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Ματιές στήν έποχή μας

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στήν θεραπεία τής ασθένειας τοΰ πολιτισμού, πού 
λέγετίΐι «πολιτιστική νόσος» καί τήν όποιαν έσκια- 
γραφΐ]σαμε στό προηγούμενο άρθρο, ό Χριστιανισμός 
δύναται νά προσφέρη κάποια βοήθεια. Καί ποιος άρα
γε μπορεί νά είναι ό ρόλος τοΰ Χριστιανισμού στήν 
κρίσι τοΰ συγχρόνου πολιτισμού; Νά τό ερώτημα 
στό όποιο θά έπιχειρήσωμεν νά άπαντήσωμέν σήμερα 
ρίχνοντας ματιές στήν έποχή μας.

α) Ή  θρησκεία, στή γενική της θεώρησι, είναι ένα 
στοιχείο τοΰ πολιιισμοΰ. Καί θρησκεία δέν είναι τί
ποτε άλλο παρά ή πραγματοποίησις τής άξίας τοΰ 
άγιου. Τοΰτο σημαίνει ότι ή σφαίρα τής θρησκείας 
είναι ένα μέρος μέσα στό πολιτιστικό σύμπαν. 
Εις τήν κλίμακα των άξιων ή θρησκεία κατέχει τήν 
πρώτην θέσιν. Είναι ή δύναμις πούς θά φωτίση τά 
άλλα στοιχεία τοΰ πολιτιστικού κύκλου. Συνεπώς ή 
θρησκεία αποβαίνει στήν πραγματικότητα μεγίστη 
εκπολιτιστική δύναμις. Κατά τόν μεγάλον φιλόσο
φον καί παιδαγωγόν SPRANGER πας «όστις 
άποσχίζει τόν πολιτισμόν άπό τής θρησκευτικής ρί- 
ζης, ρίπτει αυτόν εις τό πΰρ τής καταδίκης». Γι’ αυτό

Π α ν . ’Αρχιμανδρίτου  
Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  
Μοιράρχου — Ίεροκήρυκος  

Χ ω ροφυλακής

άκριβώς γίνεται γενικώς παραδεκτόν, είναι άλλωστε 
καί ίστορικώς άποδεδειγμένον, ότι ή άπομάκρυνσις 
τών κοινωνιών άπό τήν θρησκείαν σημαίνει διά τόν 
πολιτισμόν περίοδον καταπτώσεως. Ήδη άπό τήν 
προχριστιανικήν Ελλάδα γνωρίζομεν, ότι ή παρακμή 
τοΰ αρχαίου κλασσικού πολιτισμοΰ συμπίπτει μέ 
τήν έξασθένισι τοΰ Δωδεκαθέου τοΰ Όλύμπου.

Εϊδικώτερον γιά τήν έποχή μας, πού ό άνθρωπος 
αισθάνεται πολλές φορές ένα απέραντο χάος μέσα 
του, ή δύναμις τής πίστεως έχει τήν ικανότητα νά 
γεφυρώνη αυτό τό χάος. Τό έχει άκφράσει τόσο κα
θαρά ό γερμανός φιλόσοφος EUKGEN: «ή θρησκεία 
δέν είναι άπλή μεταρσίωσις πρός τό Θειον καί ήσυ- 
χία, άλλά καί υπερτάτη δράστηριότης, τακτοποίησις 
τοΰ χάους, αύτοσυγκέντρωσις».

Ή  θρησκεία φωτίζει τόν πολιτισμόν, διότι ό Θεός 
είναι πηγή τοΰ φωτός καί όλων τών πολιτιστικών αξι
ών. Καθώς λέγεί ό MAX SHELER«naoai αί δυναταί 
άξίαι θεμελιοΰνται έπί τής άξίας τοΰ απείρου προσω
πικού πνεύματος » (1) καί «είναι κατά κάποιον τρό
πον «άνταύγεια τών μαρμαρυγών» καί «άπειροπλη-
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θεΐς τον χρωματισμόν διαθλάσεις τοΰ εκ τής σφαί
ρας τοΰ αγίου έκπεμπομένου αιωνίου φωτός, τό όποιον 
διεισδΰον εις τόν κόσμον καταυγάζει τούτον δΓ 
αυτών» (2).

Ή  θρησκεία καί ή θρησκευτική ζωή άποβαίνει 
παράγων Αρμονίας καί ισορροπίας ψυχικής. Δέν 
είναι πνευματική καταπίεσι, όπως τήν έπαρουσίασεν 
ό άθεος κομμουνισμός, αλλά πνευματική άπελευθέ- 
ρωσις. ’Απελευθερώνει τόν άνθρωπον από τήν ύποδού- 
λωσιν των παθών καί τόν καθιστά πραγματικόν αύτο- 
κράτορα, κυρίαρχον δηλ. τοΰ έαυτοΰ του. Καί δέν 
μπορούμε μέ κανένα τρόπο νά συμφωνήσωμε μέ τούς 
σκοταδιστές τοΰ Κρεμλίνου, οί όποιοι ισχυρίζονται 
πώς «κηρύσσοντας τήν πίστι στό θεό καί στή μετα- 
θάνατο ζωή, ή θρησκεία άπομακρύνει τόν άνθρωπο 
από τή γνώσή τών νόμων τής φύσης καί τής κοινω
νίας» (3). Ή  θρησκεία στρέφει τήν προσοχήν τοΰ 
ανθρώπου πρός τις υπερβατικές άξιες, αλλά δέν άπο- 
στρέφει τό βλέμμα του καί άπό τόν παρόντα κόσμον. 
Ώθεΐ μάλιστα σέ μία δραστηριοποίησι τοΰ άτόμου, 
ώστε μέ τή μάχη τής γής νά κερδίση τό βραβείο τοΰ 
ούρανοΰ. Γι’ αύτό άκριβώς καί ό Γκαΐτε έλεγεν ότι 
«ό άνθρωπος είναι δημιουργικός μόνον έφ’ όσον εί
ναι θρησκευτικός».

β) Είδικώτερα ώς πρός τόν ρόλο τοΰ Χριστιανισμοΰ 
στόν σύγχρονο πολιτισμό μπορούμε νά ποΰμε, ότι εί
ναι άναγκαιότατος γιά τήν θεραπεία τής πολιτιστι
κής νόσου.

'Ο χριστιανισμός —ή άπόλυτος δηλ. καί τελεία πα- 
ρα θεού άποκεκαλυμμένη θρησκεία—δέν λαμβάνει 
θέσιν έχθρικήν ώς πρός τόν πολιτισμόν, καθώς ένας 
επιπόλαιος μπορεί νά διανοηθή. ’Εάν ό Χριστιανισμός 
έπαιρνε έχθρικήν στάσιν πρός τόν πολιτισμόν αυ
τόν καθ’ έαυτόν, τότε μοιραίως θά εύρίσκετο εις άντί- 
φασιν πρός τόν έαυτόν του καί πρός τήν Αποστο
λήν του. Ό  Χριστιανισμός έχει τό «άλας τής γής» 
καί πρέπει νά σκορπίση αύτό τό άλάτι γιά νά προ- 
ληφθή ή σήψις. Είναι έπίσης «τό φώς τοΰ κόσμου». 
Ά λλ’ έάν ό Χριστιανισμός άρνηθή τόν κόσμον—διά 
τοΰ όποιου ένσαρκώνεται ό πολιτισμός—ποιον θά 
φωτίση;

Γίνεται λοιπόν άντιληπτόν ότι ό Χριστιανισμός 
έναντι τοΰ πολιτισμοΰ παίρνει θέσιν κριτικήν. 'Ο 
Χριστιανισμός κρίνει τόν πολιτισμόν. Όπου δέ εκ
φάνσεις τοΰ πολιτισμού δέν είναι άντάξιαι τοΰ Αν
θρώπου καί τοΰ προορισμοΰ του έκεϊ υψώνει τήν φω
νήν του γιά νά έπισημάνη τόν κίνδυνον, γιά νά τονί
ση τήν ανάγκην άλλαγής πορείας. Στήν ουσία δέν 
άντιτίθεται στόν πολιτισμό, άλλά στό κακό πού ύπάρ- 
χει μέσα στόν πολιτισμό.

Ό  Χριστιανισμός έπομένως διορθώνει τόν πολιτι
σμό. ’Εκεί όπου παρατηρεΐται άσύμετρη άνάπτυξι τών 
διαφόρων πολιτιστικών» στοιχείων μπορεί νά άποτρέ- 
ψη τόν κίνδυνο, διορθώνοντας τήν σφαλλερή πορεία. 
Έπειτα ό χριστιανισμός διορθώνει τόν φορέα τοΰ 
πολιτισμού, τ. έ. τόν άνθρωπο. ’Εξαγιάζοντας δέ τόν 
άνθρωπο έξαγιάζει καί τήν κοινωνίαν, άγιοποιεΐ τόν 
πολιτισμό.Ό χριστιανισμός έδημιούργησε νέαν ψυ
χήν είς τόν άνθρωπον, κατά τήν φράσιν σύγχρονοι

(1) Εύ. Θεοδώρου Κριτική εισαγωγή εις τό ζήτημα τών σχέ
σεων Θρησκείας καί Γνώσεως. Άθήναι 1955 σελ. 102.

(2) Ν. Λούβαρι, Νοσταλγικαί περιπλανήσεις Άθήναι 1937, 
σελ.68.

(3) Μικρό Φιλοσοφικό λεξικό τοΟ Κομ]σμοΰ σελ 85—86.

γάλλου φιλοσόφου, «έγνώρισε είς αύτόν τόν κόσμον 
τής έσωτερικότητος, έντός τής όποίας μόνης λαμβά
νουν χώραν θεΐαι Αποκαλύψεις, προέβαλεν εις αυτόν 
νέους, τέως Αγνώστους, ιδανικούς σκοπούς, ένεφύση- 
σεν είς αυτόν νέον, ύπερκόσμιον πνεΰμα καί έξηυγέ- 
νισε νοσταλγίαν καί πόθο» (4). Σήμερα μποροΰμε 
θαυμάσια νά άναγνωρίσωμε αύτό τό νέο πνεΰμα, πού 
ένεφύσησε ό χριστιανισμός στόν πολιτισμό τής Αν
θρωπότητας. Κάθε υγιές στοιχείο τοΰ πολιτισμοΰ 
έχει τή ρίζα του στόν χριστιανισμό, ό όποιος είναι 
«ή τελειοτάτη έκφρασις, σύμπτυξις καί συστηματο- 
ποίησις τών θρησκευτικών έννοιών . . καί Αποτελεί 
τόν άκρογωνιαΐον λίθον, έφ’ οδ ή άνθρωπότης οικο
δομούσα θά κτίση τό μέγαρον τοΰ εύτυχεστέρου της 
μέλλοντος» (5).

Έάν θέλαμε νά συγκεφαλαιώσουμε όσα είπαμε ήδη 
θά έλέγαμε ότι στήν έποχή μας ιδιαίτερα ό χριστια
νισμός φέρει τό έλπιδοφόρο μήνυμα πού θά παρηγο- 
ρήση τόν σύγχρονο άνθρωπο. Ό  πολιτισμός στή ση
μερινή του μορφή υπηρετεί μονομερώς τόν άνθρωπο. 
’Αγνοεί τήν πνευματική του διάστασι. 'Υπηρετεί τό 
μυαλό του, τό σώμα του, άλλά δέν βοηθάει τήν ψυχή 
του. Τό Αποτέλεσμα είναι τό άγχος, ή Αγωνία, τό 
STRESS άπό τό όποιον μαστίζεται σήμερα ή άνθρω
πότης. Έπειτα ή Επιστήμη άπηλευθέρωσε τεράστιες 
δυνάμεις πού έως χθές ήσαν άγνωστες, κρυμμένες. 
Οί δυνάμεις αύτές είναι τόσο πολύτιμες, όσο καί κατα
στρεπτικές. Μιά Ασυλλόγιστη ενέργεια μπορεί νά 
καταστρέψη έντός δευτερολέπτων τή ζωή καί τόν 
πολιτισμό μας. «Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος» 
έλεγαν στήν Αρχαιότητα. Σήμερα πλέον μποροΰμε 
νά ποΰμε ότι τοΰ πολιτισμοΰ μέτρον είναι ό άνθρω
πος. Στά χέρια του κρατάει τήν εύτυχία του τόσο 

.όσο καί τήν αύ,τοκαταστροφή του.
Ό  Χριστιανισμός προσπαθώντας νά καλλιεργήση 

τόν άνθρωπο σώζει συγχρόνως καί τόν πολιτισμό. 
Καί άν ή άνθρωπότης άντιληφθή εγκαίρως τό Αδιέξο
δο, στό όποιον οδηγείται, καί άποφασίση νά ταχθή 
κάτω άπό τήν Σημαία τοΰ Χριστού, τότε καί ή άνθρω
πότης σώζεται καί ό πολιτισμός διαιωνίζεται.

(4) Ν. Λούβαρι. Συμπόσιον ’Οσίων Τόμ. Α". σελ. 120.
(51 Κ. Καλλινίκου: Τά θεμέλια τής Πίστεως, ’Αλεξάνδρεια 

1924 σελ. 30,
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Η ΙΜΒΡΟΣ 

κ α ί  τ ό  21

Μετ’ Ιδιαιτέρας χαράς έλάβομεν καί δημοσιεύο- 
μεν τό κατωτέρω χρονικόν τοΰ Προέδρου τοΰ έν Αύ- 
στραλία (Μελβούρνη) Κέντρου Ίμβριακών καί Τενε- 
διακών Σπουδών.

Τό ιστορικόν τούτο σημείωμα των κ. Π. Καλαϊ
τζή άποδεικνύει δτι όπουδήποτε ευρισκόμενοι οί "Ελ
ληνες άδελφοί μας, δέν λησμονούν τήν μεγάλην 
Πατρίδα των, καί δέν παύουν νά διαπνέωνται άπό 
τά ύψηλόφρονα αισθήματα τά όποια κατέστησαν τούς 
προγόνους των ένδόξους.

"Οταν ή Ελληνική Έπανάστασις τού 1821 είχε 
έπεκταθή εϊς όλα τά σημεία, ό Ρούμελη Βαλεσή 
5ι’ εγγράφου του προς τήν υψηλήν Πύλην διευκρί- 
νισεν ότι δέν πρόκειται περί γεγονότος τού συνή
θους χαρακτήρος,' αλλά περί σωστής έπαναστάσεως 
καί κατά συνέπειαν θά πρέπει νά ληφθοΰν τά πρέ
ποντα μέτρα άσφαλείας τού κράτους. Κατ’ αρχήν 
έκίνησαν διά ξηράς δύο στρατιαί, ή μία έξ Άδριανου- 
πόλεως καί ή άλλη έξ ’Ανατολής κατευθυνόμεναι 
εις Λάρισαν. Αί δυνάμεις όμως αύταί έκρίθησαν 
ανεπαρκείς καί έθεωρεϊτο άναγκαιον νά συμμετά- 
σχη εις τάς έπιχειρήσεις καί ό Αύτοκρατορικός 
στόλος, άφοϋ στο Αιγαίο κυριαρχούσε ό έλλη νι
κάς στόλος μέ αποτέλεσμα νά διαδώση τό κίνημα 
καί στοάς νησιώτες. Τότε είχε συνέλθη τό υπουργι
κόν τυμβούλιον ύπό τήν έπίβλεψιν τού Σουλτάνου, 
τό όποιον έλαβε χαρακτήρα πολεμικού συμβουλίου 
άφού έλαβαν μέρος ό Σεϊχουλησλάμης, ό γραμμα-

τεύς Χαλέτ έφένδης, καί οί αρχηγοί τού στρατού. 
Μετά τήν άνάγνωσιν τής άναφοράς τού Βαλή με
ρικοί έκ των υπουργών δέν ένέκριναν τήν αποστολήν 
στόλου στό Αιγαίο, διότι είς περίπτωσιν πού 
ήθελε κινηθή ή Ρωσία, ή πρωτεύουσα θά έμενε 
άπροστάτευτος. Ή παρεξήγησις αύτή προήλθε 
άπό τό γεγονός ότι αί άποφάσεις τού Συνεδρείου 
τής Βιένης (1815), δέν ήταν γνωστές είς όλους 
τούς Υπουργούς κατά τάς οποίας έγινε δεκτή 
ή περιφρούρησις τών κυριαρχικών δικαιωμάτων 
τής Τουρκίας έκ μέρους τών λοιπών μεγάλων 
εύρωπαίκών δυνάμεων, Ιδίως τής ’Αγγλίας καί 
Αύστρίας. "Ολα αύτά όμως άν έγίνοντο γνωστά, 
θά έπηρέαζον τον ζήλον καί τήν προθυμίαν τοΰ 
λαού. Δι’ αύτό οί κυριώτεροι έκ τών ύπουργών 
αναγκάσθηκαν νά καταφύγουν σέ άλλο επιχείρημα 
νά τονίσουν δηλαδή ότι θά πρέπει νά έξοπλισθούν 
τά φρούρια τού "Ανω Βοσπόρου καί νά παραμείνη
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στήυ Γίρλι μόνου ένα μέρος τού κυρίως ατόλου, ό δέ 
υπόλοιπος νά άντιμετωπίση τόν κίνδυνον τής 
’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έκ τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως.

Αΐ ληφθεϊσαι άποφάσεις, ένεκρίθησαν διά Σουλ- 
τανικοΰ ίραδέ οπότε καί έδόθησσ·; αί όδηγίαι καί 
διατα/αϊ προς τούς πλοιάρχους νά κινήσουν κατευ- 
θυνόμεναι προς τά νερά τής Χίου καί Σάμου, όπου 
θά συναντούσαν του στόλου τής Ρόδου καί - τού 
Αιγυπτίου Μεχμέτ Άλή.

Άλλ’ ακριβώς την ίδια μέρα 4πειρατικά πλοία 
(Ψαριανά), ύπό την αρχηγίαν τού ’Ιακώβου Το- 
μπάζη, ό οποίος αργότερα έγινε ναύραχος, έφθασαυ 
στην ’Ίμβρο. Ή άπόβασις έγινε στό λιμάνι τού νησι
ού, πού εύρίσκετο στό Μουαρίζ (Έλλ. Ξηρός ή Μέλας 
κόλπος). Τό νησί τότε ονομαζόταν ’Ίμπριτζα 
Οί έλληνες έπαναστάται άμέσως έκυρίευσαν τό 
φρούριον τού Κάστρου, όπου ύπήρχαν λίγοι άυ- 
δρες, καί αύτοί ήταν γεωργοί, τούς αιχμαλώτισαν 
καί μετέφεραυ τά πυροβόλα στά πλοία τους, 
(22 όρειχάλκινα τηλεβόλα, ~όύο ' όλμοβόλα καί 
αρκετή ποσότης πυρίτιδος καί σφαιρών). Τό ένα 
άπό τά τηλεβόλα είχε μεγάλο μήκος καί τό ώνόμα- 
σαν «Ύψηλάντη».

Τότε ό γέρο Δεσπότης μαζί μέ τον πρόκριτο Δη- 
μήτριο Κώστογλου πήγε νά συναντήοη τόν καπε
τάνιο Τομπάζη καί νά τόν παρακαλέση νά μήν 
κάντ^ κανένα κακό στούς Τούρκους, διότι μετά θά 
τά πληρώση ό πληθυσμός. Μόλις τούς είδε ό 
πλοίαρχος τούς πρόλαβε καί τούς είπε : «Τί * :υετε 
μωρέ εσείς εδώ; ΤΙ Ελλάδα μας καίγεται». Τα πα- 
ζαρλίκια συνεχίστηκαν άρκετές ώρες. Τέλος έμειναν 
σύμφωνοι νά μην έπεκταθή τό κακό, αλλά νά συν
εισφέρουν οί Ίμβριώτες καί τρόφιμα. Ό  Κώστογλου 
άφησε τήν γυναίκα, βγήκε στά χωριά νά συνάξη 
τό χρήμα καί όλα τά χρυσά άντικείμενα άπό τούς 
κατοίκους. Έν τώ μεταξύ στην "Ιμβρο κατέφθασαυ 
καί άλλα κλέφτικα καράβια, στά οποία φορτώθηκε 
ή δεκάτη τού νησιού. Σέ λίγες εβδομάδες παρέδωσε 
ό Κώστογλου καί τά χρήματα καί έτσι άνεχώρήσε ή 
ναυτική μοίρα άπό τό νησί.

Την επομένη χρονιά πάλιν ό ελληνικός στόλος 
άπεβιβάσθη στό νησί διά νά πάρη την δεκάτη καί τά 
σφάγια ζώα. Τήν φοράν όμως αύτήν τούς έπρόλαβ’ε ή 
στρατιωτική δύυαμις πού έστειλε ό Διοικητής τώυ 
Δαρδαυελλίωυ άπό 200 άυδρας καί έ'σι χύθηκε τό

πρώτο ελληνικό αίμα στό νησί, τό όποιο κυριεύθηκε 
τό δέ πλήρωμα αίχμαλωτίσθηκε. δύο τρεις μόνου 
υαύται έφουεύθησαυ άμέσως. Σ’ όλο τό διάστημα 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως ή φορολογία έγί- 
υετο δύο ίσως καί τρεις φορές τό χρόνο, αύτό τό 
πληροφορούμεθα καί άπό τά γράμματα τώυ καλο- 
γήρωυ. Ό  Λαυριώτης καλόγηρος στά 1823 έγραφε 
στό μοναστήρι του, «Εύγένοντας άπό τόν κάβο 
τής “Ιμβρου έβηγλίσαμεν. καί δέν ϊδαμεν κανένα 
πατρίδο. Λοιπόν ένα κλέφτικο έστεκόταν εις τόν 
Σωτήρα καί τά πανιά στηγκαρισμένα καί δέν φαι
νόταν... Άλεξ. Λαυριώτου, “Εγγραφα τσΰ 'Αγίου 
“Ορους Τόυ. Α ' Άθήυαι 1966 σελ. 91). Στά 1824 
πάλιν οί καλόγηροι Ζηνόβιος καί Γλυκέριος, γρά
φουν στό μοναστήρι τους, «οί κλέπται, τόσον έξη- 
γριώθησαν, ώστε καί τόν Άζαρίαν έπίασαν καί
τόν έτζουρούτεψαν άπό τό ξύλο ............  . ,εισέτι
έμάθαμευ ότι τά χαράτζια θέλομευ τά πληρώση 
καί εφέτος δίπλα, ομοίως οί λουφέδες δέν κόπ εονται
καί άλλα χείριστα ............... (έργου μνημονευθέυ
σελ. 145).
Τήν ίδια χρονιά ό Διοικητής τώυ Δαρδαυελλίωυ 
ανέθεσε στό γιο τού Κώστογλου τόν Λογύέτη νά συ
νάξη τό Χαράτσι καί στήν Σαμοθράκη, άφού τούς pt- 
ταχειρισθή μέ τό καλό. ’Από ένα καράβι όμως πού ά
ραξε εκεί έμαθαν οί Σαμοθρακΐτες τά τής έξαπλώσεως 
τής ελληνικής έπαναστάσεως, δι’ αύτό άρνήθηκαν 
νά τά πληρώσουν, είπαν «πώς έμεϊς δοσίματα δέν 
έχουμε νά δώσουμε, έχουμε μονο μολύβι καί μπα
ρούτι». Αύτό έγινε αιτία νά έρημωθή τό νησί όλό- 
τελα άργότερα.

’Εδώ άξιου μνήμης είναι ή σημαντική ύπηρεσία 
πού προσέφερευ ό Ίμβριος καλόγηρος τού μονα
στηριού τών Ίβήρων άρχιμ. Γαβριήλ Μπαγάτσος.
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Μέ λαμπρότητα καί μεγαλοπρέ
πειαν έδόθη τήν 8ην Φεβρουάριου 
1972 εις τήν αίθουσαν κεντρικού 
Ξενοδοχείου τής Πρωτευούσης’ ή 
ετήσια χοροεσπερίς των Σωμάτων 
’Ασφαλείας έπ’ ευκαιρία των εορτών 
των Άπόκρεω. Τήν έκδήλωσιν έ- 
τίμησε διά τής παρουσίας του, ή 
Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς Στρατηγός 
κ. Γ. Ζωϊτάκης. ’Επίσης παρέστη
σαν οί Υπουργοί, Δημοσίας Τάξε- 
ώς κ. Σ. Βελλιανίτης, Δικαιοσύνης 
κ. Α. Τσουκαλάς, Δημοσίων Έργων 
κ. Α. Παπαδημητρίου καί ’Αναπλη
ρωτής Υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας κ. Σ. Άγαπητίδης. Οί Υφυ
πουργοί, ’Εξωτερικών κ. Δ. Τσά- 
κωνας, Οικονομικών κ. Κοζώνης, 
’Εθνικής Οικονομίας κ.κ. Παλλάν- 
τιος, Παπαπαναγιώτου, καί Χωρια- 
τόπουλος Κυβερνητικής Πολιτικής, 
κ. Μπαλόπουλος καί Ναυτιλίας— 
Μεταφορών—’Επικοινωνιών κ. Πα- 
παδογιάννης. Οί Γενικοί Γραμμα
τείς τών 'Υπουργείων ’Εθνικής Qi- 
κονομίας κ. Γερογιάννης, Δημοσί
ων Έργων κ. Μπαλής, καί Τύπου 
καί Πληροφοριών κ. Παπαγγελής. 
Ό  Πρόεδρος τής Συμβουλευτικής 
’Επιτροπής κ. Βογιατζής, ό Α'. 
Ύπαρχηγός τού ’Αρχηγείου ’Ενό
πλων Δυνάμεων ’Αντιστράτηγος

Ο ΧΟΡΟΣ  
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

I
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κ. Μπρούμας, ό Αρχηγός τοΰ Οίκου 
της Α.Ε. τοΰ Άντιβασιλέως ’Αντι
στράτηγος κ. Ταμβακας, ό Διοικη
τής τής ΑΣΔΕΝ Άντ]γος κ. Μα- 
στραντώνης, ό Πρόεδρος τοΰ ’Ανα
θεωρητικού Δικαστηρίου Άντ]γος 
κ. Παπαποϋλος. Οί αρχηγοί 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. 
Καραβίτης, ’Αστυνομίας Πό
λεων κ. Γιαννούλης, Πυροσβε
στικού κ. Δήμας καί ό Διευθυντής 
τής ’Αγροφυλακής κ. Νίκου, οί 
Γενικοί Δ]νταί τής Γ.Δ.Ε.Α. Υπο
στράτηγος κ. Θωμόπουλος καί 
ΓΕΔΠΑ Υποστράτηγος κ. Καρα- 
τάσος, ό ’Αρχηγός τής έν Έλλάδι 
’Αμερικανικής Στρατιωτικής ’Απο
στολής Υποστράτηγος κ. Χαϊτά- 
ουερ καί πολλοί άλλοι εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι των οποίων τά 
όνόματα λόγφ τοΰ περιορισμένου 
χώρου δεν είναι δυνατόν νά άνα- 
φερθοϋν. Κατά τήν διάρκειαν τής 
χοροεσπερίδος έπεκράτησε έγκάρ- 
διος ατμόσφαιρα καί εξαιρετικό 
κέφι τό όποιον διήρκησε μέχρι των 
πρωινών ωρών. Τό καλλιτεχνικόν 
πρόγραμμα τής βραδυας υπήρξε 
λαμπρό καί ένεφανίσθησαν τά γνω
στότερα όνόματα τοΰ Έλληνικοΰ 
πενταγράμμου τά όποια συνώδευ- 
σεν ή ρυθμική ορχήστρα Μουρα- 
μπά, καί ό γνωστός κομφερασιέ κ. 
Βενετσανος, ό όποιος διηύθυνετό 
δλον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα μέ 
επιτυχίαν.
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Τό π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό ν  έ ρ γ ο ν  
τών 'Ελλήνων είς την Περσίαν

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ  
Καθηγητοΰ τής Νεωτέρας ‘ Ιστορίας 

τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Ή Περσία πανηγύρισεν τόν ’Οκτώβριον τοΰ πα
ρελθόντος έτους την δισχιλιοστήν πεντακοσιοστήν 
επέτειον άπό τής ίδρύσεως τοΰ Κράτους των Άχε- 
μαινιδών εις τό ’Ιράν. Καί έπΐ τή ευκαιρία αυτή ώρ- 
χάνωσεν επί διεθνούς επιπέδου τελετάς κοί έορτα- 
σμούς, οί όποιοι έγιναν είς τάς πρωτεύουσας του 
αρχαίου ’Ιράν μετά συμμετοχής πολλών εκατοντά
δων προσκληθέντων έπιφανών ξένων έπιστημόνων, 
λογίων, δημοσιογράφων καί άλλων έκπροσώπων 
τοΰ συγχρόνου παγκοσμίου πνεύματος. Άλλ’ είς 
τους εορτασμούς αυτούς, προφανώς προς , διεθνή 
προβολήν τού σημερινού Περσικού Κράτους, έδόθη 
πολύ εύρυτέρα σημασία ώς γεγονότος παγκοσμίου 
σημασίας λόγω τής διακηρυσσομένης —καί τό ακού
ομε ν διά πρώτη ν φοράν —συμβολής τού άρχαίου 
Ιρανικού πολιτισμού εις τήν διαμόρφωσιν τού πα γ
κοσμίου πολιτισμού.

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βεβαίως όλοι οί λαοί έχουν τήν ύποχρέωσιν νά 
εορτάζουν τάς δόξας των καί τά μεγάλα γεγονότα 
τής ιστορίας των, ώς έχουν καί τό δικαίωμα νά 
έπιδιώκουν συνεορτασμούς είς παγκόσμιον κλίμακα, 
άποδίδοντες εις αύτά εύρυτέραν σημασίαν. Ή  έπι- 
δίωξις όμως αύτή δέν πρέπει νά φθάνη μέχρι περι- 
φρονήσεως ιστορικών πραγματικοτήτων καί παρα- 
γνωρίσεως ιστορικών άληθειών θεμελιωθεισών διά 
μακροχρονίου έρεύνης καί μελέτης, άνευ πλέον σο
βαρών άμφισβητήσεων. Διά τήν Θεμελίωσιν καί 
παγκόσμιον άναγνώρισιν τών ιστορικών αύτών 
άληθειών είργάσθησαν πολλαί εκατοντάδες καί 
πολλών γενεών σοφοί καί έχουν δημοσιευθή πολλαί 
εκατοντάδες βιβλίων είς δλας τάς χώρας τού κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένης, πιστεύομεν καί τής Περσίας. 
"Ενα σύντομον ιστορικόν σημείωμα δεν έπιτρέπει

νά έπεκταθώμεν είς εν τόσης εύρύτητος θέμα καί θά 
περιορισθώμεν είς ολίγα τινά γενικά καί κεφαλαιώδη.

’Εν πρώτοις δέν είναι άληθές ότι οί άρχαϊοι "Ελ
ληνες έλαβον στοιχεία τού πολιτισμού των άπό 
τούς Πέρσας. ’Αληθές είναι μόνον ότι έλαβον κατά 
τούς προϊστορικούς καί πρωτοϊστορικούς χρόνους 
στοιχεία τινά πολιτισμού, ιδίως μέσω τής Κρήτης 
καί τής Κύπρου, άπό ’Ασιατικούς λαούς, κυρίως 
τούς Άσσυρίους, τούς Βαβυλωνίους καί έν γένει τούς 
λαούς τούς λεγομένους τού πολιτισμού τού Εύφρά- 
του. “Αλλωστε καί τά στοιχεία αύτά οί "Ελληνες 
τ ’ άφωμοίωσαν, τά κατέστησα - κτήμα των και 
ούτω τά έρριψαν μέσα είς τήν κάμινον τών δημιουρ
γικών φυλετικών των άξιών. ’Από τουν, Πέρσας 
δέν έλαβον τίποτε διά τόν οπ'λούστατον λόγον 
ότι κατά τήν έποχήν έκείνην τό Ιράν πολιτικώς



χής των Έ?νλήνων έναντι των άλλων λαών των 
συλλήβδην άποκαλουμένων βαρβάρων, είχεν άνα- 
πτυχθή μέχρι τοιούτου βαθμοϋ, ώστε άπεκλείετο 
νά λάβουν έστω καί εμμέσως στοιχεία ιτολιτικοϋ, 
κοινωνικού καί πνευματικού βίου άττό τους Άσιά- 
τες. Διά νά ττεισΟή τις περί τούτου δέν έχει παρά 
νά διαβάση τάς σχετικής περί Ελλήνων καί Άσια- 
τών κρίσεις καί σκέψεις εις τά έργα τοϋ Πλάτωνος 
καί τοϋ Άριστοτέλους.

Άντιθέτως, είναι ίστορικώς άνεπίδεκτον άμφι- 
βολίας, ότι οΐ Πέρσαι έλαβον πολλά στοιχεία πολι
τισμού άπό τούς "Ελληνας κατά τόν 5ον καί τόν 
4ον π. X. αιώνα λόγω τής στενής επαφής των, ιδίως 
κατά τήν περίοδον τής εις τούς Πέρσας ύποδου- 
λώσεως τών ελληνικών πόλεων τής Μ.ικράς ’Ασίας. 
Ό  περίλαμπρος πολιτισμός τής Ιωνίας, παρά τήν 
στυγνήν καταδυνάστευσιν τών ιωνικών -πόλεων 
ύπό τών Περσών, εύρεν άνοικτοΰς ορίζοντας προς 
διάδοσιν άνά τό εσωτερικόν τού τότε άχανούς Περσι
κού Κράτους. Καί τιοάγματι πολλά στοιχεία πολι
τισμού ελαβον τότε  οί Πέρσαι άπό τους υπό τήν 
κυριαρχίαν των "Ελληνας. "Αν δέν ελαβον πολύ 
περισσότερα διά νά φθάσο ;ν ή νά προσεγγίσουν 
πολιτικώς καί πολιτιστικώς τους "Ελληνας, τούτο 
ώφείλετο άφ ενός εις τάς άσιατικάς παραδόσεις των 
καί τήν άσιατικήν νοοτροπίαν των, άποκλείουσαν 
τάς πολιτικός, φιλοσοφικός καί κοινωνικός ιδέας 
τών Ελλήνων, άφ ετέρου εϊς τό συγκεντρωτικόν 
δεσποτικόν πολίτευμά των, τό όποιον εϋρίσκετο 
είς ριζικήν άντίθεσιν πρός τά δημοκρατικά συστή
ματα καί τάς πτερί άτομικών ελευθερίων ιδέας τών 
Ιλλη νικών πόλεων.

ΈρχόμεΘα τώρα είς τήν περίοδον τού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, κατά τήν όποιαν κυρίως ήλθον οί 

"Ελληνες είς άμεσον καί στενήν επαφήν μέ τους Πέρ
σας. Ό  ’Αλέξανδρος δέν κατέκτησεν, ούτε κατεδυνά- 
στευσεν τούς λαούς τής ’Ασίας καί τής Λ’γύπτου, 
άλλά τούς άπελύτρωσεν άπό τάς καταδυναστεύ
σεις τών τοπικών τυραννίσκων τών σατραπών. Είς 
τήν Αίγυπτον μάλιστα έχαιρετίσθη ώς λυτρωτής 
άπό τήν τυραννίαν τών Περσών σατραπών, έδα>- 
ξάσθη ώς νέος Φαραώ καί είς τό τέμενος τού ”Αμμώ- 
νος άνεκυρύχθη θεός. Δέν εξύβρισε τούς Θεούς τωιή 
ούτε κατέστρεψε τάτεμένητώ ν θεών των,ούτε κατεσπί- 
λωσε τά ιερά των, ώς έπραξεν ό —έρξης είς τάς ’Αθή
νας. Τουναντίον προσηυχήθη είς τούς Θεούς τής ’Α
σίας, άνήγειρε, έπεσκεύασε καί διεκόσμησε τά τεμένη 
των καί προσεπάθησε νά ταύτιση μέ τούς ’Ολυμπίους 
τάς επιτόπιους θεότητας, προσδίδων είς αύτάς έν
νοιαν περισσότερον πρόσφορον πρός τάς ύψηλάς 
'Ελληνικός ιδέας περί άνθρωπίνης ύποστάσεως. Τέ
λος, ό ’Αλέξανδρος δέν διέκοψε έθνικάς παραδόσεις, 
ούτε κατέστρεψε πολιτισμούς τών λαών τής ’Ασίας. 
Τούναντίον, έτίμησεν τάς παραδόσεις των καί προή- 
γαγε τούς πολιτισμούς των, είσαγαγών στοιχεία 
τού Ελληνικού πολιτισμού, τά όποια άφωμοιού- 
μενα βαθμηδόν προσέδιδον άλλην όψιν όχι μόνον είς 
τόν πολιτικόν καί τόν πνευματικόν, άλλά καί είς τόν 
καθ ημέραν βίοντων. Τό όραμα τού ’Αλεξάνδρου, 
ίδρύσεως μιας μεγάλης έλληνοασιατικής αύτοκρατο- 
ρίας ύπό τό σκήπτρον του, όραμα τό όποιον είχε 
ήδη άρχίσει νά λσμβάνη σάρκα καί όστά πραγμα- 
τικότητος, καί θά έπραγματοποιήτο πλήρως, Λα 
ό ’Αλέξανδρος δέν άπέθνησκεν είς ηλικίαν 32 ετών

δέν υπελογίζετο είς τήν ’Ασίαν καί δέν είχεν άναπτυ- 
χθή ’Ιρανικός πολιτισμός. 'Ως πρός τήν προκλα- 
σικήν καί κλασικήν περίοδον, δηλαδή άπό τού 6ου 
αίώνος καί εντεύθεν, οί "Ελληνες είχον άναπτύξει 
εθνικόν πολιτισμόν είς τόσον ύψηλόν βαθμόν 
καί βαθμηδόν έφθασαν είς τόσον περιλάμπρους 
πολιτιστικός δημιουργίας, ώστε δέν είχον πλέον 
άνάγκην νά δανεισθούν στοιχεία πολιτισμού ούτε 
άπό τούς Πέρσας, ούτε άπό οίουσδήποτε άλλους 
λαούς τής ’Ασίας καί τής συνεχομένης Αίγύπτου. 
Μόνον ιστορικοί καί γεωγράφοι περιηγηθέντες χώ
ρας τής ’Ασίας, ελαβον όχι στοιχεία πολιτισμού, 
άλλά γνώσεις τινάς, ιδίως γεωγραφικός, πρός πλου
τισμόν τών έργων των. "Αλλωστε άπό τών άρχων 
τού 5ου π. X. αίώνος, ιδίως μετά τάς νίκας τών 
Περσικών πολέμων, τό εθνικόν συναίσθημα ύπερο-
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Η είσοδος τού Μεγάλου Αλεξάνδρου είς την Βαβυλώνα μετά τήν θριαμβευτικήν πορείαν τοΟ ΈλληνικοΟ στρατοΟ 
προς την πρωτεύουσαν τού Περσικού κράτους.

καί 8 μηνών εις ούδέν συνεκρούετο πρός τάς πολι
τικός καί πολιτιστικός παραδόσεις των Άσιατών. 
Τουναντίον, προσέδιδεν είς αύτάς αξίας έπί λίαν υψη
λού έττητέδου καί τάς κατέτασσε μεταξύ των υψη
λών έννοιών περί ύττοστάσεως καί αληθούς προορι
σμού τής άνθρωπίνης φύσεως κατά τά δόγματα καί 
τάς ιδέας τών σοφών τής Ελλάδος. ’Αλλά άς όμιλή- 
σωμεν είδικώτερον —άφοϋ αυτό είναι τό θέμα τού 
παρόντος σημειώματος —διά τούς Πέρσας καί την 
Περσίαν.

Ό  Αλέξανδρος δεν κατέλυσε τό Περσικόν κράτος, 
άλλά προέβαλεν ώς διάδοχος καί συνεχιστής τών 
μεγάλων βασιλέων. Τόν τελευταΐον βασιλέα τής 
δυναστείας τών Άχεμαινιδών Δαρεϊον δέν έφόνευσεν 
αύτός άλλά ιθαγενής σφετεριστής, τόν όποιον έτι- 
μώρησε σκληρώς διά τήν πράξιν του. Έτίμησε ιδια
ζόντως τάς αίχμαλωτισθείσας μητέρα καί σύζυγον 
τοϋ Δαρείου, ό ίδιος δε έλαβεν σύζυγον τήν θυγα
τέρα τούτου καί τάς άλλας Περσίδας ήγεμονίδας 
έδωσεν ώς συζύγους είς τούς διασημοτέρους τών 
στρατηγών του. Τόσον αΐ γυναίκες τής αριστοκρα
τίας, όσον καί οϊ μεγιστάνες Πέρσαι έξεμάνθανον 
αύθορμήτως τήν Ελληνικήν γλώσσαν, ενώ τά τέκνα 
των έφοίτουν είς ελληνικά σχολεία καί έφιλοδόξουν

νά καταταχθοϋν είς τάς έλληνοπερσικάς φάλαγγας 
τοϋ στρατού τού Αλεξάνδρου. Ό  άναλαβών τήν 
Διοίκησιν τής Περσίας στρατηγός τοϋ ’Αλεξάνδρου 
Πευκέστας, ένέφανίζετο κατά τάς τελετάς μέ Περσι
κήν στολήν, ενώ άντιθέτως οί πέρσαι μεγιστάνε 
μετέβαλον τάς ένδυμασίας των κατά τό έλληνικώ- 
τερον. Ό  ’Αλέξανδρος έτέλει πανηγυρικός θυσίας 
πρός τούς θεούς τής 'Ελλάδος καί εκτιζε μεγαλοπρε
πείς ναούς πρός τιμήν τών ’Ολυμπίων, άλλά.συγχρό
νως έσύχναζεν είς τά τεμένη τών επιτόπιων θεών καί 
προσέφερεν είς τούς ιερείς των πλούσια δώρα. Τήν 
Περσίαν έγνώριζεν άπό τήν Κύρου Παιδείαν καί Κύ- 
ρου Άνάβασιν τοϋ Ξενοφώντος οΰς είχε μελετήσει 
έπισταμένως πρό τής έκστρατείας. Ιδιαιτέρως έθαύ- 
μαζε τόν Μέγαν Κύρον, τού όποιου έπεσκέφθη τόν 
τάφον, έπεσκεύασε τό μεγαλοπρεπές μνημεϊον του 
καί διέταξε νά τιμωρηθούν διά θανάτου οί συλλή- 
σαντες τόν τάφον του. "Ολα αύτά βεβαίως είχον 
τίροσελκύσει τήν άγάπην καί άφοσίωσιν τών μεγι
στάνων καί εν γένει τών Περσών, οί όποιοι τόν έθεώ- 
ρουν εθνικόν των ήγεμόνα.

Ή μεταμόρφωσις τής Περσίας εντός βραχυτάτου 
διαστήματος τοϋ έν Άσίσ βίου τοϋ ’Αλεξάνδρου, 
διαστήματος μικροτέρου τής δεκαετίας, είναι κάτι τό
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καταπλήσσον, μοναδικόν εις την ιστορίαν. Μέ τον 
διεσκορτπσμένον άνά τάς διαφόρους περιοχάς στρα
τόν των Ελλήνων τής κλασσικής Ελλάδος, καί των 
Έλληνομακεδόνων, μέ τάς άτι·οικιστικάς ιτόλεις των 
παλαιμάχων, μέ τους άθρόους μικτούς γάμους, τά 
κατ’ έντολήν τοϋ ’Αλεξάνδρου ίδρυθέντα πολύ πλη- 
θή Ελληνικά σχολεία καί τήν έξ Ελλάδος συρροήν 
τεχνιτών, λογιών καί καλλιτεχνών συνετελεϊτο όλ- 
ματωδώς Οπό ελληνικήν μορφήν πρόοδος εις όλους 
τους τομείς τής πολιτικής, πνευματικής, οικονομι
κής καί κοινωνικής ζωής. Έγκατελείποντο αί παλαι
οί συγκεντρωτικά! μέθοδοι τοϋ ’Ασιατικού δεσπο- 
τισμού καί ήδη έφηρμόζοντο συστήματα τοπικής 
αϋτοδιοικήσεως κατά έστω καί υποτυπώδη μίμη- 
σιν τών έλληνικών πόλεων. Ή ελληνική γλώσσα 
είχε γίνει το όρ^ανον όχι μόνον τής σκέψεως, αλλά 
καί τών εμπορικών συναλλαγών, οί δέ Πέρσαι 
έσπευδον νά έκμάθουν εις τά τέκνα των τήν Ελληνι
κήν ώς τό καλύτερον μέσον πολιτικής καί κοινωνικής 
προόδου των. Συρρεύσαντες είτε άπό τήν Ελλάδα, 
είτε άπό τάς ελληνικός πόλεις τών παραλίων λόγιοι 
καί καλλιτέχναι τοϋ θεάτρου ώργάνωνον θεατρικός 
παραστάσεις μέ έργα τοϋ Εΰριπίδου, τοϋ Σοφοκλέους 
καί τοϋ Άριστοφάνους ένώ εις δημοσίας τελετάς καί 
πανηγύρεις άπηγγέλλοντο στίχοι τοϋ Όμήρου καί 
τών άλλων κλασσικών ποιητών τής Ελλάδος, άλλά 
καί αυτοσχέδια ποιήματα τών προδραμόντων εις 
τήν έξελληνιζομένην ’Ασίαν ποιητών έκ πάσης ελ
ληνικής γής. "Αλλοι φιλόσοφοι άκολουθήσαντες τόν 
’Αλέξανδρον είς τήν εκστρατείαν ή σπεύσαντες εκεί 
μετά τήν αναγγελίαν τών έκπληκτικών θριάμβων 
του, έμελέτων τά Θρησκευτικά δόγματα καί τάς φιλο
σοφικός Ιδέας τής Περσίας διά νά συναποκομίσουν 
έξ αυτών ώφελήματα ή επιτύχουν έναρμονισμόν 
των προς τά δόγματα τής ελληνικής φιλοσοφίας. 
Χάρις εις τους συρρεύσαντας ελληνας καλλιτέχνας 
καί τά έπί τόπου κατασκευαζόμενα ΰπ’ αυτών έργα, 
ιδίως προς διακόσμισιν τών ανοικοδομούμενων εκεί 
έλληνικών ναών καί τών δημοσίων μνημείων, ή περ
σική τέχνη εις τήν αρχιτεκτονικήν καί τήν γλυπτι
κήν εγκαταλείπει τήν χονδροειδή άσιατικήν έπιδίω- 
ξιν τοϋ κολοσσιαίου καί έπιδεικτικώς μεγαλοπρε
πούς άποκτα κάποιαν αισθητικήν όρμονίαν, εξευ
γενίζεται καί έξανθρωπίζεται. ’Αλλά καί εις τόν 
κοινωνικόν τομέα χάρις είς τους συρρεύσαντας "Ελ
ληνας ειδικούς, σχηματίσαντας τεχνικά επιτελεία 
τού ’Αλεξάνδρου καί τών έκπροσώπων του Διοικη
τών, συντελοΰνται εκπληκτικά! πρόοδοι. Κατα
σκευάζονται διώρυγες καί ‘συγκοινωνίαι καί μεγάλαι 
άρτηρίαι πρός εύκολους έπικοινωνίας καί μεταφοράς 
έμπορευμάτων άνά τό αχανές περσικόν κράτος. ’Απο
ξηραίνονται έκ τών έλών ή άποδασοϋνται μεγά- 
λαι εκτάσεις διά νά καταστούν γόνιμος γή.Μεταφέ- 
ρονται έξ Ελλάδος φυτεΐαι ή αναπτύσσονται μέ νέας 
μεθόδους πολλαπλασίους αποδοτικός αΐ καλιέργειαι. 
'Ιδρύονται είς κατάλληλα γεωγραφικά σημεία ιδίως 
είς συζεύξεις ποταμών καί διασταυρώσεως οδικών 
αρτηριών μεγάλα έμπορικά κέντρα πρός άνάπτυξιν 
τών οικονομικών συναλλαγών.

Οΰτω τό τΓολιτιστικόνκαί οικονομικόν επίπεδον όλων 
τών τάξεων τού περσικού λαού άνήρχετο όλματω- 
δώς. Τό έργον τού ’Αλεξάνδρου συνεχίσθη εντινι 
μέτρω ΰπό τού Διαδόχου. Άλλ’ άνευ αμφιβολίας, άν 
δέν συνέβαινεν ό αιφνίδιος καί τόσον πρόωρος θάνα

τος τού ’Αλεξάνδρου, θά ήτο έντελώς διάφορος ή 
πολιτική, πολιτιστική καί κοινωνική έξέλιξις τής 
Περσίας, ή οποία θά καθίστατο μέγα κέντρον έλλη- 
νοασιατικού πολιτισμού.

Είς τό συντελεσθέν ΰπό τού ’Αλεξάνδρου είς τήν 
Περσίαν μεγαλειώδες έργον, υπάρχει καί κάτι τό 
όποιον προχειρολογούντες ιστορικοί άποκαλούν 
π'ένθιμον σελίδα ή ακόμη μελανήν κηλΐδα τής ιστο
ρίας του. Αύτό είναι ή πυρπόλησις τής Περσεπό- 
λεως. Παραλείπουν όμως νά προβάλουν έπαρκώς 
τάς περιστάσεις υπό τάς όποιας συνετελέσθη αυτή.

Είς όλίγην άπ'όστασιν άπό τής εισόδου είς τήν 
Περσέπολιν οί "Ελληνες εύρέθησαν είς έν στρατόπεδον 
έγκλειστων Ελλήνων, κατά τό πλεΐστον μετακομι- 
σθέντων έκεΐ άπό τάς ελληνικός πόλεις τής Μικρός 
’Ασίας διά τάς φιλελευθέρας ιδέας των καί τήν άντι- 
περσικήν δράσιν των. τΗσαν όλοι (ακρωτηριασμένοι 
καί έζων είς φρικτήν κατάστασιν. Τό άποτροπιαστι- 
κόν αυτό θέαμα είχε πολύ εντυπωσιάσει τούς "Ελ
ληνας μαζί δέ μέ τήν έξ ’Εθνικής άλληλεγγύης άγα- 
νάκτησίν των, είχε φλογίσει καί τό προαιώνιον εθνι
κόν των μίσος κατά τών βαρβάρων τής ’Ασίας. 
Ούτω ψυχικώς διατεθειμένοι είσήλθον είς τήν πρω
τεύουσαν τού Ξέρξου, είς τήν πόλιν άπό τήν όποιαν 
έξώρμησαν οί Πέρσαι διά νά υποδουλώσουν τήν 
Ελλάδα. ΤΗσαν έκεΐ ζωντανά τά ένθύμια τής μεγά
λης έκστρατείας, ή οποία έστοίχισεν είς τούς "Ελ
ληνας ποταμούς αίματος, έρήμωσιν τής Ελλάδος 
άπ’ άκρου είς άκρον, καταστροφήν τών πόλεων καί 
τών τεμενών τών θεών των. Συγχρόνως μέ τό κολοσ- 
σιαΐον άγαλμα τού Ξέρξου, ήσαν εστημένα καί τά 
άγάλματα τών θεών καί ηρώων τής Ελλάδος τά 
όποια είχον σρπαγεΐ ώς λάφυρα άπό τάς ’Αθήνας. 
Τότε είς τά πνεύματα καί τάς ψυχάς τών Ελλήνων 
έδέσποσε τό π-αλαιόν μίσος κατά τών βαρβάρων 
τής ’Ασίας καί ή προαιώνιος Ιδέα τής έκδικήσεως 
τών θεών των διά τήν περιΰβρισιν καί τήν καταστρο
φήν τών τεμένων των κατά τήν εκστρατείαν τού 
Ξέρξου. Ή ώραία ’Αθηναία Θαίς, συνοδεύουσα τόν 
στρατόν ώς φίλη καί βραδύτερον σύζυγος τού Πτο
λεμαίου έφλόγησεν άκόμη περιστότερον τους λογι
σμούς, διεκτραγωδήσασα τά όσα διέπραξαν οί Περ- 
σαι είς τήν πατρίδα της Άθήναι, τής οποίας οί Θεοί 
έμενον άκόμη άνεκδίκητοι. Ό  ’Αλέξανδρος όχι μόνον 
δέν ήδύνατο νά άντιδράση είς τό ήφαίστιον αύτό 
τής ίεράς οργής τών Ελλήνων άλλ’ ώφειλεν νά με- 
τάσχη, διότι κατά τάς άποφάσεις τού Πανελληνίου 
συνεδρίου τής Κορίνθου έξεστράτευσεν είς τήν ’Ασίαν 
ώς «στρατηγός Αύτοκράτωρ τών Ελλήνων» τιμω- 
ρός τών όσων είχον διαπράξει είς τήν Ελλάδα οί 
Άσιάτες καί έκδικητής τών θεών τής Ελλάδος διά 
τήν καταπολέμησιν καί καταστροφήν τών τεμενών 
των. Ούτω συνετελέσθη ή πυρπόλησις καί κατα
στροφή τής Περσεπόλεως.

Άλλ’ αύτό, άνεξαρτήτως άκόμη τής ιστορικής 
έρμηνείας του, ήτο εν άπλούν έπεισόδιον, διά τό μέγα 
πολιτιστικόν έργον τό όποιον ό Μέγας ’Αλέξανδρος 
έπετέλεσεν είς τήν ’Ασίαν έως τά βάθη τών ’Ινδιών, 
ιδιαιτέρως δέ είς τήν Περσίαν, τήν όπΌίαν αύτός 
είσήγαγεν είς νέους ιστορικούς δρόμους, έπιδράσας 
θεμελιωδώς είς τάς μετέπειτα τύχας τού Περσικού 
λαού.
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ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΤΣΩΡΤΣ
Μιά ζω ή  δ ο σ μ έ ν η  σ τ η ν  ' Ελ λ ά δ α

Στά 1809 συμβαίνει κάτι σημαν
τικό:

Ό  Τσώοτς μετέχει στήν άποστο-

Εϊναι γεγονός ότι ό Ναπολέων 
Βοναπάρτης, ή περίεργη αυτή φυ
σιογνωμία πού άνεδύθη από τις 
φλόγες —τις ήδη όχι πολύ άγνές 
τής Γαλλικής Έπαναστάσεως — 
σάν λαοκράτης, γιά νά καταλήξη 
μονοκράτωρ, νεποτιστής καί τύ
ραννος, αν καί μισέλληνας, έδω
σε πολλούς μαχητές στήν Ελλάδα 
πού αγωνιζόταν γιά τήν λευτεριά 
της.

Ό χ ι βέβαια γιατί τό ήθελε- είναι 
γνωστό ότι ό Βοναπάρτης ήταν φι- 
λότουρκος, κι’ άν γιά ένα διάστημα 
έδωσε τήν εντύπωση πώς θά βοη
θούσε τούς έπαναστατη μένους "Ελ
ληνες τόκανε μόνο γιατί τούτη ή 
δήθεν άπόφαση εξυπηρετούσε έπο- 
χιακά τά σχέδιά του. Μόλις έκανε 
τήν δουλειά του, ούτε ν’ άκούση 
γιά "Ελληνες καί ’Επανάσταση. . .

Όμως στις λεγεώνες του, καί 
στούς πολέμους πού αύτές διεξή- 
γαγον, έσπούδασαν καί άναδείχθη- 
καν μαχητές εξαίρετοι, σκληροί 
καί δοκιμασμένοι πολεμιστές, καί 
σύγχρονοι ιδεαλιστές, γενναιόψυ
χοι, λεβέντες καί ριψοκίνδυνοι. 
Πολλοί άπ’ αύτούς, κατέβηκαν στήν 
Ελλάδα εθελοντικά καί πολλές υ
πηρεσίες προσέφεραν στόν άγώνα.

Ό  Ριχάρδος Τσώρτς—Σέρ Ριχάρ
δος Τσώρτς άπό τό 1822 κι’ έπειτα 
—ήταν στό άντίπαλο στρατόπεδο 
άπό τούς γρεναδιέρους τού Βονα; 
πάρτη, άλλά κάτι χρωστά στόν Να- 
πολέντα γιατί τήν μεγάλη πολεμι

κή πείρα του τήν άπέκτησε προ 
πάντων στούς Ναπολεοντίους πο
λέμους.

Ό  Τσώρτς έγεννήθη τό 1784 στό 
Κόρκ, καί ήταν γυιός ’Ιρλανδού 
έμπορου, πού άνήκε στήν αίρεση 
των Κουάκερς. Πολύ νέος, 16 έτών, 
παράτησε τό σχολείο καί κατετάγη 
εθελοντικά στό 13ο Σύνταγμα έλα- 
φροΰ Πεζικού πού τότε, έδρευε 
στό Σόμερτσάϊρ. Κάτω άπό τις ση
μαίες τούτου τού Συντάγματος ό 
Τσώρτς πολέμησε στή Αίγυπτο, τό 
1801. Διοικητής του ήταν τότε ό 
πολύς Ράλφ Άμπερκρόμπαύ.

Στά 1805 άκολουθεΐ τον Τζαίημς 
Κραίγκ στήν μυστική άποστολή 
του στήν Καλαβρία καί ένα χρόνο 
μετά λαβαίνει μέρος στή μάχη τής 
Μάϊντα. ’Από τά 1806 ως τά 1807 
είναι διοικητής— λοχαγός— τού 
Καόρι, καί διαπρέπει σέ πολλές 
άποστολές στήν κατεχομένη Γαλ
λία.
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λή τοΰ Στρατηγού Τζών Όσβαλντ 
στά Ίόνια. ’Εκεί συναντά καί γνωρί
ζει τον Θοδωράκη Κολοκοτρώνη 
καί άλλους Έλληνες έξόριστους 
στά νησιά. Θάταν αρκετή καί μόνο 
ή άχτιδόβολη φυσιογνωμία τοΰ 
«γέρου» γιά νά έπηρεάση τόν ’Ιρ
λανδό πολεμιστή. Μά ό Τσώρτς 
είναι ήδη φιλέλληνας καί από και
ρό βλέπει με συμπάθεια τήν ιδέα 
τής Ελληνικής άνεξαρτησίας πού 
ήδη έχει αρχίσει νά ύποβόσκη.

Ό  Τσώρτς επιδιώκει μέ δική του 
πρωτοβουλία καί λαβαίνει τελικά 
τήν άδεια νά συγκροτήση δυο Ε λ
ληνικά Συντάγματα, πού τις δαπά
νες τους τις πληρώνουν οί Εγγλέ
ζοι. Σκοπός των Μονάδων τούτων 
είναι νά δώσουν στους "Ελληνες 
στρατιωτικούς παίδευση. Τά Συν
τάγματα διατηρούνται ώς τό 1814, 
οπότε διαλύονται, ύστερα άπδ επί
μονα διαβήματα τής Τουρκίας.

Σ’ δλο τούτο τό μεταξύ, ό Τσώρτς 
δέν έπαυσε νά προπαγανδίζη υπέρ 
των Ελλήνων στό Λονδίνο καί 
άκόμη καί στό Συνέδριο τής Βιέν
νης.

’Από τά 1816 ώς τά 1820, ανα
πτύσσει έντονη δράση, ύπηρετών- 
τας τήν Ναπολιτάνικη Κυβέρνηση 
σάν στρατιωτικός διοικητής τής 
Άπουλίας καί άργότερα τής Σικε

γιά νά έπαναλάβουν τις εργασίες 
τους.

Ό  Ζαΐμης έπνεε μένεα κατά τοΰ 
Κολοκοτρώνη. Ή  έχθρα ήταν πα- 
ληά, μά ή άφορμή της πρόσφατη. 
Μάλλωναν γιά τόν τόπο πού θά συν
ερχόταν ή Συνέλευση. Ό  Ζαΐμης 
πήρε τήν Κυβέρνησή του καί πή
γαν στήν Αίγινα. Ό  Κολοκοτρώ
νη ξ είχε τούς φίλους του στήν Έρ- 
μιονίδα.

'Ο Ζαΐμης κατηγορούσε τόν «γέ
ρο» γιά. . . έγκατάλειψη τοΰ άγώνα! 
Στήν πραγματικότητα ή Κυβέρνη
ση ένίσχυε μέ τροφές, πολεμοφό
δια καί μισθούς μόνον τά Στρατό
πεδα τής Στερεάς. Τοΰ Κολοκο
τρώνη τ’ άσκέρια τά είχε σκόπιμα 
έγκαταλείψει, έτσι πού ήταν αδύ
νατο νά σταθούν άντίκρυ στά φου
σάτα τοΰ Ίμπραήμ. Τά μόνα Σώ
ματα πού τοΰ άπέμειναν ήταν τής 
Άργολίδος, τής Καρύταινας καί τής 
Κυνουρίας. Οί Μανιάτες είχαν 
καθηλωθή στήν Μάνη, οί πολεμι
στές τής Τριφυλλίας, τής ’Ολυμπί
ας, τής Ηλείας έμειναν στις έπαρ- 
χίες τους νά προστατέψουν τά σπί
τια τους, άπό τά άδιάκοπα ρεσάλτα 
των Αιγυπτίων. Λόντος καί Νοτα- 
ράς δέν ύπόκουαν πιά στόν Κολο
κοτρώνη, μά στόν Ζαΐμη·

Ό  Ρώμας^ παληός φίλος τόΰ

λίας άπό τήν όποια όμως πολύ γρή
γορα τόν διώχνουν οί επαναστάτες.

Ό  Τσώρτς πανηγυρίζει τήν έκ
ρηξη τής ’Επανάστασης στά 1821, 
πού παρακολουθεί τήν εξέλιξή της 
μέ άγωνία καί πάθος. Στήν Ελλά
δα όμως ό ίδιος δέν θά κατέβη παρά 
μόνο τό 1827- 26 Φεβρουάριου—- 
προσκαλεσμένος άπό τήν τότε Κυ
βέρνηση γιά νά άναλάβη τήν ’Αρ
χηγεία τοΰ Στρατοΰ.

Πριν προχωρήσουμε στήν δράση 
τοΰ Τσώρτς, ας ρίξωμε μιά γρήγο
ρη ματιά στήν κατάσταση ποΰ βρή
κε ό στρατηγός όταν πάτησε τό 
πόδι του —στό Πόρτο Χέλι —ξε
μπαρκάροντας άντίκρυ στις Σπέ
τσες.

Ή  τρίτη ’Εθνική συνέλευση είχε 
διακόψει —άπό τόν ’Απρίλη τοΰ 
1826— τις έργασίες της στήν Τροι- 
ζηνία, δίνοντας αύξημένα δικαιώ
ματα στήν Κυβέρνηση Ζαΐμη. Κα
νονικά έπρεπε τόν Σεπτέμβρη τοΰ 
ίδιου έτους νά ξανασυνέλθη ή 
Συνέλευση καί σ’ αυτήν νά λογο- 
δοτήση γιά τό πεντάμηνο διάστη
μα ή Κυβέρνηση. Ό  Ζαΐμης όμως 
καμμιά βιασύνη δέν έδειχνε γιά νά 
συγκαλέση τήν Συνέλευση, καί άπ’ 
τήν άλλη μεμιοΓ οί πληρεξούσιοι 
δέν έδειχναν καί ποΙ^) ένδιαφέρόν

Ή  περίφημη έκκλησία τοΟ 'Αγίου Παύλου στό Λονδίνο όπως φαίνονταν άπό τις όχθες τοϋ Τάμεση την έποχη τΰς 
Ελληνικής έπαναστάσεοκ. Ή  Βρεταννική κοινή γνώμη είδε άπό τήν άρχή μέ συμπάθεια τόν Ελληνικόν άγώνα και πολλοί 
φιλέλληνες θυσίασαν τήν ζωή τους στά πεδία τής μάχης, άλλά ή έπίσημη ’Αγγλική Κυβέρνησις μόνον όταν ό Κανιγκ άνελα- 
βε τά ήνία τής ήγεσίας έκδηλώθηκε υπέρ των έλληνικών δικαίων γιά τήν έθνική τους άποκατάστασι.
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Ό  Δημήτριος Ύψηλάντης υπήρξε άπό τούς πιό αγνούς καί άδολους αγωνιστές 
τής έθνικής ανεξαρτησίας καί οπωςό Τσώρτς έτσι καί αύτός προσεπάθησε νάμο- 
νιάση τούς διηρημένους "Ελληνες στό άγωνα κατά τού στυγνού δυνάστη.

Κολοκοτρώνη, τόν έξορκίζει νά 
συμβιβαστή μέ τόν Ζαΐμη. ’Αηδια
σμένος ό Γέρος τοΰ γράφει μιά 
πολυσέλιδη επιστολή, μέ τήν κο
φτή γλώσσα πού ήξερε. Τά γράφει 
δλα σ’ αύτήν τήν έπιστολή—ντο- 
κουμέντο-ό Γέρος. Τό πόσο υποστή
ριζε τόν Ζαΐμη, τό τΐ αγώνα έκανε 
νά τόν καθίση Πρόεδρο, τήν παλι
νωδία τοΰ Ζαΐμη, τό άσβεστο μί
σος του, τις καταχρήσεις τοΰ Νο- 
ταρα, τις συμφορές των Κοριν- 
θίων πού πάντα βλέπαν τά χωριά 
τους νά καίγωνται, τό βιός τους 
ν’ άρπάζεται, τούς δικούς τους νά 
σκοτώνονται.

’Από τήν διαμάχη τούτη, οί 
πολιτικοί ήταν έκεΐνοι πού βγή
καν ζημιωμένοι, γιατί έγινε φανερή 
ή κακομοιριά κι’ ή μικροψυχία τους 
καθώς καί τό δτι πάνω άπ’ δλα έβα
ζαν τό κομματικό τους συμφέρον.

Οί πληρεξούσιοι πού βρίσκον
ταν στήν Έρμιόνη συγκροτούνται 
σέ σώμα καί άρχίζουν τήν έπανά- 
ληψη τών εργασιών τής τρίτης 
Συνέλευσης τόν ’Ιανουάριο τοΰ 
1827, χωρίς νά περιμένουν. Είχαν 
τήν άπαιτουμένη πλειοψηφία, μ’ 
αύτούς πού ήταν στήν Αίγινα.

Ό  Χάμιλτον. άνησυχεΐ γι’ αύ-
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τές τις συνεδριάσεις, γιατί δ Ζαΐμης 
κι’ ό Νοταρας τόν έχουν βεβαιώσει 
δτι θά μείνουν πιστοί στήν ’Αγ
γλία, ένώ ό Κολοκοτρώνης—έτσι 
νομίζει ό Χάμιλτον—θέλει νά προ- 
σκαλέσηγιά Κυβερνήτη τόν Καπο- 
δίστρια, πρόσωπο μισητό στήν 
’Αγγλία.

Στό μεταξύ —έχει μεσολαβήσει 
ή άτυχη έπιχείρηση στό Καματε
ρό —ή ’Ακρόπολη κινδυνεύει. Ό  
Καραϊσκάκης πιάνει θέσεις στό 
Κερατσίνι καί ζητεί τήν βοήθεια 
τοΰ Κολοκοτρώνη. Μεγάθυμος πάν
τα ό Γέρος τοΰ στέλνει τόν γυιό 
του, τόν Γενναίο μέ δυό χιλιάδες 
άνδρες έμπειροπόλεμους, δλους 
Μωραΐτες.

Στό κρίσιμο τοΰτο σημείο, τί κά
νει ή Κυβέρνηση; 'Υπακούοντας 
στήν υπόδειξη τοΰ Στράτφορδ Κάν- 
νιγκ —Πρεσβευτής τής ’Αγγλίας 
στήν Πόλη— προσκαλεϊ δυό Ά γ
γλους νά άναλάβουν τήν άρχηγία 
τοΰ Στρατού καί τοΰ Στόλου. Καί 
οί μέν Άγγλοι ήξεραν τί έκαναν: 
"Ηθελαν δικούς τους αρχηγούς γιά 
νά διατηρήσουν τήν έπιρροή τους 
πού κλονιζόταν άπό τήν παρουσία 
στήν Ελλάδα τόσων ικανών Γάλ
λων Αξιωματικών —Φαβιέρος —

πού έπολεμοΰσαν πλάι - πλάι στά 
παλληκάρια τοΰ Καραϊσκάκη. Ή  
Κυβέρνηση δμως άπλώς τά είχε 
χαμένα, κι’ ούτε ήταν σέ θέση νά 
πάρη σωστή άπόφαση.

Στό πρόσωπο τοΰ Ριχάρδου 
Τσώρτς—άρχιστράτηγο τόν διορί
ζουν—βρίσκουν κατά τύχη ένα τί
μιο, σοβαρό, πολύ ικανό στρατιώ
τη, μέ ψυχή γενναία, γεμάτη υψηλά 
αισθήματα. "Ομως ό Κόχραν — 
άρχιναύαρχο τόν καθίζουν αύτόν 
—είναι ένας φουσκωμένος τσαρ
λατάνος πού μόλις φτάνει προβαί
νει στήν βαρύγδουπη δήλωση δτι 
μέ λίγα καράβια καί . . . μέ τά 
μηχανήματα πού έχει έφεύρει(!), 
θά καταστρεψη όλόκληρο τόν 
Τούρκικο στόλο! «Δόστε του δλο 
τό δάνειο—έγραφαν άπό τήν Α γ
γλία—καί τις 150,000 λίρες! Θά κό
ψη τόν Τούρκικο στόλο μέσα στόν 
Κεράτιο, καί θά καθαρίση τήν Ε λ
λάδα άπό τούς Τούρκους».

Πολλοί μιλούσαν γιά τά φιλελ- 
ληνικά αισθήματα τοΰ Κόχραν, 
δμως τό μόνο βέβαιο είναι δτι πριν 
ακόμα σαλπάρη άπό τό Λονδίνο, 
έσπευσε προκαταβολικά νά τσε- 
πώση τόν μισθό του· τριανταεφτά 
χιλιάδες λίρες!

Όταν ορκίζεται μπροστά στή 
Συνέλευση είναι ντυμένος μέ χρυ
σοστόλιστη στολή πού λαμποκο
πά καί στραφταλίζει. Τραβά τό 
σπαθί του, σάν θεατρίνος όπερέτ- 
τας καί άπαγγέλλει: «Θά υπηρετή
σω τήν Ελλάδα πιστά, δταν . . . 
καί ή Ελλάς φανή πιστή εις έαυ- 
τήν!» Γελοίος καί κακόβουλος όρ
κος, μέ έπιφύλαξη άόριστη καί δό
λια.

Τήν ίδια ώρα όρκίζεται καί ό 
Τσώρτς. Μά πόσο διαφορετικά! 
"Εχει φορέσει φουστανέλλα, κι’ 
έχει στό κεφάλι του στριφτό μαν
τήλι, σάν αύτό πού συνήθιζε ό Νι- 
κηταράς. Τραβά τό γιαταγάνι του 
μέ τδνα τό χέρι καί μέ τ’ άλλο ένα 
σταυρό. Τ’ άποθέτει μπροστά του, 
άκουμπά πάνω τους τό χέρι του κι’ 
όρκίζεται: «'Ορκίζομαι νά υπηρε
τήσω τόν άγώνα τών Ελλήνων, κά
τω άπ’ τήν σημαία τους καί διά τά 
συμφέροντα τής Ελλάδος. Νά πεί
θομαι στούς καθεστώτος νόμους 
των καί νά υπακούω στις διαταγές 
τής Διοικήσεως».

Όρκος πεντακάθαρος, άνεπιφύ- 
λαχ,κος, άντρίκιος όρκος άληθι- 
νοΰ φιλέλληνα.

Καί ή συνέχεια είναι στό ίδιο 
μοτίβο. Ό  Κόχραν μετά τόν δρκο, 
δέν κάνει τίποτ’ άλλο άπ’ τό νά διη-
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γήται τά κατορθώματά τον» στη 
Βραζιλία έναντίον τοΰ Ισπανικού 
στόλου. Ό  Τσώρτς μένει άγρυπνος 
τή νύχτα άπό την έννοια καί τήν 
άγωνία: «"Αν δέν σώσω τήν ’Ακρό
πολη—γράφει σε έπιστολή του — 
ή θέση μου είναι φοβερή. ’Αδύνα
το νά υποφέρω ν’ άκουσθή ότι ή 
’Αθήνα έκυριεύθη έπί των ήμερων 
μου άπό τόν έχθρό. ΤΙ περισσό
τερο μπορώ νά κάνω έγώ άπό τόν 
γενναίο Καραϊσκάκη;»

Καί στον Καραϊσκάκη γράφει: 
«Φίλε μου στρατηγέ, άκριβέ μου 
στρατηγέ, θέλω κάμνω τά δυνατά 
διά ν’ αύξάνω τήν δόξαν σας. Μεί
νετε εις τήν αρχηγίαν τοΰ στρατο
πέδου καί μήν ένοχλεΐσθε διά τά 
λοιπά. «Πλήρη πρωτοβουλία άφη
νε ό Τσώρτς στον Καραϊσκάκη, α
ναγνωρίζοντας σάν εύθύς άνθρω
πος τήν ίδιοφυΐα του. Μά ό Κόχραν 
πού είχε καταφέρει νά περνά 
σέ όλους γιά «σωτήρας» δέν περιο
ριζόταν μόνο στά ναυτικά—πού καί 
άπ’ αύτά ιδέα δέν είχε—άλλά άνα- 
κατευόταν καί στις έπιχειρήσεις 
τής στεριάς, θεωρώντας τόν εαυ
τό του γενικό άρχηγό των επιχει
ρήσεων στήν Ελλάδα.

Ό  Τσώρτς μόλις πήρε τόν τίτλο 
τοΰ ’Αρχιστρατήγου, προσπάθησε 
νά βρή λύσεις πρακτικές στά έπεί- 
γοντα καί πολύ σοβαρά προβλήμα
τα. Έκανε έκκληση στις διαμαχό- 
μενες μερίδες νά μονοιάσουν καί 
άρχισε γρήγορα ένέργειες γιά ν’ 
άπολυτρώση τήν ’Ακρόπολη. Σέ 
μιά έκκλησή του, γράφει: «Γνω
ρίζω ότι μήτε διά τά προτερήματά 
μου, μήτε διά τάς γνώσεις μου, εί
μαι άξιος τοΰ όνόματος τοΰ ’Αρχι
στρατήγου τής Ελλάδος, άλλά ή 
πρό πολλών ήδη χρόνων άφοσίω- 
σίς μου στο συμφέρον τής Ελλά
δος μέ συνιστά είς τήν άγάπην καί 
τήν έμπιστοσύνην τοΰ έθνους. ..». 
Τούτη ή ώραία έκκληση έχει απή
χηση. Δέκα χιλιάδες άνδρες μα
ζεύονται στό Φάληρο. Πρώτη φορά 
οι Έλληνες διαθέτουν τόσο πολύ 
στρατό.

Ό  Τσώρτς έχει άφήσει τήν γενι
κή άρχηγία τών στρατευμάτων αύ- 
τών στον Καραϊσκάκη, άλλά ό 
Κόχραν δέν παύει νά παρεμβαίνη 
άνόητα. Στις 13 ’Απριλίου, απο
βιβάζει στήν Πειραϊκή τριακόσιους 
στρατιώτες καί θέλει νά . . .  έπι- 
τεθή στούς Τούρκους πού είναι 
ταμπουρομένοι στον Πειραιά! Ό  
Καραϊσκάκης τοΰ άπαντά μέ ύπο- 
μονή, πώς έχουν τώρα τήν σοβα
ρή έπίθεσι τοΰ Μοναστή ριοΰ νά

σκεφθοΰν. Ό  Κόχραν όργίζεται. 
Διατάζει τόν Γενναίο Κολοκοτρώ- 
νη νά κάνη τήν επίθεση. 'Ο Γεν
ναίος τοΰ άπαντά κοφτά ότι διατα
γή παίρνει μόνο άπ’ τόν Καραϊσκά- 
κη. Ό  Κόχραν στέλνει τότε τόν 
Πετμεζά.

Ή  όρμή τών παλληκαριών είναι 
μεγάλη. Παίρνουν τά πρώτα ταμ
πούρια. Ό  Καραϊσκάκης βλέπει 
πώς εκεί ή φωτιά άναψε, καί τί νά 
κάνη, μπαίνει κι’ αυτός γιά νά πά- 
ρη τά πράγματα στά χέρια του. Οί 
Τοΰρκοι φεύγουν καί μαζύ τους 
κινοΰν νά ξεφύγουν καί οί κλεισμέ
νοι Τοΰρκοι τοΰ Μοναστηριοΰ — 
300 είναι—άργά τό μετανοιώνουν 
καί ξανακλείνονται στό όχηρό πού 
μένει άπόρθητο. Οί Έλληνες τό 
σφίγγουν άπό κοντά. Στις 15 τοΰ

’Απρίλη οί κλεισμένοι Τοΰρκοι ζη- 
τοΰν ανακωχή γιά νά διαπραγμα- 
τευθοΰν. Ό  Κόχραν δέν δέχεται. 
Διατάζει νέα έπίθεση πού ό Τσώρτς 
καί ό Καραϊσκάκης ομόφωνα τήν 
σταματούν καί πετυχαίνουν τήν 
παράδοση τοΰ Μοναστηριού έγ- 
γυόμενοι τήν ζωή τών Τούρκων πού 
θ’ άποχωρήσουν. Οί Τοΰρκοι πα
ραδίνουν τις σημαίες τους καί κι
νούν νά φύγουν πλαισιωμένοι άπό 
τά παλληκάρια τοΰ Βάσσου καί 
τοΰ Κίτσου Τζαβέλλα. Όταν φτά
νουν κοντά στό λιμάνι, ένας.στρα
τιώτης τοΰ Νοταρά πυροβολεί ένα 
Τοΰρκο καί τόν σκοτώνει. ’Ακο
λουθεί σύρραξη καί χάος. Μπό- 
τσαρης καί Νικηταράς τρέχουν ν’ 
άποκαταστήσουν τήν τάξη, μά τί
ποτα δέν γίνεται. . . ’Από τούς τρα-

Χαρακτηριστικός τύπος "Ελληνα πολεμιστή τής Έπαναστάσεως το01821.
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κόσιους Τούρκους, φτάνουν στο 
Τούρκικο στρατόπεδο λιγώτεροι 
άπό είκοσι. Σαράντα Έλληνες εί
ναι νεκροί, χώρια ή κηλίδωση τής 
Ελληνικής τιμής. Ό  Καραϊσκά- 
κης αφρίζει, ό Τσώρτς κάνει ανα
κρίσεις καί φυλακίζει τόν Νοταρα. 
Κι’ υστέρα υποβάλλει αμέσως τήν 
παραίτησΰ του «Στρατηγέ, γράφει 
του Καραϊσκάκη, πάρε πάνω σου 
τήν διοίκηση τοϋστρατοπέδου, καί 
κάνε 6,τι μπορείς γι’ αυτόν τόν 
μεγάλο σκοπό. Τό τρομερό πράγμα 
πού έγινε σήμερα, σοϋ εξηγεί αρκε
τά τήν παραίτησή μου. . .». Άφη- 
σε τήν αρχιστρατηγία ό Τσώρτς, 
μά δέν έγκατέλειψε τήν Ελλάδα, 
ούτε τόν άγώνα της. 'Ο άλλος, ό 
Κόχραν, ό κύριος υπαίτιος αύτοΰ 
τού αίσχους, τί έκανε; Γράφει στούς 
"Ελληνες ναυτικούς! «Θαλα τσινοί!, 
έγώ . . δέν είχα μέρος στήν συμ
φωνία με τούς Τούρκου,. "Αν ήμουν 
έγώ παρών, δέν θ’ άτιμάζοντο μέ το 
πράγμα δπερ θεωρήσατε σήμερ. ι 
στήν στεριάν(!Η) Σάς στέλνω χί 
λια τάλλαρα για τήν. . . υποταγή

σας στήν έπιθυμία μου!!!» Θέλετε 
καί τό αποτέλεσμα; Μόλις οΐ 
«θαλασσινοί» τού Κόχραν πήραν 
τά χίλια τάλληρα, τά μοίρασαν κι’ 
έφυγαν, σάν μεροκαματιάρηδες πού 
πληρώθηκαν τόν κόπο τους κι’ 
άλλο πιά δέν είχαν νά κάνουν. . . 
’Αλλά ήρθαν κι’ άλλα χειρότερα 
δεινά. Ή άστοχη έπίθεση πού σώ- 
νει καί καλό έπέμενε ό Κόχραν να 
γίνη στις 23 τοϋ ’Απρίλη ό τραυ
ματισμός τού Καραϊσκάκη, ό θά
νατός του στήν γολέττα τοϋ Τσώρτς 
όπου είχε μεταφερθή, ή δεύτερη 
έπίθεση, ό θρίαμβος τοϋ Κιουτα- 
χή, ό θάνατος χιλ ων καί πλέον 
παλληκαριών πού ανάμεσά τους 
ήταν καπεταναΐοι σάν τόν Βέϊκο, 
τόν Τζαβέλλα, τον Φωτομάρα. τόν 
Καλλέργη, τόν Θανάση Μπότσα- 
ρη, τόν Γιάννη Μπάλλα καί τούς- 
φιλέλληνες Ντηλουρντουί καί Λε- 
φέβρ.

Στις 24 τοϋ Μάη έπεσε καί ή 
’Ακρόπολη. . . Ό  Κόχραν υστέρα 
άπό λίγο έφυγε άξιοθρήνητος άπό 
τήν Ελλάδα· Ό  Τσώρτς έμεινε καί

εξακολούθησε νά πμοσφέρη τις 
υπηρεσίες του. Ό  Καποδίσ.ριας 
τόν έστειλε στήν Δυτική Στερεά. 
Έκυρίευσε τήν Βόνιτσα, τό Αίτω- 
λικό καί τό Μεσολόγγι, καί ξε
καθάρισε τήν περιοχή άπό τούς 
Τούρκους. 'Η διαφωνία του μέ τόν 
Καποδίστρια τόν βγάζει γιά- λίγο 
άπό τό προσκήνιο τι ϋ άγώνα. Ό  
Όθωνας—1835—τόι διορίζει Σύμ
βουλο τής Έπικρά ειας καί στά 
1844 Γερουσιαστή. ) Γεώργιος Α' 
τόν διορίζει άρχη ό τοϋ ’Επιτε
λείου, είναι καί τό λευταΐο πόστο 
άπό τό όποιον ό μι άλος κι’ άγνός 
φιλέλληνας ύπηρε εΐ τήν Ελλά
δα. Πέθανε στά 187: 'Καί ή πατρίδα 
γιά άνταμοιβή τοϋ προσφέρει ένα 
τάφο στο νεκροταφείο τής ’Αθήνας, 
δίπλα στό μνημείο τοϋ Κοραή, καί 
προτομή, στηριγμένη πάνω σέ άπέ- 
ριτη κολόνα. ’Από εκεί ό Ριχάρ
δος Τσώρτς άντικρύζει στούς αιώ
νες τήν ’Ακρόπολη πού μέ πείσμα 
κΓ αύτοθυσία υπεράσπισε, χάρις 
στό αίμα τών παιδιών τής Ελλάδας 
καί τών ξένων πού τήν έλάτρεψαν...

ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Ό  Θανάσης Καμπαφλής ό μεγάλος παλαιστής τών έλληνικών ρίγκ καί ό άξιος έκπρόσωπος τής 
λεβεντιάς τής φυλής μας δαφνοστεφής καί τρισένδοξος άποσύρεται πλέον τής ένεργοϋ δράσεως. Τό 
όνομά του £γινε θρύλος, όχι μόνο μέσα στον χώρο τής πατρίδος μας,άλλα καί στό διεθνές κοινό πού πολ
λές, πάρα πολλές φορές τόν θαύμασε άκί τόν χειροκρότησε έπάνω στή παλαίστρα νά μάχεται σάν λιον
τάρι, γιά τήν νίκη. Σεμνά καί διακριτικά άποσύρεται ό μεγάλος πρωταθλητής μας μετά άπό μιά καριέρα 
σαράντα όλοκλήρων χρόνων, μιά σταδιοδρομία γεμάτη θριάμβους, θαυμασμό, υψηλό φρόνημα καί προ
πάντων έλληνική λεβεντιά. Οί άνδρες τής Χωροφυλακής οί παλαιοί καί νέοι γνώρισαν τόν Θανάση 
Καμπαφλή σάν φίλο και σάν δάσκαλο στά μαθήματα τού καράτε καί τής πάλης καί γι* αυτό περισσότερο 
απο όλους τούς άλλους τοϋ σφίγγουν θερμά τό χέρι καί τόν εύχαριστοϋν γιά ότι προσέφερε σ’ αύτούς. 
στον άθλητισμό καί στήν Ελλάδα.
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Δεν είχεν ακόμη καλά σταματήσει ή βροντή των 
πυροβόλων όπλων και δεν είχε σβύσει ό απόηχος 
τής επιπόλαιας εκείνης δημοσίας δηλώσεως τοΰ 
τότε Πρωθυπουργού τής Χώρας τον Νοέμβριο 1944, 
όχαν_τό_ καθημαγμένον έκ τής πενταετούς υπέρ βω
μών καί εστιών πάλης του, Σώμα τής Χωροφυλα
κής, εμφανίζεται δημοσίως, ενώπιον τού μεγάλου 
κριτοΰ, τού ελληνικού λαού, τού οποίου ή διαίσθη
ση είναι αλάνθαστη.

Είναι ή 25η Μαρτίου 1945.
Τά ένοπλα εθνικά τμήματα παρελαύνουν προ τών 

έπισήμων είς ’Αθήνας διά πρώτην φοράν άπό τού 
έτόυς 1940.

Ά πό τους στύλους τού ’Ολυμπίου Διός, μέσα 
είς την παράταξιν, προβάλλουν ύπερήφανα τά 
ερείπια ενός ενδόξου Σώματος, τά έναπομείναντα 
τμήματα τής Χωροφυλακής άπό τήν λαίλαπα τής 
τετραπλής εχθρικής κατοχής.·

Τά αύστηρά πλαίσια τής στρατιωτικής παρελά- 
σεως, μετατρέπονται εις άνευ προηγουμένου λαϊ
κήν ύποδοχήν ένας άναστη μένος καί ενθουσιώδης 
λαός, αύθορμήτως συγκεντρωμένος είς έξώστας, 
πεζοδρόμια καί οδούς, έκσπα είς ούρανομήκεις ζη- 
τωκραυγάς, ίαχάς, χειρονομίας καί επιφωνήματα- 
τό παραλήρημα τού αθηναϊκού λαού, καθ’ όλην 
τήν διαδρομήν τής παρελάσεως είναι άπερίγραπτον- 
αί φωναί ενθουσιασμού συνοδεύονται άπό έκδη- 
λον, αίσθημα εμπιστοσύνης προς τό παρελαύνον 
Σώμα.

Ό  βηματισμός τού παρελαύνοντος τμήματος, 
πρό τής τοιαύτης έκδηλώσεως καί τής σμικρύνσεως 
τού πλάτους διελεύσεως άπό τον ενθουσιώδη λαόν, 
προσπαθούντα νάέγγίση τούς παρελαύνοντος άν- 
δρας, άπόλλυται. Ένεθύμιζε τήν ύπό τού λαού 
διά βοής επιδοκιμασίαν τού έργου τού άθηναίου 
άρχοντος έν τή αρχαία αγορά τού δήμου.

Ό  αθηναϊκός λαός, εκπρόσωπος σύμπαντος τού 
ελληνικού, άπένεμε δημοσίως τό βραβεϊον τού άγώ- 
νος καί ανανέωνε πανηγυρικώς τήν βαθεΐαν εμπι
στοσύνην του προς τό Σώμα τής Χωροφυλακής, 
έπικροτών συγχρόνως τήν άκολουθηθεΐσαν μέχρι 
τοΰδε πορείαν τού Σώματος είς τάς έθνικάς έπάλ- 
ξεις.

Ιστορ ι κο ί

' Αναμνήσε ι ς

Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ  Δ Ρ Ε Μ Π Ε Λ Α  
Τ αγματάρχου Χ ω ροφυλακής

Ό  γράφων, πολίτης ών τότε τών είκοσι έτών, 
άναπολών τάς στιγμάς έκείνας, προσπαθεί νά συνει- 
δητοποιήση τον λόγον τής τοιαύτης συμμετοχής 
καί έκδηλώσεως- ή- έν αίσθημα σεβασμού καί εμπι
στοσύνης, μία ψυχίΓ ( σχέσις ένώνουσα τον έλληνα 
πολίτην προς τό ένδοξον Σώμα, Ιδρατωθεΐσα icoi 
σφυρηλατηθεΐσα άπό τήν άέναον καί απανταχού 
τής Χώρας καί είς τό έξωτερικόν, εθνικήν καί κοι
νωνικήν δράσιν τού δευτέρου, χάριν τού πρώτου 
ώς άτόμου καί λαού, είς τάς χαλεπάς έθνικάς στι- 
γμάς, όπου μέσα είς τήν τετραπλή εχθρικήν κατο
χήν, τό Σώμα, έμπαιζόμενον ώς ό Χριστός μέ τόν 
άκάνθινον στέφανον είς τήν κεφαλήν, έσυμβόλιζε 
τήν συγκροτημένην, τήν ένιαίαν έθνικήν ιδέαν καί 
ένεθάρρυνε τήν άποσταμένην ελπίδα τής εθνικής 
άναστάσεως.

Ό  άγγλος στρατηγός Σκόμπυ, παρακολουθών 
μετά τών λοιπών έπισήμων τήν παρέλασιν, πρό 
τού φρενήρους λαϊκού ένθουσιασμού, μένει εκστα
τικός καί λέγει: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα 
άστυνομικόν Σώμα νά περιβάλλεται άπό τόν λαόν 
μέ τόσην άγάπην, στοργήν καί εμπιστοσύνην, 
όπως ή Ελληνική Χωροφυλακή»- αύτά λέγει καί 
γράφει ό άγγλος στρατηγός πού είναι συνηθισμένος 
άπό την πατρίδα του, διά τόν παροιμιώδη σεβα
σμόν τού άγγλου πολίτου προς τόν όμοπάτριδα 
άστυνομικόν. Άλλ’ ή Χωροφυλακή, δέν ύπήρξεν 
άπλούν άστυνομικόν σώμα ή άπλούς στρατιωτικός 
οργανισμός- ύπήρξεν ή ψυχή τού σκλαβωμένου 
εθνρυς πού «θέριευε» τήν ελπίδα, πίσω άπο την 
πλάτην τού κατακτητού.

Τήν εμπιστοσύνην αύτήν προς τό Σώμα, ό λαός 
Επαναλαμβάνει άμέσως καί έκ νέου έμπράκτως- είς 
τό πρώτον πεντάμηνον τής κομμουνιστικής άνα- 
στολής, χιλιάδες έλληνοπαίδων έξ όλης τής Χώρας, 
άμούστακα γυμνασιόπαιδα εγκαταλείπουν τά σχο
λικά έδρανα ή τάς άτομικάς άσχολίας, μεταφερό- 
μενα μέ τά γνωστά στρατιωτικά αύτοκίνητα, ελ
λείψει άλλης συγκοινωνίας, άφού τά σιδηροδρο
μικά οχήματα κεΐνται κατεστραμμένα άπό τόν κα- 
τακτητήν είς τά άπόκρημνα φαράγγια τής σιδηρο
δρομικής γραμμής, συρρέουν είς τάς σχολάς διά νά 
συγκροτήσουν τήν Νέαν Χωροφυλακήν επάνω 
είς τόν δαφνοστεφή δρόμον τών ενδόξων πεσόντων 
προγόνων της, πού έπέπρωτο αύτη μετά ένα χρό
νον νά φέρη τό άρχικόν βάρος τής νέας ξενοκινήτου 
κομμουνιστικής άνταρσίας.

Ή οϋτω κτηθεΐσα εμπιστοσύνη τού ελληνικού 
λαού προς τό Σώμα τής Χωροφυλακής, παραδίδε- 
ται είς τούς έπερχομένους, διά νά άποτελή φωτει
νόν φάρον αύτών καί τό σύνθημα παντός άνδρος 
ότι «ή άγάπη τού λαού είναι ή επιτυχία τού έργου».
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Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  ΜΕΛΕΤΗ  
ΒΙ ΑΙ ΩΝ Θ Α Ν Α Τ Ω Ν

ΠΕΡΙΟΛΟΣ: 1944 - 1968

Π Ε Ρ I Λ Η Ψ I Σ

Διά τής παρούσης έργασίας παρέχεται σαφής είκών των 
θανάτων των προκληθέντων συνεπεία βιαίων μέσων π . χ .  αυτο
κινήτου, δηλητηρίου κ.λ. π.  είς τήν Βόρειον Ελλάδα, άπό τοϋ 
έτους 1944, δτε συνεστήθη τό Έργαστήριον ’Ιατροδικαστικής 
καί Τοξικολογίας τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης, μέχρι τοϋ έτους 1968.

’Επίσης παρατίθενται άναλυτικώς ή έγκληματικότης έν 
Βορείω ‘Ελλάδι καί έν τή περιοχή τής πρωτευούσης, βάσει στοι
χείων ληφθέντων έκ των ιατροδικαστικών εκθέσεων, είς τό 
πόρισμα των οποίων διευκρινίζεται εάν πρόκειται περί εγκλή
ματος ή αυτοκτονίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΥΡΔΑΚΗ  
’Εργαστηρίου ’Ιατροδικαστικής— 

Τοξικολογίας Π ανεπιστημίου  
Θεσσαλονίκης

Είς 6092 ανέρχονται συνολικώ ς αί 
νεκροτομαί αί όποϊαι άπησχόλησαν τό 
Έ ργαστήριον ’Ιατροδικαστικής καί 
Τοξικολογίας τοΰ Ά ριστοτελείου  Πα
νεπιστημίου Θ εσσαλονίκης, άπό τής 
ένάρξεως λειτουργίας αύτοΰ, ήτοι 
άπό τό 1944 μ έχρι καί τοϋ έτους 1968 .

Είς τόν ακολουθούντο πίνακα έμ φ α ί-  
νονται δλαι αί περιπτώ σεις βιαίω ν 
θανάτω ν, παρατιθέμενοι βάσει τω ν  
προκαλεσάντων τούς θανάτους αυ
τούς μ έσω ν, έκ τω ν όποιω ν τά  
τροχαία κατέχουν τήν πρώτην θέσιν 
καθώς καί βάσει τοϋ άριθμοΰ τω ν πε
ριπτώ σεω ν τω ν άνα λογουσώ ν είς 
έκάστην κατηγορίαν. Είς τόν πίνακα  
αυτόν γίνεται έπίσης διαχωρισμός 
τοΰ φ ύλου τω ν θυμάτων .

Ά ξιοσ η μ είω τον είναι δτι έκ τοΰ  
συνολικού άριθμοΰ τω ν περιπτώ σεω ν  
(3677) βιαίω ν θανάτω ν, αί 2 .923 πε
ριπτώσεις άφοροΰν τό'άρρεν φ ΰλον , 
ήτοι ποσοστόν 79 ,5ο]ο , ένώ μόνον 
754 περιπτώ σεις άφοροΰν τό θήλυ 
φ ΰ λ ο ν , ήτοι ποσοστόν 20,5  ο ]ο . 
’Ε πί τω  σκοπώ τής άναλυτικής ά π ει- 
κονίσεως τω ν περιπτώ σεω ν βιαίω ν 
θανάτων παρατίθεται κατωτέρω σει
ρά πινάκω ν καί διαγραμμάτων είς 
α έμφ αίνηται παραστατικώς ή δια- 
κύμανσις τής καμπύλης τώ ν περιπτώ
σεων , ταξινομουμένω ν κατά κατηγο
ρίαν .

Π ΙΝ ΑΞ

Βιαίων θανάτων εν σχέσει προς τά μέσα διά τών όποιων επήλθαν οΰτοι

"Αρρενες Θήλεις Σννολον

1 Έ κ  τρ ο χ α ίω ν  α τυ χη μ ά τω ν 1070 275 1345
2 Έ κ  πιιροΟ όλων οπλώ ν 438 58 496
3 Έ ξ  α σ φ υ ξ ία ς  λό γω  κ α τα δ ύ σ εω ς εντό ς  ύ δ α το ς 352 57 409
4 Έ κ  π τώ σ εω ς  ά φ ’ ύψ ους 247 102 349

1 5 Έ ξ  έκ ρ ή ξ εω ς π υ ρ ο μ α χικ ώ ν 198 19 217
6 Έ κ  δ η λ η τη ρ ιά σ εω ν 109 98 207
7 Έ κ  θ λ ώ ν τω ν  ο ρ γά ν ω ν 124 32 156
8 Έ κ  π ν ιγ μ ο νή ς 89· 31 120
9 Έ κ  θ α ν α τη φ ό ρ ω ν  εγκ α υ μ ά τω ν 51 42 93

10 Έ ξ  ά π α γχο ν ισ μ ο ΰ 70 13 83
11 Έ κ  νυ σ σ όντω ν  - τεμ νό ν τω ν  όργά ν ιον 54 13 67
12 Έ ξ  η λ εκ τρ ο π λ η ξ ία ς 58 3 61
13 Έ κ  κ α τα χ ώ σ ε ω ς 33 3 36
14 Έ κ  σ τρ α γ γα λ ισ μ ο ύ 15 6 21
15 Έ κ  θ λ ώ ν τω ν  - τεμ νό ν τω ν  ό ρ γά ν ω ν 15 2 17

Σ Τ Ν Ο Λ Ο Ν 2923 754 3677
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έ κ1) Β ί α ι ο ι  θ ά ν α τ ο ι  
τ ρ ο χ α ί ω ν  μ έ σ ω ν .

Έ κ  τοΰ διαγράμματος 1 προκύ
πτουν δύο συμπεράσματα :

α) Ώ ς  μέν πρός τάς θήλεις αί πε
ριπτώσεις βιαίω ν θανάτων έκ τρο
χα ίω ν μέσων , κατά τήν ύπό έξέτασιν 
χρονικήν περίοδον (1944—1968) , δια
τηρούν τήν αυτήν περίπου σταθερό
τητα .

β ) Ώ ς  δέ πρός τούς άρρενας , αί πε
ριπτώσεις βιαίω ν θανάτων έκ τρο
χαίω ν μέσων παρουσιάζουν δύο 
έξάρσεις : Τήν μέν πρώτην κατά τά 
έτη 1947—1951, τήν δέ δευτέραν κατά 
τά έτη 1962—1968 .

Ή  έξαρσις τής καμπύλης διακυμάν- 
σεως τώ ν βιαίω ν θανάτων έκ τροχαί
ω ν άτυχημάτω ν κατά τά τελευταία  
έτη δέν θά πρέπει νά διαλαμβάνηται 
ώς πραγματική τής άνόδου τώ ν ώς 
άνω θανάτω ν, άποδιδομένης ταυτης 
έκ πρώτης δψ εω ς, ά φ ’ ένός μέν 
εις τήν αϋξησιν τοΰ πληθυσμού καί 
ά φ ’ έτέρου εις τήν ραγδαίαν αϋξησιν 
τώ ν τροχαίω ν μ έσω ν, αλλά ώς φ αι
νομ ενική , διότι πρέπει μάλλον νά  
παραδεχθώμεν δτι εις τήν πραγμα
τικότητα έχομ εν σχετικήν μείωσιν 
τώ ν βιαίω ν θανάτων τής έν λό^γφ 
κατηγορίας. Τοΰτο ένισχύεται ά φ ’ 
ένός μέν έκ τής συγκρίσεως τώ ν ανω 
τέρω δύο σ το ιχε ίω ν , δήλον δτι τής 
αύξήόεως τοΰ πληθυσμού καί τοΰ 
άριθμοΰ τώ ν κυκλοφορούντω ν τρο
χα ίω ν μέσων τώ ν τελευταίω ν έτώ ν  
πρός τά αύτά στοιχεία  τώ ν προη
γουμένω ν έτώ ν , άτινα υπολείπονται 
κατά πολύ καί ά φ ’ έτέρου έκ τής 
σημειωθείσης σημαντικής β ελτιώ - 
σεως τοΰ όδικοΰ δικτύου τής χώ ρας  
καί έκ τής πρός τόν σκοπόν τής π ρο- 
λήψ εω ς τώ ν τροχαίω ν άτυχη μ άτω ν, 
άναληφθέντος άγώ νος έκ μέρους τοΰ 
κράτους καί τώ ν άρμοδίων ’Α ρχώ ν  
διά τήν πλήρη καί σωτήριον διαφώ - 
τισιν τοΰ κοινοΰ .

2) Β ί α ι ο ι  θ ά ν α τ ο ι  έ κ  π υ 
ρ ο β ό λ ω ν  δ π λ ω ν .

Παρατηρεΐται σαφής αϋξησις 
(έξαρσις) τώ ν περιπτώ σεω ν βιαίω ν  
θανάτων έκ πυροβόλω ν δπλω ν κατα  
τήν περίοδον 1945—1949 , άποδιδο— 
μένης τής αύξήσεως ταύτης εις τάς 
διεξαγομένας τότε έπιχειρήσεις τοΰ  
Έ θνικοΰ στρατοΰ κατά τώ ν ανταρ
τώ ν .

Έ κ  τής μελέτης τοΰ διαγράμμα
τος 2 , έξάγεται τό συμπέρασμα δτι 
τό πλείστον τώ ν περιπτώ σεω ν βιαί
ων θανάτων έκ πυροβόλω ν δπλω ν κα
τά τά ώς άνω έ τ η ,,  όφ είλεται εις 
έγκληματικάς ένεργείας . Τοΰτο άλ
λω στε διαλαμβάνεται καί είς τάς 
σ χετικ ά ς, τώ ν έν λόγω  περιπτώ σεω ν  
ιατροδικαστικός έκθέσεις.

’Από τοΰ έτους 1950 καί έντεΰθεν  
αί περιπτώ σεις βιαίω ν θανάτων έκ 
πυροβόλω ν δπλω ν παρουσιάζουν 
σχεδόν σταθερότητα, ώς πρός τήν 
διακύμανσίν τ ω ν .

3) Β ί α ι ο ι  θ ά ν α τ ο ι  έ κ  
π ν ι γ  μ ο ΰ .

’ Ιδιαιτέραν σημασίαν άποκτά ή 
κατανομή τώ ν περιπτώ σεω ν θανά
τω ν έκ πνιγμοΰ δι’ ένα έκαστον μήνα  
τοΰ έτους, ώς αΰτη έμφ αίνηται είς 
τλ ιστόγραμμα 1 .

>; ι·*1' ι ι ι  ι ; >«»·»·.' J ι .  ·

Διάγραμμα 2ον
Καμπύλη διακυμάνσεως βιαίων θανάτων έπ- 
ελθόντων έκ πυροβόλων οπλών (1944 - 1968)

Σημειοΰται ιδιαιτέρως δτι αί πε
ριπτώσεις τώ ν βιαίω ν θανάτων έκ 
πυροβόλω ν δπλω ν είναι έλά χισ τα ι, 
περίπου" 2—3 έτη σίω ς, όφειλόμεναι 
κατά κύριον λόγον είς τυχαία  γε
γονότα , (έκπυρσοκροτήσεις δπλω ν  
κυνηγώ ν κ .λ .π . )  καί κατά δεύτερον 
λόγον είς έγκληματικάς ένεργείας.

Γεγονός πάντω ς είναι δτι οί έκ 
'πυροβόλω ν δπλω ν βίαιοι θάνατοι 
άμφοτέρω ν τώ ν μορφώ ν σημειοΰν- 
ται σπανίω ς είς τήν χώ ραν μας,

Διάγραμμα Ιον
διοκυμάνβ,ων «» ϊ » 4 ' * * ί « Γ 3 ί

τροχαίων άτυχημάτων κατά τήν περίοδον &ς τό δπλον θεωρείται ώς τό κυριώ - 
1944 -1968. τερον μέσον διαπράξεως έγκ λη μ ά τω ν.

Ιστόγραμμα Ιον
'Ιστόγραμμα έμφαίνον τήν κατανομήν τώι
βιαίων θανάτων έκ πνιγμοΰ κατά τούς μήνας 

τοΰ έτους (1944 - 1968).

. Χαρακτηριστική διαγράφεται ή 
αϋξησις έκ πνιγμοΰ θανάτων κατά 
τούς θερινούς μήνας ’Ιούνιον , ’ Ιού
λιον καί Α ϋγουστον , κατά τήν διάρ
κειαν τώ ν όποίω ν παρατηρεΐται άθρόα 
έξοδος τοΰ πληθυσμού πρός τάς άκ- 
τ ά ς , ένθα σημειοΰνται θάνατοι έκ 
π νιγμοΰ όφ ειλόμενοι είτε είς τελείαν , 
είτε--σχετικήν άγνοιαν τής τεχνικής  
τής κ ολυμβήσεω ς, είτε είς τήν μή 
τήρησιν τώ ν βασικών κανόνω ν περί 
κολυμβήσεω ς, βασικώτερος έκ τ ή ν  
όποίω ν είναι νά μή είσέοχεταί τις 
αμέσως μετά τήν λήψ ι ;■ τροφής 
είς τήν θάλασσαν, αλλά άφ οΰ π α -  
ρέλθουν 2—4 ώ ραι, άν«λάγω ς βε
βαίω ς τοΰ είδους τής λαμβ ..μένης 
τροφής (δυσπέπτου κ .λ .π  ' καί τής 
ιδιοσυγκρασίας, ήλικίας κ λ . π .  τοΰ 
άτόμου . Κατά τούς υπολοίπους μήνας 
οί θάνατοι έκ π νιγμοΰ όφ είλονται είς 
αύτοκτονίας, να υά για , θαλάσσια 
ατυχήματα κ . ά .

Παρατηροΰντες τήν καμπύλην τοΰ  
διαγράμματος 3 ,  διακυμάνσεως πε
ριπτώσεων βιαίω ν θανάτων έκ π ν ι-  
γ μ ο ΰ έντ ή  έξελίξει αύτής άπό τό έτος 
1944 έως τό 1968 , άγόμεθα είς τό 
συμπέρασμα δτι αί περιπτώ σεις πνι
γμού παρουσιάζουν σταθερόν άνοδον 
μέ μέγιστον αριθμόν περιπτώ σεω ν  
τό έτος 1961.

Είναι λυπηρόν καί αποκαρδιωτικόν 
τό γεγονός τοΰ σημειουμένου άρι
θμοΰ θανάτων έκ π νιγμοΰ  είς τήν 
Ε λ λ ά δ α , χώ ραν κατ’ έξοχήν θαλασ- 
σ ία ν, μέ ναυτικήν παράδοσιν άπό 
άρχαιοτάτων χρ ό νω ν, διεκδικοΰσαν 
τήν πρώτην θέσιν είς τόν χώ ρον  
τής παγκοσμίου να υ τ ιλ ία ς . Τό π ο -  
σοστόν τώ ν Ε λ λ ή ν ω ν  τώ ν άγνοούν-
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6) Βίαιοι θάνατοι έκ δηλητηριάσεων.

Παρατηρεΐται σταθερά άνοδος τοϋ 
άριθμοΰ τώ ν περιπτώ σεω ν βιαίω ν 
θανάτων έκ δηλητηριάσεων άπό τοΰ 
έτους 1944 καί έντεΰθεν, άπό δέ τοΰ 
έτους 1962 παρατηρεϊται κ ά μ ψ ις . 
Αί καμπύλαι διακυμάνσεως τώ ν πε
ριπτώ σεω ν διά τούς άρρενας καί 
θήλεις είναι π αράλλη λοι.

Διάγραμμα 3ον
Καμπύλη διακυμάνσεως βιαίων θανάτων 

πνιγμού (1944 -1968).

τω ν κολύμβησιν είναι άνησυχητικώ ς 
υ ψ η λ ό ν, διότι δέν είναι δυνατόν νά  
έρμηνευθή κατ' άλλον τρόπον ό με
γάλος άριθμός τώ ν περιπτώ σεω ν  
πνιγμού  κατά τούς θερινούς ιδίως 
μ ή να ς .

Καίτοι ή θεραπεία τοΰ προβλή
ματος δέν έμ πίπτει είς τήν σφαίραν 
τώ ν ήμετέρων αρμοδιοτήτω ν, θά 
ήδυνάμεθα* όμως νά σημειώσωμεν 
δτι έπιβάλλεται ή άνάληψις κρατι
κής πρω τοβουλίας είς δτι αφορά  
μίαν εύρείας έκτάσεως διαφ ώ τισιν  
τοΰ κοινοΰ ώς προς τά θέματα κ ο- 
λ υ μ β ή σ εω ς. ’ Α ποτελεσματικώτερον
δμως μέτρον θά ήτο ή δημιουργία κο
λυμβητηρίω ν καθ’ δλην τήν Ε λ λ η 
νικήν ύπαιθρον καί ή εισαγωγή σ χε
τικού μαθήματος είς τήν Σ τοιχειώ 
δη ή Μέσην Έ κ π α ίδ ευ σ ιν .

—"»εε·»·ι

χρήσεω ς τοϋ γεω ργικού αυτού φαρ
μάκου . Καί αί δύο περιπτώ σεις  
παρατηρούνται καί πάλιν είς άγρο- 
τικάς περιοχάς τής χ ώ ρ α ς .

Ώ ς  πρός τήν συχνότητα έμ φ α ν ί-  
σεως βιαίω ν θανάτων έκ δηλητηριά
σεων , τάς έκ παραθείου δηλητηριάσεις 
άκολουθοΰν αί περιπτώ σεις δηλητη
ριάσεων δι’ όξέω ν, διά μονοξειδίου  
τού άνθρακος καί αί φαρμακευτικοί 
δηλητηριάσεις.

Αί περιπτώ σεις δηλητηριάσεως 
έκ μονοξειδίου τού άνθρακος ό φ ε ί-  
λονται κατά κανόνα εις άτυχήματα  
περισσότερον δέ συχνα ί είναι αί 
περιπτώ σεις δηλητηριάσεως έκ τής 
άτελοΰς καύσεως καυσοξύλω ν είς 
θερμάστρας, έντός κλειστώ ν δωμα
τίω ν .

Αί φαρμακευτικοί δηλητηριάσεις 
καθώς καί αί περιπτώ σεις δηλητη- 
ριάσεως διά βαρβιτουρικών φαρμάκων 
όφ είλονται περισσότερον είς άλό- 
γιστον χρήσιν φαρμακευτικώ ν πα - 
ρασκευασμάτων ή είς αύτοκτο- 
νίας καί όλιγώ τερον είς άτυχήματα  
τά όποια προκαλοΰνται έκ συγχύσεω ς  
ένός παρασκευάσματος πρός ά λ λ ο .

Διάγραμμα 6ον
Καμπύλη διακυμάνσεως βιαίων θανάτων εκ 

δηλητηριάσεων (1944 - 1968). 1

Λίαν ένδιαφέρουσα είναι ή κ ατα-, 
νομή τώ ν βιαίω ν θανάτων έκ δηλη
τηριάσεων άναλόγω ς τοΰ μέσου διά 
τοϋ όποίου έπ ή λθ ον. Δ ιαπιστοΰται 
δτι αί δηλητηριάσεις διά παραθείου 
έμφ ανίζονται είς ύψ ηλά έπ ίπεδα , 
σημειοΰνται δέ αύται ιδία είς τάς 
άγροτικάς π ερ ιοχά ς, δπου γίνεται 
εύρεΐα χρήσις γεω ργικώ ν φαρμάκων . 
Τό παραθεϊον είναι τό κατ’ έξοχήν  
χρησιμοποιούμενου γεω ργικόν φάρ
μακου διά τήν καταπολέμησιν τώ ν  
έντόμω ν—έχθρών τής γεω ργικής πα
ραγωγής .

Ε : Μονοξείδων τοϋ άνθρακ 
Α: Βαρέα μέταλλα 
Β : ’Οξέα 
Γ: Βαρδιτουρικά 
Δ: Παραθεϊον 
Ε : Μονοξείδιον τοΰ άνθρ. 
Ζ: Φαρμ. δηλητηριάσεις 
Η: Τροφικοί δηλητηριάσει; 
θ ;  Πετρελαιοειδή

□ZL
Β ) Β ίάιοι θάνατοι έξ έκρήξεως 

π υ ρομ α χικ ώ ν.

Οί θάνατοι έξ έκρήξεως πυ
ρομαχικώ ν παρουσιάζουν μίαν ση
μαντικήν έξαρσιν κατά τήν 
περίοδον τής γερμανικής κατοχής 
καί κ α τά . τά έπακολουθήσαντα έτη 
τοΰ άνταρτοπολέμου , όφ ειλομένη είς 
τήν χρησίμοποίησιν πάσης φύσεω ς  
πυρομαχικώ ν ύλικώ ν (β ό μ β α ι, χει
ροβομβίδες κ .λ .π . )  κατά τάς π ο λ ε-  
μικάς έπ ιχειρή σεις .

Ά ντ ιθ έτω ς  ή άπό τού 1950 καί έ ν -  
τεϋθεν πορεία τής καμπύλης βιαίω ν 
θανάτων έξ έκρήξεων. πυρομαχικώ ν  
έμ φ ανίζετα ι σταθερά μέ συχνότητα  
2—3 περιπτώ σεω ν κατά μέσον όρον 
έτη σίω ς, όφ ειλομένω ν είς άτυχή
ματα έξ έγκαταλελειμμένω ν πυρο
μ αχικώ ν άπό τής έποχής έκείνης. 
Χαρακτηριστικόν είναι έξ άλλου δτι 
τά άτυχήματα τού είδους αυτού συμ
βαίνουν είς άτομα τής μικράς ήλι- 
κ ία ς, τά όποια καθ’ ήν στιγμήν άγ— 
νοούν τόν κ ίνδυνον, περιεργάζονται 
τά άνευρεθέντα π υρομ αχικ ά .

Π λήν τοϋ παραθείου, χρησιμο
ποιούνται βεβαίω ς καί άλλα έντομο-  
κτόνα τής κατηγορίας κυρίως τώ ν  
όργανοφω σφορικώ ν ένώ σεω ν , ή χρή
σις δμως τοΰ παραθείου ύπερέχει 
ση μ αντικ ώ ς.

Αί δηλητηριάσεις διά παραθείου 
όφ είλονται κυρίως είς τήν μή κατα 
βολήν τής δεούσης προσοχής καί είς 
τήν έκ τού, λόγου τούτου χρήσιν 
τού παραθείου άντί ζακχάρεω ς ή 
άλεύρου ή άλατος κ .λ .π . διά έδώ - 
διμα—σκευάσματα. Οΰτω δέν είναι 
άσυνήθης ή περίπτω σις όμαδικής 
δηλητηριάσεως όμοχω ριανώ ν ά π ό  
κ ό λ  υ β α είς τά όποια έτέθη. πα
ραθείου άντί σ α κ χά ρ εω ς,ή  δηλητη- 
ριάσεως οικογενειώ ν άπό φαγητό  
είς τό όποιον έτέθη άπό έλειψ ιν  
προσοχή ς, παραθεϊον άντί άλατος .

’Εκτός τώ ν περιπτώ σεω ν δηλη- 
τηριάσεως διά παραθείου αί όποΐαι 
όφ είλονται είς άτυχή μ ατα , δέν είναι 
όλίγαι αί περιπτώ σεις αυτοκτονιών 
διά τής λήψ εω ς παραθείου ή καί 
διά πράξεων έγκλημάτω ν διά τής

’Ιστόγραμμα 2ον
Κατανομή τών περιπτώσεων βιαίων θανάτων 
ex δηλητηριάσεων άναλόγως τοΰ είδους τών 

δηλητηρίιον. (1944 - 1968).

/ )  Βίαιοι θάνατοι έκ θλώ ντω ν  
ό ρ γά νω ν.

Ή  καμπύλη διακυμάνσεως τώ ν  
περιπτώ σεω ν βιαίω ν θανάτων έκ 
θλώ ντω ν όργάνων κατά τήν διάρ
κειαν τής έξεταζομέυης 25ετίας πα
ρουσιάζεται μάλλον σταθερά, χω ρίς  
ίδιατέρας έξάρσεις. Κατά κανόνα, 
οί θάνατοι έκ θλώ ντω ν όργάνων 
όφ είλονται είς έγκληματικάς ένερ- 
γεία ς , ώς τούτο διαπιστοΰται καί 
έκ τώ ν σχετικώ ν ιατροδικαστικών 
έκ θέσεω ν.

8) Βίαιοι θάνατοι έκ π νιγμ ονώ ν.

Ώ ς  δείκνυται έκ τοΰ διαγράμμα
τος 8 ή καμπύλη διακυμάνσεως β ια ί-
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A Y  T  O K  T O N I A I 
/

ω ν θανάτων έκ π νιγμ ονώ ν, είς μέν 
τάς θήλεις άκολουθεί σταθερόν 
πορείαν, είς δέ τούς άρ- 
ρενας ακολουθεί άνοδικήν πορείαν, 
ιδία κατά τά τελευταία έτ η . ϊ

Ώ ς  προκύπτει έξ άλλου έκ τω ν σ χε- = 
τικώ ν ιατροδικαστικών έκθέσεων , οί |  
θάνατοι έκ π νιγμονώ ν άναφερονται “ 
κατά κανόνα είς άτομα νεογνικής, 
βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας .

Τούτο είναι εύλογον διότι άτομα Διάγραμμα 11ον
τής ήλικίας αυτής είς στιγμάς ά το- Καμπλνη διακυμάνσεως έγκλημάτων καί αΰ- 
νήσεως τής προσοχής έκ μέρους τω ν T(mfiw Αναφερομένων ΰπό τού Έργασιη-

,ΐο,. ,»
τεμάχια  τρ ο φ ώ ν , αί ένέργειαι δέ νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1944 - 1968 . 
αύταί πολλάκις αποβαίνουν μοι
ραίοι .

1946 47 41 49 SO SI 57 53 S4 55 5 *  57 51 5» 40  61 67 63 64 65 66 67 66

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε Γ- 
ΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Ί Μ \ΐ  \ / \!
i i i i m i  Ϊ«Ϋ»I . ι .τς

Διάγραμμα 8ον
Καμπύλη διακυμάνσεως βιαίων θανάτων έκ 

πνιγμονών. (1944-1968).

9) Βίαιοι θάνατοι έξ άπαγχονισμοΰ .

'Ω ς προκύπτει έκ τού διαγράμματος 
9 ή καμπύλη διακυμάνσεως βιαίω ν  
θανάτων έξ άπαγχνονισμοϋ παρου
σιάζει μικράν άνοδον κατά τά τε
λευταία έτη έν συγκρίσει μέ τήν πρό 
τού 1952 περίοδον, διατηρείται όμως 
είς σταθερά έπ ίπεδα , ήτοι αί περι
πτώ σεις βιαίω ν θανάτων έξ απ αγχο
νισμού δέν υπερβαίνουν κατά μέσον 
όρον τάς 3—4 έτησίως .

Δέον νά  σημειωθή έξ άλλου δτι 
αί περιπτώ σεις βιαίω ν θανάτων έξ  
ά π α γχονισμ οΰ , άναφερονται κατά κα
νόνα ώς αύτοκτονίαι, θεωρουμένου 
ώς σπανίου τού άπαγχονισμοΰ κα
τόπιν τυχαίου γεγονότος καί σπ α- 
νιω τάτου κατόπιν έγκληματικής 
ένερ γεία ς.

Ά να φ έρ ομ εν  έν συνεχεία  .α άπο 
τελέσματα τής έρεύνης είς ότι άφορ^  
είς τήν πορείαν τώ ν έγκλημάτω ν ή 
αύτοκτονιώ ν, κατά τήν περίοδον 
1944—1968, λαμβανομένω ν ύ π ’ δψιν 
τώ ν περιπτώ σεω ν έκείνω ν αί όποΐαι 
άναφέρονται σαφ ώ ς είς τά συμπε
ράσματα τώ ν αντιστοίχω ν ιατροδι
καστικών έκθέσεων ώς έγκλήματα  
ή αύτοκτονίαι.

Έ κ  τού διαγράμματος 11 προκύ-

Διάγραμμα 9ον 
Καμπύλη βιαίων θανάτων έξ άπαγχονισμοΰ. φ ύ σ εω ς . 

(1944- 1968).

πτει σαφ ώ ς δτι αί περιπτώ σεις έγ  
λημάτω ν παρουσιάζουν έν μέγιστον  
κατά τό έτος 19 4 6 , έκτοτε δέ ακο
λουθούν καθοδικήν πορείαν διατηρου- 
μένης τής σχετικής καμπύλης κατά 
τό μάλλον ή ήττον σταθερός.

Παρομοία έμ φ ανίζετα ι καί ή αντί
στοιχος καμπύλη τώ ν περιπτώ σεω ν 
αί όποΐαι άναφερονται ΰπό τού 
Ε ργαστηρίου Ιατροδικαστικής Το
ξικολογίας Πανεπιστημίου ’Α θη νώ ν.

Καί είς τά δύο διαγράμματα (11ον 
καί 12ον) αί περιπτώ σεις έγκλη
μάτων δέν υπερβαίνουν κατά τά  
τελευταία έτη τάς 5 περίπου , έτησίως .

’Α νάλογος είναι καί ή καμπύλη  
τής κατανομής τώ ν αύτοκτονιώ ν, ή 
όποία , ώς παραστατικώτερον έμ φ α ί-  
νηται είς τήν περίπτω σιν τού ’Εργα
στηρίου ’Ιατροδικαστικής καί Τ ο-  
r  ,υλογίας τού Π ανεπιστημίου ’Αθη
νώ ν άκολουθεί καθοδικήν πορείαν 
κατά τά τελευταΐ έτη .

Β ασικώ ς, τούτο οφ είλεται είς τό 
γεγονός δτι τό βιοτικόν έπίπεδον τού 
Έ λλη νος  άνέρχετα ι, αί συνθήκαι 
τής ζω ής καλυτερεύουν, ώστε αί 
•περιπτώσεις οικονομικής δυσπρα
γίας αί όποΐαι Κατά τό παρε
λθόν ήσαν τά πλέον συνήθη
αίτια τώ ν αύτοκτονιώ ν, σ ή - '
μερον έλλείπουν σχεδόν π α ντελώ ς. 
Σήμερον δύναται νά  ύποστηρίξη τις  
δτι οί υποψ ήφ ιοι αύτόχειρες βασα
νίζοντα ι από προβλήματα ψ υχολο
γικά—συναισθηματικά καί όλ ιγώ τε-  
ρον άπό προβλήματα οικονομικής

Διάγραμμα 12ον 
Καμπύλη διακυμάνσεως έγκλημάτων καί αύ
τοκτονιών άναφερομένων ΰπό τού ’Εργαστη
ρίου ’Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου ’Αθη

νών (1944 - 1968).

"Οσον άφορα είς τήν έγκληματικέ- 
τη τα , άποτελεΐ σπουδαιότατον γεγο
νός ή διαπίστωσις δτι εύρίσκεται είς 
τόσον χαμηλόν έπίπεδον εις τήν 
χώ ραν μ α ς . Καθ’ ήν στιγμήν παρα— 
τηρείται μία έξαρσις έγκληματικό- 
τητος είς παγκόσμιον κλίμακα καί 
ένώ τάς συγχρόνους μεγαλουπόλεις  
τού Λ ονδίνου, τής Νέας Ύ όρκης, 
τού Σ ικ άγου, τώ ν Π αρισίω ν, τού  
Τ όκιο, τής Μ όσχας τάς άπασχολεΐ 
καθημερινώς όλονέν καί ■ όξύτερον 
τό πρόβλημα τής καταστολής τής 
έγκληματικότητος, είναι λίαν έλ π ι-  
δοφόρος ή κατάστασις ή όποία δια- 
μορφούται είς τήν Ε λλ η νικ ή ν κοι- 
νω νία ν , χαρακτηριζομένη άπό τήν 
σποραδικήν έμφ άνισ ιν έγκληματ:- 
κώ ν π ερ ιπ τώ σ εω ν.

Δικαιούμεθα, επ ομ ένω ς, νά  εΐμεθα  
υπερήφανοι διά τήν Ε λλ η νικ ή ν κοι
νω νίαν καί νά άτενίζω μεν μετά ιδιαι
τέρας αισιοδοξίας τό μ έλ λ ο ν . Ή  
έγκληματικότης καί ώς σκέψις ακόμη 
είναι άποκρουστική διά τήν ψ υ χ ο -  

,σύνθεσιν τού "Ελληνος, ό̂  όποιος 
άπό άρχαιοτάτων χρόνω ν έχει γ α -  
λουχηθή μέ τάς ύψηλοτέρας ιδέας 
τού πνευματικού π ολιτισμ ού , σέβεται 
συνήθως τούς άλλους καί σπανιω — 
τατα έπιβουλεύεται τήν ζω ήν τ ω ν .

’ Α ξιοσημείω τον, έξ ά λλου , είναι 
τό γεγο νό ς, δτι αί “περιπτώσεις 
έγκλημάτω ν τά όποία^  λαμβάνουν  
χώ ραν είς τήν 'Ελλάδα έχουν κατα 
συντριπτικήν πλειοψ η φ ίαν ώς κ ί-  
νητρον λόγους τ ιμ ή ς, ώς προσβολής 
τής οικογενειακής τιμής_ καί άλλα  
π αρεμ φ ερή . Καίτοι ή έπίκλησις πα
ρομοίων λόγω ν δέν δύναται να  θεω— 
ρηθή ώ ς δικαιολογία διαπράξεως ένός 
Εγκλήματος, είναι βεβαίω ς άξιον 
παρατηρήσεως τό κατ’ άντιδιαστο— 
λήν λίαν ύψ ηλόν ποσοστόν διαπρά
ξεω ς έγκλημάτω ν γενομένω - etc 
άλλας χώρας τού έξω τερικού, τά 
όποια έχουν ώς θέμα τήν ληστείαν, 
τόν βιασμόν καί γενικώ ς τήν ανώ
μαλον σεξουαλικότητα, ή τελούνται 
ύπό άτόμων ψ υχοπαθώ ν κ .λ .π .
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Κ ατά τούς χρόνους των παρα
μονών καί των αρχών τοϋ ιερού 
ημών Άγώνος, εϊς τό στερέωμα 
τής Τουρκικής αυτοκρατορίας, 
έφώτιζε τό άστρον ένός πανούρ
γου καί διεστραμμένου μισέλληνος. 
Τοϋ Χαλέτ έφένδη.

Ούτος κατήγετο έξ άσημοτάτης 
τής Κωνσταντινουπόλεως οικογέ
νειας, υιός πωλητοϋ έντοσθίων 
ζώων.

Μίαν τών ημερών έγνωρίσθη, 
εις τά καπηλεία τοϋ Γαλατά, μετά 
τοϋ άρχικουρέως καί εύνοουμένου 
τοϋ Σουλτάνου, Σελήμ Γ'.
Ούτος έλαβενύπό την προστασίαν 
του τόν Χαλέτ καί τό 1806 άνέδει- 
ξεν αυτόν ακόλουθον τοϋ εις Γαλ
λίαν Πρέσβεως τής Τουρκίας. Ού
τως έδόθη ή πρός αυτόν ευκαιρία 
νά ζήση έπ’ αρκετόν χρόνον είς 
Παρισσίους καί απόκτηση διπλω
ματικήν καί ευρωπαϊκήν μόρφωσιν.

Έκτοτε ή άνοδός του, εις τά 
ανώτατα αξιώματα, υπήρξε ραγ
δαία.

Άνθρωπος τής εποχής, νοημο- 
νέστατος, ρέκτης, πανούργος, και- 
ροσκόπος καί προ πάντων επι
τήδειος.

Διά τών πλεονεκτημάτων τού
των καί τής κτηθείσης μορφώσεώς 
του, κατώρθωσε ν’ άνυψωθή, βα
θμηδόν, καί νά καταλάβη πολλάς 
καί επικερδείς καί επιφανείς θέσεις, 
διορισθείς καί είς τήν υπηρεσίαν 
τού Σουλτάνου.

’Επί Σουλτάνου Μαχμούτ Β' καί 
Ιδίως άπό τού έτους 1815, ό Χαλέτ 
έφένδης άνήλθεν είς τά πρώτα αξιώ
ματα τού Τουρκικού κράτους.

Ό  Σουλτάνος ούτος, έκτιμών 
τήν μόρφωσιν καί τά υπέροχα προ
τερήματα τού Χαλέτ έφένδη, πα- 
ρέλαβεν αυτόν ώς μυστικοσύμβου- 
λον καί είχε πρός αυτόν τυφλήν 
εμπιστοσύνην.

Ό  Χαλέτ έφένδης, άν καί ήδύ- 
νατο, ούδέποτε έπεδίωξε νά γίνη 
πασσάς, υπουργός ή βεζύρης, Έγέ- 
νετο μόνον επίτροπος τής βασι
λείας (Δεβλέτι —Ναζηρή) καί μέ- 
γας σφραγιδοφύλαξ τού κράτους 
(Νισσατζής).

Ώς νισσατζής ήτο μέλος τού δι
βανίου, όπερ ήτο τό Συμβούλιον 
τού Στέμματος καί τό προσωπι
κόν της κυβερνήσεως τού κράτους, 
γ ο  λεγόμενον Πύλη ή Υψηλή Πύλη.

Τό διβάνιον άπετελεϊτο έκ τού 
μεγάλου βεζύρη, ώς προέδρου, 
τών. ύπουργών τών εσωτερικών, 
τών έξωτερικών, τών οικονομικών,

τού γενικού γραμματέως, τού με
γάλου σφραγιδοφύλακος, τού με
γάλου τελετάρχου καί τού άρχι- 
ναυάρχου.

Ό  Χαλέτ έφένδης άν καί άπέθετε 
μόνον τήν μεγάλην τού κράτους 
σφραγίδα, τό αύτοκρατορικόν μο
νόγραμμα (τουργάν) έπί τών φι- 
ρμανίων είχεν όμως τό δικαίωμα 
νά έπιφέρη έπ’ αύτών παρατηρή
σεις, προ τής σφραγίσεώς των, 
οσάκις έκρινεν εύλογον, ένασκών δέ 
ούτως ύψιστον έλεγχον, ήτοι άρ- 
νησικυρίαν, έμείου τήν αξίαν τών 
άλλων μελών τού διβανίου.

Ούτος άπό τού έτους 1815 μέχρι 
τού έτους 1822 ύπήρξε παντοδύ
ναμος.

Αύτός έκυβέρνα τό κράτος. Αύ- 
τός διώριζε καί έπαυε πάντα υπάλ
ληλον, πασσάδες καί υπουργούς 
άκόμη. Έκήρυττε και κατέπαυε πο
λέμους καί τά πάντα διηύθυνε καί 
έπί έπτά έτη υπήρξε ό διοικών 
νούς καί ή μόνη κινούσα τήν του
ρκικήν αύτοκρατορίαν παντοδύνα
μος χείρ.

Ή δράσις τού Χαλέτ έφένδη συν
δέεται στενώς μετά τού ιερού ήμών 
άγώνος καθ’ δν καίτοι φανατικός 
μισέλλην, διά τών πράξεων αύτού, 
άκουσίως τόν ηύνόησε.

"Οταν τό φθινόπωρο ν τού 1820

’Αναδρομή' εις τήν ιστορίαν

ΧΑΛΕΤ ΕΦΕΝΔΗΣ
"Ενας μισέλλην ακούσιος ύποστηρικτής τής 

Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς  τοϋ  1821.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΗ
Ά νΘ )στοϋ Χωρ]κής
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ό Χουρσίτ πασσάς διωρίρθη σα
τράπης τής Πελοποννήσού, μέ 
απεριόριστον ελευθερίαν καί εξου
σίαν ενεργείας, έν όψει τής θρυ- 
λουμένης επαναστατικής παρα
σκευής των Ελλήνων, μέ μυστι
κήν τής; Πύλης εντολήν νά λάβη 
δρακόντεια μέτρα, μόλις ήθελεν 
ΰποπτευθή ότι άληθώς έπέκειτο 
ή κατά τής Τουρκίας έξέγερσις. 
Το πλέον αποτρόπαιον των μέ
τρων, έπενόησεν αυτός ό κατα
χθόνιος Χαλέτ έφένδης. Δηλαδή 
τήν συγκέντρωσιν εις Τρίπολιν 
πάντων των Αρχιερέων, Προε
στών καί λοιπών Προκρίτων τής 
Πελοποννήσου καί ή κράτησις 
τούτων ώς ομήρων, καί θανατω- 
σιν τούτων, πάραυτα καί εις τήν 
ελάχιστη ν επαναστατικήν κατά 
τών τούρκων έκδήλωσιν, είς._ Πε
λοπόννησον.
ΤόνΜάΐον όμως τού 1820, ό ’Αλής, 
πασσάς τών Ίωαννίνων, κληθείς 
νά μεταβή εις Κωνσταντινούπολή 
καί άπολογηθή ενώπιον τού Σουλ
τάνου διά τήν αποστασίαν του δεν 
ϋπήκουσε. Ή ανυπακοή του αυτή 
εΤχεν-ώς αποτέλεσμα νά συνέλθη 
τό διβάνιον, τά μέλη τού όποιου 
έφάνησαν αναποφάσιστα, έπι- 
δείξαντα μετριοπάθειαν καί έπι- 
φυλακτικότητα, ό Χαλέτ έφένδης, ό
μως, έψήφισεν έναντίον τής γνώ
μης τών άλλων μελών τού διβανίου. 
Έψήφισε τον κατά τού Άλή πασ
σά πόλεμον καί ή γνώμη του ύπε- 
ρίσχυσεν ώς εκ τής παντοδυναμίας 
του.

Έν συνεχεία καί επειδή ό κατά 
τού Άλίί πασσά πόλεμος παρε-

τείνετο επί πολύ, άνευ άποτελέ- 
σματος καί μέ οικονομικός καί 
λοιπάς δυσμενείς διά τήν Πύλην 
επιπτώσεις, τον Δεκέμβριον τού 
1820 άπεφασίσθη ή άμεσος έξόν- 
τωσις τού Άλή πασσά καί ή Πύλη, 
τή υποδείξει τού Χαλέτ έφένδη, 
άνέθεσε τήν έκτέλεσιν τού φιρμα- 
νίου, είς τόν Χουρσίτ πασσάν 
όστις καί άνεχώρησεν είς Ιωάννινα 
τόν Ιανουάριον τού έτους 1821.

Ή έκ τής Πελοποννήσου άπο- 
μάκρυνσις τού διαβοήτου διά τήν 
θηριωδίαν καί δραστηριότητά του 
Χουρσίτ πασσά, υπήρξε μέγιστον 
εύτύχημα διά τήν Ελληνικήν Έ- 
πανάστασιν, ήτις παρόντος έκεί- 
νου ή δένήδύνατο νά έκραγή ή 
ή Θά κατεπνίγετο έν τή γεννέσει 
της.

Καί κατά τήν εκστρατείαν κατα 
τής έξεγερθείσης Ελλάδος, τή εί- 
σηγήσει, πάλιν τού Χαλέτ έφένδη 
ή άρχιστρατηγία δέν άνετέθη εις 
τόν διοργανώσαντα τήν εκστρα
τείαν Χουρσίτ πασσάν, άλλά εις 
τόν πολύ ύποδεέστερον αύτοΰ, 
κατά τήν πολεμικήν ικανότητα, 
Μαχμοΰτ πασσάν, τόν κοινώς έπι- 
λεγόμενον Δράμαλην, τού όποιου 
καί τής στρατιάς του τό τέλος 
υπήρξε οίκτρόν καί όλέθριον είς 
τά Δερβενάκια, προς άνα- 
πτέρωσιν καί έμπέδωσιν τού 
Τεροΰ ημών Άγώνος.

Ούτως ό Χαλέτ έφένδης διά 
μεγάλων πράξεων ή σφαλμάτων 
έγένετο άκούσιος καί άπερισκέ- 
πτως εύεργετικός είς τήν Έπανά- 
στασιν.

Τόν είς Ιωάννινα άπελθόντα

Χουρσίτ πασσά, άντικατέστησε 
ό Μεχμέτ Σελήμ ’Αγάς. Ούτος κατά 
τάς παραμονάς τής Έπαναστά- 
σεως, συνεκάλεσε συμβούλιον τών 
προυχόντων Τούρκων, καθ’ ό 
άπαντες συνεφώνησαν είς τήν άμε
σον έκτέλεσιν τής μυστικής δια
ταγής τής Πύλης, περί θανατώ- 
θεως πάντων τών ομήρων, οί 
όποιοι διεσώθησαν, ώς έκ 
θαύματος, τή σθεναρά άντι- 
θέσει κατά τής άποφάσεως, τού 
έκ Τριπόλεως Μουσταφά Μπέη, 
ύποστηρίξαντος ότι οί όμηροι, 
κατά τόν ιερόν τουρκικόν νόμον, 
είναι ένέχυρον θειον, είς χεϊρας 
τής τουρκικής έξουσίας, έφ’ όσον 
μένουν ήσυχοι.

Καί ή κατά τήν 11ην Μαρτίου 
τού 1821 ή διά μαχαίρας άποφα- 
σισθεΐσα, θανάτωσις πάντων τών 
χριστιανών τής Κωνσταντινου
πόλεως, λόγω τού κηρυχθέντος 
έπαναστατικού κινήματος ύπό τού 
Αλεξάνδρου Ύψηλάντου τήν 26ην 
Φεβρουάριου 1821 είς Μολ- 
δαυίαν ήτο σχέδιον τού Χαλέτ 
έφένδη.

Ή τρομερά αύτη άπόφασις έμα- 
ταιώθη. Ό  Σείχουλ-ίσλάμ, ήρνή- 
θη νά έκδώση τήν άπαιτουμένην 
ίεράν άπόφασιν, είπών ότι «Δέν 
έπιτρέπεται παρά τού ιερού νόμου 
ή έξολόθρευσις ολοκλήρου έ
θνους, ένεκα τής ένοχής ολίγων 
προσώπων, άτινα καί μόνα είναι 
τιμωρητέα».

Κατά τά μέσα τού μηνός ’Οκτω
βρίου 1822, έσήμανε ή δύσις τού 
άστρου τής ισχύος καί τής δόξης 
τού Χαλέτ έφένδη.

Η Κωνσταντινούπολις όπως ήτο τας παραμονάς τής ί,παναστπσεως τοΟ 1821
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Οΐ γενίτσαροι, παλαιοί εχ
θροί τούτου, διότι ήθελε νά τούς 
άντικαταστήση διά τακτικού 
στρατού, ύποστηριζόμενοι καί 
εξωθούμενοι καί παρά των ισχυ
ρών τής Τουρκίας, οΐτινες έ- 
φθό νουν καί βαρέως έφερον την δι’ 
ατιμιών καί σκανδάλων άποκτη- 
θεϊσαν παντοδυναμίαν τού Χα- 
λέτ έφένδη, άνέλαβον τήν έξόντω- 
σιν τούτου.

Τά διαβήματα καί αΐ δημιουρ- 
γηθεϊσαι ταραχαί παρά τών γε
νιτσάρων, έκλόνισαν τήν προς 
τον Χαλέτ έφένδην έμπιστοσύνήν 
τού Σουλτάνου. Καί κατά τήν 
28ην ’Οκτωβρίου 1822, ό Σουλ
τάνος, δλως άγνώριστος, μετά 
δύο σωματοφυλάκων του περιήλ- 
θεν τάς οδούς καί τά καφενεία τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί συνέ-

λεξε παρά διαφόρων προσώπων 
μεθ’ ών συνωμίλησε, πληροφο
ρίας, αΐτινες ήσαν λίαν δυσμενείς 
διά τον εύνοούμενόν του.

Έκ τούτων πάντων καί έκ τού 
ότι άπέδιδεν έν μέρει τήν κατα
στροφήν τού Δράμαλη, εις τον 
Χαλέτ έφένδη ν, Ό  ‘Σουλτάνος 
ήναγκάσθη νά ένδώση είς τάς 
αξιώσεις τών γενιτσάρων καί αμέ
σως απέλυσε πάντας τούς φίλους 
τούτου έκ τών δημοσίων θέσεων, 
διορίσας φίλους τών γενιτσάρων. 
Τήν δέ έπομένην διέταξε τον Χαλέτ 
έφένδη ν νά άπέλθη εις Προύσαν 
καί έκείθεν εις Ίκόνιον.

Κατόπιν τούτου οΐ γενίτσαροι 
Υποβοηθούμε νοι καί ύπό τού μεγά
λου βεζύρη, όστιςήτο δημιούργημα 
τού Χαλέτ έφένδη, τού Μου
φτή καί τού Σεϊχούλ—ίσλάμ, έπέ-

τυχον τήν παρά τού Σουλτάνου 
έκδοσιν τού φιρμανίου τής εις 
Θάνατον καταδίκης τού Χαλέτ 
έφένδη.

Ή έκτέλεσις τής θανατικής κα
ταδίκης άνετέθη είς ·τόν Άρήφ 
άγαν τών γενιτσάρων ή κατ’ 
άλλους είς τον άρχιπυροβολητήν 
Τζεχεννέμ.

Ό  Άρήφ ή ό Τζεχεννέμ, φέ- 
ρων το όλέθριον φιρμάνιον, κα- 
τώρθωσε νά φθάση είς τό Ίκό
νιον, πρό, τού έν άνέσει όδεύοντος, 
Χαλέτ έφένδη.

Ό  γενίτσαρος μόλις εφθασεν 
είς Ίκόνιον, αμέσως έγνώρισεν είς 
τόν καδή τής πόλεως τόν σκοπόν 
τής αποστολής του, ϊνα έν ανάγκη 
τόν συνδράμη διά στρατιωτικής 
δυνάμεως.

Περί τά μέσα τού μηνός Νοεμ-

Τά άσκέρια τοϋ Δράμαλη κατά τήν έκστρατείαν πρός κατάπ>αξιν τής Ελληνικής έπαναστάσεως. Ή  οίκτρά καταστροφή 
τής Τουρκικής στρατιάς κυρίως εις τά Δερβενάκια άνεπτέρωσε τό φρόνημα τών Ελλήνων καί τήν πίστι των είς τήν άναγέννη- 
σιν τής πατρίδος.
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'Ο ΧουρσΙτ πασάς ό όποιος διεκρίνετο διά τήν πολεμικήν του πανουργίαν και 
κατάπνιξε τήν έπανάστασιν τοΟ Άλή πασά των Ίωαννίνων. Εύτυχώς διά τούς 
Έλληνας ή προσωπική πρός αύτόν Αντιπάθεια τοΟ Χαλέτ—Έφένδη τόν άπεμάκρυ- 
νε έκ τής αρχιστρατηγίας τοΟ άγωνος τών Τούρκων πρός καταστολήν τής Ελλη
νικής έξεγέρσεως.

βρίου 1822, έφθασε καί ό Χαλέτ 
έφένδης μετά τής ακολουθίας του, 
ούχί ώς προδιαγεγραμμένος, άλλ’ 
ώς άνθρωπος άποστελλόμενος εις 
εκλεκτήν σατραπείαν τής Ανατο
λής, χωρίς νά υποπτεύεται κακόν 
τι.

Τούτον, ϋπεδέχθη προ τής πό- 
λεως, πλήθος δερβισών, εις ών 
τό τάγμα θρησκευτικώς άνήκεν 
καί τόν συνώδευσεν είς τήν προε- 
τοιμασθείσαν οικίαν του. Καί ένω 
έτοιμάζετο νά άναπαυθή εί- 
σήλθεν είς αυτήν ό άπεσταλμένος 
δήμιος, έπέδειξεν πρός αυτόν τό 
φιρμάνιον τής είς θάνατον κα
ταδίκης του καί τόν προέτρεψε 
νά έτοιμασθή νά · άποθάνη.

Ό  Χαλέτ έφένδης έμεινε κα
τάπληκτος, διότι έπίστευεν ότι 
άντηγαπατο παρά τού Σουλτά
νου έξίσου καί άντέταξε πρός τόν 
γενίτσαρον αΰτόγραφόν τι τού 
Σουλτάνου, δι’ ού ούτος ήγγυάτο 
περί τής ζωής του κατά πόσης 
έναντίας διαταγής. Τού αύτογρά- 
φου όμως προγενεστέρου τού ολέ
θριου διά τόν Χαλέτ έφένδη φιρμα- 
νίου, ό γενίτσαρος έπέμενεν ζη
τών τήν κεφαλήν του.

Πρό τής τοιαύτης έμμονής τού 
γενίτσαρου, ό Χαλέτ έφένδης έπε- 
χείρησε διά των όπλων του, νά 
υπεράσπιση εαυτόν, άλλ’ ό γε
νίτσαρος προλαμβάνει, ρίπτεται 
κατ’ αυτού καί μετά άγρίαν πά
λην κατορθώνει νά τόν στραγγα- 
λιση διά τού μετάξινου ίμάντος 
τής σπάθης του.

Έν συνεχεία ό δήμιος άποκόπτει 
τήν κεφαλήν τού Χαλέτ έφένδη 
την ταριχεύει καί έν σπουδή τήν 
ρπαφέρει είς Κωνσταντινούπολιν. 
’Εκεί δε τήν 22 Νοεμβρίου 1822, ή 
κεφαλή αύτη, κατά τό κρατούν 
τότε έθος, έξετέθη έπί τρεις ήμερος 
έπ'ι αργυρού πινακίου είςτήνπύλην 
τοΰ Σουλτανικόύ σεραγίου 
μετά προσκεκολλημένης έπ’ αυ
τού έπιγραφής γνωριζούσης είς 
τό κοινόν τό έγκλημα τού άπο- 
κεφαλισθέντος.

Ή έπιγραφή είχεν ώς έξής :
«Ή κεφαλή αύτη, ή έκτεθεΐσα 

είς τά βλέμματα τού κοινού, όπως 
χρησιμεύση ώς παράδειγμα, είναι 
ή κεφαλή τού Χαλέτ έφένδη, 
πρώην νισατζή. ’Εάν άνυψώθη 
ούτος είς τά πρώτα άξιώματα τού 
κράτους καί ένεπλήσθη ευεργεσι

ών παρά τού κυριάρχου αυ
τού, σκοπός τής τοιαύτης εύνοιας 
ήτο ή μετ’ εύθύτητος καί πίστεως 
έξυπηρέτησις τού κράτους καί ή 
παρ’ αύτού διατήρησις τού πνεύ
ματος έκείνου τής όμονοίας, δι’ 
ού κατά τάς παρούσας περιστά
σεις, θά έσχηματίζετο έν καί μό
νου σώμα πιστών, θ’ άπετρέπετο 
ή πρός τήν πολυτέλειαν αχαλί
νωτος αύτών κλίσις, ή όλως άυτι- 
βαίνουσα πρός τόν νόμον τού 
Προφήτου καί θά ένεπνέετο είς 
αύτούς ό ζήλος πρός έξυπηρέ- 
τησιν τής πίστεως διά τής Θυ
σίας τών ατομικών αύτών παθών.

’Αντί νά έπιδοθή είς τήν έκπλή- 
ρωσιν αύτών, τούναντίον παρε- 
δόθη είς τάς έμπνεύσεις τού απί
στου χαρακτήρος του. Μετεχειρί- 
σθη πλήθος πανουργιών, αίτινες 
έπέφερον τόν θάνατον πλείστων 
άτυχών. "Εσπειρε τά ζιζάνια καί 
τήν διχόνοιαν μεταξύ τών πιστών, 
ένω έξωτερικώς περιεβάλλετο διά 
εύθύτητος καί σταθερας πίστεως 
απεριορίστου, άς ώς προσωπείου 
μετεχειρίζετο πρός συγκάληψιυ τού 
ύπερτάτου έγωϊσμού καί τής μο- 
)(θηρίας του. Ή  διαγωγή του 
αύτη, ή τόσον άντικειμένη πρός 
τάς προθέσεις τού μονάρχου, έγέ- 
νετο σκάνδαλος. Παρόμοιος προ
δότης δέν ήδύνατο νά λάβη μι- 
κροτέραν τιμωρίαν ;τής Θανα- 
τώσεως, έκτελεσθείσης συνέπεια 
διαταγής τού Σουλτάνου.

Καί αύτη είναι ή κεφαλή τού 
Χαλέτ έφένδη».

Τοιούτον υπήρξε τό τέλος τού 
Χαλέτ έφένδη. Οίκτρόν καί άδο
ξου. Ή δέ έπιγραφή, τό κατηγο
ρητήριου όπως θά έλέγομευ σή
μερον, παρουσιάζει τήν ικανότη
τα, τοΰ άνθρώπου αύτού, καί τήν 
έπιτηδειότητά του να στηρίζε
ται έπί πτωμάτων άθώων άν- 
θρώπων καί ' ν’ άναπαύεται ύπό 
τήν σκιάν τής παρά τού ίδιου 
καλλιεργουμένης διχονοίας.

Κατά καλήν, διά τήν Ελλη
νικήν Έπανάστασιν, συγκυρίαν, 
τήν 30 Νοεμβρίου 1822 ό Χουρ- 
σίτ πασσας αύτοκτονεϊ είς Λά- 
ρισσαν. Ούτος έπροτίμησε τό δη
λητήριου άντί τού ατιμωτικού 
θανάτου. Τού αποκεφαλισμού. ΕΙ- 
χεν κατηγορηθή ότι μετά τήν 
έξόντωσιν τού Άλή πασσα τών 
Ίωαννίνων, έσφετερίσθη τό πλεί- 
στον τών θησαυρών τούτου. "Ι
σως νά ύπήρξε τό τελευταίου 
θύμα τής σατανικότητος του Χα
λέτ έφένδη.
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Σύγχρονα τεχνικά μέσα

ΡΑΝΤΑΡ
Έ π ι σ η μ ά ν σ ε ω ς  τ ρ ο χ α ί ω ν  

π α ρ α β ά σ ε ω ν

Εις πάντας σχεδόν τυγχάνει γνωστή ή έννοια 
τής λέξεως RADAR ύπό γενικήν εποψιν.

Ή λέξις RADAR, προέρχεται έκ των αρχικών 
των ’Αγγλικών λέξεων : RADIO DETECTION
AND RANGING, αί όποϊαι σημαίνουν κατά νόη
μα Ρ α δ ι ο ε ν τ ο π ι σ μ ό .

Μιά σύντομος περιγραφή τών βασικών αρχών 
τού RADAR, θά διευκολύνη καί τήν άνάπτυξιν 
τού θέματος καί τον άναγνώστην, διά τήν άνετον 
παρακολούθησιν τής έπιχειρουμένης περιγραφής.
Εις προηγούμενα τεύχη, εγένετο λόγος περί τής 
ίδιότητος τών ήλεκτρομαγνητικών ή ’Ερτζιανών 
κυμάτων καί περί τής συχνότητος αύτών. Τό 
RADAR, έκμεταλλεύόμενον καί τούτο τά ήλε- 
κτρομαγνητικά κύματα, είναι μία πολύπλοκος 
συσκευή ή οποία εργάζεται εις λίαν ύψηλάς συχνό
τητας τής τάξεως τών 10.000 MC]S ή μήκους 
κύματος 0,03 τού μέτρου. Ή βασική αρχή τού 
RADAR στηρίζεται εις τάς ιδιότητας τώι; ήλε
κτρομαγνητικών κυμάτων εις τάς λίαν ύψηλάς 
συχνότητας, συγκεκριμένους δέ εις τήν εύθύγραμμον 
διάδοσιν τούτων καί εις τό φαινόμενον τής άνακλά- 
σεως. To RADAR εκπέμπει ήλεκτρομαγνητικήν 
δέσμην προς ώρισμένην κατεύθυνσιν. Ή δέσμη 
αύτή, έφ’ όσον προσπέση έπί ενός άντικειμένου 
(στόχου κινητού ή άκινήτου) ανακλάται, μέρος δέ 
αύτής επιστρέφει καί πάλιν πρός τό RADAR, 
άφού ύποστή εκτροπήν κατά 180ο έκ τής άρχικής 
της κατευθύνσεως. Κατ’ αύτόν τον τρόπον, αντικεί
μενα ευρισκόμενα εις τον ορίζοντα καί είς λίαν ικα
νήν άπόσπασιν άπό τού Σταθμού εκπομπής, προσ
διορίζονται έπ’ άκριβώς, τόσον ώς πρός τήν θέσιν 
των είς τον χώρον, όσον καί ώς πρός τήν άπόστασιν 
ή όποια μεσολαβεί μεταξύ αύτών καί τού πομπού 
τού RADAR



Σήμερον, ή λειτουργία ένός RADAR είναι δυ
νατόν νά στηρίζεται εΐξ διαφόρους μεθόδους, άνα- 
λόγως τής μορφής τοΰ έκπεμπομένου κύματος. 
Μία των μεθόδων είναι ή εκπομπή Σ υ ν ε χ ο ύ ς  
Κύματος (G W). Κατ’ αύτάν, άποστέλλεται 
έπιμόνως πρός τήν κατεύθυνσιν τού στόχου μία 
δέσμη ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων τής ιδίας καί 
αμεταβλήτου συχνότητος. Έάν ό στόχος είναι 
κινητός, τότε έχομεν τό φαινόμενον DOPPLER 
κατά τό οποίον ή συχνότης τού κύματος τό όποιον 
άνα<λάται καί επιστρέφει εις τόν δέκτην τού RADAR 
είναι διαφορετική άπό τήν συχνότητα τού έκπεμπο- 
μένου κύματος. Ή διαφορά αύτή μεταξύ τής συχνό
τητος τής έκπεμπομένης δέσμης καί τής συχνότητος 
τής έπιστρεφούσης, βοηθεϊ είς τόν καθορισμόν τής 
ταχύτητος τού στόχου.

Περισσότεροι περί τού RADAR πληροφορίαι, 
θά σπεμάκρυνον έκ τού θέματος. Τά στοιχεία τά 
όποια ήδη έδόθησαν, είναι ικανά διά νά προχωρή- 
σωμεν είς τήν περιγραφήν μιας συσκευής ή οποία 
εκμεταλλεύεται αύτάς τάς ιδιότητας τού RADAR, 
επιφυλασσόμενοι προσεχώς ν·χ άσχοληθώμεν έκτε- 
νέστερον έπί τού τελευταίου τούτου, λόγω τού 
ενδιαφέροντος τό όποιον παρουσιάζει.

Η περιγραφομένη συσκευή ή όποια αποτελεί καί 
υ ΰεμα τού παρόντος, είναι μία συςτκευή RADAR 

-ίόικής αποστολής. Δέν Θά έξετάσωμεν τήν ιδιαιτέ
ραν μέθοδον λειτουργίας, ή όποια δυνατόν νά είναι 
έκάστοτε διάφορος, άναλόγως των έμπνεύσεων τού 
κατασκευαστού. Τό γεγονός ότι είναι ενδεχόμενον 
νά χρησίμοποιή τή ν . μέθοδον τής έκπομπής συνε
χούς κύματος, σταθερας συχνότητος, περί ής έγέ- 
νετο λόγος άνωτέρω, παρέχει τήν εύχέρειαν νά 
δικαιολογήσωμεν τήν άκρίβειαν των λαμβανομένων 
ενδείξεων.

Τό όλον συγκρότημα είναι δυνατόν νά έγκατα- 
σταθή είτε έπί τρίποδος, είτε έπί τού αυτοκινήτου έπί 
ειδικής βάσεως. Λειτουργεί διά συσσωρευτού (μπα
ταρίας) των 12 V, 50 Άμπερορίων τουλάχιστον, ώς 
οί χρησιμοποιούμενοι ύπό των αύτοκινήτων.

Άποτελεΐται άπό τρία κύρια μέρη, ήτοι i  1) 
Ά πό τήν συσκευήν έλέγχου των έκπομπών τού 
RADAR. Ε π ’ αύτής εύρίσκονται τά κομβία χει
ρισμού καί ρυθμίσεως καθώς καί τά λοιπά ένδεικτικά 
όργανα. Είναι τοποθετημένη, προκειμένου περί 
αύτοκινήτου, είς τό έσωτερικόν αύτού καί παρ’ αύτή 
λαμβάνει Θέσιν ό χειριστής. 2) Ά πό τήν συσκευήν 
έλέγχου RADAR (έκπομπής—λήψεως) καί 3) Ά πό 
τό σύστημα τής CAMERA (Φωτογραφικού συγ
κροτήματος) μετά τού ήλεκτρονικού φλάς, πρός 
χρήσιν της καί κατά τήν νύκτα. Τά δύο τελευταία 
έξαρτήματα σκοπεύουν πρός τόν στόχον. Τό όλον 
σύστημα κατά τόν χρόνον λειτουργίας του είναι 
ακίνητον. Έφ’ όσον είναι έγκατεστημένον έπί 
αύτοκινήτου, τούτο άκινητοποιεΐται είς ένα ση- 
μεΐον κείμενον έκτος τής έλεγχομένης οδού καί 
είς ικανήν άπόστασιν άπό τού στόχου, ήτοι τής 
γραμμής διελεύσεως τών αύτοκινήτων. Ούτω ή 
όλη παρακολούθησις καί έλεγχος είναι άθέατος 
άπό μέρους τών οδηγών τών αύτοκινήτων. Έπί 
τού έσκοπευμένου τούτου σημείου, έξαποστέλλεται 
διά τής Κεραίας ή ήλεκτρ'μαγνητική δέσμη. Κατά 
τήν διέλευσιν αύτοκινήτου, ή δέσμη αύτη προ
σπίπτει έπί τών τροχών τού οχήματος. Διά τού

ΑύτοκΙνητον φωτογραφηθέν ύπό συσκευές ραντάρ. Τό βέλος 
δεικνύει τό έλεγχθέν αύτοκίνητον.
τρόπου τούτου, έν συνδυασμώ καί μεθ’ έτερων 
συστημάτων έλέγχου, περί τών όποιων γίνεται λό
γος είς τήν συνέχειαν, έπιτυγχάνεται ώστε αί ένδεί- 
ξεις τάς όποιας θά δώση τό όλον σύστημα RADAR, 
νά άναφέρωνται πράγματι είς τό έλεγχθέν αύτο
κίνητον.
Ή  έγκατάστασις τού συγκροτήματος τού RADAR 

ώς προελέχθη, γίνεται έκτος τής οδού, λαμ
βάνει^ δέ τοιαύτην θέσιν ώστε ή άκτίς σκοπευσεως 
ήτις κατευθύνεται άπό τής κεραίας πρός τό κέντρον 
τής λωρίδος διελεύσεως τών ύπό έλεγχον οχημά
των, νά σχηματίζη μετά τής νοητής εύθείας τής 
συμπιτούσης μετά τού άξονος κινήσεως τών οχημά
των, μίαν γωνίαν 22ο. ‘Η κάθετος δέ άπό τού ση
μείου έγκαταστάσεως τού συγκροτήματος (κε
ραίας), πρός τήν αύτήν ώς άνω νοητήν εύθεϊαν, 
ήτοι ή άπόστασις κεραίας άπό τού κεντρικού ση
μείου τής λωρίδος, νά είναι μέχρι 15 μέτρων. Τό 
έκπεμπόμενον συνεπώς σήμα ύπό τοΰ RADAFj. 
άκολουθεΐ μία εύθεϊαν κεκλιμένην ώς πρός τό έδα
φος καί π,ρός τήν κατεύθυνσιν κινήσεως τών οχημά
των.

Δι’ ειδικής ρυθμίσεως, ή συσκευή καθίσταται ικανή 
νά έλέγχη ταχύτητας έφ’ όσον αύται ύπερβαίνουν 
ένα ώρισμένον άνώτατον δριον. "Αν έπί παραδει- 
γματι πρόκειται νά έλέγξη τήν κίνησιν αύτοκινήτων 
είς οδόν ένθα το άνώτατον έπιτρεπτόν όριον τα
χύτητος είναι 40 ή 70 χιλιόμετρα ανα ώραν, το 
μηχάνημα ρυθμίζεται προηγουμένως άναλόγως, 
ώστε νά έλέγχη μόνον τά οχήματα τών όποιων 
ή ταχύτης ύπερβαίνει τό άνώτατον επιτρεπτόν 
δριον.

Είς περίπτωσιν τοιαύτης παραβάσεως, ό ύπο- 
λογιστής θέτει αύτομάτως είς λειτουργίαν φωτο
γραφικήν μηχανήν ή όποια έχει την δυνατότητα 
νά παράγη 2 φωτογραφίας ετοίμους, άνά δευτερό- 
λεπτον. Ταυτοχρόνως τό μηχάνημα δίδει καί μίαν 
καρτέλλαν έπί τής οποίας έχει σημειωθή ή ταχύτης 
τού έλεγχθέντος αύτοκινήτου. Ή  παραγομένη φω
τογραφία ή φωτογραφίαι δεικνύουν επίσης την
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Συσκευαϊ ραντάρ έλέγχου τής ταχύτητος φερόμεναι έπ’ αύ- 
τοκινήτων τής Τροχαίας.
μετρηθεΐσαν ταχύτητα, την τιινακίδα άναγνωρισεως 
τοϋ οχήματος, την ακριβή ώραν τελέσεως τής 
παραβάσεως, την χρονολογίαν καί τάς κυκλοφο- 
ριακάς συνθήκας κατά τήν στιγμήν λήψεως τής 
φωτογραφίας. Κατά τάς νυκτερινός ώρας, ή φωτο
γραφία λαμβάνεται τή βοήθεια ήλεκτρονικοϋ φλάς 
τό όποιον αυτομάτως τίθεται εις λειτουργίαν.

Κατόπιν των όσων έλέχθησαν, θά ήτο δυνατόν 
νά διατυπωθή τό ερώτημα :> ‘Οσάκις πρόκειται 
περί οδών πολλαπλών λωρίδων, πώς είναι δυνα
τόν νά έξασφαλισθή ή άναγνώρισις τοϋ έλεγχθέντος 
αυτοκινήτου, δοθέντος ότι κατά τήν αυτήν χρονικήν 
στιγμήν ενδέχεται νά παρουσιασθή έτερον όχημα 
καί πρός τήν αντίθετον κατεύθυνσιν ή όμόρροπον 
πρός τήν τοϋ ελεγχόμενου, λόγω πυκνής κυκλοφο- 
ριακής κινήσεως. Εις τό ενδεχόμενον αυτό ερώτημα, 
δίδεται ή άπάντησις ότι: To RADAR είναι έφω- 
διασμένον διά συστημάτων τά όποια ενεργούν 
απολύτως άκριβή έλεγχον, ώστε τούτο νά μήν 
παρασύερται εις σφάλματα λόγω συμπτώσεων. 
’Εάν δέ μία τυχαία ταυτόχρονος κίνησις ετέρου αυ

τοκινήτου δημιουργήση σύγχυσιν ε!ς τον υπολο
γιστήν (Κομπιοΰτερ), τότε δέν τίθεται εις λειτουρ
γίαν ή φωτογραφική μηχανή καί συνεπώς δέν λαμ— 
βάνεται φωτογραφία. Έκτος τούτου ΰφίσταται 
καί έτερον μηχάνημα, τή βοήθεια τοϋ όποιου κα
θορίζεται έπακριβώς τό έλεγχθέν όχημα, μεταξύ 
τών άλλων τυχόν οχημάτων τά όποια είκόνίζονται 
έπίσης είς τήν ληφθεΐσαν φωτογραφίαν.

Αί συνοδεύουσαι τό παρόν κείμενον φωτογρα- 
φίαι, προϊόντα συσκευής RADAR έλέγχου ταχύ
τητος αυτοκινήτων, δίδουν μία σαφή εικόνα τών 
όσων προελέχθησαν καί τής ίκανότητος τής πε- 
ριγραφείσης συσκευής. Τά έλεγχόμενα αύτοκίνητα 
είναι πάντοτε έκεϊνα τά όποια φωτογραφίζονται 
έκ τών όπισθεν. Μία τών φωτογραφιών ή όποια 
φέρει έρυθράν διαγώνιον αιχμήν, δεικνύει ακριβώς 
τό έλεγχθέν όχημα, καλυπτόμενον ύπό ταύτης.

Συμπέρασμα : Είναι καιρός, οί έρασταί τών
ύπερβολικών ταχυτήτων νά γίνουν μετριοπαθέ
στεροι.

Τό παρατιθέμενον γενικόν θεωρητικόν διάγραμμα, 
δίδει μίαν σύντομον έξέτασιν τού όλου συγκροτή
ματος τού RADAR άπόπλευράς διαδικασιών λει
τουργίας.

Ή έπί τού διαγράμματος κατεύθυνσις τών βελών 
δεικνύει τήν πορείαν τού λαμβανομένου σήματος, 
μεταξύ τών διαφόρων βαθμιδών, μέχρις δτου κα- 
ταλήξη εις τήν βαθμίδα φωτογραφήσεως, διεγέρ- 
σεως τού χιλιομετρητού καί τού έγγραφέως τής 
ταχύτητος. Άλλ’ ας παρακολουθήσωμεν τήν δλην 
διαδικασίαν καί έξέλιξιν τών διαδοχικών λειτουρ
γιών, άπό τής στιγμής λήψεως υπό τής .κεραίας 
τοΰ σήματος έπιστροφής μέχρι τής τελικής εντολής 
πρός φωτογράφησιν τού έπισημανθέντος στόχου.

’Από τήν βαθμίδα παραγωγής μικροκυμάτων, 
παράγεται τό ήλεκτρομαγνητικόν κύμα, τό όποιον 
ύπό σταθερόν συχνότητα έκπέμπεται υπό τής 
κεραίας είς τό έπιθυμητόν σημεϊον. Ή ιδία όμως 
κεραία δέχεται καί τό σήμα έπιστροφής. Τούτο έπι- 
τυγχάνεται κατά τό εξής τρόπον :

Ή έκπομπή τού παραγομένου ήλεκτρομαγνη- 
τικού κύματος δέν είναι απολύτως συνεχής, αλλά 
διακόπτεται μέσον ήλεκτρονικοϋ διακόπτου χι- 
λίας περίπου φοράς κατά τήν διάρκειαν τού ενός 
δευτερολέπτου. Μεσολαβούν ισάριθμα καί ισό
χρονα νεκρά, άπά άπόψεως έκπομπής, διαστήματα. 
Άλλος ήλεκτρονικός διακόπτης συνδέει τήν κεραίαν 
μετά τού δέκτου, κατά τά νεκρά αύτά διαστήματα, 
κατά τά όποια δέν γίνεται έκπομπή. Σ’ αύτά τά 
διαστήματα, ή κεραία δέχεται καί έν συνεχεία μετα
βιβάζει είς τόν Δέκτην τό έπιστραφέν κύμα. Αύτήν 
τήν έννοιαν έχουν τά τρία βέλη τής εισόδου, τών 
όποιων αί κατευθύνσεις είναι διάφοροι.

Τό λαμβανόμενον σήμα τροφοδοτεί τήν βαθμίδα 
Μίξεως. Είς τήν βαθμίδα αύτήν έφαρμόζεται καί ή 
τοπική συχνότης. Αναμιγνύεται ή τελευταία μέ τό 
σήμα καί οΰτω διαμορφούται μία νέα συχνότης 
κατάλληλος νά ΰποστή ένίσχυσιν είς τήν αμέσως 
έπομένην βαθμίδα. Έν συνεχεία ή νέα αύτή συχνό
της, ένισχυμένη πλέον, κατευθύνεται είς τήν βα
θμίδα Μεταλλακτρίας συχνότητος τάσεως ή έναλ- 
λασσομένης τάσεως. Είς αύτήν γίνεται μία κατάλ
ληλος έπεξεργασία (φώρασις), άπομακρύνεται ή 
άναμιχθεϊσα τοπική συχνότης, ώς έπιτελέσασα τόν
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•προορισμόν της καί λαμβάνεται το άρχικόν σήμα 
ένισχυμένον ττλέου καί κατάλληλον διά νά διεγείρη 
τάς λοιπάς βαθμίδας καί υά άξιοποιηθή.

Ή βαθμίς Μίξεως ενεργεί διανομήν τού σήματος 
εις τέσσαρες βαθμίδας, ήτοι πρός τήν Βαθμίδα 
Μνήμης, τήν βαθμίδα τού ύπολογιστού 2, τήν 
βαθμίδα τού ύττολογιστού 1 άττ’ ευθείας καί μέσον 
ετέρας βαθμίδος (συγκριτικού κυκλώματος) καί 
τήν βαθμίδα τού κυκλώματος Συγκριτού. Αί βα
θμίδες αύταί έττεξεργάζονται καί ελέγχουν τό σήμα, 
τροφοδοτούν δέ τήν μνήμη μέ τό άττοτελεσμά 
τους. Ώς δεικνύουν τα βέλη κα) οί δύο υττολογισταί 
(Κομττιούτερ) επικοινωνούν μετά τής βαθμίδος τής 
Μνήμης, ένώ ή τελευταία δέχεται καί άττ’ εύθείας 
τό συνεχώς καταφθάνον νέον σήμα. Έφ’ όσον τό 
ττροκύτττον άττοτέλεσα εκ τού ελέγχου είναι σαφέ, 
έν σχέσει προφανώς καί προς τό σήμα τό όποιον 
δέχεται ή Μνήμη άπ” εύθείας έκ τής βαθμίδος  ̂Με- 
ταλλακτρίας, τότε δίδεται εντολή πρός τήν μνήμην 
νά δράστη ρίοποιήση τά όργανα μετρήσεως, φω- 
τογραφήσεως καί καταγραφής τής προκυψάσης

Συσκευή έλέγχου ραντάρ μέ υπολογιστήν ανω καί ή φωτο
γραφική μηχανή τοΟ όλου συστήματος έλέγχου τής τροχαίας 
κινήσεως διά ραντάρ κάτω. Εις τό μέσον φωτογραφία ληφθεϊσα 
ύπό ραντάρ.

μετρήσεως, έν προκειμένω δέ τής ταχύτητος τού 
έλεγχθέντος αύτοκινήτου, συμφώνως πρός τήν ένδει- 
ξιν τού μετρητού. Ταυτοχρόνως ή βαθμίς τού ύπο- , 
λογιστού 1 έπιτελεϊ καί τό έργον τής συγχρονί- 
σεως τών διδομένων έντολών καί τής δραστηριο- 
ποιήσεως τής φωτογραφικής μηχανής κ.λ.π. οργά
νων καταμετρήσεως καί καταγραφής.

Έάν όμως τό προκύπτον άποτέλεσμα δέν είναι 
σαφές, πάντοτε κατά τήν αυτήν διαδικασίαν 
έλέγχου, τότε δίδεται πρός τήν Μνήμη σήμα άκυ- 
ρώσεως τής έντολής καί οΰτω τά όργανα κατα
γραφής καί φωτογραφήσεως δέν δραστηριοποιούν
ται.

Αύτός είναι έν γενικαΐς γραμμαΐς, ό τρόπος λει
τουργίας τού περιγραφέντος RADAR. Εις τήν 
πραγματικότητα λαμβάνουν χώραν πολυπλοκό- 
ταται λειτουργίαι, αί όποΐαι ένδεχομένως νά άδι- 
κήθησαν έκ τού έπιχειρηθέντος τρόπου άπλοποιή- 
σεως τών διαδικασιών τούτων, έν τή προσπάθεια 
όπως τό δλον κείμενον γίνη καταληπτόν έκ μέρους 
τών άναγνωστών.
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Ή πνευματική μας κληρονομιά.

ΣΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ

Σάν αυτό τό μοναστήρι τοΰ Προ
δρόμου, πουθενά δέ θά βρήτε. Είναι 
Μοναστήρι μέ τ’ όνομα, τό καλύτε
ρο στό Μόριά, γιά νά μήν είπώ τό 
καλύτερο σ’ ολόκληρη τήν Ελλά
δα. Τό καλλίτερο γιατί παρουσιάζει 
κάτι τό δικό του, κάτι τό ξεχωριστό. 
Τό καλλίτερο όχι μόνο σε χάρι φυ
σική. Έχει κι’ άπ’ αυτή. Τό βλέπεις 
μέ θαυμασμό καί δέος, επάνω σ’ ενα 
θεώρατο κι’ άπότομο βράχο σκαρ
φαλωμένο. Τή συνθέτουν αύτή τή 
χάρι, σκηνικά άπό τήν άγρια φύσι 
γύρω, άπό τό κτΐσμα πού φαντάζει 
σάν άπαρτο κάστρο, πού τό κυκλώ
νουνε καί τό φιλάνε κάτι πανύψηλα 
κυπαρίσσια, σάν άτεγκτοι φρουροί 
πού μοιάζουνε πώς είναι καλόγεροι 
στεγνοί κι’ άπό κάλλη πού δέν πε- 
ριγράφονται. Τέτοια κάλλη καί 
τέτοια χάρι, νά πούμε τήν άλήθεια, 
μπορούμε νά βρούμε κι’ άλλοΰ. Τά 
βρήκαμε καί στά Μετέωρα, τά βλέ
πομε πλούσια στό "Αγιο "Ορος, 
έκεΐ. πού σάν άπέραντη γεμάτη 
μυστήριο χώρα, εκτεταμένη πέρα 
στή Χαλκιδική, πέρ’ άπό τήν Ούρα- 
νούπολι, στό ξακουστό γιά τήν άγι- 
ότητα, έκεΐ πού χίλια χρόνια καί, 
άνθίζουνε σάν σέ κήπο κι’ άνθώνα, 
οί σπάνιες άρετές, άκτιμωσύνη, 
ύπακοή καί παρθενία, σάν ρόδα καί 
σάν κρίνα. Έκεΐ, κι’ άλλοΰ, βλέπετε 
παρατηρείτε, θαυμάζετε καί φωτο
γραφίζετε, μοναστήρια στά βράχια 
ψηλά καρφωμένα, μέ τήν άγρια φύ-

Σεβασμιωτάτου Μ ητροπολίτου 
Γόρτυνος καί Μ εγαλοπόλεως  

κ . Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ

σι γύρω, Μοναστήρια σά λιμάνια, 
στήν άκρη στή θάλασσα φυτευμένα 
καί κτισμένα καί ζωγραφισμένα, μέ 
σκηνικά πρωτότυπα καί πρωτογνώ· 
ριστα, μέ πλούτη άμύθητα, μέ κτί- 
σματα θαυμαστά κι’ άπίθανα.

Έδώ σέ τούτο τόΜοναστήρι, σέ 
τούτη τή φύσι γύρω, σέ τούτα τά 
βράχια, σέ τούτα τά σκηνικά κυρι
αρχεί'τό πνεύμα. Σ’ αύτό τό μονα
στήρι τοΰ Προδρόμου (κάπου στήν 
όρεινή Γορτυνία, κοντά στή Δημη-

τσάνα) καί οί βράχοι του οί γκρίζοι 
καί κοκκινωποί, πού στις τρύπες 
έκεΐ φωλιάζουν αετοί, κι’ οί σπη
λιές άπέναντι πού κάποτε σάν κήποι 
άνθούσανε τήν άρετή (οί βράχοι οί 
σπαρμένο} άσκητήρια) καί κάτω 
ό ποταμός Λούσιος πού άδιάκοπα 
διαβάζει ψαλτήρι μέ τό μουρμουρι- 
τό του, όλα άναδίδουνε, άκτινοβο- 
λοΰνε, μαρτυράνε, πνεύμα Προδρο- 
μικό. Ό λα σοΰ μιλάνε γι’ αυτή τήν 
άσκητική μορφή τοΰ Προδρόμου, 
πού πρός τιμή του ιδρύθηκε, κτί
στηκε, υπάρχει, ζή κι’ άνθεΐ μέχρι 
σήμερα, κι’ άπό τήν πρό τοΰ 16ου 
αιώνα εποχή. Ό λα μιλάνε γι’ αύτή 
τήν μορφή τής ερήμου τήν άγρια καί 
συμπαθητική, τήν ώραία κι’ άπό- 
τομη κι’ έπιβλητική σάν τά βράχια 
γύρω.

Ά ν  καθίσης καί τό δής καί τό 
παρατηρήσης καί τό περιγράψης 
καί τό μελετήσης, άπό παντού καλά, 
τά κελλιά του πάνω, καθώς είναι 
στό βράχο μέ δοκάρια ξύλινα στη
ριγμένα, τόν ξενώνα δίπλα, σάν 
άπομονωμένο ξένο πού καθεται καί 
περιμένει νά ξαγορευτή, τις καμά

ρες καί τά καμαράκια υΈα, πού 
φαντάζουνε στό μισοσκόταδο κρυμ
μένα, τό Ναό στό κέντρο, κατάνυξι 
καί μυστήριο γεμάτο, τό πλατάνι 
στήν αύλή σά φύλακα, τόν Άϊθανά- 
σι άπέναντι φιλοξενούμενο καί 
σύντροφο τοΰ Προφήτη. (Τερός 
Ναός πρός τιμήν τοΰ 'Αγίου ’Αθα
νασίου Επισκόπου Χριστιανουπό- 
λεως, έν ώ τό ιερόν αυτού λείψανόν 
τεθησαύρισται), τόν Λούσιο κάτω 
πού θυμίζει στόν Προφήτη τόν
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Ιορδάνη, τά κυπαρίσσια στά πόδια 
του, σά σκιές πανήψυλων ασκητών 
πού γέρνουν καί προσκυνάνε. Ά ν  
καθίσης όλα αύτά καί τά δής καί τά 
παρατηρήσης καί τά περιγράψης 
καί τά μελετήσης από παντού καλά, 
καί σέ ρωτήσουνε: «Ποιόν "Αγιο 
ταιριάζει έδώ νά τιμάνε»; Θά τούς 
άτ,αντήσης αδίστακτα πώς «έδώ 
τ χιριάζει νά τιμάνε τόν ασκητή τής 
ερήμου, τόν Πρόδρομο Ιωάννη».

Μπορεί νά σκεφτής ότι μετά τήν 
άποκεφάλισι, πολλοί μαθηταί τοΰ 
Ίωάννου, πρέπει νά φύγανε μακριά 
άπό Σαλώμες καί Ήρωδιάδες, καί 
κτίσανε φαίνεται έδώ τό μοναστήρι 
καί ζοϋνε ήρεμα καί συνεχίζουνε τό 
κήρυγμα τοΰ μεγάλου διδασκάλου 
καί κάνουν ν’ άκούγετε ή μεγάλη 
φωνή του. Καί προσεύχονται εκεί 
καί κηρύττουνε μ’αύτοΰ τήν αύστη- 
ρή φωνή. Μόνο πού δέν είναι σάν 
εκείνον ορμητικοί. Οί τωρινοί μα
θηταί του δείχνουν «τόν αϊροντα 
τήν αμαρτία τοΰ κόσμου» στά πλή
θη πού έρχονται καί τά όδηγοΰν, 
όπως μπορούνε, στό Χριστό μόνο. 
Δέχονται τούς πιστούς πού κατα
φεύγουν έδώ νά τιμήσουν καί, ν’ 
άκούσουν τόν Προφήτη, πού ζή καί 
σήμερα σ’ όλο του τό μεγαλείο, καί 
μέ τό σωτήριο κήρυγμα, τό «μετα
νοείτε» άκοΰνε τά κρίματά τους καί 
τις άμαρτίες τους, καί τούς όδηγοΰν 
στά πόδια τοΰ Χριστού. Κι’ ανθούν 
τά λόγια τοΰ προφήτου στά έργα 
τους:‘«’Εκείνον δει αύξάνειν, έμέ 
δέ έλαττοΰσθαι».

Έχει έδώ ξεχωριστή χάρι, διότι 
αύτό τό μοναστήρι ζεΐ καί σήμερα 
πνευματικά, όσο γίνεται καί όσο 
μπορεί, καί άγωνίζεται. Ζή καί άνθεΐ 
τό πνεΰμα τοΰ πραγματικοΰ άσκη- 
τοΰ τής έρήμου, τό φυτεμένο στις 
καρδιές αυτών πού ζοΰνε. Δέκα 
πέντε περίπου άδελφοί άποτελοΰν 
τό κοινόβιο τοΰ Προδρόμου, έκτος 
έκείνων πού ζοΰνε έξω σέ διακονή- 
ματα κι’ ένός δεσπότη. Μέσα έχουν 
όλοι διακονήματα καί δέν υπάρχουν 
άνώτεροι καί κατώτεροι. Έχουν μό
νο διαφορετικά διαΚονήματα. Πνευ
ματικοί καί έφήμέριοι δύο καί τρεις. 
Μετά έχουνε τόν έκκλησιάρχη, τόν 
κελάρη, τόντραπεζάρη, τόν κηπου
ρό, τόν άρχοντάρη, τόν ξεναγό, κι’ 
όλοι έχουνε καί κάνουνε κάτι. Είναι 
καί τρεις ζωγράφοι. Δέκα πέντε όλοι 
μέσα στή Μονή, κι’ όλοι ένα σώμα, 
ένωμένοι κάτω άπό τή σκιά τοΰ 
Προδρόμου. Μέ τήν ύπακοή ζοΰνε. 
Ηγούμενο έχουνε μά κι’ έκεΐνος 
ύπακοή κάνει στόν Προφήτη. Προ
σέχουν σάν τά μάτια τους όλοι τήν

αγάπη. "Αν καμμιά φορά ύποπτευ- 
θοΰνε πώς υπάρχει κενό στή Μονή, 
πώς·λείπει κομμάτι άγάπη κάνουνε 
σύναξι καί βρίσκουνε τρόπο καί τήν 
ξαναφέρνουνε. "Αν κανείς άπό τήν 
άδελφότητα νοιώθει μέσα του κενό 
πώς τοΰ λείπει γιά κάποιον άδελφό 
του άγάπη, τρέχει στόν προφήτη, 
κι’ έκεΐ διδάσκεται τήν ταπεινοφρο
σύνη καί τήν άντρεία καί μαθαίνει 
νά πολεμάη καί νά νικάη καί νά κα
λή στήν καρδιά του πάλι τήν άγά
πη.

Αύτά πού σας λέω, μήν τά θεω
ρείτε σχήμα λόγου καί πώς είναι 
ποιητική άδεια ειπωμένα. Τά γνω
ρίζω άπό προσωπική πείρα, γιατί 
κι’ έγώ μετέχω σ’ αύτή τήν άδελφό
τητα σά δέκατος έκτος καί τελευ
ταίος στή μονή, χωρίς ψήφο, καί 
παίρνω κι’ έγώ μερτικό άπό τήν 
άνείπωτη προδρομική χάρι.

Τόν Πρόδρομο κι’ έσεΐς κάποτε 
πρέπει νά τόν έπισκεφθήτε. Σας 
τόν συνιστώ καί σας συμβουλεύω 
νά πάτε. Πρώτα όμως νά έτοιμα- 
στήτε. Νά ξέρετε άπό καιρό πώς 
πρόκειται νά τόν έπισκεφθήτε. ’Από 
καιρό νά φέρετε στή 'σκέψι σας 
πρώτα καί στήν καρδιά σας μετά, 
τό κήρυγμά του «μετανοείτε». Κι’ 
όταν θά ξεκινήσετε κι’ όταν θά 
φτάσετε νά είσθε έτοιμοι καί νά τόν 
δήτε καί νά τόν άκούσετε καί νά 
μετανοήσετε. ΤήΜονή τοΰ Προδρό
μου, θά τή δήτε, όταν θά φτάσετε.

Θά ξαφνιαστήτε καί δέν θά προ
λάβετε τότε νά έτοιμαστήτε. Θά 
πάτε στό Ναό, θά ζητήσητε πνευ
ματικό θά γονατίσετε καί θά έξομο-

λογηθήτε. ’Εάν επιτύχετε σ’ αυτή 
τήν προσκυνηματική σας άποδημία 
καί μετανοήσετε κι’ έξομολογηθή- 
τε καί συχωρεθήτε, κι’ έγώ σας 
υπόσχομαι πώς κατά τήν έπιστρο- 
φή θά πετατε. "Ηλθανε πολλοί πού 
πετύχανε καί τό λένε γιά τό πέταγμα 
πού γευτήκανε.

Κι’ όταν λένε, στά πόδια τοΰ 
πνευματικού άκούγανε τή συγχω- 
ρετική εύχή, άκούγανε μαζί καί τό 
τρίξιμο πού έκανε τό χαρτί, τό χει
ρόγραφο τών χρεών τους πού σκιζό
τανε τήν ίδια στιγμή καί τούς άλά- 
φραίνε καί τούς έκανε νά πετανε. 
Κι’ όταν σηκωθήκανε, λένε, νοιώ
σανε καί τά μάτια τοΰ Προδρόμου 
νά χαμογελάνε.
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Ένα ιστορικό

γεύμα
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  

Σ υνταξιούχου Νομικού

Έπειτα από ένα προσκύνημα τής Παναρκαδικής, 
Πανηπειρωτικής, Κρητών και Ρουμελιωτών όμο- 
σπονδιών εις τό Λιμποβίτσι πατρίδα τοϋ Θ. Κολο- 
κοτρώνη, άνάψαμεν κεράκι στήν έκκλησιά τους 
καί άπό τό Κολοκοτρωνέϊκο αλώνι άπεθαυμάσαμεν 
τά γύρω βουνά όπου τά λιμέρια των, κατασταλά
ξαμε εις τό γειτονικόν Χρυσοβίτσι όπου ή Κοινότης 
μας προσέφερεν ενα λιτόν με τυρί, ψωμί χωριάτικο, 
ελιές, τομάτες καί χωρίς πηρούνια γεύμα συνοδευό- 
μενο μέ τό τοπικό τους κοκκινέλι, στό όποιον ή 
άπλότης καί ό ενθουσιασμός έπεκράτησαν.

Οί όμηληταί έκ τού κύκλου μας έτόνισαν ότι ή ψυ
χή τοϋ Κολοκοτρώνη βλέποντάς μας άπό κεΐ πού 
βρίσκεται συγκεντρωμένους άπ’ όλες τής περιφέ
ρειες τής Ελλάδος θά χαίρεται τόσον διά τήν όμό- 
νοιαν καί αγάπην μεταξύ μας, (βαθύς καϋμός τοϋ 
Γέρου), όσον καί διά τό λιτό μας γεϋμα, σαν καί κείνα 
πού συνήθιζε ό άλησμόνητος Γέρος.

Τό λιτό αύτό γεϋμα στά Κολοκοτρωνέϊκα χώματα 
μοΰ θύμισεν ένα άλλο ιστορικό γεϋμα ποϋ προσέφε
ρεν ό Γέρος τοϋ Μωρία κατά τά έτη τής έπαναστά- 
σπος (19 Ιουνίου 1821)πρόςτόνΔημήτριον'Υψηλάν- 
την εις τό Άστρος τής Κυνουρίας κάτω άπό μιά τι
λιά πού βρίσκεται άκόμη έξω τής τότε Σχολής καί 
Μαντείου τοϋ Δημητρίου Καρυτσιώτη, όπου έπάνω 
σέ κλάρες σχοίνων καί λυγαριάς, έστρωσαν σαγίσμα- 
το, καί κηλίμια κι’ έγευμάτιζαν. Ό  Κολοκοτρώνης 

,μαχίζοντας τήν ψητή γίδα καί προσφέροντας μέ τό 
χέρι τήν πλάτη, όπου συνήθιζε νά διαβάζη τή μοίρα 
τοϋ άγώνα τής φυλής, τοϋ είπε τό περίφημο έκεΐνο: 
«Πρίγκηπα ή σκλαβωμένη πατρίδα σοϋ προσφέρει μέ 
τοΰτα τά χρυσά πηρούνια τό φαγητό σου πού θά τρως 
ώς ποϋ νά έλευθερωθή», γεμίζοντας δέ μιά κοϋπα άπό 
νεροκολοκύθα μέ Άγιαννίτικο κοκκινέλι καί προσ- 
φέροντάς το στόν Πρίγκηπα «καί μέ τοΰτο τό άσημέ- 
νιο ποτήρι,θά πίνης τό κρασάκι σου», λόγια ποϋ 
έδειχναν τόν άπλό καί αγνό πολεμιστή.

Μιά καί μιλήσαμε γιά τήν μεγάλη φιλοπατρία τοϋ 
Κολοκοτρώνη, άς θυμηθούμε, ότι εις τόν αύτόν χώρον, 
τό "Αστρος τής Κυνουρίας, χωριό τότε ήρεμο καί φι
λόξενο όπου έλαβε χώραν κατά τό 1823, τρίτον έτος 
τής Έπαναστάσεως, ή Δευτέρα ’Εθνική τών Ελλήνων 
Συνέλευσις καί άνεθεωρήθη καί έψηφίσθη τό Σύντα
γμα τής Έπιδαύρου καί έστερεώθησαν τά θεμέλια τοϋ

Ο Γέρος του Μωο'.ά.

Νέου Ελληνικού Κράτους. Ή  σωφροσύνη καί 
ή φιλοπατρία τοϋ Κολοκοτρώνη έσωσε τήν διηρη- 
μένην τότε εις άντιμαχομένας μερίδας δούλη ν άκόμη 
πατρίδα.

Ή  Έθνοσυνέλευσις στήν οποίαν έλαβον μέρος 
έξέχοντες, πολεμισταί πολιτικοί καί στρατιωτικοί έξ 
όλων τών περιφερειών τής Ελλάδος καί τών Νήσων 
έπεξειργάσθη καί έψήφισεν άπό 30 Μαρτίου μέχρι 
18 ’Απριλίου 1923 τό Νέον Σύνταγμα τής Ελλάδος, 
έκάλεσε καί τούς χολωμένους καί εις τό γειτονικόν 
χωρίον Μελιγοϋ στρατοπεδευμένους μέ άρχηγόν τόν 
Θεόδωρον Κολοκοτρώνην στρατιωτικούς, διά νά υπο
γράψουν τό Νέον Σύνταγμα. 'Ο Γέρος τοϋΜωριά, άφοϋ 
προσευχήθη εις τήν εικόνα τής Παναγίας τής ’Εκ
κλησίας τοϋ χωριού, προσήλθεν έφιππος, βαρύς καί 
δύσθυμος διά νά ύπογράψη τάς άποφάσεις τής Έθνο- 
συνελεύσεως, μεταξύ τών οποίων καί ή μειωτική δι’ 
αυτόν κατάργησις τοϋ βαθμοΰ τοϋ ’Αρχιστρατήγου, 
όν έφερεν-ούτος καί όταν τόν άγκάλιασεν ό Ζαΐμης 
κλαίων καί τοϋ είπε. «Κολοκοτρώνη ή τύχη τής Ε λ 
λάδος είναι αύτή τή στιγμή στά χέρια σου, αν ύπογρά- 
ψης τήν άνασταίνεις, αν άρνηθής τήν νεκρώνεις». Ό  
άγέρωχος γέρων συγκεκινημένος άφοϋ έρώτησε τρεις 
φορές «έγώ’Ανδρέα»; ύπέγραψεν άμίλητος καί έτσι 
μέ τήν υπογραφήν του εις τό 'Αστρος άπεμάκρυνε τήν 
διχόνοιαν, έπρόλαβε τόν έμφύλιον πόλεμον καί έσω
σε διά μίαν ακόμη φοράν τό μαχόμενον Έθνος άπό 
βεβαίαν συμφοράν τό δέ Άγωνιζόμενον Έθνος άνέ- 
πνευσε καί έπεδόθη εις νέους νικηφόρους κατά τοϋ 
τυράνου άγώνας.

’Αθάνατε Γέρο τοϋ Μωρία, είναι ανυπολόγιστος ή 
ύπηρεσία πού προσέφερες κατά τήν κρίσιμονέκείνην 
περίοδον τοϋ Άγώνος εις τό μαχόμενον Έθνος διά 
τής υπογραφής σου. Ή  έκδήλωσις τής σωφροσύ
νης καί μεγαλοψυχίας σου, ή υπογραφή σου έκείνη άς 
παραμείνη ώς παρακαταθήκη δι’ ήμάς τούς νεωτέρους 
καί τούς μεταγενεστέρους ήμών, καί πάντες άς ένθυ- 
μούμεθα καί άς παραδειγματιζόμ°·θα.
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΡΚΟΣ

Ό  Μεγάλος Όρκος τών «Φιλικών» ( Ξυλογραφία τον Β. Φαληρέα)

Παραδέτομεν ά ποσ ιτάσ μ ατα  το ϋ  Με
γά λ ο υ  δρκου ττοΟ εδιδου οί μεμυημένοι 
στή Φιλική 'Ε ταιρ-ία .

«,’Ορκίζομαι ενώπιον τον ’Αληθινού 
Θεού, οίκειοθελώς, δτι θέλω είμαι επί 
τής ζωής μου, πιστός εις τήν ’Εται
ρείαν κατά πάντα. Νά μή φανερώσω 
τό παραμικρόν από τα σημεία καί τούς 
Λόγους της, μήτε νά σταθώ κατ’ ονδέ- 
να λόγον ή άφορμή τοϋ νά καταλά- 
βωσιν άλλοι ποτέ, δτι γνωρίζω τι περί 
τούτων, μήτε εις συγγενή μου, μήτε 
είς πνευματικόν ή φίλον μου...

υ'Ορκίζομαι νά συντρέχω δπου ευρώ 
τινά Συνάδελφον μέ δλην τήν δχιναμιν

καί τήν κατάστασίν μου. Νά προσφέρω 
είς αυτόν σέβας καί ύπακοήν αν είναι 
μεγαλύτερος είς τον βαθμόν καί άν 
έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον 
περισσότερον νά τόν άγαπώ καί νά 
τον συντρέχω καθ’ δσον ή εχβρα μου 
ήθελεν είναι μεγαλύτερα...

»Τέλος, πάντων, όρκίζομαι είς Σέ, 
& ’Ιερά Πατρίς ! ’Ορκίζομαι είς τάς 
πολυχρονίους βασάνους Σου. ’Ορκί
ζομαι είς τά πικρά δάκρυα, τά όποια 
έπί τόσους αιώνας έχυσαν καί χύνουν 
τά ταλαίπωρα τέκνα Σου. Είς τά 
ίδιά μου δάκρυα τά χυνόμενα τήν 
στιγμήν ταύτην καί είς τήν μέλλουσαν 
έλευθερίαν τών ομογενών μου, δτι

αφιερώνομαι δλος είς Σέ. Είς τό εξής 
Σύ, ώ Πατρίς μου θέλεις είσαι ή αίτια 
καί δ σκοπός τών διαλογισμών μου 
καί ή ευτυχία. Σου ή μόνη άνταμοιβή 
τών κόπων μου.
»’Η  Θεία Δικαιοσύνη άς έξαντλήση 
έπάνω είς τήν κεφαλήν μου δλους τούς 
κεραυνούς της. Τό δνομά μου νά είναι 
είς άποστροφήν καί τό υποκείμενόν 
μου τό άντικείμενον τής κατάρας καί 
τοϋ αναθέματος τών ομογενών μου, 
αν ίσως λησμονήσω είς μίαν στιγμήν 
τάς δυστυχίας των καί δεν εκπληρώσω 
τό χρέος μου* Τέλος ό θάνατός μου 
&ς είναι ή άφευκτος τιμωρία τοϋ άμαρ- 
τήματός μους διά νά μή μολύνω τήν 
άγιότητα τής Εταιρείας μέ τήν συμ
μετοχήν μου».

169



Ο ΛΩΡΙΚΟΖ ΡΥΘΜΟΣ

Είδαμε στό προηγούμενο σημείωμα τόν γεωμε
τρικό ρυθμό στήν 'Αρχαϊκή Έττοχή.

"Ας ττεράσωμε σήμερα στον Δωρικό ρυθμό.
Ό  Δωρικός ρυθμός φανερώνεται καλύτερα στά 

αρχιτεκτονικά οικοδομήματα τής άρχαιότ ιτος που 
με όλες τις καταστροφές τους, είναι δείγματα εντυ
πωσιακά, ιδίως αυτά ποΰ άπαντούμε στήν Πελο
πόννησο, τήν κάτω ’Ιταλία καί τήν Σικελία.

Τά βασικά στοιχεία τοϋ ρυθμού τούτου προσδιο
ρίζουν καί τήν μορφή του, πού δέν έχει βέβαια τήν 
λεπτότητα καί τήν χάρη τού ’Ιωνικού ρυθμού. Οί 
τοίχοι είναι άπό πέτρες πελεκητές, δεμένες μεταξύ 
τους μέ σιδερένιους γάντζους. Οΐ κολόνες είναι πέ
τρινοι όγκοι, ό ένας άπάνω στόν άλλον, οί 
σπόνδυλοι χαραγμένοι μέ ρηχές ραβδώσεις.

Δεκάξη ραβδώσεις στήν άρχή. Μετά γίνονται 
είκοσιτέσσερες, καί στο τέλος επικρατεί ό μέσος όρος. 
Γίνονται καί μένουν συνήθως είκοσι, τούτες οί κο
λόνες στηρίζουν τον θριγκό.

Ή στέγη σχηματίζει καί στις δυο μικρές πλευρίς 
τού ναού τριγωνικό άέτωμα στις τρεις γωνιές τού 
όποιου είναι στημένα τά «άκρωτήρια», δηλαδή τά 
πήλινα κοσμήματα τής κορυφής. Πάνω στή στέγη 
στρώνονται σειρές κεραμίδια έπίπεδα καί κυρτά. 
Στήν άκρη τής στέγης μπαίνουν πάντα κυρτά κερα
μίδια καί σχηματίζουν άκρωτήρια σέ σχήμα άνθέ- 
μιου.

"Αν τό κτίριο είναι ναός τότε διακρίνεται σέ «πρό
στυλο», άν ή μιά άπό τις πλευρές του εχει στήν πρό
σοψη πρόσθετους στύλους. "Αν εχει τέτοια πρό
σοψη καί στίς δυο πλευρές, είναι ναός «άμφιπρό- 
στυλος».

“Οταν ; ύρω - γύρω εχει διπλή κιονοστοιχία, 
είναι «δίπτερος», ένώ όταν εχει μιά μόνον κιονο- 
στοιχία είναι «περίπτερος». Τέτοιος ναός —δωρι
κός, περίπτερος έξάστυλος—είναι όναός τής ’Αφαίας

Η ΤΕΧΝΗ ; 
ΚΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣI

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΤΡΙΔΗ
Λιευθυντοΰ Πολιτιστικών Σχέσεων 

’Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεις
'

στήν Αίγινα, ό μόνος πού μπορούμε σήμερα νά 
άναπαραστήσωμε σέ όλες του τις λεπτομέρειες.

Υπάρχει καί «ψευδοπερίπτερος», όταν ή μιά καί 
μόνον κιονοστοιχία του είναι κολλητή στόν τοίχο. 
Συνήθως οϊ δωρικοί ναοί είναι έξάστυλοι. "Ομως 
συναντούμε καί όκτάστυλους ή δεκάστυλους, όπως 
κάί —σπανιώτερα —τετράστυλους.

Συνήθως ό ναός εχει στό μάκρος του διπλό άρι- 
θμό κιόνων άπό όσους έχει στό πλάτος.

Στήν πρόσοψη ό άριθμός των κιόνων είναι πάντα 
ζυγός.

Ό  δωρικός ρυθμός είναι βαρύς, λιτός, αύστηρός . 
καί μετρημένος. Κυριαρχεί σ’ αύτόν μιά ύπολογι- I 
σμένη συμετρία, καί στίς άναλογίες του μιά θαυ
μαστή άκρίβεια καί μαθηματική θά λέγαμε σχέση.

Ό  δωρικός ρυθμός είναι δημιουργία καθαρά Έλ- I 
ληνική. Πολλοί προσπάθησαν νά βρούν κάποια 
σχέση, κάποια ομοιότητα στίς δωρικές κολώνες μέ 
τούς στύλους των μασσαμπάδων τής Αΐγύπτου 
(3η Αιγυπτιακή δυναστεία). "Ομως τούτη ή προ
σπάθεια είναι τραβηγμένη άπό τά μαλλιά, καί δέν 
είναι δυνατό νά άνθέξη άκόμη καί σέ πρόχειρη κρι- I 
τική.

Τό πρώτο σωστό δείγμα δωρικού ναού, είναι τό : 
Ηραίο τής ’Ολυμπίας. Είναι ναός περίπτερος καί 1 
έξάστυλος. ’Αρχικά οϊ κίονές του ήταν ξύλινοι, μά 
κατόπιν τούς άντικατέστησαν μέ πέτρινους, κάθε 
φορά πού ένας —ένας καταστρεφόταν άπό τον χρό- ι 
νο. ’Ακόμη πιό τυπικά δωρικός είναι ή «Βασιλική» 
τής Ποσειδωνίας, πού οί κολώνες του διατηρούν
ται άκόμη ικανοποιητικά.

Γιά νά δώσωμε μιά πιό καθαρή εικόνα τού ρυ
θμού αύτού —πριν περάσωμε στόν ’Ιωνικό, — άς t 
άπαριθμήσωμε τά μέρη του άρχίζοντας άπό τήν I 
βάση.

Κ ρ η π ί δ α :  Ή βάση πού άκουμπά στή γή.
Σ τ υ λ ο β ά τ η ς :  Τό άνώτατο μέρος τής κρη

πίδας πού άπάνω του άκουμπά ή βάση τού κίονα.
Κ ί ω ν: Ό  κορμός του άποτελείται άπό τούς j 

σπόνδυλους. Ψηλά ό κίονας καταλήγει στό«ύπο- ! 
τραχήλιο» πού είναι ένα αύλάκι γύρω - γύρω στόν ί 
κορμό, έκεϊ πού αύτός άρχίζει καί στενεύει. Πάνω I 
άπό τό «ύποτραχήλιο» είναι μιά σειρά δακτύλιοι.
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Ό  ναός τής ’Αφαίας ’Αθήνας στήν Αίγινα όπως σώζεται σήμερα. Είναι 
ένας άπό τούς πιό χαρακτηριστικούς ναούς Δωρικού ρυθμού άπό αύτούς πού 
σώζονται σήμερα στήν χώρα μας.

Κ ι ο ν ό κ ρ α ν ο :  Εφάπτεται στους δακτυλί
ους. Άιτοτελεϊται άπό δυό μέρη: Τον «Έχΐνο» πού 
δεν είναι παρά ένα κυρτό προσκέφαλο, και τον «ά
βακα», μιά τετράγωνη πλάκα δηλαδή.

’Ε π ι σ τ ύ λ ι ο :  Άκουμπά στον «άβακα». Είναι 
μιά έπίπεδη κυρτή πλάκα που στηρίζει τό διάζωμα.

Δ ι ά ζ ω μ α :  Τό διάζωμα άποτελεϊται άπό την 
«μετόπη» ποΰ είναι μιά ορθογώνια πλάκα. Σ’ αυ
τήν σκαλίζονται συνήθως οί γλυπτικές παραστά
σεις. Ή «μετόπη» έχει δεξιά καί άριστερά της «τρί
γλυφα», δηλαδή τρία κάθετα αυλάκια. Τό κάθε 
«τρίγλυφο», έχει πάνω, τις λεγάμενες «σταγόνες». 
Γιόι νά καταλάβωμε τί είναι ο! «σταγόνες» πρέπει 
νά πούμε τό έξης. Τά «τρίγλυφα» δεν είναι άλλο 
παρά ή άπομίμηση σέ πέτρα των ξύλινων δοκα- 
ριών πού έστήριζαν παλαιότερα τήν σκεπή. Τού

τα τά δοκάρια τά κάρφωναν μέ σφήνες. Τούτες τις 
σφήνες τις άπομιμήθηκαν πάνω στήν πέτρα, σκα
λίζοντας άνάλογα σέ σχήμα κοσμήματα πού τά 
ώνόμασαν «σταγόνες».

Κ ο ρ ω ν ί δ α :  Αύτή δεν είναι παρά ή ύδροροή. 
’Επιστύλιο, Μετόπη καί Κορωπίδα, αποτελούν 
τόν «Θριγκό».

’Α έ τ ω μ α :  Τό αέτωμα είναι πάνω άπό τήν 
Κορωνίδα. "Εχει τριγωνικό σχήμα, στο έσωτε- 
ρικό του τρίγωνο ύπάρχει τό «Τύμπανο» καί 
στις τρεΤς γωνίες του τά άκρωτήρια.

Θά δούμε στο επόμενο σημείωμα τόν ’Ιωνικό 
ρυθμό καί τις διαφορές του μέ τόν Δωρικό.

Κάί οί δυό ρυθμοί άναπτύχθηκαν στήν ίδια περί
που εποχή, μά σέ διαφορετικές περιοχές τής Ελ
λάδος.
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Δ ι ή γ η μ α

ΟΙ ΑΓΡΥΠΝΟΙ
Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Μ Ο Ρ Φ Α Κ Η  

' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ Ε* νυχτώση για καλά. Γεννάρης μήνας ήταν και 
τό χιόνι είχε στρωθή ώς δύο πιθαμές καί σκέπαζε 
τά πάντα. Τά γυμνά κλαριά των δέντρων είχαν 
στολιστή κΓ έμοιαζαν σάν ψεύτικα.

“Οπως θωροϋσα μεσ’ άπ’ τό τζάμι νά πέφτη άστα- 
μάτητατό χιόνι, φανταζόμουνα χιλιάδες αόρατες για
γιάδες νά κλώθουν τις ρόκκες του στον ούρανό καί 
τά παιχνιδιάρικα έγγόνια τους νά τούς παίρνουν 
τά μαλλιά καί νά τά πετοΰν τούφες — τούφες στή
γη·

"Ενοιωθα μάλιστα καί τύψεις καθώς σκεφτόμουν 
ότι έγώ εκείνη τή στιγμή είχα τή θαλπωρή τού 
σπιτιού, ένω τόσοι άλλοι —άνάμεσά τους καί πολ
λοί συνάδελφοί μου —ξεπάγιαζαν μέσα στο χιόνι 
καί τό κρύο.

’Από τις σκέψεις μου αύτές μ’ έβγαλε τό χτύπημα 
τού τηλεφώνου τής Ύποδιοικήσεως Αωροφυλακής. 
Τό πήρε ό Διοικητής μου καί άφού μίλησε γιά 
λίγο μέ κάποιον μέ κάλεσε στό γραφείο του, τόν 
βρήκα νά στέκεται όρθιος καί νά βηματίζη άνή- 
συχος, ήταν φανερό ότι τόν απασχολούσε κάτι 
σοβαρό. Σέ κάποια στιγμή γύρισε τά μάτια του 
καταπάνω μου, μέ κύταξε γιά λίγο άφηρημένα καί 
μετά μούπε : Στον ’Ακρίτα κάποια ετοιμόγεννη 
γυναίκα βρίσκεται σέ μεγάλο κίνδυνο. Ή ζωή της, 
όπως μούπε καί ό Πρόεδρος Κοινότητος στό τηλέ
φωνο, κρέμεται στά χέρια μας. Μόνο τό δικό μας αύ- 
τοκίνητο πούναι άρκετά ψηλό, μπορεί νά φτάση 
ώς εκεί μ’ αύτό τό χιόνι. Λοιπόν τί λές, Θά τά κα
ταφέρουμε ;

Ό  ’Ακρίτας ήταν ένα ορεινό χωριό τής δικαιοδο
σίας τής Ύποδιοικήσεως Χωροφυλακής καί άπεϊχε 
ίσα μέ είκοσι χιλιόμετρα. Ό  δρόμος όμως ήταν 
άρκετά στενός καί πολύ ανηφορικός. Τό αύτοκίνητο 
τής Ύποδιοικήσεως πού οδηγούσα ήταν τριών 
τετάρτων άρκετά ψηλό καί δυνατό. ’Αλλά όσο 
νάναι, μ’ αύτό τό καιρό τά πράγματα ήταν πολύ 
δύσκολα.

“Ομως έκεϊνο πού είχε σημασία ήταν ότι δύο άν
θρωποι βρίσκοναν σέ φοβερό κίντυνο. Χωρίς νά τό 
σκεφτώ σχεδόν καθόλου απάντησα ότι μπορούσαμε 
νά πάμα. Σέ λίγο ό Διοικητής μου, δύο τρεις— 
συνάδελφοί μου καί ή μαμή τού Χωριού ήταν πάνω 
στ’ αύτοκίνητο.

Μαζί μας είχαμε πάρει φανάρια γιά νά βλέπουμε, 
φτιάρια γιά νά πετάμε τό χιόνι καί ένα φορείο. ’Εγώ 
είχα περάσει τις άλυσίδες στά λάστιχα τού αύτο- 
κινήτου γιά νά μή γλυστράη.

"Εκανα τό σταυρό μου, έβαλα μπροστά τό 
αύτοκίνητο καί ξεκινήσαμε .... Μόλις βγήκαμε έξω 
άπ’ τό χωριό ή άνηφόρα άρχισε. Ό  δρόμος ά π ’ 
τό πολύ τό χιόνι μόλις πού σημάδευε. Τό αύτοκί-
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μηνύματα αισιοδοξίας τά κλάματα τού παιδιού, 
ήταν αγόρι, τό τύλιξαν οί συνάδελφοί μου μέ τις 
χλαίνες τους καί συνεχίσαμε τήν πορεία μας.

Μετά άπό δυο μήνες, ύστερα άπό επιθυμία. των 
γονιών του, βαφτίσαμε όλοι μαζί τό παιδάκι. Τό 
βγάλαμε Βασίλη.

"Εμεινα στην υπηρεσία εκείνη τέσ^ .Ηα χρόνια. 
Ό  Βασιλάκης είχε μεγαλώσει πιά. “θ ' ' νέβλει." στο 
δρόμο Χωροφύλακα τόν φώναζε «Νουνέ» κι έτρεχε 
κοντά τ ο υ __,

Έδώ καί τέσσερα χρόνια έχω μεταθη άπ’ τήν 
ύπηρεσία εκείνη. Τό Βασιλάκη όμως δέ· τόν ξε
χνάω. Τού γράφω καί μού γράφη συχνά—έχει μάθει 
πιά γράμματα. Κι όπως μοϋ γράφει, όταν μεναλώ- 
ση θ’ άκολουθήση τό επάγγελμα των «Νουνών» του.

Η ΠΙΤΤΑ ΤΩΝ Ο.Φ.Χ. 
ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Τήν 26ην Ιανουάριου έ.έ. εις τήν αίθουσαν παραλιακοΟ κέν- 
:ρου τής Γλυφάδας—Αττικής οί "Ομιλοι Φίλων Χωρ]κής 
Προαστείων Πρωτευούσης έκοψαν τήν καθιερωμένην έτησίαν 
πίτταν των. Είς τήν ώραίαν καί έγκάρδιον πράγματι αύτήν 
έκδήλωσιν παρευρέθησαν, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντι
στράτηγος κ. Καραβίτης, ό Νομάρχης ’Αττικής κ. Δημακό- 
πουλος, ό τέως ’Αρχηγός Χωρ]κής ’Αντιστράτηγος έ. ά. 
κ. Καρυώτης, οί Α'. καί Β'. Ύπαρχηγοί Χωροφυλακής 
Υποστράτηγοι κ. Ζαφειρόπουλος καί Ταξίαρχος κ. Τζαβάρας, 
οί Πρόεδροι των Όμίλων Φίλων Χωρ]κής καί πολλοί άλλοι 
εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Τήν πίττα τών Όμίλων έκοψε ό κ. 
Νομάρχης ό όποιος εύχήθη έπιτυχίαν είς τό κοινωνικόν έργον 
των Όμίλων. Επίσης καί ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
όμιλών ηύχαρίστησε τούς Ο. Φ. X. διά τήν δραστηριό
τητα τήν όποιαν έπέδειξαν κατά τό παρελθόν έτος έκφράσας 
έν συνεχεία τήν πίστην του ότι τό νέον έτος θά είναι περισσό
τερον παραγωγικόν καί έπωφελές.

Ή  ώραία έκδήλωσις έκλεισε μέ λεβέντικους έλληνικούς 
χορούς μέ τήν συνοδεία τής όρχήστρας τού Σώματος. Είς τάς 
φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν έκδήλωσιν.

υητο μούγκριζε σάν πληγωμένο θεριό. ’Εμένα μοϋ 
φαινόντουσταν τά μουγκριτά του σά βογγυτά 
τής γυναίκας πού παιδευόταν. Προχωρούσαμε 
πολύ αργά. Τό αύτοκίνητο κάποτε μάζευε μπρο
στά του ενα βουνό χιόνι καί άποκαμωμένο σταμα
τούσε. Κατέβαιναν τότε οί συνάδελφοί μου, πετοϋ- 
σαν άπό μπορστά τό χιόνι καί συνεχίζαμε. Θάχαμε 
πιό πολύ άπό μια ώρα στο δρόμο, όταν φάνηκαν 
τά πρώτα σπίτια τού χωριού. Οί κάτοικοι μας 
ύποδέχτηκαν μ’ ένα αύθόρμητο χειροκρότημα. 
“Υστερα μας έδωσαν κονιάκ νά ζεσταθούμε. Ή μαμή 
έφυγε αμέσως για τό σπίτι τής γυναίκας πού παι
δευόταν. Ά πό κοντά πήγαμε κι εμείς μέ τό φορείο. 
’Αφού τις έδωσε ότι βοήθειες μπορούσε επί τόπου ή 
μαμή, τή βάλαμε στό φορείο καί τή φέραμε στο αύ
τοκίνητο, ξεκινήσαμε, ενώ πίσω μας άκουγόταν καί 
πάλι τό χειροκρότημα τών χωριανών. Ό  δρόμος τής 
επιστροφής ήταν πολύ πιό εύκολος, άφ’ ένός γιατί 
ήταν κατήφορος καί άφ’ έτέρου γιατί είχαμε ήδη 
ανοίξει δρόμο.

Θά βρισκόμασταν στά μισά τής διαδρομής όταν 
ή έτοιμογέννη, θέλεις άπό τίς φροντίδες τής μαμής, 
θέλεις άπό τά κουνήματα τού αύτοκινήτου, ξε- 
λευθερώθ τγ><£. Σ 1 1 | παγωμένη ερημιά ακουοτηκαν αα*
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ΓΙΑ ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Χειμώνας. ’Ακόμη καί 
στον ευλογημένο τόπο μας 
κάνει κρύο, πέφτουν βρο
χές, καί κάπου —κάπου 
άστράφτουν καί βροντούν 
καταγίδες. 'Όμως έχει κι’ 
ό χειμώνας νά σας προσφέ- 
ρη άπολαύσεις, άρκεϊ νά 
ξέρετε νά τις νοιώσετε. 
Βρήτε μιά εύκαιρία γιά λι- 
γοήμερες διακοπές. Έστω 
καί ένα Σαββατοκύριακο. 
Κάποιο χιονισμένο χωριου- 
δάκι σάς περιμένει σέ μιά 
γραφική ήρεμη πλαγιά, κι’ 
* κατάλευκη βουνοκορφή 
θά σάς μαγέψη. Δέν είναι 
τόσο δύσκολη μιά . . άλπι- 
νιστική έξερεύνηση. ’Αρ
κεί νά έχετε ύπ’ δψιν σας 
τις στοιχειώδεις προφυ
λάξεις καί νά είσθε έφο- 
διασμένοι σωστά.
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ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Δέν σάς άρέσει ό άλπινισμός; Μπορείτε 
νά έπιδοθήτε τότε στό χειμωνιάτικο χον
τρό κυνήγι. Προτιμάτε κάπως λιγώτερο. . 
μοναχική απασχόληση; Έ , μά τότε δέν 
έχετε παρά νά χρησιμοποιήσετε ένα έκλυ- 
θρο πού διαθέτει δυο θέσεις. ΕΙσθε αθλη
τής ; Πάρετε μαζύ τά σκί σας. "Αν δέν κα
ταφέρετε κανένα θαυμάσιο άλμα σάν αύτό 
τής φωτογραφίας μας, θά κάνετε άσφαλώς 
ένα ευχάριστο καί συναρπαστικό περίπατο 
γλυστρώντας σέ κάποια χιονισμένη πίστα 
άπό τίς τόσες πού διαθέτουν σήμερα τά 
Ελληνικά βουνά.
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Τήν 13-2-1972 εις τό ώραϊο γήπεδο τοϋ Γκολφ εις τήν Γλυ
φάδα τής 'Αττικής ή άμα; ανωμάλου δρόμου τής Χωροφυλακής 
άγωνισθεΐσα σκληοώς μέ ισαξίους αντιπάλους κατέλαβε διά 
μιαν άκόμη φοράν τήν πρώτην θέσιν εις τήν όμαδικήν βαθμο
λογίαν μέ δευτέραν τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί τρίτον τό 
Λιμενικόν Σώμα. Τους άγώνας διωργάνωσε μέ απόλυτον επι
τυχίαν ή Σχολή Όλπιτών Χωρφυλακής, παρέστησαν δέ εις 
αύτήν άνώτατοι 'Αξιωματικοί των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, ό ’ΑναπληρωτήςΓ.Γ.Α.κ. Βλαδίμηρος 
καί άλλοι πολλοί προσκεκλημένοι καί φίλαθλοι. Τά κάπελα εις 
τούς νικητάς άπένειμε, ώς έκπρόσωπος τοϋ ΆρχηγοΟ ’Ενό
πλων Δυνάβεων, ό ’Αρχηγός τοϋ Βλ κλάδου τοϋ 'Αρχηγείου 
Ε.Δ. Υποπτέραρχος κ. Παπαβασιλείου.

Τήν 16ην Φεβρουάριου έ. έ. εις τήν 
'Εθνικήν Εστίαν έλαβε χώραν σεμνή 
καί ωραία τελετή έπί τή λήξει τής φιλο- 
ξενίάς 120 ’Αστυνομικών Σταθμαρ
χών τής Χωροφυλακής έξ όλων τών 
διαμερισμάτων τής Χώρας. Εις τήν 
έορτήν παρέστη καί ό κ. ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής μετά τής λοιπής ήγε- 
σίας τοϋ Σώματος. Ό  κ. ’Αρχηγός 
ευχαριστών τό ’Εθνικόν Ίδρυμα δι’ όσα 
κατά καιρούς έπραξεν πρός έπιμόρφωσιν 
τών άνδρών τοϋ Σώματος άλλά καί διά 
τήν γενικωτέραν έθνικήν καί κοινωνικήν 
προσφοράν τοϋ Ιδρύματος προσέφε- 
ρεν εις τόν Διευθυντήν αύτοϋ τό χρυσοϋν 
έμβλημα τοϋ Σώματος. ’Επίσης ό κ. 
’Αρχηγός άπηύθυνε εις τούς ’Αστυ
νομικούς Σταθμάρχας συμβουλάς καί 
παραινέσεις διά τήν καλυτέραν έκ- 
τέλεσιν τών καθηκόντων των. Εις 
τόν λόγον του k. ’Αρχηγού άπήντησεν 
ευχαριστών "ό Αρχηγός τών φιλοξενη- 
θέντων δΤ όσα ύπέρ αυτών τό Σώμα πράτ
τει, μετά δέ τήν έπίδοσιν τών πτυχίων 
έπηκολούθησε πλούσιον έορταστικόν καί 
χορευτικόν πρόγραμμα μέ λεβέντικους 
έλληνικούς χορούς.
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Ο μήνας πού έφυγε ήτο πλήρης άπό έορταστικάς Εκδηλώ
σεις καί χοοεσπερίδας έπ’ εύκαιρίμ τών έορτών των Άπόκρεω. 
Ή  Χωροφυλακή δχι μόνον δέν υστέρησε αλλά ώς σύγχρονος 
καί πρωτοπόρος κοινωνική μονάς πρωτοστάτησε είς τό κέφι 
καί τήν χαρά. Πολλαί χοροεσπερίδες έδόθησαν μέ Επιτυχίαν, 
τάς όποιας δέν δυνάμεθα νά άναφέρωμεν λόγοι τού περιωρι- 
σμένου χ ορού. Περιοριζόμεθα λοιπόν νά παραθέσωμεν όλίγας 
μόνον φωτογραφίας άπό αύτάς καί νά άναφέρωμεν είδικώτερον 
ότι είς τόν χορόν τών Δοκίμων ’Αξιωματικών ό κ. ’Αρχηγός 
τής Χωροφυλακής τιμών τόν άποχωροϋντα παλαιστήν κ. 
Θανάσην Καμπαφλήν έπέδωκεν είς αυτόν ειδικήν άναμνηστι- 
κήν πλάκα. Είς τάς φωτογραφίας διάφορα στιγμιότυπα άπό 
χοροεσπερίδας καί ή άπονομή τής τιμητικής πλάκας είς τόν 
κ. Καμπαφλήν.



κυρίας ΛΟΥΚΙΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗ
Α ι σ θ η τ ι κ ο ύ

Ιδιοκτητρίας — Δΐίυθυντρίας  
Σ χολή ς Αισθητικής

Π ρ ο ο έ ξ τ ε
τ α

ν ύ χ ι α  ο α ς
Καϊ αυτή τήν φορά θά αναπτύξουμε τον τρόπον πού θά μπο

ρούμε άποτελεσματικά νά περιποιηθοΰμε τά νύχια μας.
Τό συχνό βούρτσισμα των νυχιών μέ μαλακιά βούρτσα, (προ

σοχή, όχι μέ σκληρή), είναι μιά καλή περιποίηση, άρκεϊ πριν 
το βούρτσισμα, νά τά τρίβουμε μέ ένα μικρό σφουγγαράκι μέ 
σαπουνάδα χλιαρή. Τό καλό καθάρισμα τής κάτω επιφάνειας 
των νυχιών, εις τρόπον ώστε νά διατηρείται λευκό καί άπηλλαγμέ- 
νο άπό τούς διαφόρους λεκέδες ή ξένα σώματα, είναι άπό τά 
άπαραίτητα πού πρέπει νά πρ'οσέχουμεκαί νά χρησιμοποιούμε 
γι’ αύτό μιά λοσιόν πού περιέχει 5 γρ. νιτρικόν όξύ καί 100 γρ. 
ροδόνερο διηλυμένο. Γιά τήν περιποίησι αύτή κάνουμε πρώτα 
τόν καθαριυμο μέ μιά πένσα κατάλληλη, στό κάτω μέρος των 
νυχιών καί εν συνεχεία βάζουμε τήν λοσιόν πού προαναφέραμε.

Γιά τήν καλή περιποίησι τών νυχιών μας έχει μεγάλη σημα
σίαν καί τό κόψιμο τών παρωνυχίδων, τις όποιες μπορούμε νά 
άφαιρέσουμε εύκολώτατα μέ μιά λοσιόν πού σας άναφέρω καί νά 
τήν έχετε πάντοτε ύπ’ όψιν σας, γιατί σάς διευκολύνει πάρα πολύ 
χωρίς κόπο νά άπαλλαγήτε άπό αύτές. α) Σέ λυκιλικόν όξύ 2 γρ. 
β) βορικόν νάτριον 3 γρ. καί γ) ροδένερο 50γρ.

Τήν λοσιόν αύτή θά τήν επιθέτετε μέ ένα βσύρτσάκι στό δέρ
μα τών παρωνυχίδων. "Ενας άλλος επίσης τρόπος γιά τό εύκολο 
κόψιμο τών παρωνυχίδων είναι, νά βάλετε τά δάκτυλά σας μέσα 
σέ ζεστή σαπουνάδα, τόσο ζεστή, όσο θά μπορούν νά άνεχθοΰν 
τά χέρια σας.

Μπορείτε αξιόλογα, άγαπητές μου άναγνώστριες, νά έπιμε- 
λήθήτε μόνες σας καί μέ καλά άποτελέσματα, τά νύχια σας, άλλά 
σας συνιστώ νά πηγαίνεται καί στή μανικιουρίστρα σας, γιατί 
άπϊ^έκεΐ θά διδαχθήτε καί πρακτικά τόν τρόπο πού πρέπει νά 

ουθήσητε γιά τήν τέλεια περιποίησι.

’Επαναλαμβάνω τόν τρόπο περιποιήσεως τών νυχιών γιά τις 
Γγυναΐκες πού δένλ μπορούν νά πάνε για καθάρισμα στήν μανικιου- 
ρίστρα. Είκοσι (20) λεπτά τής ώρας τά χέρια τά βάζουμε μέσα 
σέ ζεστή σαπουνάδα, πιέζοντας μέ ένα σφουγγάρι τίς άκρες τών 
δακτύλων γιά νά αναγκάζουμε τό νερό νά πηγαίνη κάτω άπό τάι
νύχια.

Μετά άπό τό μπάνιο αύτό καθαρίζουμε καλά τά νύχια μας ώς 
τό βάθος μέ ένα όξύ έργαλεΐο, μετάλλινο ή ξύλινο, προσπαθώντας 
νά βγάλουμε τό κατεστραμένο δέρμα πού παραμένει σ’ αύτά, γιατί 
τό παραμένον δέρμα εκτός τών άκαθα^σιών του σκληρύνει τά 
νύχια καί τΛ κάνει νά σαπίζουν. Έν συνεχεία τά κόβουμε μέ 
προσοχή μέ ένα ψαλιδάκι, προσέχοντας νά μή τά ματώσουμε.
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Εις τήν 'Υπηρεσίαν τών Καταναλωτών

Η ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ
ε ις  τά π ρ ο ά σ τ ι α  τής π ρ ώ τ ε  υού σ  ης

Ύψιστης σημασίας είναι ή κρα
τική δραστηριότης εις Τον τομέα 
άγορανομίας. Τό Κράτος προκει- 
μένου νά εξασφάλιση ττληρη επάρ
κειαν άγαθών έν τή άγορα καί τήν 
ομαλήν καί γνησίαν διακίνησιν 
τούτων άττό τήν παραγωγήν ή 
εισαγωγήν μέχρι τήν κατανάλω- 
σιν, λαμβάνει διάφορα μέτρα διά 
τής θεσπίσεως διαφόρων άγορα- 
νομικών, υγειονομικών' καί άλλων 
σχετικών νομικών διατάξεων.

Ή βελτίωσις τού βιοτικού έπι-

ΚΩΝ)ΝΟΥ ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ
Ταγμ)ρχ°υ Χωρ)κής

πέδου της Γίατρίδος μας έπολλα- 
πλασίασε τάς οίκονομικάς δυνα
τότητας τών άτόμων προς κατα- 
νάλωσιν άγαθών, ή δέ άλματώ- 
δης πρόοδος τού πολιτισιιοϋ καί 
ή έν γένει μεταβολή τών συνθηκών 
διαβιώσεως, ηύξησε τάς κατανα
λωτικός άνάγκας τού κοινού, άλ
λα έν ταύτώ καί τους κινδύνους 
άνωμάλου πορείας τής άγορας 
λόγω καί τής αύξανομένης τάσεως 
αισχροκερδίας εμπόρων καί επι
χειρηματιών τινων.

’Αποτέλεσμα τών ανωτέρω .Τναι 
αί ηύξημέναι ύποχρεώσεις τού 
Κράτους πρός έλεγχον καί παρα
κολούθησή τής άγορας. Ή Κρα
τική δράστη ριότης ένταύθα άπο- 
σκοπεΐ νά προστατεύση τήν οι
κονομικήν κατάστασιν, δηλαδή 
τό βαλάντιον τού καταναλωτού, 
νά παράσχη επαρκώς τά άγαθά 
καί νά προστατεύση τήν δημο
σίαν ύγείαν έκ τών κινδύνων, 
τών προκαλουμένων έκ τής χρή- 
σεως άκαταλλήλων πρός βρώσίν 
τροφίμων καί ποτών.

Ό  τομεύς ούτος τής κρατικής 
δραστηριότητος διεξάγεται ύπό 
τού Υπουργείου ’Εθνικές Οικο
νομίας (Τομέως Εμπορίου) άλλα 
ή εφαρμογή τής σχετικής νομοθε
σίας έχει άνατεθή εις τά Σώματα 
Ασφαλείας ήτοι Χωροφυλακήν 
καί ’Αστυνομίαν Πόλεων κατά λό
γον άρμοδιότητος.

Εις τήν υψηλήν αποστολήν λοι
πόν τού Σώματος τής Χωροφυ
λακής προστίθεται καί ή έκτέλε- 
σις τής άγορανομικής ύπηρεσίας 
κατά τάς κειμένας άγορανομικάς 
καί λοιπάς σχετικός διατάξεις. Εις 
έκπλήρωσιν τής αποστολής ταύ- 
της ,ή Χωροφυλακή, έν τή περιο
χή της άσκεϊ άγορανομικόν έλεγ
χον διά τών άνά τήν Χώραν Υ πη
ρεσιών της. ’Ελέγχει καί παρακο
λουθεί τήν ποιότητα τών έν γένει 
βιοτικών άγαθών, τήν ύγιεινήν 
παρασκευήν, έπεξεργασίαν, συ- 
σκευασίαν, διακίνησιν καί προσφο
ράν τών τροφίμων καί ποτών και 
τήν κανονικότητα τών τιμών, ώστε 
αύται νά τηρώνται εις τά νόμιμα 
καί φυσιολογικά έπίπεδα.

Εις τά Προάστια ’Αθηνών, τάς 
κωμοπόλεις καί χωρία ολοκλή
ρου τού Νομού ’Αττικής μέ τήν 
τεραστίαν οικονομικήν, βιομη
χανικήν καί τουριστικήν άνάπτυ- 
ξιν καί μέ τήν έπίσης σημαντικήν 
αΰξησιν τού πληθυσμού ανερχο- 
μένου εις 1.300.000 περίπου κα
τοίκους, κατέστη έπιβεβλημένη ή 
άνάθεσις τής ειδικής άποστολής 
άγορανομίας άπό τού έτους 1968 
εις τήν νεοίδρυθεϊσαν ειδικήν Υ 
πηρεσίαν, τήν Ύποδιεύθυνσιν ’Α
γορανομίας Προαστίων Πρωτευ- 
ούσης, ύπαγομένην εις τήν Διεύ- 
θυνσιν ’Αστυνομίας Προαστίων 
Πρωτευούσης.

Προ τής ϊδρύσεως τής Ύπηρεσίας 
ταύτης ή άγορανομική Υπηρεσία 
ήσκεΐτο διά τών ’Αστυνομικών 
Τμημάτων τής Δ]νσεως ’Αστυνο
μίας. Τά Αστυνομικά Τμήματα ήδη
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περιωρίσθησαν είς την άσκησιν 
απλού άγορανομικού ελέγχου, ένώ 
ή Ύποδ]νσις άνέλαβε τά σοβαρά 
θέματα αγορανομίας, ιδίως τής 
ώργανωμένης αισχροκέρδειας. Εις 
την προσπάθειάντηςταύτην συνερ
γάζεται μετά τοΰΤομέως Εμπο
ρίου του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, τοϋ Γενικού Χημείου 
τοϋ Κράτους, Νομοκτηνιατρικής 
Υπηρεσίας, των Κέντρων Κοινω
νικής Πολιτικής ’Αθηνών καί ’Αττι
κής. Έξεπαίδευσε το προσωπικόν 
της άριστα εις τά ειδικά του καθή
κοντα 'όσον θεωρητικώς εις τά 
Σχολεία ’Αγορανομίας, όσον καί 
πρακτικώς υπό πεπειραμένων βα
θμοφόρων είςτά πόσης φύσεωςχρη
σιμοποιούμε να άπατηλά τεχνάσμα
τα πρός άπόκτησιν αθεμίτου κέρ
δους Οπό ανειλικρινών έπιχειρημα- 
τιών.

Τό προσωπικόν έπελέγη μεταξύ 
των ‘κανοτέρων άνδρών μέ προ
σόντα έξαιρετικού ήθους, άψογου 
συμπεριφοράς καί λίαν καλής έπαγ- 
νελματικής καί πνευματικής μορ- 
φώσεως. Τά ανωτέρω προσόντα 
είναι απαραίτητα διά πάντα αστυ
νομικόν, άλλά κρίνονται περισσό
τερον αναγκαία διά τους άνδρας 
τής Ύποδ]νσεως ’Αγορανομίας, 
διότι κατά τους άγορανομικους έλέ- 
χους είναι υποχρεωμένοι νά έρχων- 
ται εις έπαφήν μέ άτομα πόσης 
κοινωνικής καί πνευματικής τάξεως 
καί νά αντιμετωπίζουν τήν ευφυΐαν

των έπιδιωκόντων τήν αισχρο
κέρδειαν.

'Η Ύποδ]νσις ’Αγορανομίας 
έχει τήν έδραν της εις τό Προάστιον 
Ν. ’Ιωνίας, διότι άπό άπόψεως 
θέσεως έξυπηρετεΐται συγκοινω
νιακούς μεθ’ άπάσης τής περιοχής 
της. Έκ ταύτης καθ’ εκάστην έκ- 
κινοϋν αί άγορανομικαί ομάδες 
έλέγχου (δύο άνδρών ικάιτης) καί 
διασκορπίζονται άνά τήν λίαικ 
έκτεταμένην περιοχήν της πρός 
άσκησιν άγορανομικών καί υγειο
νομικών έλέγχων. Εις τάς ομάδας 
συμμετέχουν Υγειονομικοί Υπάλ
ληλοι τοϋ Κέντρου Κοινωνικής 
Πολιτικής, Κτηνίατροι τής Νομο- 
κτηνιατρικής Υπηρεσίας καί Χημι
κοί Υπάλληλοι τοϋ Τομέως ’Εμπο
ρίου τοϋ Υπουργείου ’Εθνικής 
Οικονομίας.

Αί ομάδες εισέρχονται εις τά έρ- 
γαστήρια, ’Εργοστάσια, άποθή- 
κας καί πόσης φύσεως Καταστή
ματα έξυπηρετήσεως τοϋ κοινού 
καί έλέγχουν: α)την ποιότητα τών 
βιοτικών αγαθών διά νοθείαν ή 
προσφοράν κατωτέρας ποιότητος 
ώς άνωτέρας τοιαύτης διά ψευδών 
ένδείξεων, β) τήν καταλληλότητα 
τών τροφίμων καί ποτών, τυχόν 
κακήν συντήρησιν ή χρήσιν συν
τηρητικών, χρωστικών ή ετέρων 
ουσιών έπικινδύνων ή έπιβλαβών 
είς τήν δημοσίαν υγείαν ή ακατάλ
ληλον συσκευασίαν, έξ ής καθίσταν
ται τά τρόφιμα καί ποτά άκατάλ-

ληλα πρός βρώσιν καί τήν τήρησιν 
τών όρων υγιεινής παρασκευής, 
διακινήσεως καί προσφοράς των 
καί γ )  τέλος έλέγχουν τήν κανονι
κότητα τών τιμών τών έν γένει 
αγαθών, μήπως δηλαδή διά δια
φόρων τεχνασμάτων έπιτυγχά- 
νεται αθέμιτον κέρδος.

Είς τάς περιπτώσεις έλέγχου τής 
ποιότητος καί τής καταλληλότη
τας τών τροφίμων καί ποτών, ιδί
ως οσάκις οΐ άνδρες τών ομάδων 
καί οί ειδικοί Υπάλληλοι Υγειο
νομικοί, Κτηνίατροι καί Χημικοί 
δέν δύνανται διά τής έπιτοπίου 
έξετάσεως νά α,τοφανθοϋν περί 
τούτων, λαμβάνουν δείγματα, άτι- 
να αποστέλλουν πρός έργαστηρια- 
κήν ή χημικήν έξέτασιν είς τά έρ- 
γαστήρια τοϋ Γενικού Χημείου 
τοϋ Κράτους ή είς τό Έργαστήριον 
έλέγχου τροφίμων ζωικής προε- 
λεύσεως.

Ώς δύναται νά κατανοήθή έκ 
τών έκτεθέντων , ή Ύποδ]νσις 
’Αγορανομίας διά τού λίαν καλώς 
ώργανωμένου άγορανομικού έλέγ
χου προσφέρει άθορύβως σημαντι
κήν υπηρεσίαν είς τό καταναλωτι
κόν κοινόν καί οΰτω προστατεύεται 
τούτο, ώστε νά πληρώνη τάς νομί
μους τιμάς, νά άπολαμβάνη τά 
γνήσια αγαθά ώς ταύτα προσφέ- 
ρονται διά τών ένδείξεων είς τήν 
αγοράν καί νά μή κινδυνεύη τό 
πολιτιμότατον αγαθόν τής ύγείας 
του έξ ακαταλλήλων τροφίμων καί 
ποτών. 'Η αποστολή της όμως 
αυτή δέν είναι τόσον ευχερής. Ό  
άγορανομικός έλεγχος προκαλεί 
ούχί ευχάριστα συναισθήματα είς 
τούς έλεγχομένους, είς άλλους μέν 
έκ παρεξηγήσεως, είς άλλους δε 
διότι τά όργανα τής ’Αγορανομίας 
ϊστανται έμπόδιον είς τά παράνομα 
σχέδιά των καί είς άλλους τέλος 
λόγω τής προκαλουμένης φυσικής 
όχλήσεως. Τό ποσοστόντών πρώ- 
τωνήτο ύψηλόν, άλλά λόγω τών 
καταβληθεισών προσπαθειών δια- 
φωτίσεώς των έκ μέρους τήςΎποδι- 
ευθύνσεως, έμειώθη σημαντικώς τε
λευταίως.

Ευθύς έξ αρχής ή Ύποδ]νσις 
έπεδίωξε τήν έφαρμογήν τής έν 
γένει άγορανομικής νομοθεσίας διά 
τής συνεργασίας τών έπιχειρη μα
τιών καί έν γένει ύπευθύνων τών 
καταστημάτων έξυπηρετήσεως τοϋ 
κοινού.Διωργάνωσε μεγάλας έπαγ- 
γελματικάς συγκεντρώσεις είς τάς 
οποίας ύπό βαθμοφόρων ένηργή- 
θησαν διαφωτϊστικαί όμιλίαι έπί 
τών άγορανομικών καί ύγειονομι-
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κών υποχρεώσεων των επαγγελ- 
μστιών, διενεμήθησαν διαφωτιστι- 
κά έντυπα πρός τόν σκοπόν τούτον 
καί τέλος οί άνδρες των άγορα- 
νομικών ομάδων δέν άρκούνται 
μόνον είς τήν βεβαίωσιν παραβά
σεων κατά τούς άγορανομικούς 
έλέχχους προς καταμήνυσιν, άλλά 
μέ καλωσύνην και υπομονήν διαφω
τίζουν καί καθοδηγούν τούς έπαγ- 
γελματίας είς τάς υποχρεώσεις των.

’Αποτέλεσμα τής συνεργασίας 
ταύτης ήτο νά μειωθή είς τό έλά- 
χιστον ό πρότερον μεγάλος αρι
θμός καταμηνυομένων παραβατών 
λόγω άγνοιας ή άμελείας περί τήν 
έκπλήρωσιν των ΰποχρεώσεών 
των. ’Ακολούθως ή Ύποδ]νσις 
'Αγορανομίας, έπεσήμανε τους άνει- 
λικρινεϊς επιχειρηματίας καί τους 
επιδιώκοντας τήν άπόκτησιν άθε- 
μίτου κέρδους διά διαφόρων απα
τηλών τεχνασμάτων. Κατόπιν έν- 
τατικών καί μεθοδικών ελέγχων 
περιωρίσθη λίαν σημαντικώς ή 
τάσις αΰτη τών έπαγγελματιών 
τούτων καί συνεχώς περιορίζεται 
έτι περισσότερον.

Πολλά έπετεύχθησαν είς τόν 
τομέα τής ’Αγορανομίας ύπό τής 
Ύποδ]νσεως καί ή τάξις έν τή αγο
ρά δύναται νά λεχθή ότι εύρί- 
σκεται εις λίαν ίκανοτοιητικόν βα
θμόν. Θά ύπήρχεν όμως έτι καλ- 
λίτερον άποτέλεσμα, έάν καί τό 
καταναλωτικόν κοινόν έπεδείκνυε 
περισσότερον ενδιαφέρον διά τήν 
πρόστασαν τών συμφερόντων του

κατά τάς καθ’ ημέραν συναλπίγας 
του. Εϊθισται νά νομίζεται οτι ή 
έφαρμογή τών νόμων είναι ύπό- 
θεσις μόνον τών άστυνομικών οργά
νων. Οϋτω, ενώ πολλάκις είς τάς 
καθ’ έκάστην συναλλαγάς οΐ συναλ- 
λασσσόμενοι καταναλωταί διαπι
στώνουν άνειλικρινεΐς είς βάρος 
των λογαριασμούς έκ μέρους έπαγ- 
γελματιών τινων, έκ τούτοις, όχι 
μόνον δέν καταγγέλλουν τούς τε
λευταίους είς τά άγορανομικά όρ
γανα, άλλά καί όταν τά όργανα 
τής Ύποδ]νσεως διαπιστώνουν είς 
τούς άγορανομικούς έλέγχουςτο ού- 
τους ανειλικρινείς λογαριασμούς, οί 
πελάται τάσσονται μέ τό μέρος τών 
έπαγγελματιών καί καλύπτουν 
τούτους δίδοντες ανειλικρινείς μαρ
τυρίας.

Ή τάσις αυτή καλύψεως τών 
άν< λικρινών τούτων έπαγγελμα- 
τιων, είτε έκ λόγων συναισθημα
τικών, είτε πρός αποφυγήν κλή- 
σεώς των ώς μαρτύρων είς τά Δι
καστήρια, ύποθάλπει έτι περισ
σότερον τήν διάθεσιν αισχροκέρ
δειας.

Οί άνδρες τής Ύποδ]νσεως είναι 
τεταγμένοι διά τήν προστασίαν 
τού καταναλωτικού κοινού έν τή 
περιφερεία τής Δ] σεως, άλλάπα- 
ρακαλεΐται καί τό καταναλωτικόν 
κοινόν, πρός τό συμφέρον του, 
του, όπως συμπαρίσταται είς τήν 
προσπάθειαν των τούτην. Είναι 
ευχερές είς έκαστον συναλλασσό- 
μενον νά έλέγχη τούς λογαριασμούς

του, συγκρίνων τούτους πρός τάς 
τιμάς τάς άναγραφομένας έπί τών 
πινακίδων ή έπί τών τιμοκαταλό
γων καί νά προσέχη τήν ορθήν 
ζύγισιν ή μέτρησιν.

Έφ’ όσον ό πελάτης δέν επιθυ
μεί νά καταγγείλη τούς ανειλικρι
νείς έπαγγελματίας εις τήν Ύπο- 
διεύθυνσιν ή τό πλησιέστερον ’Α
στυνομικόν Τμήμα, άς άξιώνει του
λάχιστον άπό τούς έπαγγελματίας 
τούτους τήν έπανόρθωσιν τών 
λογαριασμών.

Περαίνων, πρός έτι καλλιτέραν 
κατατόπισιν, παραθέτω κατωτέρω 
ώρισμένα στοιχεία τοΰ λήξαντος 
έτους 1971 περί τής ύπηοεσιακής 
δραστηριότητος τής ΎποδιευΘύν- 
σεως.

α. Ένεργήθησαν άγορανομικοί 
έλεγχοι 39.125

β. Ένεργήθησαν Υγειονομικοί 
έλεγχοι 3.438

γ. Ένεργήθησαν Δειγματολη- 
φίαι 1.566

δ. Έβεβαιώθησαν διάφοροι άγο- 
ρανομικαί παραβάσεις 1.882 

ε. Έβεβαιώθησαν διάφοροι Υ
γειονομικά! παραβάσεις 112

στ. ΚατεσχέΘησαν διάφορα τρό
φιμα 11 τόννοι

ζ. Διεπιστώθησαν νοθεΐαι:
(1 )  ·Είς γαλακτοκομικά προϊόν

τα ιδίως γιαούρτης 49
(2) Είς έλαια 41
(3) Είς Λιπαντέλαια αύτοκι-

νήτων ’ 12
(4) Εις άπορρυπαντικά 19
(5) Είς διάφορα έτερα είδη 34
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ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΑΝΔΡΟ ΥΤΣΟΣ

Είναι άναμφισβήτητο, πώς τρεις 
είναι οί πολεμικές μορφές, πού 
κυριάρχησαν στή στεριά, κατά τον 
ιερό άγώνα. Ό  Θεόδωρος Κολοκο- 
τρώνης, δ Γεώργιος Καραϊσκάκης 
καί ό Όδυσσέας Άνδροΰτσος. Οί 
τρεις αυτοί, χωρίς νά παραγνωρίζε- 
ταιόΜπότσαρης,όΤζαβέλας,όΝικη- 
ταρας και τδσοι άλλοι, άπό τό θεό 
προικισμένοι μέ πνευματική όξύτη- 
τα καί εύφυία, πού άπό τά μικρά τους 
χρόνια έπιασαν τ’ άρματα καί άπό ,- 
χτησαν τήν άπαιτουμένην πολεμική 
άρετή, ικανότητα καί εμπειρία καί ι 
άναδείχτηκαν γρήγορα ήγέτες, στις; 
πρώτες θέσεις, τις στρατηγικές.

Γραφτό ήταν δμο>ς καί οί τρεις, 
έκτος άπό τις καθημερινές φροντί
δες καί κακουχίες τού πολέμου, νά 
ύποστοΰν κατά τήν επαναστατική 
περίοδο καί οδυνηρά, προσωπικά, 
άτυχήματα, πού κάπως έσπίλωσαν 
τήν υπόληψή τους καί προσω
ρινά έμείωσαν τήν πολεμική τους 
δύναμι. Καί οί τρεις κατηγορήθη- 
καν άπό τίς^έπίσημες πολιτικές αρ
χές. Ό  Κολοκοτρώνης, χωρίς νά 
δικασθή, κλείστηκε γιά μήνες, στό 
μοναστήρι τού προφήτη Ήλία στήν 
"Υδρα, άλλά βγήκε. Ό  Καραϊσκά- 
κης, χωρίς νά κλεισθή σε φυλακή, 
δικάστηκε στό Αίτωλικό καί βγήκε. 
Ό  Όδυσσέας, χωρίς .νά δικασθή, 
άλυσοδεμένος κλείστηκε στό λε
γόμενο Βενετσιάνικο πύργο, πάνω 
στήν Άκρόπολι, άπ’ δπου, κάποτε 
βγήκε, άλλά νεκρός. Ό  Καραϊσκά- 
κης, αργότερα, έσκοτώθη στό Φά
ληρο. Ό  μόνος πού ύπέστη δλα τά 
δεινά τού πολέμου, καί ξανακλεί- 
στηκε στή φυλακή, πέρασε άπό 
δίκη, καταδικάστηκε σέ θάνατο, 
πήρε άμνηστεία, χάρηκε μιά έλεύ- 
θερη πατρίδα, καρπώθηκε τά άγαθά 
τής ειρήνης καί τής ήσυχίας καί 
πέθανε, άπό γηρατειά, στήν κλίνη 
του, ήταν ό Γέρος τού Μόριά.

’Αξίζει δμως τώρα, μιά μικρή άνα- 
δρομή καί ένα μικρό ξεδίπλωμα, 
μιας άρκετά όδυνηρής πτυχής, πού 
τύλιξε τό σταυραϊτό τής Ρούμελης.

Ό  Όδυσσέας- γεννήθηκε περί τό 
1789, άπό τόν Ταλαντινό Άνδρέα 
Βαρούση ή Μουτσανά, τόν περιβό
ητο Άνδροϋτσο, τό λιοντάρι τής 
Ρούμελης καί τήν Πρεβεζιανή ’Ακ
ριβή Τοαρλαμπα. Βαφτίστηκε στήν 
’Ιθάκη άπό τή Μαρία, χήρα τού περι
λάλητου ναυμάχου Λάμπρου Κα- 
τζώνη καί τόν Ίθακηνό Ίω Ζαβό. 
Πήρε τό όνομα τού όμηρικοΰ βασι
λιά καί ηρώα τού τόπου καί ό νεο
φώτιστος γυιός τού "Άνδρούτσου,

βγήκε ένα πιστό άντίγραφο τού 
γυιοϋ τού Λαέρτη, δχι μόνο στήν 
άνδρεία άλλά καί τήν πανουργία. 
Ή  μάννα του, σάν πιάστηκε αιχμά
λωτος ό πατέρας του, τραβήχτηκε 
στήν Πρέβεζα καί ζοΰσε στό πατρο
γονικό της σπίτι. Έκεΐ έμαθεν καί 
τό τέλος τού γέρο Άνδρούτσου, πού 
πέθανε άπό τά βασανιστήρια στις 
φυλακές, στήν Πόλι τό 1797 κα τό 
κορμί του πετάχτηκε στό Βόσπορο. 
’Εκείνο τόν καιρό μπήκε κι’ ό Ό 
δυσσέας στήν αΐρεσι τώνΜπεκτα- 
σίδων, των τούρκων φραγκομασώ- 
νων. Άπό έκεΐ, στά 1803, τόν πήρε 
κοντά του ό Άλή πασσάς, γιά νά 
προστατέψη τό όρφανό τού φίλου 
του μιά καί ή μάννα του ξαναπαν
τρεύτηκε τό συμπατριώτη της Φί
λιππο Καμμένο.

Κι’ έτσι ό Όδυσσέας βρίσκεται 
στά Γιάννενα καί σπουδάζει πιά 
στήν περίφημη σχολή τής Αυλής 
τού Άλή πασσά.

Τά σωματικά καί πνευματικά χα
ρίσματα τού καινούργιου μαθητή, 
γρήγορα άναπτύσσονται. ’Αρρενω
πή φυσιογνωμία, άντρίκια κορμο
στασιά, χεροδύναμος καί φτεροπό
δαρος, πρώτος στό σπαθί, καμμιά 
άστοχιά στό σημάδι, μεγάλη καρ
διά καί ψυχή γενναία. Άλλά και 
ευφυέστατος καί καχύποπτος, πο-

ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

λυμήχανος καί κρυψίνο,ις, πανούρ
γος καί έκδικητικός, πολύστροφο 
μυαλό καί δεξιοτέχνης, μέ άλλα 
λόγια, ένα άδιερεύνητο κράμα άρε- 
τής καί κακίας. Δίκαια άργότερα 
τόν άποκαλοΰσαν «γεροχουλιάρα». 
Νά πώς μάς τόν περιγράφει καί ό 
ποιητής Ι.Ζαμπέλιος :«Ό Όδυσσεύς 
ύπήρξεν άνδρεΐος, φρόνιμος, στρα
τηγικός, ύποπτης, θετικός τόν νοΰν, 
δραστήριος καί φιλόπατρις. ΤΗτο 
δέ τολμηρός εις τούς κινδύνους, 
άκούραστος εις τούς άγώνας, μεγα
λόψυχος καί επίμονος εις τάς σκλη
ραγωγίας, μεταδοτικός καί κοινω
νικός ...». Καί ό Σουρμελής προσ
θέτει: «...Ήθελεν είναι ό άξιώτερος, 
φρονιμώτερος καί ένδοξότερος 
στρατηγός τής Ελλάδος, άν τού 
έλειπε τό φίλαρχον καί τό τυραν
νικόν».

I
Αύτές τις ιδιότητες πολύ τις έκ- 

τιμάει ό Άλή πασσάς καί τόν έχει 
δεξί χέρι. Κάποτε δμως πού τόν τι
μώρησε, τόν έσωσε ό Νοΰτσος, ό 
μυστικοσύμβουλος τού Άλή. Τό 
1816 6 Άλής τού άναθέτει τό άρμα- 
τολίκι τής Λειβαδιάς. Πριν νά φύγη 
γιά τή θέσι του, τόν άρρεβωνιάζει 
μέ τήν δμορφη Ελένη Καρέλη άπό 
τούς Καλαρρύτες, πού τήν είχε 
κοντά της ή Κυρά Βασιλική, καί 
τού τάζει πώς «θά τόν προικίση, σάν

182





τά παιδιά καί σύν τά εγγόνια too».
Μέ τον επίσημο πιά τίτλο τοΰ 

καπετάνιου, κατεβαίνει στήν πατρι
κή γή καί ύτιερήφανος στό άτι του, 
μπαίνει στή Λεβαδιά. Ό  λαός, Έ λ
ληνες καί Τούρκοι, μέ τιμές τόν 
υποδέχονται. Καταβάλλει προσπά
θειες, γιά τή στερέωσι της κυρία ο
χιάς τοΰ Άλή. Σέ λίγο όμως καιρό, 
οί Τούρκοι τόν άποκαλοΰν «Κι- 
αουρ πασαε, γιατί ξεχωρίζει ή εύ
νοια πού δείχνει στόν ελληνικό 
πληθυσμό τής περιοχής. Τούτη την 
εποχή ελευθερώνει από τις φυλακές 
τής Χαλκίδος, μέ προσωπική του 
έπέμβασι, τόν όποταχτικό του Γιάν- 
νη Γκούρα, πού τόν είχε καταδι
κάσει σέ θάνατο ό πασάς τοΰ Εύ- 
ρίπου, έπειδή είχε σκοτώσει τό 
Σουλεϊμάναγα στήν ’Αθήνα.

Σέ λίγο καιρό, ό Άλή πασάς τόν 
καλεϊ στα Γιάννενα καί τόν παν
τρεύει. Ό  γάμος έγινε μέ άληπασα- 
λίδικη μεγαλοπρέπεια. Ό  Άλής

τηρεί καί τό τάξιμο γιά τήν προίκα, 
μέ μιά μόνο διαφορά. Ά ντίνά τόν 
προικίση ό ίδιος, έστειλε μπουγιουρ 
ντί στή Λειβαδιά: «Παντρεύω τόν 
Όδυσσέα μου καί προστάζω νά 
βοηθήση ό καθένας, όπως μπορεί, 
χρηματικούς». Καί οί κάτοικοι τής 
περιοχής, τοΰρκοι καί ρωμιοί, γιά 
νά εύχαριστήσουν καί τούς δυό, 
έσύναξαν αρκετά, σέ χρήμα καί σέ 
είδος. Σέ λίγο ξαναγυρίζει. Τότε, 
στή Λειβαδιά, έμυήθη καί στή Φι
λική, μαζύ μέ τόν Πανουριά, τόν 
Διάκο καί τό Δυοβουνιώτη καί ύπε- 
σχέθη άμέριστη τήν όποστήριξί 
του, μέ όλη του τήν αγάπη πού είχε 
γιά τήν πατρίδα.

Κατά τά τέλη τοΰ 1820 ό Όδυσ- 
σέας βρίσκεται στά Γιάννενα, κλει
σμένος στό κάστρο, πού τό πολιο
ρκεί ό Χουρσίτ πασάς. Μέ προτρο
πή τοΰ’Αλή, βγαίνει μέ άρκετό στρα
τό καί ένώνεται μέ τούς πολιορκη
τές, γιά νάχη άνάμεσά τους ό Άλής

φιλικό στράτευμα. Ό  Όδυσσέας 
όμως, που προβλέπει τήν έςέλιξιν, 
άποχωρεΐ κατεβαίνει στήν Πρέβεζα, 
παίρνει τή μάννα του καί τή γυναί
κα του καί φεύγει στήν ’Ιθάκη. Στις 
άρχές τοΰ 1821, πάει στή Λευκάδα. 
Στά ’Ιόνια νησιά είναι κοινό τό μυ
στικό, πώς πλησιάζει ό ξεσηκω
μός. Πηγαίνει στήν Πάτρα καί 
κουβεντιάζει μέ τόν Παλαιών Πα- 
τρών Γερμανό Περνάει άπέναντι 
στά Σάλωνα Ανταμώνει μέ 
τούς γνώριμους καπεταναίους. 
Συγκεντρώνει στρατό. Έχει πολλά 
γρόσια. καί πληρώνει καλά. Άνη- 
φορίζει στ’ Άγραφα. Μαθαίνει τό 
μαρτυρικό θάνατο τοΰ Διάκου, καί 
πλησιάζει στή Γραβιά, γιά νά έμπο- 
δίση τήν κάθοδο τοΰ Όμέρ Βρυώνη 
καί τοΰ Κιοσέ Μεχμέτ. Συσκέπτον
ται οί άρχηγοί καί κάπως διαφω- 
νοΰν. Ό  Όδυσσέας, άποτραβηγμέ- 
νος, κάθεται στόν ίσκιο. Τόν πλη
σιάζει ένας καί τοΰ λέει:

Ή  μάχη της ’Αλαμάνας στήν όποια βρήκε τόν θάνατο ό ’Αθανάσιος Διάκος. Τόν θάνατο τοΰ Διάκου έκδικήθηκε 
μετά άπό λίγο ό ’Ανδροϋτσος στό Χάνι τής Γραβιάς.
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—Καπετάν Λυσσέο, oi άλλοι λέ
νε νά κλειστής στό χάνι.

Ποιος τό λέει; '
—Ό  Γκούρας.
—Πέστου κλεινόμαστε.
Καϊ κλείστηκαν καί γνωστό είναι, 

δτι έγινε στις 8Μαΐου, πού έκαμε 
τον ποιητή νά γράψη γιά τό Χάνι:

«Ήσουνα χάνι μιά φορά, γιά χάνι 
σέ είχαν χτίσει.

Μά ό γυιός τ’ Άνδρούτσου σέκα- 
με, τής δόξας ρημοκκλήσι».

Καί ξέπλυνε έτσι τή ντροπή καί 
εκδικήθηκε τό σουβλί τοΰ Διάκου. 
Τότε όχυρώνει καί τή Δρακοσπηλιά 
γιά νά τήνέχη ορμητήριο καί κατα
φύγιο καί εξακολουθεί τόν πόλεμο.

Τήν άλλη χρονιά πηγαίνει στήν 
Εύβοια. Φθάνει μετά τό θάνατο τοΰ 
Ήλία Μαυρομιχάλη, αλλά αναγκά
ζει τούς Τούρκους νά κλεισθοϋν 
στά φρούρια. Τό Μάρτιο επιστρέ
φει καί συναντιέται με τό Δημ 
Ύψηλάντη καί τό Νικηταρα, που 
μέ χίλια παλληκάρια πήγαν νά έν- 
ποδίσουν τήν κάθοδο τοΰ Δράμαλη. 

Μαζύ τους ήταν καί όΜαυροκορδα- 
τος μέ τό Νέγρη. Τόν ’Απρίλιο, ό 
άναγνωρισμένος άρχιστράτηγος 
τής ’Ανατολικής Ελλάδος, παίρνει 
από τόν "Αρειο Πάγο, τό διορισμό 
του σέ Χιλίαρχο, μαζύ καί ένα άλ
λο έγγραφο, μέ παρατηρήσεις γιά τή 
στρατηγική του. Πικραμένος στέλ- 
λει έγγραφο παραίτησι, «από κάθε 
υπηρεσία τής πατρίδος».Τήνπαραί- 
τησι αύτή, όχι μόνον τήν άποδέχε- 
ται ό "Αρειος Πάγος, άλλά καί τήν 
κοινολογεί παντοΰ καί κακολογεί 
τόν Όδυσσέα. Δεν τήν άποδέχεται 
δμως ό λαός καί στρατός καί ανα
γνωρίζουν μόνον αυτόν άρχηγό. 
"Έτσι ,μέ τήν άστοχη αυτή ενέργεια, 
άρχίζουν οί έριδες καί τά δεινά. 
Τό πράγμα φθάνει καί στή Διοί
κηση πού τόν καλεΐ νά κατεβή στό 

Μόριά νά κριθή. ’Επειδή δμως γνω
ρίζει τήν εχθρότητα ?οΰ Μαυρο- 
κορδάτου, Νέγρη καί Κωλέττη, 
άρνεΐται νά παρουσιαστή, άλλά έτοι- 
μάζεται νά έμποδίση τό Δράμαλη. 
Ή  Διοίκησις δμως, παρακινημένη 
άπό τόν Κωλέτη, στέλλει τό Νοΰ- 
τσο καί τόν Παλάσκα νά πάρουν τή 
θέσι του. Σάν έφτασαν εκεί, ό Όδυσ- 
σέας τούς παρουσιάζει στό στρατό 
καί λέει: «Νά οί καινούργιοι στρα
τηγοί πού σας στέλνει ή Διοίκησις. 
Σείς τώρα διαλέχτε, άν θέλετε αΰ- 
τούς ή έμένα». 'Ομόφωνη ήταν ή 
άπάντησι: «’Εσένα, τόν Όδυσσέα, 
θέλουμε καπετάνιο». Ό  Όδυσσέας, 
σκεφτικός, άποχωρεϊ, άλλά σέ λί
γο μαθαίνει, πώς δ στρατός έσκό-

Διάφορα όπλα πού χρησιμοποίησαν οί "Ελληνες στον αγώνα τοΰ 1821 δ- 
τα?ς σώζονται σήμερα στό Μπενάκειο Μουσείο.



τωσε τούς άπεσταλμένους. ΤΙ αδια
φορία του αύτή, για τή ζωή των δύο 
καί μάλιστα τοϋ Νούτσου, πού κά
ποτε τόν γλύτωσε στά Γιάννενα, 
άποτελεϊ στίγμα στή ζωή του καί 
δέν τοϋ συγχωρέθηκε ποτέ από τή 
Διοίκησι, ή όποια, επίμονα πιεζο- 
μένη άπό τόν Κωλέτη, ό όποιος είχε 
καί έρωτικές σχέσεις μέ τή γυναίκα 
τοϋ Παλάσκα, τοιχοκολλάει επι
κή ρυξι, τόν παρασταίνει σά δολο
φόνο καί ληστή καί γιά τό κεφάλι 
του, δίνει 5 χιλιάδες γρόσια. ’Ακό
μη καί ό πράος καί άνεξίκακος 
υπουργός τής θρησκείας, έπίσκο- 
πος Άνδρούσης ’Ιωσήφ, άπολύει 
άφορισμό εναντίον του.

Ή  έμφάνιση τοϋ Δράμαλη, κάπως 
ήσυχάζει τά πράγματα. Ό  Όδυσ- 
σέας άντιλαμβάνεται, πώς δέν θά 
μπόρεση άποτελεσματικά νά τήν 
άνακόψη καί επειδή ξέρει καί τίς 
εμφύλιες διαμάχες πού έπικρατοϋν 
στόν Μόριά, τούς γράφει τά άκό- 
λουθα: «Σάς στέλνω 30 χιλιάδες 
Τούρκων νά σάς διορθώσουν.

Υπόσχομαι νά μήν άφήσω άλ
λους νά περάσουν καί παίρνω έπά- 
νω μου τό Χουρσίτ πασά». Ό  
ίδιος κατεβαίνει στήν ’Αθήνα καί 
μέ δικά του χρήματα καί μέ προ
σωπικούς του κόπους, όπως τό γρά
φει, σέ ενα γράμμα του άπό τό Κα- 
κώσι στό Μελ τ̂η (ΓΑΚ. συλ. 
Βλαχ. Φ. 26) σαν παράπονο γιά
τούς Αθηναίους, «....τό κάστρον
έκουβάλησα πέτρες μόνος μου καί 
τό έφτιαξα, πλήρωσα γρόσια έδικά 
μου καί τοϋ έβαλα ζαχιρέδες μέσα...» 
’Οχυρώνει τήν Άκρόπολι μέ μαρ- 
μαρένιο προμαχώνα καί ασφαλίζει 
καί τό νερό στό κάστρο. Οί ’Αθη
ναίοι, άπό ευγνωμοσύνη, στήνουν 
μιά πλάκα καί γράφουν:

«Προμαχεώνα τόνδε πηγαίου ί>- 
δατος, άνήγειρεν έκ βάθρων Όδυσ- 

σεύς Άνδρίτζου, Ελλήνων στρα
τηγός. Έτει ΑΩΚΒ κατά μήνα Σε
πτέμβριον».

’Αργότερα ό Γκούρας, πού τόν 
άφησε φρούραρχο στό Κάστρο, 
έστρίμωξε σέ μιάν άκρη τής πλάκας, 
γιά νά μήν ύστερήση καί τοϋ λόγου 
του «Σύν τώ γενναίοι Γκούρα».

Ό  Όδυσσέας έκτος άπό τά άλλα, 
ένδιαφέρεται καί γιά τή μόρφωσι 
τοϋ λαοϋ των ’Αθηνών. Γράφει 
στόν Κοραή στήν Ευρώπη καί στό 
Βάμβα στά Επτάνησα νά έλθουν 
καί μέ τόν τρόπο τούς νά βοηθήσουν 
τήν άγωνιζόμενη πατρίδα. ’Αξίζει 
νά παρατεθή άπόσπασμα άπό τό 
γράμμα του στόν Βάμβα:»... «...Τί 
έτρούπωσες, όρέ καλόγερε, αότοΰ

Οί Έλληνες ιερωμένοι πρωτοστάτησαν στόν Εθνικό αγώνα καί πολλοί 
ώτ αύτούς έδωσαν τό αίμα τους γιά τήν έλευθερία τής πατρίδος.

και μέ εύχές καί κατάρες, θέλεις νά 
βοηθήσης τή δυστυχισμένη πατρί
δα; Ά ν  τήν αγαπάς, έλα εδώ νά 
ίδής τίς πληγές της καί νά τήν συν- 
δράμης . . .» Καί ό Κοραής έγραψεν 
«...’'Αν είχα στρατιωτικήν ήλικίαν 
χωρίς άναβολή ήθελα τρέξει, νά 
γραφθώ στρατιώτης τής πατρίδος, 
στρατηγούμενος άπότόν’Οδυσσέα».

Καί ό Καραϊσκάκης, χαραχτη- 
ριστικά είπε: «Στρατιώτες έχομε
πολλούς, μά στρατηγός ένας ήταν 
ό Όδυσσέας».

Τόν άλλο χρόνο, σάν άνέβηκε 
προς τά έπάνω, βρίσκει τά πράγματα 
δύσκολα. Σοφίζεται τά «καπάκια» 
καί έρχεται σέ έπαφή μέ τούς Τούρ
κους. Καινούριος ξεσηκωμός έναν- 
τίον του. Τόν λένε «κατεργάρη, 
τουρκολάτρη, τουρκοδυσσέα».

Κατεβαίνει στό Μόριά. Συναν
τιέται στή Δημητσάνα μέ τόν Κολο- 
κοτρώνη καί μέ τούς άλλους αρ
χηγού:: Στρέφεται κατά τών Καλα
μαράδων, μά ό γέρος τόν άποτρέπει. 
Στό σπίτι τοϋ Νικηταρά, στ’ Άνά- 
πλι, πυροβολεΐται άπό τό Ττζ—Κα
λέ. Σέ παρατήρηση τοβ Νικηταρά, 
γιά τό κακό αυτό, ό υπουργός Κω- 
λέττης άπαντά: «Νικήτα, δέν είναι 
δική σου δουλειά καί πήγαινε στό 
σπίτι σου». Γεμάτος πίκρα καί άπέ- 
χθεια γυρίζει στή Ρούμελη. Πηγαί
νει στόΜεσολόγγι, στήν Εύβοια καί 
άπό τήν ’Αθήνα κατεβαίνει πάλι 
στό Ναύπλιο. Άπό τό Άργος, στις

21Μαΐου 1824 γράφει στό Γκούρα: 
«αδελφέ μου Γκούρα, σοΰφιλώτά 
μάτια... ό άδελφός σου Όδυσσεύς». 
Ό  τόπος δέν τόν κρατάει.Ξαναγυρί- 
ζει καί φθάνει στους Λιβανάτες, 
στό χωριό τοϋ πατέρα του. Τά 
πράγματα τώρα είναι πιο δύσκολα 
καί οί τοΰρκοι πολλοί καί δυνατοί. 
Ό  Όδυσσέας, πού τόν κατατρέχει 
καί ή Διόίκησις γιά νά πάρη άνάσα, 
καταφεύγει πάλι στά «καπάκια». 
Έρχεται σέ συμφωνία μέ τούς Τούρ
κους καί κάνει τρίμηνη ανακωχή, 
όπως τή λέει. Ή  Διόίκησις όμως, 
τήν πράξι του αύτή, πού οπωσδή
ποτε τόν μειώνει, τή θεωρεί συμ- 
μαχία. Έτσι δίδεται νέα, σοβαρώ- 
τερη άφορμή, γενικής πιά έναντί- 
ον του καταδρομής.

Ή  Διοίκησι προσπαθεί καί μέ 
κάθε τρόπο επιθυμεί τόν άφανισμό 
του. Έρχεται σέ έπαφή άκόμη καί 
μέ ξένους. Τοΰτο άποδεικνύεται άπό 
τήν παρακάτω πρότασι πού κάνει 
ό Άγγλος Φέντον, οτι συμφέρει, 
γιά νά άποδυναμώση τόν Όδυσσέα, 
νά κυριεύση πρώτα τή Δρακοσπη- 
λιά.

Άπό τόν Φεβρουάριο τοϋ 1825 ή 
Κυβέρνησις είχε διορίσειάρχιστρά- 
τηγο τής Ανατολικής Ελλάδος τό 
Γκούρα καί τοϋ είχε άναθέσει τόν, 
μέ όποιοδήποτε τρόπο, άφανισμό 
τοϋ άντιπατρίώτη, όπως τόν είχε 
χαρακτηρίσει, Όδυσσέα. Ό  Γκού
ρας δείχνει μεγάλη δραστηριότητα
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καί για νά ψανή αρεστός στήν Διοί- 
κησι και για νά ξεκάμη τον άλλοτε 
αρχηγό του, τόν όποιο πάντα φθο
νούσε, άλλα καί γιά νά στερεώση 
καί τό βαθμό του. Περισφίγγει τόν 
Όδυσσέα, ό όποιος βαρυνόμενος 
καί άπό τή. γενική κατακραυγή τής 
τουρκολατρείας, πού τόν βασανίζει, 
όλο καί άποτραβιέται. Γιά νά τονώ  ̂
ση δέ ακόμα περισσότερο τό Γκού- 
ρα, τοϋ στέλνει τό Εκτελεστικό 
τήν 5776, στις 2 ’Απριλίου 1825 
διαταγή του, (ΓΑΚ, συλ. Βλαχ. Φ. 
10) άπό τήν όποια άποσποϋμε: 
«δραστηριότητα μέ τήν όποια κατε- 
δίωξας τόν κακόβουλον καί προ
δότην τής πατρίδος Όδυσσέα καί 
δεν άμφιβάλλει, ότι εντός όλίγου 
θέλεις ελευθερώσει τήν Ελλάδα, 
άπό αυτό τό μιαρόν θηρίον . .».Καί 
ό γενικά κατατρεχόμενος Όδυσ- 
σέας, ίσως καί μετανοιωμένος γιά 
Τήν πραξι του παίρνει τήν άπόφασι 
νά παρουσιαστή στό ’Εκτελεστικό, 
γιά νά κριθή μιά γιά πάντα. Αυτό 
παραστατικώτερα μας τό λέει ό 
Ζαμπέλιος:

«Έπενόησεν ό Όδυσσεύς τάς 
κατ’ αύτοϋ γενομένας συνθήκας καί 
φοβηθείς μή κινδυνεύση, αν παρου- 
σιάζετο ό ίδιος εις τήν Κυβέρνησιν, 
έπεμψε τόν όμομήτριον άδελφόν 
του Εύαγγέλην, άπαιτών νά 
ύποβληθή εις νόμιμον δίκην, 
έφ’ ών κατηγορεΐται: άλλά δεν 
είσηκούσθη. Κατεκρίθη λοιπόν 
άκρίτως έκπτωτος τής άρχιστρα- 
τηγίας του, εις ήν έκλέχθή 
ό Γκούρας νά καταβή καί πολεμή- 
ση τόν Όδυσσέα καί νά τόν συλ- 
λάβη μέχρι νέας διαταγής. ’Επει
δή όμως ή παράκλησίς του δέν έγι
νε άποδεχτή καί έπειδή δέν έφυγε 
στήν ’Ιθάκη, όπως γιά μιά στιγμή, 
μέσα στή παραζάλη του, σκέφτηκε, 
παίρνει τήν οριστική άπόφασιν νά 
παραδοθή».

Κι’ ό νικητής τής Γραβιάς, ό 
σταυραητός τής Ρούμελης, στις 5 
’Απριλίου τοΰ 1825, παραδίδεται 
στον άλλοτε ύποταχτικό του πρω- 
τοπαλλήκαρο καί ύπαρχηγό του 
Γιάννη Γκούρα, μέ τήν έλπίδα, ότι 
ίσως θυμηθή, πώς κάποτε τόν γλύ
τωσε άπό τοΰ χάρου τά δόντια.

Δέν γνωρίζουμε τί αισθήματα δο
κίμασε κείνη τήν ήμέρα ό Γκούρας. 
Πάντως τόν οδηγεί στή Μονή τοϋ 
όδίου Σεραφείμ, τής Δομποϋς, κον
τά στήν Πέτρα τής Βοιωτίας καί τόν 
έχει «υπό φύλαξιν». Παράλληλα 
φροντίζει νά καταλάβη καί τή Δρα

κοσπηλιά, όπου πιστεύει πώς θά 
βρή καί τό θησαυρό τοϋ Όδυσσέα, 
άλλά δέν τά καταφέρνει, γιατί σθε
ναρά τήν υποστηρίζει ό άνδρας τής 
όμογάλαχτης αδελφής του Όδυσ
σέα Ταρσίτζας, ό Σκώτος Τρελλώ- 
νης.

Ό  Γκούρας όμως, χωρίς τόν κρα
τούμενο, έστειλε τόν Μήτρο τής 
Τριανταφυλλίνας, τόν άνθρωπο πού 
πιό πολύ άπ’ όλους μισοϋσε τόν 
Όδυσσέα, γιατί κάποτε τόν έδειρε, 
γιά νά πληροφορηθή περί τοϋ πρα- 
κτέου, άπό τή Διοίκησι. ’Αλλά ή 
Κυβέρνησις, τώρα πού έχει στά 
χέρια της, εκείνον πού τόσο καιρό 
πάσχιζε νά έξοντώση, διστάζει καί 
άποφεύγει νά δώση έγγραφη δια
ταγή, γιά νά θανατωθή καί ό Τριαν- 
ταφυλλίνας γύρισε μέ άδειανά τά 
χέρια. "Ισως καί νά πήρε άπό τό 
Μαυροκορδάτο καί Κωλέττη εντο
λή, μόνο προφορική.

Τήν ίδια εκείνη εποχή, ό Κιου- 
ταχής πολιορκούσε τόΜεσσολόγγι 
καί οί Σουλιώτες καί Ρουμελιώτες 
άρχηγοί Μπότσαρης, Τζαβέλας,Κα- 
ραϊσκάκης κ. ά. γύριζαν μέ τά σώ
ματά τους άπό τό Μόριά, γιά νά 
υποστηρίξουν τόν τόπο τους; Πολύ 
τούς κακοφάνηκε, σάν έμαθαν πώς 
πιάστηκε καί φυλακίστηκε ό φίλος 
τους ό Όδυσσέας.

Ό  πρωταγωνιστής τοΰ δράματος, 
ή καλύτρερα τοϋ εκτελεστικού 
αποσπάσματος, ό καινούργιος άρ- 
χιστράτηγος Γιάννης ό Γκούρας, 
άν καί μακριά άπό τή σκηνή, άγρυ
πνα παρακολουθεί τήν έξέλιξίν. 
’Επειδή δέ έπληροφορήθη, ότι «γί
νεται σκέψις, «νά όδηγηθή ό κρα
τούμενος, στήν καθέδρα τής Διοι- 
κήσεως, διά νά κριθή», αποφασίζει 
νά σημάνη τό τέλος. Στέλνει αμέ
σως συνθηματικό γράμμα στό Μα- 
μούρη, πού τό διάβασε ό Γεωργαν- 
τάς πριν νά τό κλείση καί τοΰ γρά
φει: «νά φροντίση νά πωλήση τό 
λάδι, διότι άν μείνη άπούλητον, ή 
τιμή του θά έλαττωθή μεγάλως καί 
θά χαθή».

Καί ή τελευταία πράξις τοϋ συν- 
ταραχτικοΰ δράματος αρχίζει τά 
έξημερώματα τής 5 ’Ιουνίου. Στό 
κελί, άφοϋ άπομάκρυναν τό σκοπό 
Κώστα Καλατζή, πού τά φανέρω
σε όλα άργότερα, μπήκαν ό Γιάν
νης Μαμούρης, ό Μήτρος τής Τρια- 
νταφυλλίνας, ό Παπακώστας Τζα- 
μάλας καί ό Μπαλαούλας καί μέ 
φριχτά βασανιστήρια, σάν πρω
τόπειροι δήμιοι πού ήσαν, έθανά-

τωσαν τό άλυσσοδεμένο λιοντάρι 
τής Ρούμελης, "Υστερα, σύμφωνα 
μέ τό σχέδιο, τό έγκρέμισαν κάτω, 
άφοϋ τοΰ έδεσαν καί δυό σχοινιά 
στή μέση, γιά νά φανή πώς δο
κίμασε νά δραπετεύση κι’ έκόπη 
τό σχοινί, έπεσε καί σκωτώθηκε.

Σάν πετάχτηκε δυό-τρεϊς όργιές 
ό ήλιος, άρχές καί λαός καλούνται 
στό κάστρο, κοντά στό ναό τής 
Άπτέρου Νίκης καί μπροστά στό 
άψυχο κορμί, συζητούν τό γεγονός, 
άλλά κανείς, μά κανείς δέν ξέρει 
τί συνέβη. Τεχνικά υποβάλλεται 
ή έξήγησις, πού τή βοηθούνε τά 
σχοινιά. Ό  ’Αστυνόμος άρχίζει 
τις άνακρίσεις καί υποβάλλει τή 
σχετική άναφορά (ΓΑΚ. Άστυν. 
Φ.25) στό προϊστάμενό του Υ 
πουργείο.
__Καλούνται καί οί γιατροί νά
πιστοποιήσουν τό θάνατο. Οί "Ελ
ληνες γιατροί, πού ξέρουν τήν 
παροιμία «τής νύχτας τά καμώμα
τα, τά βλέπει ή ημέρα καί γελάει», 
άρνοΰνται νά συντάξουν έκθεσι, 
γιατί πιστεύουν, ότι πέθανε 
πριν νά γκρεμισθή. Βρέθηκε όμως 
ό ’Ιταλός γιατρός Βιτάλης, 
πού όχι μόνον κάνει έκθεσι, άλλά 
χαρακτηρίζει «κακοΰργο καί προ
δότη τής πατρίδος»—ποιας πατρί
δος;—τό νεκρό. Ό  Γραμματικός 
τοΰ ’Επαρχείου, τήν ιατρική έκθε
σι (ΓΑΚ. Έκτελ.Φ.96) μαζύ μέ 
τήν άναφορά του (Γ ΑΚ.Έσωτ.Φ.69) 
τήν υποβάλλει στό υπουργείο’Εσω
τερικών, τό όποιο τήν διαβιβάζει 
στό ’Εκτελεστικό, μέ τή γνώμη 
«νά δημοσιευθοϋν διά τής Έφημε- 
ρίδος».

Τήν ίδια ήμέρα, στις 5 ’Ιουνίου 
1825, Παρασκευή άπόγευμα, χωρίς 
παράτες καί τιμές, χωρίς συγγενείς 
καί φίλους, έγινε ή κηδεία τοϋ 
Όδυσσέα. Μέ πολύ συγκατάβασι 
οί άρχές έδωκαν τήν άδεια, νά 
ψαλλή καί νεκρώσιμη άκολουθία. 
Καί στόν άνθό τής νειότης του, 
ό σταυραητός τής Ρούμελης, αστό
λιστος, άκλαφτός καί άμοιρολό 
γητος, θάφτηκε στό Ριζόκαστρο 
στήν έκκλησιά τής Μεταμορφω 
σεως.

Ή  άναπάντεχη καί θλιβερ; 
δησις, έφτασε καί στή Δρακοσι 
λιά. Καί ή χήρα πιά καπετάνισσα, 
ή Δυσσέαινα, πήρε τά μάτια της 
καί τό μικρό παιδί της τό Λεωνίδα 
πού γεννήθηκε στά 1824 καί 
βάφτισε ό γέρο Πανουριδς καί 
έφυγε φοβισμένη καί απελπισμένη
στή Ζάκυνθο.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
χρωμος Αρχαία θεά—Σύνδεσμος πρό 
φωνήεντος.

4) Χό μισό τής Έρετρείας—Χο 12 όριζ. 
■{'■—Σημεΐον Αριθμητικής πράξεως— 
Πρόθεσις πού-σημαίνει έπανάληψιν.

5) Σκεπάζει γυναικείους μίμους—'Αμυν
τικόν όπλον των αρχαίων—'Εστία 
μικροβίων.

6) ’Εννοεί τό φαγητόν—Έπεται συλ
λογισμού—Χαρτοπαικτικός όρος.

7) Εθνικό ιαπωνικό ένδυμα—Είναι συ
νήθως ή γυναίκα πριν γίνη σύζυγος.

8) Υπάρχει γι’ αύτήν ειδικό παράσημο.
9) Σκεύος ϋδατος πήλινον—Έχει στρογ

γυλόν συνήθως σχήμα.
10) Γνωρίζω εις τήν άρχαίαν—Τό πρώτο 

συνθετικόν πυγμαχικού όρου—Τήν 
απεύχονται οί αντίπαλοι.

11) Τήν χρησιμοποιούσαν στούς πα
λαιούς αναπτήρες— Γάλλος φι
λόσοφος καί συγγραφέας—Πόλις τής 
Γερμανίας γνωστή για τό περίφημο 
Πανεπιστήμιό της.

12) Σχολή τής πολεμικής ’Αεροπορίας— 
Μέρος τού θαύματος—Έκπέμπεται 
άπό πλοία πού κινδυνεύουν.—Μυ- 
ρηκαστικόν ζώον (καθ.)._

13) "Αρθρον — Έλεγχος ικανοτήτων— 
Φρούτα—Μουσικός φθόγγος.

14) Τιμώνται ύπό τής έκκλησίας (θηλ)— 
—Μάρκα ήλεκτρικών λαμπτήρων.

15) Υποκοριστικόν γυναικείου ονόματος 
—Θάλασσα (άρχ.)—Τεμπέλικο ρήμα.

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Σ

1) ETvui καί τ ά ...................  «μαλλιά
τού αγγέλου»—’Αρχικά γνωστού Κώ- 
δικος-Έπ’ αύτοΰ άναρτώνται σημαϊαι.

2) Τό Αντικατέστησε τό γραμμάριο— 
—Είναι πολλά Αέρια.

3) Όμοια σύμφωνα—Άρχαΐον Κράτος 
τής Μέσης ’Ανατολής.—Γνωστή στά
σις—Είναι καί ό άνθρωπος.

4) ’Υπάρχει καί τεθωρακισμένη—"Ο
μοιο—’Ατέλειωτα Άδανα—Τό προ
φέρουν οί Κρητικοί.

5) Πλησίον (δημ.)—Δέν είναι πάντοτε 
τά Ξενοδοχεία—Βαθμός συγγένειας 
(θηλ.).

6) Τό μικρόν όνομα γνωστής κατασκό
που—Συγκατανεύει γαλλικά—Συνή
θως δέν κάνουν τόν παππά.

7) "Οπλο τών στρατιωτών τού Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου —Προσβάλλει τούς τα
ξιδιώτες τών πλοίων.

8) Είναι βασική επιδίωξη κάθε άτόμου.
9) Παιχνίδι, άθλημα— Άναρρηχητικό 

φυτό.
10) Διαφωνία, άντίθεσις Απόψεων— Δεσ- 
’ ποινίς Αγγλιστί—Μαζί μ’ αύτόν 

πάει καί ή γνώσις (ο 5σ.). 
ιϊ)  Τόσα είναι τά σύμβολα τής Χριστια

νικής πίστεως—Μικρά νήσος τών

Κυκλάδων—Χωριό τής Μακεδονίας 
γνωστό άπό τήν νίκη τών Ελλήνων 
κατά τών Βουλγάρων εις τό Α'. 
Παγκόσμιον πόλεμον.

12) Εύρίσκεται εις τό πρόσωπον—"Ολοι 
εύχονται νά είναι πολλά—Άπό τά 
πρώτα ζώα που έξημέρωσε ό άνθρω
πος (καθ.).—Ό  μεγαλύτερος ποτα
μός τής 'Ελβετίας.

13) Έβδομήκοντα ένα—Μέρος τού υπο
δήματος (άντισ.)—Υδρόφιλο όέν- 
δρον—Διστάζει.

14) Γερμανικόν όνομα—Γνωστή καί ή 
τού αίματος.

15) Προφήτης άναληφθείς εις τούς 
ουρανούς. — Χαρακτηρίζουν τις
’Ηνωμένες Πολιτείες—Έ να ............
εγωιστικό ρήμα.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1) Πρωτεύουσα αύτοΰ τού Νομού είναι 
ή Άμφισσα (όνομ.)—Αρχικά όργα- 
νώσεως προσκόπων—’Απαραίτητη σέ 
κάθε ζώντα όργανισμόν.

2ί Τής Ελλάδος είναι εϋκρατον— Χρη
σιμοποιούνται καί διά πολεμικούς 
σκοπούς.

3) Όμοια σύμφωνα—Νόστιμον τό άπε- 
κάλεσεν ό Όμπρος—Μίά πολύ-

Έ ρωτήσεις 
γεωγραφικές

1. Τί είναι ή Ταγγέρη και ποΰ βρί
σκεται ;

2. Σέ ιτοιά ήπειρο βρίσκεται ή όρο- 
σειρό τών Άνδεων καί ττοιά είναι 
ή ψηλότερη κορυφή τους;

3 .  Ποιό εΤναι τό μεγαλύτερο ιτοτάιμι 
τής Β. ’Αμερικής καί ποιό τής Νο
τίου;

4 .  Που βρίσκεται ή Άζοφική θάλασ
σα;

5 .  Ποιες είναι οί τρεις μεγαλύτερες 
κατά σειρά λίμνες τής ’Ασίας;

6 .  Ποιοι εΤναι οί πέντε μεγαλύτεροι 
κατά σειρά ποταμοί τής γής;

7 . Ποιά κράτη χωρίζει ό Δούνοοβις; 
S .  Ποιές θάλασσες ένωνε; ή διώρι/γα

τοΰ Σουέζ;

(Λύσις είς τήν σελ. 192)

.
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Σ τ ις  θερμές θάλασσες ζεΐ ένα παράξενο 
ψάρι, π ο ύ  επάνω  άκριβώς ά π ό  τό  στόμα  
του έχει μ ιά  προεξοχή σαν μύτη, ώ στε 
σ τό  προψίλ του νά μοιάζη κατα πληκτι
κά μέ τον cWJpionro.

Τό τέννις καθιερώθηκε σαν άλυμπιακό 
άγώ νισ μα  τό  1 896 , τή  χρονιά π ο ύ  έγ ι
ναν οί ’Ο λυμπιακοί ’Α γώνες στην ’Α
θήνα. 01 σπουδαιότεροι διεθνείς άγώ νες 
τέννις είναι γ ιά  τό  κύπελλο Μ ταϊδις, πού 
πρωτοαθλοθετήθηκε τό  1900.

ΣΟΦΑ
Λ Ο Γ Ι Α

★  «Τά δάκρυα έχουν δική τους γλώ σ 
σα. Ό  μόνος όμως π ο ύ  την κατα
λαβαίνει είναι έκεΐνος π ο ύ  τά  χύνει». 
Ναστολέων.

★  «01 γυναίκες άντιπροσωπεύουν τόν 
θρίαμβο τής Ολης έπ ΐ τού πνεύμα- 
ματος, οί δε άνδρες τόν θρίαμβο τού 
πνεύματος έπ ΐ τη ς ύλης». Ο. Ούά- 
ϊλντ.

★  «Ό  Θεός έδημιούργησε τήν έρ γα σ ια  
γ ιά  νά προψυλάη τήν άρετή». Η σ ίο 
δος.

★  «ίΉ έκδίκηση άνήκει στον ά ιθρω - 
π ο , ή τιμω ρία  σ τό  Θεό». Β. Ούγκώ.

★  « Ό  γά μ ο ς είναι γλυκός καί ευεργε
τικός μονάχα γ ιά  έκείνους πού  τόν 
σέβονται». Β. Ούγκώ.

Τό ήψαίστειο τη  Α ίτνας είναι τό  μ εγα 
λύτερο τή ς Ευρώπης. 01 καταστρεπτι- 
κώτερες έκρήξεις το υ  έγιναν τό  1669 
και τό  1 693 μέ 2 0 .0 0 0  κάΐ 6 0 .0 0 0  θύ
μ α τα  άντιστοίχω ς.

Σ ’ όλες σχεδόν τ ις  θερμές θάλασσες ζεΐ 
τό  π αρα πά νω  ψάρι, π ο ύ  μοιάζει μέ τό  
σκουμπρί. Τό όνσμάζουν «πιλότο». Έ 
χει μήρνος 3 0  έκατοστά. ’Ακολουθεί τά  
π λο ία  σ τά  μακρινά τους δρομολόγια  μα
ζί μέ τούς καρχαρίες, μέ τούς όποιους 
διατηρεί μ ιά  π ολύ  π ερ ίεργη  συμμαχία .

Τ ά  παλ ιότερα  χρόνια οί κυνηγοί όταν 
κυνηγούσαν π ά π ιε ς  ή ά λλα  υδρόβια 
πουλιά, χρησιμοποιοϋσαν μ ιά  βάρκα, 
στήν ό π ο ια  είχαν στερεωμένα κλαδιά 
δέντρων γ ιά  καμουφλάρισμα.

a v i z a u r i n
Σ Τ Α Δ ΙΟ Υ  48  (Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ ) Τ Η Λ .  318-239 
Σ Τ Α Δ ΙΟ Υ  39 (Σ Τ Ο Α  Ο Ρ Φ Α Ν ΙΔ Ο Υ  
ΣΟΦΟ Κ Λ ΕΟ Υ Σ  4 (ΣΤΟ Α  ΑΘΗΝ ΩΝ 

Α Θ Η Ν Α  I
| ΤΗΛ.31 0-357

.
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Ό  Πρόεδρος τής Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Παν. 
Τρουμπούνης διά τηλεγρ]τός του εύχεται 
είς τόν κ. ’Αρχηγόν τοϋ Σώματος ’Αντι
στράτηγον κ. Χρήστον Καραβίτην, έπϊ 
τή άναλήψει τών καθηκόντων του, έπιτυ- 
χίαν είς ΐό'εργον του.

*

Τό ’Εθνικόν Σωματεϊον Ελλήνων ’Ηθο
ποιών διά τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
του όμοίως συγχαίρει τόν κ. ’Αρχηγόν 
Χωροφυλακής διά τήν άνάληψιν τών κα
θηκόντων του.

*
Ό  Ροταριανός Όμιλος διά τοϋ Διοικη- 

τοϋ του κ. Άποσκίτη έκφράζει τήν Ιδιαι
τέραν του χαράν πρός τόν κ. ’Αρχηγόν 
Χωρ]κής έπί τή άναλήψει τής ’Αρχηγίας 
τοϋ Σώματος, ήν θεωρεί ώς λίαν έπιτυχή 
έκλογήν διά τήν Χωρ]κήν καί εύχεται 
συνέχισιν τής λαμπρός αύτοϋ σταδιοδρο
μίας.

*
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Σώ

ματος Ελλήνων Προσκόπων έπίσης συγ
χαίρει θερμότατα τόν κ. ’Αρχηγόν 
Χωρ]κής έπί τή έκλογή καί άναλήψει τών 
νέων καθηκόντων του ώς Άρχηγοϋ τοϋ 
Σώματός μας.

*
--■■jiOO

Ή  Ε.Λ.Π.Α. διά τοϋ Προέδρου αυτής 
κ. ’Αποστόλου Νικολαίδη, έκφράζει 
πρός τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρ]κής τά πλέον 
θερμά συγχαρητήρια καί τάς εΰχάς της 
διά πάσαν δυνατήν έπιτυχίαν εις τό πολύ
μορφον καί δυσχερές έργον του καί τίθε
ται, ώς Όργάνωσις, είς τήν διάθεσίν του 
πρός πραγματοποίησιν τών πολλών κοι
νών σκοπών καί έπιδιώξεων.

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ι-Α ΡΧ Ω Ν  ΚΟΙΝΟΥ  
ΣΧΟΛΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ό  άφιχθείς έσχάτως δι’ έπισήμους έν- 
ταϋθα συνομιλίας ‘Υφυπουργός ’Εξωτερι
κών τής Γαλλίας κ. JEAN DE L1PKOW- 
SK1 είς ένδειξιν τών αισθημάτων εύγνωμο- 
σύνης του διά τήν άρτ; .νόργάνωσιντοϋ 
όλου προγράμμο- ,  τής έπισήμου έπι- 
σκέψεώς του έκ μέρους τών ‘Υπηρεσιών 
’Ασφαλείας τής Χώρας μας, έξέφρασε τόν 
θαυμασμόν του καί άπέστειλε πρός τόν 
κ. Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως ποσόν 
(3.000) τριών χιλιάδων δραχμών—μέσοι 
τοϋ έν Άθήναις Γάλλου Πρέσβεως κ. 
BERNAR DURAND — μέ τήν παρά- 
κλησιν όπως διατεθοϋν αύται είς σκοπόν 
άγαθοεργόν.

*

Το Κέντρον Άποκαταστάσεως ’Ανα
πήρων Παίδων Βούλας (ΚΑΑΠΒ) εΰχαρι- 
στεΐ θερμώς τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών διά τήν 
άπαξ τοϋ μηνός κατά τό έτος 1971 διάθε
ση» τοϋ Τμήματος Μουσικής αυτής πρός 
ψυχαγωγίαν τών άναπήρων παίδων του

Ή  ΊεράΜητρόπολις Ξάνθης εύχαριστεϊ 
θερμώς τούς άνδρας τής Δ.Χ. Ξάνθης 
διά τήν έκ προαιρετικής εισφοράς αύτών 
προσφοράν ποσοϋ δραχμών (2. 700) πρός 
άνέγερσιν τοϋ άνεγειρομένου νέου Μη- 
τροπολιτικοϋ Ναοϋ Ξάνθης.

*
Όκ.Σωτήρωφ, Πρόεδρος τής έσχάτως 

άφιχθείσης 3μελοϋς ’Επιτροπής ’Εμπει
ρογνωμόνων Ο.Η.Ε. ήτις συνειργάσθη 
έπί θεμάτων Ναρκωτικών μετά τών άρμο- 
δίων ένταϋθα καί έν Θεσσαλονίκη παρα
γόντων (δρα δημοσίευσίν μας είς τεϋ- 
χος ’Ιανουάριου 1972 σελ. 79) έκφράζει 
τήν εύγνωμοσύνην του καί τών με
λών τής ’Επιτροπής διά τό θερμότατον 
ένδιαφέρον καί τήν έκδήλωσιν τών αισθη
μάτων φιλίας άτινα έπεδείχθησαν πρός 
αύτούς, κατά τήν συνεργασίαν των μετά 
τών άρμοδίων παραγόντων τών'Υπη ρεσιών 
’Αρχηγείου Χωρ]κής, Δ.Α.Π. Πρω- 
τευούσης καί Δ]νσεως ’Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης (σχετ. ή άπό 22-1-72 έπιστολή 
αύτοϋ έκ Γενεύης πρός τόν Α-. ‘Υπαρχη- 
γόν Χωρ]κής ‘Υποσ]γον κ. Ίωάννην Ζα- 
φειρόπουλον). »

Ό  κ. Κων]νος Καλιακούδας έκπρόσω- 
πος τής Ο.Ε.—Βιομηχανίας υποδημάτων 
«ΠΥΡΑΜΙΣ» (παρά τάς Πάτρας), δι’ 
έπιστολής του πρός τόν κ. ’Αρχηγόν Χω
ροφυλακής, συγχαίρει θερμώς αύτόν έπί 
τή άναλήψει τών καθηκόντων του καί διά 
τόν έκσυχρονισμόν τής συμπεριφοράς 
τών άνδρών τοϋ Σώματος πρός τάς συγχρό
νους ύγιεΐς κοινωνικός άπαιτήσεις. ’Αφορ
μήν δέ έλαβεν έκ τής άψογου καί λίαν 
εύγενοϋς συμπεριφοράς Χωροφύλακος 
τής Τουριστικής ’Αστυνομίας Πατρών, 
δστις λίαν μεθοδικώς καί χαμογελαστός 
έν τή έφαρμογή τοϋ Νόμου, παρά τό γεγο
νός τοϋ έλέγχου καί τής έπιβληθείσης είς 
τόν άνωτέρω έπιχειρηματίαν κυρώσεως, 
έγένετο άφορμή έκφράσεως ευμενέστατων 
ύπέρ αύτοϋ καί τοϋ Σώματός μας όλοκλή- 
ρου σχολίων.

*
Ό  κ Δημήτριος Θ. Γιαννόπουλος έκ- 

πρόσωπος τής Α.Ε. Ψυγεία «ΠΑΡΝΑΣ
ΣΟΣ» δι’ έπιστολής πρός τόν κ. Αρχηγόν 
Χωρ]κής, έκφράζει ευχαριστίας καί συγ
χαρητήρια διά τήν παρασχεθεΐσαν συν
δρομήν πρός άμεσον διόρθωσιν μηχανι
κής βλάβης τοϋ ύπ’ άριθ. 235.7041.Χ. αύ- 
τοκινήτου του ήν ύπέστη τοϋτο κατά τήν 
οικογενειακήν μετάβασίν του είς Πάτρας 
τήν 31-12-71 είς σημεΐοντι τής Ε.Ο. ’Αθη
νών—Κορίνθου, μετά τήν ’Ελευσίνα, παρά 
τοϋ πληρώματος τοϋ ύπ’ άριθ. 1757 περι
πολικού αύτοκινήτου τοϋ Τμήματος Τρο
χαίας Έλευσΐνος, δπερ έμερίμνησε διά 
τήν έξ Έλευσΐνος άγοράν «τάπας ψυγεί
ου αυτοκινήτου» ήν καί παρέδωσεν είς τόν 
ένδιαφερόμενον πρός διόρθωσιν τής βλά
βης καί συνέχισιν τής πορείας του.

Τήν 12-1-72 έλαβεν χώραν είς Καβάλαν 
ή τελετή βραβεύσεως τών καλυτέρων 
Χωρ]κων 1) Ίωάννου Δουράκη τοϋ Β'. 
Α.Τ. Καβάλας καί 2) ’Ελευθερίου Κωνστα- 
ντάρα τοϋ Τμήματος Τροχαίας, οίτινες 
διεκρίθησαν είς τήν έκτέλεσιν τών καθη
κόντων, μεταξύ τών λοιπών συναδέλφων 
των, κατά τό έτος 1971.

Ή  τελετή έγένετο είς τήν αίθουσαν τε
λετών τοϋ Δήμου Καβάλας παρουσία 
τοϋ Νομάρχου, τοϋ Ύποδ]τοϋ Α.Δ.Χ. 
’Ανατολικής Μακεδονίας Άντ]ρχου Πα- 
ναγ. Κουρκουλάκου, έκπροσώπων τών 
τοπικών ’Αρχών, τών Διοικητών μετ’ άντι- 
προσωπείας τών άνδρών τών ’Αστυνομι
κών 'Υπηρεσιών τής Πόλεως καί έκπρο
σώπων ’Οργανώσεων, Συλλόγων, Σωμα
τείων κ.λ.π. αυτής.

*
Τήν 16-1-72 ή Δ.Χ. Λέσβου μετά τοϋ 

Συνδέσμου Φίλων Χωρ]κής Λέσβου «οργά
νωσαν τελετήν βραβεύσεως τών έπιλεγέν- 
των ώς καλυτέρων ‘Οπλιτών έτους 1971 
είς τήν αίθουσαν τοϋ Δημοτικού Θεάτρου 
Μυτιλήνης. Είς τήν τελετήν παρέστη
σαν έκπρόσωποι τών τοπικών άρχών, 
άνδρες τών υπηρεσιών τής έδρας τής Δ.Χ. 
Λέσβου καί πλήθος κόσμου.

Οί τιμηθέντες είναι οί κάτωθι;
1) Ύπεν]ρχης Μαργαρίτης Ίάσων καί 

2) Χωρ]λαξ Καρυώτης Άχιλλεύς τοϋ Στα
θμού Τροχαίας Μυτιλήνης, 3) Χωρ]λαξ 
Δρουβέλης Δημήτριος τοϋ Τ.Λ. Μυτιλή- 
ννης, 4) Χωρ]λαξ Καραλής Δημήτριος 
τοϋ Α.Τ. Μυτιλήνης, 5) Χωροφύλαξ 
Ροϋσσος Χρήστος τοϋ Α.Τ. Πλωμαρίου 
καί 6) Χωρ]λαξ Τσουκαλοχωρίτης Ιωάν
νης τοϋ Α.Τ. Ά ντ'"^"„.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Ό  ’Ανώτερος Διοικητής Χωρ]κής Η 
πείρου Συνταγματάρχης κ. ’Αντώνιος Λα- 
γοπάτης είχε τήν πρωτοβουλίαν νά όργα- 
νώση μίαν φιλικήν συνάντησιν (τήν 
29-1-1972) τών Διευθυντών τών τοπικών 
έφημερίδων είς τήν Λέσχην Χωρ]κής 
Ίωαννίνων. Οί έκπρόσωποι τοϋ τοπικού 
τύπου κατά τήν έπαφήν των αύτήν μετά 
τοϋ Άνωτέρου Διοικητοϋ καί τών έπιτε- 
λών—συνεργατών του ’Αξιωματικών, καθ’ 
ήν έπεκράτησε άτμοσφαϊρα έγκαρδιό- 
τητος καί ειλικρινούς κατανοήσεως. άντήλ 
λαξαν τάς άπόψεις των πρός έξεύρεσιν 
έποικοδομητικοϋ τρόπου συνεργασίας 
’Αστυνομίας καί Τύπου έπί τοϋ θέματος 
τής έγκαιρου ένημερώσεως τής κοινής 
γνώμης καί τής συμβολής καί συμπαρα- 
στάσεως τοϋ τύπου είς τό άστυνομικόν 
έργον, τήν έφαρμογήν τών Νόμων καί 
τήν πρόληψιν τών άστυνομικής φύσεως 
παραβάσεων.
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ΑίΙΟΣΤΡΑΤΕΙΑΧ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

—Κατά τόν μήνα Φεβρουάριον 1972, 
άπεστρατεύθησαν, λόγω σωματικής 

άνικανότητος οί κάτωθι :
Ταγμ]ρχης ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δημήτριος 
Άνθ]στής ΤΖΙΚΑΣ ’Αλέξιος 

—Επίσης άπεστρατεύθη τή αιτήσει Του 
ό Άνθ]στής ΒΑΤΌΠΟΥΛΟΣ Κων]νος 
(Β.Δ. 19-1-1972).

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

—Προήχθησαν, κατά τόν λήξαντα μή
να, πρός πλήρωσιν κενών θέσεων οί : 

Μοίραρχος ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Χαράλαμπος 
έΐς Ταγματάρχην.

Ύπομ]ρχος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 
εις Μοίραρχον.
ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

—Τήν 14-2-1972 ήρξατο ή έκπαίδευσις 
εις τό Π.Σ.Ο. Χωροφυλακής Ρόδου 
(135) έκατόν τριάκοντα πέντε ιδιωτών, 
κριθέντων καταλλήλων πρός κατάταξιν 
εις τήν Χωροφυλακήν, ώς δοκίμων 
Χωροφυλάκων.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

Κατά τό τρέχον 3μηνον (Ίαν]ρίου— 
—Μαρτίου 1972) προήχθησαν :

. Είς τόν βαθμόν τοϋ Άνθ]στοΰ (39) 
Ένωμ]ρχαι έξ ών (6) δικαιωθέντες ύπό 
τοϋ Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου.

Είς τόν βαθμόν τοϋ ’Ενωμ]ρχου (12) 
Ύπεν]ρχαι έξ ών (9) προέρχονται έκ τοϋ. 

Β \ Τμήματος Σ.Ο.Χ.
Είς τόν βαθμόν τοΰ Ύπεν]ρχου (26) 

Χωρ]κες ές ών (14) δικαιωθέντες ύπό 
τοϋ Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου.

Εις τόν βαθμόν τοΰ Ένωμ]ρχου (1) 
Ύπεν]ρχης Τεχνικός αυτοκινήτων.

Προαχθήσονται έπίσης είς τόν βαθμόν 
τοϋ Άνθ]στοϋ έντός τοϋ τρέχοντος μηνός 
(16) Ένώμοτάρχαι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

—Έληξεν ή έπιμόρφωσις (10-19-2-1972) 
έίς ’Επιτελικά καθήκοντα (25) Άνω- 
τέρων Αξιωματικών (Άντ]ρχών— 
Ταγμίρχών Ύποδ]τών Α. Δ. X. καί 
Δ]τών τών Δ.Χ.).

—Έξεπαιδεύθη (1) Άνθυπασπιστής είς 
Δ.Ε.Υ. (3111—29-2-1972).

’Εκπαιδεύονται :
—25 ’Αντ]ρχαι—Ταγμ]ρχαι ('Υποδβιαί 

Α.Δ.Χ. καί Δ]ταί Δ.Χ.) είς τά έπιτελικά 
καθήκοντα άπό 7-3-1972 έως 16-3-1972. 

—2 κατώτεροι Άξ]νοί άπό 28-3-72 
έως 5-4-1972 είς ΕΚΕΑ]Ε Λαρίσης.

—3 Κατώτεροι ’Ας]κοί άπό 6-3-1972 
έως 2-4-1972 είς Σχολήν Γενικής Μορ- 
φώσέως Στρατοϋ. :

—Είς Ύπομ)ρχος καί είς Άνθ]στής είς 
Δ.Ε.Υ. Χωρ]κής καί Υ.Ε.Υ.Χ. Βο
ρείου Ελλάδος (άντιστοίχως) είς θέματα 
Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών άπό 
21-2-1972 εως 14-3-1972.

—40 'Υπαξιωματικοί είς Σχολήν Τρο
χαίας "Οπλιτών-Κατωτέρων Χωρ]κής 
καί Α.Π. διά τό χρονικόν διάστημα 

: άπό 7-3-72 εως 6-5-1972.
—40 Ύπαξ]κοί είς Σχολήν Τουρισμού 

'Οπλιτών Χωρ]κής καί Α.Π. διά τό 
χρονικόν διάστημα άπό 15-3-1972 έως 
3-4-1972.

—15 Χωρ]κες ώς οδηγοί αύτοκινήτων είς 
ΚΕΠΒ καί ΚΕΒΟΠ τοϋ 'Αρχηγείου 
Στρατοϋ (8 καί 7 άντιστοίχως).

Ό  Χωροφύλαξ κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Ευστάθιος τοϋ Τμήμ. Τροχαίας Άγ. Παρα
σκευής—’Αττικής, ένώ έξετέλει τά καθή- 
κοντά του τήν 14-1-1972 έξαφνα άντελή- 
φθη ιδιωτικόν αύτοκίνητον κατερχόμενον 
μέ λίαν υπερβολικήν ταχύτητα τήν δια- 
σταύρωσιν τών όδών 'Αγίας Παρασκευής 
καί Έλπίδος παρά τήν κόκκινην ένδειξιν 
τοΰ σηματοδότου, χωρίς νά άνακόψη τα
χύτητα, καθ’ ήν στιγμήν είς τό σημεϊον 
τής διασταυρώσεως αυτής διήρχετοάπό 
τό σημεϊον τής διαβάσεως πεζών μέ πρά
σινον φώς, διά νά διαπεραιωθή είς τό απέ
ναντι τής κατοικίας όδοϋ μέρος, ό έξαετής 
μαθητής Παΰλος Σπάθής, δστις έπέστρε- 
φε περί τήν 12.00’ ώραν έκ τοΰ Σχολείου 
είς τήν οικίαν του.

Μέ μίαν άστραπιαίαν ένέργειάν του 
έξαιρετικώς ψύχραιμον, παρά τήν συναι- 
σθηματικότητα καί τήν φυσικήν τοϋ χα- 
ρακτήρος του ευαισθησίαν, άψηφήσας 
τόν δν, ή ιδία αΰτοϋ ζωή, διέτρεχε άμεσον

ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΙΑΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Εκλεκτός αναγνώστης μας διά τής άπό 
2-2-72 έπιστολής του πρός τόν κ. ’Αρ
χηγόν Χωρ]κής, άναφέρει κατά τρόπον 
συγκινητικόν άμα δέ καί άντικειμενικόν, 
τά άκόλουθά συμβάντα—ένεργείας τά 
όποια έλαβον χώραν, κατά τήν έπισυμβδ- 
σαν πλημμύραν τήν 19-1-72 είς Παράλιον 
"Αστρους—Κυνουρίας ’Αρκαδίας.

'Ως αϋτόπτης μάρτυς, ό έπιστολογρά- 
φος μας, άναφέρει μέ έμπερισΐατωμένην 
ακρίβειαν καί σαφήνειαν ότι κατά τήν 
πραγματικήν αυτήν θεομηνίαν, οί άν- 
δρες τοΰ Άστυνομικοϋ Τμήματος: Άνθυ- 
πάσπιστής Χρήστος Σταμέλλος, ’Ενωμο
τάρχης Γεώργιος Μαργαριτσανάκης,

κίνδυνον, έξετιχνάθη έκ τής θέσεώς του 
καί έπέπεσεν έπί τοΰ διασχίζοντος τήν 
οδόν ανηλίκου. Έναγκαλισθείς δέ τούτον, 
κατρεκυλίσθη μετ’ αύτοΰ είς τό ρεΐθρον 
τοΰ πεζοδρομίου τής όδοδ προβολών άμα 
τό στήθος του έπί τοΰ έδάφους, μέ αποτέ
λεσμα ού μόνον νά διασωθούν άμφότεροι 
έκ βεβαίου θανάτου, έφ’ όσον τό άστρα- 
πιαίως 'τρέχον αύτοκίνητον διήλθε είς 
άπόστασιν όλίγων μόνον εκατοστών άπό 
τών σωμάτων τωνν-άλλά νά άποφευχθή καί 
ό μωλωπισμός τόΰ παιδός.

Ό  πατήρ τοΰ διασωθέντος άνηλίκου δΓ 
έπιστολής του πρός τό Υ.Δ. Τάξεως περι
γράφουν τάς συνθήκας διασώσεως τοΰ υί- 
οΰ του έκφράζει άπειρους εΰχαριστίας καί 
έπαινεϊ τήν ήρωϊκήν τοΰ ανωτέρω Τροχο
νόμου—Χωρ]κος ένέργειάν.
Τά γεγονότα όμιλοΰν, διά δ καί τά σχόλια, 

έκ λόγων αρχής τοΰ Περιοδικοΰ μας, πα- 
ραλείπονται.

Ύπεν]ρχης Βασίλειος Ρούτσης καί οί 
Χωρ]κες: Χρίστος Πουρναρόπουλος,
’Ιωάννης Ψαρράκης, Λάμπρος Άγγελής, 
Κων]νος Πουλακίδας, Έμμαν. Χατζάκης, 
Γεώργιος Πήλιος καί ’Ιωάννης Σαραντά- 
κης, πέραν τοΰ καλώς έννοουμένου καθή
κοντος, έλαυνόμενοι ύπό αισθημάτων 
ύγιοΰς άνθρωπισμοΰ καί άλτρουϊσμοΰ ει
λικρινούς, έπραξαν πάν δ,τι ήτο άνθρωπί- 
νως δυνατόν, κατά τε τήν κρίσιν των καί 
τήν «κοινήν τών πάντων Ομολογίαν», 
πρός διάσωσιν προσώπων καί πραγμάτων.

Έφ’ δσον τά γεγονότα άφ’ έαυτών 
όμιλοΰν, έκ λόγων άρχής αυστηρός ήν 
τηροΰμεν καί έπιβαλλομένου σεβασμοΰ 
πρός τούς άθλήσαντας άνδρας καί τό 
άναγνωστικόν μας έν γένει κοινόν, ούδέν 
σχόλιον ή κρίσιν μας άναφέρομεν.
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ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

Μετ' ιδιαιτέρας εύχαριστήσεως διευκρι- 
νίζομεν, κατόπιν όρθοτάτης παρατηρή- 
σεως γενομένης παρά τού κ. Ίωάννου 
Καστρησίου, Νομάρχου Λαρίσης, ότι 
ό είκονιζόμενος Ιεράρχης εις τήν δημο- 
σιευθεϊσάν φωτογραφίαν τής σελίδος 
30 τοϋ τεύχους μηνάς Ίανουαρίου 1972 
τοΟ περιοδικού μας, είναι ό Σεβασμιώ- 
τατος Μητροπολίτης Λένιγκράντ κ. Νι
κόδημος καί ούχί ώς άνεγράφη, έκ παρα
δρομής, ώς τοιοϋτος, ό Πατριάρχης Πα
σών τών Ρωσιών.

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι
Έλήφθησαν αί κάτωθι συνεργασίαι : 

—Παλλάδιον ’Ιδανικών (Παραινέσεις 
πρός φοιτητάς) κ. Άχιλ. Τάγαρη, 
Προέδρου Πανεπ]μίου Πατρών, ’Αντι
στράτηγου έ.ά.

—Ή  ’Εθνική Γλώσσα τών Ελλήνων, 
κ. Κωνσταντίνου Πίττου, Άντ]ρχου 
Χωροφυλακής.

—Τό Έλικόπτερον καί ή ’Αστυνομία, 
κ. Ίωάννου Τρύπη, Μοιράρχου Μ.Ε.Ο. 
—Υ.Δ.Τ.

—Ή  Σιάτιστα, κ. Γεωργίου Μπόντα, 
Δ]ντοϋ Δημοσίας Βιβλιοθήκης.

—Ή  Έλληνίς Χωροφύλαξ εις τήν Υ πη
ρεσίαν Προστασίας τής νεότητος.

-—Η "Ανοιξη, κ. Φωτ. Τριάρχη, ’Ανθυ
πομοιράρχου.

—Ιερά Μονή Είκοσιφοινίσσης Παγγαίου 
κ. Βασιλείου Ρούση, Άνθ]στοϋ.

—Ή  Κυριακή τής Τυρινής (Λαογρα- 
φικόν), κ. ’Αθανασίου Τασιαδάμη, 
Μοιράρχου.

—Έκθεσις περί έπισκέψεως εις τούς 
Σταθμούς Χωρικής Νομού Έβρου 
Μοιράρχου ’Αρχιμανδρίτου Χωρ]κής 
κ. ’Αμβροσίου Λενή.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΩΝ ΕΙΣ Σ .Ο .X . ΑΘΗΝΩΝ

Τήν Π-2-1972 παρρυσιάσθησαν εις 
τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών (70) έβδομήκοντα 
νέοι Χωροφύλακες άποφοιτήσαντες έκ 
τού Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου. Τούς νεοεξελθόντας 
Χωρ]κας ύπεδέχθησαν ό Διοικητής τής 
Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. Διονύσιος ΒΛΑΧΟΣ 
μετ’ έκπροσώπου τού κ. ’Αρχηγού 
Χοιρίκής ’Αξιωματικού. ’Αφού έχαιρέ- 
τησαν αύτούς προσωπικώς ένα έκαστον, 
τούς έδωσαν σχετικός σύμβουλός όσον 
αφορά τήν αποστολήν καί τόν ρόλον 
τόν όποιον καλούνται νά διαδραματί
σουν ώς πολιτισμένα αστυνομικά όργα
να έχοντα κατάρτισιν έπαγγελματικήν 
καί έπίγνωσιν τής αποστολής των. 
Μετά ταΰτα δέ έδόθη μικρά δεξίωσις πρός 
τιμήν των εις τήν αίθουσαν τελετών τής 
Σχολής. Οί νέοι Χωροφύλακες έτοποθε- 
τήθησαν ήδη εις διαφόρους 'Υπηρεσίας 
τού Σώματος πρός έκτέλεσιν υπηρεσίας.
ΒΙΒΛΙΑ—ΕΝΤΥΠΑ — ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΕΣ  

—ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Έλήφθησαν :

—Οί Γενναίοι τής Σιατίστης, κ. Γ. Μπόν
τα, Δ]ντοΰ Δημ. Βιβλιοθήκης. ■ · 

—Εκκλησία (Ό  Εφημέριος).
—Δελτίον Συνδέσμου Ελλήνων Γερμα

νίας.
—Νιοχώρι.
—Στρατιωτικά Νέα.
— Εργατικός Παλμός (Ε.Κ. Λακωνίας).
—Οικονομικός Τύπος.
—Σερραϊκόν Θάρρος.
—Μεσσηνιακή ’Αναγέννησις.
—Τό Μέλλον (Κεφαλ]νίας—Ιθάκης).
—Π ρ ω ΐ α (Κομοτηνής).
— Εθνικός ’Αγών (Λαμίας).
—Όλυμπος (μηνιαία έκδοσις Νομαρχίας 

Λαρίση·).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Τό Επικουρικόν Ταμεΐον Χω
ροφυλακής επιθυμεί δπως θέση 
εις εφαρμογήν νέον σύστημα 
καταβολής τών βοηθημάτων 
πρός τούς δικαιούχους, ήτοι τό 
σύστημα πληρωμής δι’ επιτα
γών .

Παρακαλοϋνται δθεν οί εν
διαφερόμενοι βοηθηματόΰχοι ό
πως υποβάλουν τό ταχύτερον 
Δηλώσεις Διευθύνσεως τής ένε- 
στώσης διαμονής των εις τά 
γραφεία τοϋ Ταμείου : Άθήναι 
Βερανζέρου άριθ . 13 (Τ .Τ . 141) , 
διά τήν ταχείαν καί άμεεον έ- 
ξυπηρέτησίν των, ήτις θέλει έ- 
ξαρτηθή εκ τής εγκαίρου ή μή 
υποβολής τών δηλώσεων.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Λιμάνι τού Μαρόκου 2) Στήν ’Α
μερική καί είναι ή κορυφή Άκονκάγκουα 
(7.040 μ .) 3) Στη  Β . ’Αμερική ό Μισ- 
στσιπή; καί στή Νότιο ό ’Αμαζόνιος 4) 
Σ τά  βόρεια τοϋ Είίξεινου Πόντου 5) 
Καατια Οαλασσα, ’Αράλη καί Βαϊκάλη 
6) Μισσιαυτής, Νείλος, ’Αμαζόνιος, Μα- 
κένζυ καί Γ ιάγκ Τσε Κιάγκ 7) Τή Βουλ
γαρία καί τή Ρουμανία 8) Τή Μεσόγειο 
μέ τόν ’Ινδικό ωκεανό

M v ^ | £ kh

Έσύ εγραψε; πιο; θά πνεόσουν βόρειοι 
άνεμοι; ’ Ελα καθάρισε τώρα. Σέ ζητάνε.
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Η;.;:̂ .ν.,:ϊ.ΐ.ν AND THE MODERN
I y . . .»

P OLI CE
By

JOHN TR IPIS

Gendarmery Captain

t m j , : ’ :
K  ' j

The concept of law enforcement is a 
very ancient calling. As far as we know 
it was originated from the inherent human 
need for selfprotection, freedom and sur
vival. Thus, even the prehistoric man had 
to organise his own life in order to protect 
his rights, that is his life, property and 
honour, and exactly in this lies the ori
ginal concept of Police work of the present 
day.

The Law Enforcement afterwards follo
wed all stages of the evolution of human 
and social life and though it was adjusted 
to the needs of the culture and social 
organisation of each era, it has never 
changed actually its basic mission and scope 
which was always the protection of the 
most valuable human rights through con
trolling the human behaviour and enforc
ing the Laws that demand a certain ge
nerally accepted pattern of conduct in the 
relationships of the people. A person’s 
conduct is usually determined on the one 
hand by what he wants to do and on the 
other by what he is afraid to do. And this 
is exactly the point where Police and the 
public come accross and might not meet 
each other with mutual understanding and 
cooperation. As we explained in our pre
vious articles on human behaviour, the 
conduct and the attitude of each individual 
is first determined by its nature and its 
inherent impulses and other determinants 
that finally form its own personality and 
character.

Besides the basic humans needs and the 
inherent impulses, the human behaviour is 
influenced by the physical and social en
vironment and especially by the existing 
level of culture in each social group that 
defines the nature of the basic ideas and 
practices in regard to such things as life, 
property, honor, religion, law, morality 
etc. The culture in which people live pat
terns their minds and of course their be
haviour, and this is extremely vital in 
order to understand the role of law En
forcement, which is an indispensable ele
ment in preventing or solving a great many 
social problems originating from the hu
man behaviour.

Each individual belongs to a culture 
group that has certain values and ideals 
revealed in law and morality and which 
are enforced either by rewards or by pu
nishments. The attitudes of the individual 
toward these values constribute greatly to 
his personality and his character, and they, 
are formed by his experience in the groups 
with which he is associated and they, in 
turn, determine his pattern of behaviour
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m m u
towards his fellow-members of the society 
in which he lives.

The kind of a person one becomes, 
and so what becomes his real «human 
nature», is clearly a result of social growth. 
Experiences in home, school, church, play
ground, vocation, and all the minor rela
tions and activities of life leave their im
print upon the developing personality of an 
individual. Heredity has determined the 
physical basic, but social experience ac
tually molds the completed human per
sonality that is the sum of those intellec
tual and emotional characteristics which 
constitute one’s behaviour.

Thus social structure, the level of cul
tural development of a society play a basic 
role in the formation also of the general 
patterns of attitudes towards the Law 
Enforcement.

Culture is also extremely important be
cause it determines not only the round 
of our life but also all the generally ac
cepted values and it is the great determi
nant of habit, both in thought and in 
action. The values influence greatly the 
individual’s attitudes that govern his con
duct toward his fellow-members or various 
institutions of society.

Providing that individuals usually differ 
among themselves in their natural, environ
mental and educational background, it is 
natural that they have formed different 
concepts about the values, the ideals and 
the institutions of the society in which live. 
This stands also truer about the Law En
forcement institution, which plays a founda- 
mental role in preserving public order and 
peace and protecting the basic and most 
valuable rights of the citizens.

Police work today, while still basically 
a law enforcement calling, is quite dif
ferent from what it was as recent a time 
as fifty years ago. The concept of the 
Police vocation has greatly expanded, 
now embracing many fields of human ac
tivity.

This is not strange, since a multitude 
of social changes have occured during the 
technological era we are living, which 
have affected almost all facets of human 
life. The Police have not only been in
cluded in these changes but have, in many 
ways, helped bring them about.

A main difference in today’s police opera
tion over yesterday’s is the great emphasis 
on miscellaneous public services. Today, 
a Police Officer may be called upon to 
do anything related to public safety while, 
at the same time, bearing the sole respon
sibility for dealing with the criminal. The 
police Officer’s duty then was to arrest 
the criminal. If he did that, he felt that 
he had done all that was expected of him 
and the public was satisfied and happy 
about it. Many wellmeaning citizens still 
cling to the notion that Police Officers 
are, exclusively, «thief-takers» yet, in
consistently, these same people, with the 
telephone literally at theire elbows, will 
call a Police Officer in almost any emer
gency or even any family dispute.

Although the today’s Police work falls, 
broadly, into five major categories, that is : 
Preservation of public order and Peace; 
Protection of life, property and honour; 
Prevention of crime and traffic accidents; 
Enforcement of laws and arresting of 
offenders and recovery of property, the

modern way of life has created an inu- 
merable range of other minor duties which 
it is impossible to be mentioned here but 
they are so important in the overall life 
of the modern society in which the Police 
occupy a very eminent position for without 
peace and order it cannot be any pro
gress and welfare. For this reason, the 
Police should render their service very 
effectively and should always be adhe
rent to the ideals and principles of their 
so important vocation in order to be able 
to perform their duties in the most out
standing way.

But, how the police will succeed in it? 
How then will meet the difficulties that 
their most difficult and delicate mission 
presents ?

The answer to these two questions, al
though not so easy, it is the only solution 
of the problems the police are met in 
performing their duties. Although Law 
Enforcement was established by the so
ciety itself and recognised as an indispen
sable prerequisite for the peacefulness of 
social life, still because of the peculiar 
nature of its mission, and especially, if 
it is not performed in the proper way, 
creates a justified resentment on the part 
of the public it serves.

The police Officer’s duty is a parti
cularly difficult one, because it symbolizes 
law and order, restraint and authority. 
The average citizen deslikes being told 
what to do and the inconvenience of obey
ing a great deal of different rules and 
regulations. He is controlled in how he 
will live in his neighborhood, how he will 
drive his car, how he will act towards 
others etc. All of this builds up a feeling 
of resentment which must be smoothed 
out with carefully planned techniques of 
good judgement, tact, courtesy, and wi
thout undue display of authority.

For this reason Police should always 
catch up with the changing concept of 
police work and then should always try 
to raise their vocational level according 
to the increased demands of the modern 
way of life, and according to their status 
as the official representatives and custo

dian of Law. They should, first of all, 
recognise the meaning and beauty of law 
and the fact that law is not something 
to restrain human pleasures or human 
rights, but, rather, it is something de
signed for the protection of rights and 
for the common good and welfare.

Having such a concept and apprecia
tion of law, they should be a model of 
perfect conduct themselves, and show their 
appreciation of the law by never deviating 
in the slightest respect and the protection 
of human rights. They should have the 
concept that criminals whether born or 
made by the circumstances or other causes, 
are victims that should be always treated 
in the most human way. Punishment should 
never be vindictive because punishment 
is never really effective unless it is appre
ciative as such by the criminals. It should 
therefore be something medicinal, some
thing designed to help and rehabilitate 
the law violator. It is not simply something 
to deter him from further criminal activi
ties, but it is something that must take 
himself, and thereby become a better 
citizen.

The today’s Police Officers should be 
full aware and absolutely conscious of this 
high calling, their ideal social role, in 
order to be successful in performing their 
most important duties.

Thus, we can say, that the success of 
the Police . depends primarily on their 
concept of the Law Enforcement function 
and upon their attitudes toward the pu
blic they serve on the one hand, and on 
the attitudes of the public toward Law 
Enforcement representatives on the other.

For this reason, it is imperative that 
Police should work out procedures to 
avoid public resentment, to develop the 
concept of public good will and mutual 
understanding and cooperation by keeping 
the public advised of regulations and po
licies, as well as the reasons for their 
adoption. In order to succeed in the above 
mentioned objectives the police should 
reach the brightest standard of professional 
quality, which will be effected by careful 
selection of their men; By systematic anp
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continuous training; By forming most 
effective operating policies and finally by 
constant and strict supervision. Selection 
of recruits, of course, is the foundation 
of the building of any organisation. One 
must find the best men in order to develop 
them into the kind of Police officers who 
could stand the heavy load of the so dif
ficult and complicated Law Enfercement 
mission. They should have an adequate 
educational background in order to ab- 
sord the kind of training necessary to 
make them able to respond to the increased 
demands of the complicated problems of 
the modern life, and develop the kind of 
competence that will give them confidence 
in the performing of their job, because 
there is nothing that inspires confidence 
in the public so much as confidence in the 
police officer who is dealing with the pu
blic. This is the only way of establishing 
good reputation of the whole police Force, 
because the reputation of a Police Force 
is nothing but the total of individual per
formance and reputation of its members.

Thus today’s police officer should have a 
thorough knowledge of his duties, the 
ability and the willingness to correctly apply 
ing this knowledge and experience, and 
of course to accept the full responsibility 
of his position and discharge that respon
sibility in such a way that no discredit 
reflects him or his Police Force.

For this reason and since the Police 
Officer in his daily performance of his 
duties constantly deals with human beings 
and human psychology and since human 
beings are different, he should have a 
thorough understanding of human nature 
and not only this but also he should be 
master of human relations process in order 
to be able to avoid any public resentmen- 
tand to develop public good will for mutual 
understanding cooperation.

The modern Police officer should tho- 
rougly understand the psychological phase 
of his job and the role that he plays in 
the overall human relations program of 
his department, which is the only answer 
to the problems of Law Enforcement 
profession.

i

The modern Police Officer works today 
under one great handicap. His efficiency 
in judged by the absence of trouble or of 
problems of any kind, that is crime, traf
fic accidents etc. But this is a negative 
phenomenon. Because when things are 
quiet and peaceful no one thinks of the 
Police. It is only when something happens 
that people start shouting «what the Police 
are doing?». The Public littjp realizes the 
tremendous potential for crime, traffic ac
cidents and disorder that is ever present 
and that it is always kept largely under 
control by the preventive activities of the 
police authority. This explains then why 
the police are more often the targets of 
back-bats than the recipient of thanks and 
gratitude. Besides this the police today 
work under many other disadvantageous 
circumstances. He deals in 90 % of the 
time of his duties with abnormal people. 
Because the moment a Police Officer 
waves, for instance, a traffic violator to 
the side road, that person is no longer 
normal. He is either antagonistic or on 
the defence, or he is swered to death. 
It takes a great deal of understanding 
on the part of the police officer to deal 
with him. An apprehended criminal is 
not normal, because he is under a great 
deal of tension and stress.

Dealing with people under adverse circum
stances is the normal situation of the law 
enforcement profession, and this requires 
a great deal of understanding and ability 
in how to deal with them.

Besides this, the police have usually a 
peculiar kind of monopoly. There is no 
other person to whom the public may 
turn for help and protection or any kind 
of information. This is the reason why 
police officers have to develop to the very 
highest point their ability to render the 
kind of service that the public has a right 
to expect from them. In case that the 
Police Officers do not satisfy the expec
tations of the public they are not justifying 
the reasons for their existence as guar
dians of law and peace, and of course, they 
lose not only the confidence of the public 
in them, but also the mutual understanding

and cooperation, which is an indispensable 
prerequisite for the Police’s success and 
effectiveness.

To overcome ail these handicaps the 
police should initiate a well planned Human 
Relations programm which should be sy
stematically applied 365 days a year, 24 
hours a day.

A Human Relations program should 
simmer from the top leader to the bottom 
and boil up from the bottom to the top 
with all personnel. No one is exempted 
from this program. Each police officer 
should be an asset to the police Force 
from, the human relations standpoint, and 
he should share the load of applying it.

Since the Human Relations Program 
starts from the Leader, he must be a 
personality inspiring absolutely the spirit 
of human Relations and set up policies 
strictly based on the golden rules of di
recting human beings in treating human 
beings in the most effective human way. 
Since the Police Leader’s funadamental 
responsibility is to get work done through 
people, and since he can achieve this only 
by successfully influencing the behaviour 
or the human beings to whom work has 
been assigned, it follows that the leader 
must be thoroughly acquainted with the 
forces and factors that cause and influence 
human behaviour. He must know and 
understand the basic principles, concepts 
and techniques of human relations and 
the ability to apply them in the most 
effective way, because the key to success
ful leadership is human relations process. 
Besides this the Leader must be adaptive 
and flexible. As the situation changes 
whether it be from minute to minute, 
he should be able to change also his style 
of leadership. And morever, he should 
be cognizant of both his style of leader
ship and the impact of that style on the 
behaviour of others, because the leader’s 
efforts to influence the behaviour of people, 
which is his fundamental and understanding 
of the nature and process of leadership.

He should improve his ability to change 
the behaviour of others and he should 
first and foremost change his own be
haviour.

He must be able to adapt and adjust 
to every situation, and also be able to 
perceive and understand the needs of hu
man beings and the myriad of situations 
with which the Leader will be faced every
day, and the flexibility to adapt and ad
just to earch situation so that the style 
or approach to leadership that is demanded 
or warranted by the situation, can be 
manifested.

The Leader of a Police Force should 
consider the Human relations program as 
his major activity, not as an end, but as 
a means to an end, that is, the success 
of the police mission is serving the public 
that entrusted them with the authority to 
safeguard the most valuable rights of man. 
This program should include all phases 
of police activities based on efficient per
formance of every member of the Police 
through public cooperation and invitation 
of suggestions for improved services. The 
Human relations program should be the 
major subject in the training program of 
police schools and all personnel should 
under-stand and acquire the above men
tioned qualities of their leader. Because
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each police officer in a broader sense is, 
but a leader in performing of his duties 
and he should practice human relations in 
the most human, honest and correct way, 
and share his part in the overall program 
of the police Force to which he belongs.

The application of a sound human re
lations program requires high caliber of 
Police Officer and strict supervision of 
every minor detail of his activities.

The basic requisites for a sound Human 
relation program are the following. Po
lice officers should learn how to under
stand people and how to influence their 
behaviour. This is the most vital point, 
not only looking at it from the standpoint 
of Human relations, but from the stand
point of building goodwill and confidence 
which brings mutual understanding and 
cooperation.

They must be first of all human and 
they must realize, that people differ and 
there are as many kinds of mentalities in 
a society as there are individual citizens.

They should not miss a chance to really 
learn to know the people. The time and 
effort required will always result in a 
keener insight into individual problems 
and develops the ability to recognize the 
places where a little help volunteered at 
the easy signs of trouble may save a situa
tion which would be irretrievable. They 
should not only learn how and why people 
act, but also how to adapt and adjust 
their behaviour to every situation and 
master the techniques of the «getting along 
ability» with every kind of citizen under 
any circumastances and conditions.

They should develop not only their per
sonality to the ideal model of their most 
important mission as representatives of 
law but also all necessary requirements 
and abilities to inform people about their 
role, to enlighten, to convince, to im
press, to excite and actuate them in the 
proper way, in order to contribute in solv
ing the various social problems that plague 
theto-days society.

Since their job is to sell nothing else 
but services to the public, they shoulde 
develop all necessary requirementsnad 
abilities of good salesmanship as well,
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and apply always the saying «Politeness 
is to do and say the kindest thing in the 
kindest way.»

Maintaining good relations with the 
citizenry they serve is a vital duty of the 
Police today. This duty is not so easy 
for the Police maintain a more or less 
constant restraint on people. The Police 
frequently require them to do things which 
they do not especially want to do. Neither 
of these tasks is dischargeable by the 
Police without the willingness and coopera
tion of the public.

The Police depend absolutely upon the 
public for the first cry of warning, for the 
complaint, for identification of culprits, 
for the security of necessary evidence in- 
every criminal case, and for the witnesses 
necessary for persecution. The Police de
pend upon the citizens for the necessary 
cooperation in every facet of their activities 
and duties and for this reason they must 
accept and believe in the necessity for 
good Public relations.

It is beyond any doubt that the Police 
Relations are at the very root of Police 
efficiency for they engender the kind of 
public understanding and cooperation which 
must have in order to function effectively 
and successfully.

Public Relations have today a direct 
bearing on the character of life in a city 
and on the community’s ability in general 
to maintain peace order and stability and 
to solve its various social problems. At 
the same time the Police’s capacity to 
deal with crime and traffic accidents de
pends to a large extent upon their rela
tionships with the citizens.

The first step toward an effective public 
relations program is for the Police to 
realize the need, take initiative and lead 
the citizenry to a greater understanding 
of their social problems and their obliga
tions and rights. And, undoubtedly, there 
is no other Public Agency to provide this 
leadership, than the Police, for the modern 
Police is consisted of highly skilled and 
talented Officers who can provide the 
leadership necessary to rally the commu
nity into a cohesive unit and create the 
necessary mutual understanding for a

closer cooperation in solving all kinds of 
social problems, such as crime, traffic 
accidents etc.

An effective Police Public Relations 
program must begin always with the man 
on the beat, the Patrolman, and it must 
not falter at any level upward to the top 
man, the Chief. At each level of 
the Police Echelon must be talented 
Officers with igh leadership qualities that 
will stimulate a cooperative program and 
inspire enthusiasm in applying it. The 
public relations program must be devoted 
primarily to informing and educating the 
public and in changing long standing at
titudes regarding the law Enforcement and 
the responsipility of the people in pre
venting and combatting crime, accidents 
and disorder.

These programs cannot be turned off 
and on like a light switch. They are based 
on a ceaseless effort to improve all kinds 
of police activities. The responsibility in 
this respect rests upon each individual 
Police Officer form the Top man to the 
bottom. Just as the chain is as strong as 
its weakest ink, so also the public re
lations of the Police is as strong as its 
weakest public relations - minded Officer. 
This means that every Police Officer 
should be personally aware of the pro
blems involved in his actions and he must 
thrive always to improve his own personal 
community relations and effectiveness in 
pefiorming his duties.

The Police occupy a position of sub
stantial importance in the maintainance 
of Law and Order in a State. This func
tion cannot be performed without the sup
port of the citizens, the policy makers 
and the Courts. In the effort to avoid 
the improper use of the police power, too 
often the citizens ignore the importance 
of the Police Officer on his round, or 
subject to their call in time of need, at 
all hours of the day or night. The citizens 
assume that he is at his post of duty and 
if he falls for temptation, if he lacks the 
skill to perform his varied and most com
plicated duties, or even, if he fails to show 
proper courtesy when he informs the people 
of a violation of the law, Law Enforcement
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fails, and the failure is charged to the 
entire Police Force he belongs to.

Police Public Relations is a dailly 
challienge; it is a 24 hours calling; it is 
a 365 days objective which is accomplished 
by each individual Police Officer and 
through the team-work of the entire Police 
personnel, from the Chief down to the 
Patrolman. Only this way public resent
ment can be avoided, public good will can 
be developed and mutual understanding and 
cooperation can be created, cultivated and 
preserved.

There is no other way to achieve these 
goals, but only if each.individual Police 
Officer is absolutely and thoroughly aware 
and conscious of his basic and most im
portant obligations towards his vocation, 
the Public it serves and the State as well, 
that is :

— His duty to serve Mankind generally 
and the citizens rather than himself, in
dividuals or any other group.

— His duty to prepare himself as fully 
as practicable for this kind of social and 
public service which is the basis of the 
society’s happiness and welfare.

— His duty to work continually to im
prove his abilities and skills by all measn 
available which willheip him in performing 
his duties in the best way.

— His duty to employ full skills at all 
times regardless of personal gain, com
fort or safety and to at all times and cir
cumstances assist every other of his colle
agues and citizens upon demand.

— His duty to zealously guard the ho
nour of his vocation by living exemlpary 
life publicly and privately, recognizing 
that injury to a group - serving society, 
injures society as well.

— His duty to give constant attention 
to the improvement of himself, of self - 
discipline recognizing that he should be 
always master of himself in order to be 
servant of others, since «he who serves 
best profits most.»

The Police themselves, each indi
vidually and altogether as a whole, are 
the basic factors in molding up the atti
tude of the public towards the Law En
forcement and they should therefore di
rect all effort and pain in creating and 
bulding up the necessary favorable public 
attitude in order to be successful in their 
highly important mission of securing pu
blic order and peace. Each individual Of
ficer must understand absolutely that the 
essence of a correct attitude is the «wil
lingness to serve the public» in the most 
efficient and polite way.

The Police Officer has a great deal of 
opportunities to prove that he is offering 
to the public an immensely beneficial so
cial service, such as in being helpful at 
any time, in finding relief for the desti
tute, in tracing missing persons, in smoo
thing out family quarrels, misunderstand
ings and estrangements of every kind, in 
preventing juvenille delinquency, crime and 
especially traffic accidents, in supplying 
all kinds of useful and valuable informa
tion, in furnishing assistance at any cir
cumstances etc.

The Police Officer is undoubtedly a 
symbol of Law and Order and as repre
sentative of the State must have the gift 
of seeing himself as others see him. He 
cannot take his appearance for granted; 
he cannot afford to assume that he creates

a favorable image. His appearance and 
conduct in general must be a measure of 
excellence; and he should always remem
ber that he is on parade at all times during 
his tour of duty and that the eyes of the 
public are constantly upon him. Actually, 
he is technically never off duty, for even 
when he is off his regular duty, still the 
public’s eyesare always upon him, since he 
is a distinguished person in his neighboor- 
hood. In other words, whether on or off 
duty, his actions play always a vital role 
in building up a favorable image for the 
entire Police Force and consequently in 
molding up the Public’s attitude towards 
the Law Enforcement vocation in general.

To this end the Police should always 
keep the public informed about their acti
vities, policies and methods. Informing the 
public is an important duty of the Police, 
because the public is entited to know how 
the Police work and what they are doing. 
Failure in Police tasks is frequently trace
able to a lack of public support arising 
from citizen misunderstanding of police 
purposes.

It is beyond any doubt that the informed 
citizen is nearly always very cooperative 
because he understands the need for the 
police control, the purpose of the laws and 
regulation and the various reasons for po
lice policies and procedures and in con-
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— Developing and maintaining complete 
support and cooperation of the public.

— Insuring the effectiveness of the Po
lice Services by encouraging complete 
cooperation of the Police Officers for the 
mutual benefit.

— Striving for full coordination of effort 
in all relationships with the public and 
other Public Agencies.

— Considering law enforcement job an 
honorable proffession and at recognising 
in it an opportunity to render a worthwhile 
service to society.

— Being always courteous and recognis
ing the responsibility of public servant 
giving prompt assistance and information 
when demanded.

— Administering the law in absolute 
justice and in impartial and reasonable 
manner.

— Gaining a better understanding of 
one’s self by broadening and sharpening 
the sensibility to the feelings of others.

— Developing respect for others and 
accepting bona fide criticism.

— Establishing the belief that «kindness 
is not a weakness but a great virtue and 
offering services to the public is the most 
kind work.»

— Treating the public in the most human 
way and with a clinical approach that is, 
being sympathetic and understanding as 
if seeking a cure for illness rather than 
to blame or make accusations as to motives.

This task, as every one can see, is not 
at all easy. It is not only hard and most 
difficult but it requires time and constant 
effort of all members of the Police 
Force who should devote themselves to 
this purpose. No one is excluded from 
it. Each bears the same responsibility from 
the top to the bottom and nobody will 
ever enjoy the vocational recognition and 
respect unless he is actively and since
rely devoted to effectively performing his 
duty towards society and his Agency and 
shares his part in making the public re
lations program successful. Modern times 
demand it. There is not time for compla
cency. The sooner we join this effort the. 
better for all of us.

CAPTAIN JOHN TRIPIS

sequence he complies more readily with 
laws and assist also the police in the so
lution of the police problems.

The public relations program regarding 
the purpose and justification of police 
practices and procedures should not only 
intend to promote public support but it 
should also aim at educating the public to 
cooperate in the most effective manner 
with the Police, in preventing crime and 
accidents and in keeping the public peace 
and order in general. More ever the Po
lice should always welcome honest and 
sincere criticism based on truefacts, since 
the active interest and participation of 
citizens in matters of police interest is a 
resource so vital to the success of Police 
programs and it should, therefore, make 
deliberate efforts to arouse, promote and 
maintain public concern in their activities. 
The solution of most police problems 
which as a rule are generally complicated 
and community-wide in scope, involves in
fluencing the public attitudes, which can 
only be molded, directed and controlled 
by the force of the public opinion.

Building respect for the Police is a 
necessary prerequisite for developing re
gard for faw and order. This should be 
the primary objective of any Police Force, 
if it wants to win public acceptance and 
good reputation which stems from the 
improved efficiency of each Police Officer 
who is representing the whole Police Force. 
Because every Police Officer is a valuable 
link in the whole process of the public 
telation program and when every one of 
rhem does a good job, then we can say 
we have succeeded in having good public 
relations.

Public Relations is a way of life today. 
It is a means of interpreting the perso
nality of our Police Force. It is our atti
tude toward people as reflected in our 
services offered to then every day. It is an 
intangible Hring that produces very tangible 
results in the Police work, if it is con
ducted properly. Actually the quality of 
the Police Public Relations determines 
the quality of their overall performance.

The Police need win, by all means, the

confidence of the public they serve. The 
question of public confidence is so important 
today that every Police Agency should 
consider most seriously, if they are going 
to serve the public to the best of their 
ability. The Police may train their mem
bers, they may improve their equipment, 
they may increase their Staff, they may 
become completely competent in the way 
they perform their duties, but surely they 
will continue losing their battle against 
police problems until such time as they 
have earned and enjoy the full and con
scious support of the public they serve. 
This is the prime need for the modern 
Police and this must be earned by all 
means.

But how the Police will earn the public 
confidence, they need so much? There is 
no other way than the developing of Pu
blic relations minded Officers through a 
strict code of highly elevated of Human 
Relations ideals aiming at :

— Elevating the standing of the Police 
vocation in the public mind and at streng
thening public confidence in law enforce
ment.

— Encouraging law enforcement officers 
to fully appreciate the responsibilities of 
their office.

8


