οι
κονομική ’Αστυνομία έλαβε μέρος μέ 18 
μηχανοκίνητα Τάγματα καί όλα τα ναυ
τικά της μέσα.

Στις 21 ’Ιουνίου 1918, τό 7ο Τάγμα 
σταθμευμένο στον Κάτω Πιάβε, διάβηκε 
θαρραλέα τό ποτάμι Σίλε, κάτω άπό τα 
άδιάκοπα πυρά των έχθρικών πυροβο
λαρχιών καί γατζώθηκε στήν άκρη της 
όχθης. Γ ι’ αυτή τήν ήρωϊκή πράξη — πού 
προκάλεσε τις έπευφημίες καί τον θαυ
μασμό άλλων Ταγμάτων ναυτών καί Βερ- 
σαλιέρων — ή μονάδα έκείνη πήρε τό 
μπρούτζινο μετάλλιο στρατιωτικής άν- 
δρείας.

Στις 5 ’Ιουλίου, τό 8ο Τάγμα — πού 
άντικατέστησε τό έξαντλημένο άλλά άδά- 
μαστο 7ο ■— συνέχισε τήν έπιχείρηση, ή 
οποία ολοκληρώθηκε λαμπρά δυο μέρες 
αργότερα, μέ τήν προσπέλαση τής δεξιάς 
όχθης τ°ύ Πιάβε Τήν ίδια μέρα, τό 16ο 
καί τό 18ο Τάγμα, άρχισαν τήν έπίθεση 
στήν ’Αλβανία, εναντίον τών καλά οχυρω
μένων θέσεων Μαλί Βιλούσια, τις όποιες 
κατέλαβαν στις επόμενες μέρες. Σέ μνήμη 
τών ήρωϊκών εκείνων νεκρών, ή 'Εορτα
στική Επέτειος τής ’Ιταλικής Οικονομι
κής ’Αστυνομίας, έχει όριστή στις 21 
’Ιουνίου έκάστου έτους. Στο Β' Παγκό
σμιο Πόλεμο, τό Σώμα κινητοποίησε 18 
άκόμη Τάγματα — εκτός άπό τις μονάδες 
χερσαίων καί θαλάσσιων συνόρων, τις 
μονάδες τής Λιβύης καί τής ’Ανατολικής 
’Αφρικής, τής ’Αλβανίας καί τοϋ Αιγαίου— 
όπως έπίσης καί τό στόλο της, ό όποιος 
όντάχθηκε στό πολεμικό Ναυτικό. Γιά 
μιά άκόμη φορά, αί οικονομικοί άξιωμα- 

έδειξαν, σέ- κάθε περίπτωση, ότι εί
ναι άξιοι τών εύγενών παραδόσεων τής 
ανδρείας καί τής πίστεως στό καθήκον. 
Κατά τον Ίταλο - Ελληνικό πόλεμο στήν 
’Αλβανία, τό Ιο, 2ο καί 3ο Τάγμα, πολέ
μησαν ήρωϊκά σέ πολλές σκληρές μάχες, 
καί άργότερα, στά Βαλκάνια, έδωσαν 
παντού τό παρόν, μαζί μέ τις άλλες μονά
δες τοϋ Στρατοΰ. Αυτά τά Τάγματα τής 
Ιταλικής Οικονομικής ’Αστυνομίας, πού 

διαιρέθηκαν σέ μικρές μεμονωμένες μονά
δες γιά τή φρούρηση τών συνόρων ή τήν 
έπιτήρηση τών ακτών ή τήν ύπεράσπιση 
νευραλγικών κέντρων ήξεραν πώς νά έκ- 
τελοΰν τό καθήκον τους μέ ήρεμία καί 
σταθερότητα, καί νά κρατούν πάντα ψηλά 
τήν τιμή καί τό γόητρο τών ’Ιταλικών 
"Οπλων.

Τά ίδια έγιναν καί στή Γαλλία, άπό τό 
Ροδανό μέχρι τό Λευκό ’Όρος, στήν ’Αφρι
κή καί στή Γαλλική Βόρειο ’Αφρική. Στή 
Λιβύη, έλαβαν μέρος σέ όλες τις πολεμικές 
έπιχειρήοεις άκόμα καί μέ μονάδες μετα- 
φερόμενες μέ καμήλες. Οί οικονομικοί 
αξιωματικοί βρέθηκαν στις πρώτες γραμ
μές στήν ’Ανατολική ’Αφρική, μέχρι τό 
τέλος, στό Γκοντάρ καί στή Μασσάουα, 
όπου τό μικτό μηχανοκίνητο Τάγμα τής 
’Ιταλικής Οικονομικής ’Αστυνομίας τής 
’Αμάρας καί ή μικτή μηχανοκίνητη μο
νάδα τής ’Ερυθραίας, δοξάσθηκαν μέ μιά 
μεγάλη θυσία αίματος καί μέ άτρόμητο 
ήρωϊσμό, ύπερασπίζοντας τις θέσεις τους 
όταν κάθε ελπίδα νίκης είχε χαθή. Δέν 
πολεμούσαν πλέον νά νικήσουν άλλά νά 
πεθάνουν μέ τιμή. Στό μεταξύ, ό στόλος

τοϋ Σώματος άποτελούμενος άπό 150 
καί πλέον μικρές μονάδες, μεταξύ τών 
οποίων 40 περίπου άνιχνευτικά (προφυ- 
λακίδες παρατηρήσεως καί ναρκαλιευτι- 
κά), καί οί ύπόλοιπες άκτοπλοϊκές καί λι
μενικές μονάδες (ρυμουλκά, μηχανοκίνη- 
τες βάρκες καί άνθυποβρυχιακά), συνερ
γάστηκαν μέ τό πολεμικό Ναυτικό άνά 
την Μεσόγειο, σέ μιά άσταμάτητη δρα
στηριότητα ναρκαλιείας, συνοδείας νηο
πομπών, άνθυποβρυχιακή δίωξη επιτή
ρηση ακτών κ.λ.π., πού στοίχισαν τήν 
άπώλεια πάνω άπό 90 μονάδων.

Τό ναρκαλιευτικό «R.D. 36» άξίζει 
να μνημονευτή ιδιαίτερα γιά τήν άντιμε- 
τώπιση, τή νύχτα τής 20ής ’Ιανουάριου 
1903, στά άνοικτά τής Λιβυκής άκτής, 
ενός ϊσχυροΰ έχθρικοΰ σχηματισμού.

Σέ μια άπελπισμένη προσπάθεια νά 
προστατέψη μιά νηοπομπή πρός τήν 
’Ιταλία, τό ναρκαλιευτικό βυθίστηκε αύ
τανδρο, θύμα τής συντριπτικής εχθρικής 
υπεροχής. Γι’ αύτή τήν ήρωϊκή πράξη, ή 
Σημαία τού Σώματος τιμήθηκε μέ χρυσό 
μετάλλιο στρατιωτικής άνδρείας.

Μετά τις 8 Σεπτεμβρίου 1943, τά 
Τάγματα τής ’Ιταλικής Οικονομικής 
’Αστυνομίας πού στάθμευαν στά Βαλκάνια, 
έλαβαν μέρος μέ τιμή στήν άμυνα κατά 
τών Γερμανών στήν ’Αλβανία καί τό Μον- 
τενεγκρο, όπου 2 μονάδες ή 6η καί ή 15η 
ενωθήκαν μέ τον κλάδο «Βενέτσια» τήν 
μοιραία ομάδα «Γαριβάλδης» τών παρτι
ζάνων), μετέχοντας στά επικά της κα
τορθώματα.

Παράλληλα μέ τις μονάδες τοϋ κλάδου 
«’Άκουι», έδρασαν οίάνδρες τού άδάμαστου 
1ου Τάγματος τής ’Ιταλικής Οικονομικής 
Αστυνομίας, οί όποιοι πολεμώντας μέχρι 

τό τέλος κάτω άπό άπελπιστικές συνθή
κες, θυσιάστηκαν γιά τή δόξα τού Έθνους, 
κερδίζοντας γιά τή σημαία τους τό χρυσό 
μετάλλιο στρατιωτικής άνδρείας. Στήν 
Πατρίδα, οί ’Εθνικές ομάδες τού Σώματος, 
(πού συνέχισαν νά έκτελοΰν τά καθήκοντά 
τους σύμφωνα μέ τούς διεθνώς ίσχύοντες 
νόμους, πού έγιναν δεκτοί άπό τό Ιταλικό 
δίκαιο τού πολέμου), πήραν ενεργό μέρος 
στήν ’Αντίσταση καί στούς άγώνες τών 
παρτιζάνων.

_ Έ να Τάγμα, έλαβε μέρος, μέ τις μο
νάδες τού Στρατοΰ, στον πόλεμο γιά τήν 
απελευθέρωση. ’Άξια ιδιαίτερης μνείας 
είναι ή Λεγεώνα τού Μιλάνου, ή όποια 
την νύκτα τής 25 ’Απριλίου, άφοΰ άνα- 
συγκροτήθηκε άπό τον Συνταγματάρχη 
της σέ σχηματισμό Συντάγματος άρχισε 
τό ’Αντάρτικο Κίνημα, μέ έπίθεση έναν- 
τίον τής εχθρικής φρουράς καί επίτευξη 
τών βασικών στόχων. Έ τσι, ό Στρατηγός 
Ραφαέλ Καντόρνα, Γενικός Διοικητής 
τών ’Εθελοντικών Σωμάτων Άπελευθε- 
ρωσεως έγραψε τά εξής γιά τούς οικονο
μικούς άξιωματικούς, τήν 4η Μαίου 1945.

Οί «Κίτρινες Φλόγες», φρουροί τών 
συνόρων τοϋ Έθνους βρέθηκαν, γιά μιά 
ακόμα φορά, στήν πρώτη γραμμή, όταν 
σήμανε ή ώρα τοϋ ’Αντάρτικου, γιά νά 
έκδιωχτή ό δυνάστης καί νά συντριβοϋν 
οί προδότες. Μέ τήν σταθερότητα καί -ήν 
πειθαρχία τους, πρόσφεραν σπουδαίες 
ύπηρεσίες στήν ύπόθεση τής ’Ελευθερίας» 
Μ’ αύτό τό άξιομνημόνευτο έπεισόδιο καί, 
κατά παράξενη σύμπτωση, στό Μιλάνο, 
κλείνει ένας κύκλος ιστορίας πού άρχισε 
έκεϊ τον Μάρτιο τοϋ 1848, όταν οί οικο
νομικοί άστυνομικοί, τότε, όπως καί τώρα,

τακτική ’Εθνοφυλακή τής Έπαναστάσεως 
προτίμησαν νά είναι «δαρμένοι πολίτες 
παρά φραγγελωτές τών άδελφών τους».

Οι σελίδες, λοιπόν, τής Ιστορίας πού 
έγραψε ή ’Ιταλική Οικονομική ’Αστυνο
μία στον καιρό τής ειρήνης, σέ πολυάριθμα 
περιστατικά γενναιόψυχου άλτρουϊσμοΰ, 
καί στό χώρο τοϋ συνανθρωπισμοΰ, είναι 
περίλαμπρες, γεμάτες πνεΰμα καί άφο- 
σίωση στό καθήκον.

Στις μεγάλες Εθνικές συμφορές, οί οι
κονομικοί αστυνομικοί ύπήρξαν πάντοτε 
μεταξύ τών πρώτων πού έσπευσαν νά 

: βοηθήσουν τούς πληθυσμούς πού είχαν 
πληγή άπό τή μανία τών στοιχείων τής 
φύσεως. "Οπως στό σεισμό τής Μεσσίνας 
τό 1908 τής Μάρσικα τό 1915, καί τής 
δυτικής Σικελίας τό 1968. Τό ίδιο καί στις 
πλημμύρες τοϋ Πολεσίνε τό 1951, τής 
βόρειας κεντρικής ’Ιταλίας τό 1956, τής 
Τοσκάνης καί τοϋ Βενέτο τό 1966, τοϋ 
Τουρινου το 1968, τής Σαρδηνίας καί τής 
Σικελίας πάλι τό 1971, καί στήν κατα
στροφή τοϋ φράγματος τοϋ Βαγιόντ τό 
1963.

Γιά όλα αύτά ή Σημαία τού Σώματος, 
εκτός άπό τις πολυάριθμες διακρίσεις γιά 
στρατιωτική άνδρεία, τιμήθηκε καί μέ 3 
χρυσά μετάλλια, ένα χρυσό μετάλλιο πο
λιτικής αξίας, ένα άργυρό μετάλλιο πολι- 
τικής^ άνδρείας καί 2 χρυσά μετάλλια 
έξαιρέτων πράξεων.

Γιά τήν ιδιαίτερη συνεισφορά τους σέ 
σπουδές καί έρευνες έπί φορολογικών θε
μάτων, ή Σημαία τοϋ Σώματος Οικονο
μικών ’Εποπτών τιμήθηκε μέ ένα χρυσό 
μετάλλιο άξίας, γιά τά δημόσια οικονομικά. 
Κατ’ αύτόν τον τρόπο, 24 συνολικά δια
κρίσεις στολίζουν σήμερα τήν Σημαία τής 
’Ιταλικής Οικονομικής ’Αστυνομίας. Οί 
διακρίσεις συλλογικής άνδρείας — περι- 
λαμβανομένων καί τών 4.204 άνδρών πού 
σκοτώθηκαν στον πόλεμο ή πέθαναν άπό 
σχετικές αιτίες, καί τών 1853 άνδρών πού 
έπεσαν έν ύπηρεσία ή κατά τήν εκτέλεση 
τοϋ καθήκοντος — συνοδεύονται άπό 3.989 
προσωπικές διακρίσεις. Ά πό αύτές, 2196 
είναι γιά στρατιωτική άνδρεία, μέ 8 χρυσά 
μετάλλια, (2 άνήκουν σέ έπιζώντες), καί 
1793 γιά ναυτική καί πολιτική άνδρεία.

Τέλος, πρέπει νά σημειωθή ότι τό 1966, 
το «βραβείο τοϋ χρυσοΰ μεταλλίου» πού 
καθιερώθηκε τότε, άπό τήν «'Ένωση 
Χρυσών Μεταλλίων Στρατιωτικής ’Αν
δρείας», άπονεμήθηκε στήν ’Ιταλική Οι
κονομική ’Αστυνομία, ή όποια : «παρα
ταγμένη μέ τις λοιπές Ένοπλες Δυνάμεις 
τοϋ Έθνους στήν ύπεράσπιση τών συνό
ρων του, έκτελώντας τά καθήκοντα πού 
τής άνατέθηκαν κάτω άπό όλως ιδιαίτερες 
συνθήκες κινδύνων καί θυσιών, αύτό τό 
έτος, πλήρωσε τον μεγαλύτερο φόρο αί
ματος στήν έκπλήρωση τής άποστολής 
της».

Διοικητική και 
’Οργανωτική δομή

Ή  οικονομική ανάπτυξη καί ή φορολο
γική Νομοθεσία σέ στενή παράλληλη σχέ
ση μέ τά ιστορικά γεγονότα τής ’Ιταλίας, 
έπέδρασαν άποφασιστικά έπί τής προο
δευτικής διαρθρώσεως τής Οικονομικής 
’Αστυνομίας. Ή  σημερινή δομή τοϋ Σώ
ματος βασίζεται στή Γενική Διοίκηση, 
τις ’Επιθεωρήσεις, τις Ζώνες, τις Λεγεώ
νες, τούς Κεντρικούς Πυρήνες καί τούς
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Περιφερειακούς Πυρήνες Φορολογικής 
’Αστυνομίας.

Μικρότερες μονάδες διοικήσεως, είναι :
Οί Διοικήσεις, τά Τμήματα, οί διοική

σεις 'Υπομοιράρχων, μονάδες δράσεως, 
ένωμοτίες καί αποσπάσματα, επαρχιακοί 
πυρήνες φορολογικής άστυνομίας, ναυτι
κοί σταθμοί, ναυτικοί πυρήνες έλιγμών, 
ναυτικές μοίρες καί άεροπορικοί σταθμοί.

Ή  ’Ακαδημία του Σώματος, έξασφαλί- 
ζει την έκπαίδευση καί τήν διάπλαση των 
’Αξιωματικών. Τό ’Ινστιτούτο αυτό, πού 
βρίσκεται στη Ρώμη, παρέχει στούς 
σπουδαστές του πλήρη δικαστική καί οι
κονομική κατάρτιση Πανεπιστημιακού έπι- 
πέδου, καί έξ ίσου πλήρη στρατιωτική έκ
παίδευση, καί άνταποκρίνεται στήν έπεί- 
γουσα άνάγκη έξασφαλίσεως ομάδων 
ελέγχου, άναλόγων προς τά δλο καί έπι- 
τακτικώτερα καθήκοντα, σέ μια διαρκώς 
άναπτυσσομένη κοινωνία. Ό  κύκλος σπου
δών — οί όποιες άναγνωρίζονται ότι 
ισχύουν έναντι πτυχίου Νομικών ή Πολι
τικών ή Οικονομικών ή Εμπορικών ’Επι
στημών — είναι 4ετής.

’Επί πλέον, άξιωματικοί τής ’Ιταλικής 
Οικονομικής ’Αστυνομίας, παρακολουθούν 
συχνά τά μαθήματα τού Κολλεγίου Πο
λέμου τού Στρατού, τού ’Ινστιτούτου 
Ναυτικού Πολέμου, τού ’Ινστιτούτου 
’Αρχηγών ’Επιτελείων καί τού Κέντρου 
Άνωτέρων Στρατιωτικών Σπουδών. Ή  
έκπαίδευση τών άνθυπασπιστών καί τών 
κατωτέρων βαθμοφόρων, καί ή έκπαίδευση 
ειδικών έπί οικονομικών θεμάτων, έξα- 
σφαλίζεται άντίστοιχα άπό τή Σχολή Κα
τωτέρων καί τή Λεγεώνα τών Σπουδα
στών, ένώ άργότερα, άκολουθοΰν πρόσθε
τες έκπαιδεύσεις έπί ειδικών καί τρε
χόντων θεμάτων επαγγελματικής καταρ- 
τίσεως.

"Ολα αύτά τά ’Ινστιτούτα ύπάγονται 
στήν Διεύθυνση Σχολών.

'Η  Σχολή Κατωτέρων, ή όποια είναι 
στήν ’Όστυα Λίντο, εκπαιδεύει ομάδες 
'Υπαξιωματικών, σέ στρατιωτικά καί 
επαγγελματικά θέματα. Ή  έκπαίδευση 
διαρκεϊ 2 χρόνια. 'Η  έπιμελημένη κατάρ
τιση τών 'Χπαξιωματικών είναι έπιβε- 
βλημένη, άφοΰ μπορεί νά έπιφορτιστοϋν 
μέ δύσκολες καί λεπτές υπηρεσιακές άπο- 
στολές, πράγμα τό όποιο, παρά τις συνε
χείς μεταρρυθμίσεις, άπαιτεΐ, σέ όλα τά 
έπίπεδα ύψηλό βαθμό έπαγγελματικοΰ καί 
ήθικού οπλισμού.

Ή  Λεγεώνα τών Σπουδαστών, παρέχει 
στούς νεαρούς έθελοντές της βασική στρα
τιωτική καί έπαγγελματική - τεχνική έκ
παίδευση. 'Ως θεματοφύλακας τών παρα
δόσεων τού Σώματος, φυλάσσει τήν Πο
λεμική του Σημαία.

Στή Λεγεώνα τών Σπουδαστών, έκτος 
άπό τά 3 Τάγματα τής Ρώμης τού Πόρτο 
Φερράγιο καί τό καινούργιο Τάγμα τού 
Μοντοβί, υπάγεται ή Σχολή ’Αλπινιστών 
τού Πρεντάζο καί ή Ναυτική Σχολή τής 
Γ αέτας.

Ή  Σχολή ’Αλπινιστών τού Πρεντάζο, 
είναι ή παλιότερη στρατιωτική σχολή 
άλπινιστών. Ή  ’Ιταλική Οικονομική ’Α
στυνομία γεννήθηκε στά βουνά, καί έπι 
2 αιώνες τώρα έκπληρώνει μέρος τών κα
θηκόντων πού τής έχουν άνατεθή, στα 
βουνά. Οί Οικονομικοί αστυνομικοί τής 
μεθορίου, ένίσχυσαν, διά μέσου τών έτών 
τό φρόνημα καί τό κουράγιο έκείνων πού 
ζοϋν καί έργάζονται σ’ ένα δύσκολο κόσμο 
καί ή νοοτροπία τους σάν Σώμα, γαλου- 
χήθηκε άπό τά άκριβώτερα καί βαθύτερα 
αισθήματα γιά τις ’Άλπεις. Ή  απομόνω

ση τής μονάδας, τό τραχύ έργο της, ή μο
ναξιά τών άνδρών, τό σιωπηλό περιβάλλον 
συνθέτουν τό κλίμα μέσα στο όποιο ζεϊ 
ό «μεθοριακός φρουρός» τών «Κίτρινων 
Φλογών». 'Η  Σχολή ’Αλπινιστών έγινε 
στο Πρεντάζο γι’ αύτά άκριβώς, τά σύνο
ρα. Μια μονάδα έκπαιδεύσεως γιά τή 
ζωή στά βουνά, έργάστηκε πάνω άπό 50 
χρόνια, γιά τήν οργάνωση καί τήν ειδί
κευση τών μεθοριακών οικονομικών άστυ- 
νομικών.

Οί φορολογικοί άστυνομικοί πού προ
έρχονται άπό τή Σχολή αύτή καί οί όποιοι 
σημειώνουν ιδιαίτερες έπιδόσεις προω
θούνται γιά ειδική άλπινιστική έκπαίδευση. 
’Αφού γίνουν τέλειοι χιονοδρόμοι καί 
ορειβάτες (σέ βράχους καί πάγο), τοπο
θετούνται στις πιό άπομακρυσμένες άλπι- 
κές ζώνες καί διαθέτουν τήν τέλεια έκπαί- 
δευσή τους γιά νά σώζουν άνθρώπινες 
ζωές;

Γ ι’ αύτόν τον τόσο άνθρωπιστικό σκοπό, 
ιδρύθηκε τό 1965 ή 'Υπηρεσία Άλπινι- 
στικής Βοήθειας τής ’Ιταλικής Οικονο
μικής ’Αστυνομίας (S.A.G.F.).

Οί μονάδες τής Υπηρεσίας αυτής σκορ
πισμένες σέ 30 ορεινά σημεία, σέ μεγάλο 
υψόμετρο, μέσα στά 10 περίπου χρόνια 
τής ζωής τους κέρδισαν, τον θαυμασμό 
τών άρχών καί όλων όσων λατρεύουν τά 
βουνά μέ τις έκατοντάδες έπεμβάσεις 
τους, πολλές άπό τις όποιες σίγουρα 
υπήρξαν σωτήριες γιά τή ζωή ορειβατών 
πού κινδύνευαν.

Οί λαμπρές ναυτικές παραδόσεις τού 
Σώματος, έχουν έμπιστευτή στήν Ναυτι
κή Σχολή τής Γαέτας, ή όποια άντικα- 
τέστησε τήν Ναυτική Σχολή τής Πόλας. 
Ή  Σχολή αυτή, ιδρύθηκε έδώ καί 50 πε
ρίπου χρόνια. Συχνά οί άνδρες της άπο- 
δεικνύονται άντάξιοι τών παραδόσεων 
αύτών, στήν υπηρεσία τών πολιτών καί 
τήν διάσωση άνθρώπινων ψυχών.

Πολλές φορές, χρησιμοποιούνται κάτω 
άπό τις πλέον άντίξοες καιρικές συνθήκες, 
καί συχνά, πέρα άπό τά όρια τής άντοχής 
τους. Ή  Ναυτική Σχολή, έχει σκοπό τήν 
πολύπλευρη έκπαίδευση όχι μόνο άνδρών 
πού προορίζονται γιά μονάδες θαλάσσης,

άλλά καί διαφόρων κατηγοριών ειδικών 
της ναυτικής ύπηρεσίας (λεμβούχων, μη
χανικών, ραδιοτηλεγραφητών ειδικών ραν
τάρ, ήλεκτρολόγων ραδιοτεχνιτών, μηχα- 
νουργών κ.λ.π.).

'Ο  σκελετός τής όργανώσεως τής ’Ιτα
λικής Οικονομικής Άστυνομίας συμπλη
ρώνεται άπό τις τεχνικές 'Υπηρεσίες, οί 
όποιες, έκτος άπό τις διαβιβάσεις, τις με
ταφορές, τήν υπηρεσία άστυνομικών σκύ
λων καί τήν ύγειονομική υπηρεσία, περι
λαμβάνουν τούς νευραλγικούς τομείς τής 
άερονομίας καί τής ναυτονομίας.

Ή  έπιτακτική άνάγκη γιά τήν δημιουρ
γία άερονομίας, παρουσιάστηκε τήν έποχή 
τού 1950, όταν χρειάστηκε νά άντιμετω- 
πιστή άποτελεσματικά ένα άγνωστο ώς 
τότε φαινόμενο. ’Εμφανιζόταν τότε ένας 
νέος τύπος λαθρεμπορίου οργανωμένου 
έπί διεθνούς έπιπέδου, πού διεξαγόταν 
σέ μεγάλη κλίμακα, μέ άνορθόδοξες με
θόδους καί ισχυρά οικονομικά μέσα, ιδιαί
τερα διά θαλάσσης.

Τό έλικόπτερο τράβηξε άμέσως τήν 
προσοχή τού ’Αρχηγείου, λόγω τής ίκα- 
νότητός του νά έρευνα καί νά έπιτηρή σέ 
μακρά άκτϊνα, ειδικά κατά μήκος τών 
άκτών καί έπάνω άπό τό πέλαγος.

Ή  άστυνομική άεροπορία ιδρύθηκε τό 
1953, οπότε έγινε συμφωνία μέ τήν πο
λεμική άεροπορία γιά τήν εξασφάλιση, 
στήν άρχή, προσωπικού πτήσεως καί 
τεχνικής λογιστικής βοήθειας. Δεδομένου 
ότι τό έλικόπτερο έμφανίστηκε γιά πρώ
τη φορά στήν ’Ιταλία στήν Έκθεση τού 
Μιλάνου τού 1950, τό Σώμα μπορεί εύλο
γα νά θεωρηθή ώς πρωτοπόρος στή χρήση 
αύτού τού «σιδερένιου πουλιού». Μέσα 
στά χρόνια, ή άεροπορική υπηρεσία, άπό 
μιά πρώτη μονάδα μέ 2 έλικόπτερα, έφθα- 
σε στή σημερινή της ισχύ — μέ πολυάρι
θμες μονάδες σκορπισμένες άπό τό Μπολ- 
τσάνο στο Βορρά, μέχρι τήν Αύγούστα 
τής Σικελίας — καί έπίσης τήν λειτουργι
κή έκπαίδευση καί τήν τεχνική καί λογι
στική οργάνωση. Παράλληλα μέ τήν έξέ- 
λιξη τής όργανώσεως, έκσυγχρονίστηκε 
προοδευτικά καί τό άεροπορικό υλικό.

Δόκιμοι ’Αξιωματικοί τής ' Ελληνικής Χωροφυλακής καί τής ’Ιταλικής Οικο
νομικής ’Αστυνομίας κατά τήν πρόσφατη επίσκεφη τών τελευταίων στήν ' Ελλά
δα.
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Μόλις πρόσφατα μπήκε σέ υπηρεσία 
τό στροβιλοκίνητο άεροπλάνο «NAR DI- 
HUGHES 500 Μ», πολύ βελτιωμένης 
κατασκευής.

Ή  Ναυτική 'Υπηρεσία ιδρύθηκε πολύ 
παλιότερα, στις 8 Μαρτίου 1896, όταν τύ 
Πολεμικό Ναυτικό παραχώρησε 10 τορ- 
πιλλάκατες καί 3 Μ.Τ.Β. στά Υπουργείο 
Οικονομικών, για τις Υπηρεσίες Οικονο
μικού Ελέγχου. Αυτές ήταν οί πρώτες 
μονάδες πού άποτέλεσαν τον αρχικό πυρή
να τής υπηρεσίας, ή όποια σήμερα άριθμεΐ 
περίπου 500 πλοία — άνοιχτής θάλασσας, 
άκτοφυλακίδες, πλοία λιμένων καί ποτα- 
υών.

Ό  στόλος αύτός, βρίσκεται στήν ύπη- 
ρεσία τής χώρας, όχι μόνο για τήν άσκηση 
τελωνειακού ελέγχου καί πολιτική - στρα
τιωτική άμυνα, άλλα καί σάν ναυτική 
άστυνομία ή οποία ρυθμίζει τις κινήσεις 
αλιευτικών καί σκαφών άναψυχής καί 
προστατεύει τή ζωή τών ανθρώπων στή 
θάλασσα. Υπάρχουν πολυάριθμα περι
στατικά διασώσεως ναυαγών, παροχής 
βοήθειας σέ κολυμβητές πού κινδύνευαν, 
καί μεταφοράς άσθενών καί τραυματιών 
άπό νησιά. Σέ περίπτωση πολέμου, τά 
σκάφη τής ’Ιταλικής Οικονομικής ’Αστυ
νομίας έντάσσονται στο Πολεμικό Ναυ- 
κό. Καί σ’ αύτό τό πεδίο έπίσης, τά πλοία 
τού Σώματος, όπως μαρτυρούν οί λαμπρές 
σελίδες τής ναυτικής ιστορίας τών «Κί
τρινων Φλογών», φάνηκαν άντάξια τών 
ένδοξων παραδόσεων.

Για τήν ολοκλήρωση τής περιλήψεως 
τής όργανωτικής δομής τής ’Ιταλικής 
Οικονομικής ’Αστυνομίας, δέν πρέπει να 
παραλειφθή ή μνεία μιας άκόμα ύπηρεσίας 
μεγάλης σπουδαιότητος γιά τή δραστη
ριότητα τού Σώματος. Πρόκειται γιά τήν 
υπηρεσία άστυνομικών σκύλων. Τό Σώμα 
διαθέτει εξαίρετους άστυνομικούς σκύλους, 
Γερμανικής Ράτσας οί όποιοι προέρχονται 
άπό τά κέντρα έκτροφής καί έκπαιδεύσεως 
τού Καστιλιόνε Ντέλ Λάγκο καί Ίντι- 
μιάνο, καί οί όποιοι χρησιμοποιούνται γιά 
κάμποσο καιρό σέ ύπηρεσία διώξεως λα

θρεμπορίου κατά μήκος τών συνόρων, 
στον έλεγχο άρχαιολογικών περιοχών καί 
σέ υπηρεσία όρεινής διασώσεως.

Μερικοί σκύλοι, ύστερα άπό ειδική 
εκπαίδευση διαθέτονται σέ σπουδαία διε
θνή άεροδρόμια γιά τον εντοπισμό κρυμ
μένων ναρκωτικών επάνω σέ άτομα ή μέσα 
σέ άποσκευές, όπως έπίσης καί στήν κα
ταπολέμηση τής τρομοκρατίας.

Οί σκύλοι αυτοί είναι ταπεινοί καί πι
στοί βοηθοί τών οικονομικών άστυνομικών, 
μέ τούς όποιους καί μοιράζονται μια ζωή 
γεμάτη θυσίες καί κινδύνους, άκόμη καί 
τό θάνατο.

’Εδώ καί μερικά χρόνια, στο Σάν Λό- 
ριο, κοντά στό Κόμο ό σκύλος Φότο βρήκε, 
μαζί μέ τον οδηγό του, τό θάνατο, κάτω 
άπό μιά χιονοστιβάδα.

Λ ε ι τ ο υ ρ γ  ι κά  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά

Ή  άποστολή τής ’Ιταλικής Οικονομικής 
’Αστυνομίας, ορίζεται στό ’Άρθρο 1 τού 
ιδρυτικού τού Σώματος, ύπ’ άριθμ. 189, 
καί περιγράφεται ώς εξής :

Νά προλαμβάνει καί νά καταστέλλει 
τις παραβάσεις τής οικονομικής νομοθε
σίας.

Νά βοηθά τούς φοροεκτιμητές πού συ
νεργάζονται μέ τήν Οικονομική ’Αστυνο
μία καί νά συλλέγει γιά λογαριασμό τους 
σχετικές πληροφορίες.

Νά έπιβλέπει τήν τήρηση τών, οικονο
μικού ενδιαφέροντος, οδηγιών τής κυβερ- 
νήσεως.

Νά άσκεϊ τήν οικονομική άστυνόμευση 
τών θαλασσών τής επικράτειας καί νά 
συνεργάζεται μέ τήν ναυτική άστυνομία 
(άλληλοβοήθεια, άνταλλαγή σημάτων).

Νά συνεργάζεται στήν πολιτική - οικο
νομική άμυνα τών συνόρων καί, σέ περί
πτωση πολέμου, στις πολεμικές επιχει
ρήσεις.

Νά συνεργάζεται στή διατήρηση τής 
δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας.

Ή  ’Ιταλική Οικονομική ’Αστυνομία, 
λοιπόν, είναι έπιφορτισμένη μέ τήν προά
σπιση εύρείας έκτάσεως συμφερόντων 
τού Δημοσίου όχι μόνο φορολογικής φυ- 
σεως άλλα καί γενικότερης Οικονομικής, 
πολιτικής καί κοινωνικής τάξεως.

Α' Φορολογικά καθήκοντα.
Συνθέτουν τήν προληπτική καί κατα

σταλτική δραστηριότητα τής ’Ιταλικής 
Οικονομικής ’Αστυνομίας καί συνίστανται 
βασικά στις ένέργειες γιά τήν προστασία 
τών δημοσίων έσόδων καί στήν επαγρύ
πνηση έπί όλων τών οικονομικών δρα
στηριοτήτων διά τού έλέγχου τών δημο
σίων εξόδων.

Σέ σχέση μέ τά καθήκοντα πού τού 
έχουν έμπιστευθή, άναγνωρίζονται στό 
Σώμα άπό τον Νόμο τέτοια δικαιώματα 
καί δυνατότητες πού δέν συγκρίνονται μέ 
κανένα άλλο δημόσιο ’Αστυνομικό Σώμα, 
ή όποι ονδήποτε παρόμοιο ’Οργανισμό 
άλλης χώρας. Δέν υπάρχει άλλοΰ άντίστοι- 
χο στρατιωτικό Σώμα πού συνδυάζει τήν 
εκπλήρωση άστυνομικών καθηκόντων φο
ρολογικής καί δικαστικής άστυνομίας, 
όπως έπίσης καί τήν ενεργό συμμετοχή 
στήν εκτίμηση τών άτομικών φόρων.

Γενικά, ή ’Ιταλική Οικονομική ’Αστυ
νομία, έκτος άπό τήν άσκηση τών άλλων 
δικαιωμάτων πού παρέχονται στις μονά
δες της, κάνει χρήση ενός ειδικού νόμου, 
(No 4), τής 7ης ’Ιανουάριου 1929, ό όποιος 
έπιτρέπει στους άνδρες της νά κάνουν κατ’ 
οίκον έρευνες, μέ δική τους πρωτοβουλία, 
έάν βάσιμα υποπτεύονται ότι υπάρχει 
φορολογική παράβαση. ’Επιτρέπεται επί
σης στούς άνδρες νά προσεγγίζουν για 
έλεγχο βιομηχανικές καί έμπορικές έγκα- 
ταστάσεις καθ’ οίονδήποτε τρόπο. Είναι 
πρός τιμήν τού Σώματος, ότι αυτές οι 
τόσο αύξημένες έξουβίες, δέν τροποποιή
θηκαν ποτέ. Αυτό άποδεικνύει τήν άφο- 
σίωση στό νόμο καί τον αυτοέλεγχο, μέ 
βάση τά όποια ένεργοΰν οί άνδρες τής 
’Ιταλικής Οικονομικής ’Αστυνομίας χωρίς
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Β' Ειδικά καθήκοντα.

Στην Οικονομική ’Αστυνομία, έχουν 
άνατεθή πρόσθετα καθήκοντα πολιτικής —· 
οικονομικής φύσεως, μεγάλης σημασίας 
για τήν Οικονομία τής χώρας. Μεταξύ 
αυτών, άξίζει να άναφερθοϋν τά έξής :

Προστασία τής άρχαιολογικής, καλλι
τεχνικής καί ιστορικής κληρονομιάς. Πρό
ληψη καί καταστολή παρανόμων χρηματι
κών συναλλαγών, ιδιαίτερα στο χώρο 
τής λαθραίας εξαγωγής συναλλάγματος 
καί κεφαλαίων. Καταστολή τοΰ λαθρε
μπορίου ναρκωτικών. Έλεγχος τής τρο
χαίας κυκλοφορίας σέ μεγάλες οδικές 
αρτηρίες. Έλεγχος τής γνησιότητος τρο
φίμων. ’Αλληλοβοήθεια καί άνταλλαγή 
σημάτων μέ τήν Ναυτική άστυνομία, για 
τήν καταστολή τής παράνομης αλιείας. 
Έλεγχος τής τάξεως στό χώρο τής δημο
σίας διοικήσεως καί σέ θέματα δημοσίων 
επιχορηγήσεων καί εισφορών.

Τά τελευταία χρόνια, ή δραστηριότητα 
του Σώματος στους βασικούς αυτούς 
τομείς, έντείνεται προοδευτικά, παράλλη
λα μέ άνάλογη αύξηση τού προσωπικού 
καί τήν επίτευξη πολύ σπουδαίων άπο- 
τελεσμάτων.

"Ανδρες τού Σώματος, ώς όργανα της 
δικαστικής αστυνομίας καί τής αστυνομίας 
δημοσίας άσφαλείας, συνεργάζονται τόσο 
στή διατήρηση τής δημοσίας τάξεως καί 
άσφαλείας, όσο καί στήν καταστολή τού 
κοινού έγκλήματος καί τών παραβάσεων 
γενικά τών νόμων τής δημοσίας άσφα
λείας.

Ώ ς  συμπληρωματικό μέροε τών ’Ενό
πλων δυνάμεων, ή ’Ιταλική Οικονομική 
’Αστυνομία συνεργάζεται, σέ καιρό ειρή
νης στον πολιτικό - οικονομικό έλεγχο καί 
στήν άμυνα τών συνόρων καί, σέ καιοό 
πολέμου, συμμετέχει στις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις μέ οργανικές μονάδες πού 
ένώνονται μέ τούς τρεις παραδοσιακούς 
κλάδους τοΰ Στρατεύματος.

εντός τής χώρας, ξένου λαθραίου καπνού.
’Έλεγχος εγκαταστάσεων, έργοστασίων, 

χώρων έναποθηκεύσεως καί πωλήσεως 
ειδών μονοπωλίου (αλατιού, σπίρτων κλπ).

Τά καθήκοντα τής ’Ιταλικής Οικονο
μικής ’Αστυνομίας στούς δύο αύτούς φο
ρολογικούς τομείς, για τήν άσκηση τ«5ν 
οποίων έχουν δοθή στό Σώμα ανάλογες 
εξουσίες καί δυνατότητες, είναι συνοπτι- 
κώς τά έξής :

’Αποκάλυψη καί καταστολή όλων τών 
ειδών τών παραβάσεων όσον αφορά τό 
φόρο υπεραξίας, χαρτοσήμου καί άλλους, 
λιγότερο σημαντικούς φόρους, διά τοΰ 
γενικού ή μερικού έλέγχου βιομηχανικών 
καί εμπορικών εγκαταστάσεων.

Έλεγχος στοιχείων έξ ιδίας πρωτο
βουλίας, ή κατόπιν παρακλήσεως, προς 
βεβαίωση άτομικών φόρων, καί ένημέ- 
ρωση τής άρμοδίας οικονομικής υπηρεσίας.

’Εξασφάλιση καί διακρίβωση, έξ ιδίας 
πρωτοβουλίας ή κατόπιν παρακλήσεως 
στοιχείων χρήσιμων στήν εκτίμηση τών 
φόρων, άπό αρμοδίους οικονομικούς ύπαλ- 
λήλους.

Δίωξη τών παραβάσεων τής νομοθεσίας 
περί φορολογίας εισοδήματος.

Ή  ’Ιταλική Οικονομική ’Αστυνομία 
στήν οποία έχει άνατεθή πρωταρχικής 
σημασίας φορολογικό έργο, αναπροσαρ
μόζει καί βελτιώνει συνεχώς τις μεθόδους 
δράσεώς της άναλόγως προς τήν εξέλιξη 
τής οικονομικής Νομοθεσίας καί τήν 
νέα τεχνική τής έκτιμήσεως τών φόρων, 
εξασφαλίζοντας διαρκώς καλύτερη έκ- 
παίδευση τών άξιωματικών καί τών άν- 
δρών της.

Γιά τό σκοπό αύτό, δόθηκε στούς Πυρή
νες τής φορολογικής άστυνομίας, ή κα
τάλληλη διάταξη καί δομή. Τά κεντρικά 
καί περιφερειακά Γ ραφεία διαθέτουν ει
δικές μονάδες επανδρωμένες μέ σπουδαίο 
προσωπικό, άποστολή τών όποιων είναι ή 
δίωξη τών μεγάλων φοροφυγάδων καί ό 
έλεγχος τών σπουδαιότερων εγκαταστά
σεων.

κάσεις καταχρήσεως τών δυνατοτήτων 
.ιαί τών εξουσιών τους.

Καλύτερη απόδειξη τού γεγονότος αύ- 
τοΰ, είναι ότι μέ τήν φορολογική άναμόρ- 
φωση στό χώρο τών αμέσων φόρων καί 
τών φόρων ύπεραξίας, ή ευχέρεια τοΰ 
οργάνου τής Οικονομικής ’Αστυνομίας νά 
μπαίνει, γιά έλεγχο πιστοποιητικών ή 
διενεργεια έρευνας, ή νά κινείται σέ κάθε 
εμπορικό, γεωργικό, καλλιτεχνικό ή επαγ
γελματικό χώρο, έπεκτάθηκε καί ισχυ
ροποιήθηκε. Τά καθήκοντα αυτά, έάν 
ληφθοΰν ΰπ’ όψιν οί τομείς φορολογίας 
χωριστά, μπορούν νά συνοψιστούν ώς
έξής :

1) Φορολογία καταναλωτικών αγαθών
’Επαγρύπνηση κατά μήκος τών συνό

ρων καί τών άκτών γιά τήν πρόληψη δια- 
κινησεως εμπορευμάτων, (εισαγωγή - έξα- 
γωγή), πού δέν ύπάγονται σέ τελωνειακό 
έλεγχο.

’Επαγρύπνηση στά χωρικά ΰδατα καί 
τις παραμεθόριες περιοχές γιά τόν έλεγχο 
τού λαθρεμπορίου.

Συμπαράσταση στον τελωνειακό έλεγ
χο καί τόν έλεγχο έμπορευμάτων σέ με
θοριακούς σταθμούς, λιμάνια, αεροδρόμια 
καί τελωνεία εσωτερικού.

’Επαγρύπνηση έπί τής διακινήσεως καί 
αποθηκεύσεως έμπορευμάτων γιά τά όποια 
υπαρχουν ειδικές υποχρεώσεις, ή τά όποια 
είναι αντικείμενο ειδικής μεταχειρίσεως.

Έλεγχος, μονίμως ή κατά περίσταση, 
της πληρωμής τοΰ" νόμιμου φόρου, άπό 
εργοστάσια πού παράγουν ή, χρησιμο
ποιούν άγαθά τά όποια ύπόκεινται στή 
φορολογία κατασκευών.

Έλεγχος σέ όλη τήν έπικράτεια, τής 
κυκλοφορίας ή έναποθηκεύσεως προϊόντων 
με απλήρωτους δασμούς ή φόρους.

Καταστολή τής λαθραίας παραγωγής 
προϊόντων, τά όποια τυγχάνουν ειδικών 
διευκολύνσεων, ή τής χρήσεώς των κατά 
τροπο διαφορετικό άπό αύτόν πού έχει 
έπιτραπή.

Αποκάλυψη καί καταστολή τής λα
θραίας εισαγωγής, κατοχής καί πωλήσεως
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Πολύτιμος «Φίλος»
ΕΧΕΙ πολλές φορές τονισθή, άπό τις 

στήλες του περιοδικού μας, δτι οι έκπαι- 
δευμένοι ’Αστυνομικοί σκύλοι είναι οί 
πολυτιμότεροι καί άποδοτικώτεροι συνερ
γάτες τού σύγχρονου άστυνομικού, έπει- 
δή ακριβώς είναι κατηρτισμένοι καί εύ- 
συνείδητοι «συνάδελφοι», πού έχουν δο- 
κιμαοθή πολλαπλώς στό «τραχύ» καί 
«άχαρο» άστυνομικό έπάγγελμα. Πρά
γματι 6 ευφυέστατος άλσατικής ράτσας 
σκύλος τής φωτογραφίας μας άνήκει στήν 
Καναδική Χωροφυλακή καί είναι ό αχώ
ριστος σύντροφος τού είκονιζομένου 
άψογου καί «καθ’ όλα» συμπαθέστατου 
συναδέλφου, τόν όποιον συνοδεύει, πι
στά καί άφωσιωμένα, σέ όλη τήν διάρ. 
κεια τής ύπηρεσίας του.

Τό στιγμιότυπο τής φωτογραφίας μας 
άπεικονίζει τό λίγο παράξενο καί παρά
ταιρο άστυνομικό «ντουέτο» τήν στιγμή 
πού άναλαμβάνει ύπηρεσία.

Η ΟΛΟΨΥΧΗ άφοσίω- 
ση καί ή υπέρμετρη προ
σήλωση στό υπηρεσιακό 
καθήκον τού "Αγγλου ’Α
στυνομικού Στέφεν Τίμπλ 
είχαν τό τιμητικό μέν, άλλά 
καί θλιβερό— συνάμα— 
άποτέλεσμα νά χάση νεώ- 
τατος τήν ζωή του, πυρο- 
βοληθείς άπό ένοπλο κακο
ποιό τήν στιγμή πού τόν κα- 
τεδίωκε γιά νάτόν συλλάβη, 
σέ συνοικία τής Βρεταννι- 
κής Πρωτευούσης. Σέ έν
δειξη, λοιπόν, μεταθανά
τιου τιμής καί εύγνωμο- 
σύνης πρός τόν θυσιάσαντα 
τήν ζωή του γενναίο συνά
δελφο, προσεκλήθη καί με- 
τέβη στά ’Ανάκτορα τού 
Μπάκιγχαμ ή χήρα τού 
δολοφονηθέντος, όπου ή 
Βασίλισσα ’Ελισάβετ τής 
έπέδωσε τό μεγαλύτερο με
τάλλιο τών έξαιρέτων πρά
ξεων, πού δίνεται οέ ’Α
στυνομικούς, κατά τήν έ- 
κτέλεση τής ύπηρεσία τους.

Στήν φωτογραφία μας ή 
άτυχη νεαρή χήρα έπιδει- 
κνύει τό μετάλλιο, κατά 
τήν διάρκεια σεμνής τε
λετής πού έγινε στό ’Α
στυνομικό Τμήμα, όπου υ
πηρετούσε ό σύζυγός της. 
Ή  όλη έκδήλωση έλαβε 
χώρα κάτω άπό τήν ανα
μνηστική πλάκα, πού τιμη
τικά άπεκαλύφθη, σέ ανά
μνηση τής έθελοθυσίας του, 
στήν κεντρική είσοδο τού 
κτιρίου.
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Σαλτιμπάγκος λαθρεπιβάτης

Ή μάστιγα τών άεροπειρατών
ΟΙ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ άεροπειρατεΐες, πού σημειώνονται καθη

μερινά σέ διεθνή έπίπεδα, έχουν γίνει τελευταία πολύ τού «συρμού» 
μέ άποτέλεσμα νά προσθέτουν έναν μόνιμο καί πολύ έπικίνδυνο 
«πονοκέφαλο» στις ’Αστυνομικές ’Αρχές όλου τού κόσμου. Τό στι
γμιότυπο τής φωτογραφίας μας αντικατοπτρίζει άπόλυτα τήν τρα- 
γική αύτή άλήθεια καί άπεικονίζει σκηνή άπό πρόσφατη άεροπει- 
Ρατεία πού έγινε στην πρωτεύουσα τών Νοτίων Φιλιππινών, όπου 
δέκα τρεις έπιβάτες καί τρεϊς άπό τούς έξ άεροπειρατές αΰτονομι, 
στες μουσουλμάνους, έχασαν τήν ζωή τους άπό έκρηξη χειρομομ- 
βίδος, τήν όποια έπροκάλεσε άεροπειρατής κατά τήν διάρκεια άνταλ- 
λ·αγής πυροβολισμών μετά τών άνδρών τής Φιλιππινέζικης Χωροφυ- 

ί;λ.βκής άφοϋ προηγουμένως ή Κυβέρνηση είχε άπορρίψει τις παρά
λογες άξιώσεις τους. Στήν φωτογραφία μας διακρίνεται πάνοπλος 
Αξιωματικός τής Χωροφυλακής μέ φόντο τεθωρακισμένα όχήματα 

που φρουρούν πλησίον τού φλεγομένου άεροπλάνου, έπειτα άπό τήν 
πραγματική μάχη πού έγινε μεταξύ άεροπειρατών καί άνδρών Χωρο
φυλακής.

0
Ή  παράτολμη άπο- 
φαστικότης ώρι- 
σμένων άνθρώπων 
προκειμένου νά έπι- 
τύχουν τόν άντικει- 
μενικό τους σκοπό, 
ξεπερνά πολλές φο
ρές τά όρια καί τής 
πιό άχαλίνωτης ά- 
κόμη φαντασίας. Τό 
κάπως ψυχρό στι
γμιότυπο τής φωτο
γραφίας μας είναι ή 
μυστηριώδης άλλη- 
γορία ένός δράματος 
πού προσπαθούν νά 
διαλευκάνουν οί ’Υ
πηρεσίες ’Ασφαλεί
ας τού Άεροδρο- 
δρομίου τού Μαϊ- 
άμι — Φλωρίδος. 
Συγκεκριμένα οί ’Ε
πιβάτες μιας θαλα
μηγού πού έπλεε στον 
κόλπο τής Φλωρίδος 
άνέφεραν στις το
πικές ’Αστυνομικές 
’Αρχές ότι είδαν ένα 
άνθρωπο νά πέφτη 
άπό άεροπλάνο πού 
έτοιμαζόταν νά προ- 
σγειωθή στό διεθνές 
άεροδρόμιο τής πό- 
λεως. Στήν φωτογρα
φία μας άνδρες τής 
’Ασφαλείας έξετά- 
ζουν «έπί τού έδά- 
φους» έξονυχιστικά 
καί έμπεριστατω- 
μένα, τό άεροπλάνο 
πού προερχόταν άπό 
τήν Κολομβία, όπου 
καί διέκριναν ίχνη 
αίματος στό σύστη
μα τροχοδρομήσεως. 
Στό γεγονός αύτό 
στηρίζουν τήν εικα
σία ότι κάποιος λα
θρεπιβάτης έτραυ- 
τίσθη, άπό τήν άνά- 
πτυξη τού συστήμα
τος προσγειώσεως, 
καί έπεσε στό κενό, 
γιαύτό καί «χτενί
ζουν» κυριολεκτικά 
τήν περιοχή μήπως 
έπιτύχουν τήν διά
σωσή του.

Δ ι ε θ ν ή ς  σ ύ μ β α σ ή  
κατά τών ναρκωτικών

ΑΠΟ τόν παρελθόντα Αύγουστο ισχύ
ει διεθνής σύμβαση γιά τήν καταπολέ
μηση τών ναρκωτικών ή όπως λέγονται 
«έπί τό έπιστημονικώτερο» ψυχοτροπι- 
κών ούσιών, πού προβλέπει αύστηρά 
μέτρα έλέγχου γιά τά παραισθησιογό- 
να φάρμακα, όπως είναι οί άμφεταμΐνες, 
τά βαρβιτουρικά, τά ήρεμιστικά τό Έλ— 
ές—Ντί καί ή μεσκαλίνη. Ή  σύμβαση 
είχε συζητηθή καί υίοθετηθή στή Βιέννη 
άπό τό 1971, άλλά έπρεπε νά έπικυρωθή 
άπό 40 τούλάχιστον κράτη, γιά νά τεθή 
σέ ισχύ. Μέ τήν έπικύρωση τής συμ- 
βάσεως καί τών τεσσάρων διαταγμάτων 
πού άποτελοΰν συμπληρωματικά παραρ- 
τήματά της, θά έλέγχωνται μελλοντικά 
αύστηρότατα 32 παραισθησιογόνες ού- 
σίες, πού άναφέρονται σ’ αύτά. Ή  χρήση 
π.χ. τού Έλ—ές—Ντί καί τής μεσκα- 
λίνης άπαγορεύεται άπόλυτα γιά άλλους 
σκοπούς, έκτος άπό τις έπιστημονικές 
έρευνες ή γιά πολύ περιωρισμένους ια
τρικούς σκοπούς. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ 
τήν σύμβαση τά φάρμακα πού άναφέ- 
ραμε, τά όποια προκαλοΰν ανεπανόρθω
τες ζημίες στόν άνθρώπινο όργανισμό, 
θά παρασκευάζωνται πλέον μόνον άπό 
τά κράτη μέλη καί μάλιστα κατόπιν ειδι
κής άδειας. Οί έξουσιοδοτημένοι, ειδικά, 
έμποροι θά μπορούν νά άγοράζουν, νά 
διαθέτουν καί νά χορηγούν τά φάρμακα 
αύτά μόνον μέ ιατρική συνταγή γιά θερα
πευτικούς καί έπιστημονικούς σκοπούς. 
Τά κράτη — μέλη τής συμβάσεως οφεί
λουν νά άπαιτοΰν άπό τούς παρασκευα
στές, τούς διανομείς καί τούς ιατρικούς 
καί έπιστημονικούς οργανισμούς νά τη
ρούν βιβλία γιά τήν παραγωγή καί τήν 
χρήση τών «ψυχεδελικών» ούσιών πού 
διαθέτουν. Είναι, άκόμη, ύποχρεωμένα 
νά έπιβλέπουν τούς παραγωγούς καί δια
νομείς τους καί νά άναφέρουν στά 'Ηνω
μένα Έθνη κάθε περίπτωση παρανόμου 
έμπορίου ή κατασχέσεως. Παράλληλα 
τά κράτη—μέλη έχουν συμβατική ύπο- 
χρέωση νά έπιβάλουν στούς παραβάτες 
αύστηρές ποινές, έάν δέ αύτοί είναι αλ
λοδαποί νά έκδίδωνται άμέσως, άφοΰ 
τηρηθή ή κανονική διαδικαστική τυπι- 
κότης. Τέλος έχουν συμβατική, άλλά 
καί ήθική, υποχρέωση, νά ύποβάλουν σέ 
άγωγή άποτοξινώσεως καί άποκαταστά- 
σεως τούς ναρκομανείς, πού αποτελού
σαν πριν άπό λίγο τά άποβράσματα καί 
τά «δακτυλοδεικτούμενα άνθρωπάρια» 
τής κοινωνίας τους. Γιά τόν σκοπό αύτό 
έχουν συναρωγό καί συμπαραστάτη τις 

ι ’Αστυνομικές ’Αρχές. .
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Μακεδονικός χώρος

Ή  Ελλάδα μέ τις φυσικές ομορφιές, 
τούς ιστορικούς και άρχαιολογικούς χώ
ρους, τα μνημεία καί τούς θησαυρούς των 
έργων τέχνης πού διαθέτει, έχει πια κατα- 
στή τόπος προσκυνήματος, λατρείας καί 
διεθνούς θαυμασμού. Μέσα στούς χώρους 
της αύτούς συγκαταλέγεται καί ή λίακεδο- 
νική γή, ή οποία σαν τμήμα τής Χερσονή
σου τού Αίμου άποτελεΐ το σταυροδρόμι 
όπου συναντώνται πολλά ρεύματα, ιδέες καί 
συμφέροντα διαφόρων Εθνοτήτων. Ή  
ίδια αύτή δοξασμένη ιστορική γωνιά τής 
Εύρώπης, όμως, έξέθρεψε καί άνέδειξε 
άσυνήθους δομής πνευματικά άναστήματα 
καί έξαίρετες πολίτικο—στρατιωτικές καί 
διπλωματικές φυσιογνωμίες πού έπηρέα- 
σαν την άνθρώπινη σκέψη, έκαινοτόμησαν 
καί άλλαξαν τήν πορεία τής ιστορίας τού 
κόσμου (’Αριστοτέλης, Μ. ’Αλέξανδρος, 
Φίλιππος κ. ά .). *0 Ελληνικός χαρακτή
ρας της ύπογραμμίσθη σέ πολλές εύκαι- 
ρίες καί κυρίως, μέ τήν κατά των Περσών 
έκστρατεία των ήγετών της, σάν ’Αρχη
γών των Πανελλήνων. Ή  προϊστορία τής 
Μακεδονίας άνάγεται στήν έποχή των 
παγετώνων (700.000 π .Χ .). Πιστεύεται 
μάλιστα ότι στά σπλάχνα της φιλοξενεί 
άκόμη τούς πρώτους κατοίκους τής Εύρώ
πης (σκελετός σπηλαίου Πετραλώνων τής 
Χαλκιδικής κ. ά .). Τά πρώτα έλληνικά 
φύλα έγκατεστάθησαν στον βορειοελλαδικό 
χώρο κατά τό 2.000 π.Χ. καί άνέπτυξαν 
σιγά—σιγά τήν πολιτική καί τήν πολιτι
στική τους δράση. Ή  ιστορία τών Μακε-

δόνων άρχισε στήν Όρεστίδα (γύρω στά 
700 π.Χ.). Ό  Περδίκκας Α'. άπλώθηκε 
προς τά άνατολικά καί έκτισε νέα Πρω
τεύουσα, τάς «Αίγάς», κοντά στήν Έδεσ
σα. Ό  ’Αρχέλαος μετέφερε άργότερα τήν 
πρωτεύουσά του στήν τότε παραθαλάσσια 
κώμη τό «Βούνομο» πού μετωνομάσθη σέ 
«Πέλλα», ήκμασε έπί Φιλίππου καί έγινε 
όνομαστό πολιτιστικό κέντρο τού Μακε
δονικού Ελληνισμού.

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

*0 πιο κατάλληλος χώρος όμως γιά τήν 
έπικοινωνία τών Μακεδόνων μέ τις άλλες 
ήπείρους καί τήν άνάπτυξη τού έμπορίου 
τους, ήταν ή άρχαία Θέρμη. 'Ιδρύθη ή άποι- 
κίσθη μέ πληθυσμό άλλων γύρω της μικρών 
πόλεων άπό τον Κάσσανδρο (316 π.Χ.) ό 
όποιος, όταν ένυμφεύθη τήν άδελφή τού 
Μ. ’Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκη, έδωσε τό 
όνομά της στη νέα πόλη. *Η Θεσσαλονίκη 
είναι ή μόνη Ελληνική πόλη πού ποτέ δέν 
έχασε, σάν λιμάνι καί σάν πολιτιστικό 
κέντρο, τήν σπουδαιότητά της άπό τής 
ίδρύσεως της μέχρι σήμερα, λόγω τής 
λαμπρής γεωγραφικής της θέσεως. Κατά τήν 
άρχαία έποχή καί κυρίως κατά τήν Ελλη
νική καί τήν Ρωμαϊκή περίοδο, έπαιξε ση
μαντικό πολιτικό καί πολιτιστικό ρόλο, 
ένώ έστάθη παράλληλα μέ τήν Κωνσταντι
νούπολη σάν «Συμβασιλεύουσα» κατά τήν 
Βυζαντινή έποχή. Αύτό προκύπτει άπό τά 
μνημεία, τις γραπτές πηγές καί τά έργα 
τέχνης τού Μουσείου της. Είναι άναμφισβή- 
τητα ή Μητρόπολη τού Βορειοελλαδικού 
χώρου. Ταύτόχρονα άποτελεΐ μέ τά πολλά

’Ε π ι μ έ λ ε ι α :
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

*Ανθ)στής Χωροφυλακής

χαρακτηριστικά μνημεία τής Βυζαντι
νής άρχιτεκτονικής πού διατηρεί μέχρι 
σήμερα, τό πιο ζωντανό μνημείο 
Βυζαντινής τέχνης όλων τών χρόνων 
άπό τού 5ου μ.Χ. μέχρι τού 14ου 
μ.Χ. αιώνα. Λαμποκοπά σάν μαργαριτάρι 
μέσα στο βάθος τού κυματισμένου κόλπου. 
Ή  παλιά πόλη ήταν ένα άπό τά πιο άσφα- 
λή λιμάνια τού Αιγαίου, πού τό ένωνε μέ 
τήν Ρώμη, τό Βυζάντιο καί τήν ’Ασία, ή 
Έγνατία οδός ή όποια διά μέσου τού Δυρ
ραχίου έφθανε μέχρι τήν Via Appia. 'Ο 
Ρωμαϊκός δρόμος άποκαλύφθη σέ βάθος 
3,1 ]2 μέτρων περίπου άπό τό στρώμα 
τού σημερινού δημοσίου δρόμου της. Οι 
ταράτσες τών σπιτιών της άνέβαιναν άπ* 
τήν θάλασσα προς τά πάνω, σάν τις κερ
κίδες τού άρχαίου θεάτρου. Παλιότερα 
υπήρχαν άμέτρητα δρομάκια, κήποι καί 
πράσινοι χώροι μέ καταπράσινα κυπα
ρίσσια άνάμεσά τους. ’Από πολιτική άπο
ψη ήταν αύτοδιοίκητη, έλεύθερη έμπορική 
πόλη, μέ χαρούμενο λαό δημοκρατικών 
άρχών, σύμφωνα μέ τήν ιστορική μαρτυ
ρία μιας έπιγραφής πού είναι τώρα στο 
Βρεττανικό Μουσείο. Οί πολίτες της 
ήσαν περίεργοι, έσύχναζαν στούς δρόμους, 
στις στοές καί στον Ιππόδρομο . . . Κατά 
τά άλλα ή Θεσσαλονίκη έμοιαζε μέ ήσυχη 
έργατούπολη, όπου άνθούσε ή ταπητουρ
γία καί ή σκηνοποιία. Στο παζάρι της 
άπλώνονταν ’Ανατολίτικα ύφαντά ποικι
λόχρωμα καί ώραΐα δερμάτινα είδη.
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Έ π ί Ρωμαιοκρατίας ήκμασε σαν πρω
τεύουσα της Μακεδονίας καί άργότερα 
έγινε θέμα των Βυζαντινών (Ζ' μ.Χ. 
αιών). Άπέκρουσε νικηφόρα πολλές έπι- 
θέσεις έπιδ'ρομέων. Κατά την Τουρκο
κρατία, έρημώθη, άλλ* άναπτύχθη πάλι 
καί έγινε σπουδαίο εμπορικό κέντρο. Ή  
οικονομική της άκμή συνεχίσθηκε μέχρι 
τις παραμονές του 1821. Μετά την Ε π α 
νάσταση του *21 καί μέχρι τό 1912 βρι
σκόταν σέ κατάσταση άναδημιουργίας 
καί άπέκτησε σύντομα κοσμοπολίτικη 
μορφή μέ κυρίαρχο στοιχείο, άπό πνευ
ματική καί κοινωνική άποψη, τό Ελλη
νικό. *Λπό άνέκαθεν ήταν τό «μήλο της 
έριδας» καί έγινε κέντρο πάλης των Βαλ
κανικών κρατών γιά τήν επικράτησή τους 
στον Ελληνικό Μακεδονικό χώρο.

Τό 1915 έγινε βάση τού Βαλκανικού 
μετώπου τών συμμάχων. Τό 1916 ήταν 
ή προσωρινή πρωτεύουσα τού ’Ελευθερίου 
Βενιζέλου. Τό 1917 τό κέντρο της άπο- 
τεφρώθη άπό μεγάλη πυρκαϊά καί άρχισε 
ή άνοικοδόμησή της μέ νέο ρυμοτομικό 
σχέδιο πού διατηρείται μέχρι σήμερα. 
Μετά τήν εχθρική τής χώρας κατοχή 
(1941 - 1944) έγνώοισε σημαντική οικο
νομική πρόοδο. Αύτή οφείλεται, κατά με
γάλο ποσοστό, στήν οργάνωση καί λει
τουργία τής Διεθνούς Έκθέσεώς της πού 
έξελίχθη σέ διεθνή έμποροβιο μηχανική 
αγορά, μοναδική στήν χώρα μας. Στήν 
επιτυχία τής λειτουργίας της, άνέκαθεν 
συνέβαλε μέ πολλή φροντίδα ή Διεύθυνσις 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης τής οποίας ή 
προσφορά είναι παγκοίνως πιά γνωστή 
οχι μόνο στούς Θεσσαλονικεις, άλλά καί 
σέ ολόκληρη τήν Ελλάδα καί τό εξωτερικό.

’Εξακολουθεί έκτοτε νά είναι σημαντικό 
Διοικητικό, οικονομικό, βιομηχανικό, του
ριστικό καί συγκοινωνιακό κέντρο τής 
Βορείου Ελλάδος. Τό λιμάνι της μέ τις 
μεγάλες του εγκαταστάσεις συνδέεται μέ 
25 ναυτιλιακές γραμμές τού έξωτερικοΰ 
καί έχει έλεύθερη ζώνη (1923). ’Έχει 
’Ανώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα, πολι
τιστικά καί έπιστημονικά σωματεία καί 
εταιρείες καί είναι γ ι’ αύτό τον λόγο τό 
δεύτερο πνευματικό κέντρο τής χώρας. Ό  
Λευκός Πύργος είναι τό διεθνώς γνωστό 
σύμβολό της. Ή  Θεσσαλονίκη είναι γε
μάτη άπό ιστορικούς καί άρχαιολογικούς 
χώρους καί μνημεία κυρίως Ρωμαϊκά καί 
Βυζαντινά πού μιλούν γιά τήν πλούσια 
ιστορία της. Ή  ιστορία τών Τειχών της 
άρχίζει άπό τον 315 π.Χ. πού ίδρυσε καί 
ώχύρωσε τήν πόλη ό Κάσσανδρος. ’Από 
τότε τά τείχη της ύπέστησαν άλλαγές καί 
προσθήκες πού φθάνουν στά σημερινά 
Βυζαντινά τους δοια. Στά τείχη βρέθηκαν 
έντειχισμένες έπιγραφές πού δίνουν στοι
χεία γιά τή χρονολόγησή τους.

Τό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης

Ή  Θεσσαλονίκη κοσμείται μέ σύγχρο
νο ’Αρχαιολογικό Μουσείο πού βρίσκεται 
στο κέντρο της. Έ χε ι ξεχωριστή φυσιο
γνωμία καί μπορεί νά χαρακτηρισθή σαν 
’Εθνικό ’Αρχαιολογικό Μουσείο όλόκλη-

Ό  χάλκινος κρατήρας τοϋ Δερβενιού 
ένα ωραιότατο έκθεμα που κοσμεί τό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης μέ θαυμάσιες ανά
γλυφες παραστάσεις καί λεπτή τέχνη χρο
νολογούμενος γύρω στο 330 π.Χ.
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Ανθούσες — Εκθέματα

Ή  πρώτη άξιόλογη Συλλογή τοϋ Μου
σείου άποτελεΐται άπό Προϊστορικά ευ
ρήματα τής Μακεδονίας καί τής Θράκης, 
ένώ πολυάριθμα είναι τα Νεολιθικά άγγεϊα 
πού προέρχονται άπό τήν πρώτη άνασκαφή 
τής Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
στην Παραδημή τής Κομοτηνής. Ή  δεύ
τερη Συλλογή του άπαρτίζεται άπό ευρή
ματα τοϋ νεκροταφείου τής Βεργίνας τής 
Βέροιας πού άνάγονται στην πρώϊμη έποχή 
τοϋ Σιδήρου (1.000 - 700 π.Χ.). Επίσης 
υπάρχουν ’Αττικά άγγεϊα πρωτογεωμετρι
κού ρυθμού, δύο άγγεϊα μυκηναϊκού σχή
ματος, χάλκινα κοσμήματα άπό τάφους 
γυναικών, βραχιόλια, δακτυλίδια, σιδερέ
νια όπλα, ξίφη, μαχαίρια, πελέκεις καί 
άλλα άντικείμενα τά όποια δίνουν καθαρή 
εικόνα τής καλλιτεχνικής ίκανότητος των 
άρχαίων Μακεδόνων καί τής έπικοινωνίας 
τους μέ άλλες Έλλαδικές κυρίως περιοχές. 
Ταύτόχρονα όμως τά ευρήματα αύτά 
συμπληρώνουν τις γνώσεις μας άναφορικά 
μέ τήν κοινωνία καί τον πολιτισμό μιας 
Μακεδονικής Κοινότητας των πρώτων 
αιώνων τής Λ / Ι.ΟΟΟετηρίδος π.Χ. Πολύ
τιμα είναι επίσης τά ευρήματα τής Συλ- 
λογής τής άρχαίας Όλύνθου Χαλκιδικής 
ή οποία έκτίσθη τό 432 π.Χ., κατά τό 
'Ιπποδάμεια σύστημα, μέ πλατιές λεω
φόρους, καθέτους δρόμους καί οικοδομικά 
τετράγωνα των 10 σπιτιών, μέ λουτρά, 
νιπτήρες καί έξοχα συστήματα ύδρεύσεως

Tkm* ' * . t τ  ι

" Bra καλοδιατηρημένο άγαλμα γνναικός 
ή άκ/αιολογική σκαπάνη άνεκιίλνψε 

στον μακεδονικό χώρο άπό τήν έποχή τών 
m*m ι i v . i g  χρόνιαν τής Ρωμαιοκρατίας.

ρης τής Μακεδονίας καί τής Θράκης, διότι 
στις αΐθοϋσές του έχουν συγκεντρωθή 
άρχαιολογικά ευρήματα άπό διάφορες 
περιοχές τοϋ Βορειοελλαδικού χώρου άπό 
τήν άπελευθέρωση τής Πόλεως μέχρι σή
μερα (1912 - 1976). Τό Μουσείο διοικη- 
τικώς υπάγεται στήν ΙΓ ' ’Αρχαιολογική 
περιφέρεια τού 'Υπουργείου Πολιτισμού 
καί ’Επιστημών. 'Η  έπίσκεψη τού Μου
σείου δίνει στον έπισκέπτη άμεση γνω
ριμία μέ τά άρχέτυπα τού πολιτισμού μας. 
Προσφέρει ωραία εικόνα τής 'Ελληνιστι
κής Τέχνης καί τής Ελληνικής τέχνης 
τών Ρωμαϊκών χρόνων.

Τό παλιό Μουσείο τής πόλεως άρχισε 
νά λειτουργή άπό τό 1953. ’Αρχικά εστε- 
γάσθη στο Γενή -  Τζαμί. 'Η  μεταφορά 
τών έκθεμάτων του στο νέο μαρμάρινο 
κτίριο άρχισε τό 1966. Τό 1968 έχορη- 
γήθη νέα Κρατική έπιχορήγηση γιά τήν 
εξασφάλιση τών άναγκαίων χώρων καί 
τήν έπανέκθεση τών έργων του. Ή  κατα
γραφή καί ή έπανέκθεσή τους συμπληρώ
θηκε κατά τά έτη 1968 - 1970.

Τά άρχικά εκθέματα έπολλαπλασιά- 
σθηκαν σιγά - σιγά μέ νέα ποικιλόμορφα 
έργα άπόνεώτερες άνασκαφές καί δωρεές 
Ιδιωτών τής περιοχής. Σημαντικός επίσης 
άριθμός άντικειμένων καί έργων τέχνης 
είναι προϊόν Κατασχέσεων οί όποιες έγι
ναν, κατά καιρούς, σέ διάφορες Βορειοελ
λαδικές περιοχές άπό άστυνομικά όργανα 
τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης καί άλλων άρμοδίων υπηρεσιών Χω
ροφυλακής οί όποιες όπως είναι γνωστό 
συνεργάζονται στενά μέ τις τοπικές έφο- 
ρεΐες τών Κλασσικών καί Βυζαντινών 
’Αρχαιοτήτων.

καί άποχετεύσεως. Τά άνακαλυφθέντα 
λαμπρά ψηφιδωτά δάπεδά της πού είναι 
σέ άρίστη κατάσταση καί θεωρούνται σάν 
τά παλαιότερα Ελληνικά ψηφιδωτά, έχουν 
καλυφθή μέ χώμα στή θέση πού βρέθηκαν, 
γιά λόγους συντηρήσεως. ’Αρκετά άλλω
στε κοσμήματα, όπλα, εργαλεία, άντικεί- 
μενα οικιακής λατρείας κ.λ.π. τής ίδιας 
περιοχής στολίζουν ήδη τό Μουσείο Θεσ
σαλονίκης.

Ψηφιδωτά έπίσης δάπεδα μέ προτομές 
άνδρών καί γυναικών σχετιζομένων μέ 
τήν μυθολογία τής θάλασσας άποτελοϋν 
χωριστή σειρά καί ώρισμένα άπ’ αυτά πού 
είναι Ρωμαϊκά, βρέθηκαν στήν Θεσσα
λονίκη. Τό πιο σημαντικό σέ σύνθεση 
μορφών καί μέγεθος είναι αύτό πού έχει 
τήν ’Αριάδνη καί τόν Διόνυσο. ’Εξαίρετα 
εξάλλου ψηφιδωτά ύπάρχουν στά ’Αρχι
τεκτονικά μνημεία τής Θεσσαλονίκης 
πού ιστορούν τήν τέχνη αυτή άπό τόν 
4ο ώς τόν 14ο μ.Χ. αιώνα. Σέ αύτά τά 
μνημεία ’Αρχιτεκτονικής τέχνης περι
λαμβάνεται ή Ροτόντα, ό 'Άγιος Δημή- 
τριος (Πολιούχος τής Πόλεως), ή ’Αχει
ροποίητος, ή 'Αγία Σοφία, οί "Αγιοι 
’Απόστολοι, ό "Οσιος Δαυίδ καί άλλα.

Χωριστή συλλογή άποτελοϋν τά Γυά
λινα Ρωμαϊκά άγγεϊα πού είναι άντιπρο- 
σωπευτικά δείγματα τής· άρχαίας υαλουρ
γίας πού άντικατέστησε τήν Κεραμεική 
καί τήν πορσελάνη μέ τήν πάροδο τού 
χρόνου.

'Η  έπίδραση τής ’Ιωνικής τέχνης είναι 
έντονη τόσο στήν υπόλοιπη 'Ελλάδα όσο 
καί στήν Βόρειο Ελλάδα. Τά άνευρεθέντα 
σέ αυτή τήν περιοχή έργα πλαστικής τής 
άρχαϊκής καί τής πρώιμης κλασσικής επο
χής, δίνουν έντονα τήν σφραγίδα τού Ιω
νικού πνεύματος. Σέ αύτά τά όμορφα ευ
ρήματα συγκαταλέγονται τά Ιωνικού 
ρυθμού οικοδομήματα πού άνακαλύφθη- 
καν στήν άρχαία Θέρμη (Θεσσαλονίκη), 
στήν Θάσο καί στήν άρχαία Νεάπολη 
(Καβάλα). Καθώς έπίσης οί Κούροι τής 
Πιερίας, ό Κούρος τοϋ Κιλκίς, ή μαρμάρι
νη κλασσική μετόπη άπό τό Άηδονοχώρι 
Σερρών πού προέρχεται άπό Δωρικό ναο 
μέ έξοχη πλαστική τών άνάγλυφων μορ
φών καί άλλα άντικείμενα.

Τά Γλυπτά (άρχαϊκά - κλασικά) τοϋ 
Μουσείου ξεχωρίζουν ιδιαίτερα αναμεσα 
στις άλλες συλλογές τών έργων του. Τά 
λαμπρά λείψανα μεγάλου ’Ιωνικού ναού 
πού βρέθηκε στο κέντρο τής σημερινής 
Θεσσαλονίκης, τά ’Ιωνικά κιονόκρανα και 
άλλα ευρήματα ’Ιωνικής Αρχιτεκτονικής 
τού 500 π.Χ. περίπου. Δύο άρχαϊκά αγαλ- 
ματα (Κούρος - Κόρη) πού προσφεραν 
πρόσφυγες τής ’Ανατολικής Θράκης, επι
τύμβια στήλη άπό τήν Δυτική Θράκη, πρό
σφατη ’Επιτύμβια στήλη τής Νέας Καλ- 
λικρατείας Χαλκιδικής, στήλη τής Θεσ
σαλονίκης πού είκονίζει νέα μέ περιστέρι 
στο χέρι της. ’Αρκετά ευρήματα άπο κον
τινές περιοχές πρός τήν Θεσσαλονίκη, δυο 
στήλες (1 τού Δίου Όλύμπου και 1 τής 
Κασσάνδρας Χαλκιδικής) πού συμπλη
ρώνουν τήν εικόνα τής Βορειοελλαδικής 
πλαστικής, 1 στήλη άκόμη τής Βεργίνας 
Πιερίας μέ ενεπίγραφο επίγραμμα που 
αποτελεί ένα άπό τά πιο άρχαία γραπτα 
Μακεδονικά μνημεία καί άλλα σημαντικά
^Ρϊ*· , , νΣτήν Πανεπιστημιουπολη, στους Στρα
τώνες της Θεσσαλονίκης καί σέ άμβωνα 
κεντρικής εκκλησίας της, βρέθηκαν αρχαϊ
κά κιονόκρανα ’Ιωνικού ρυθμοΰ και άλλα 
άντικείμενα ή άγάλματα σπαρμένα σέ 
διάφορους χώρους της. Μνημειακή επι-
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Χρυσό περιδέραιο από Μακεδονικό τάφο που ανακαλύφθηκε ατό Σέδες κοντά 
στην Θεσσαλονίκη (επάνω). Χρυσό μετάλλιο μέ πορτραϊτο τής ’Ολυμπιάδας στην 
μια  ̂ οφη και τής Νηρηιδος στην άλλη (κάτω ). Καί τα όνο χρυσά ευρήματα 
ανήκουν στην περίοδο τοϋ 4ου π.Χ . αίώνος.

γραφή σέ οικόπεδο κοντά στην ’Αγορά. 
Ψηφιδωτά στην όδό Σωκράτους 45 τής 
πόλεως καί άλλα ευρήματα πού κοσμούν 
τό Μουσείο της. Στις δωρεές πού έκαναν 
στο Μουσείο άνήκει ή Συλλογή έργων 
τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των 
ιδιωτών Γ. Άστεριάδη, Βασιλείου Η ρα
κλή, Νικολάου Σπανούδη κ.ά. Παράλληλα 
όμως πρύς αύτά ύπάρχουν καί εύρήματα 
άπό άνασκαφές γύρω άπό τήν Θεσσαλο
νίκη. Αύτά είναι τά Κορινθιακά αγγεία 
τής Τούμπας, τά εύρήματα άπύ άνασκα
φές των συμμάχων στο Καραμπουρνάκι 
καί άλλα άναφερόμενα στήν άρχαία Θέρμη 
(Θεσσαλονίκη) στά όποια άναφέρεται το 
άρθρο τοϋ εκλεκτού άρχαιολόγου κ. Φ. 
Πέτσα πού έδημοσιεύθη στον Ελληνικό 
Βορρά (3-10-1976) τής Θεσσαλονίκης 
μέ τον τίτλο «Θεσσαλονίκη έτος 315 π.Χ.».

Στο Μουσείο επίσης ύπάρχουν μερικά 
Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά άγγεϊα καί 
πολλά άλλα θαυμάσια εύρήματα πού δέν 
άναφέρονται έδώ άπο έλλειψη χώρου. Στήν 
Α' πτέρυγά του μάλιστα ύπάρχει χάρτης 
τής Μακεδονίας καί τής Θράκης στόν 
όποιο σημειώνονται ένδεικτικά 119 προϊ
στορικοί τόποι. "Ολα τά έκθέματα τού 
Μουσείου έκφράζουν καθαρά το άρχαϊο 
Ελληνικό πνεύμα καί τό αίσθημα τής 
πληρότητος των πραγμάτων, όπως τά 
έβλεπε τό ελληνικό ένστικτο καί ή ελληνι
κή σκέψη πού ήθελε νά μιλάει γιά τήν 
προέλευση τού σύμπαντος καί συγκεντρω
νόταν γύρω άπό τά πολλαπλά ήθικοπολι- 
τικά, φιλοσοφικά καί κοινωνικά προβλή
ματα τού κόσμου. Τό Ελληνικό αύτό 
πνεύμα πού πίστευε ότι τό σόμπαν είναι 
συμμετρικό καί άποτελεϊ μιά ενότητα, 
ότι 6 Νόμος κυβερνά παντού καί ότι, κατ’ 
άνάγκη, ή άρετή είναι προτιμότερη άπ’ τό 
κακό. *0 Νόμος, ή λογική, ή άρμονία καί 
ή ένότητα αύτή φαίνονται καθαρά στά 
άριστουργήματα τής τέχνης τού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης. Τό άρχαιολογικό αύτό 
Μουσείο μέ τις συλλογές, τά έργαστήοια, 
τις άποθήκες, τήν βιβλιοθήκη καί τούς 
άλλους καλαίσθητους χοίρους του, είναι 
ταύτόχρονα ένα μοντέρνο κέντρο επιστη
μονικής έρευνας καί μελέτης στο όποιο 
συχνάζουν Έλληνες καί ξένοι φοιτητές 
καί έπιστήμονες. Τό έργο του έκλαΐκεύε- 
ται μάλιστα μέ έπιτυχεΐς διαλέξεις, ραδιο
φωνικές έκπομπές, τηλεοπτικά προγράμ
ματα καί εμπεριστατωμένες Ξεναγήσεις 
τής έκλεκτής ’Εφόρου — Διευθύντριας τού 
Μουσείου Δίδος Αικατερίνης Ρωμηοπού- 
λου, στήν εύγενή προσφορά τής οποίας, 
οφείλεται καί ή παρουσίαση τοϋ θέματός 
μας.

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α
Ελληνικά Μουσεία καί 'Οδηγός ’Αρ

χαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκά, ’Εκ
δοτικής ’Αθηνών, 2) Μακεδονικοί τόμοι 
7, 9, 14, 3) 'Ιστορία Πόλεως Θεσσαλο
νίκης, Άποστ. Βακαλοπούλου, 4) 'Ιστορία 
τού Ελληνικού Έθνους, τόμοι Α,Β, Γ ΐ 
Γ2 καί Δ, ’Εκδοτικής ’Αθηνών, 5) Νεο
λιθική Ελλάς, Ε.Τ.Ε., 6) Παύλος τού 
HOLZNER (μετάφρ. κ. Τερών. Κοτσώ- 
νη), 7) Οΐ Έλληνες, Η. ΚΙΤΤΟ, 8) Ή  
προέλευση τών Ελλήνων, "Αρη Πουλια- 
νοΰ, 9) Διπλωματική 'Ιστορία τής Ελλά
δος, Λάσκαρη, 10) ’Εγκυκλοπαίδειες καί 
Λεξικά Έλευθερουδάκη, Παπύρου - Λα- 
ρούς καί Ήλιου, 11) Τά τείχη τής Θεσ
σαλονίκης, Γ. Γούναρη, έκδοσις Ι.Μ.Χ.Α. 
168)1976 καί 12) Λευκώματα Δ.Ε. 
Θεσσαλονίκης.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1336
—ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ αιματηρόν έπεισόδνον έλαβε 

χώρας τάς πρώτας έσπερινάς ώρας τής 6ης τρέχοντος 
έντός τοΰ Δικαστικού Μεγάρου των Καλαμών, με 
ήρωΐδα τήν 28έτιδα Α.Π. Αυτή πληροφορηθεϊσαότι 
ό μεθ’ ού συνδέετο έρωτικώς δικηγόρος Π.Σ. εύρί- 
σκετο έντός τής Εισαγγελίας, τον άνέμενε παρά τήν 
έξοδον αυτής μέ σκοπόν νά τόν φονεύση, επί τώ 
λόγφ ότι ήρνεϊτο νά νομιμοποιήση τάς μετ’ αυτής 
σχέσεις του. "Οτε κατά τινα στιγμήν ό δικηγόρος 
έξήρχετο άνύποπτος τής Εισαγγελίας, ή Α.Π. έξα- 
γαγοϋσα περίστροφον επιχείρησε νά πυροβολήση 
κατ’ αότοΰ, πλήν ό εν υπηρεσία διατελών Χωροφύ- 
λαξ Δημήτριος Σκανδάλης έπενέβη άστραπιαίως 
καί επέτυχε τόν αφοπλισμό της. Τήν στιγμήν όμως 
καθ’ ήν άπέσπα τό περίστροφον, αύτη έξαγαγοΰσα 
άποτόμως διά τής άλλης χειρός της τεραστίαν 
μάχαιραν, έπληξε δι’ αυτής τόν Χωροφύλακα εις τήν 
ωμοπλάτην. Ό  οριστικός άφοπλισμός τής δράστιδος 
έγένετο παρ’ άλλων προστρεξάντων Χωροφυλάκων, 
οί όποιοι καί μετέφερον τόν συνάδελφόν των εν 
κακή καταστάσεις εις παρακειμένην κλινικήν.
-ΤΡΑΓΙΚΟΝ άτύχημα έλαβε χώραν περί τό μεσονύ
κτιον τής 5ης τρέχοντος είς Λάρισαν, ότε οί διατε- 
λοΰντες εν μέθη χωρικοί Θωμάς Λάμπρου, ’Αθανά
σιος Ξυλόπολος καί Πρόδρομος Κανάκης έπιβαίνο- 
ντες Κάρρου κατηυθύνοντο πρός τό χωρίον Νέκαλη. 
Καθ’ όδόν, καί συγκεκριμένως παρά τόν συνοικι
σμόν Νέα Σμύρνη, λόγω άφηνιασμοΰ τών ίππων τό 
κάρρον άνετράπη, μέ αποτέλεσμα νά φονευθή ό 
Λάμπρου, καί νά τραυματισθώσι σοβαρώς οί έτεροι 
δύο.

—ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝ τραγικόν άτύχημα προκληθέν

αυτήν τήν φορά συνεπείμ άφηνιασμοΰ μηχανικών ίπ
πων.... .... Καθ’ α άνέφερεν ή Δ.Χ. Ίωαννίνων, περί 
τήν 11ην νυκτερινήν τής 5ης τρέχοντος, έπιβατηγόν 
αύτοκίνητον βαϊνον έπί τίνος τών άποτόμων όδικών 
στροφών τής Κανέτας, έξετράπη τής πορείας του 
καί κατέπεσεν είς παρακείμενον κρημνόν, μέ απο
τέλεσμα νά φονευθοΰν δύο άτομα καί νά τραυματι- 
σθοϋν σοβαρώς έτερα πέντε.

—Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ άνά τήν Ελληνικήν ύπαιθρον 
κεκρυμμένων υποτίθεται θησαυρών, τείνει νά έξε- 
λιχθή εις διεθνή μόδαν—  Καθ’ α άναφέρεται ή 
Δ.Χ. Δράμας, κατ’ αύτάς άφίκοντο έκεΐσε τρεις 
Γερμανοί ραβδοσκόποι, οί όποιοι καί έδήλωσαν 
ότι θά προβοΰν είς έρευνας διά τήν άνεύρεσιν 
κεκρυμμένων θησαυρών τοΰ γνωστού άπό τήν Τουρ
κικήν πανωλεθρίαν τών Δερβενακίων Δράμαλη 
Πασσα. Ή  ιδία αναφορά προσθέτει ότι αί έν λόγω 
έρευναι θά γίνουν καθ’ όλους τούς νομίμους τύπους.

—ΥΠΟ ΟΡΓΑΝΩΝ τού ’Αστυνομικού Τμήματος 
Νέας ’Ιωνίας—’Αττικής, συνελήφθησαν οί ’Ιγνάτιος 
Κεφαλας, ’Αλέξανδρος Άλεξιάδης καί Ευγένιος 
Νικητιάδης, διότι άποτελοΰντες σπείραν διέπραξαν 
πλέον τών δέκα κλοπών είς διάφορα Καταστήματα 
’Αθηναϊκών Προαστίων.

—ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟΝ δράμα κρατεί έν αναστατώ
σει τήν κοινωνίαν τής Θεσσαλονίκης άπό 11ης 
π.μ. τής 26ης τρέχοντος, ότε ό άσφαλιστής ’Αδαμάν
τιος Πέτσος άπεπειράθη νά φονεύση τόν πολυε- 
κατομμυριούχον άσφαλιστήν καί Τραπεζίτην Σα
μουήλ Μορδώς, καί άκολούθως νά αύτοκτονήση 
πλησίον τού θύματός του. ’Εν όλίγοις τό, δράμα 
τούτο έξελίχθη ώς έξής: Τήν προαναφερθεΐσαν 
ώραν ό Πέτρος μετέβη είς τό έπί τής συμβολής τών 
οδών Τσιμισκή καί Κομνηνών κείμενον Γραφεΐον 
τής άσφαλιστικής έταιρίας «Βικτώρια», διευθυνό- 
μενον ύπό τοΰ έν λόγφ τραπεζίτου. Είσελθών έντός 
αότοΰ έκλεισεν έρμητικώς τήν θύραν του, μεθ’ ό 
έξαγαγών περίστροφον έπυροβόλησε πέντάκις κατά 
τοΰ Μορδώς όστις έκυλίσθη αίμόφυρτος έπί τοΰ 
δαπέδου. Άκολούθως ό δράστης έξαγαγών φιαλίδιον 
πλήρες βενζίνης περιέλουσε δι’ αύτής τό θύμα καί 
ήτοιμάσθη νά θέση πΰρ έπ’ αυτού— ’Αλλά τήν στι
γμήν έκείνην προσέτρεξαν οί άναστατωθέντες έκ 
τών πυροβολισμών υπάλληλοι τοΰ ’Ασφαλιστικού 
Γραφείου, όπότε ό'δράστης παρητήθη τοΰ σκοπού 
του καί καταληφθείς ύπό πανικού κατά πρώτον μέν 
κατέπιε έν σπουδή 10 παστίλλιες «σουμπλιμέ», έν 
συνεχείμ δέ άφοΰ περιέλουσε τήν κεφαλήν του διά 
βενζίνης έθεσε πΰρ έπ’ αύτής, καί έτρέάπη άνά τούς 
διαδρόμους τοΰ κτιρίου έκβάλλων γοεράς κραυγάς. 
Ή  άπανθράκωσίς του άπετράπη κατόπιν ψύχραιμου 
έπεμβάσεως δύο υπαλλήλων οί όποιοι έχρησιμο- 
ποίησαν τά παλτά των διά τήν κατάσβεσιν τοΰ πυρός. 
Δράστης καί θΰμα διεκοσμίσθησαν χαροπαλαίοντες 
είς τό Δημόσιον Νοσοκομεΐον, ένφ ’Αξιωματικοί 
τοΰ Ε\ Άστυνομικοΰ Τμήματος ένεργοΰν άνακρί- 
σεις πρός διακρίβωσιν τών αίτιων τοΰ δράματος, 
άτινα ώς έλέγχθη όφείλονται είς οίκονομικάς δια
φοράς.

—ΚΑΤΑ ΣΗΜΑΤΙΚΗΝ άναφοράν τής Δ.Χ. ’Αρ
καδίας είς τήν Κωμόπολιν τών Λαγκαδιών κατέρ- 
ρευσε συνεπείμ τών ραγδαίων βροχοπτώσεων ή

λ--""
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Γ

ΕΛΑΜΥΕ εκτυφλωτικά καί πάλι το 
περίφημο Ελληνικό δαιμόνιο. Χωρίς θα- 
λασσοπνίγματα, κινδύνους καί μακρυά 
ποντοπόρα ταξίδια, πνιγμένα μέσα στο 
ποϋσι τοΰ ’Ατλαντικού, μέ τη γαλέρα 
τής σκέψης μόνο, αύλάκωσε τίς θάλασσες 
καί τούς ωκεανούς τοΰ κόσμου καί κατά- 
φερε να άνακαλύψη δύο νέα έξωτικά κρα
τίδια. Πρόκειται γιά την πασίγνωστη 
πιά σ’ όλους μας ’Αντίγκουα καί τήν λι
γότερο γνωστή, λόγω προσφάτου άνα- 
καλύψεως, Ζουστισιάνα.

Θά ρωτήσετε, ίσως, πού βρίσκονται 
αύτά τά περιώνυμα Κρατίδια ; Στόν 
’Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, τήνΚαραβαϊκή 
ή τίς Μπαχάμες ; Μην ψάχνετε άδικα 
φίλοι μου, γιατί τά σύνορά τους είναι τά 
έξης :

Ανατολικά ή πλαστογραφία, Δυτικά 
ή άπάτη, Βόρεια ή κομπίνα καί Νότια 
οι . . . φυλακές Κορυδαλλού.

Ομορφα Κράτη, έχουν άποκηρύξει 
τόν πόλεμό καί τή βία καί διατηρούν άγα-

θές διπλωματικές σχέσεις μ’ όλα τά γει
τονικά. Οί εύτυχεΐς ύπήκοοί τους είναι 
βέροι Άντιγκουανοί καί Ζουστισιανοΐ. . . . 
έξ Ελλήνων γονέων το γένος. Τό έδα- 
φός τους είναι άρκετά εύφορο, παράγει 
διαβατήρια, αύτοκίνητα καί πάσης φύσεως 
έπιστήμονες. Οί τελευταίοι βέβαια εύδο- 
κιμοΰν περισσότερο στην Ζουστισιάνα. 
’Ανώτατος "Αρχών τους ό μακαρίτης ό 
Άρβανιτόπουλος. Μετά τύ θάνατό του 
τόν διαδέχτηκε μέ . . δημοκρατική δια
δικασία ό Ήλίας Βετσερίδης, ό όποιος 
μόχθησε πολύ γιά τήν αίγλη των κρατι
δίων του καί τήν αύξηση τών ύπηκόων 
του καί τοΰ κατά κεφαλήν είσοδήματός 
των. ’Ιδιαίτερα κατέβαλε προσπάθειες 
γιά τήν άνάπτυξη τής παραγωγής αύτο- 
κινήτων καί έπέτυχε νά κατακτήση τήν 
'Ελληνική, άλλά καί τήν διεθνή άγορά, 
ιδίως τών Κρατών τοΰ Περσικού κόλπου, 
(λόγω μαύρου χρυσοΰ, βλέπετε).

’Αντίθετα μέ τούς Άντιγκουανούς, 
πού διακρίνονται γιά τό . . . επιχειρη
ματικό τους δαιμόνιο, οί ύπήκοοι τοΰ 
μόλις άνακηρυχθέντος έπίσημα κράτους 
τής Ζουστισιάνας ρέπουν στά γράμματα 
καί τίς έπιστήμες. "Ολοι οί Ζουστισιανοΐ 
είναι άνθρωποι άνωτάτης παιδείας καί 
πρέπει νά θεωρήσουμε εύτύχημα τό ότι 
εγκαταστάθηκαν στή Χώρα μας. Καί 
τοΰτο γιατί θά μάς δώσουν τά... έπιστη- 
μονικά τους φώτα καί θά συντελέσουν 
στην άνοδο τοΰ . . . πνευματικού μας 
επιπέδου. ’Ιδιαίτερα θά προωθήσουν τήν 
. . . άνάπτυξή μας στις πολιτικές έπιστή- 
μες, στήν ’Οργάνωση καί Διοίκηση τών 
έπιχειρήσεων, στις Διεθνείς σχέσεις καί 
τήν Διεθνή οικονομία, όπου, κατά γενική 
ομολογία, είναι αύθεντίες διεθνούς προ
βολής καί κύρους.

’Επειδή μερικοί, ίσως, ξεχνώντας τό 
«σοβινιστικό» τους πνεΰμα θά θελήσουν 
νά «πολιτογραφηθοΰν» ύπήκοοι τών εύ- 
τυχισμένων Κρατών, τούς πληροφορούμε 
ότι τοΰτο είναι πολύ εύκολο καί άπαιτοΰν-

ται οί έξης προϋποθέσεις : ΜίααίτησηΧ 
δέκα πέντε χιλιάδων δραχμών, «άπατό- 
σημο», δύο φωτογραφίες πρόσφατες καί 
πίστη στά . . . δημοκρατικά ιδεώδη τής 
’Αντίγκουα καί τής Ζουστισιάνας.

’Ακόμα οί λάτρεις τών έπιστημών, 
μπορούν όταν άνακηρυχθοΰν ύπήκοοι τής 
Ζουστισιάνας, νά άποκτήσουν διπλώματα 
άνωτάτων σχολών τοΰ Κράτους μέ τήν 
άκόλουθη διαδικασία : νά ύποβάλουν μία 
αίτηση στήν όποια θά άναφέρουν μέ κάθε 
λεπτομέρεια τά προσόντα τους καί τόν 
κλάδο τής έπιστήμης πού προτιμούν, νά 
προσκομίσουν «πλαστογραφόσημο» είκοσι 
χιλιάδων δραχμών καί νά παρουσιασθοΰν 
αυτοπροσώπως ή δι’ ειδικού . . .πληρε
ξουσίου ένώπιον *μελοΰς ειδικής έξετα- 
στικής ’Επιτροπής. Ή  ’Επιτροπή συ
νεδριάζει καθ’ έκάστην σέ καφενείο, ζα
χαροπλαστείο ή ούζερί καί άπό τίς ώρες 
δέκα τό βράδυ· μέχρι πέντε τό πρωί. Γιά 
τις ειδικότητες άπαιτεΐται πρόσθετο 
«πλαστογραφόσημο» δέκα χιλιάδων δρα
χμών. Άλλά καιρός νά ποΰμε καί κάτι 
άλλο: οί ύπήκοοι τών νέων κρατών είχαν 
συναλλαγές, πού τούς παρείχαν τίς «νό
μιμες» διευκολύνσεις καί τίς «προβλεπό- 
μενες» φορολογικές άπαλλαγές. Κανείς, 
όμως δέν άναρωτήθηκε κατά πιά μεριά 
πέφτουν αύτά τά κρατίδια. Γιά τό λόγο αύ- 
τό χρειάζεται νά διοργανωθοΰν σεμινάρια... 
γεωγραφίας! Στά σεμινάρια θά διδάσκουν 
οί ’Αξιωματικοί καί 'Οπλίτες τής ’Ασφα
λείας Χωροφυλακής Προαστίων, οί όποιοι, 
όπως άποδείχτηκε, είναι «άτσίδες» καί 
σ’ αύτό τό μάθημα. Γιατί πραγματικά 
μέ τήν επίδοσή τους στή γεωγραφία κα
τόρθωσαν νά περιορίσουν τήν έδαφική 
έπικράτεια τής ’Αντίγκουα καί Ζουστι- 
σιάνας μόνο στις φυλακές Κορυδαλλού. 
Κι αύτό, παρά τό γεγονός ότι οί ύπή
κοοί τους δέν έπαψαν νά επικαλούνται τήν 
διπλωματική τους άσυλία.

οικία τοϋ ’Αποστόλου Μακρασιώρη, ύπό τά έρείπια 
τής οποίας έτάφησαν ή σύζυγός του καί εϊς τών 
υιών του.

—ΑΓΝΩΣΤΟΙ διαρρήξαντες τήν έν Αίτωλικφ 
Μεσολογγίου οίκίαν τοϋ Παν. Καλαμάτα άφήρεσαν 
ενδύματα καί σκηνικά άξίας 30.000 δραχ. άνήκοντα 
εις τόν περιοδεύοντα θεατρικόν θίασον Χρέλια. 
Ένεργοϋνται άνακρίσεις διά τήν άνακάλυψιν καί 
σύλληψιν τών δραστών, ή θρασεία πραξις τών όποιων 
εχει προκαλέσει τήν άγανάκτησιν τών κατοίκων τής 
περιοχής.

—ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΝ άποτέλεσμα είχε ή έπι- 
συμβασα σύγκρουσις αυτοκινήτου καί δίτροχου 
Κάρρου επί τής λεωφόρου Κηφισίας. Καί τοΰτο
διότι έτραυματίσθησαν μόνον οί έπιβάται τοϋ__
αυτοκινήτου. Ώς προσφυέστατα παρατηρεί άπογευ- 
ματινή ’Αθηναϊκή έφημερίς, είς τήν έν λόγω λεω
φόρον συνεκρούσθησαν δύο__αιώνες: Ό  παρελθών
τοΰ κάρρου, καί ό παρών τοϋ αυτοκινήτου. Καί τό 
άποτέλεσμα ήτο — φεϋ! —ή ήττα τοΰ αίώνος τής 
καλπαζούσης τεχνολογίας...........

I
—ΚΑΤΑ ΣΗΜΑΤΙΚΗΝ άναφοράν τής Δ.Χ. 

Χαλκιδικής πυρκαϊά έξερράγη αίφνιδίως είς τήν

X . -
______________ /

ιστορικήν Μονήν Παντοκράτορος τοϋ Αγίου "Ο
ρους. Ή  πυρκαϊά κατεστάλη μέν έγκαίρως άλλά εις 
τό διάστημα αυτής άπηνθρακώθη εϊς έβδομηκον- 
τούτης μοναχός όνόματι Τίτος.

—ΤΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΣ ώρας τής 29ης λή- 
γοντος, εϊς τήν κυνηγετικήν περιοχήν «Τσουκάλι» 
Μπραχαμίου—’Αττικής άνευρέθη ύπό διερχομένων, 
ευρισκόμενος είς κωματώδη κατάστασιν, ό καρρα- 
γωγεύς Άνδρέας Τρακάδας φέρων σοβαρό'· τραΰμα 
προκληθέν ύπό βολής κυνηγετικοΰ όπλου. Έκ τών 
άνακρίσεων τάς όποιας ενεργεί αυτοπροσώπως ό 
Διοικητής τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Άττικο- 
βοιωτίας Ταγματάρχης κ. Μπιρλής, προκύπτει ότι 
τό θΰμα έβλήθη έκ τών όπισθεν παρά τοΰ Άχ·λλέως 
Σκοτίδα, μετά τοΰ όποιου είχεν έξέλθει πρός Θήραν. 
’Επίσης ότι άμφότεροι οδτοι συνεδέοντο διά φιλίας 
ήτις όμως είχε διαταραχθή πρό έτους περίπου ενε- 
κεν οικογενειακών λόγων. Μετά ταΰτα ομάδες Χωρο
φυλάκων έτράπησαν πρός άναζήτησιν τοΰ δράστου 
δστις άνευρέθη πλησίον τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος, 
άλλά δυστυχώς νεκρός. 'Ως διεπιστώθη ίατροδικα- 
στικώς, ό τραγικός οδτος δράστης, ηδτοκτόνησεν 
όλίγην ώραν μετά τήν πραξιν του.

Ό  Π α λ α ι ό ς
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ 

ΕΝΟΠΛΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΥΠΟΛΙΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1976

Ή όμάς τής Χωροφυλακής πολυνίκης 
καί πάλι μέ:

Ε ν ν έ α  π ρ ώ τ ε ς  ν ί κ ε ς .

Π έ ν τ ε  δ ε ύ τ ε ρ ε ς .

Τ ρ ε ι ς  τρί τε ς .  Ε π ιμ έ λ ε ια : ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΕΤΖΙΑΣ
Π ολιτικός Υ πάλληλος Χ ωρ)κής

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ τής Άλεξαν- 
δρουπόλεως έγιναν μέ απόλυτη έπιτυχία 
καϊ μέ πλήρη έπικράτηση τής όμάδος τής 
Χωροφυλακής οΐ έτήσιοι Πανελλήνιοι 
αγώνες στίβου τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, τούς όποιους 
διοργάνωσε ή XII Μεραρχία.

Στους άγώνες τοϋ τριημέρου 24-25-26 
Σεπτεμβρίου έλαβαν μέρος οΐ άθλητικές 
όμάδες τής ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, τού ΣΤΡΑ
ΤΟΥ—ΞΗΡ ΑΣ, τής ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, τού 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ καί τής ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΛΕΩΝ. Ή  όμάδα τοϋ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
δέν έλαβε καί πάλι μέρος στους άγώνες 
όπως καί στό πρωτάθλημα Βόλλεϋ πού 
είχε γίνει πριν λίγο καιρό στήν Μυτιλή
νη. Πρέπει νά τονισθή ιδιαίτερα ή όγκώ- 
δης προσέλευση τών φιλάθλων στούς 
άγώνες, γιά νά δουν καί νά χειροκροτή
σουν ό,τι καλλίτερο διαθέτει σήμερα ό 
'Ελληνικός Στίβος, άπό πλευράς έμψύχου 
άθλητικοΰ ύλικοΰ.

Οί άγώνες άρχισαν μέ μεγαλειώδη πα
ρέλαση τών άθλητών τών Ενόπλων Δυ
νάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
καί ύστερα άπό τόν καθιερωμένο όρκο 
τών άθλητών έγινε καί ή κήρυξη τών 
άγώνων. Κατά τήν πρώτη ήμερα τοϋ 
πρωταθλήματος οί άθλητές τής Χωρο
φυλακής κατέκτησαν τρεις πρώτες νίκες, 
μιά δεύτερη, μιά τρίτη καί άρκετές άλ
λες, τιμητικές διακρίσεις. ’Αναλυτικώ- 
τερα τά άγωνίσματα καί οί έπιδόσεις τών 
Χωροφυλάκων πρωταθλητών τής πρώτης 
άγωνιστικής ήμέρας είναι τά έξής:

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ : Σέ καταπληκτική 
φόρμα ό Χωροφύλαξ Κάλλιας Ήρ. μέ 
τήν δεύτερη βολή κέρδισε τήν πρώτη 
θέση στήν σφαιροβολία μέ 17.21 μέτρα. 
Στό ίδιο άγώνισμα ό άλλος σφαιροβόλος 
άθλητής τής Χωροφυλακής Μαραγκός 
Μιχ. ύστερα άπό σειρά φιλότιμων προ
σπαθειών πλασαρίσθηκε στήν όγδοη 
θέση μέ 12.07 μέτρα.
ΑΛΜΑ Ε ΙΣ  ΥΨΟΣ : Στό ένδιαφέρον 
καί συναρπαστικό αυτό άθλημα τό μεγάλο 
όνομα τοϋ πρωταθλητή μας Δημ. Πα- 
τρώνη χάρισε ιδιαίτερη αίγλη στούς άγώ
νες. Ό  Χωροφύλαξ Δ. Πατρώνης έπη- 
ρεασμένος άπό τόν πρόσφατο τραυμα
τισμό του άπέτυχε μόλις στά 2.11 μ. 
Κέρδισε όμως τήν πρώτη θέση στό ύψος 
μέ 2.09 μ. καί χάρισε μιά περίλαμπρη 
νίκη στό Σώμα.

Τήν τρίτη θέση στό ίδιο άγώνισμα 
κατέκτησε ένας νέος άθλητής ό Χωρο
φύλαξ Τεσσαρομάτης Ίωάν. Ό  όποιος 
κατά γενική όμολογία σέ λίγο καιρό θά 
άποτελή ένα άπό τά πρώτα όνόματα τοϋ 
Ελληνικού Στίβου.
100 Μ ΕΤΡΑ : Ό  περίφημος διεθνής 
πρωταθλητής τής Χωροφυλακής Λιαπ- 
πής Σερ. μετά άπό μιά δυνατή «κοϋρσα»

Λ
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Oi αθλητές στίβου τής Χωροφυλακής άνεβασμένοι στα mo ψηλά βάθρα τών 
νικητών απέδειξαν για μια ακόμη φορά την αθλητική τους αξία και τίμησαν 
επάξια τό Σώμα στο όποιο υπηρετούν.

κέρδισε τήν πρώτη θέση στά 100 μ. μέ 
τόν Ικανοποιητικό χρόνο τών 10" 7. 
Τήν τετάρτη θέση στό ίδιο άγώνισμα, 
έπίσης πήρε ό έφηβος άθλητής Χωρο
φύλαξ Βελλότας Άνάργ. μέ χρόνο 11" 
καί έδωσε πολλές μελλοντικές υποσχέσεις 
γιά τό άνερχόμενο ταλέντο του.
500 Μ ΕΤΡΑ : Ό  πρόσφατος τραυμα
τισμός τοϋ Χωροφύλακος άθλητοϋ Έτέλ- 
λιου Παναγ. έπηρέασε τήν άποδοσή του 
καί κέρδισε τήν πέμπτη θέση στήν «κοΟρ- 
σα» τών 50b μ. Ένώ ή πραγματική άξια 
τοΟ φιλότιμου «σπρίντερ» είναι ό τερμα
τισμός, μεταξύ δεύτερης καί τρίτης θέ- 
σεως.

10 .000 ΜΕΤΡΑ : Ό  Χωροφύλαξ Γκαρ
διακός Φώτιος αν καί τραυματισμένος 
ύστερα άπό μιά ΰπεράνθρωπη προσπά
θεια κέρδισε τήν δεύτερη θέση μέ χρόνο 
32'. 16".06. Ό  παλαιός άθλητής τοϋ Σώ
ματος ’Ενωμοτάρχης Άθανασιάδης Νικ. 
τερμάτισε ένατος στήν «κούρσα» τών 
10.000 μ. μέ χρόνο 37'. "Ας σημειωθή ότι 
έλαβε γιά πρώτη φορά μέρος σέ άγώνες 
Ε.Δ. Σ.Α.

Τήν δεύτερη ήμέρα τών αγώνων οί 
Χωροφύλακες άθλητές άγωνίσθηκαν σέ 
«6» άγωνίσματα καί κατέκτησαν τις έξης 
νίκες:
110 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ : Μέ μειωμέ
νη άπόδοση λόγω άσθενείας ό πρωτα
θλητής μας Χωροφύλαξ Μανδέλος Γεώρ. 
κέρδισε τήν δεύτερη θέση μέ τόν θαυ
μάσιο χρόνο 14".8. ’Επίσης στήν πέμπτη 
θέση στά 110 μ. έμπ. τερμάτισε καί ό 
Χωροφύλαξ Τεσσαρομάτης ’Ιωάν, μέ 
16".4.
200 ΜΕΤΡΑ : Ό  Χωροφύλαξ Λιαππής 
Σερ. αν καί κλασικός «ΙΟΟρης» άγωνί- 
σθηκε μέ πείσμα καί δύναμη καί κατέκτησε 
τήν πρώτη θέση μέ χρόνο 22".4. Ικανο
ποιητική θεωρείται ή άπόδοση καί ό 
τερματισμός τοϋ Χωροφύλακα Βελλότα 
Άν. στήν τρίτη θέση στό ίδιο άγώνισμα 
μέ χρόνο 22".7.
1500 ΜΕΤΡΑ : Μέ χαρακτηριστική ά
νεση ό Πρωταθλητής 'Ελλάδος στά 1500 
μ. Φώτης Κούρτης κέρδισε καί πάλι τήν 
πρώτη θέση μέ χρόνο 3'.56".8. στό δύ
σκολο αύτό άγώνισμα άντοχής, άποδει- 
κνύοντας έτσι περίτρανα τήν άσυναγώ- 
νιστη εύρωπαϊκή κλάση του. Ό  δεύτερος 
«1500ρης» άθλητής τής Χωροφυλακής 
Γεωργακόπουλος κέρδισε τήν έκτη θέση 
μέ ικανοποιητικό χρόνο 4'.5" .6.

ΔΙΣΚ Ο Β Ο Λ ΙΑ : Μέ σαφή άνωτερώ-
τητα ό διεθνής Χωροφύλαξ Χαρακοϋσος 
Άθ. πήρε τήν πρώτη θέση στήν δυσκο- 
βολία πετώντας 50.74 μέτρα. Τήν δεύ
τερη θέση κέρδισε ό Χωροφύλαξ Μα
ραγκός μέ 45.46 μ. ή όποια θεωρείται καί 
σάν μεγάλη έπιτυχία, ή άπόδοση τοϋ 
19χρονου Δισκοβόλου.
ΑΛΜΑ Ε ΙΣ  ΜΗΚΟΣ : Μέ θαυμάσιο
άλμα ό Χωροφύλαξ Μπαρακτιάρης ’Αν. 
καί μέ ικανοποιητική άπόδοση κέρδισε 
τήν δεύτερη θέση μέ 6,91 μέτρα.
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4X400 : Στό όμα- 
δικό αύτό άγώνισμα ύστερα άπό πετυχη
μένες «άλλαγές» ή όμάδα τής Χωροφυ
λακής, κατέκτησε τήν τρίτη θέση μέ 
χρόνο 3'. 28",5.

Τό «σχήμα» τών «σπρίντερ» τής Χω
ροφυλακής άποτελοϋσαν οί άθλητές 
(Λεμπέσης — Μαυρογόννατος — Στέ
λιος—καί Κούρτης).

Στήν τελευταία ήμέρα τών άγώνων άπό 
πλευράς Χωροφυλακής σημειώθηκαν τά 
κάτωθι άποτελέσματα:
ΑΛΜΑ ΕΠ Ι Κ Ο Ν Τ ίϊ: Ό  διεθνής
Πρωταθλητής μέ τό Εύρωπαϊκό «ταπε- 
ραμέντο», Χωροφύλαξ Δ. Κυττέας κέρ
δισε τήν πρώτη θέση στό έπί κοντώ, μέ 
4.80 μ.

Στήν δεύτερη θέση φιγουράρησε ό 
Χωροφύλαξ, ’Αποστόλου Μιχ. πηδών
τας 4.50 μ.

5 .000 Μ ΕΤΡΑ : Τήν πρώτη καί πέμπτη 
θέση στό συναρπαστικό αύτό άθλημα 
κέρδισαν οί Χωροφύλακες Φ. Κούρτης 
(15' 7".8) καί Γεωργόπουλος X. (15' 36" 
6), άντιστοίχως.
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4X400: Τήν τετάρ
τη θέση κέρδισε ό Χωροφύλαξ, Μαυρο
γόννατος Δημ. μέ χρόνο 2'.01”.8.
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4X100 : Πρώτη ή 
όμάδα τής Χωροφυλακής μέ τούς πρω- 
ταθλητάς της (Συμεωνίδη—Μανδέλο— 
Λιαππή—Βελλάτο) καί μέ χρόνο 42".6.

ό όποιος θεωρείται καί χρόνος έπιπέδου 
’Εθνικής όμάδος.

Συμπερασματικά ή συμμετοχή τής 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ θεωρείται άπόλυτα 
έπιτυχής, στούς άγώνες στίβου Ε.Δ. καί 
Σ.Α. 1976. Ά ν λάβουμε ύπ’ όψιν μας ότι 
έπί 20 άγωνισμάτων οί Χωροφύλακες 
άθλητές κατέκτησαν 9 πρώτες —5 δεύ
τερες —καί 3 τρίτες νίκες.

’Ιδιαίτερα συγχαρητήρια άξίζει νά 
δοθούν στόν προπονητή τής όμάδος 
Στίβου τοϋ Σώματος Χωροφύλακα κ. 
Γεώργιον Άποστολόπουλον ό όποιος 
μέ συναισθήματα εύθύνης προετοίμασε 
τούς άθλητάς τοϋ Σώματος, σωστά καί 
δημιουργικά, μέ άποτέλεσμα τήν κατά- 
κτηση τών 17 νικών καί τήν υπέροχη 
έμφανισή τους στό πρωτάθλημα Ε.Δ. καί 
Σ.Α. 1976, στήν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙ.

Αρχηγός Αποστολής τής όμάδος τής 
Χωροφυλακής ήτανε ό Ταγματάρχης κ. 
Καραγιάννης Γεώργιος. Αρχηγός όμά
δος ό Υπομοίραρχος κ. Έλευθεριάδης 
Βασίλειος.
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Πραγματοποιώ^ ενημερωτικήν έπίσκεψιν εις εύρωπαϊ- 
κάς χώρας τήν. 28-10-1976 άφίχθη εις τήν 'Ελλάδα ό 
’Αρχηγός της Καναδικής ’Εφίππου ’Αστυνομίας κ. 
MAURICE NADON. Τήν πρωίαν τής 29-10-1976 ό 
’Αρχηγός τής Καναδικής ’Εφίππου ’Αστυνομίας συνο- 
δευόμενος άπό τον 'Υπαρχηγδν κ. PAUL DRAPEAU 
καί τον Διευθυντήν τής Αιευθύνσεως Ναρκωτικών κ. 
GORDON TOMALTY έπεσκέφθη τό Άρχηγεΐον Χω
ροφυλακής. Τον Καναδόν ’Αρχηγόν ύπεδέχθησαν οί Α' 
καί Β' 'Τπαρχηγοί του Σώματος 'Υποστράτηγοι κ.κ. 
Άγησ. Κωνσταντουδάκης καί Διον. Γερόπουλος, οί 
όποιοι άφοϋ έξέφρασαν τήν λύπην τοϋ ’Αρχηγού Χωρο
φυλακής Άντιστρατήγου κ. Νικ. Κουτσιανα, 6 όποιος

διά λόγους υπηρεσιακούς άπουσίαζεν έκτος ’Αθηνών, 
ενημέρωσαν τούτον επί τών οργανωτικών καί άλλων θε
μάτων τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής καί προσέφεραν 
εις αύτόν καί εις τούς συνοδεύοντας αυτόν ’Αξιωματικούς 
άναμνηστικά δώρα, καθώς καί τό χρυσοΰν έμβλημα τού 
Σώματος, παρουσία καί τών Α' καί Γ' ’Επιθεωρητών 
Χωροφυλακής 'Υποστρατήγων κ. κ. Παν. Ψάρρη καί 
Μιλτ. Άργιάνη. 'Ο Καναδός ’Αρχηγός τής Έφιππου 
’Αστυνομίας ηύχαρίστησε τούς κ. 'Υπαρχηγούς Χωρο
φυλακής διά τήν θερμήν ύποδοχήν τής όποιας έτυχε, κα
θώς καί διά τήν εγκάρδιον καί φιλικήν άτμόσφαιραν τήν 
όποιαν συνήντησε κατά τήν έπίσκεψιν του.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΞΙΩΜ)ΚΩΝ

Άπεστρατεύθησαν προσφάτως έκ τού 
Σώματος οί κάτωθι ’Αξιωματικοί: 1) 
Άντισυνταγματάρχης ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Λεωνίδας λόγω σωματικής άνικανότητος,
2) Ταγματάρχης ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος 
καί 3) Μοίραρχος ΦΟΥΣΙΑΣ ’Ιωάννης, 
κατόπιν αίτήσεώς των.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Προήχθησαν πρός πλήρωσιν κενών 
θέσεων οί κάτωθι ’Αξιωματικοί: Είς τόν 
βαθμόν τοϋ Άντισυνταγματάρχου ό Τα
γματάρχης ΠΑΥΛΗΣ Δημήτριος. Είς 
Ταγματάρχας οί Μοίραρχοι: 1) ΠΑΠΑ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ’Ιωάννης καί 2) ΠΙΣΚΟΝ- 
ΤΑΚΗΣ Νικόλαος καί είς τόν βαθμόν 
τού Μοιράρχου οί 'Υπομοίραρχοι: 1) 
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Δημήτριος καί 2) ΑΡΚΑ- 
ΔΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος. Προήχθησαν είς 
τόν βαθμόν τού Μοιράρχου καί διατη
ρούνται τή αιτήσει των, έκτός όργα- 
νικών θέσεων, μέχρι συμπληρώσεως 
35ετοΟς πραγματικής συνταξίμου υπη
ρεσίας οί 'Υπομοίραρχοι: 1) ΧΑΜΑ- 
ΛΕΛΗΣ Βασίλειος καί 2) ΝΙΚΟΛΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ Γεώργιος οί όποιοι κατελή- 
φθησαν υπό τοό όρίου ήλικίας.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Σύμφωνα μέ τά περιελθόντα είς τό 
περιοδικόν άριθμητικά στοιχεία άπό τό 
άρμόδιον Γραφεϊον τής Αιευθύνσεως 
Προσωπικού τού ’Αρχηγείου, έπραγμα- 
τοποιήθησαν, κατά τό Πμηνον “Ιανου
άριου—Νεομβρίου 1976, 52 Προαγωγαί 
’Ενωμοταρχών τού Σώματος είς ’Ανθυ- 
πασπιστάς. Κατά τό αυτό χρονικόν διά
στημα έγένοντο 747 Προαγωγαί Υπενω
μοταρχών είς Ένωμοτάρχας. Είς τόν 
βαθμόν τού Υπενωμοτάρχου προήχθησαν 
573 Χωροφύλακες καί προάγονται είσέτι, 
μέχρι τέλους τρέχοντος μηνάς, έτεροι 300 
Χωροφύλακες οί όποιοι συνεπλήρωσαν 
22ετή πραγματικήν είς τό Σώμα ύπηρε- 
σίαν καί έχουν όλα τά όριζόμενα όπό τού 
νόμου τυπικά καί ούσιαστικά προσόντα.

’Επίσης προήχθησαν έκ τού Τυπο
γραφείου Χωροφυλακής: Είς Άνθυπα- 
σπιστήν ό ’Ενωμοτάρχης ΣΑΠΟΥΝΗΣ 
Σεραφείμ καί οί Ύπενωμοτάρχαι : 1) 
ΣΠΑΝΑΚΗΣ Δημήτριος καί 2) ΧΡΗ- 
ΣΤΕΑΣ Μιλτιάδης είς Ένωμοτάρχας.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Σύμφωνα μέ τά παρασχεθέντα άναλυ- 
τικά στοιχεία άπό τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών,

είς τό Κ.Ε.Ν. Μεσολογγίου έκπαιδεύ- 
ονται τριακόσιοι δύο ίδιώται, κλάσεως 
1978, όπό τήν ιδιότητα τού Δοκίμου Χωρο- 
φύλακος. Ούτοι μετά τήν λήξιν τής έκεΐ 
βασικής των έκπαιδεύσεως, θά άποστα- 
λούν πρός συνέχισιν ταύτης είς τά αστυ
νομικά των καθήκοντα είς τά Παραρτή
ματα τής Σ.Ο.Χ. πού λειτουργούν είς 
Ρόδον καί Ρέθυμνον -—Κρήτης. Είς τά 
Παραρτήματα τής Σ.Ο.Χ. έπίσης έξε- 
παιδεύθησαν ώς Χωροφύλακες, έτεροι 
πεντακόσιοι σαράντα έξ ίδιώται τής αύ- 
τής στρατολογικής κλάσεως. Έκ τούτων 
πεντακόσιοι είκοσι όκτώ έπεράτωσαν 
κανονικώς τήν έκπαίδευσίν των καί έτο- 
ποθετήθησαν, μετά τήν έκ τής Σχολής 
έξοδόν τους (20-10-1976), είς διαφόρους 
άνά τήν χώραν ύπηρεσίας Χωροφυλακής.
Οί υπόλοιποι δέκα όκτώ είσήχθησαν, κα
τόπιν έξετάσεων, είς τήν Σχολήν Ενω
μοταρχών.

Άπό τό άρμόδιον Τμήμα τής Διευ- 
θύνσεως Στρατολογίας τού ’Αρχηγείου 
έξεδόθησαν διαταγαί πρός κατάταξιν είς 
τό Σώμα, ώς Δοκίμων Χωροφυλάκων, 
έκατόν τριάντα πέντε ιδιωτών οί όποιοι 
έκρίθησαν κατάλληλοι άπό τά οικεία 
Συμβούλια έπιλογής καί συμπεριελή- 
φθησαν είς τούς κυρωθέντας τόν παρελθόν 
τα μήνα ύπό τού ’Αρχηγείου πίνακας 
νέων Χωροφυλάκων.

«4
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Hfen τοΒ μηνΰρ ♦ Νέο τοθ μρνίΕ)
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τήν 3ην Νοεμβρίου έ. ε. έτελέσθη είς τάς Σχολάς 
Χωροφυλακής ’Αθηνών, χοροστατοΰντος τοΰ Επισκόπου 
Δαυλείας κ. ΑΛΕΞΙΟΥ, ό καθιερωμένος κατ’ έτος 
'Αγιασμός επί τη ένάρξει των μαθημάτων τής νέας έκ- 
παιδευτικής περιόδου 1976—1977.

Εις τήν τελετήν παρέστησαν ό ’Αρχηγός τοΰ Σώματος 
’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ, ό Α' 
Ύπαρχηγός Χωροφυλακής κ. Άγησ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ- 
ΔΑΚΗΣ, οί Α' καί Γ ' Έπιθεωρηταί 'Υποστράτηγοι κ.κ. 
Παν. Ψ Α ΡΡΗ Σ καί Μιλτ. ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ, ό Διευθυντής 
των Έγκληματολογικών 'Τττηρεσιών Εισαγγελεύς κ. 
Χρ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, οί Ταξίαρχοι κ.κ. Νικ. ΛΙΝΑΡΔΟΣ 
Διον. ΣΕΡΡΑΣ, Κων. ΤΣΙΝΤΖΟΣ καί Ίωάν. ΠΑΠΑ
ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Καθηγηταί των Σχολών, πολλοί ανώ
τεροι καί κατώτεροι ’Αξιωματικοί συγγενείς τών έκ- 
παιδευομένων καί άλλοι προσκεκλημένοι.

Μετά τήν τέλεσιν τοΰ 'Αγιασμού, άνεγνώσθη ύπό τοΰ 
Διοικητοΰ τής Σ.Ο.Χ. Ταξιάρχου κ. Άνδρ. ΠΙΠΠΑ 
εμπνευσμένη 'Ημερήσια Διαταγή, πρός τούς Δοκίμους 
διά τής οποίας άπηυθύνοντο παραινέσεις όπως έπιδείξουν 
έφεσιν μαθήσεως, υψηλόν πνεΰμα εύγενοΰς άμίλλης, 
παραλλήλως δε κοινωνικήν καί στρατιωτικήν άγωγήν.

Έν συνεχεία ώμίλησεν ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
ό όποιος άφοΰ συνεχάρη τούς νέους Δοκίμους διά τήν 
επιτυχίαν των, έτόνισε καί τά έξής: «Θωρακίσατε 
τήν ψυχήν σας μέ άρετάς καί σφυρηλατήσατε τον χαρα
κτήρα τοΰ «καλοΰ κάγαθοΰ» τών προγόνων μας. Ή  
έκρήζωσις τών έλαττωμάτων πρέπει νά εΤναι τό μέλημα 
κάθε άτόμου... Καταστήσατε εαυτούς πιστούς θεματοφύ- 
λακας τών άρχών τής ελευθερίας καί τοΰ Δημοκρατικού 
μας Πολιτεύματος καί μήν παραλείπετε νά διακηρύσσετε 
τήν δικαιολογημένην υπερηφάνειαν διά τό λειτούργημα 
τό όποιον θά άσκήσετε... ’Έχετε τό μεγάλο προνόμιο νά 
εΐσθε νέοι. Καί διά τούς νέους τίποτε δεν είναι άκατόρθω- 
τον. ’Αρκεί, βεβαίως νά έχουν θέλησιν ίσχυράν καί άστεί- 
ρευτον πίστιν».

Τέλος έπηκολούθησε παρέλασις τών Δοκίμων πρό τών 
επισήμων καί ή ολη έκδήλωσις Ιληξε μέ μικράν δεξίωσιν 
ή όποια έδόθη είς τήν αίθουσαν τελετών τής Σχολής.



(Nfco του μηνίρ * Νέο τοΟ μηνίΒ
Τήν 11-10-1976 ό 'Υπουργός Δημοσίας 

Τ άξεως κ. Γεώργιος ΣΤΑΜΑΤΗΣ, 
έκήρυξε τήν έναρξιν τής λειτουργίας 
τής νεοσυσταθείσης Σχολής Έπιμορφώ- 
σεως Στελεχών τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας.

Εις τήν έκδήλωσιν παρέστη ό Α’ 
Ύπαρχηγός Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγος κ. Αγησίλαος ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑ- 
ΚΗΣ, ώς έκπρόσωπος τοΰ κωλυόμενου 
’Αρχηγού Χωροφυλακής ’Αντιστράτη
γου κ. Νικολάου ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ, καί 
άλλοι ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιω
ματικοί.

Ή  διάρκεια τής έκπαιδεύσεως ώρίσθη 
15νθήμερος καί πραγματοποιείται εις 
τήν αίθουσα τής Σχολής Έπιμορφώοεως 
Δημοσίων Υπαλλήλων.

Σκοπός τής έν λόγω έκπαιδεύσεως είναι 
ή έναρμόνισις τής συμπεριφοράς τών 
’Οργάνων ’Ασφαλείας μέ τάς Διατάξεις 
καί τό πνεύμα τού Νέου Συντάγματος 
τής Χώρας καί ή βελτίωσις τών σχέσεών 
των μέ τούς πολίτας, προβλέπεται δέ νά 
τήν παρακολουθήσουν διαδοχικά τά 
στελέχη τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, πού 
έρχονται, ώς έκ τής φύσεως τής 'Υπηρε
σίας των, εις καθημερινήν έπαφήν μετά 
τοΰ κοινού.

Πανηγυρικός έορτασμός της 36ης επετείου τοΰ 
ιστορικού «Ο X I »  έλαβε χώραν τήν 27ην 
’Οκτωβρίου εις τήν αίθουσαν τελετών τών Σχο
λών Χωροφυλακής ’Αθηνών. Εις τούτον παρέστη
σαν: ό Α' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής Υποστρά
τηγος κ. Άγησ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΤΔΑΚΗΣ έκ- 
προσωπών τον κωλυόμενον κ. ’Αρχηγόν τού 
Σώματος, οί Α' καί Γ' Έπιθεωρηταί Χωροφυλα
κής Υποστράτηγοι κ.κ. Παν. Ψ Α ΡΡΗ Σ καί 
Μιλ. ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ, οί ΤαΕίαρχοι κ.κ. Νικ. ΛΙ- 
ΝΑΡΔΟΣ, Κων. ΤΖΙΤΖΟΣ, ’ Ανδρ. Π ΙΠ Π  ΑΣ καί 
’Ιωάννης ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, άντιπροσωπεΐ- 
αι ’Αξιωματικών, Ύπαξιωματικών καί Χωροφυ
λάκων τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής τού Λεκανο
πεδίου ’Αττικής, μαθηταί τών Σχολών ’Αξιωμα
τικών καί Ύπαξιωματικών καί πολιτικοί Υπάλ
ληλοι τού Σώματος. Τόν πανηγυρικόν λόγον τού 
έορτασμοΰ έξεφώνησεν ό Διοικητής τής Σ.Α.Χ. 
Συνταγματάρχης κ. Σπυρ. Φτερνιάτης, ό όποιος 
άνεφέρθη διεξοδικά εις τό ιστορικόν τής επετείου 
καί εις τήν επικήν μάχην τών Ελλήνων έναντίον 
τού Φασισμού κατ’ άρχάς καί τοΰ Ναζισμού άρ- 
γότερον, τονίσας χαρακτηριστικώς μεταξύ άλλων 
καί τά έξης:

« Ή  28η ’Οκτωβρίου ένετάχθη εις τά ιστορικά 
γεγονότα, τά όποια τρέφουν τήν ψυχήν καί τόν 
νοϋν ολοκλήρου τής άνθρωπότητος, διότι μέ τήν 
παρουσία της, βοηθεϊ άτομα καί λαούς νά θεμε
λιώσουν επάνω εις τόν ήθικόν μόχθον τό νόημα 
τής αποστολής των. Ή  ήμέρα αυτή δέν είναι μό
νον Ελληνική. Έδημιουργήθη άπό τήν απτόητη 
καρδιά τών Ελλήνων, αλλά ώς ιστορικόν γεγο
νός είναι παγκόσμια, διότι μετουσιώνεται εις προσ- 
σωπικόν βίωμα άπό κάθε άνθρωπον, ό όποιος 
έχει μέσα του πάθος διά τήν ελευθερίαν».

Εις τάς φωτογραφίας ό ομιλητής τής έκδη- 
λώσεως καί τό άκροατήριον.

“ΟΧΙ,,
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
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Η6ο τοΒ μηνάρ ♦ Νέο τοΒ μηνόρ)
ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Διά τοΟ Νόμου 391J1976 (Φ.Ε.Κ. 204 
τ.Α.') καθωρίσθησαν αί άποδοχαί τοϋ 
προσθέτου Χωροφύλακος. At άποδοχαί 
αύταί άποτελοϋνται άπό τόν βασικόν 
μισθόν τών έν ένεργείρ; όμοιοβάθμων του 
είς τόν όποιον προστίθενται καί τά έπι- 
δόματα πολυετίας, εύδοκίμου παραμονής 
καϊ τροφοδοσίας. Διά τόν προσδιορισμόν 
τού βασικοΟ μισθού καί τών συνυπολογι- 
ζομένων έπ’ αύτοϋ άνωτέρω έπιδομάτων, 
προσμετράται είς τόν χρόνον ύπηρεσίας 
του ώς προσθέτου Χωροφύλακος καί ό 
χρόνος τής διανυθείσης πραγματικής του 
είς τό Σώμα Υπηρεσίας, ύπό τήν βασικήν 
προϋπόθεσιν ότι δέν έτυχεν συντάξεως. 
Δικαιούται ούτος έξαλλου υφάσματος 
διά τήν κατασκευήν μιάς χειμερινής καί 
μιας θερινής στολής άνά διετίαν καθώς 
έπίσης καί υφάσματος διά μίαν χλαίνην 
άνά 4ετίαν. Τά έξοδα προμήθειας στολής 
καί χλαίνης βαρύνουν τόν έργοδότην. 
Σχετική πρός τό θέμα αύτό είναι ή ύπ’ 
άριθ. 501]22]33α έ.έ. Διαταγή τής Διευ- 
θύνσεως Οικονομικού τού ’Αρχηγείου 
ή όποια περιέχει καί άναλυτικόν πίνακα 
τών άποδοχών τών προσθέτων Χωροφυ
λάκων όπως αύται Ισχύουν σήμερον.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟ
ΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙ

ΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΝ 
2 5 Ε Τ Ι Α Σ

Οί Ύπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες 
οί όποιοι έπιθυμοΰν, δύνανται νά παραμεί
νουν είς τήν ένεργόν υπηρεσίαν τού Σώ- 
ξατος πρός συμπλήρωσιν 25ετοΰς ύπηρε
σίας, παρά τό γεγονός ότι τήν 31-12-1976 
καταλαμβάνονται ύπό τού όρίου ήλικίας. 
Ούτοι διατηρούνται είς τήν ύπηρεσίαν

πρός βελτίωσιν τής συνταξιοδοτικής των 
καταστάσεως, κατόπιν σχετικής άποφά- 
σεως τού ’Αρχηγού Χωροφυλακής, έκδιδο- 
μένης κατ’ Εφαρμογήν τών οικείων διατά
ξεων τών Ν.Δ. 974] 1971, 146]1974, 139] 
1974 καί 465]1974. Αί αιτήσεις τών Ενδια
φερομένων τής κατηγορίας αύτής υπο
βάλλονται τήν Ιην Νοεμβρίου έκάστου 
έτους είς τό Άρχηγεϊον διά τάς περαιτέρω 
ένεργείας. Σχετική μέ τό θέμα είναι ή 
ύπ’ άριθμ. 300]12]33 έ. έ. Διαταγή τού 
’Αρχηγείου διά τής όποιας έκοινοποιήθη 
άρμοδίως όμοια τοιαύτη τού 'Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως ή όποια περιέχει άνα- 
λυτικάς όδηγίας διά κάθε ένδιαφερόμενον.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ INTERPOL
Είς τό Άρχηγεϊον τού Διεθνούς ’Οργανισμού Έγκληματολογικής ’Αστυ

νομίας (INTERPOL), είς τό Προάστιον Σαίν-Κλού τών Παρισίων, έλαβον χώραν, 
προσφάτως, αί έργασίαι τού 4ου Διεθνούς Συνεδρίου, έπί θεμάτων έκπαιδεύ- 
σεως, τό όποιον παρηκολούθησαν Διοικηταϊ καί Διευθυνταί ’Αστυνομικών Σχολών.

Τάς έργασίας τού ένδιαφέροντος αύτού συμποσίου, ώς άπεκλήθη τό έν λόγω 
συνέδριον, παρηκολούθησαν, έν συνόλω, 85 σύνεδροι έκ 48 χωρών τής Εύρώπης, 
’Ασίας, ’Αφρικής, ’Αμερικής καί Αύστραλίας, άσχολούμενοι είδικώς μέ τό άντι- 
κείμενον τής ’Αστυνομικής Έκπαιδεύσεως. Είς τό συνέδριον, τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής, έξεπροσώπησεν ό Άντισ]ρχης κ. Νικόλαος ΓΑΡΝΕΛΗΣ, Διοικητής τού 
Παραρτήματος Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης.Κατ’ αύτόσυνεζητήθησαν 
διάφορα ένημερωτικά θέματα κοινού ένδιαφέροντος, ώς καί τοιαύτα μεθοδεύσεως 
καί βελτιώσεως τών προγραμμάτων άστυνομικής έκπαιδεύσεως καί έπιμορφώσεως 
τών άνδρών τών Σωμάτων Ασφαλείας.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
INTERPOL

Κατά τό άπό 14 έως 20 ’Οκτωβρίου τ. ϊ. χρονικόν 
διάστημα, έπραγματοποιήθη, είς τήν ’Άκραν της Γκάνας 
ή 45η έτησία Γενική Συνέλευσις της INTERPOL, είς 
τήν οποίαν συμμετέσχον άντιπρόσωποι άπό 126 χώρας, 
καθώς έπίσης καί παρατηρηταί Διεθνών ’Οργανισμών.

Τήν Ελληνικήν Χωροφυλακήν έξεπροσώπησεν ό 
Συνταγματάρχης κ. Κων]νος ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ της 
Διευθύνσεως Έγκληματολογικών ‘Υπηρεσιών Ελλάδος.

Είς τήν ένδιαφέρουσαν αύτήν συνέλευσιν συνεζητήθη- 
σαν διάφορα ένημερωτικά θέματα άστυνομικής φύσεως 
τά όποια παρουσίασαν—έναλλακτικώς καί διαδοχικώς 
—οί διάφοροι είσηγηταί, ώς καί τοιαυτα μεθοδεύσεως 
καί έναρμονίσεως τών άστυνομικών δραστηριοτήτων έπί 
διεθνούς έπιπέδου.

Είς τάς φωτογραφίας οί σύνεδροι έξωθι τοϋ κτιρίου 
όπου έπραγματοποιήθη ή συνέλευσις, καθώς καί οί 
αντιπρόσωποι της Ελλάδος, Συνταγματάρχης Χωροφυ
λακής κ. Κων ]νος ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ καί Αστυνομικός 
Διευθυντής Ά  κ. Άνδρέας ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ, της 
Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών Ελλάδος.
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(Hfco τού μ ρ ί Ε  · Νέα too μπνύΕ
Έορτασηκαι εκδηλώ
σεις διά τό ολοκαύτω

μα τοΰ Ζαλόγγου

Εις άνάμνησιν τοϋ ιστορικού γε
γονότος τής ήρωϊκής εθελοθυσίας 
των Σουλιωτισσών, τό έτος 1803, 
ελαβον χώραν τήν 10-10-76 έορτα- 
στικαί έκδηλώσεις εις τόν 'Ιερόν 
Βράχον τοϋ Ζαλόγγου -Πρεβέζης, 
παρουσία των Πολιτικών καί 
Στρατιωτικών ’Αρχών τοΰ Νομοϋ.

Εις τάς έκδηλώσεις παρέστη
σαν ό Μητροπολίτης Νικοπόλεως 
καί Πρεβέζης, ό Υπουργός Βιο
μηχανίας—Ένεργείας, ό Γενικός 
Γραμματεΰς τοϋ Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως κ. ’Αναστάσιος 
ΜΠΑΛΚΟΣ, Βουλευταί τοϋ Νο
μοϋ ό Α’ ’Επιθεωρητής Χωροφυλα
κής ’Υποστράτηγος κ. Παν. ΨΑΡ- 
ΡΗΣ, ό Διοικητής ΥΙΙΙ Μεραρχίας. 
Υποστράτηγος κ. Γκίκας, ό ’Α
νώτερος Διοικητής ’Ηπείρου Τα- 
ξίαρχος κ. Κων]νος ΣΩΤΗΡΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ έκπρόσωποι τών 
Έφεδροπολεμιστικών ’Οργανώ
σεων, Συλλόγων καί Σωματείων 
καί πλήθος κόσμου.

Εις τάς φωτογραφίας μας στι
γμιότυπα άπό τήν έκδήλωσιν.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Κατά τό 2μηνον ’Οκτωβρίου—Νοεμ
βρίου 1976 έπραγματοποιήθησαν ή συνε
χίζονται είσέτι αί ακόλουθοι, κατά βαθμούς 
μετεκπαιδεύσεις ή επιμορφωτικά σεμινά
ρια 412 άνδρών Χωροφυλακής:

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: 22εις τήν έν’Αθήναις 
Σχολήν Έπιμορφώσεως Στελεχών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, έπί 15θήμερον, 22 εις 
τήν έν Αθήναις Υ.Μ.Μ.Χ. Πρωτευούσης 
διά θέματα άντιμετωπίσεως εκτάκτων 
καταστάσεων καί λήψεως μέτρων τάξεως, 
έπί όθήμερον, 1 εις τήν σύνοδον τής γε
νικής σύνελεύσεως τής INTERPOL εις 
Άγκραγκάνας έπί 1 έβδομάδα, 20 εις 
Π.Σ.Ε.Α. ( Αθήνας) διά θέματα Πολιτικής 
Αμύνης έπί 15θήμερον, 40 δι’ οικονομικής 
φύσεως θέματα, εις τό Άρχηγεΐον Χω
ροφυλακής, έπί 17ήμερον, 1 εις τήν έν 
Αθήναις CONTROL DATA, διά θέματα 

χειρισμού ήλεκτρονικών ύπολογιστών, 
έπί 3μηνον περίπου, 1 εις συνέδριον τής 
διεθνούς ένώσεως αποφοίτων τής Σχολής 
καταπολεμήσεως Ναρκωτικών Ούασι- 
γκτώνος έν Ρώμη, έπί όθήμερον, 2 διά 
πληροφοριακά συστήματα Διοικήσεως 
M.I.S., έπί 3μηνον καί 1 δι’ άνάλυσιν 
συστημάτων, έπί 4μηνον, εις τήν έν Άθή- 
ναις CONTROL DATA 2 εις ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ 
(’Αθήνας), διά θέματα τεχνικών προβλέ
ψεων τών πωλήσεων, έπί 5θήμερον καί 1 
εις CONTROL DATA, έπί 4 έβδομάδας, 
διά θέματα πολυπραγματισμοϋ καί πολυε- 
πεξεργασίας.

ΥΠΑΞ)ΤΙΚΩΝ: 1 εις CONTROL DATA 
(’Αθήνας) διά θέματα προγραμματισμού 
καί πολυεπεξεργασίας, έπί 4 έβδομάδας, 
30 εις τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών διά θέματα 
’Αγορανομίας, έπί 5θήμερον, 30 διά θέ
ματα τροχαίας εις τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών, 
έπί 15θήμερον, 8 διά θέματα δακτυλοσκο
πίας εις τήν Δ.Ε.Υ. (’Αθήνας), έπί 26 
ημέρας.

ΥΠΑΞ)ΚΩΝΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ:
30 διά θέματα Δημοσίας ’Ασφαλείας, έπί 
20ήμερον, ήτοι άνά 15 εις Υ.Α.Π. Πρωτ] 
σης καί τήν Υ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης, Διά 
τήν φωτογραφικήν τέχνην εις τήν Δ.Ε.Υ. 
(’Αθήνας) τήν Υ.Ε.Υ.Β.Ε. (Θεσ]νίκην) 
καί τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Α.Χ. 
άνά 11,10 καί 5 άντιστοίχως, (1-20]10]76) 
καί άνά 12, 10 καί 5 τοιοϋτοι διά τό ίδιον 
άντικείμενον, όμοίως εις Δ.Ε.Υ., Υ.Ε.Υ. 
Β.Ε. καί τμήμα Δημ. Σχέσεων Α.]Χ. 
(22] 10—10] 11]76).

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ: 17 διά θέματα μηχα- 
νολογίας καί ήλεκτρολογίαςαύτοκινήτου, 
εις τό Κ.Σ.Ν.Ε. (Μακρυγιάννη-’Αθήνας) 
έπί 1 μήνα, 30 διά θέματα τροχαίας εις τήν 
Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών, έπί 15θήμερον καί 30 εις 
τήν Διεύθυνσιν Άστυν. Θεσ]νίκης, έπί 
25θήμερον διά τό αύτό άντικείμενον, 
30 διά θέματα ’Αγορανομίας εις τήν Σ.Ο.Χ. 
’Αθηνών άνά 15θήμερονκαί 40 ώς χειρι- 
σταί Σ]Α, εις τό Κ.Ε.Δ.]Β. Χαϊδαρίου— 
Αττικής, έπί 12 έβδομάδας (έναρξις 
4-10-1976).

4

706



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ

Έκ τής άναλυτικής μελέτης των περι- 
ελθόντων εις τό Τμήμα Δημοσίων Σχέ
σεων τοΟ ’Αρχηγείου έμπεριστατωμένων 
στοιχείων δραστηριότητος καί παροχής 
έν γένει προσωπικών υπηρεσιών έκ 
μέρους τών άνδρών τής ’Αμέσου Έπεμβά- 
σεως τής Δ.Α.Π. Πρωτευούσης πρός 
κατοίκους τής περιοχής των, άποδεικνύε- 
ται ότι ούτοι μέ τάς φ,ιλοτίμους προσπά
θειας των καί παράλληλα πρός τά ειδικά 
υπηρεσιακά των καθήκοντα κατά τό 
9μηνον Ίανουαρίου-Σεπτεμβρίου 1976 
έσημείωσαν τήν ακόλουθον δραστηριό
τητα: Διευθέτησαν 8.390 οικογενειακός 
διαφοράς πολιτών τής περιοχής των : 
Άπηύθυναν έγκαίρως τάς κατά νόμον 
έπιβαλλομένας συστάσεις πρός 10.188 
παραβάτας νόμων. Διεπίστωσαν, κατόπιν 
νομοτύπων ένεργειών καί έβεβαίωσαν 
53.710 ποινικός παραβάσεις ήτοι, είδι- 
κώτερόν : 7 κακουργήματα, 15.220 Πλημ] 
ματα καί 45.535 Πταισματικάς παραβά
σεις. Έπενέβησαν καί διευθέτησαν δι’ 
ένδεδειγμένων ένεργειών 7.022 έπεισόδια 
ή διαφοράς πάσης μορφής. Συνέλαβον 
477 καταδιωκόμενα πρόσωπα. Άνεϋρον 
καί παρέδωσαν άρμοδίως 341 κλαπέντα 
κατά διάφορα χρονικά διαστήματα αυτο
κίνητα καί 186 άπολεσθέντα άντικείμενα 
πάσης φύσεως. Παρέσχον τήν έπιβαλ- 
λομένην έκ τών κρατουσών, κατά. περί- 
πτωσιν, ειδικών συνθηκών συνδρομήν 
πρός κατάσβεσιν 273 έκραγεισών πυρ- 
καϊών. Άνεϋρον μέ έμπεριστατωμένας 
άναζητήσεις ή άναγγελίας καί παρέδω
σαν είς τούς οικείους των ή είς τάς 
άρμοδίας άρχάς 293 έξαφανισθέντα πρό
σωπα, έξ ών 151 Ψυχοπαθείς. Έπενέ- 
βησαν είς 3.960 λαβούσας χώραν παντοει
δείς συγκρούσεις όχημάτων. Ένήργησαν 
τά νόμιμα είς 3.340 περιπτώσεις παραβά- 
σεως τών διατάξεων τού ίσχύοντος Οι
κοδομικού Κανονισμοϋ. Συνέλαβον κα
τόπιν νομοτύπων ένεργειών, 390 πρόσωπα 
διαπράξαντα αύτόφωρα αδικήματα. Έπέ- 
δωσαν, συμφώνως πρός τάς ϊσχυούσας 
διατάξεις τής Ποινικής Δικονομίας καί 
τών ειδικών τοϋ Σώματος σχετικών 
ύπηρεσιακών διαταγών, 19759 Δικόγρα
φα. Προέβησαν εις τόν κατά νόμον προ- 
βλεπόμενον έλεγχον τής ταϋτότητος 
2.985 ύποπτων προσώπων καί ένήργησαν 
έλεγχον είς 4.223 ύποπτα κέντρα τής 
περιοχής των. Έδέχθησαν 475.808 τηλε
φωνικός κλήσεις έναντι 402.875 τοιούτων 
τ°ϋ αντιστοίχου χρονικού διαστήματος 
τοϋ λήξαντος έτους. Παρέσχον τήν συν
δρομήν των είς 1.371 πρόσωπα διατρέ- 
ξαντα κίνδυνον ζωής ή εύρεθέντα καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον εις δυσμενή κατάστα- 
σιν χρήζουσαν παροχήν έκτάκτου βοή
θειας ή συμπαραστάσεις.

Φέρεται είς γνώσιν τώ ν κ .κ . συνδρομητών τοΰ Περιοδικού 
«ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» δτι ύπό της Διοικούσης 
’Επιτροπής αύτοϋ, άπεφασίσθη ή διά τό έτος 1977 άναπροσαρμογή 
τώ ν έτησίων. συνδρομών ώ ς ακολούθως :

α) ’Α ξιωματικοί—’ΑνθυπασπισταΙ δραχ . 180
β) 'Υ παξιω ματικοί—Χωροφύλακες » 150
γ )  Ί δ ιώ τα ι » 180
δ) Νομικά Πρόσωπα—’Οργανισμοί » 250

Τιμή έκαστου τεύχους » 15

'Η  ώ ς άνω άναπροσαρμογή τώ ν συνδρομών άπό τοΰ έτους 1977 
ή όποία έπιβαρύνει τούς μέν ’Α ξιωματικούς, ’Α νθυπασπιστάς καί 
Ίδ ιώ τα ς  συνδρομητάς 2,50 δραχ. μηνια ίω ς, τούς δέ Ύ πα ξιω μ α τι- 
κους και Χωροφύλακας 1,70 δ ρ α χ . μηνιαίως έν συγκρίσει μέ τάς 
συνδρομάς τοϋ τρέχοντος έτους, έκρίθη άναγκαία καί έπιβεβλημένη 
διά τούς έξης κυρίως λόγους :

1) Διά τά έτη 1975 καί 1976 οϋδεμία άναπροσαρμογή τώ ν συν
δρομών έγένετο παρά τό γεγονός ότι κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα 
ηϋξήθησαν κατ’ έπανάληψιν τόσον αί δαπάναι άγορας τοΰ δημοσιο
γραφικού χάρτου , όσον καί τά  έξοδα έκτυπώ σεω ς καί βιβλιοδεσίας 
τοΰ περιοδικού.

2) ’Από τοΰ τρέχοντος έτους καί διά τήν πλέον καλαίσθητον 
έμφάνισιν τοΰ περιοδικού κατηργήθησαν αί είς αύτό καταχωρούμεναι 
έπί πληρωμή διαφ ημ ίσ εις.

3) ’Από τοΰ προσεχούς έτους άπεφασίσθη ή προσθήκη είς τό 
περιοδικόν οκτώ (8) έπ ί πλέον σελίδων διά τόν έμπλουτισμόν τής 
ύλης , ή προσθήκη δέ αΰτη θά έπιβαρύνη τά έξοδα τοΰ περιοδικού κατά 
500.000 δραχ. περίπου έτη σ ίω ς.

Π ιστεύεται ότι ή ώς άνω άναπροσαρμογή τώ ν συνδρομών διά τό 
προσεχές έτος θά τύχη  τής δεούσης κατανοήσεως έκ μέρους όλων τώ ν 
συνδρομητών , διά νά δυνηθή τό περιοδικόν νά έξακολουθήση έκδι- 
δόμενον είς τήν αύτήν ποιοτικήν καί καλαισθητικήν έμφάνισιι», ώς 
μέχρι τοΰδε , μέ προοπτικήν περαιτέρω βελτιώ σ εω ς. Ά λ λ ω σ τε  είναι 
γνωστόν ότι τό περιοδικόν «ΕΠΙΘ ΕΩ ΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» 
δέν έχει σκοπούς κερδοσκοπικούς άλλά τήν προσφοράν πνευματικής 
ΰλης ποιότητος καί τήν παρουσίασιν τοΰ ύψηλοΰ κοινωνικού έργου 
τής Χ ωροφυλακής είς τό 'Ελληνικόν κο ινόν .

Τυχόν έναπομένοντα ένεργητικά ύπόλοιπα διατίθενται άποκλει- 
στικώς διά τήν άσκησιν τώ ν Δημοσίων Σχέσεων τοΰ Σώματος 
Χ ω ροφ υλακής.

’Επίσης καθίσταται γνωστόν είς τούς κ . συνδρομητάς ότι τό 
Περιοδικόν «ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» είναι τό έπίσημον 
δημοσιογραφικόν δργανον τοΰ Σώματος τής Χ ωροφυλακής, έκδί- 
δεται άποκλειστικώς άπό άνδρας τής Χωροφυλακής άνευ ούδεμιάς 
έτέρας άμοιβής καί άνευ τής άπασχολήσεως ούδενός ιδιώτου Δημοσιο
γράφου . Τελεί ύπό τήν έποπτείαν Διοικούσης ’Επιτροπής, προο- 
δρευομένη ύπό τοΰ κ . Α' Ύ παρχηγοΰ Χ ω ροφυλακής, οί δέ είς 
αύτό συνεργαζόμενοι ούδεμίαν άμοιβήν λαμβάνουν διά τάς κ αταχω - 
ρουμένας συνεργασίας τ ω ν .

Σ υναφώ ς γνω ρίζετα ι ότι αί συνδρομαί τώ ν άνδρών τοΰ Σώματος 
θά είσπραχθοΰν έκ τής μισθοδοσίας τοΰ μηνός Φεβρουαρίου 1977, 
τώ ν δέ ιδ ιω τώ ν κατά τόν τρέχοντα καί τόν προσεχή μήνα ώ ς καί 
κατά τά  προηγούμενα έτη έγένετο .

Έ κ  τής Διευθύνσεως

V__________________________________ )
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επικαιροτητες
Ειδήσεις καί σχόλια από τήν δραστηριότητα 

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

'Ο Γενικός Γραμματεύς τοΰ Ε λλη
νικού ’Οργανισμού Τουρισμού, δι’ έγγρά- 
φου πρός τον Διοικητήν της Διοικήσεως 
Χωροφυλακής "Εβρου έξέφρασε τάς εύ- 
χαριστίας του προς αυτόν καί τούς άν- 
δρας της Διοικήσεως Χωροφυλακής διά 
τάς παρασχεθείσας υπηρεσίας των κατά 
τήν διάρκειαν τής «ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΤ 
ΚΡΑΣΙΟΥ 1976» εις τήν πόλιν τής 
Άλεξανδρουπόλεως. »·—

*0 Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Α
θηνών ,καί πάσης Ελλάδος ΣΕΡΑΦΕΙΜ, 
έπισκεφθείς προσφάτως άκριτικάς περιο- 
χάς τής ’Ανατολικής Μακεδονίας, έτυχεν 
εύγενοϋς συμπαραστάσεως ύφ’ δλων των 
Υπηρεσιών Χωροφυλακής τής περιοχής. 
Έπανελθών εις τάς ’Αθήνας, άπέστειλε 
τηλεγράφημα προς τόν Άνώτερον Διοι
κητήν Χωροφυλακήν Ταξίαρχον κ. Σω
τήριον ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΝ, διά τοϋ ο
ποίου έξέφρασε τά συγχαρητήριά του 
προς αύτόν καί τούς άνδρας τής Άνωτέρας 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Άνατ. Μα
κεδονίας διά τήν ΰπ’ αύτών συμπαρά- 
στασιν.

Τό Ήγουμενοσυμβούλιον τής Ίεράς 
Μονής τής Παναγίας Προυσιωτίσσης, δι’ 
έγγράφου του πρός τόν κ. ’Αρχηγόν 
Χωροφυλακής, έξέφρασε τά θερμά αϋτοϋ 
συγχαρητήρια καί τάς απείρους του εύχα- 
ριστίας διά τόν Διοικητήν τής Διοική- 
σεως Χωροφυλακής Εύρυτανίας καί τόν 
Διοικητήν τοϋ Άστυν. Τμήματος Καρ
πενησιού, οί όποιοι συνέβαλον είς τήν 
έπιτυχή διεξαγωγήν τών προσφάτων έορ- 
ταστικών έκδηλώσεων κατά τάς οποίας 
έπανηγύριζεν ή ιερά Μονή. Ή  συμβολή 
αύτών καί ή συνδρομή τών άνδρών τοϋ 
Άστυν. Τμήματος Καρπενησιού έβοή- 
θησαν τό Ήγουμενοσυμβούλιον ώστε καί 
ή κίνησις τών προσκυνητών ύπήρξεν 
άνετος καί ή διαμονή αύτών άρίστη.

Τόν παρελθόντα Αύγουστον, έπραγμα- 
τοποιήθησαν είς τήν Σιάτιστα διάφοροι 
έορταστικαί καί καλλιτεχνικαί έκδηλώσεις, 
τάς οποίας παρηκολούθησαν δλαι αί 
άρχαί τοϋ Νομοΰ Κοζάνης καί πολλοί 
έπισκέπται.

Τό ’Αστυνομικόν Τμήμα Σιατίστης 
συμβάλλον είς τήν έπιτυχή διεξαγωγήν 
αύτών, έλαβε τά ένδεικνυόμενα μέτρα 
τάξεως, τροχαίας καί άσφαλείας ώστε αί 
έκδηλώσεις αύται νά στεφθοΰν ύπό πλή
ρους έπιτυχίας.

Διά τήν συμβολήν τών οργάνων τοϋ 
Άστυν. Τμήματος Σιατίστης καί ιδιαι
τέρως τοϋ Διοικητοΰ αύτοΰ 'Υπομοι
ράρχου κ. Ίωάννου ΖΗΚΙΔΗ, έκτος άπό 
τά κολακευτικά σχόλια τά όποια έδημο- 
σιεύθησαν είς τάς έφημερίδας Θεσσαλο
νίκης καί Κοζάνης, ό Μητροπολίτης Σι- 
σανίου καί Σιατίστης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ό 
Δήμαρχος τής πόλεως καί λοιπαί προσω
πικότητες τής περιοχής έξεφράσθησαν 
κολακευτικώς καί άπέστειλαν σχετικάς 
έπιστολάς διά τών οποίων έξέφρασαν 
τά έλικρινή των συγχαρητήρια.

'Ο  Διοικητής τοϋ 'Υποκαταστήματος 
τής ’Εθνικής Τραπέζης Άξιουπόλεως, δι’ 
έγγράφου του πρός τήν Διοίκησιν Χωρο
φυλακής Κιλκίς, έξέφρασε τάς ευχαρι
στίας του διά τόν Άν]στήν κ. Άναστ. 
ΜΙΧΑΛΑΚΗΝ καί τόν 'Υπενωμοτάρχην 
κ. Κων]νον ΚΑΡΤΟΦΗΝ τοϋ Άστυν. 
Τμήματος Γουμενίσσης, διότι μέ υπερβο

λικόν ζήλον έπεδόθησαν είς τήν άνεύρεσιν 
άθιγγανίδος, ή οποία είχεν άποσπάσει 
κρυφίως χρηματικόν ποσόν άπό θυρίδα 
τής άνωτέρω Τραπέζης καί έξηφανίσθη.

'Ο κ. HERMAN THURINGER, Αύ- 
στραλός υπήκοος, δι’ έπιστολής του, έξέ
φρασε τάς εύχαριστίας του πρός τούς 
'Υπομ]ρχον κ. Κων]νον ΜΠΙΡΜΠΙΑΗΝ, 
’Ενωμοτάρχην κ. Χρήστος ΣΑΛΑ
ΜΟΥΡΑΝ καί Ύπεν]ρχην κ. Άνδρέα 
ΒΑΡΔΑΚΑΤΣΑΝΗΝ τοϋ Άστυν. Τμή
ματος Άμαλιάδος, οί όποιοι έντός τής 
ίδιας νυκτός κατά τήν όποιαν κατήγγειλε 
τήν κλοπήν άποσκευών του, συνέλαβον 
τήν δράστιδα καί άνεΰρον τάς κλαπείσας 
άποσκευάς του. Είς τήν έπιστολήν του, 
άναφέρει έπίσης, δτι έμεινε κατενθουσια- 
σμένος άπό τήν πρόθυμον άλλά καί άθό- 
ρυβον έξυπηρέτησιν έκ μέρους τών άνω
τέρω άνδρών τήν όποιαν σπανίως συ
ναντά κανείς σήμερον, καταλήγει δέ ό 
έπιστολογράφος, δτι τοιαΰται ένέργειαι 
συμβάλλουν κατά πολύ είς τήν προσέλ- 
κυσιν τουριστών είς τήν χώραν μας.

Ό  Δήμαρχος Λευκάδος κ. Άπόστ. 
ΦΑΤΟΥΡΟΣ δι’ έγγράφου του πρός τόν 
Διοικητήν Χωροφυλακής Λευκάδος, έξέ
φρασε τάς θερμάς εύχαριστίας αύτοΰ καί 
τών Δημοτών του, διά τήν συμβολήν καί 
τήν άμέριστον συμπαράστασιν τών άν
δρών τής Διοικήσεως Χωροφυλακής κατά 
τήν διάρκειαν τών έορτών «Λόγου καί 
Τέχνης», αί όποΐαι διεξήχθησαν προ
σφάτως είς τήν πόλιν τής Λευκάδος.

Ό  Δήμαρχος Ίωαννίνων κ. Κων]νος 
ΜΠΕΚΑΣ, δι’ έγγράφου του πρός τόν 
Άνώτερον Διοικητήν Χωροφυλακής ’Η 
πείρου Ταξίαρχον κ, Κων]νον ΣΩΤΗΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΝ, έξέφρασε τάς εύχαριστίας του 
διά τήν προσωπικήν συμβολήν αύτοΰ είς 
τήν έπιτυχίαν τών πολιτιστικών καί καλ
λιτεχνικών έκδηλώσεων «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 
76». Αί έκδηλώσεις αύταί έλαβον χώραν 
τό παρελθόν θέρος είς τήν πόλιν τών Ίωαν
νίνων μέ τήν συμμετοχήν πολλών άν- 
θρώπων τών γραμμάτων καί τών τεχνών 
καί τάς όποιας παρηκολούθησεν πλήθος 
έπισκεπτών έξ ολοκλήρου σχεδόν τοϋ 
έλλαδικοΰ χώρου.

Ό  κ. Φώτιος ΣΑΛΟΥΚΑΣ, δι’ έπι
στολής του έξαίρει τήν ψύχραιμον πράξιν 
τοϋ ’Ενωμοτάρχου κ. Γρηγορίου ΤΣΑ
ΛΙΟΥ, Διοικητοΰ τοΰ Σταθμοΰ Χωρο
φυλακής Μαργαριτίου Θεσπρωτίας, ό 
όποιος άψηφών τούς κινδύνους είσήλθεν 
έντός καιομένης δασώδους έκτάσεως καί 
άπηλευθέρωσεν αύτόν καί δύο συγχω
ριανούς του, οί όποιοι είχον παγιδευθή 
είς αυτήν. Ή  τοιαύτη γενναία πράξις 
άλτρουϊσμοΰ τοΰ άνωτέρω ’Ενωμοτάρ
χου, άναφέρει είς τήν έπιστολήν του, τιμά 
ιδιαιτέρως τήν Χωροφυλακήν, διότι έχει 
είς τούς κόλπους της δργανα μέ αισθή
ματα αγάπης καί φιλαλληλίας.

Τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον είς τό 
Γήπεδον τής ΙΙαναχαϊκής διεξήχθη φιλι
κός ποδοσφαιρικός γ-άγών μεταξύ τών 
’Εθνικών ομάδων Ελλάδος—’Ισραήλ. Ή  
Διοίκησις Χωροφυλακής Ά χαίας διά 
τών ληφθέντων συντόνων μέτρων τάξεως 
καί τροχαίας έξησφάλισεν άφ’ ένός μέν 
τήν ύποδειγματικήν τάξιν κατά τήν διεξα
γωγήν Ηοΰ ποδοσφαιρικόΰ άγώνος έντός 
καί έκτος τοΰ Γηπέδου, άφ’ έτέρου διά 
τών καταλλήλων μέτρων άσφαλείας άπε- 
φεύχθησαν έκνομοι ένέργειαι είς βάρος 
τής ξένης άποστολής. Διά τήν δραστηριό
τητα αύτήν τής Διοικήσεως Χωροφυ
λακής Άχαΐας, ή "Ενωσις Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Πατρών, δι’ έγγράφου της, 
πρός τό Άρχηγειον Χωροφυλακής έξέ
φρασε τά ειλικρινή συγχαρητήριά της. ’Εξ  ̂
άλλου δι’ έγγράφου της ή έν Άθήναις Πρεσ
βεία τοΰ ’Ισραήλ πρός τό Άρχηγειον Χωρο
φυλακής έξέφρασε τάς εύχαριστίας της 
διά τόν 'Υπομοίραρχογ κ. Νικ. ΓΑΛΑ- 
ΤΙΑΝΟΝ καί ’Ενωμοτάρχην κ. Νικ. 
ΡΟΥΣΣΗΝ οί όποιοι είχον τήν εύθύνην 
τής άσφαλείας τής ποδοσφαιρικής άντι- 
προσωπείας.

Είς τήν έφημερίδα «ΑΧΑΡΝΑΓΚΟΝ 
ΒΗΜΑ» έδημοσιεύθη έπιστολή τοΰ κ. 
Ίωάννου ΜΠΟΜΠΟΝΗ άναφερομένη 
είς τήν πρόθυμον έξωϋπηρεσιακήν συμπα- 
ράστασιν τής Ύποδ]σεως Μηχανοκι
νήτων Μονάδων Χωροφυλακής Προαστ. 
Πρωτευούσης, διά τήν διάσωσιν σοβαρώς 
κινδυνευσάσης γυναικός. Χάρις είς τό 
προσωπικόν ένδιαφέρον τοΰ Διευθυντοΰ της 
Άντισ]ρχου κ. Δημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 
μετεφέρθη αΰτη δι’ ύπηρεσιακοΰ αύτο- 
κινήτου καί συνοδείςι ίατροΰ τής ύπη- 
ρεσίας είς Νοσοκομειον. Είς τήν έπιστο
λήν του άναφέρονται έπίσης αί εύχαρι- 
στίαι καί ή άπεριόριστος άγάπη του πρός 
τήν Χωροφυλακήν, ή όποια προσφέρει 
άνιδιοτελώς πάντοτε τάς ύπηρεσίας της 
πρός τόν πολίτην.

Ό  κ. Βασίλειος ΤΖΑΡΑΣ, μέ τηλε
γράφημά του πρός τό Άρχηγειον Χωρο
φυλακής έξέφρασε έγκαρδίους εύχαρι- 
στίας διά τούς άνδρας τοΰ Τμήματος 
Τροχαίας Άλεξανδρουπόλεως, οί όπϊοοι 
μέ έξαίρετον υπηρεσιακήν προθυμίαν τόν 
συνέδραμον είς πρόσφαρτον τροχαϊον άτύ- 
χημα καί άνεκάλυψαν τόν έξαφανισθέντα 
ύπαίτιον οδηγόν ό όποιος άφησεν έπί 
τόπου θανασίμως τραυματισθέν άτομον.

Είς τά γραφεία τοΰ Περιοδικοΰ «ΕΠΙ- 
ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» έλή- 
φθη έπιστολή τοΰ ’Ενωμοτάρχου κ. Χρή
στου ΖΑΓΚΟΤΣΗ, διά τής όποιας έκ- 
φράζει μέσω τοΰ Περιοδικοΰ τήν εύγνω- 
μοσύνην καί τάς άπειρους εύχαριστίας 
πρός τούς κ.κ. Συντ]ρχην Γεώργ. ΡΑΛ- 
ΛΗΝ, Ταγμ[ρχην Διον. ΜΠΙΜΠΗΝ, 
Άνθ]ρχον Δημ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΝ, Ύπε-
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νωμοτάρχας Άντών. ΜΠΑΝΟΝ καί 
Not. ΔΡΟΣΟΝ καί τούς Χωροφύλακας 
Θεόδ. ΚΑΛΑΜΑΡΗΝ καί Κων]νον ΠΑ- 
ΠΑΔΟΤΚΑΝ, διότι μέ στοργική άγάπη 
τον συνέδραμον όταν ή σύζυγός του έκιν- 
δύνευσεν έξ άκατασχέτου αιμορραγίας. 
’Εκτός τής στοργικής παρουσίας των 
άνωτέρω, πολλοί συνάδελφοι προσέτρεξαν 
είς τό Γενικόν Νοσοκομεϊον Λαρίσης, 
όπου μετεφέρθη ή ασθενής καί προσέφερον 
έθελουσίως αρκετήν ποσότητα αίματος 
διά τήν σωτηρίαν της.

'Όπως άνεγράφη καί είς τό προηγού- 
μενον τεύχος τοϋ Περιοδικού, οί Σπου- 
δασταί τής ’Ακαδημίας Οικονομικής ’Α
στυνομίας ’Ιταλίας πραγματοποιοϋντες 
εκπαιδευτικόν ταξίδιον έπεσκέφθησαν καί 
τήν Ελλάδα. Κατά τήν έδώ παραμονή 
των έπεσκέφθησαν τάς Σχολάς Χωρο
φυλακής ’Αθηνών καί ένημερώθησαν 

υπό άρμοδίων ’Αξιωματικών διά συναφή 
θέματα. Έπιστρέψαντες είς τήν ’Ιταλίαν, 
ό Διοικητής αύτής άπέστειλεν έπιστολήν 
είς τόν κ. ’Αρχηγόν τοϋ Σώματος, διά 
τής όποιας έξέφρασε τάς προσωπικάς 
αΰτοϋ καί τών σπουδαστών ’Αξιωματικών 
θερμάς εύχαριστίας διά τήν έξαίρετον 
υποδοχήν, ή όποια τούς έπεφυλάχθη κατά 
τήν μετάβασίν των είς τάς Σχολάς Χωρο
φυλακής καί διά τήν συμπαράστασιν, ή 
οποία τούς έπεδείχθη κατά τήν διάρκειαν 
τής έν Έλλάδι παραμονής των. Διά τής 
ιδίας έπιστολής άπευθύνει έγκάρδιον χαι
ρετισμόν αύτοϋ καί τών σπουδαστών 
’Αξιωματικών πρός όλους τούς άνδρας 
τοϋ Σώματος τούς οποίους έγνώρισαν.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ο , Φ . Χ .  

*■*- Ε Β Ρ Ο Υ

'Ο Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χω- 
φυλακής Ν. "Εβρου, Δικηγόρος κ. Κων] 
νος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, κατόπιν προ
σωπικών έπαφών τάς όποιας είχε μέ 
παράγοντας τοϋ Έρυθροΰ Σταυροΰ έλα- 
βεν έξ αύτοϋ 120 δέματα μέ είδη ρουχι- 
σμοΰ καί παιγνιδίων.

’Εν συνεργασία μετά τοϋ Διοικητοΰ 
Χωροφυλακής "Εβρου Συνταγματάρχου 
κ. Βασ. Μ Π I θ  Α, τά δέματα, αυτά 
προωθήθησαν είς χωρία τής παραμε
θορίου περιοχής 'Έβρου καί διενεμήθησαν 
ύπ’ αυτών είς μαθητάς Δημοτικών Σχο
λείων. Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον 
άπό τήν διανομήν, είς τό άκριτικόν 
χωρίον Νίψη.

Δόκιμοι ’Αξιωματικοί προσφέρουν αϊμα

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, συνέχιζον 
τήν παράδοσιν τών άλτρουϊστικών του 
προσφορών πρός τό κοινωνικόν σύνολον 
τήν οποίαν μέ ίεράν πίστην ακολουθεί 
κατά τήν διάρκειαν τών 143 χρόνων τής 
ζωής του, εύρέθη καί πάλιν είς τήν εύχά- 
ριστον θέσιν νά προσφέρη αίμα διά 
τήν σωτηρίαν νεαρών βλαστών τής κοι
νωνίας μας, τά όποια πάσχουν άπό τήν 
Μεσογειακήν άναιμίαν (Cooley). Οΰτω 
τήν 5-10-1976 έπεσκέφθη τήν Σχολήν 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής, ειδικόν συ- 
νεργεϊον τοϋ Έλληνικοΰ Έρυθροΰ Σταυ
ροΰ καί έλαβεν ικανήν ποσότητα αίματος 
έκ Δοκίμων ’Αξιωματικών, οί όποιοι 
οίκειοθελώς προσεφέρθησαν συμπαρι- 
στάμενοι είς τήν σταυροφορίαν τής ένι-

σχύσεως τοϋ προγράμματος αιμοδοσίας 
διά τήν σωτηρίαν τών παιδιών αυτών.

Ή  άλτρουϊστική χειρονομία τών Δο
κίμων ’Αξιωματικών, άντανακλα είς τήν 
εύρυτέραν πρωτοβουλίαν τοϋ ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής διά τήν στοργήν καί τήν 
άγάπην του πρός τόν Έλληνα πολίτην. 
Ή  συμπαράστασις τοϋ Σώματος τής 
Χωροφυλακής είς τήν προσπάθειαν τής 
πολιτείας διά τήν έξεύρεσιν αίματος πρός 
έπιτυχή άντιμετώπισιν τής νόσου (Coo
ley), άποτελει τίτλον τιμής δι’ αύτό, διότι 
είς τούς κόλπους του υπηρετούν άνιδιο- 
τελεϊς έθελονταί αίμοδόται. Είς τήν φωτο
γραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν αιμοδο
σίαν.

’Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

' ϊπ ό  τοϋ Ταγματάρχου κ. Παναγιώτου 
ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΑΔΗ, ΰπηρετοΰντος είς 
τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής, (Δ[νσις 
Όργανώσεως) έξεδόθη βιβλίον ύπό τόν 
τίτλον «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ 
ΔΙΚΑΙΟΝ», είς τό όποιον περιέχεται ή 
κατ’ άοθρον έρμηνεία τοϋ ούσιαστικοΰ 
μέρους τοϋ Στρατιωτικού Ποινικού Κώ
δικας (άρθρα 1—122).

Είς τό κείμενον τών έρμηνευομένων 
διατάξεων παρατίθεται ή συναφής νομο
λογία (άποφάσεως κοινών ποινικών καί 
στρατιωτικών δικαστηρίων, γνωμοδοτή- 
σεως Εισαγγελέων, Επιτρόπων, Νο
μικού Συμβουλίου τοϋ Κράτους κ.λ.π.), 
ώς καί αί συναφείς διατάξεις τών οργα
νικών ■ νόμων καί κανονισμών Χωροφυ
λακής ώστε τό βιβλίον τοϋτο νά άποβαίνη 
λίαν χρήσιμον βοήθημα διά τούς άνή- 
κοντας ιδία είς τήν Χωροφυλακήν.

Τιμή έκάστου άντιτύπου δραχμαί έκα- 
τόν πεντηκοντα (150).

Οί ένδιαφερόμενοι δύνανται νά άπευ- 
θύνωνται άπ’ ευθείας είς τόν συγγραφέα 
(Τηλέφωνα 59-09-861, 32-36-726^ ή είς 
τήν διεύθυνσιν: Ηπείρου 24 Χαϊδάρι).

Τό κατάστημα Χρυσοχοΐας —Ώρολο- 
γοποιΐας Άφών Νικολάου καί’Αντωνίου 
ΚΑΛΙΤΣΗ, Εμμανουήλ Μπενάκη 24 
ΑΘΗΝΑΙ, προσφέρει είς τούς άνδρας 
τοϋ Σώματος άπαντα τά είδη του (ωρο
λόγια είδη χρυσοχοΐας καί άργυρά) μέ 
ϊκπτωσιν άπό 12—20% ή καί μέ δόσεις.

Τό κατάστημα Νεωτερισμών, Άφών 
ΚΟΤΡΚΟΤΝΤΗ, Τσαμαδοΰ 16 καί Ε 
θνικής ’Αντιστάσεως ΠΕΙΡΑΙΑ, προ
σφέρει είς τούς άνδρας τοϋ Σώματος 
’Ανδρικά—Γυναικεία—Παιδικά είδη νε
ωτερισμού, μέ ϊκπτωσιν 20%  ή μέ ευκο
λίας μετά ΙΟμηνον έξόφλησιν.

Τό Κατάστημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΕΞ Γε
ωργίου ΓΟΤΛΑ καί ΣΙΑ Π. Μελά 22α 
Ά νω  Χαραυγή ’Αττικής προσφέρει ’Η
λεκτρονικόν Σύστημα Αύτομάτου Συ
ναγερμού κατάλληλον διά τήν άσφάλειαν, 
αύτοκινήτων, οικιών καί καταστημάτων, 
εις τούς άνδρας τοϋ Σώματος μέ έκπτωσιν 
50% καί μέ δωρεάν τοποθέτησιν. Τηλ. 
9730.130

Τά προσφάτως έκδοθέντα ΑΠΑΝΤΑ 
τοϋ συγγραφέως Τίμου Μ ΩΡΑΡΤΙΝΗ 
διατίθενται ύπό τής κ. Μαρίας Χας Τί
μου Μ ΩΡΑΡΤΙΝΗ Σπάρτης 2 ΑΘΗΝΑΙ, 
πρός τήν όποιαν δύνανται άπ’ ευθείας νά 
άπευθύνωνται οί ένδιαφερόμενοι διά τήν 
προμήθειαν τούτων.

Έ  π  ι μ έ λ e ι α : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, Ά νθυπασπιστής
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Ν Ε Ε Σ  Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Ε Σ  

ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ  

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Εξάρθρωση σπείρας 
εμπόρων τοΰ λευκοΰ 

θανάτου.

'Ύστερα, λοιπόν, άπό τήν άποκάλυψη 
τού δικτύου των χασισεμπόρων, άπό τις 
Υπηρεσίες ’Ασφαλείας της Μεγαλονήσου 
καί τήν σύλληψη των Γάλλων «διακινη- 
τών»τοϋ εΐδους, μία δεύτερη σπουδαία 
έπιτυχία, πάνω στο ίδιο άκριβώς άντικεί- 
μενο, άπό την Υποδιεύθυνση ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης, ήλθε νά όλο- 
κληρώση τήν έπίμοχθη καί έξαντλητική 
προσπάθεια των Υπηρεσιών Χωροφυλα
κής, στην έξάρθρωση κάθε παρόμοιας 
σπείρας έμπόρων του «λευκοΰ θανάτου». 
Καί ή υπόθεση αύτή ξεκινά μέν άπό τήν 
Κρήτη, άλλά έξελίσσεται καί άναπτύσσε- 
ται στήν «ένδοχώρα», μέ πρωταγωνιστές 
καί «κομπάρσους» τήν μεγάλη μάστιγα
τής.........συνομοταξίας των «θυτών καί
θυμάτων» πού καταπιάνονται μέ τά 
ναρκωτικά. Χωρίς, λοιπόν, νά έχει έντο- 
πισθή άκριβώς τό σημείο πού εύδοκιμοϋσε 
τό χασίς στήν Κρήτη, ωστόσο «άνθιζε» 
καί άπέδιδε καλά κέρδη στους έμπόρους 
πού τό «μοσχοπουλοϋσαν» στήν ’Αθήνα. 
Ή  μεγάλη δραστηριότητά τους, όμως, 
άνεκόπη άπό τούς άνδρες τοΰ Τμήματος 
Ναρκωτικών τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης, οί όποιοι 
άπεκάλυψαν ολόκληρο τό καταχθόνιο σχέ
διο τοΰ δικτύου, καθώς καί τά έπίσημα 
ή «ύπό κατασκευή» μέλη του, άφοΰ προη
γουμένως εξέθεσαν σέ άμεσο κίνδυνο τήν 
ζωή τους, έμφανιζόμενοι στούς πρωτα
γωνιστές τής σπείρας σάν υποψήφιοι 
άγοραστές. Τό ραντεβού τό έκλεισαν 
έξω άπό τήν Κόρινθο, όπου οί έμποροι 
είχαν μέσα στό αύτοκίνητό τους Ι.Χ. 
’Επιβατικόν μάρκας "Οπελ (ΒΒ 9706), 
πού το είχαν μετατρέψει για τήν περίπτω
ση σέ ταξί, πέντε κιλά χασίς καί ένα και- 
νουργέστατο πιστόλι τύπου «Βάλτερ» μέ 
εφεδρικές δεσμίδες καί πολλά φυσίγγια. 
Τό ταξί, λοιπόν, μέ τό εμπόρευμα είχε 
σταθμεύσει κανονικά στό 96ο χιλιόμετρο 
τής ’Εθνικής όδοϋ ’Αθηνών—Πατρών, 
έξω άπό τήν Κόρινθο καί οί δύο επιβάτες 
του περίμεναν τούς «έμπόρους», στούς 
όποιους θά τό διέθεταν «λιανικώς».
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Οί................χασισοχονδρέμποροι ήταν οί
Βασίλειος Γ. Καστρινάκης, 35 έτών 
καί Βασίλειος Γ. Κουτάλάς 41 έτών, οί 
όποιοι όπως γράψαμε ήδη είχαν μετα
τρέψει τό αύτοκίνητό τους σέ ταξί μέ 
ειδικό ταξίμετρο καί κανονικό σήμα.
Στήν συνέχεια ήλθαν οί δύο.........χασισο-
λιανέμποροι, οί όποιοι ήταν ’Αξιωματικοί 
Χοίροφυλακής τής Ύποδιευθύνσεως ’Α
σφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, πού 
είχαν ύποδυθεϊ τούς πραγματικούς έμπό
ρους, Γεώργιο Παναγούλη ή 11 αναγόπου- 
λο, 31 έτών, καί τον Δημήτριο Παπαδό- 
πουλο 35 έτών, άπό τό Βαρθολομιό—’Η 
λείας καί οί δύο, οί όποιοι είχαν συλληφθεϊ 
άπό τήν Υπηρεσία μας, γεγονός πού δέν 
έγνώριζαν οί δύο χασισέμποροι πού περίμε
ναν στό δρόμο. Έ τσ ι άντί για τούς δύο 
«έμπόρους» πήγαν στό ραντεβού ό Μοί
ραρχος κ. Καρτσωνάκης καί ό Υπομοί
ραρχος κ. Ράπτης πού συνέλαβαν τούς 
Καστρινάκη καί Κουτάλά. ’Από τήν έρευ
να πού έκαναν στό πόρτ—μπαγκάζ τοΰ 
«ταξί» βρήκαν 5 κιλά χασίς σέ φούντα 
καί τό πιστόλι. Ά πό τήν άνάκριση διεπι- 
στώθη ότι τό «πράμα» οί Καστρινάκης 
καί Κουτάλάς άγόρασαν στήν Κρήτη, 
όπου τό καλλιεργούσαν άλλα μέλη τής 
σπείρας, ειδικευμένα στήν παραγωγή τοΰ. 
είδους. ’Έπειτα άπό έντατικές άναζητή- 
σεις καί συνεχή παρακολούθηση έντοπί- 
σθησαν καί οί καλλιεργητές, καθώς καί
ολόκληρη ή .........πρωτογενής παραγωγή
τους, τήν όποια διέθεταν στούς συλλη- 
φθέντες συντοπίτες χονδρεμπόρους. Αύτή 
πάλι, μέ τήν σειρά τους, τήν μετέφεραν 
στήν Αθήνα καί τήν πωλοϋσαν σέ διά
φορους «διαμεσολαβητές», μεταξύ τών 
όποιων συμπεριλαμβάνοντο καί ό Πανα- 
γούλης ή Παναγόπουλος μαζί μέ τον Πα- 
παδόπουλο. Οί δύο τελευταίοι είχαν συλ- 
ληφθή λίγο προτίτερα άπό άνδρες τής 
Ύποδ[νσεως Ασφαλείας Προαστίων, στήν 
πλατεία Κολωνακίου μέσα στήν ύπ’ άριθ. 
ΕΒ 7080 «Μερσεντές» όπου είχαν άπο- 
κρύψει έπίσης 300 γραμμάρια χασίς, 
ένώ στό σπίτι τοΰ Παπαδοπούλου στήν όδό 
Παιωνίου 18 στήν Αθήνα, βρέθηκαν 
άλλα 400 γραμμάρια.

Μέ τήν άποκάλυψη, λοιπόν, καί τήν 
σύλληψη τών μελών τής καινούργιας σπεί
ρας κλείνει ένα θλιβερό κεφάλαιο τής 
έξοντωτικής προσπάθειας, πού έχουν άνα- 
λάβει οί Υπηρεσίες Χωροφυλακής στον 
τομέα τής διώξεως τών έμπόρων τοΰ 
όλέθρου καί τής συμφοράς. Άραγε, όμως, 
θά σταματήση ποτέ τό κακό αύτό; Ά ς  
τό έλπίσωμε.............

Έξιχνίαση μεγάλης 
διαρρήξεως.

Ή  δεύτερη μεγάλη έπιτυχία τής Ύπο- 
διευθύνσεως Ασφαλείας Προαστίων Πρω
τευούσης ήταν ή έξιχνίασις τής καλοσχε- 
διασμένης διαρρήξεως σέ «στύλ ριφιφί», 
πού διεπράχθη τόν περασμένο ’Ιούλιο, 
στή βίλλα τού πρώην Διοικητοϋ τής

’Εθνικής Τραπέζης, κ. Χρήστου Ά χή, 
στό Κεφαλάρι. Ή  συγκομιδή άπό τό 
«μεγάλο κόλπο τής σαιζόν» ήταν πλου
σιοπάροχη καί άπό πάσης πλευράς έπιτυ- 
χημένη καί ικανοποιητική, γιατί περιλάμ
βανε όλη τήν ποικιλία τών άξιών, πού 
κυκλοφορούν στήν Ελλάδα καί τό έξωτε- 
ρικό: χρυσά κοσμήματα μέ πετράδια, 
άσημένια μαχαιροπίρουνα, χαρτονομίσμα
τα—ήμεδαπά καί άλλοδαπα—καί άρκετά 
κιλά χρυσές λίρες, συνολικής άξίας έξη 
περίπου έκατομμυρίων δραχμών. Ή  
σύλληψη τής έμπνεύσεως τοΰ μεγάλου 
«κόλπου» οφείλεται στον πρώην προ
σωπικό οδηγό τοΰ κ. Ά χή , Αθανάσιο 
Παρασκευόπουλο, 31 χρόνων, πού είναι 
άπό 8ετίας μόνιμος υπάλληλος τής ’Εθνι
κής Τραπέζης. Αυτός λοιπόν, πρότεινε 
στούς άδελφούς Χαράλαμπο καί Δημή- 
τριο Σολωμό (24 καί 21 χρόνων άντιστοί- 
χως) νά τολμήσουν τό μεγάλο «σάλτο» 
καί νά γδύσουν τό παραφορτωμένο χρυ
σωρυχείο τοΰ τέως Διοικητοϋ, έπειδή 
έγνώριζε, μέ άκρίβεια καί μέ κάθε λεπτο
μέρεια, τήν διαρρύθμιση τής Βίλλας τοΰ 
παλιού «άφεντικοϋ» του. Καί άμ’ έπος, 
άμ’ έργον. Μόλις έπληροφορήθη τόν χρόνο 
τών διακοπών του στό Πήλιο, ειδοποίησε 
καί τά άλλα δύο μέλη τής συντροφιάς, ότι 
μπορούν πλέον, έλεύθερα καί άνενόχλητα, 
νά εισχωρήσουν στήν βίλλα. Πράγματι 
ή καταδρομική έπιχείρηση έγινε μία ήσυχη 
καί ήρεμη καλοκαιριάτικη νύχτα. Οί 
δράστες έσπασαν τις γρίλλιες τοΰ νοτιο
δυτικού παραθύρου καί στήν συνέχεια 
μπήκαν μέ εύκολία στό έσωτερικό, όπου 
καί βρέθηκαν στό μεγάλο «λίβιγκ—ρούμ». 
Άφοΰ άναστάτωσαν, κυριολεκτικά, τήν 
βίλλα, βρήκαν στό τέλος τό άναζητούμενο 
μικρό χρηματοκιβώτιο, πού ήταν προσε
κτικά έντοιχισμένο στόν δυτικό τοίχο 
καί καλυμμένο μέ έναν ζωγραφικό πίνακα. 
Τό άνοιξαν μέ εύκολία καί βρήκαν μέσα 
τις 2.520 λίρες, κατά τόν ισχυρισμό τού 
κ. Ά χή , ή τις 1.500 κατά τήν ομολογία 
τών διαρρηκτών. ’Εκεί βρήκαν έπίσης 
καί τά πολύτιμα κοσμήματα, μεταξύ τών 
όποιων ήταν έναμπριγιάν, ένα σμαράγδι καί 
ένα φύλλο άπό χρυσό μέ ζαφείρια. Στήν 
συνέχεια φόρτωσαν τόν θησαυρό στό Ι.Χ. 
αύτοκίνητό τού κυρίου τραπεζικού υπαλ
λήλου καί τόν πήγαν στό σπίτι τών άδελ- 
φών Σολωμοΰ, στά Ά νω  Βρηλίσια, 
όπου τόν έθαψαν στόν κήπο. Μετά άπό 
τρεις ήμέρες συναντήθηκαν «έκ νέου», 
άλλά αύτή τήν φορά γιά τήν μοιρασιά 
τής λείας. Μετά πάλι χωρίστηκαν καί 
άκολούθησε, όπως καί πρώτα, ό καθένας 
τόν δρόμο του, οπωσδήποτε όμως κατά
πολύ πλουσιώτερος.........  τουπετζής καί
άεράτος!

Ή  ρευστοποίηση τών λιρών άρχισε 
άπό τόν μικρότερο τής παρέας, τό Δημή- 
τρη Σολωμό, 21 χρόνων, πού άλλαξε τις 
λίρες καί πήρε τριακόσια «ζωντανά» 
χιλιάρικα, τά όποια καί κατέθεσε ή μη
τέρα του στό ταχυδρομικό ταμιευτήριο 
τοΰ Χαλανδρίου. Αύτή μόλις είχε έλθει 
στήν Αθήνα άπό τήν Δημητσάνα μαζί 
μέ τόν Ιίχρονο άρρωστο γιό της, γιά νά
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τον βάλη σέ νοσοκομείο για θεραπεία, 
καί δέν έγνώριζε μέ πιο τρόπο είχε έξοι- 
κονομήσει τόσα χρήματα ό άλλος γιός της. 
Οί υπόλοιποι δύο τής συμμορίας σπατά- 
λησαν ένα μέρος άπό τό μερίδιό τους σέ 
διάφορες διασκεδάσεις καί στον 'Ιππό
δρομο. Ά πό τήν έρευνα πού έγινε στο 
σπίτι τοϋ Παρασκευόπουλου, στόν Περισ
σό, βρέθηκαν 83.000 δραχμές, 99 λίρες 
καί άλλα τιμαλφή. 'Ο Χαράλαμπος Σολω
μός, ό επιλεγόμενος «Μπάμπης», διεκρίνε- 
το πάντοτε γιά τό άποταμιευτικό του πνεύ
μα καί δέ πείραξε τό μερίδιό του. Λίρες 
καί κοσμήματα τα τοποθέτησε σέ μία ντα- 
μιζάνα, τήν άσφάλισε εξωτερικά μέ αδιά
βροχο καί την βύθισε στο βόθρο τοϋ 
σπιτιού του. ’Εκεί την βρήκαν άθι
κτη, νταμιζάνα καί θησαυρό, οί 
άνδρες τής 'Υποδιευθύνσεως ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης, οί όποιοι 
κινήθηκαν εύστοχα καί συντονισμένα, 
σύμφωνα μέ τις οδηγίες καί τήν προσω
πική έπίβλεψη τοϋ Διευθυντοϋ των.

’Έτσι, λοιπόν, μέ τήν υπόθεση τής 
διαρρήξεως Ά χή , πού άσχολήθηκε έκτε- 
ταμένα ό ήμερήσιος καί περιοδικός τύπος, 
καθώς καί τα λοιπά μέσα ένημερώσεως, 
τά όποια σημειωτέου καί έδωσαν εκτετα
μένη περιγραφή τοϋ έπιτυχημένου καί 
δεξιοτεχνικοΰ χειρισμού τοϋ όλου θέμα
τος άπό τήν 'Υποδιεύθυνση ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης, κλείνει ένα 
μεγάλο κεφάλαιο στόν τομέα Δημοσίας 
’Ασφαλείας, πού έχει άναλάβει ή 'Υπηρε
σία αυτή σέ ολόκληρη τήν δικαιοδοσία 
της: στά Προάστια καί τήν υπόλοιπη 
’Αττική.............

«Όπλεμπόριο» ή νέα 
άσχολία των παρανόμων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ έχει γίνρι πολύ τοϋ.........
συρμοϋ στήν χώρα μας ή εμπορία άπό 
άλλοδαπούς, αλλά καί άπό λίγους ήμεδα- 
πούς, όπλισμοΰ διαφόρων ποικιλιών καί 
ποιοτήτων, στις όποιες περιλαμβάνονται 
μακρύκαννα καί βραχύκαννα όπλα, περί
στροφα, χειροβομβίδες, φυσίγγια καί άλ
λα είδη πολεμικού ύλικοϋ, πού περισσότε
ρο τά άναγκαιοΰν ή προκάλυψη καί οί γραμ
μές τών «πρόσω», παρά ή ήπειρωτική 
χώρα. Ωστόσο τό παράνομο καί παράλογο 
συνάμα κέρδος τών άδίστακτων κακο
ποιών έμπορων, μετά άπό τά ναρκωτικά, 
τά διαβατήρια τής γραφικής «’Αντίγκουα», 
τήν λαθραία εισαγωγή πολυτελών αύτο- 
κινήτων, «έλάνσαραν» τελευταία τό όπλε
μπόριο πού άμέσως άπέκτησε τούς φανα
τικούς οπαδούς του καί τούς πλέον θερ
μούς θιασώτες. ’Αλλά καί αυτή ή έπιχεί- 
ρηση «προσέκρουσε καί συνετρίβη» στήν 
κυριολεξία, στο άδιαπέραστο φράγμα 
τών Υπηρεσιών ’Ασφαλείας Χωροφυ
λακής, μέ προεξάρχουσες τις 'Υποδιευ
θύνσεις ’Ασφαλείας Προαστίων Πρω
τευούσης καί Θεσσαλονίκης, πού πρόσφα
τα άνεκάλυψαν λαθραία εισαγωγή καί 
παράνομη κατοχή όπλων, τά όποια κατέ- 
σχεσαν καί συνέλαβαν τούς δράστες. 
Ή  πρώτη έπιτυχία ήταν ή άποκάλυψη 
φορτίου μέ 102 λαθραία πιστόλια, Τσε
χοσλοβακικής κατασκευής, πού ήταν κρυμ
μένα στο μοτορσίπ «Ρεγγίνα» στό Πει
ραιά. Τό πλοίο είχε έλθει άπό τό Λιβόρνο 
τής ’Ιταλίας καί ήταν έλλιμενισμένο στό 
λιμάνι τοϋ Πειραιά δύο ολόκληρους μήνες. 
Τά όπλα μετέφεραν σέ κρύπτη τοϋ πλοίου
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’Αξιωματικοί τής Ύποδ]νσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης οί 
όποιοι σννέβαλαν στήν άνακάλνφη τών δραστών τής μεγάλης διαρρήξεως μέ τά 
κατασχεθέντα εις χεϊρας τών σνλληφθέντων νομίσματα και τιμαλφή (άνω). 
Τά κατασχεθέντα εις χεϊρας τών αλλοδαπών λαθρεμπόρων πιστόλια ( κάτω).

τέσσαρις Αιγύπτιοι οί Ίμπραήμ Μω· 
χάμετ Χασάν, 30 χρόνων, Μωχάμετ 
Άλή τοϋ Μωχάμετ, 29 χρόνων Χαμάντ 
Νόβ ή Όνάλ τοϋ Χασάν, 53 χρόνων, καί 
Ναμπήλ Σουλεϊμάν, 21 χρόνων, οί όποιοι 
καί συνελήφθησαν. Μαζί μέ τούς 4 Αιγύ
πτιους συνελήφθησαν καί οί Νικόλαος 
Κολύχας, πλοίαρχος καί Μηνόδωρος Βε- 
ζυρτζής μηχανικός τοϋ «Ρεγγίνα». Οί 
Αιγύπτιοι λαθρέμποροι έπεσαν στήν κα
λοστημένη παγίδα πού τούς είχαν στήσει 
οί άνδρες τής 'Υποδιευθύνσεως ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης, καί 
συνελήφθησαν τήν στιγμή που δια
πραγματεύονταν νά πωλήσουν τά πιστό
λια στόν 'Υπομοίραρχο κ. Νικόλαο Ράπτη 
καί τον ’Ενωμοτάρχη κ. Λιανό, που εμφα
νίσθηκαν σάν άγοραστές.

Ή  νέα αύτή μεγάλη έπιτυχία τής 
Χωροφυλακής, σέ έναν πολύ εύαίσθητο 
καί τρομερά επικίνδυνο τομέα διακινήσεως,

διαθέσεως καί γενικώτερα έμπορίας όπλων 
ή άλλων ειδών όπλισμοΰ, συνεκίνησε βαθύ
τατα τούς φιλόνομους καί νομοταγείς πο
λίτες καί έδραίωσε τά αισθήματα ασφα
λείας καί συμπάθειας τοϋ 'Ελληνικού 
κοινοΰ προς τις 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής 
τής χώρας, οί όποιες έπαγρυπνοΰν, γιά 
τήν έξασφάλιση καί διατήρηση τής ήρε- 
μίας καί τής τάξεως, σέ ολόκληρο τον 
έλλαδικό χώρο. Γιά τήν έπιτυχία αύτή, 
ή όποια έπραγματοποιήθη άπό τήν Χωρο
φυλακή στήν μεγάλη πόλη τοϋ Πειραιώς, 
πού άνήκει σέ άλλους φορείς άστυνομεύ- 
σεως καί λιμενικής έποπτείας, άνεφέρθη- 
σαν μέ έκτεταμένα ρεπορτάζ καί ευμενέ
στατα σχόλια άπό τον τύπον καί τά λοιπά 
μέσα μαζικής ένημερώσεως, τά όποια 
καί έπλεξαν τό εγκώμιο τών άνδρών μας 
γιά τις άλλεπάλληλες καί εντυπωσιακές 
έπιτυχίες τους.

Γ Ε Ω Ρ ΓΙΟ Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ : Άνθυπασττιστής Χωροφυλακής.
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ΕΠΙΛΟΣΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΥΤΟΑΙΥΙΥΝΗΣ

Τήν Ιην Νοεμβρίου έ. ϊ. είς τάς έγκαταστάσεις τοϋ 
Είδικοϋ Σχολείου Σωματικής ’Αγωγής Χωροφυλακής, 
έλαβε χώραν τελετή, κατά τήν οποίαν δ ’Αρχηγός τοϋ 
Σώματος, ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος ΚΟΤΤΣΙΑΝΑΣ, 
έπέδωσε τά πτυχία εις τούς έκπαιδευθέντας άνδρας, οί 
όποιοι παρηκολούθησαν μαθήματα μεθόδων αύτοαμύνης 
(Τζούντο—Καράτε).

Εις τήν τελετήν πάρέστησαν οί Α' καί Β' 'ϊπαρχηγοί 
Χωοοφυλακής, 'Υποστράτηγοι κ.κ. Άγησ. ΚΩΝΣΥΑ- 
ΝΤΟΥΔΑΚΗΣ καί Διον. ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, οί Α' καί Γ' 
Έπιθεωρηταί 'Υποστράτηγοι κ. Παναγ. Ψ Α ΡΡΗ Σ καί 
Μιλτ. ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ, 6 Διευθυντής τής Διευθύνσεως 
Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης, οί Διευθυνταί των 
Διευθύνσεων τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής καί άλλοι 
ανώτατοι καί άνώτεροι ’Αξιωματικοί τοϋ Σώματος.

Κατ’ άρχάς ό Διοικητής τής Σχολής 'Οπλιτών Χωρο
φυλακής, Ταξίαρχος κ. Άνδρ. ΙΙΐΠ Π Α Σ, ηύχαρίστησε 
τήν ήγεσίαν τοϋ Σώματος διά τό έπιδειχθέν άμέριστον 
ενδιαφέρον—-εις τδ όποιον άλλωστε οφείλεται ή ΐδρυσις 
τοϋ είδικοϋ τούτου σχολείου—καί άνέλυσε τούς σκοπούς, 
πού έπέβαλον τήν δημιουργίαν του, καθώς καί τήν άξίαν 
των γνώσεων αύτοαμύνης, είς τούς άνδρας τοϋ Σώματος. 
Τέλος άνέφερεν ότι είς τάς μεθόδους αύτοαμύνης έξε- 
παιδεύθησαν 21 σειραί καί συμμετέσχον 890 ’Αξιωμα
τικοί, 'Υπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες, υπέβαλε δέ 
τήν πρότασιν όπως είς αύτάς έκπαιδευθοΰν όλοι οί άνδρες 
τοϋ Σώματος, έάν τοϋτο καταστή δυνατόν.

’Εν συνεχεία ώμίλησεν ό Ταγματάρχης κ. Γεώργ. 
ΦΛΕΣΣΑΣ, ό όποιος άνεφέρθη είς τήν τεχνικήν των 
μεθόδων αύτοαμύνης καί παρουσίασε, μέ εξαιρετικήν 
επιτυχίαν, είς τούς παρευρεθέντας, διαφόρους θεαματικάς 
φάσεις, μέ τήν συμμετοχήν 30 άνδρών, οί όποιοι έπε- 
λέγησαν μεταξύ των έκπαιδευθέντων.

Είς τήν επιτυχίαν τής έκπαιδεύσεως καί είς τήν ικα
νοποιητικήν έπίδοσιν των άνδρών συνέβαλον άποφασιστι- 
κώς οί έκπαιδευταί τής Σχολής Ταγματάρχαι κ.κ. Κων. 
ΤΣΕΛΙΚΗΣ, Γεώργ. ΦΛΕΣΣΑΣ καί ό Μοίραρχος 
κ. Χρ. ΚΩΣΤΟΚΑΝΕΛΗΣ οί όποιοι τυγχάνουν κάτο
χοι τής μαύρης ζώνης (Ντάν 1), τής μεγαλυτέρας δη
λαδή τιμητικής διακρίσεως τοϋ αθλήματος.

Μετά τήν έπίδειξιν, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγος κ. Νικόλαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ, ηύχαρίστησεν 
όλους εκείνους, οί όποιοι συνετέλεσαν εις τήν επιτυχή 
έκπαίδευσιν καί ακολούθως έπέδωσε τά πτυχία είς τούς 
έκπαιδευθέντας καθώς καί τάς ζώνας τάς οποίας κατέ- 
κτησαν, έπηκολούθησε δέ δεξίωσις τών παρευρεθέντων 
είς άτμόσφαιραν έγκαρδιότητος.
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ΕΧΟΛΗ ΧΟΡΟΟΜΗΙ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τήν ΙΟην ’Οκτωβρίου τ.έ. ό 'Αρχηγός Χωροφυ- 
λακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανάς με- 
τέβη εις Κρήτην καί/έπεθεώρησε τό λειτουργούν εις 
Ρέθυμνον Παράρτημα τής Σχολής Χωροφυλακής ‘ 
όπου έκπαιδεύονται, παραλλήλωςμέέκεϊνοτής Ρόδου ■#&>/{ 
Δόκιμοι Χωροφύλακες. Τόν κ. ’Αρχηγόν ένημέρωσεν i  f  
έπί τ(5ν άκολουθουμένων μεθόδων έκπαιδεύσεως ό 
Διοικητής τού Παραρτήματος Άντισυνταγματάρχης !$$%; 
κ. Νικ. Γαρνέλης καί οί άρμόδιοι ’Αξιωματικοί. Ό  
κ. ’Αρχηγός έπεθεώρησε μετά ταύτα τάς έγκαταστάσεις ’ 
τής Σχολής καί τούς έκπαιδευομένους Δοκίμους καί ύ; J «ςή

ι ' · :ΎΛ''ύέδωσε τάς αναγκαίας όδηγίας διά τήν κατά τό δυνατόν 
καλυτέραν καί άποδοτικωτέραν έκπαίδευσιν αύτφν. ;-'£<· 

Εις τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν έπιθεώ- 
ρησιν τού Παραρτήματος τής Σχολής ύπό τού κ . 
'Αρχηγού καί τών έκπαιδευομένων εις αυτό Δοκίμων ■:·££■ 
Χωροφυλάκων. iv i?m
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Ή γνώσις των συγχρόνων 
μεθόδων αύτοαμύνης είναι 
ενα άπό τά πλέον άπαραί- 
τητα έφόδια διά τούς 
άνδρας τής Χωροφυ
λακής κατά την άσκη- 
σιν τών καθηκόντων 
των προς προστασίαν 
τού εαυτού των καί 
τού κοινωνικού συνό
λου γενικώτερον.


