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ΣΤΗΝ Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ



[  ΕΚΘΕΣΗ   :

Έκθεση κειμηλίων φωτογραφιών αρχείων και στολών 
πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Αστυ-
νομικού μεγάρου Χανίων (18 /12/2013 έως 18/1/2014) με σκοπό 
την ανάδειξη του έργου της Αστυνομίας, την προβολή σπάνι-
ου υλικού που σχετίζεται με την ιστορική διαδρομή του Σώμα-
τος όσο και με την παρουσίαση περιοχών των Χανίων στο πέ-
ρασμα του χρόνου.

Η πρωτοβουλία και η οργάνωσή της ανήκουν στην Αστυνο-
μική Διεύθυνση Χανίων.

Μεταξύ των εκθεμάτων υπήρχαν γιλέκο της Κρητικής Χω-
ροφυλακής (1900), στολή της έφιππης Βασιλικής Χωροφυλα-
κής (1914), μετάλλιο που χορηγήθηκε για τη συμμετοχή στη 
μάχη Κιλκις Λαχανά με την υπογραφή του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου, αυθεντικές ανέκδοτες φωτογραφίες που χρονολογούνται 
από τις αρχές του 1900 και αφορούν δράση της Κρητικής Χω-
ροφυλακής της Βασιλικής Χωροφυλακής και της Ελληνικής 
Χωροφυλακής τόσο εντός της Κρήτης όσο και εκτός (Μπελέβω 
Μικράς Ασίας- Θεσσαλονίκη- Κοζάνη- απόβαση στη Σμύρνη).

Επίσης στις προθήκες της έκθεσης εκτέθηκαν βιβλία και έγ-
γραφα διαφόρων περιόδων. Ενδιαφέρον παρουσίασε το Ημε-
ρήσιο Πρόγραμμα Υπηρεσίας (1928) και η συσκευή ελέγχου 
εκπνοής για ανίχνευση αλκοόλης (Smith Wesson έτος κατα-
σκευής 1969). Παράλληλα με την έκθεση αυτή πραγματο-
ποιήθηκε έκθεση αστυνομικής μοτοσικλέτας στο ισόγειο του 
Αστυνομικού Μεγάρου, όπου εκτέτέθηκαν για πρώτη φορά 
στο κοινό οι μοτοσικλέτες που ανήκουν στον ιδιώτη συλλέκτη 
Μανώλη Κοζωνάκη. 

Τα εκθέματα προήλθαν από τα αρχεία των Υπηρεσιών της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων αλλά και από ιδιωτικές συλ-
λογές που παραχωρήθηκαν για το σκοπό αυτό.
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Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των εκ-
κλησιαστικών, στρατιωτικών Αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, φορέων, συλλόγων, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυ-
νομικοί και πολίτες. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Μητροπολίτης Κισαμου και Σε-
λίνου κ.κ. Αμφιλόχιος και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Περιφέρειας Κρήτης Υποστράτηγος κ Εμμανουήλ Παραβολιδά-
κης. Κατά την παρουσίαση της έκθεσης ο Αστυνομικός Διευθυ-
ντής Χανίων Ταξίαρχος κ Αρτέμιος Κουτσαυτάκης είπε μεταξύ 
άλλων»: «Η προσπάθεια μας για συγκέντρωση τέτοιου υλικού θα 
συνεχιστεί και ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο χώρο που 
θα προκαλεί το ενδιαφέρον των σημερινών αλλά και των επόμενων 
αστυνομικών, αλλά ακόμη και πολιτών που για οποιοδήποτε λόγο 
επισκέπτονται το αστυνομικό μέγαρο και μια τέτοια έκθεση θα τους 
προκαλούσε το ενδιαφέρον και την περιέργεια αφού ανάμεσα στο 
φωτογραφικό υλικό μας αναδεικνύεται η ανάπτυξη και η εξέλιξη 
από τις γειτονιές της πόλης μας και όχι μόνο της Αστυνομίας…

 Όσον αφορά τη σημερινή εποχή ο Έλληνας αστυνομικός δεν 
πρέπει να εφησυχάζει. Πρέπει να είναι σε εγρήγορση καθημερινά 
αφού καλείται να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει πολλά γεγονό-
τα, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προσφέρει στους πο-
λίτες Έλληνες και ξένους τον καλύτερο εαυτό του».

Κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων έγινε αναφορά στο 
σημερινό ρόλο της αστυνομίας στην πρόληψη της εγκληματι-
κότητας αλλά και στην προσπάθεια απόκτησης κυκλοφοριακής 
συνείδησης. Για το λόγο αυτό ο Διοικητής του Τμήματος Τρο-
χαίας Χανίων Α/Β Γιάννης Βλαχάκης στην ομιλία του έδωσε έμ-
φαση στη χρήση της ζώνης ασφαλείας και του προστατευτικού 
κράνους καθώς και στην ταχύτητα ως αίτιο πρόκλησης ή απο-
τροπής του τροχαίου ατυχήματος. ]


	283AA_102
	283AA_103

