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Τά Χριστούγεννα είναι γιορτή 
των παιδιών, έπειδή στήν άδολη καρδιά 
τους φωληάζει πάντα θερμή, άσβεστη, 
πεντακάθαρη ή άγάπη. Ή  Ελληνική 
Χωροφυλακή μέ τήν ευκαιρία τών Χρι
στουγέννων ώργάνωσε στις Σχολές της 
ειδική συγκέντρωση γιά τά παιδάκια 
τών όπλιτών, παρουσία τής Άνωτάτης 
ήγεσίας της. Έτσι, μέ τήν φαντασμαγο
ρία μιας πανηγυρικής συγκεντρώσεως, ό 
Έλλην Χωροφύλαξ μαθαίνει στό παιδί 
του τήν συντήρηση καί διαφύλαξη 
τών θρησκευτικών καί έθνικών παραδό
σεων τής φυλής.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ κ. ΑΡΧΗΓΟΥ
*Επί tj π£ώτ| του έτους

’Αξιωματικοί,  ’Ανθ/σταί,  'Οπλϊται καί Πολιτικοί υπάλληλοι
Μετ’ όλίγας ώρας τό 1972 θά άνήκη πλέον ε ι ς  τό παρελθόν, θά είναι  μία ακόμη 
στιγμή ε ι ς  τάς άπείρους στιγμάς της αίωνιότητος.
'ίστάμενοι ε ’ις τό μεταίχμιον τούτο του χρόνου, άναπολούμεν μεθ’ ίκανοποιήσεως 
τό άπελθόν έτος καί προσβλέπουν τόν Νέον ενιαυτόν μετά δεδικαιολογημένης α ί -  
σιοδοξίας .  *Η αισιοδοξία μας ερείδεται  επί τής μέχρι τούόε επιτυχούς πορείας  
μας καί η αισιοδοξία πηγάζει έκ του γεγονότος ότι of οιωνοί διά τό μέλλον ε ί 
ναι ά ρ ιστο ι .
Καί όντως τό διαρρεΰσαν έτος ,  χάρις ε ί ς  την ακαταπόνητου εργατικότητα, την 
συνεχή καί επίμονον προσπάθειαν καί τήν υψηλήν συναίσθησίν σας περί του καθή
κοντος υπήρξε λίαν γόνιμον ε ί ς  επιτεύγματα.
‘Η Δημοσία τάξις καί ’Ασφάλεια διετηρήθη ε ίς - λίαν ευχάριστου σημεΤον καί ή 
χώρα μας άνεγνωρίσθη διεθνώς ως "δασις" γαλήνης έν μέσψ τή^ ^ιαινομένης καται-  
γίδος τού αναρχισμού. Τό γεγονός τούτο ε ίχ εν  ώς συνέπειαν αφ’ ένός μέν τήν ε -  
δραίωσιν ε ί ς  τόν "Ελληνα αστόν τού αισθήματος τής άσγαλείας,  βασικής προϋπο- 
θέσεως πάσης προόδου καί άφ’ ετέρου τήν προσέλκυσιν ε ι ς  τήν χώραν μας τριών 
εκατομμυρίων επισκεπτών, τούς δποίους διευκολύνατε μετά τής έμπρεπούσης εύγε-  
νείας  καί καλωσύνης καί εδιδάξατε ότι οί κάτοικοι τής μικρας ταύτης λωρίδος 
τής γής εξακολουθούν νά πιστεύουν καί νά σέβωνται τόν "Ανθρωπον.
’Η Δημοσία υγεία ,  ή αγορανομία καί ή έξασφάλισις ομαλών συνθηκών κυκλοφορίας 
ε ί ς  τάς οδούς επέσυραν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν σας. Καί ε ί ς  τούς τομείς τού
τους τάς προσπαθείας σας έστεψεν ή επ ιτυχία .  ’Εξ άλλου δ πολίτης ησθάνθη λίαν  
ευεργετικήν, ε ί ς  πασαν περίπτωσιν,  τήν συνδρομήν καί συμπαράστασίν σας καί 
κατέστη συνείδησις ε ί ς  τούτον ότι δέν αποτελείτε μόνον τόν άμείλικτον διώκτην 
τού παραβάτου των Νόμων, αλλά καί τόν ανυποχώρητου Υπερασπιστήν τού δικαίου.
Γενικώς ε ί ς  όλους τούς τομείς τής πολυσχιδούς δράσεως τό Σώμα άνεδείχθη άξιον 
των περιστάσεων καί έδικαίωσε πλήρως τάς προσδοκίας τού ^Ελληνικού λαού καί 
τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως.
Διά τό έπιτελεσθέν τούτο έργον σας εκφράζω τήν άκραν ευαρέσκειαν καί τά θερ
μά μου συγχαρητήρια. Εύχομαι δέ καί ελπίζω βασίμως ότι καί τό άνατέλλον νέον 
έτος θά αποβη εξ Ισου καρποφόρον, έπ’ ώφελείφ τού μοχθούντος ‘Ελληνικού λαού 
καί τού έθνους.
Μέ τάς παροτρύνσεις αύτάς απευθύνω πρός υμάς καί τάς προσφιλείς σας οίκογε-  
νείας τάς πλέον θερμάς καί εγκαρδίους εύχάς μου, ίνα διέλθητε τό νέον έτος 
εν ύγείςι, χαρφ καί εύτυχί^:.
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Στιγμιότυπο από τήν Χριστουγεννιάτικη έορτή στις Σχολές Χωροφυλακής γιά τά παιδιά τών οπλιτών της 
Είναι ή ήμέρα πού οί μεγάλοι τήν άφιερώνουν στους μικρούς.



Ταχιά ταχιά ’ν’ αρχιμηνιά, ταχιά ’ν’ αρχή τοΰ χρόνου, 
ταχιά ’ν’ οπού πορπάτηξεν ό Κύριος στον κόσμο 
κ’ έβγήκεν κ’ έχαιρέτηξεν όλους τσοί ζευγολάτες.
Ό  πρώτος πού χαιρέτηξεν ήταν άγιος Βασίλης.
—Καλώς τά κάνεις, Βασίλειό, καλό ζευγάριν έχεις.
Καλό τό λές, άφέντη μου, καλό καί βλογημένο, 
όπού τό βλόγα ή χάρη σου μέ τό δεξό σου χέρι.
Τό μαύρο καί τό μεσισσό, πού ’ναι στεφανοκέρι.
—Πευκένιο ’ναι τ’ άλέτρι σου, δαφνένιος ό ζυγός σου , 
τ’ άπανωζεύλια τοΰ ζυγού βασιλικού κλωνάρι.
Πές μου νά ζήσης, Βασίλειό, πόσα μουζούρια σπέρνεις; 
—Σπέρνω σταράκι δώδεκα, κριθάρι δεκαπέντε, 
ταγή καί ρόβι δεκοχτώ, κι’ άπό νωρίς στο στάβλο.
Μ’ άλήθεια κάτω στό γιαλό, κάτω στο περιγιάλι, 
μουζούρι στάριν ήσπειρα μέ τό πλατύ πινάκι, 
κ’ έκειά τό ’νεργιαστήκανε λαγούδια καί περδίκια.
Στένω πλακάκια γιά λαγούς, βροχάδες γιά περδίκια, 
μούδέ λαγούδια έπιασα, μούδ’ έρημα περδίκια, 
κ’ έθέρισα κι’ άλώνεψα κ’ ήκαμα χίλια μόδια, 
καί τ’ άποκοσκινίδια μου χίλια καί πεντακόσια, 
καί τ’ άλλα δέν έμέτρησα, γιατ’ ό Χριστός έπέρνα.
Κ’ έκειά πού στάθηκ’ ό Χριστός, χρυσό δέντρον έβγήκε, 
κ’ έκειά, πού παραπάτησεν, ώρια, πανώρια βρύση, 
καί παν οί πέρδικες νά πιοΰν μέ όλα τά πουλάκια, 
μέ όλα τά πετούμενα καί τά περιστεράκια.
Παίρνουν νερό στά νύχια ντως καί μόσκο στά φτερά ντως 
καί ραίνουν τόν άφέντη μας τον πολυχρονισμένο.

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Δ Η Μ .  Β.  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η  
Τακτικού Καθηγητοΰ 

Πανεπιστημίου 'Αθηνών

Από τά μέσα τοΰ πρώτου π.Χ. 
αίώνος ή πρώτη Ίανουαρίου έθε- 
σπίσθη ώς π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά .  Διά 
τοΰτο έκτοτε αυτή ιδιαιτέρως έπα- 
νηγυρίζετο. ’Επί τοΰ Σευήρου ’Α
λεξάνδρου έθεωρεΐτο μία των πέντε 
έπισήμων εορτών τοΰ ρωμαϊκοΰ 
έορτολογίου. Έκ τούτου ’Ιωάννης 
ό Λυδός εις τό βιβλίον του «Περί 
μηνών» γράφει: «ή δέ πρώτη τών 
καλενδών εορτή Ρωμάίοις σεβα- 
σμιωτάτη». Κατά τόν τέταρτον 
Χριστιανικόν αιώνα ό Λιβάνιος 
λέγει ότι ή τών Καλανδών τοΰ 
Ίανουαρίου έορτή ήτο διαδεδο
μένη εις ολόκληρον την έκτασιν 
τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας. Οί 
βυζαντινοί καί οί μεταβυζαντινοί 
"Ελληνες, παραλαβόντες άπό τούς 
Ρωμαίους, έώρταζον καί έορτά- 
ζουν μέχηι καί τής σήμερον τήν 
πρωτοχρονιά, ήτις προσέλαβεν εις _ 
τήν συ -είδησίν των έτι ιδιαιτέραν
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σημασίαν, διότι κατ’ αύτήν έορτά- 
ζεται καί ή μνήμη ένός των μεγα- 
λυτέρων Πατέρων τής Ελληνικής 
’Ορθοδοξίας, τοΰ 'Αγίου Βασιλεί
ου, όστις προσφέρει τήν ευλογίαν 
τήν όποιαν ό καθείς κατά τήν 
άρχήν μιας νέας χρονικής περιό
δου αναμένει καί ελπίζει από τόν 
Θεόν.

Εις τήν γλώσσαν των Ελλήνων 
τής Καππαδοκίας καί τοϋ Πόντου 
ό μήν ’Ιανουάριος λέγεται Κ α - 
λ α ν τ ά ρ ι ς ,  Κ ά λ α ν τ α  δέ ή 
πρώτη τοΰ μηνός τούτου. Μέ τήν 
λέξιν αύτήν καλούνται εις όλην 
τήν Ελλάδα καί τά κατά τήν πα
ραμονήν τής πρωτοχρονιάς μδό- 
μενα εύχετικά άσματα. Παιδιά ή 
καί ενήλικες γυρίζουν άπό οικίας 
εις οικίαν καί τά τραγουδούν. 
Είς χεΐρας των κρατούν άλλαχοϋ 
μέν μήλον ή πορτοκάλι, άλλαχοΰ 
δέ χάρτινον καράβι μέ χαρτίνας 
ταινίας ή άστρον άλλοτε κρατούν 
χλωράν ράβδον κρανιάς ή άλλου 
σκληρού δένδρου, μέ τήν όποιαν 
κτυποΰν είς τήν ράχιν τούς ένοι
κους, ένώ τραγουδούν κάποιο εύ- 
χετικό τραγούδι.

Δέν θά κάμω λόγον διά τό πανελ
ληνίους γνωστόν δημώδες $σμα 
«"Αγιος Βασίλης έρχεται άπό τήν 
Καισαρεία
βαστςί εικόνα καί χαρτί, χαρτί καί 

καλαμάρι__ ,
είς τό όποιον παρουσιάζεται ώς ό 
άνθρωπος τών γραμμάτων, ούτε 
διά τά άκολουθοΰντα μετά τούτο 
ποικίλα εύχετικά καί έπαινετικά 
τραγούδια, τά όποια άπευθύνονται 
πρός τόν νοικοκύρην, τήν νοικο
κυράν, τήν άρραβωνιασμένην, τόν 
τυχόν ξενιτεμένον γιό, τόν ιερέα, 
τόν διδάσκαλον κ.ά, άλλά διά 
τό άσμα, τό όποιον γνωρίζει τόν 
"Αγιον Βασίλειον ώς ζευγολάτην 
καί άπαντά είς νήσους τοΰ Αιγαίου 
(Λήμνον, Λέσβον, Σάμον) καί είς 
τούς "Ελληνας έκ τών Κυδωνιών 
καί τής Καππαδοκίας τής Μικρά, 
’Ασίας.

Τό «κ α λ ά ν τ ι σ μ α» γίνεται 
κατά τό πρωί τής πρωτοχρονιάς, 
Ούτως είς τά περίχωρα τής έν 
Θράκη Άδριανουπόλεως τά ήλι- 
κίας 12—15 έτών παιδιά τήν πρωί
αν τής πρωτοχρονιάς έγύριζαν τά 
σπίτια μέ κλάδον κρανιάς (σούρ- 
βαν) καί «έσούρβιζαν», δηλαδή 
έκτυποΰσαν τόν νοικοκύρην καί 
τούς άλλους οικείους είς τήν ράχιν 
άπαγγέλλοντα ρυθμικώς:

Σέ πολλά μέρη τής Ελλάδος ή Πρωτοχρονιά έορτάζεται 
μέ γενικούς πανηγυρισμούς στούς όποιους βέβαια, μετά 
τό ώραΐο δημοτικό τραγούδι, τήν πρώτην θέσιν κατέχουν 
οί τοπικοί χοροί!



«Σούρβα, σούρβα 
γερό κορμί, γερό σταυρί.
Σάν άσήμι, σάν κρανιά 
κί τ’ χρόν’ γοΟλοι γιροί 
κΐ καλόκαρδοι!»

Είς τήν Σινώπην τοΰ Πόντου, 
μόλις έξημέρωνε τήν άρχιχρονιά, 
«σκοτεινά—σκοτεινά άκόμη, ένα 
κορίτσι έπαιρνε ένα κομμάτι δάφνη 
κ έπήγαινε στά συγγενικά σπίτια 
νά καλαγγιάση τό ότσάκι. "Επρεπε 
νά πάη πρώτη ν’ άνοιξη αυτήν τήν 
πόρτα. Πήγαινε ίσια στό τζάκι, 
έρριχνε τή δάφνη μέσ’ στή φωτιά 
καί καθόντανε κ’ έλεγε: Καί τοΟ 
χρόνου καλές δουλειές. Οί άνθρω
ποι τοΟ σπιτιοϋ έκαλάγγιαζαν τό 
κορίτσι, δηλαδή τοΰ έδιναν ένα 
πορτοκάλι, πού είχαν καρφώσει 
έπάνω ένα δίγροσο ή πεντάγροσο, 
τοΰ έδιναν καί γλυκά καί φροϋτα».

'Η χρήσις τής δάφνης κατά τήν 
πρωτοχρονιά ήτο συνήθης καί εις 
τούς Ρωμαίους, οί όποιοι έκρέμων 
άπό τάς θύρας καί τά πρόθυρα 
των οικιών των κλάδους έξ αυτής 
καί έξ άλλων δένδρων ή θάμνων 
ή έξήρτων στεφάνους άπό άνθη. 
Οί βυζαντινοί διετήρησαν τοϋτο, 
διότι ό Λιβάνιος λέγει ότι κατά 
ιήν πρώτην Ίανουαρίου «δρθρου 
ΰποφαινομένου καί άλεκτρυόνος 
φδοντος οί μέν κοσμοϋσι δάφνης 
τε κλάδοις καί έτέροις εϊδεσι στε- 
φάνωντά έαυτών έκαστος πρόθυρα».

Τό ώς άνω χάρτινον καράβι, 
πού κρατούν τά παιδιά, ένθυμίζει 
τό πραγματικόν πλοϊον, τό όποιον 
κατά τήν έορτήν των Άνθεστηρίων 
είς τάς άρχαίας ’Αθήνας έφέρετο 
έπί τροχών, έπαναφέρον τόν Διό
νυσον, τόν θεόν τής βλαστήσεως.

Τό έθιμον τών κτυπημάτων μέ 
χλωρούς κλάδους κρανιάς ή άλλων 
δένδρων ή θάμνων είναι ευρύτατα 
διαδεδομένον είς τήν Εύρώπην καί 
είς άλλους τόπους, ώς είς τήν Νό
τιον ’Αμερικήν, τάς ’Ινδίας καί 
άλλαχοΰ, έπεκτεινόμενον καί είς 
τάς άλλας έποχάς τοΰ έτους κατά 
τάς χειμερινός τροπάς τοΰ ήλιου 
ή κατά τήν άνοιξιν. ’Αρχική ιδέα, 
έκ τής όποιας προήλθε τοΰτο ήτο 
ή μετάδοσις τής γονιμοποιοΰ καί 
τής αυξητικής δυνάμεως τήν 
όποιαν ύποτίθεται δτι εγκλείουν 
οί χλωροί κλάδοι, είς τό διά τού
των κτυπώμενον σώμα. Άργότερον 
προσέλαβε τάς συγγενείς έννοιας 
τής ένισχύσεως τής ύγείας, τοΰ 
καθαρμοΰ καί τής άποτροπής τών 
αιτίων, τών προκαλούντων τάς ά- 
σθενείας καί τήν άφορίαν τοΰ 
καρπών τής γής.

Τό είς τά παιδιά διδόμενον νό
μισμα οί βυζαντινοί "Ελληνες ώνό- 
μαζον «εύαρχισμόν» ή «στρήνα» 
(Strena): 'Η τελευταία αύτή
λέξις διεσώθη εις τινας περιοχάς 
μέχρι σήμερον. Ούτως είς τήν Κύ
προν τό κατά τήν πρώτην Ίανουα- 
ρίου διδόμενον δώρον λέγεται π ο υ  
λ ο υ σ τ ρ ή ν α, είς τήν Σύμην 
τής Δωδεκανήσου μ π ο υ λ ι -  
σ τ ρ ή ν α ,  είς τήν Νίσυρον 
μ π ο υ λ ο υ σ τ ρ ή ν α  καί είς τήν 
Νάξον κ α λ η ο τ ρ ’ ή ν α  (Bona 
Strena).

Συνήθειαν έπίσης είχον οί βυ
ζαντινοί, ώς καί οί σημερινοί 
"Ελληνες, ν’ άνταλλάσσουν δώρα, 
καρπούς καί γλυκίσματα.

"Αλλαι σημεριναί συνήθειαι, ώς 
π.χ. ή διασπορά σίτου καί κριθής 
είς τήν αυλήν τοΰ σπιτιοΰ καί τό 
κάθισμα τών παιδιών «πού γυρίζουν 
στά λούκ—λούκ» (Λήμνος) έχουν 
σκοπόν τήν καλοχρονιάν καί σχε
τίζονται μέ ιδέας τής άναλογικής 
μαγείας.

'Υπό τήν έπήρειαν τής ιδέας 
«νά πάη καλά ή χρονιά» ό άνθρω
πος τοΰ λαοΰ φροντίζει διά τό 
κ αλ  ό π ο δ α ρ ι κ ό .  ’Εξετάζεται 
ποιος θά πρωτομπή τό πρωί τής 
πρωτοχρονιάς είς τό σπίτι. Εις τινα 
μέρη τό π ο δ α ρ ι κ ό  τό κάμνει 
ό νοικοκύρης ή ή νοικοκυρά, τό 
πρώτον ή τό τυχερό παιδί, ή δέ 
είσοδός των συνοδεύεται μέ εύχάς 
ή ώρισμένας πράξεις. Είς τήν 
Άπείρανθον τής Νάξου ό εισερ
χόμενος είς τήν οικίαν, όταν έπι- 
στρέφη άπό τήν έκκλησίαν, κρα
τών μικρόν εικόνισμα είς τήν άρι- 
στεράν καί κουμάρι ή ποτήρι νε
ρού είς τήν δεξιάν, χύνει όλίγον 
έντός λέγων « μ έ σ α  κ α λ ό »  
καί όλίγον έξω προσθέτων «ό ξ ω 
κ α κ ό». Τοΰτο έπαναλαμβάνει τρίς. 
Άλλαχοΰ άντΐ ΰδατος ρίπτουν εν 
ρόδι νά σπάση μέσα είς τό σπίτι. 
"Επειτα «τρώγουν μιά δαχτυλιά 
μέλι όλοι, γιά νά’ ναι γλυκειά ή 
ζωή τους όλο τό χρόνο» (άναλο- 
γική μαγεία).

Είς μερικά μέρη τής βορείου 
Ελλάδος (Βελβενδός δυτ. Μακε
δονίας, Καλόχιον, Γριντάδες) κατά 
τήν πρώτην τοΰ έτους (ώς καί κατά 
τά Χριστούγεννα καί κατά τά 
Φώτα) λαμβάνουν χώραν άγερμοϊ 
ένηλίκων, οί όποιοι μεταμφιέζον
ται είς ζώα (τράγον, λύκον, καμή
λαν, άρκούδαν κ.τ.τ.) ή είς διάφορα 
πρόσωπα (γαμβρόν, νύμφην, μπά
μπω, άράπην, ιατρόν, μαμμήν, άρ- 
κουδιάρην κ.τ.τ.). Οί όμιλοι αύτοί

τών μετημφιεσμένων δίδουν υπαι
θρίους παραστάσεις, αί όποϊαι έ
χουν κάποτε δραματικόν χαρακτή
ρα. Οΰτω π.χ. αί παραστάσεις αί 
έχουσαι ώς περιεχόμενον τόν φό
νον τοΰ γαμβρού καί τήν άνάστα- 
σιν αύτοΰ, τόν γάμον, τήν γέννη- 
σιν ενός παιδιού, τούς χορούς, 
τούς συνοδευομένους μέ βωμολο
χίας καί άσέμνους κινήσεις, έγί- 
νοντο είς τήν Θράκην κατά τήν 
έναρξιν τής σποράς τών δημητρια
κών, έπανελαμβάνοντο κατά τήν 
άνοιξιν καί άνήκον είς μιμικάς 
πράξεις, άπασκοπούσης κατά τήν 
συμπαθητικήν μαγείαν είς τήν πρό- 
κλησιν τής γονιμοποιοΰ ένεργείας 
τής φύσεως, τήν προαγωγήν τής 
βλαστήσεως καί τήν καρποφορίαν.

Καί οί βυζαντινοί Έλληνες συν- 
ήθιζον κατά τήν έορτήν τών κα- 
λανδών νά μεταμφιέζωνται καί μά
λιστα είς ζώα, ψάλλοντες καί πη- 
δώντες καί σκώμματα πρός τούς 
συναντώντας άπευθύνοντες. Έκ τών 
πολιτών άλλοι έγέλων, άλλοι σκω
πτόμενοι ήγανάκτουν, ένώ οί σο- 
βαρώτεροι έχαρακτήριζον τά γε- 
νόμενα ώς «πομπήν δαιμόνων καί 
καταγέλαστον κωμφδίαν παντός 
πολεμίου χαλεπώτερον τήν πόλιν 
έξαιχ μαλωτί ζου σαν».

'Υπάρχει καί πλήθος άλλο δει- 
σιδαιμόνων κατά τήν πρωτοχρο
νιάν συνηθειών σήμερον, πού άπο  ̂
βλέπουν είς καθαρμούς, είς έξα- 
σφάλισιν υγείας, είς εύφορίαν τών 
άγρών, είς πολλαπλασιασμόν τών 
ποιμνίων κ.ά. Τοιαΰται είναι π.χ. 
τό άναμμα κατά τήν παραμονήν 
είς τάς πλατείας ή είς τό μεσοχώρι 
μεγάλων πυρών, πέριξ τών όποιων 
μικροί καί μεγάλοι τραγουδούν 
τά κάλαντα, τό ρίψιμον έπί τής 
πυράς τής εστίας κλάδων πρίνου, 
φύλλων δάφνης ή έλαίας, δι’ ών 
πραγματοποιείται μαντική (έμπυ- 
ροσκοπία), ή άνανέωσις τοΰ ΰδα
τος μετά κερασμάτων είς τήν βρύ- 
σιν πρός ιέξευμένισιν τοΰ ξωτικού 
ή τής Νεράιδας ή τοΰ είς αύτήν 
ένοικοΰντος δαίμονος (στοιχειοΰ), 
ή προσκόμισις πέτρας ή άμμου είς 
τήν οικίαν καί ή εικονική σπορά 
κριθής ή άλλων σπόρων.

"Ολως ιδιαιτέραν, δλως έξαιρε- 
τικήν σημασίαν έχει ή τράπεζα 
τής πρώτης τοΰ έτους, ή όποια 
στρώνεται πλουσίως· ή άφθόνία 
τών έπ’ αύτής άγαθών συνεπάγε
ται κατά τήν λαϊκήν πίστιν τήν 
καθ’ όλον τό έτος άφθονίαν. "Ομως 
πλήν το&ν φαγητών θέτουν έπ 
αύτής μέλι, καρπούς, κλώνους έλαί-



ας καί άλλα σύμβολα εύφορίας 
καί θαλερότητος. Τό ειδικόν τής 
ήμέρας παρασκεύασμα είναι ή β α- 
σ ι λ ό π ι τ τ α .  Τυχερός θεωρεί
ται έκεΐνος είς τον όποιον θά πέση 
τό έν αύτή νόμισμα. Εις τά χωρία 
τής Ελλάδος ζυμώνεται μέάλεύρι, 
ζάχαρη καί μυρωδικά καί στολί
ζεται μέ διάφορα στολίδια, γινότ 
μένα μέ ζύμην, τά όποια εις τινα 
μέρη λέγονται γ ρ ά μ μ α τ α  καί 
συμβολίζουν τήν στάνην, τήν κα- 
λύβην τοϋ βοσκού, τό ποίμνιον, 
τό άλέτρι κ.ά. Ή  παρασκευή της 
συνοδεύεται μέ πράξεις τής άνα- 
λογικής μαγείας, τό δέ κόψιμόν 
της γίνεται μέ ίεροπρέπειαν άπό 
τόν νοικοκύρην.

Πριν κλείσωμεν τό άρθρον τού
το, όφείλομεν νά κάμωμεν μνείαν 
καί μαντικών τινων συνηθειών, 
δι’ ών οί άπλοι καί άνθρωποι τοϋ 
λαοϋ μας έπιζητοΰν νά μαντεύσουν 
τό μέλλον ή καί νά έπιδράσουν είς 
αύτό διά διαφόρων μαγικών πρά
ξεων. Τοιαϋται μαντεϊαι προέρχον
ται άπό τό νόμισμα τής β α σ ι
λό  π ι τ τ α ς, άπό τήν παρατήρη- 
σιν τής πλάτης ή τοϋ μεγάλου 
όστοϋ τής όρνιθος πού μαγειρεύ
ουν (ώμοπλατοσκοπία), άπό τά 
όνειρα πού βλέπουν κατά τήν 
νύκτα τής παραμονής καί άπό τά 
πράγματα, πού τοποθετοΰν ίδίςι 
τά κορίτσια ύπό τό προσκεφάλαιον 
κ.ά. Ενδιαφέρον ωσαύτως παηου-

σιάζουν ώρισμέναι. μετεωρολογι
κοί παρατηρήσεις ώς προγνωστι
κά τοϋ καιροΰ καί τινες δεισιδαι- 
μονίαι, ώς π.χ. αί έξής: προσέ
χουν νά μή κλάψουν τήν ήμέραν 
αύτήν, νά μή χάσουν τίποτε, νά 
μή πιοϋν καφέ, νά μή δώσουν τί
ποτε άπό τό σπίτι, νά μή μπή 
μαϋρο σκυλί εις τό σπίτι κ.τ.τ. 
Τέλος άξιον μνείας είναι τό έθι- 
μον τών κ α ν ι σ κ ι ώ ν  τοϋ βα- 
πτιστικοϋ πρός τόν άνάδοχόν του 
καί άντιθέτως, ήτοι ξηροτή- 
γανων, ροδιών, κυδωνιών, καί τών 
χ ρ ο ν ο π ο λ λ ι σ μ ά τ ω ν  τής 
Αιτωλίας, ήτοι δώρων διά τά χρό
νια πολλά.

Λεβέντικοι, ρυθμικοί, γε
μάτοι δυναμισμό καί ζωντά
νια, οί Ελληνικοί χοροί 
αποτελούν τόν πιό αισιό
δοξο τρόπο γιά τήν υποδοχή 
του Καινούργιου Χρόνου.
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Σ εβασμιω τάτου Μ ητροπολίτου 
Ν . Π ελαγω νίας καί Ε νό π λ ω ν  Δ υνάμ εω ν  

κ . Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

Ό τι ύπάρχει κρίσις, καί μάλιστα ώς καθολικόν 
φαινόμενον, ώς «πληγή φλεγμαίνουσα» τοϋ σώμα
τος τής ιστορικής περιόδου πού διερχόμεθα, αύτό 
καί έξόφθαλμον είναι καί τοΐς πάσι γνωστόν, καί 
άκόμη, κραυγαλέα πραγματικότης.

Καί ή κρίσις είναι, κυρίως, κρίσις ψυχών, χαρα
κτήρων, κρίσις τοΰ ανθρώπου. Δηλ. έχασε ό άνθρω
πος τόν έαυτόν του ώς πρόσωπον, ώς ήθική όντό- 
τητα, ώς δυναμικήν βούλησιν, ώς έλευθέραν ποιό
τητα τοϋ Πνεύματος, ώς Εικόνα τού Ούρανοϋ, ώς
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στοιχεΐον «τής 'Υπέρλογου συνθέσεως» του Γιούνκ.
Και την κρίσιν αυτήν δέν τήν βλέπομεν ήμεΐς, οί 

ήθικολόγοι, πνευματολόγοι, Θεολόγοι, Άνθρωπι- 
σταί, οί άνθρωποι πού έμπνεόμεθα από τό πνεύμα 
τού Ουρανού, αλλά καί οί έπιστήμονες, πού άσχο- 
λοΰνται μέ τήν Κοινωνιολογίαν καί τήν συνθετικήν 
ύλην των Κοινωνιών, καί περισσότερον μέ τήν υλι
κήν πλευράν τού θέματος τής ζωής τών Κοινωνιών. 
Διακρίνουν καταφανή τά στοιχεία τής παρακμής, 
τής καταπτώσεως καί τής βαθείας κρίσεως στό σώ
μα τής έποχής μας, τήν όποιαν μέ τόσην «άφέλειαν» 
τήν χαρακτηρίζομεν πολιτισμένην καί άκμάζουσαν.

Καί ποια τά αίτια τής κρίσεως; Καί ή διάγνωσις 
τών ειδικών τί λέγει; Πού νά όφείλεται ή βαρεία αύ- 
τή άσθένεια τού πολιτισμού μας; Τής έποχής μας; 
Τού καιρού μας;

Άλλοι μας λέγουν δτι ή κρίσις όφείλεται είς τήν 
μεθοδικήν δραστηριότητα καί τήν άρνητικήν δρα- 
σιν τών εχθρών τής άνθρωπότητος καί τού πολιτι
σμού μας καί πού είναι τόσον επιτελικά σχεδια
σμένη καί μεθοδευμένη.

Άλλοι μας λέγουν δτι ή βαθεία αότή κρίσις όφεί- 
λεται στις κοσμοθεωρίες τής άνατροπής καί τού ό- 
λέθρου, ως ό Κομμουνισμός, Σοσιαλισμός, υλισμός, 
διαφωτισμός καί λοιπαί κοσμοθεωρίαι, πού εκμε
ταλλεύονται τις άδυναμίες τής άρτηριοσκληρω- 
μένης άστικής καί άδιαφόρου καί εν πολλοϊς άπο- 
βλακωμένης άστικής τάξεως. Καί αύταί αί άνατρε- 
πτικαί δυνάμεις προσπαθούν νά κλονίσουν δ,τι οί 
αιώνες έθεώρησαν καί άνεγνώρισαν ώς παραδοσι
ακόν καί δσιον στήν ιστορικήν πορείαν τών λαών.

Άλλοι μάς διαβεβαιώνουν δτι ή κρίσις όφείλεται 
είς μίαν φυσιολογικήν ή βιολογικήν «άνάγκην» κα
τά RICO. Δηλ. αυτά τά συμπτώματα τού πολιτισμού 
μας είναι φυσιολογική φθορά μιας καταλυτικής πτώ
σεως. "Ενα είδος γεροντικού μαρασμού πού έπέρχε- 
ται ώς φυσιολογική προέκτασις τής ζωής.

Άλλοι τέλος διακηρύσσουν δτι οικονομικοί λό
γοι ώδήγησαν είς αύτό τό άπαίσιον καντάντημα τής 
παρακμής, τής κρίσεως, καί τής έξαθλιώσεως τού 
πολιτισμού μας.

Ά ν σήμερον καταρρέη μέ κάθετον πτώσιν καί 
κατολίσθησιν ό πολιτισμός μας, τούτο όφείλεται 
στήν φτώχεια τών λαών, στήν έξαθλίωσιν, στά ά- 
δειανά στομάχια, στήν πείνα πού θερίζει τον κόσμον. 
Καί άλλοι, πού πιάνουν τόν άντίποδα, τήν άντίπερα 
δχθην, διακηρύσσουν δτι ό Ευδαιμονισμός συνεκλό- 
νισε σεισμικά τις πολιτείες.

Αυτός, λέγουν, διήρεσε τούς λαούς, έκαμε άγχώ- 
δη τά άτομα, ένέσπειρε τήν κτηνώδη άδιαφορίαν, 
ένέκρωσε τά αισθήματα, έκλόνισε τήν πίστιν μεταξύ 
άνθρώπου καί μεταφυσικών άξιών καί κατ’ έπέκτασιν 
καί μεταξύ τών άνθρώπων τών ιδίων.
Καί αύτός, ό εύδαιμονισμός, έκαμε τόν κόσμον δυ
στυχή, άφοΰ προηγουμένως τόν κατέστησε «άσωτον 
υίόν». Τού άπέβαλε τήν υποταγήν καί τήν πίστιν είς 
τάς μεταφυσικός άξίας, άλλά τού έδεσεν δμως, μέ 
τά άσύστολα καί τυραννικά πάθη, τήν βουληματικήν 
του θέλησιν, καί τόν άπεκτήνωσε. Τόν έλευθέρωσεν 
άπό τό ήθικόν χρέος, άλλά τόν ύπέταξεν είς έπίγειες 
θεότητες, πού τόν έμαζοποίησαν καί τόν έσαπου- 
νοποίησαν.

Πολλοί λοιπόν οί γιατροί καί οί θεράποντες καί 
πολύ περισσότερα τά φάρμακά τους.

Άράγε νά έχουν δίκηο στις διαπιστώσεις αύτές;
Οί τόσον ύπερήφανες καί όξύτατες κραυγές τους 

νάχουν ψήγματα άληθείας καί πραγματικής έντι- 
μότητος;

Νομίζω, μιά ματιά πού θά ρίξωμεν τίμια στις σκέ
ψεις ειλικρινών καί τιμίων ερευνητών, θά μας φω
τίσουν, άφ’ ένός μέν μέ άπλετον φώς, καί άφ’ έτέρου 
θά μάς δώσουν μίαν πολύ σωστή καί άπόλυτα ειλι
κρινή συνταγή διαίτης καί θεραπείας.

Ά ς τήν κυττάξωμεν.
Μιά ματιά στόν Αμερικανόν Κοινωνιολόγον καί 

σύγχρονον έρευνητήν, τόν Νίσμεντ. Γράφει: «Τό 
πιό χτυπητό γεγονός είναι ή γοργή διάβρωσις τών 
πατροπαραδότων θεσμών. "Εκδηλη είναι ή κατά- 
πτωσις τού νομικού συστήματος τής Εκκλησίας, 
τής Οικογένειας, τού σχολείου». Αύτά μάς λέγει. 
Δηλ. άποκαλυπτικά καί τίμια μάς όμιλεΐ, δτι ή ά- 
σθένεια καί ή κρίσις δέν όφείλονται είς κανένα αί
τιον, άπ’ δσα προαναφέραμεν, είμή μόνον είς τήν 
«διάβρωσιν τών πατροπαραδότων θεσμών».

Αί θεμελιώδεις δηλ. προϋποθέσεις καί ή δομή τού 
' πολιτισμού, πού είναι ή παράδοσις, αί ρίζαι, τά ιδα
νικά, δ,τι τά έθνη διετήρησαν άνά τούς αιώνας ώς 
ρησαυρόν καί ιερά, αύτά περιεφρονήθησαν. Είς 
αύτήν τήν περιφρόνησιν άποδίδει τήν παρακμήν, 
τήν πτώσιν, τόν έκτροχιασμόν, καί τό κατάντημα 
τού πολιτισμού μας.

Ηθική είναι ή άσθένεια. Πνευματικά τά βαθύτερα 
αίτιά της. Νοσεί ή ρίζα της, καί δχι τά φύλλα καί 
οί κλάδοι.

Είς αύτήν τήν ώραίαν άλλά τραγικήν διάγνωσιν 
θά προστεθή καί τού ΕΛΙΟΤ ή γνώμη. Βραβεΐον 
Νόμπελ, Ποιητής μέ οικουμενικήν διάστασιν καί 
παγκόσμιον κύρος, «δχι διακοσμητής ποιητής», ώς 
συνήθως, άλλά ένας άνθρωπος μέ βαθειά πίστι· πί- 
στι σ’ έκεϊνο πού έλεγεν ό Παλαμάς:

«Πνεύμα είν’ ό παντοκράτορας καί γιά μάς εΐν’ ό 
Χριστός». Καί αύτό τό θεοφόρο πνεύμα διαχύνεται 
πυκνό, στοχαστικό, άποκαλυπτικά, δραματικό, 
μυσταγωγικό, άπό τά θρησκευτικά χορικά. Καί 
λέει μέ γλώσσα τραγική:

«'Ο λόγος τού Κυρίου σέ μένα φανερώθηκε λέ
γοντας:

ΤΩ άθλιες πολιτείες πονηρών άνθρώπων θρεμμέ
νων άπό τόν διαφωτισμόν, άπό τούς λαβυρίνθους 
τής εύφυΐας, προδομένων καί πουλημένων άπό τά 
προϊόντα τών έφευρέσεων τών Ιδικών σας.

Σάς έδωσα τά χέρια καί σείς τ’ άποστρέψατε άπό 
τήν λατρείαν.

Σάς έδωσα τήν όμιλία, καί σείς τήν μετατρέψατε 
είς άτέλειωτες συζητήσεις.

Σάς έδωσα τόν Νόμον μου καί σείς έθέσατε δρους.
Σάς έδωσα τά χείλια γιά νά έκφράζετε φιλικά αι

σθήματα- σάς έδωσα τις καρδιές, άλλά σείς φθάσα- 
τε στήν άμοιβαίαν δυσπιστίαν καί τήν άπύθμενη 
πονηριάν.

Σάς έδωσα τήν δύναμιν τής έκλογής καί σείς τήν 
άνταλλάξατε μέ τήν μάταιη κερδοσκοπία καί τήν 
άσήμαντη δράσι».

Μέ αύτά τά λόγια χαρακτηρίζει ό ΕΛΙΟΤ τήν 
ιστορίαν μας.

Καί τώρα τίθεται ένα έρωτηματικόν:
Ποιος διαβάζοντας τούς ώραίους αύτούς στίχους 

τού χορικού τού ΕΛΙΟΤ, τό όποιον «άφ’ ύψηλού
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θρηνωδίαν», μιας «καθολικής νοθείας» χαρακρη- 
ρίζει κάποιος, δεν θά μπορούσε νά πή, δτι έκφράζει 
όλόκληρη τήν ήθικήν κρίσιν τοΟ συγχρόνου πολι
τισμού, πού χαρακτηριστικό του είναι τό άγχος, τό 
χάος, ή σύγχυσις, πού τήν έθρεψεν ό διαφωτισμός 
και ή άποστασία άπό τό Πνεύμα, άπό τις αξίες τής 
ζωής, άπό τά ιδανικά, άπό τόν Χριστόν τού Ευαγ
γελίου;

Καί ή θεραπεία;
Καί αύτό πρέπει νά είναι τό κυρίως καί τό πιό 

καυτό ερωτηματικόν.
Είς τις κρίσιμες στιγμές ή θρηνωδία δεν προσφέ

ρει τίποτε. Ή  θετική δρασις. 'Η ενάρετος προσφορά. 
Ή  άγια συμβολή. Ή  χείρα βοήθειας, πού ξεκινάει 
άπό μίαν θερμήν καί δυναμικήν άγάπην λύει τά προ
βλήματα. Καί έδώ θά δώσωμεν μίαν έν κατακλεΐδι 
άπάντησιν, διά νά κλείση καί τό θέμα καί αί σκέψεις.

'Ημείς οί "Ελληνες, ώς εθνολογικός χώρος καί 
ιστορική παρουσία, ζώμεν εις τήν τραγκήν αυτήν 
διασταύρωσιν των άλληλοσυγκρουομένων ρευμά
των, τής φοβερής κρίσεως καί άνατροπής τών πάν
των.

Σ’ αότήν τήν νευραλγικήν καί πορίκαυστον περι
οχήν έχομεν δημιουργήσει ένα άπύθμενον βάθος 
Εθνικής καί Χριστιανικής Συνειδήσεως. Έχομεν 
δηλ. δημιουργήσει μιάν τρομεράν δομήν ιστορικής 
μνήμης, ενα θησαυρόν πανάκριβον, άσυλλήπτου 
άξίας, πού μέσα στήν παραζάλην, τήν ταραχήν, τήν 
άνησυχίαν, αλλά καί τήν μεγίστην άναρρίχησιν τής 
τεχνολογίας, επιβάλλεται νά μας ρυθμίζει τήν γω
νίαν πορείας, τήν γραμμήν πλεύσεως, καί τήν στα
θερόν ταχύτητα, διά νά μή κινδυνεύση τό σκάφος 
τής έθνικής μας ζωής. Καί τούτο μάλιστα είναι έτι 
περισσότερον άξιον προσοχής, καθ’ δσον λαοί πού 
δέν έπρόσεξαν τις ιστορικές των προϋποθέσεις, δηλ. 
τά ιδανικά των, έχασαν τήν έθνικήν των παρουσίαν 
ώς ελευθέρων έθνών.

’Επιβάλλεται- δμως μία έξήγησις. Δίδεται.
Στήν ζωήν ύπάρχουν:
Ή  ουσία καί ό τύπος.
Τό βάθος καί ό άντικατοπτρισμός.
Τό περιεχόμενον καί τό περίβλημα.
Τό σώμα, ώς ζωντανός όργανισμός καί τό ένδυμα, 

έπικάλυμμα.
Ή  ύπόστασις καί ή έκφρασις.
Τό έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν.
Ό  κορμός καί ό φλοιός τού κορμού.
Κατά συνέπειαν, μία ύπόμνησις γίνεται έδώ. Νά 

διαφυλαχθή ό θησαυρός τού Ελληνοχριστιανικού 
Ιδεώδους, άσινής, αλώβητος, δηλ. ή ούσία, ή πεμ
πτουσία τής ζωής τής φυλής μας,.μέσα στήν έπιτά- 
χυνσιν τού ρυθμού τών έξελίξεων, μέσα στήν βιο
μηχανικήν, τεχνολογοκήν καί επιστημονικήν Έπα- 
νάστασιν τής-έποχής μας.

Αί ρίζαι τής ζωής τού έθνους βαθεΐαι, θά χρησι
μοποιούν τήν άέναον ροήν τής καθημερινής αλ

λαγής, τής ταχύτητος, τήν όποιαν δέν προλαμβάνο- 
μεν πολλάκις νά συνειδητοποιήσωμεν, άλλ’ ούτε 
καί νά συνηθίσουμε. ’Αλλά νά μήν άπολέσωμεν τήν 
ουσίαν τού έθνους. Διότι ή ταχύτης κρύβει ένα με
γάλο κίνδυνον, τόν κίνδυνον, τού πνευματικού καί 
εθνικού κλονισμού, άπό τόν όποιον πρέπει νά διαφυ- 
λάξη τό έθνος, κυρίως ή ’Εκκλησία, ώς κυρίως υπεύ
θυνη καί έπειτα οί ταγοί της.

Διότι πρέπει νά κατανοηθή δτι Έθνος χωρίς ’Εκ
κλησίαν, δέν νοείται καί δέν υπάρχει. Αότή κρατεί 
τό κλειδί τού άμυθήτου αυτού θησαυρού καί τήν πα
ρακαταθήκην τής Ελληνοχριστιανικής παραδό- 
σεως, δηλ. τήν δύναμιν, διά τής οποίας θ’ ανανεώ
νεται, άναβαπτίζεται καί θά άνασυντίθεται ή Εθνι
κή Συνείδησις καί τό Έθνος ολόκληρον. Διότι, 
δπως γράφει ό Φρειδερίκος Γρηγορόβιος, Γερμανός 
ιστορικός (1821—1891):

«Οί "Ελληνες δεχθέντες τόν Άπ. Παύλον είς τήν 
Πνύκα, έδέχθησαν τήν νέαν πίστιν, δηλ. τό Μονα
δικόν Παλλάδιον, στό όποιον οί "Ελληνες θά χρω
στούσαν έκτοτε τήν σωτηρίαν τού έθνους των, τής 
φιλολογίας των καί τής γλώσσης των».

Αύτή ή ώραία καί διαυγής φωνή θά πρέπει ν’ ά- 
κουσθή πιό έντονα κατά τήν είσοδον τού νέου χρό
νου, καί ν’ άποτελέση στόχον βασικόν καί γραμμήν 
πορείας διά τό σκάφος τού έθνους μας τώρα, πού 
βρήκε τό σωστό του δρόμον. Γιατί μόνον αύτός ό 
δρόμος καί ή δύναμις υπόσχεται έπιτυχίαν καί ά- 
σφαλή πλοΰν μέσα στούς άναρίθμητους υφάλους 
τής σημερινής κρίσεως τού κόσμου.

Γιατί, γιά νά μπορέσουμε νά σταθούμε ευπρό
σωπα, μέ μίαν οικουμενικήν άκτινοβολίαν, ήμεΐς 
οί σημερινοί "Ελληνες, δέν έχουμε παρά νά πειθαρ
χήσουμε στήν επιταγήν τής ιστορίας τού έθνους 
μας· στό βάθος τής συνειδήσεώς του· τήν βαθειά καί 
άπροσμέτρητη μνήμη του- στήν πίστι του- στά σύμ
βολά του· στά δσια καί ίερά του, μέ τά όποια συν
θέτει δλον αύτό τό μεγαλεΐον τής ιστορικής του 
φυσιογνωμίας, καί έπειτα, ώς έποικοδομή, δλα τ’ 
άλλα.

"Ονειρα, ουτοπίες εφηβικές, παραμύθια, άτλαν- 
τίδες, θά μας ποΰν ίσως μερικοί. Ίσως.

Τούτο μόνο λέγω, άν οί ουτοπίες κράτησαν καί 
έζωοποίησαν τό έθνος καί τό χειροκρότησαν είς τήν 
δύσκολη άνηφοριά του. Αύτά τά δνειρα είναι δοκι
μασμένα καί μεταχειρισμένα. Άντεξαν στό άμόνι 
τής λύπης, τού διωγμού, τής έθνικής πικρίας. Έκρά- 
τησαν δρθιον τό έθνος καί τήν ’Ελευθερίαν του, τήν 
όποιαν ήμεΐς σήμερον άπολαμβάνομεν.

’Αλλά, άλλοίμονον στό έθνος πού δέν έχει δνειρα.
Αύτά τά δνειρα κράτησαν τό Ελληνικό Έθνος 

τέσσαρες χιλιάδες χρόνια καί αύτά θά τό κρατήσουν 
καί μέσα στήν αιωνιότητα άθφιτο, άκμαΐον μέ ιστο
ρικήν πορείαν μακροχρόνιον καί κατηγλαϊσμένην.

Εΐμεθα βέβαιοι περί αυτού καί τό εύχόμεθα όλο- 
ψύχως διά τό 1973.
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Η Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  Σ Τ Ο Ν  192 ΑΙΩΝΑ

Ν.  Κ Τ Ε Ν Ι Α Δ Η  
Δημοσιογράφ ου

Ερευνώντας, επί σειράν έτών, 
παλαιά άρχεΐα, κρατικά καί ιδιω
τικά, συνελέξαμε μεγάλο άριθμδ 
άναφορών, έκθέσεων, υπομνημά
των, άκόμη καί έπιστολών, γραμ
μένων άπό άξιωματικούς τής Χωρο
φυλακής, άλλά καί άπό ύπαξιωμα- 
τικούς καί χωροφύλακες, διοικη-

τάς ή μή υπηρεσιών ή άποσπασμά- 
των, πρωταγωνιστάς τοΰ έκατον- 
ταετοΰς άμειλίκτου πολέμου κατά 
τής ληστείας, πού διεξήγαγε καί 
τελικά έκέρδισε τό ήρωϊκό Σώμα, 
όταν τό Κράτος άνέθεσε σ’ αυτό 
άποκλειστικά τή δίωξι τής φοβερής 
έκείνης μάστιγος, καί έλαβε τά

μέτρα πού ή 'Ηγεσία τής Χωροφυ
λακής καί ή άνάγκη τών περιστά
σεων υπέδειξαν.

Πολλά άπό τά «ντουκομέντα» αύτά 
δίδουν στούς συγχρόνους ζωηρή 
εικόνα τών δυσμενών συνθηκών, 
ύπό τις όποιες ήγωνίζοντο οί 
παλαιοί συνάδελφοί των γιά τήν
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λποκατάστασι τής δημοσίας ασφα
λείας καί τάξεως, χωρίς νά πτοοΰν- 
ται άπό τις άντιδράσεις, τίς δυσχέ
ρειες καί τούς κινδύνους, πού σέ 
κάθε βήμα τους άντιμετώπιζαν οι 
γενναίοι εκείνοι άνδρες. Άλλα άνα- 
φέρονται σέ θέματα όργανώσεως 
τοϋ Σώματος ή τού άγώνος κατά 
τής ληστείας, άλλα δίδουν συγκε
κριμένα πληροφορίες γιά τίς συ
νήθειες καί τίς κινήσεις των λη
στών, των ληστοφυγοδίκων καί 
τών άνταρτών. Άλλα άφοροϋν σκέ
ψεις καί υποδείξεις πεπειρα'μένων 
άξιωματικών σχετικά μέ τήν άπο- 
τελεσματικήν δίωξι τής ληστείας 
κ.λ.π.

Μεταξύ τών έγγράφων τών 
σχετικών μέ τήν κατάστασιν τής 
δημοσίας άσφαλείας, περιλαμβά
νονται, φυσικά, καί πλεΐστες δια
ταγές καί έκθέσεις'Υπουργών, Νο
μαρχών Έπάρχων καί άλλων πολι
τικών καί στρατιωτικών Αρχών, 
πού ρίπτουν φώς στό τεράστιο θέμα 
τής ληστείας, τό όποιον τόσο έτα- 
λαιιτώρησε τήν Ελλάδα καί τήν 
έξέθεσε στή συνείδησι τών ξένων 
σάν χώρα ληστοκρατουμένη.

Προτού όμως άρχίσωμε τή δη- 
μοσίευσι τών παλαιών έγγράφων, 
θά προτάξομε μερικές χαρακτη
ριστικές περικοπές μιας έπιστο- 
λής πού μας άπηύθυνε τό 1933, μέ 
τήν εύκαιρία τής Έκατονταετη- 
ρίδος τής Χωροφυλακής καί τής 
πρώτης έκδόσεως τοϋ Βιβλίου μου 
«'Ιστορία τής Ελληνικής Χωροφυ
λακής», ό υποστράτηγος τής Χω
ροφυλακής Νικόλαος Τζίκας. Ό  
παλαίμαχος εκείνος αξιωματικός, 
μακαρίτης ήδη, έγεννήθη στή 
Φιλιππούπολι καί κατετάγη στή 
Χωροφυλακή ώς εθελοντής τό 1886. 
Τό 1925 διετέλεσε Αρχηγός τής 
Χωροφυλακής καί άπεβίωσε σέ βα
θύ γήρας.
«Ή άστοργία τών κατά καιρούς 

Κυβερνήσεων — ύπεγράμμιζε ό 
στρατηγός Τζίκας—πρός τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής, υπήρξε ή κυ- 
ριωτέρα αιτία τής αδυναμίας του 
πρός παγίωσιν τής τάξεως. Ένώ 
ληστεΐαι καί λοιπά έγκλήματα διέ- 
συρον τήν ύπόληψιν τής Ελλάδος 
καί εις τό έξωτερικόν ακόμη, ώς 
Κράτους ληστοκρτουμένου, ούδε- 
μία φροντίς έλαμβάνετο διά τήν 
όργάνωσιν καί τήν σημαντικήν 
εις άνδρας ένίσχυσιν τοϋ Σώματος.

Μέχρι τής συστάσεως τής Στρα
τιωτικής Αστυνομίας κατά τό 1894, 
οί άνδρες τής Χωροφυλακής ύπέ- 
φερον έκ μυρίων ταλαιπωριών.

κακουχιών καί στερήσεων...........».
Διεκτραγωδεί άκολούθως τή θλι

βερή κατάστασι τών οικημάτων, 
εις τά όποια έστεγάζοντο οί υπη
ρεσίες τής Χωροφυλακής καί συνε
χίζει :
«Προσθέσατε τώρα εις ταϋτα καί 

τήν, κατά έποχάς, έλλειψιν τη
λεφώνων, τό αραιόν τηλεγραφι
κόν καί ταχυδρομικόν δίκτυον, ών 
ένεκα, τή\ πείγουσαν άλληλογρα- 
φίαν μετέφερον πεζή χωροφύλα
κες, διά νά πεισθήτε εις ποιους 
ύπερανθρώπους κόπους καί ταλαι
πωρίας ύπεβάλλοντο οί όπλΐται. 
Εντούτοις, ύπό τό κράτος ταλαι
πωριών καί δυσχερειών, οί πα
λαιοί έκεΐνοι άξιωματικοί έπετέ- 
λουν άθλους. Καταταγείς τό 1886, 
έγνώρισα πολλούς, έν γήρατι πλέον, 
άξιωματικούς, έκαστος τών όποιων 
εϊχεν εις τό ένεργητικόν του πολ
λά κατορθώματα, ή άφήγησις τών 
όποιων άπέσπα τόν θαυμασμόν. 
Συχναί συμπλοκαί μετά ληστών καί 
ληστοφυγοδίκων καί συνεχής κί- 
νησις διά τήν τήρησιν τής τάξεως, 
ή το ή ζωή των. Αλλά καί ή έμπέ- 
δωσις τής τάξεως δέν ήτο έργον 
εΰκολον κατά τάς παλαιοτέρας έπο
χάς. Τά άτακτα στοιχεία, ύποστη- 
ριζόμενα παρά ένίων πολιτευομέ- 
νων, έτρομοκράτουν τούς φιλησύ- 
χους πολίτας. "Οτε δέ έξεγείρον- 
το οί κάτοικοι περιφερειών τινών, 
συνεπείς: τής έγκληματικότητος ή 
τής έμφανίσεως ληστρικών συμ
μοριών, τάς όποιας ή Χωροφυλα
κή, λόγω τής αριθμητικής της άνε- 
παρκείας, δέν ήδύνατο νά καταδιώ- 
ξη, διετάσσετο ή άπόσπασις όπλι- 
τών τοϋ Πεζικοϋ ή τών Εύζώνων, 
καθώς καί άξιωματικών τοϋ Πε- 
ζικοΰ, δι’ ών συνεκροτοϋντο με
ταβατικά άποσπάσματα........».

ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΑΣΤ. ΠΛΕΣΣΑΣ

Ό  ταγματάρχης τής Χωροφυλα
κής Αναστάσιος Πλέσσας, ό ό
ποιος διετέλεσε Αρχηγός τής Χω
ροφυλακής κατά τά έτη 1871—1872 
εις ύπόμνημά του «περί τοϋ άν 
καί κατά πόσον δύναται ή δίωξις 
τής ληστείας νά ύπαχθή εις κανό
νας » ύποβληθέν εις τό Άρχηγεΐον 
τής Χωροφυλακής τήν 25 ’Ιουνίου 
1857, όπότε ήτο διοικητής τής 
Μοιραρχίας Φθιώτιδος, τονίζει 
στήν άρχή ότι «αϋτη δέν δύναται νά 
ύπαχθή καθολικώς εις γενικούς 
κανόνας, άλλ’ εις τινας έκ τούτων». 
Καί άναφέρει σχετικώς τή νοημο
σύνη, τήν πείρα καί τήν ένεργη-

τικότητα τών διοικούντων, τήν 
έπιλογή τών διοικητών άπο- 
σπασμάτων καί τήν κατάλληλη 
τοποθέτησι αύτών. Καί συνεχίζει.:

«Τά άποσπάσματα νά διαιρούν
ται είς μικρότερα, κατά δήμους, είς 
τούς όποιους έμφωλεύουν οί λη
σταί, ώστε νά δύνανται νά δροΰν 
άμέσως καί νά προλαμβάνουν, μέ 
άπόλυτον ταχύτητα, τάς κινήσεις 
των. Οί άποσπασματάρχαι πρέπει 
νά είναι νοήμονες, τολμηροί, άκ- 
ρως έχέμυθοι, γενναίοι, μέ ταχεΐαν 
άντίληψιν καί όρθήν κρίσιν, νά 
έχουν πλήρη γνώσιν τοϋ τόπου 
καί τών κατοίκων καί νά άντέχουν 
εις κακουχίας, είς τάς όποίας οί 
λησταί είναι άνθεκτικοί, νά γνωρί
ζουν δέ τόν βίον καί τάς συνήθειας 
τών ληστών, τούς όποιους διετά- 
χθησαν νά καταδιώξουν.

"Εκαστος ληστής, συνεχίζει ό 
Πλέσσας, καί μόνος μένων, έξοι- 
κονομεΐ δλας τάς άνάγκας σύτοϋ, 
δέν τόν άπελπίζει καμμία δυσκολία 
καί γνωρίζει τίνι τρόπφ θ’ άποφύγη 
τάς ένέδρας. Ό  ίκανώτερος τών 
ληστών δέν είναι συνήθως ό γεν
ναιότερος, άλλ’ ό έπιτηδειότερος, 
ό νοημονέστερος καί ό άντέχων 
περισσότερον είς τάς κακουχίας, ό 
έχων άκριβή τοϋ τόπου γνώσιν.

Οί λησταί, ούδέποτε, άνευ άνάγ- 
κης μεγίστης, γίνονται έπιθετικοί 
ούτε γνωστοί. Αποφεύγουν τάς 
συμπλοκάς μετά προσπασθείας 
μεγίστης καί δέχονταια ύτάς μόνον 
όταν σχηματίζουν πεποίθησιν ότι 
νικοΰν ή όταν δέν δύνανται νά 
πράξουν διαφορετικά. Πάντοτε, 
δι’ άκατανοήτου έπιτηδειότητος καί 
δι’ όλων τών μέσων, προσπαθοΰν 
ν’ άποκρύπτουν τά ίχνη των άπό 
τούς διώκτας των. Βαδίζοντες τάς 
νύκτας καί έν άνάγκη τάς ήμέρας, 
λαμβάνουν τά έπιτηδειότερα μέ
τρα πρός άποφυγήν ένδεχομένων 
ένεδρών, πάντοτε δέ, κατά τάς πο
ρείας των, τοποθετούν έμπροσθο- 
φυλακάς πρός κατόπτευσιν τών 
στενών διαβάσεων ή τών γεφυρών. 
Σπανίως ληστής, συλλαμβανόμε- 
νος, προδίδει τούς φίλους ,αύτοΰ 
ή τά μέρη είς τά όποια κρύπτονται. 
Πρόκειται περί θηρίων άγριων καί 
πονηροτάτων».

Καταλληλοτέρους διά τήν ειδι
κήν υπηρεσίαν τής διώξεως τής 
ληστείας, ό Πλέσσας, έθεώρει τούς 
άξιωματικούς τής Χωροφυλακής, 
διότι «ώς έκ τής φύσεως τής υπη
ρεσίας των, έχουν άνακρ ιτικήν
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καί αστυνομικήν έπιδεξιότητα. Τά 
πλεονεκτήματα ταϋτα ήνωμένα μέ 
τήν πείραν, είναι λίαν συντελε- 
στικά διά τήν άποτελεσματικήν 
καταδίωξιν».

«Κατ’ έμήν ιδέαν, υπογραμμί
ζει περαιτέρω ό Πλέσσας, ή Χω
ροφυλακή, ώς εκ τοΰ όργανισμοΰ 
της, τοϋ ιδιοφυούς τής ύπηρεσίας 
της καί διαφόρων ιδιοτήτων των 
μελών άτινα τήν συνιστοΰν, είναι 
καταληλλοτέρα διά τήν καταδίω- 
ξιν. Το πεζικόν, λόγω τοΰ όργα- 
νισμοϋ του τοΰ προορισμοΰ 
του, βεβιασμένως έκπληροΐ τήν 
υπηρεσίαν ταύτην καί χάνει ου
σιώδους έκ των προτερημάτων του.

Ή  Χωροφυλακή, άπό τής συ- 
στάσεώς της, συμπεριέλαβεν άτο
μα, εις όλην τήν κλίμακα τής 
ιεραρχίας, μέ ιδιότητας χρησιμω- 
τάτας εις τό ειδικόν τοΰτο άντικεί- 
μενον τής ύπηρεσίας καί εξακολου
θεί λαμβάνουσα καί ήδη έκ τής 
διαλυθείσης. Όροφυλακής τοιαΰ- 
τα. Ό  δέ οργανισμός της συστη
ματικούς βάσιν έχει τήν διαίρεσιν 
τής δυνάμεώς της εις μικρά τμή
ματα. Περιλαμβάνει δέ εις τούς 
κόλπους αυτής άνδρας παιδευ- 
μένους καί δυναμένους νά εκτί
θενται ήμέρας καί νύκτας εις οδοι
πορίας έκτεταμένας, εις όλας τάς 
έποχάς τοΰ έτους καί οΰτω ικανούς 
νά ύπερπηδοΰν τάς παρουσιαζο- 
μένας δυσκολίας, νά περιφρονοΰν 
τούς κινδύνους καί νά γίνωνται 
σκληροί στρατιώται, χωρίς, ώς 
έκ τούτου, νά χάνουν τήν έκ τοΰ 
Κανονισμοΰ τοΰ Σώματος προβλε- 
πομένην πειθαρχίαν καί τάξιν».

ΑΕΙΠΟΤΕ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΟΡΚΟΝ ΤΗΣ....

’Αποστομωτική άπάντησις εις 
αύθαδέστατον δημοσίευμα, διά τοΰ 
όποιου, ούτε λίγο ούτε πολύ έζη- 
τεϊτο ή κατάργησις τής Χωροφυ

λακής ώς........πολυδαπάνου καί
περιττής(Ι) έδωσε ό διακερκιμένος 
καί γενναίος άντισυνταγματάρχης 
τής Χωροφυλακής Γεώργιος Κρο~ 
κίδας, σέ φυλλάδιο πού έξέδωσε 
τό 1867.

«Τό Σώμα τής Χωροφυλακής— 
ύπεγράμμιζε ό Κροκίδας— συσ- 
ταθέν τόν ’Ιούνιον τοΰ 1833, 
συμπεριέλαβεν εις τάς τάξεις του 
άνδρας έκ τών μάλλον διακρινο- 
μένων παρ’ όλων τών τάξεων τοΰ 
Στρατοΰ, τακτικοΰ καί άτάκτου, 
λεγομένου τότε. Διετέλεσεν αεί
ποτε τίμιον καί πιστόν εις τόν όρκον 
του, άφοσιωμένον άείποτε εις τά 
καθεστώτα, οπωσδήποτε καί άν 
ήθελε μορφώσει αύτά τό Έθνος. 
Κατέστειλε δέκα επτά στάσεις καί 
έπαναστάσεις, άπό τό 1834 μέχρι 
τοΰ 1862, τή συνδρομή βεβαίως 
τής υγιεστέρας μερίδος τοΰ "Ε
θνους καί διά τής βαρύτητος καί 
τής κοινωνικής θέσεως τών με
λών του. Συνέτριψε καί διέλυσε 
πολλάς καί πολυμελείς ληστρικάς 
συμμορίας καί άπέστειλε εις τάς 
φυλακάς τοΰ Κράτους ληστάς καί 
άλλους κακούργους έπιβουλευο- 
μένους ολόκληρον τήν Κοινωνίαν.

Τό "Εθνος, άναδιφοΰν τά χρο
νικά του καί βλέπον ότι τό Σώμα 
αύτό έπί τριάκοντα έτη καί έπέ- 
κεινα, διέσπειρε τά κόκκαλά του 
εις πάσαν γωνίαν τοΰ Κράτους καί 
κατεπότισεν αύτήν διά τοΰ αίμα
τός του, πρός τό κοινόν συμφέρον 
καί χάριν αύτοΰ θέλει άποδώση 
πάντοτε εις αύτό δικαιοσύνην..».

Άναφερόμενος, έξ άλλου, εις τό 
θέμα τής διώξεως τής ληστείας, ό 
Κροκίδας, γράφει τά ακόλουθα :

«Ή ληστεία, ώς σύμπτωμα άσθε- 
νείας βαθυτέρας, δέν θεραπεύεται 
διά τής έκτάκτου κινήσεως «φου
σάτων» έπιβαρυνόντων καί κατα- 
θλιβόντων άδιακρίτως τούς πο- 
λίτας καί διαπραττόντων ένίοτε 
πολύ χείρονα τών ληστρικών συμ

μοριών. Θεραπεύεται όμως ριζι* 
κώς διά γενικών μέτρων άλλων, 
άστυνομικών καί κοινωνικών, λαμ- 
βανομένων περιεσκεμένως ύπό 
έμφρόνου Κυβερνήσεως καί ένερ- 
γουμένων ύπό έκλεκτών όργάνων, 
ύπό άληθοΰς πατριωτικής δημοτι
κής έξουσίας, ύπό ’Αστυνομίας 
καλώς όργανισμένης, ούχί ραδιούρ
γου, φατριαστικής καί κακοήθους, 
άλλ’ άποκλειστικώς άφοσιωμένης 
εις τήν τήρησιν τών Νόμων τής 
δημοσίας τάξεως καί τής κοινής 
άσφαλείας, ύπό Χωροφυλακής, κα
λώς όργανισμένης καί καλώς διοι- 
κουμένης καί διευθυνομένης».

Ό  Κροκίδας έλαβε μέρος εις τόν 
’Απελευθερωτικόν ’Αγώνα τοΰ 
1821, μετά δέ τήν άπελευθέρωσιν 
ύπηρέτησε ώς αξιωματικός εις τόν 
Στρατόν πού ώργάνωσε ό Καπο- 
δίστριας. Τό 1833 κατετάγη εις 
τήν Χωροφυλακήν, μέ τό βαθμό 
τοΰ ύπομοιράρχου β' τάξεως. Διε- 
τέλεσε διοικητής διαφόρων Μοι
ραρχιών, τό δέ 1854, ή Κυβέρ- 
νησις, τοΰ ένεπιστεύθη τήν μυ
στική, άλλά ούσιαστική ήγεσία 
τής Έπαναστάσεως γιά τήν άπε- 
λευθέρωσι Θεσσαλίας καί ’Ηπεί
ρου, εις τήν όποιαν συμμετέσχον 
πολλοί καί έκλεκτοί άξιωματικοί 
τής Χωροφυλακής, μεταξύ τών ό
ποιων καί ό έπικαταλυματίας τοΰ 
Σώματος, ποιητής Γεώργιος Ζαλο
κώστας καί εκατοντάδες όπλιτών 
αύτοΰ.

’Αλλά τό θέμα τής διώξεως τής 
ληστείας είναι πολύ μεγάλο καί 
θά χρειασθή νά συνεχίσωμε σέ 
άλλο φύλλο τής «Έπιθεωρήσεως 
Χωροφυλακής».

Προσεχώς, έπίσης θά φέρωμεν 
στή δημοσιότητα τό έξαιρετικά 
ένδιαφέρον χρονικό τής Έπαναστά- 
σεως τοΰ 1854, μέ άγνωστες έως 
τώρα λεπτομέρειες, πού άφοροΰν 
είδικώτερα τή συμμετοχή τής Χω
ροφυλακής σ’ αύτήν.

*
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Ααογραφι κα i έρευναι

ΛΑΪΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

Δ . Μ Α Ν Ω Λ Α Κ Ο Υ  
Δοκίμου Ά ξ]κ ού  Χωρ]κής

Me Εξαιρετικήν Ικανοποίησιν ή « Έ π ι-  
θεώρησις Χ ω ροφ υλακής» δημοσιεύει τήν πα
ρούσαν Εργασίαν Ενός Εκ τώ ν νεω τάτω ν μελ
λοντικώ ν στελεχώ ν τής 'Ελληνικής Χ ωροφυ
λακής . Ή  πληρότης, Εμβρίθεια καί πρωτο
τυπία τής μελέτης συνιστοϋν λίαν εΰφήμω ς  
τόν συγγραφ Ε α.

Ιδιότυπος είναι ή λαϊκή ποίησις τής Μάνης, ώς 
Ιδιότυπος καί ιδιόμορφος είναι ή έν γένει ιστορία 
ταύτης, ή μορφολογία τοϋ έδάφους καί ό χαρακτήρ 
τών κατοίκων. Είς τό επιχώριον λαογραφικόν λεύ
κωμα, πλουσιώτατον όντως έξεικονίζεται, έμμέτρως 
κυρίως, μέγα μέρος τών έκδηλώσεων τής λαϊκής 
ψυχής καί τοϋ καθ’ όλου κοινωνικού βίου αυτών.

Ήτο φυσικόν δέ, ή μακροχρόνιος καί ένεργός 
παρουσία τής Χωροφυλακής έκεϊσε νά προκαλέση 
τό ένδιαφέρον τής τοπικής λαϊκής μούσης, ή όποια 
καί έξεδήλωσε τοΰτο διττώς: άφ’ ένός μέν διά τοϋ 
μοιρολογιού, τό όποιον καί κατέχει πρωτεύουσα 
θέσιν είς τήν λαϊκήν ποίησιν τής Μάνης, άφ’ έτέρου 
δέ διά τοϋ σατιρικοϋ άσματος, σπουδαίου καί τούτου 
είδους τής λαϊκής ποιήσεως.

Είς άμφότερα τά είδη ταΰτα άναφέρονται περι
στατικά άφορώντα, καθ’ όλου ή έν μέρει, είς τήν μπο- 
λυμερή δραστηριότητα τών όργάνων τής Χωροφυ
λακής, καί είς τά όποια υποδηλοϋνται τά συναισθή
ματα, αί θέσεις, ίδέαι καί άντιλήψεις τών κατοίκων 
τήςΜάνης έναντι τούτων καί τοϋ Νόμου γενικώτερον.

Ούτως, είς τήν σάτιρα «τοϋ ρήτσου» τής άνατο- 
λικής Μάνης ό λαϊκός ποιητής ταύτης άναφέρεται 
καί είς τόν τότε διοικητήν τής τοπικής υπηρεσίας 
Χωροφυλακής, τό σχετικόν άπόσπασμα τής όποιας, 
έξόχως χαρακτηριστικόν, έχει ώς άκολούθως:

. . .Τού 'Αστυνόμου ήθελα νάξερα τ' όνομά του 
ποιά εΐν’ ή πατρίδα του κι’ ή οίκογΕνειά του . 
Φ αίνεται άνθρωπος καλός, ΘΕλει δικαιοσύνη, 
τή φ τώ χεια  περασπίζεται καί κλέφτη δΕν α φ ή ν ε ι . 
Σ τέλνει τούς χω ροφύλακες τά μαγαζιά γυρίζουν , 
δώνουν μεγάλη προσοχή , νά μή στραβοζυγίζουν . 
Πιστεύου δέν πικραίνεστε , Εγώ δέ σάς Εβρίζου 
’γώ  τήν άλήθεια όμιλοΰ σ’ αύτά όπου γνω ρίζου . . 
(Εξ άνεκδότου συλλογής τού συγγραφέω ς τού πα
ρόντος) .

Αύθορμήτως ό λαϊκός στιχουργός, έαυτόν καί 
άλήθεια σεβόμενος, ένθέτει είς τό έργον του τό 
τοιοϋτον τής Χωροφυλακής, προβάλλων, συνοπτι- 
πτικώς, τήν πολυσχιδή δραστηριότητα τών τοπικών 
άστυνομικών όργάνων, άναγνωρίζει δέ άνεπιφυλά- 
κτως τήν προσφοράν τών υπηρεσιών αύτών. Δεδι- 
καίωται, τοιουτοτρόπως, ή Χωροφυλακή είς τό 
έργον της καί, έκ παραλλήλου, κερδαίνει τήν λαϊκήν 
πίστιν καί άναγνώρισιν, δεδομένου ότι ό λαϊκός 
ποιητής άποτελεΐ, ώς έπί τό πολύ, πομπόν άμα καί 
δέκτην τής κοινής γνώμης καί παρατηρήσεως.

Άλλαχοϋ, είς τό αύτό κείμενον, ό λαϊκός ποιητής 
μέ έκδηλον σατιρικήν διάθεσιν καί φαντασίαν δίδει 
είς τόν ρήτσον, ποιητική άδείμ, λαλιά, δστις, 
υπερασπιζόμενος δήθεν έαυτόν, έκφράζεται, οίονεί 
παραπονούμενος, κατά τοϋ έπιληφθέντος τής ύπο- 
θέσεως άστυνόμου, λέγων τά έξής:
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. .  .Τόν Α σ τυνόμ ο  θέ(λω ) νά βροΰ νά τόν παρατηρή
σου , τΐ μέ προσέβαλε πολύ καί δεν μποροΰ νά ζήσου . 
Γιατί νά δώση διαταγή καίνά μέ καταρέχη , 
μήν τοΰ φ αγα  τά πρόβατα απ’ τά πολλά που έ χ ε ι ; . .

"Οπισθεν τοΰ ευτράπελου τούτου αποσπάσματος 
καί τοΰ άδολου μυκτηρισμοΰ τόν όποιον περιέχει, 
προβάλλεται καί ένταΰθα, κατά τρόπον πρωτότυπον, 
τόν ενδιαφέρον τής λαϊκής ποιήσεως τής Μάνης 
πρός τήν έν γένει δραστηριότητα τών όργάνων τής 
Χωροφυλακής έκεΐσε. Δικαιολογείται δέ τοΰτο 
έκ τοΰ λόγου, ότι ή τελευταία, διά τών έκπροσω- 
πούντων αυτήν έκάστοτε όργάνων, ήλθεν άρχήθεν, 
λόγφ άποστολής, εις άμεσον καί συνεχή έπαφήν 
μετά τών εντοπίων, άντιμετώπισε τάς άντιλήψεις 
των καί έζησε τήν ζωήν των.

’Αλλά τό ένδιαφέρον τής λαϊκής ποιήσεως τής 
Μάνης πρός τήν Χωροφυλακήν δέν περιορίζεται 
εις τόν τομέα τής σατίρας μόνον. Εκτείνεται, ώς 
παρακατιόντες θά ίδωμεν, καί εις τόν χώρον τοΰ 
μοιρολογιού δι’ άσμάτων έμπνευσθέντων άπό τήν 
πραγματικότητα τής δράσεως τής Χωροφυλακής 
αύτόθι, ώς καί έκ τοΰ εν γένει βίου καί πολιτείας 
των όργάνων αυτής.

Τό παρατιθέμενον κατωτέρω μοιρολόγιον, εις 
μίαν θαυμασίαν έναλλαγήν άφηγήσεως καί διαλό
γου, δέν συγκινεΐ μόνον άλλά καί διαφωτίζει έν 
ταύτώ καί άποκαλύπτει λεπτομέρειας ένδιαφέρον- 
τος άξιοπροσέκτου:

Μέσα ήμουνα τό λιδηνό καί έμαγέρευα χυλό  
όντα ακόυσα μιά ντουφεκιά κι’ άπάνου άναση-

κώ θηκα.
Έ βγή κα στήν έξώπορτα κ’ ήτονε οί χω ρ οφ ύλα κ οι. 
Βγαίνου στό χτάρι τοΰ λιακού καί φώ ναξα

μία μ ιλ ιά :
—Έ ,  Κ ω νσταντή , έ ,  Κ ω νσταντή, δπου κι' αν είσαι

νά κρυφτής,
νά φ ύγη ς ν ’ άπομακρυνθής στό σπίτι μας νά μήν

έρθής.
’τί ήρθασι οί χω ροφύλακοι καί θά σέ πάσι φυλακή  
νά δικαστής έπί ζωής
"Ωστα νά είποΰ τά λόγια  μου άγνάντεψ ε κι’ ό 
Κ ωσταντής μέ τή μυτζήθρα τή χλωρή .
—Καλώς τόνε τό Κωσταντή , είπαν οί χω ροφ ύλα- 
κοι . .
Δέ στώπα μαΰρε Κωσταντή στό σπίτι μας νά μήν
ίρθή ς;
—Γυναίκα βαρυοστύχησα καί θέ νά πάου στή

φ υ λα κ ή .

Τό παρόν άναφέρεται εις γεγονός άναγόμενον 
εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ παρελθόντος αίώνος. Ή  
νοηματική πληρότης τούτου καθιστά πάσαν περαι
τέρω έξήγησιν περιττήν. 'Οπωσδήποτε, όμως, ώρι- 
σμένας άληθείας τούτου δέν πρέπει ό μελετητής 
ν’ άντιπαρέλθη άσχολιάστως.

........Καλώς τόνε τό Κωνσταντή, είπαν οί Χωρο-
φύλακοι........  Ή  διακριτική συμπεριφορά καί ό
σεβασμός τών όργάνων τοΰ άποσπάσματος πρός to 
πρόσωπον τοΰ φυγοδίκου έγκληματίου δηλοΰται 
ένταΰθα ρητώς ύπό τής ποιητρίας καί αύτόπτιδος 
μάρτυρος, συζύγου μάλιστα τούτου. Ή  προσήνεια 
καί ό άνθρωπισμός άπετέλεσαν άνέκαθεν βασικά

άρθρα εις τό έμπνευσμένον Πιστεύω τής Χωροφυ
λακής.

........Γυναίκα βαρυοστύχισα καί θά νά πάου στή
φυλακή........  Οί Μανιάται κατ’ έξοχήν είναι νο
μοταγείς. Σέβονται τήν κρατικήν έξουσίαν καί ύπο- 
λήπτονται τούς έκπροσώπους αύτής. ’Ακαταγώνι
στου, όμως, ισχύος δεισιδαιμονικαί ίδέαι καί έθιμα 
ώδήγησαν αυτούς, πολλάκις, έκόντας—άκοντας, 
εις τό έγκλημα:

__Γιατί όσοι πηγαίνουσι στόν Άδη σκοτωμένοι
καί δέν τούς έδικηώσουσι μινέσκουν κολα

σμένοι........
(Νικήτα Νιφάκου: 'Ιστορία τής Μάνης όλης 
ήθών καί ϊντράδων).

Μεσοΰντος τοΰ παρελθόντος αίώνος, άλλά καί 
άργότερον, ή Χωροφυλακή άπεδύετο εις μίαν άπε- 
γνωσμένην προσπάθειαν περιστολής τής έν γένει 
έγκληματικής δραστηριότητος καί έμπεδώσεως τής 
δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας εις τόν πολιτιστι
κούς χέρσον άλλ’ ένδοξον έκεΐνον τόπον. Αί δυσχέ- 
ρειαι ήσαν τεράστιοι. Ό  άριθμός τών φυγοδίκων 
καί φυγόποινων είχεν εκτάκτως αυξηθή, κυρίως 
λόγω αυτοδικιών. Τελικώς, χάρις εις τήν Χωροφυ-’ 
λακήν ό Νόμος έπεκράτησε καί ή τάξις άποκατε- 
στάθη. Τό τίμημα όμως διά τήν Χωροφυλακήν 
ύπήρξεν βαρύ. Ό  ζήλος τών όργάνων της έν τή 
έκτελέσει τών καθηκόντων των έπληρώθη έπανει- 
λημμένως μέ αίμα, γεγονός τό όποιον έπέσυρε 
τήν άμεσον λαϊκήν άποδοκιμασίαν, άλλά καί τήν 
συμπάθειαν τοΰ συνόλου τών κατοίκων πρός τούς 
Χωροφύλακας—θύματα τοΰ καθήκοντος. Τό έπό- 
μενον μοιρολογικόν άπόσπασμα, ώς καί έτερα 
διασωθέντα, όμιλοΰν εύγλώττως περί τούτου καί 
ουδεμίαν άμφιβολίαν καταλείπουν:

Μωρή Μ ιχαλεάνισσες μέ τίς Μ ι,χαλακόγγονες, 
βγάτε μωρή νά κλάψ ω με τούτο τό Χ ω ροφ ύλακα, 
’τί αν έχη μάννα κι* αδερφή τί άξαφνο θά τίς έβρή . 
Έ γίνη  στό Φοκαλωτό (1 ) ή Λάρισσα κΓ ό Δομοκός, 
καί τής Τσαγκρόνυφης ό γυιός έγίνηκε ’Οθωμανός 
’τί τάβαλε μέ τήν ’Α ρχή , σκοτώθη ό Χ ω ροφ ύλακας.

Τό άνωτέρω έλέχθη πρό τής ταφής ύπηρετοΰντος 
ένταΰθα καί φονευθέντος Χωροφύλακος ύπό δρα- 
μουσών μυροφόρων γυναικών, κατά τούς (ορισμέ
νους τύπους, διότι έθεωρεΐτο άτιμον καί άνόσιον 
«νά πάη άκλαυτος» οίοσδήποτε θανών, πολλώ δέ 
μάλλον άστυνομικόν όργανον.

'Οπωσδήποτε, τό θέμα δέν έξαντλεΐται έδώ. Καί 
πλείστας άλλας φοράς ή Χωροφυλακή καί ή δράσις 
αύτής έν Μάνη άπετέλεσαν πηγήν έκ τής όποίας 
άνέβλυσαν οί κρουνοί τής τοπικής λαϊκής ποιήσεως 
καί πυρήνα περί τόν όποιον έστράφη ή λαϊκή φαν
τασία. Ή  παράθεσις, όμως, όλων αυτών, εις έργασίαν 
ώς ή παρούσα, είναι έκ τών πραγμάτων άδύνατος.

Έν πάση δέ περιπτώσει ή Χωροφυλακή δικαιού
ται, έν κατακλεΐδι νά καυχάται διότι συνεκίνησε 
τήν Λαϊκήν Μούσαν καί έτιμήθη διά τών άναφορών 
αύτής είς άπάσας σχεδόν τάς έκφάνσεις τής 
δραστηριότητος της, πάντοτε έπαξίως, πάντοτε 
έπιτυχώς.
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«... Oi ναυαγοί τής πίστεως ξ αναγυρίζουν...»

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

Α Θ Ε Τ Α

Παν . 'Α ρχιμανδρίτου  
Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  
Μοιράρχου — Ίεροκήρυκος  

Χ ωροφυλακής

Ή  άθεΐα σήμερα δεν μοιάζει .καθόλου με τήν α
θεΐα τής χθες. Εκείνη ήταν άρρώστεια τής διά
νοιας, αυτή όμως είναι ασθένεια τής ψυχής. Εκεί
νη ήταν τό διακριτικό μιας άριστοκρατίας πνευ
ματικής. Τούτη όμως καταδυναστεύει τήν μάζα 
τού λαού. Ή άθεΐα τής χθες άνεφέρετο σέ θεωρητι
κά, ή μάλλον κοσμοθεωριακά ζητήματα. Ένώ ·ή ΐ 
σημερινή άθεΐα έγγίζει τήν πρακτική όψι τής ζωής.
Καί άκόμη ή χθεσινή άθεΐα έπρόβαλλε ορμητική, 
γ ι ’ αύτό καί γινόταν εύκολώτατα άντιληπτή. 
Συνεπώς καί οί άντιδράσεις των ΰγιώς σκεπτομένων 
ήσαν πιο πολλές καί πιό αύθόρμητες. Σήμερα άντι- 
θέτως ή άθεΐα εισβάλλει στή ζωή μας ήρεμα καί 
άπαλά, μέ ενα τρόπο άκέραια ύπουλο. Γι’ αύτό 
καί μάς αιχμαλωτίζει χωρίς καν νά τό άντιληφθοϋ- 
με. Σέ τέτοιο μάλιστα βαθμό, πού είναι ένδεχόμενο 
νά ζή κανείς πέρα γιά  πέρα χωρίς Θεό καί όμως 
νά πιστεύη τον εαυτό του σάν πρότυπο. . . χρι- 
στιοινοΰ. Τόσο ύπουλα εισχωρεί μέσα μας αύτή ή 
σύγχρονη άθεΐα.

Θά προσθέσω μίαν άκόμη παρατήρησι. Ή  άθεΐα 
τής χθές βεβαίως ήταν μιά άστοχία τής διανοίας, 
ήτςιν όμως πάντοτε τό γνώρισμα ενός άνησύχου
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μυαλού. Ή  άθεΐα της χθες ερέθιζε τό μυαλό καί τό 
έκανε νά έρευνα καί νά -προβληματίζεται, έστω κι1 
άν χρησιμοποιούσα τον ορθόν λόγον κατέληγε σέ 
σφαλμένο συμπέρασμα. ’Ενώ ή σημερινή άθεΐα άπο- 
κτείνει τό πνεύμα καί αποκτηνώνει τό σώμα. Δια- 
φθείρει τήν ψυχή, αλλά καί αποβλακώνει τον άν
θρωπο. Υπνωτίζει τόν νούν καί ναρκώνει τήν σκέ- 
ψιν. Ή  σημερινή άθεΐα μαραίνει τά ένδιαφέροντα 
καί έμποδίζει τις άναβάσεις τού πνεύματος. ’Αφανί
ζει τά προβλήματα καί περιορίζει στο ελάχιστο 
τόν πνευματικό ορίζοντα. ’Έτσι ό σημερινός άθεος 
δεν άρνεΐται πίστιν εις τόν Θεόν, κηρύσσει έν τού- 
τοις εις άγνοιαν τόν Θεόν. Τόν πιστεύει. ’Αλλά καί 
τόν διαγράφει άπό τήν σκέψιν του, άπό τά θέμα
τα τών συζητήσεών του, άπό τούς στόχους τών 
επιδιώξεών του. Ό  σημερινός άθεος δέν άμφιβάλλει 
γ ιά  τήν ύπαρξι τού Ούρανού. Παράλληλα όμως δεν 
κάνει τίποτε γιά  τήν κατάκτησί του. ’Ακόμη ό σημε
ρινός άθεος είναι βέβαιος γιά  τήν άθανασία τής ψυ
χής του καί γιά  τήν μετά θάνατον ζωήν. ’Ε ντού
τοις τις πιο πολλές φορές θαρρείς πώς έβαλε σάν 
άποκλειστικό σκοπό του πώς νά θανατώνη τήν 
ψυχή του.

( Νά γιατί ή άθεΐα τής χθές ήταν λιγώτερο έπι- 
κίνδυνη. Διότι τό μυαλό πού ξέρει νά προβλημα
τίζεται, πού έχει άπορίες καί άναζητήσεις, καί 
άν άκομη λαθέψη στο δρόμο του, ύπάρχει ώστόσο 
ή έλπίς νά ξαναβρή τό σωστό προσανατολισμό 
του. Επιβεβαίωσι στήν πρότασι αύτή άποτε- 
λούν τα όσα είπαμε στο άρθρο : Οί ναυαγοί τής 
πίστεως ξαναγυρίζουν. ’Ενώ ή άθεΐα σήμερακαθώς

Τοιχογραφία πού έζωγράφισε σέ ένα τοίχο του 
Πρωτάτου ό Πανσέληνος. Τό χέρι του μεγάλου καλ
λιτέχνη οδηγεί ή άκλόνητη καί βαθειά πίστι του στον 
Θεό. Τρεις αιώνες άργότερα, στήν Γαλλία, γεννιέται 
ό «έξπρεσσιονισμός» καί καταυγάζει τόν κόσμο. 
Βασικά όμως στοιχεία του ύπάρχουν ήδη στά έργα τού 
Πανσέληνου.. .

*

ναρκώνει τήν σκέψι καί στενεύει τόν όρίζοντα στά 
ορατά καί τά βλεπόμενα μονάχα, περιορίζει στό 
έλάχιστο τις έλπίδες γιά  μιά άνάνηψι τού νού, 
τής όποιας έπακόλουθο θά ήταν ή διόρθωσις τής 
πορείας. ’Αποτέλεσμα αύτής τής ψυχικής οφθαλμίας 
είναι ότι ό λογικός άνθρωπος, όχι μόνον μετατρέπεται 
σέ ένα βρωμερό έρπετό, άλλά καί μένει εύχαρϊστη- 
μένος σ’ αύτή του τήν κατάσταση. ’Αδιαφορεί νά 
μάθη άπό πού ήλθε καί ποιος είναι ό σκοπός του.

Γιά νά εΐμεθα δίκαιοι πρέπει νά τονίσωμε ότι ή 
σημερινή άθεΐα δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέτά δόγμα
τα τής πίστεως, άλλ’ έκφράζεται σάν μία θρησκευ
τική άδιαφορία. Υπάρχει βεβαίως καί ή νοησιαρ- 
χική άθεΐα καί σήμερα, άλλ’ οπωσδήποτε μιά έξαί- 
ρεσι. Συνήθως ό Χριστός δέν λείπει άπό τήν πε
ριοχήν τής διανοίας, λείπει άπό τήν περιοχήν τής 
καρδιάς μας. ’Απουσιάζει άπό τις καθημερινές μας 
έκδηλώσεις. Δέν πολεμούν τόν Θεόν οΐ σύγχρονοι 
άθεοι. ’Αντίθετα μάλιστα τόν σέβονται καί τόν θαυ
μάζουν, όταν γίνεται περί Αύτού λόγος. Έν τού- 
τοις δέν ζούν μέ τόν Χριστόν καί κάτω άπό τήν 
σημαίαν του. Τόν κηρύττουν εις άγνοιαν.

Μήπως όμως τούτο δέν είναι άθεΐα ; Είναι, καί 
μάλιστα ή πιο χειρότεροι μορφή τής άθεΐας. Είναι 
προτιμώτερο νά μή πιστεύης τόν Θεόν, παρά νά 
τόν πιστεύης μέν, άλλά νά μή ζής μέ τό θέλημά του. 
Είναι προτιμώτερο νά είσαι ένας μαχητικός άθεος, 
παρά κάποιος παθητικός οπαδός τού ’Ιησού. Ή 
,πιό έπικίνδυνη μορφή άρνήσεως μιας φιλίας, είναι 
μιά παθητική στάσι σέ μιά κρίσιμη στιγμή τού 
φίλου σου. Ή  κατ’ εύθεϊαν άρνησις είναι μιά άνδρο- 
πρεπής στάσις. Ή παθητική άρνησις μοιάζει μέ 
τήν μαχαιριά πού δίδεται μέ ύπουλο τρόπο. Σέ 
τελευταία άνάλυσι ή άρνησις τού Θεού τών άθέων 
τού ιστορικού ύλισμού είναι μία πράξις ειλικρί
νειας. ’Ενώ ή άρνησις τού Θεού, όπως γίνεται σή
μερα άπό τά πλήθη τών χριστιανών, ή άρνησις 
πού είναι άπόρροια τού πρακτικού ύλισμού καί 
έχει τήν μορφήν τής θρησκευτικής * άδιαφορίας, 
είναι μία πράξις άσυνεπείας. Διότι ό άνθρωπος 
σήμερα πιστεύει ορθόδοξα, άλλά δέν ζή ορθόδο
ξα- πιστεύει σωστά, άλλά τά έργα του δέν είναι 
«θεωρίας έπίβασις». Ό  σημερινός άθεος, είναι ό άν
θρωπος πού ζή χωρίς τόν Θεόν. Βαπτίζεται βε
βαίως χριστιανικά, κάνει χριστιανικά τόν γάμο 
του, κηδεύεται χριστιανικά, έν τούτοις στις έκ- 
δηλώσέις τής ζωής του δέν έχει τίποτε, πού 
νά θυμίζη τήν χριστιανική του ιδιότητα. Αύτό δέν 
είναι λοιπόν μιά μορφή άθεΐας ;
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’Εάν θέλετε ακόμη τον πιστό άνθρωπο δεν τόν 
κάνει μόνον ή ορθή πίστις, άλλα καί ό ορθός τρό
πος τής ζωής. Ή  άπαίτησις τής 'Αγίας Γραφής 
είναι σαφής, Δείξον μοι, λέγει, την πίστιν σου έκ 
των έργων σου» Καί πάλιν : «Πίστις άνευ έργων, 
νεκρά έστι». Ό  Διάβολος είναι δι-ά-βο-λος, όχι 
επειδή δεν πιστεύει εις τόν Θεόν, άλλά διότι άντι- 
στρατεύεται τό έργον τού Θεού. «Καί τά δαιμόνια 
πιστεύουσι καί φρίττουσι». Καί όμως είναι δαι
μόνια.

Αυτή ή σύγχρονη άθεΐα δεν ήλθε βεβαίως έτσι 
ξαφνικά. Είναι τό αποτέλεσμα τής αθεΐας τού πε
ρασμένου αίώνος. Τότε έσκοτίσθη ό νους καί σή
μερα γίνονται τά παραπατήματα. Τότε έδηλη- 
τηριάσθησαν οί ρίζες καί σήμερα γευόμεθα τούς 
δηλητηριασμένους καρπούς. Οί ύλισταί τής χθες 
έτοίμασαν τό κρασί καί σήμερα έχομε τούς μεθυ
σμένους.

Ή  σύγχυσις στή σκέψι, έγινε τώρα σύγχυσις 
στή ζωή. "Ετσι προήλθε ό νέος τύπος τού άθέου. 
Είναι ό άνθρωπος πού πιστεύει, άλλά καί πού δέν 
ζή αύτά πού πιστεύει. Δέν ύπάρχει αμφιβολία ότι 
πάντοτε ύπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι, ποτέ όμως 
σέ τόση έκτασι. Τώρα πλέον ό σύγχρονος αθεϊσμός 
εκδηλώνεται σάν ένα νέο κύμα, πού αγκαλιάζει τήν 
ζωήν. Οί σημερινοί άνθρωπο/ δέν παρουσιάζουν 
διαξιφισμούς γιά  τήν ΰπαρξι τοΰ Θεού, χτίζουν 
έν τούτοις μιά κοινωνία χωρίς τόν Θεόν. Οί σημε
ρινοί άθεοι δέν άρνοϋνται νά κρεμάσουν στο λαιμό 
τους ένα σταυρό, κάτι πού οί πιστοί μέχρι χθές τό 
έκαναν μέ ικανή εντροπή, άλλά γ ι’ αύτούς ό σταυ
ρός δέν είναι πλέον ένα σύμβολο καί μιά έκφρασις 
τής ιδεολογίας των. Γι’ αύτούς ό σταυρός είναι 
άπλώς ένα εξάρτημα τής μόδας, ένα μπρελόκ, ένο 
στολίδι, όπως ακριβώς θά ήταν καί ένα πέταλο 
ή ένα όποιοδήποτε μενταγιόν.

Καί ταϋτα μέν γιά  τούς «Χριστιανούς άθέους». 
Γιά τούς οπαδούς τού Χριστού, πού ζούν χωρι
σμένοι άπό τόν Χριστόν.

Υπάρχει έν τούτοις σήμερα καί μιά άλλη κατη
γορία άθέων. Είναι έκεϊνοι πού μπορούν νά Θυσιά
σουν τό χριστιανικό τους πιστεύω γιά  νά άκολου- 
θήσουν μιά όποιαδήποτε άλλη θρησκευτική δοξα
σία, πού έχει τήν έλξι τού νέου καί τήν γοητεία τού 
άγνώστου.

Η περίφημη «Μάτερ Ντολορόζα» τοΟ Δαφνιού. 
Η πίστη έμπνέει τόν καλλιτέχνη γιά ενα άριστούργημα. 

*

Αύτός ό τύπος τού άθέου «άπορρίπτει τήν χρι
στιανική πίστι όχι άπό πάθος γιά  τήν ψηλαφητή 
διερεύνησι τής πραγματικότητος, άλλά γιά  νά γί- 
νη γιόγκυ»(10)ή νά μυηθή στά μυστικά τού ζέντ. 
Στή θέσι τού ενός Θεού, τού 'Αγίου Θεού, τόν ‘Ο
ποίον άρνειται, βάζει άλλους θεούς,πολλούς θεούς. 
"Οπως τήν μαγείαν, τά δαιμόνια, τά άπόκρυφα 
θρησκεύματα καί άλλες σύγχρονες λατρείες, γ ιά  τις 
όποιες θά κάνωμε λόγο σέ πρόσεχες σημείωμα.

Είναι ό τύπος τού μοντέρνου άνθρώπου, πού 
δέν έχει δικό του ιδεολογικό περιεχόμενο, άλλά εί
ναι έτοιμος νά άκολουθήση τυφλά κάθε τι πού θά 
τού σερβίρη ό κόσμος μέ μοναδικό κίνητρο, ότι αύ- 
τό είναι μοντέρνο. Είναι ό τύπος εκείνος, πού γνω 
ρίζει νά ζητωκραυγάζη καί νά θεοποιή άνθρώπινα 
είδωλα καί όταν αύτά έχουν τό Θράσος νά τού προσ
βάλλουν άκόμη καί τά ίερώτατα τής θρησκείας του. 
Τέτοια είδωλα ύπήρξαν έπί παραδείγματι οί άκού- 
ρευτοι νέοι τού Λίβερπουλ οί γνωστοί ώςΜ πήτλ’ς, 
οί όποιοι έκαυχήθησαν κάποτε ότι κατέστησαν δη
μοφιλέστεροι καί άπό τόν Χριστόν, χωρίς έν τού- 
τοις νά διαμαρτυρηθή κανείς άπό τούς θαυμαστός 
των.

Ό  Βολταϊρος άπεκάλεσε κάποτε τούς άθέους ηλι
θίους. Νομίζω ότι ούδέποτε άλλοτε έπάνω σ’ αύ- 
τόν τόν πλανήτην έζησαν τόσοι τέτοιοι άνθρωποι, 
όσοι στή δική μας εποχή. Οί οποίοι άρνούνται τόν 
’Αληθινό Θεό, γιά  νά άκολουθήσουν όχι κάποιον 
άλλον καλύτερό, μά τόσες καί τόσες ήλιθιότητες.
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Διεγράψαμε τά ιτλαίσια μέσα στά όποια έκινή- 
θη ή άθεΐα' άλλοτε καί τώρα. Άλλα τό πλόβλημα 
πλέον διαμορφώνεται ώς έξης :

Ποία είναι ή δική σου τοποθέτηση φίλε άναγνώ- 
στα. Ή  πίστι$ είναι μιά τέλεια προσωπική ύπό- 
θεσι. ’Άφησε τούς άλλους μέσα στο δικό τους τρα
γέλαφο. Μπορείς νά μείνης άνέγγιχτος ά π ’ αυτό 
τό ιδεολογικό σκοτάδι που υπάρχει ολόγυρά σου ; 
Θά είσαι ό νικητής. Μπορείς νά κρατάς σταθερό τόν 
προσανατολισμό σου, όταν οΐ άλλοι γύρω σου 
θά βυθίζωνται μέσα στόν λαβύρινθο τής σύγχρονης 
άθεΐας ; Θά είσαι ό νικητής. Μπορείς νά διατηρής 
άσβεστη μες στήν καρδιά σου τήν φλόγα τής πί- 
στεως προς τόν Έσταυρωμένον Λυτρωτήν σου καί 
νά άποδεικνύεις αύτήν σου τήν πίστιν σε κάθε σου 
σκέψη σέ κάθε σου πράξη σέ κάθε σκίρτημα τής καρ
διάς σου ; Θά είσαι όχι μόνον νικητής, άλλα καί 
τρισευτυχισμένος.

Αύτό σημαίνει νίκη. Νίκη κατά τής άθεΐας. Νίκη 
κατά τής συγχρόνου θρησκετυικής αδιαφορίας. 
Νίκη κατά τού μοντέρνου πνεύματος. Νίκη ύπέρ 
τού εαυτού σου. Μόνον μιά τέτοια τοποθέτησι μπο
ρεί νά σώση τόν σημερινό άνθρωπο.

Θά τελειώσω μέ τρεις προτάσεις. Ή  πρώτη είναι 
άπό τό στρατόπεδο τής άθεΐας. «Καί αν δεν υπήρ
χε Θεός, θά έπρεπε οί άνθρωποι νά τόν εφεύρουν» 
είπεν ό Βολταΐρος, γιά  νά δείξη ότι καί αύτοΐ πού 
επολέμησαν τόν Θεόν έπασχον άπό ένα τρομερό 
εσωτερικό διχασμό. Πολεμούσαν κάτι, τό οποίον 
έν τούτοις βαθειά μέσα τους τό έπίστευαν ώς από
λυτα αναγκαίο. Αύτό άλλωτσε δεν εξέφραζε καί τό 
σχήμα «Μά τό Θεό,» είμαι άθεος ;

Ή  δεύτερη πρότασι προέρχεται άπό ένα λόγιο 
κληρικό, άπό τόν π . VALENSIN. Είναι μιά πρό- 
τασι-συλλογισμός, μιά εντελώς ακραία άποψις,

πού θέλει νά τονίση, ότι ή άπουσία τού Θεού γιά  
τόν άνθρωπο είναι άπείρως πιο σημαντική άπό τήν 
παρουσία τού κόσμου.

«’Εάν, λέγει ό π . VALENSIN, πράγμα άπίθανο 
κάτι τό πρωτοφανές μάς δείξη ότι δεν ύπάρχει Θεός, 
θά σκεφθώ ότι τιμήθηκα πιστεύοντάς των, ότι εάν 
τό σύμπαν είναι κάτι τό βλακώδες καί άξιο περι- 
φρονήσεως, τόσο τό χειρότερο γ ι’ Αύτόν, τό άδικο 
δεν είναι δικό μου πού σκέφθηκα ότι ό Θεός υπάρ
χει, άλλά τού Θεού πού δεν ύπάρχει». (II). Σ’αύ- 
τό τό σχήμα τού συλλογισμού τό συμπέρασμα εί
ναι ότι ή άπουσία τού Θεού είναι άδιανόητη καί 
επομένως κάθε παρόμοια σκέψη είναι ταυτόσημη 
μέ τόν παραλογισμόν.

Ή  τρίτη πρόταση μέ τήν όποιαν καί τελειώνο- 
μεν τό σημείωμα τούτο, είναι μιά δυναμική θέσι 
πού πήρε στο θέμα αύτό ό Ντοστογιέφσκυ. «’Εάν 
θά ήδύνατό τις νά μού άποδείξη ότι ό Χριστός είναι 
εκτός τής άληθείας, καί έάν πράγματι ή άλήθεια θά 
άπεκλείετο άπό τόν Χριστόν, έγώ θά προτιμούσα 
νά παραμείνω μέ τόν Χ ρ σ τ ό ν  π α ρ ά  μέ 
τ ή ν  ά λ ή θ ε ι α ν» 12. Μόνο μέ τέτοια άπόλυτη 
τοποθέτηση μπορεί νά κρίνη τήν ποιότητα καί τήν 
πληρότητα τής προς τόν Χριστόν πίστεώς μας στόν 
20όν αιώνα, φίλε άναγνώστα, καί σού τήν εύχομαι 
όλοκάρδια.

9. Βλέπε: Τό λυκαυγές τής Ζωής σελ. 26

10. βλ. Πεπιοδικόν "Συζήτησις,, άρ. τ. 125] 1970 σελ. 163

11. Ή πάλη μέ τόν Θεόν, σελ. 50

12. Βλ. περιοδικόν "ΕΝΟΡΙΑ,, τεύχος 1] 1972 σελ. 9

Η Μ Α Χ Η  ΓΙΑ ΤΟ Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο

Λαμπρή πρωτοβουλία τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Λέσβου. Οί Τροχονόμοι 
τής Διοικήσεως μετέφεραν 
4.000 δενδρύλλια πεύκης 
καί κυπαρίσσου άπό τά φυ
τώρια Καλλονής. Άνδρες 
τού Α.Τ. Μυρίνης καί πο- 
λίται τοϋ τοπικού 'Ομίλου 
Φίλων Χωροφυλακής έφύ- 
τευσαν τά δενδρύλλια σέ 
γυμνές περιοχές τής Λή
μνου.

Στιγμιότυπου άπό τήν 
ώραίαν αύτήν έξόρμησιν 
είκονίζει ή παραπλεύρώς 
φωτογραφία.

*
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Λ α  ογ ρα φ ικ  ό

“ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ.,
*

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ  Τ Α Ρ Σ Ο Υ Λ Η

Ά

«Δώδεκα μήνες σας φυλάω έγώ, 
δώδεκα μέρες φυλαχτήτε μονα
χοί σας».

Αυτή τήν έντολή, σύμφωνα 
μέ τήν παλιά παράδοσι έδωσε ό 
Θεός στούς ανθρώπους. Καί οί 
δώδεκα ήμερες πού πρέπει νά φρον
τίζουμε νά φυλαγόμαστε μόνοι μας, 
είναι εκείνες πού μεσολαβούν άπό 
τήν Γέννησι ώς τήν Βάπτισι τού 
Χριστού, δηλαδή άπό τις 25· Δε
κεμβρίου ώς τις 6 ’Ιανουάριου, 
πού άγιάζονται τά νερά.

Τό παλιό καιρό ή πρώτη χρι
στιανική γιορτή τού χρόνου ήταν 
τά Θεοφάνεια ή Επιφάνεια, όπως 
λέγονταν τότε. Μαζί μέ τήν Βά- 
πτισι τού Σωτήρος γιορταζόταν 
καί ή Γέννησί του καί ή άρμενική 
Εκκλησία κράτησε ώς τά σήμερα 
τόν διπλό αυτόν εορτασμό. Κατά 
τά τέλη όμως τού Τετάρτου Αίώνος, 
δηλαδή γύρω στά 380 ή Εκκλησία 
μας άποφάσισε νά γιορτάζεται χώ

ρια ή Γέννησι στις 25 Δεκεμβρίου. 
Άπό τότε λοιπόν, καθώς πέφτει 
άνάμεσα καί ή Πρωτοχρονιά, πού 
είναι καί διπλή χριστιανική γιορ
τή—ή Περιτομή τού Χριστού καί 
τού Αγίου Βασιλείου—άπό τότε 
βλέπουμε τις δώδεκα αότές ήμέ- 
ρες σάν ήμέρες γιορτινές. Οί έκ- 
κλησίες είναι στολισμένες χαρ
μόσυνα, ή νηστεία τής Τετάρτης 
καί τής Παρασκευής έχει καταρ- 
γηθή καί στις λειτουργίας ψέλνον- 
ται γιορτινά τροπάρια.

Ό  λαός μας όμως βλέπει τις 
δώδεκα αύτές ήμέρες καί μέ άλλο 
μάτι. Βλέπει τόν Θεό του τόν ίδιο 
ένα μωράκι άβάφτιστο άκόμη, πού 
δέν μπορεί νά προστατεύση τούς 
Χριστιανούς. Καί πιστεύουν πώς 
έπειδή ό Θεός είναι βρέφος, βρί
σκουν τήν εύκαιρία νά άνεβοΰν 
έπάνω στή γή όλα τά Παγανά, 
όλα τά δαιμονικά, πού τά πέταξε 
βέβαια ό Χριστιανισμός καί τά

καταχώνιασε στά Τάρταρα, μά πού 
γιά τόν Έλληνα, ό όποιος γιά 
4.000 χρόνια είχε άναστηθεϊ στήν 
είδωλολατρική θρησκεία, δέν παύ
ουν ώστόσο νά υπάρχουν.

Έτσι, σύμφώνα μέ τή λαϊκή 
πίστι, μέσα στο σκοτάδι, στο πα
γερό κρύο στήν όμίχλΐ) καί τά 
χιόνια τού Δεκέμβρη, βγαίνουν 
τις νύχτες όλες οί στρίγγλες, οί 
λάμιες, τά τελώνια, τά σμερδάκια, 
τά ξωτικά καί πρώτοι άπ’ όλους 
οί καλλικάτζαροι, καί γεμίζουν 
τά δάση καί τις ρεματιές, τις σπη
λιές καί τά φαράγγια, μπαίνουν 
άκόμη καί στά σπίτια καί στ ’άχού- 
ρια καί στούς σταύλους καί μπο
ρούν νά κάνουν άνεμπόδιστα ό,τι 
κακό θέλουν στούς άνθρώπους. 
Γι’ αύτόν τόν λόγο δέν πρέπει 
νά μένουν τ’ άβάπτιστα μωρά 
μονάχα τους, δέν πρέπει νά βγαίνη 
κανείς νύχτα άπ’ τό χωριό, δέν 
πρέπει νά μένουν τή νύχτα τά ροΰ-
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χα άπλωμένα στό σχοινί, οί νοι- 
κοκυράδες δέν αφήνουν τίποτε 
ξεσκέπαστο οΰτε κρέας ούτε λάδι 
οΰτε άλεύρι, δέν ζυμώνουν, γιατί 
είναι φόβος νά τούς μαγαρίζουν 
τό ζυμάρι, δέν κόβουν τίποτε μέ 
τό ψαλλίδι—καί μάλιστα τόν παλιό 
καιρό στή Θράκη γιά δώδεκα 
μέρες τά έδεναν τά ψαλλίδια καί 
τά φύλαγαν γιά νά είναι δεμένο
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καί τό στόμα τού λύκου, καί τέλος, 
επειδή είναι ή Παναγία λεχώνα δέν 
έπλεναν καί δέν έχυναν νερό έξω 
από τό σπίτι.

Φυσικά ώρισμένες δουλειές είναι 
άπαραίτητο νά γίνουν καί οί άν- 
δρες δέν μπορεί νά μή βγουν άπό 
τό σπίτι τους άκόμη καί τή νύχτα. 
Γι’ αύτό ^μεταχειρίζονται διάφορα 
φυλαχτά πού κρατούν τά δαιμονι-

Φρέσκο νερό άπό τήν γάργαρη 
πηγή τοΟ χωριοΟ. «Όπως τρέχει 
τό νερό, έτσι νά τρέχουν καί τά 
καλά στό σπίτι....... ».

κά μακριά ή δέν τ’ άφήνουν νά 
πάνε κοντά στόν άνθρωπο καί νά 
τόν πειράξουν. Όποιος πρόκει
ται νά βγή έξω βάζει στόν κόρφο 
του ένα κομμάτι άντίδωρο ή ένα 
σταυρό καί μαζί μ’ αυτά παίρνει ί 
μαζί του ένα φανάρι ή ένα δαυλί 
άναμένο πού τό βλέπουν τά δαιμο
νικά καί παίρνουν δρόμο. "Οσο 
γιά τά σπίτια τά ίδια, κΓ έκεΐνα 
πρέπει νά πάρουν τις προφυλάξεις 
τους γιά νά μήν άφήσουν τά δαι
μονικά νά μποϋν μέσα. Γι’ αύτό 
κολλούν έξω άπό τήν πόρτα ένα 
σταυρό πλασμένο μέ κερί ή ένα 
μαυρομάνικο μαχαίρι ή άκόμη καί
νε στή φωτιά ένα παλιοπάπουτσο 
ή ένα ειδικό χόρτο πού τό λένε 
χαμολιό καί πού μυρίζει πολύ 
άσχημα καί δέν άφήνει τούς καλ- 
λικάτζαρους νά κατεβοΰν άπό τήν 
καμινάδα καί νά μποΰν μέσα στό 
σπίτι.

"Οπως ό δαυλός έξω στό ύπαι
θρο, έτσι, καί ή φωτιά ή άναμμένη ^ 
στό τζάκι κρατάει μακριά άπό τό 
σπίτι δλα τά παγανά. Αύτές τις 
ήμέρες όμως τού Δωδεκαήμερου 
ή φωτιά παίζει τόν πρώτο ρόλο 
σ’ ένα πλήθος γραφικά έθιμα.
"Ενα άπ’ αύτά πού τό συναντούμε 
σ’ δλη σχεδόν τήν Ελλάδα, άλλοΰ 
ζωντανό άκόμη κΓ άλλοΰ ξεθυμα- 
σμένο, είναι τό λεγόμενο «Πάν
τρεμα τής φωτιάς». Στήν Λευκά
δα, ώς πριν άπό λίγα χρόνια ό 
νοικοκύρης τού σπιτιού τήν παρα
μονή των Χριστουγέννων θά πή
γαινε νά φέρη καί νά στήση μέσα 
στό τζάκι δύο ξύλα: ένα μεγάλο, 
ίσιο, τό «αρσενικό», κι ’ ένα άλλο 
μέ κλαριά, τό «θηλυκό», κι’ άφοΰ 
θά έχυνε έπάνω τους λίγο κρασί * 
καί λίγο λάδι, θά τούς έβαζε φωτιά 
καί μ’ αύτόν τόν τρόπο θά τά πάν
τρευε, ένώ στά χωριά τής Πυλίας 
στά παλιά χρόνια πάντρευαν τήν 
φωτιά κάνοντας τήν χόβολη τού 
τζακιού έναν μακρουλό σωρό — 
λαμνί τόν λέν έκεΐ—καί βάζοντας 
δίπλα ένα κλαδί άγριοσπαραγγιάς.
"Οταν τό κλαδί άρχιζε νά τρίζη g 
καί ν’ άνάβη έλεγαν πώς ή φωτιά 
παντρεύτηκε.

"Αν γιά τή φωτιά πιστεύουμε 
πώς διώχνει δλα τά κακά, τό νερό



πώς έξασφαλίζουν υγείαν, όμορφιά 
καί καλή τύχη. Καί τέλος μιά 
συνήθεια πού επικρατεί καί στήν 
’Αθήνα άκόμη, είναι μέ τό τελευ
ταίο χτύπημα τού ρολογιού ν’ άνοί- 
γεται ή βρύση τού σπιτιού, ώστε 
σύμφωνα μέ τήν ευχή πού λέγεται 
έκείνη τήν ώρα, «όπως τρέχει τό 
νερό, έτσι νά τρέχουν καί τά καλά 
στο σπίτι».

Είναι φυσικό, όταν μπαίνει ό 
καινούργιος χρόνος καί μπροστά 
σέ κάθε άνθρωπο άνοίγεται μιά 
καινούργια εποχή, νά εύχεται κα
νείς αύτή ή έποχή νά είναι πιο 
ευτυχισμένη άπό έκείνην πού πέ
ρασε. ’Εκτός λοιπόν άπό τό τάϊσμα 
ή τό άνοιγμα τής βρύσης γιά νά 
τρέξη τό νερό της, υπάρχουν ένα 
πλήθος άλλες πανελλήνιες ή το
πικές συνήθειες πού γίνονται γιά 
νά πάη καλά ό χρόνος.

Μιά άπό εκείνες πού βαστάνε 
γερά άκόμη, είναι τό λεγόμενο 
«ποδαρικό». Σ’ όλόκληρη τήν Ε λ 
λάδα εξετάζουν ποιος θά πρωτο- 
μπή στό σπίτι τήν Πρωτοχρονιά 
γιά νά φέρη τό γούρι τού σπιτιού, 
βέβαια γιά τό καλό πρέπει οπωσ
δήποτε ό πρώτος πύ θά πατήση τό 
πόδι του στό κατώφλι νά είναι ό 
νοικοκύρης τού σπιστιοΰ, πού είτε 
θά φέρη μαζί του μιά πέτρα καί 
θά τήν ρίξη στή μέσην τού σπιτιού 
γιά νά είναι όλοι γεροί σάν τήν 
πέτρα, ή θά σπάση στό κατώφλι 
ένα ρόδι γιά νά σκορπιστούν τά 
καλά όπως σκορπίζονται τά σπό
ρια τού ροδιού, ή θά πάη στήν 
εκκλησία καί θά γυρίση σπίτι του 
κρατώντας τό εικόνισμα πού έχει 
έναποτεθεΐ έκεΐ άπό βραδύς, έτσι 
ώστε ό πρώτος πού θά μπή στό

είναι πάλι έκεΐνο πού φέρνει όλα 
τά καλά, καί γι’ αύτό σ’ όλη σχεδόν 
τήν Ελλάδα συνηθίζεται τό τάϊσμα 
τής βρύσης, πού γίνεται όχι πιά 
τά Χριστούγεννα, άλλά τό πβωί 
τής Πρωτοχρονιάς. Κάθε νοικο
κυρά θά πάη ξημερώνοντας τ’ 'Αη- 
γιοβασίλειού στή βρύση τού χω
ριού, όσο πιο κρυφά μπορεί καί 
θ’ άφήση στό πεζούλι της ένα 
κομμάτι πίττα καί θά τήν άλείψη 
μέ βούτυρο καί μέλι γιά νά είναι 
καί τό σπίτι τους γλυκασμένο 
όλο τόν χρόνο. Σ’ άλλα πάλι μέρη 
πηγαίνουν τά άνύπαντρα κορίτσια 
τού σπιτιού καί φέρνουν τό άμί- 
λητο νερό άπό τή βρύση καί μ’ αυ
τό νίβονται κι’ αυτές καί ή οικογέ
νεια τους γιατί έτσι πιστεύουν
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σπίτι νά είναι τό άγιασμένο εικό
νισμα, όπως γίνεται στά χωριά 
των Χανίων. Οί νοικοκυρές όμως 
της Κοζάνης, προτού μπή οποιοσ
δήποτε άλλος ξένος μέσα στό 
σπίτι τους, βάζουν γιά καλό καί 
γιά κακό τόν σκύλο τους.

'Ωστόσο ή πρώτη Ίανουαρίου 
δέν είναι μόνον Πρωτοχρονιά. Εί
ναι καί ή γιορτή τού 'Αγίου Βασι
λείου, πού πολύ τόν τιμά καί τόν 
σέβεται ό λαός μας καί πού δέν 
έχει καμμιά σχέσι μέ τούς ψεύτι
κους .ή ζωντανούς άγιοβασίληδες 
πού παριστάνουν οί ξενόφερτες 
κάρτες ή τά περιοδικά. Ό  Λαός 
μας πού τόν ξέρει σάν ένα σεβά
σμιο ιεράρχη τόν περιμένει νά 
έρθη τή νύχτα τής γιορτής του 
νά δώση τήν ευλογία του σέ κάθε 
σπίτι. Τόν περιμένουν τά παιδιά 
γιά νά τούς φέρη δώρα, τόν περι
μένει ό βαρκάρης καί ό ψαράς 
γιά νά πάη νά εύλογήση τή βάρ
κα του, τόν περιμένει καί ό τσο
πάνης νά δώση τήν εύχή του στό 
κοπάδι του καί ό γεωργός νά εύλο
γήση τό χωράφι του καί ή νοικο
κυρά νά έρθη νά γευτή τά φαγιά 
καί τά γλυκά της. Γι’ αυτό άλλωστε 
στή Θράκη πιστεύουν πώς ό "Αη— 
Βασίλης θά έρθη πεινασμένος άπό 
τήν τόσο κοπιαστική περιοδεία

του καί άφήνουν στρωμένα τό 
τραπέζι τή νύχτα τής Παραμονής 
καί βάζουν άκόμη μιά κούπα μέ 
κρασί καί μιά κούπα μέ νερό, 
γιά νά πιή ό "Αη—Βασίλης, νά 
δροσιστή καή νά εύλογήση τό 
σπίτι.

Τόσο βαθειά ήταν ριζωμένη ή 
πίστη γιά τήν νυκτερινή αυτή 
επίσκεψη τοϋ "Αη—Βασίλη, ώστε 
εκτός άπό ιό καντήλι πού έφεγγε 
στή μέση τού τραπεζιού καί πού 
τόν βοηθούσε νά ίδή καί νά δοκι- 
μάση άπ’ όλα τά φαγητά, στή Μυ
τιλήνη τά παλιά χρόνια έβάζαν 
κι’ ένα κούτσουρο ολόρθο μέσα 
στό τζάκι γιά νά τό έχη σάν σκα
λοπάτι ό "Αη —Βασίλη, σάν θά 
^ατεβή άπό τήν καμινάδα καί νά 
ιξαταλάβη πώς τόν περιμένουν.

Δέν ξέρουμε σέ πόσα μέρη κρα
τούν άκόμη αυτές οί παλιές συνή
θειες, ένα έθιμο πού είναι πανελ
λήνιο καί πού διατηρείται πιστά 
είναι ή βασιλόπιττα! Σ’ όλες τις 
γωνιές τής έλληνικής μας πατρί



δας θά κόψουν την βασιλόπιττα 
τήν Πρωτοχρονιά καί ή μόνη δια
φορά είναι πότε καί ποΟ θά κοπή 
καί πώς θά μοιρασθή.

Σέ πολλά μέρη τό κόψιμο τής 
πίττας γίνεται μέ κάθε ίεροπρέ- 
πεια, όπως στη Νιγρίτα των Σερ
ρών, όπου τό βράδυ τής παραμονής 
όλη ή οικογένεια θά συγκεντρωθή 
γύρω άπό τό γιορτινό τραπέζι πού 
είναι γεμάτο μέ όλα τά καλά καί 
έχει στή μέση τή βασιλόπιττα 
κι ένα θυμιατό μέ θυμίασμα. Ό  
πατέρας στέκει στήν κορυφή τοΰ 
τραπεζιού μ’ ένα κερί αναμμένο 
στό χέρι, λέει τήν προσευχή καί 
τό τροπάριο τοΰ 'Αγίου Βασιλείου 
καί υστέρα θυμιατίζει όλη τήν 
οικογένεια πού στέκει όρθή γύρω 
άπό τό τραπέζι. Κατόπιν θυμιατί
ζει τις τέσσερες γωνιές τού σπι
τιού, κατεβαίνει στό στάβλο καί 
θυμιατίζει τά ζφα καί όταν τούς 
θυμιατίσει όλους γυρίζει πίσω 
στό τραπέζι καί τότε γίνεται τό 
κόψιμο τής πίττας: Τό πρώτο είναι 
γιά τήν Παναγία καί τόν Χριστό, 
τό δεύτερο είναι γιά τόν Ά η —Βα
σίλη, τό τρίτο γιά τό σπίτι, τό τέ
ταρτο γιά τό μαγαζί, αν ύπάρχη, 
καί άκολουθοΰν μέ τήν σειρά ό 
πατέρας, ή μητέρα καί τά παιδιά. 
Σ’ όποιον πέση τό φλουρί, εκείνος 
θά πρέπει ξημερώνοντας τό άλλο 
πρωί νά πάη νά φέρη τό άμίλητο 
νερό άπό τή βρύση, ένώ στήν 
Κοζάνη ό τυχερός τής βασιλό- 
πιττας, μόλις σηκωθή τό πρωί θά 
πάρη άρκετές φέτες άπό τήν πίττα 
καί θά κατεβή στον στάβλο νά

τις μοιράση στά ζωντανά τοΰ 
σπιτιού.

Σύμφωνα μέ τήν λαϊκή πίστι 
ό,τι κάνει κανείς τήν Πρωτοχρο
νιά θά τό κάνη καί όλον τόν χρόνο. 
Γι’ αύτό κι ό νοικοκύρης θά πάη 
γιά λίγο στή δουλειά του ή στό 
μαγαζί του στήν ’Αθήνα άκόμη 
ώς πριν άπό λίγα χρόνια τά μαγα
ζιά έμεναν άνοιχτά τό πρωί τής 
Πρωτοχρονιάς, κι’ αυτό οί κατα- 
στηματάρχαι τό έκαναν περισσό
τερο γιά τό καλό καί όχι γιατί 
περίμεναν πελατεία. ’Από τήν άλ
λη μέρα όμως όλα μπαίνουν στήν 
κανονική σειρά καί ό καθένας 
ξαναγυρίζει κτή δουλειά του. Μό
νον τά παιδιά έχουν διακοπές γιά 
λίγες μέρες άκόμη καί οί καλλι- 
κάτζαροι έχουν στή διάθεσί τους 
πέντε νύχτες γιά νά κάνουν όσα 
περισσότερα κακά μπορούν.

Μά όταν ξημερώση ή 5η ’Ιανου
άριου θά βγοΰν πάλι τά παιδιά 
στούς δρόμους καί θ’ άρχίσουν 
νά τραγουδούν τά Κάλαντα, τά 
Κάλαντα τών Φώτων τούτη τή 
φορά. Τά πιό ώραΐα τά λένε στή 
Λήμνο καί είναι γεμάτα παινέματα 
γιά τόν νοικοκύρη καί τή νοικο
κυρά καί όλα τά μέλη τής οίκκο- 
γενείας. Πριν άπό είκοσι χρόνια 
μάλιστα, συνήθιζαν οί νέοι τήν 
παραμονή τών Φώτων νά ντύνων- 
ται μέ κουρέλια, νά φορούν μου
τσούνες καί νά κρεμούν κουδούνια 
στή μέση τους.Παρίσταναν τούς 
καλλικάτζαρους καί μόλις τά μι
κρά παιδάκια άκουγαν τά κουδού
νια τους έτρεχαν νά κρυφτούν.

’Εκείνοι όμως χτυπούσαν τήν πόρ
τα τοΰ σπιτιού μέ τά χοντρά ρα
βδιά τους καί ρωτούσαν: «Κυρά, 
κλαϊνε τά παιδιά; — όχι, όχι, είναι 
καλά παιδιά!» άπαντοΰσε ή μητέ
ρα καί γιά νά τούς έξευμενίση τούς 
πρόσφερε κρασί, τηγανίτες καί 
χοιρινό κρέας!

Μέ τό λάλημα όμως τοΰ κόκκο- 
ρα τό άλλο πρωί έχει φύγει καί ό 
τελευταίος καλλικάτζαρος. Σέ λίγο 
θά σημάνη ή καμπάνα γιά τήν 
εκκλησία καί όλοι θά πάνε ντυμένοι 
μέ καινούργια ρούχα. Τά παιδιά 
μέ τά φωτάκια πού τούς έστειλε 
γιά δώρα ό νουνός τους, οί γυναί
κες μέ καινούργιο μαντήλι καί οί 
άντρες μέ καινούργιο πουκάμισο 
καί στό χέρι θά κρατούν τό καλύ
τερο γυαλί τοΰ σπιτιού γιά νά πά
ρουν τόν άγιασμό καί νά τόν φέ
ρουν στό σπίτι. Κι’ όταν θά ρίξη 
ό παπάς τόν σταυρό στή θάλασσα, 
τότε ό καθένας θά γυρίση στό 
σπίτι του τόν άγιασμό καί θ’ άγιά- 
ση τά είκονίσματά του καί τή γω
νιά του καί τόν κήπο του καί τό 
κοτέτσι του καί τόν στάβλο μέ 
τά ζωντανά του καί τά πιθάρια του 
μέ τό κρασί καί μέ τό λάδι. Τώρα 
πιά τά νερά βαφτίστηκαν, τά δαι
μόνια έφυγαν, τά παγανά κρύφτη
καν στά Τάρταρα. Ό  βαφτισμένος 
Χριστός μπορεί νά ξαναπάρη στά 
χέρια του τόν κόσμο πού δώδεκα 
μέρες τόν είχε άφήσει νά φυλαχθή 
μοναχός του.

Γ. Τ Α Ρ Σ Ο Υ Λ Η

Στά Ιωάννινα, έδρα Α.Δ.Χ. 'Ηπείρου, όπλίτες 
τής ’Ανώτατης Διοικήσεως ώργάνωσαν συνε- 
στίασιν μέ τις οίκογένειές τους. Εκλεκτοί 
καλλιτέχναι έπλαισίωσαν εύγενώς τήν συγκέν- 
τρωσιν πού έπραγματοποιήθη σέ κέντρον 
διασκεδάσεως τής πόλεως τών Ίωαννίνων.

*
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Ν ο μ ι κ ά  Θ έ μ α τ α

Η Π Ο Ι Ν Η

Τ ΟΥ  Θ Α Ν Α Τ Ο Υ

Ν.  Κ Ο Ρ Φ  Ι Α Τ Η
τ . Ε Ισαγγελέω ς "Αθηνών

*

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

1. Τό πρόβλημα τοΟτο—τής Δια- 
τηρήσεως ή μή τής Ποινής τοΰ 
θανάτου ώς μέσου Προλή\ι/εως τοΰ 
Εγκλήματος—δεν είναι νέον, άλλα 
πολύ παλαιόν. Πλήν θά είναι πάν
τοτε «νέον». Δι’ ό καί ή έρευνα αύ- 
τοΰ θ’ άποτελή άείποτε τό άντι- 
κείμενον έντεταμένης, εκτεταμένης 
καί έπισταμένης άπασχολήσεως 
έν τή Φιλοσοφίμ, τή Κοινωνιολο- 
γίςι καί τή ’Επιστήμη τοΰ Ποινι
κού Δικαίου. Άλλαις λέξεσι τού
το έσεται άείποτε τό «ζών» θέμα 
τής ώς πρόσθεν ’Επιστημονικής 
Διερευνήσεως.

2. Όντως δέ άπό τό 1764, ότε 
έδημοσιεύθη τό μνημειώδες Έργον 
τοΰ BECCARIA «περί ’Εγκλημά
των καί Ποινών», δι’ ού έπεχειρή- 
θη ή Καταπολέμησις τών Βαρ
βάρων Ποινών τοΰ Μεσαίωνος, 
άχρι νΰν, έρευνάται τό δίκαιον, τό 
πρόσφορον καί τό άναγκαΐον τής 
Ποινής τοΰ θανάτου έν τώ κατά τοΰ 
’Εγκλήματος Άγώνι.

3. Τό έφ’ ήμΐν ή έρευνα έπιτυχέ- 
στερον, άν μή άκριβώς, δέον νά
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τοποθετηθή τφ δντι έν τώ Φιλο- 
σοφικώ καί τώ Θεωρητικώ τοΰ 
Ποινικού Δικαίου Τομεΐ, άλλ’ ιδία 
έν τώ Πλαισίω τής Άντεγκλημα- 
τικής ή, άλλως, γενικώτερον, τής 
Ποινικής Πολιτικής. Δι’ ό ιδία 
άπό τής Άπόψεως ταύτης, ού μήν 
άλλά γενικώτερον άπό πάσης Σκό
πιας κατά τήν ήμετέραν άντίλη- 
ψιν καί δικαία καί όρθή καί άνα- 
καία έστίν ή Ποινή τοΰ θανάτου 
πρός καταπολέμησιν τοΰ ’Εγκλή
ματος καί Διατήρησιν τής Κοινω
νικής Τάξεως καί ’Ασφαλείας.

4 Δικαία καθ’ όσον γίνεται δεκ
τόν, δτι έπιτρέπεται ύπό τής Πολι
τείας ή θυσία τής έντιμου ανθρώπι
νης Ζωής έν τώ Πολέμφ ή τή Έκτά- 
κτω ’Ανάγκη πρός προστασίαν τής 
’Εδαφικής ’Ακεραιότητος καί τής 
’Ανεξαρτησίας τής Χώρας έν ταΐς 
περιπτώσεσι των ’Εσωτερικών ή 
’Εξωτερικών Κινδύνων, κατά μεί- 
ζονα λόγον έπιτρέπεται ή θυσία 
τής άνεντίμου άνθρωπίνης Ζωής, 
ήτις καί εις τήν καταστροφήν έκεί- 
νής: τής έντιμου ζωής προήλθεν, 
ού μήν άλλά καί έπικίνδυνος καθ’

ολοκληρίαν διά τήν Κοινωνικήν 
Όλότητα καί τήν "Εννομον τάξιν 
δείκνυται.

5. ’Εξ άλλου ό φόβος περί δήθεν 
Δικαστικής Πλάνης, ώστε έν πε- 
ριπτώσει, τυχόν, έκτελέσεώς της 
καί έκ τών υστέρων άποκαλύψεως 
τής. Άθωότητος τοΰ Καταδίκου, νά 
έμφανίζηται άνεπανόρθωτος είναι 
μάλλον σκιώδης καί τοιούτου εί
δους Δικαστικάς Πλάνας, δοθει- 
σών τών μεγίστων Δικονομικών 
υπέρ τοΰ Κατηγορουμένου ’Εγγυή
σεων έν τή άπονομή τής Ποινικής 
Δικαιοσύνης, κορυφουμένων έτι έν 
τή καί αύτεπαγγέλτως έπιχειρου- 
μένη Δράσει τοΰ Συμβουλίου Χα- 
ρίτων, συγκροτουμένου έξ άνωτά- 
των καί άνωτέρων Δικαστικών καί 
Διοικητικών Λειτουργών, δεν δυνά- 
μεθα νά εΐπωμεν, δτι έχομεν συ
νήθως.

6. Πλήν καί υπό τό άπιθάνως έν- 
δεχόμενον τοΰτο τής Δικαστικής 
Πλάνης, αΰθις ή ποινή τοΰ θανά
του δέν θά ήτο έξοβελιστέα έκ τών 
Ποινικών Κωδίκων. Διότι, έάν 
ό θάνατος ’Αθώων, συνεπεία Δι-

I
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καστικής Πλάνης, είναι άδικος, 
είναι έξ ίσου άδικος καί ή υπό 
τών Εγκληματιών Δολοφονία ’Α
θώων. Άνχιθέτως τό άνεπανόρ- 
θωτον τής άδικίας, ήτις παράγεται 
διά τής θανατικής Ποινής εις βά
ρος Άθφου, δέν άποτελεΐ Επιχεί
ρημα ύπέρ τής Καταργήσεώς της. 
Διότι, άκριβώς, τό άνεπανόρθωτον 
έκφοβίζει τόσους δυνητικούς Δο
λοφόνους, ώστε ό συνολικός αρι
θμός τών φονευομένων Άθφων νά 
είναι μικρότερος έκείνου, όστις 
θά έσημειοΰτο άνευ τής Ποινής 
ταύτης.

7. Είναι, περαιτέρω, ου μόνον 
δικαία, άλλά καί πρόσφορος προς 
καταπολέμησιν τοΰ έγκλήματος ή 
Θανατική Ποινή, αφέτη ριαζομέ- 
νου εικότως τοΰ Έρευνητοΰ τοΰ 
Θέματος οΰ μόνον άπό τών ’Αρ
χών τής ’Απολύτου Δικαοσύνης 
ή τής Άνταποδόσεως, αίτινες άπο- 
τελοΰσι τήν βάσιν τών μή κρατου- 
σών ’Απολύτων περί Ποινής Θεω
ριών, άλλά καί ιδίμ άπό τών κατά 
τό μάλλον καί ήττον κρατουσών 
Σχετικών τοιούτων καί δη τών 
έκ τής Συνθέσεως τούτων ή άλ
λως τών έκ τούτων, έν πολλοϊς, 
άπορρεουσών καί τα νΰν καθολι- 
κώς κρατουσών Θεωριών τής Γε
νικής καί Είδικής Προλήψεως τοΰ 
(Έγκλήματος).

8. Περαιτέρω σημειοΰται, ότι ώς 
είναι κοινώς γνωστόν, ή Ποινή είναι 
Κακόν, στρεφόμενον κατά τής Προ
σωπικότητας τοΰ Έγκληματίου, όν 
τίθησιν είτε έκτος τής Φυσικής 
Ζωής (κεφαλική ποινή), είτε έκτος 
τής Κοινωνικής τοιαύτης (όριστι- 
κή ή πρόσκαιρος στέρησις τής 
προσωπικής αύτοΰ έλευθερίας). 'Ως 
τοιοΰτον δέ κακόν είναι άδιστά- 
κτως βέβαιον, ότι άσκεΐ έκφοβι- 
στικήν έπίδρασιν καί εις τόν πλέον 
πεπωρώμένον ’Εγκληματίαν καί δή 
τουλάχιστον ΐσην πρός τούς μετά 
τής Εκτελέσεως τοΰ ’Εγκλήματος 
συνδεδεμένους Φυσικούς διά τόν 
Δράστην Κινδύνους. Έξ άλλου θά 
ήτο άπολύτως άντιλογικόν, όπως 
ύποστιρίξη τις τήν άποψιν, ότι 
ενώ ή «τιμώρησις» άποτελεΐ άνα- 
σχετικόν Φραγμόν ή άλλως πως 
ρυθμιστικόν ώρισμένης Συμπε- 
ροφοράς τών Ζφων Μέσον, ή 
Ποινή δέν άσκεΐ τοιαύτην εις τήν 
άντεγκληματικήν Πολιτείαν τοΰ 
’Ατόμου. Ά λλ’ έάν έκ τοιούτων 
’Απόψεων άφετηριάζετό τις, ότι, 
δηλαδή, ό Κολασμός ούδεμίαν 
άσκεΐ ροπήν έπί τήν Συμπερι
φοράν τών Κοινωνών, άνασχετι-

τικήν τής σκοπουμένης ύπό τού
των Εγκληματικής Δραστηριό- 
τητος, τότε θά έπρεπε νά δεχθή 
συνάμα, ότι θά έδει νά μή υπάρ- 
χωσιν αί καθιερωμέναι πλέον καί 
γνωσταί άχρι νΰν Ποιναί έν τοΐς 
Πολιτικοΐς Κώδιξιν, οΰτω δέ ή 
Γενική πρωτευόντως, άλλά καί ή 
Ειδική συνηρτημένως Πρόληψις 
τοΰ Έγκλήματος καί ή Διατήρησις 
τής Έννόμου Τάξεως θά έπρεπε ν’ 
άναζητηθή άληθώς εις έτερα Μέσα, 
όπερ, ώς άτοπον άπαράδεκτον.

9. Δεκτοΰ, λοιπόν, γενομένου ότι 
ή Εκφοβιστική Δύναμις τής Ποι
νής είναι άναμφισβήτητος καί ότι 
προκειμένου περί τοΰ Κανονικοΰ 
’Ανθρώπου, όσφ μεΐζον είναι τό 
άπειλούμενον έν τή Ποινή Κακόν, 
τόσοι μείζων έστι καί ή ψυχολογική 
Έπίδρασις έπ’ αύτοΰ τής Ποινής 
ταύτης, δι’ ό καί είναι λογικώς 
ορθόν, ότι ή άπειλουμένη Ποινή 
τής ’Ισοβίου Καθείρξεως, διά τούς 
άρτι μνησθέντας Σκοπούς, είναι 
λυσιτελεστέρα τής άπειλουμένης 
τοιαύτης τής Πρόσκαιρου Κα
θείρξεως καί αύτη τής Φυλακίσεως 
κάί αΰ:η τής τής Κρατήσεως, 
ώς έν γένει ή Στερητική τοιαύτη 
τών 5 έτών έναντι τής τοιαύτης 
τών 6 μηνών κ.ο.κ., παρέπεται 
άναγκαίως, ότι ούχί άπλώς κατά 
μείζονα πιθανότητα, άλλά κατ’ 
άσφαλή βεβαιότητα, διά τήν πλειο
νότητα τών Κοινωνών, ή θανατική 
Ποινή άσκεΐ μείζονα ’Εκφοβιστι
κήν Έπίδρασιν ή ή Ίσόβειος 
Κάθειρξις.

Δηλαδή αϋτη καί τής Ψυχικής 
Όρμής τήν δύναμιν παραλύει καί 
τής Ψυχράς Σκέψεως καί πεπωρω- 
μένης Λογικής τήν φοράν παρα
κωλύει. "Αρα καί όρθή έστίν ή θα
νατική ποινή.

10. Έάν δέ δέν ήν ή τοιαύτη, 
άναλόγως τής βαρύτητος τής πρά- 
ξεως Διαβάθμισις τών άπειλουμέ- 
νων Ποινών, άλλ’ ή Κύρωσις θά 
ήτο όμοια εις πάσαν Παράβασιν, 
πρόδηλον έστίν, ότι αυτή ου μόνον 
θά ήτο άδικος, καθ’ ό άνισος ώς 
πρός τήν μεταχείρισιν τών Κοινω- 
νών, άλλά, καί τό σπουδαιότερον, 
δέν θά έπλήρου τούς Σκοπούς τής 
Γενικής καί Είδικής Προλήψεως 
.τοΰ Έγκλήματος καί Καταπολε- 
μήσεως, οΰτω τής Έγκληματικό- 
τητος καί, έν κατακλεΐδι, τής Δια- 
φυλάξεως τής Έννόμου Τάξεως.

11. Έν όψει, λοιπόν, τοΰ έκτε- 
θέντος χαρακτήρος τής θανατικής 
ποινής ώς άναγκαίου κσκοΰ, πρός 
συντήρησιν τής Έννόμου Τάξεως,

ώς τοΰ ϊσχυροτέρου Έγκλημα- 
τοπροληπτικοΰ Μέσου, ούδόπλως 
θά ύπεβοήθουν τήν λύσιν τοΰ Ζη
τήματος αί Φιλοσοφικαί ή Πολι
τιστικοί ’Αντιλήψεις ή αί Θεωρη
τικοί Δοξασίαι, ώς λ.χ. ή τής 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όπο- 
στηριζούσης ότι ECCLESIA NON 
SITIT SINCUINEM καθ’ άς ή Θα
νατική Ποινή έμφανίζεται ώς μέσον 
Άντιχριστιανικόν, ’Αντιπολιτιστι- 
κόν ή Άντιφιλοσοφικόν.

12. Βεβαίως τά ύπέρ κάί κατά τής 
Καταργήσεώς τής θανατικής Ποι
νής ’Επιχειρήματα είναι ικανά καί 
άφθονα. Τό θέμα τοΰτο, ώς έσημει- 
ώθη, συνεκίνει καί θά συγκινή 
πάντοτε τούς Άνθρωπιστάς καί 
τούς Φιλοσόφους. Πλήν ή άπάν- 
τησις εις τό θέμα είναι μία : ότι 
ή Ποινή είναι άναγκαία πρός Δια- 
τήρηοιν τής Έννόμου Τάξεως.

13. "Αλλωστε καί αότή αΰτη 
ή Καθολική Εκκλησίας ώς Πο
λιτικός ’Οργανισμός δέχεται τήν 
ποινήν τοΰ θανάτου προκειμένου 
περί τών Εγκλημάτων κατά τής 
Ζωής, Σωματικής Άκεραιότητος 
καί Προσωπικής Έλευθερίας τοΰ 
Πάππα.

14. Δι’ ό καί εύλόγως διατηρείται 
αΰτη έν τοΐς περισσοτέροις Ποι- 
νικοΐς Κώδιξι τών Πεπολιτισμένων 
Κρατών, έν αίς ή Γαλλία, τό Βέλ- 
γιον, ή ’Ιαπωνία, ή Πολωνία, ή 
Ρωσία, ή Τσεχοσλοβακία, ή Ούγ- 
γαρία, ή Κούβα, καί αί πλεΐσται 
τών Πολιτειών τών ΗΠΑ, καταρ- 
γηθεϊσα έν ’Ιταλία, Γερμανία, Πορ
τογαλία, Βραζιλία, Περοΰ, ’Αρ
γεντινή καί τισιν έτέραις Πολι
τείας τών ΗΠΑ.

Εις έπίρρωσιν τών άνωτέρω 
άναφέρεται, ότι έν τή Πολιτεία 
DELAWARE τών ΗΠΑ κατηργή- 
θη ή θανατική Ποινή τώ 1958, ϊνα 
έπανεισαχθή τώ 1961.

15. Έν κατακλεΐδι σημειοΰται, 
ότι ό ήμέτερος Ποινικός Κώδιξ 
(Νόμος 1491 τοΰ 1950J51) άπειλεΐ 
τήν Ποινήν τοΰ Θανάτου άπολύ
τως μέν εις τήν περίπτωσιν τοΰ 
άρθρου 138 (έπιβουλή άκεραιότη
τος τής χώρας), διαζευκτικώς δέ 
μετά τής ποινής τής ισοβίου κα
θείρξεως εις τάς περιπτώσεις τών 
άρθρων 134 παρ. 2 (έσχάτη προ
δοσία}, 139 παρ. 2 (προσβολή τής 
διεθνούς ειρήνης τής χώρας), 143 
(στρατιωτική υπηρεσία παρά τώ 
έχθρφ), 144 παρ. 1 (ύποστήριξις 
τής πολεμικής δυνάμεως τοΰ έχ- 
θροΰ), 148 παρ. 2 (κατασκοπεία), 
299 παρ. 1 (άνθρωποκτονία έκ



προθέσεως) 310 παρ. 3 (μονομαχία) 
380 παρ. 2 (ληστεία), 385 παρ. 1 
(έκβίασις) καί εις τάς περιπτώσεις 
των άρθρων 216 (πλαστογραφία) 
καί κατάχρησις ενσήμων), 242 (ψευ
δής βεβαίωσις κ.λ.π.), 256 (άπι- 
στία περί τήν υπηρεσίαν), 258 
(υπεξαίρεσις έν.τή ύπηρεσία), 272 
(κλοπή), 275 (υπεξαίρεσις κοινή) 
καί 385 (άπάτη), έφ’ δσον τά 
έγκλήματα ταϋτα στρέφονται κατά 
τοϋ Δημοσίου ή των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Νό
μος 1608]50 άρθρ. 1 παρ. 1). 
Επίσης ή ποινή τοϋ Θανάτου

άπειλεΐται απολύτως έπΐ τοϋ έν 
άρθρω 3 τοϋ Α.Ν. 453]45 «περί 
λήψεως μέτρων πρός έμπέδωσιν 
τής δημοσίας τάξεως» προβλεπο- 
μένου κακουργήματος, διαζευκτι
κούς δέ επί των έν τοΐς άρθρ. 1 καί 
2 τοϋ Άναγκ. Νόμου 453 προβλε- 
πομένην εγκλημάτων, ώς καί τών 
τοιούτων, τών προβλεπομένων ύπό 
τών άρθρων 1 παρ. 2 έδ. γ' 3 έδ. 
β', 5, 6 παρ. 2 καί 9 τοϋ Α.Ν. 
375J36 «περί τιμωρίας εγκλημά
των κατασκοπείας κ.λ.π.». -

16. Ή όλοκλήρωσις τοϋ θέματος 
έπιβάλλει νά μή παραλείψωμεν,

δπως σημειώσωμεν, δτι ή Θανατική 
Ποινή δέν έκρίθη άναγκαία διά 
τούς προπαρατεθέντας Σκοπούς 
προκειμένου περί τών—Καθαρώς, 
ούχί τών Συνθέτων—Πολιτικών
’Εγκλημάτων, δι’ δ καί εις τούς 
Καταστατικούς Χάρτας τών Πεπο- 
λιτισμένων Κρατών ύφίσταται Ά- 
παγόρευσις τής Επιβολής τής Ποι
νής ταύτης επί τών ’Εγκλημάτων 
τούτων (Ελληνικά Συντάγματα 
1844, άρθρ. 18, 1911, άρθρ. 17, 
1952 άρθρ. 18, 1968 άρθρ. 11 
παρ. 26).

Ή άνωτέρω μακέττα έξεπονήθη ύπό τοΟ κ. Παύλου Κρικώνη, καλλιτέχνου—μακεττίστα. ’Απεικονίζει 
σχηματικώς τήν έποποιίαν τής μάχης τού Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη κατά Δεκέμβριον 1944. 
Ή  μακέττα θά χρησιμοποιηθή διά τήν άναπαράστασιν τής έποποιΐας διά τοϋ συστήματος Ήχος καί Φώς.



Π ρ ω ΐο χ ρ ο ν ιά . . .  Τροχαία! . .

Μ

Στην ιστορία τής Υδρογείου, ή 
’Ασία έχει τά πρωτεία γιά  την εμ
φάνιση του ανθρώπου, ή Αφρική 
γιά  την γένεση τοϋ πιο αρχαίου 
πολιτισμού—Αίγυπτος—, ή ’Αμερι
κή γιά  τήν πρωτοπορεία σέ κάθε 
νεωτερισμό, καί ή Ευρώπη κατέχει 
τά σκήπτρα στήν πνευματική, τήν 
καλλιτεχνική, τήν πολιτιστική 
«κουλτούρα» καί στήν συντήρησιν 
των ήθικών, των ϊδεαλιστικών 
άξιων πού συνθέτουν τήν παρά
δοση.

"Αν ή ’Αμερική—«νέο κόσμο δέν 
τόν είπαν;»—νεωτερίζει πρωτοπο- 
ρειακά, ή Ευρώπη μαζεύει καί φυ
λάει προσεκτικά, μέ στοργή καί 
άγάπη τά παληά έθιμα, τίς όμορ
φες παμπάλαιες συνήθειες, τίς λιγά
κι ρομαντικές τίς κάπως σχολα
στικά τελετουργικές, όμως (3αθειά 
άνθρώπινες, αύτές πού μάζευαν 
τήν οικογένεια γύρω άπό τήν ιερή 
φλόγα τής πατρικής εστίας, γύρω 
άπό τό πάντα φιλόξενο, μέ μητρι
κή φροντίδα στρωμένο τραπέζι

αύτές πού σέ ώρες κινδύνου κρα- 
τοϋσαν «τούς δυναμένους νά φέ
ρουν όπλο» πιστούς στήν φωνή 
τής πατρίδας, καί τούς οίστρηλα- 
τοϋσαν γιά  νά καλπάσουν σ’ έπέ- 
λαση άκράτητη μέ τήν μπαρουτο- 
καπνισμένη παντιέρα μπροστά, ή 
τούς στηλώνουν, άποφασισμένους 
γιά  όλα, σέ άμυνα γρανιτένια, 
ώσπου νά πέσουν «πειθόμενοι τοϊς 
κείνων ρήμασι», αύτές πού διατη
ρούν άναμένο αιώνια τό καντήλι 
στών πατέρων τούς τάφους . . -
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Κι* όμως υπάρχει κάποια έξαί- 
ρεση. Είναι μιά όμορφη συνήθεια, 
ένα κάποιο ευλαβικά συντηρούμενο 
έθιμο, ποΰ τό δημιούργησαν βέ
βαια οι μοντέρνοι καιροί τής ταχύ
τητας, όμως ή ρίζα του βρίσκεται 
βαθειά, στην άπύθμενη ψυχή τού 
άνθρώπου, έκεΐ πού γεννήθηκε ή 
γενναιόφρονη, ή εύγενικιά, ή λε

βέντικη, ή άπλόχερη, ή άπλή- τόσο 
τρυφερή κι* άνθρώπινη—εύγνωμο- 
σύνη.

Ή ταν στήν Νέα Ύόρκη, πολλά 
χρόνια πρίν. Ή φαντασμαγορική 
πόλη δεν είχε καταντήση άκόμη ή 
σημερινή βροντερή καί ξέφρενη 
πολιτεία πού τινάζει με άναίδεια 
τις κορφές της όλο καί πιο ψηλά, 
δίχως νά σιγουρεύη σέ βάθος άνά- 
λογο τά θεμέλιά της. Ή ταν μιά 
νεαρή δροσάτη πόλη, γεμάτη ζων
τάνια, φρεσκάδα καί κίνηση. Προ 
πάντων κίνηση.

Τά άμαξάκια καί οι καρρότσες 
πού τάσερναν άλογα έχουν λείψει 
πρό πολλοϋ. Τώρα οί Νεοϋορκέζοι 
κυκλοφορούν πάνω σέ τροχούς πού 
τούς σπρώχνουν έκατοντάδες «ίπ

ποι», καί μάλιστα έχουν προστεθή 
τράμ καί λεωφορεία καί μοτοσυ- 
κλέττες κι’ ένα σωρό τροχοφόρα 
κάθε είδους, Μεγάλη ή πρόοδος.

Τώρα σκίζεις τήν πόλη άπό τή 
μιά άκρη ώς τήν άλλη σέ 30' λεπτά 
τής ώρας, ένω πριν ήθελες τρεις 
ώρες. Μεγάλο κέρδος χρόνού, πού 
μεταφράζεται εύκολα σέ χρήμα. Τό 
χρήμα, πού είναι τόσο άπαραίτητο 
στούς ανθρώπους τούτους μέ τις 
άμετρες φιλοδοξίες καί τά με- 
γαλοπίβολα σχέδια. Τό κερδίζουν 
άφθονο μά τό πληρώνουν άκριβά. 
Ή  άστραφτερή άσφαλτος τού 
Μανχάτταν, άπό τήν Γιόρκβιλ 
στρήτ μέχρι τήν Ούσάγκτον Χάϊτς 
πού κυκλώνουν τήν Τάϊμς Σκουαίαρ 
Ντίστρικτ, μέχρι τούς ταπεινούς 
καρόδρομους τού Χάρλεμ καί τής 
Τσάϊνα Τάουν, βάφεται μέ αίμα 
καθημερινά. 'Εκατοντάδες άθρωποι 
χάνουν τήν ζωή τους κάθε μέρα, 
ή μένουν μισεροί, καί οί ζημιές άν 
τις μαζέψης συνολικά φτάνουν 
άστρονομικά ποσά.

Βέβαια οί ’Αμερικανοί είναι πρακτι
κοί άνθρωποι. Τίποτα δέν άφήνουν

στήν τύχη. Πολύ γρήγορα παρα
τήρησαν τούτη τήν άσκοπη αιμορ
ραγία καί τις άδικοχαμένες ζημιές. 
Κι’ άποφάσισαν νά τις άντιμετω- 
πίσουν. Μελέτησαν πολλά συστή
ματα, δοκίμασαν κάμποσα, έφάρ- 
μοσαν μερικά. Ώργάνωσαν ειδική 
ύπηρεσία —τήν τροχαία άστυνομία 
τους βέβαια— έξεπαίδευσαν στελέ
χη, έγύμνασαν άντρες, έξώπλισαν 
μονάδες. Καί ρίχτηκαν μέ κέφι στον 
άγώνα . . .

Πλησίαζαν Χριστούγεννα. Χιο
νισμένη ή Νέα Ύόρκη. Παγωμένα 
τά νερά τού Χούδσωνα, σκεπασμέ
νη μέ χιονάτη σκούφια ή γέφυρα 
τού Μπροϋκλιν, κι’ οί δρόμοι, γλυ- 
στεροί. “Ενα φορτάκι διασχίζει βια
στικά τήν πλατειά λεωφόρο. Ό  
οδηγός δέν πολυπροσέχει στο τι
μόνι. Μεσόκοπος, ομορφάντρας, 
μέ πρόσωπο άδρό, καί μάτια κα- 
λωσυνάτα είναι φανερό πώς αφή
νει τ ’ αύτοκινητάκι του νά τρέχη 
στήν άσφαλτο καί τό μυαλό του 
νά τρέχη άλλου. Νειόφερτος στήν 
Νέα Ύόρκη, άνοιξε καινούργια δου
λειά —καφετερία στήν 45η όδό —
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καί κάνει δνειρα γιά  την γυναίκα 
του, μιά Ίρλανδέζα κοκκινομάλ
λα, θρήσκα, γιομάτη κουράγιο, καί 
τό άγοράκι του, πεντάχρονο, μέ 
πρόσωπο γιομάτο πανάδες καί 
γαλανά ματάκια, πάντα γελαστά! 
Σκληρή ή δουλειά του, όλη μέρα 
όρθιος πίσω ά π ’ τον πάγκο, ό
μως τοϋ άφήνει κάμποσα λεφτά. 
Στους δυό τελευταίους μήνες έβα- 
λε στήν πάντα πεντακόσια δολ- 
λάρια — χαϊδεύει τό βιβλιάριο 
στήν μέσα τσέπη τοϋ σακα
κιού—χώρια τό καινούργιο κρεβ- 
βοιτάκι τού παιδιού, τό άσημένιο 
βραχιόλι τής γυναίκας του, καί τό 
δικό του κυριακάτικο κουστούμι. 
"Αν πάη έτσι, τού χρόνου θά κά
νουν Χριστούγεννα στο δικό τους 
σπίτι... Πρέπει νά κάνη οικονο
μίες γερές. Πάντως απόψε έκανε 
τήν τρέλλα: Πήρε γιά  τό αγόρι του 
τό ποδηλατάκι πού τό σοτό λαχτα- 
ταροϋσε. Πενήντα διολλάρια. Πολ
λά λεφτά. "Ομως τά γαλάζια μά
τια Θά γεμίσουν φως μόλις τό δή... 
Γελάει πλατειά ό πατέρας σέ 
τούτη τη σκέψη, καί πατάει μέ 
δύναμη τό γκάζι νά φτάση μιά 
ώρα αρχύτερα. Τό φορτάκι μου- 
γρίζει, τινάζεται μπροστά. Οΐ τρο
χοί γυρίζουν τρελλά πάνω στήν 
χιονισμένη άσφαλτο, τό τιμόνι 
γίνεται φτερό στά χέρια τού οδη
γού. Κάνει τό λάθος καί πατάει φρέ
νο. Τό αύτοκίνητο παίρνει μιά βόλ
τα γύρω στον άξονά του, φεύγει 
ά π ’ τό δρόμο, καβαλλάει τό πεζο
δρόμιο, στραπατσάρεται πάνω 
στόν τοίχο καί παίρνει φω τιά! Οι 
φλόγες τινάζονται α π ’ τή μηχανή, 
σέ λίγο θά τιναχτή στόν αέρα. 'Ο 
οδηγός έξω άπό λίγα στραπά
τσα δέν έχει πάθει τίποτα. Κατα
λαβαίνει άμέσως τόν κίνδυνο, καί 
κάνει ν1 άνοιξη τήν πόρτα νά πε
ταχτή έξω. Μά ή πόρτα έχει φρα
κάρει καί μένει κλειστή. Τήν άλλη 
τήν έχει μαγκώσει ό τοίχος. Ό  
οδηγός άγωνίζεται άπελπισμένα 
νά ξεφύγη, μά τό ξέρει άπό τώρα 
πώς σέ λίγο θά ψηθή. Νοιώθει τόν 
καπνό νά τόν πνίγη καί τίς δυνά
μεις του νά τόν εγκαταλείπουν. 
Οί λιγοστοί διαβάτες περίτρο
μοι έχουν τραβηχτή μακρυά καί 
περιμένουν μέ φρίκη τήν έκκρηξη. 
Τ’ άλλα αύτοκίνητα φτάνουν, βλέ
πουν καί προσπερνούν χωρίς νά 
σταματούν. Ά πό  τή γωνία τοϋ 
δρόμου ξεπετάγεται ό τροχονό
μος. ' Η σφυρίχτρα σφυρίζει δαι
μονισμένα άνάμεσα στά δόντια 
του. Μετράει τήν κατάσταση μέ

μιά ματιά. Σκίζει τό δρόμο μέ δυό 
δρασκελιές, όρμάει στό αύτοκίνη- 
το. Μέ μιά τακουνιά σπάζει τό 
πίσω τζάμι νά φύγη ό καπνός πού 
πνίγει τόν οδηγό. Άδράζει γερά 
τήν πόρτα καί τήν ξεκολλάει. Α ρ
πάζει τόν οδηγό, τόν βγάζει έξω, 
τόν φορτώνεται καί κυλάει μαζύ 
του πάνω στό χιόνι, δέκα μέτρα 
μακρυά ά π ’ τό φορτάκι πού τινά
ζεται στόν άέρα...

Παραμονή Χριστουγέννων. "Ω
ρα 11 τό βράδυ. Παγωμένος άέρας, 
ψιλό χιόνι, στούς δρόμους ερημιά. 
Ό  τροχονόμος είναι στή θέση του, 
καί βηματίζει επί τόπου νά ζεστα- 
θή. Θάθελε ν’ άνάψη ένα τσιγάρο, 
μά τ ’ άπαγορεύει ό κανονισμός. 
Θάθελε νά πιή ένα ζεστό τσάι, μά 
ώς τά μεσάνυχτα πού Θά τόν αντι
καταστήσουν θάναι έκεί. Θάθελε 
νάχη κάποιον νά κουβεντιάση, μά 
δεν περνάνε πεζοί. Μόνο αύτοκίνη
τα, κΓ ούτε σταματούν κι’ αύτά. 
ηαφνικά δυό προβολείς τόν λού
ζουν. "Ενα αύτοκίνητο φρενάρει 
δίπλα του. Κατεβαίνουν ένας άν- 
δρας μεσόκοπος κΓ ένα παιδί. Ό  
άνδρας έχει στό πρόσωπό του 
τσιρότα καί καψαλισμένα τά μαλ
λιά του. Τό παιδάκι έχει μάτια 
γαλανά. Στόν άνθρωπο πού τοϋ

σφίγγει το χέρι καί τού εύχεται 
«Μέρρυ Κρίστμας» ό τροχονόμος 
αναγνώρίζει τόν οδηγό πού έσωσε 
άπό τό θάνατο. Τό παιδάκι τραβά 
άπό τό πόρτ μπαγκάζ ένα ποδή
λατο. Τό σέρνει καί τ ’ άφήνει δί
πλα στόν τροχονόμο. «Δικό σου 
σέρ, έπειδή έσωσες τό μπαμπά μου 
. . .».

Ό  τροχονόμος, τάχει λιγάκι χα
μένα. Βάζει τά γέλοια. «Θένκς σόν- 
νυ!. . . όμως. . δεν-είναι λόγος 
νά στερηθής τό παιχνίδι σου. Δέν 
είμαι παντρεμμένος, καί δέν έχω 
παιδιά». Τότε έπεμβαίνει ό πατέ
ρας «Μή τόν άπογοητεύσης. . . 
“Εχεις συναδέλφους, βγάλτο στόν 
κλήρο γιά  όσους έχουν παιδιά. . .»

Τώρα μόλις καταλαβαίνει ό τρο
χονόμος. Κυττάζει τό παιδάκι σο
βαρός. Αύθόρμητα τό σηκώνει στά 
χέρια του. «Εύχαριστώ φίλε! Κα
λά Χριστούγεννα. Χαρούμενη Πρω
τοχρονιά. . .» Φεύγουν πατέρας 
καί γυιός. Ό  τροχονόμος μένει μό
νος ξανά. Τό ποδηλατάκι άστρά- 
φτει στά φώτα τής νύχτας, κΓ 
άπάνω στόν ούρανό πού τά σύν
νεφά του ξάνοιξαν σέ μιά γωνιά, 
λάμπει ένα άστεράκι μέ όλόγλυ- 
κο φώς. . .
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“Ετσι άρχισε ή συνήθεια ν’ αφή
νουν δώρα στό πόστο των τρο
χονόμων τήν Πρωτοχρονιά. Δια
δόθηκε σ’ όλες τις Ηνωμένες Πολι
τείες, κι’ άπό κεϊ στον Καναδά, κΓ 
υστέρα στήν Ευρώπη. Και στή 
χώρα μας. Παρατηρήσατε ότι τά 
δώρα δεν είναι ποτέ ακριβά, άλλά 
μόνο χρήσιμα. Οι άστυνομικοΐ —

'

σ’ όλα τά πλάτη τής γης —δέν 
υπολογίζουν βέβαια σ’ αυτά. “Ο
ταν μοιραστούν, θ’ άναλογή στόν 
καθένα μιά μποτίλλια κρασί ή ένα 
πακέττο τσιγάρα, ή ένα μπαλλό- 
νι. Μά υπολογίζουν πολΰ κάτι 
άλλο: πέρουν ότι μέ τούτες τις 
προσφορές, οί φίλοι τους καταθέ
τουν καί μιά ευχή. «Καλά Χριστού
γεννα τροχονόμε. Ευτυχισμένη ή 
καινούργια χρονιά. Κι' όσο γ ι ’ 
αυτήν πού πέρασε. . .ευχαριστώ!»

Τούτη ή ευχή κάνει τήν καθη
μερινή κούραση λιγώτερη, τήν 
παγωνιά πιο ύποφερτή. . .

I
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Παραλειπόμενα τής 20ης Ολυμπιόδος

“ΜΟΝΑΧΟΝ 72„

X Ρ .  Ρ Ε Π Π A

' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

’Εκείνο τό Αυγουστιάτικο δειλι
νό όλοι οι δρόμοι ώδηγοΰσαν στο 
στάδιο Όμπερβίζενφελντ τοΰ Μο
νάχου καθώς άνοιγε ή αυλαία τής 
XX Όλυμτπάδος. Στην πραγματι
κότητα όμως ή παροιμιώδης αυτή 
έκφρασις δέν φαινόταν ικανή νά 
άποδώση στήν κυριολεξία την

σημασία της άφοϋ τά βλέμματα 
εκατομμυρίων άνθρώπων άπό κάθε 
γωνιά τής γής ταξίδευαν μέχρι 
έκεϊ μέ συνεχείς οπτικές διαδρομές 
άνάμεσα άπό δεκάδες τηλεοπτι
κούς διαύλους. ’Από τίς πρωινές 
ώρες έξη «κανάλια» τοΰ δικτύου 
τής Γερμανικής τηλεοράσεως μετέ

διδαν άσταμάτητα κάθε τι πού πού 
είχε σχέση μέ τό παγκόσμιο αύτό 
άθλητικό ιωβηλαίο. Ώρισμένα προ
γράμματα δέν παρέλειψαν νά ζων
τανέψουν μέ τήν βοήθεια τοΰ «βίν
τεο» διάφορα στιγμιότυπα άπό 
τήν άντίστοιχη διοργάνωση τοΰ 
Βερολίνου τοΰ 1936, τήν Όλυμπι-
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Ή περίφημη Χέϊντυ Σούλλερ 
σέ μιά προσπάθεια της στην 20ή 
Ολυμπιάδα του Μονάχου. Οί 

δημοσιογράφοι τήν άπεκάλεσαν 
«Σέξυ—Χέϊντυ»!

άδα τού Χίτ'λερ όπως την έχαρα- 
κτήρισαν οΐ μεταγενέστεροι. ’Ή
ταν καί αυτό μιά έκφραση συνέ
πειας πρός την ιστορική πραγματι
κότητα άπό την πλευρά των διορ
γανωτών Γερμανών. Έξ άλλου οΐ 
ίδιοι λίγες ώρες πριν στον μακάβριο 
χώρο τοϋ Νταχάου, μερικά χιλιό
μετρα έξω άπό τό Μόναχο, πα- 
ρευρέθησαν στην ομαδική δέηση 
πρώην έχθρών καί συμμάχων εις 
μνήμην τών θυμάτων τοϋ ’Αξο
νικού μαζοχισμού. Τό σημερινό 
Μόναχο ελάχιστα ’ίχνη διατηρεί 
άπό τήν καταστροφή τής κοσμο- 
γονικής θεομηνίας τού τελευταίου 
πολέμου. “Οσα ερείπια είχαν άπο- 
μείνει, μετεφέρθησαν άπό τήν πό
λη γιά  νά άποτελέσουν τήν υποδο
μή τού ’Ολυμπιακού χώρου. "Ετσι 
κάτω άπό τήν χθεσινή άκάλυπτη 
έξοχική περιοχή τής Γερμανικής 
μεγαλουπόλεως θάφτηκαν τά άπο- 
μεινάρια μιας πολεμικής καταγίδας 
γιά  νά ξεφυτρώσουν στήν θέση 
τους μοντέρνες αθλητικές εγκατα
στάσεις, πάρκα, χώροι αναψυχής 
καί τό «’Ολυμπιακό Χωριό» με τά 
πολυώροφα κτίσματά του δο
σμένα μέ τήν τελευταία έκφραση 
τής τεχνικής τελειότητος. ’Αλλά 
τό αποκορύφωμα όλων υπήρξε 
τό ’Ολυμπιακό στάδιο μέ τήν άψο
γη γραμμή του που τήν έπεσφρά- 
γιζε ένα τεράστιο πρωτοποριακό 
στέγαστρο άπό συνθετική Ολη 
συνολικής επιφάνειας 75.000 περί
που τετραγωνικών μέτρων. Κα
τά τήν τελετή τής ένάρξεως ήταν 
κατάμεστο άπό 80.000 θεατάς πού 
περίμεναν άνυπόμονα νά χειρο
κροτήσουν τήν είσοδο τού άν
θους τής άθλουμένης νεολαίας ό
λου τού κόσμου. Μ’ ετά τις καθιε
ρωμένες προσφωνήσεις καί τήν έ
παρση τής ’Ολυμπιακής σημαίας 
ένα σύννεφο άπό 5.000 περιστέ
ρια έξαπολύθηκε στό ορίζοντα τού 
σταδίου καί χάθηκε ξέμακρα σάν 
ζωντανό μήνυμα Ειρήνης σ’ όλες 
τις γωνιές τού τρικυμισμένου πλα
νήτη μας. Συγκλονιστική επίσης 
υπήρξε καί ή στιγμή κατά τήν ο
ποίαν ό τελευταίος λαμπαδηδρό-
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Προσπάθαα τοΰ Οϋλρικ Χόμπεκ και τοΟ Ρόλφ 
Μπυρσάϊντ σχό σκληρό αγώνισμα ιών 3.000 μ. μετά 
φυσικών έμποδίων.

*

μος ό Γερμανός ’Αστυνομικός Γκούν 
τερ Τσάν Ιφτανε στό ύψος τοΰ βω
μοί} γιά  νά μετεφέρη εκεί τήν αθά
νατη φλόγα πού ξεπήδησε άπό 
τήν 'Ιερή "Αλτι τής Αρχαίας ’Ο
λυμπίας. “Οσπου σέ κάποια στι
γμή έκανε τήν εμφάνισή της παρε- 
λαύνοντας όπως πάντα πρώτη ή 
Ελληνική όμάδα κάτω άπό μιά 
θύελλα χειροκροτημάτων καί γνω 
στούς σκοπούς άπό τήν δημοτική 
μας μουσική. Ή  πρωτοτυπία αύ- 
τή ξεκίνησε σάν ιδέα άπό τήν ορ
γανωτική ’Επιτροπή τής Όλυμ- 
πιάδος γιά  νά γίνη μουσική πρα- 
γματικότης πάνω στις παρτι
τούρες τού συνθέτου Κούρτ Έντε- 
τελχάγκεν. Ό  προικισμένος αύτό 
μουσικός πού δικαίως άποκαλεΤ- 
ται σήμερα σάν ό Χάρρυ Τζαίημς 
τής Γερμανίας, είχε τήν ύπομονή 
νά συγκέντρωση δεκάδες φολκλο
ρικά κομμάτια άπό όσες Χώρες πή 
ραν μέρος στήν ’Ολυμπιάδα καί μέ 
έπιτυχημένη ένορχήστρωση νά-τις 
διασκευάση σέ απαλές μελωδίες 
κατάλληλες γιά  τήν περίσταση.

ΤΗταν όμολογουμένως έντυπω- 
σιακό άνάμεσα στό τεράστιο μωσ- 
σαϊκό εμφανίσεων άπόθεατάς καί 
φιλάθλους ά π ’ όλον τον κόσμο, νά 
άπολαμβάνη κανείς ένα ρυθμικό 
μουσικό κοκτέηλ άπό συρτάκι, 
άμανέδες, ταγκό, φλαμένκο, καν- 
τσονέτες, σκοπούς τής Λατινικής 
’Αμερικής καί Νέγρικη τζάζ. . . 
’Επί 80 περίπου λεπτά τής ώρας, 
όσο άκριβώς κράτησε καί ή παρέ- 
λασις των ομάδων, ή ορχήστρα 
έπαιζε χωρίς διακοπή. ’Ασφαλώς 
εδικαιούτο ενός χρυσού μεταλλίου 
καί ας συμμετείχε «έκτος συναγω
νισμού» μέ έπαγγελματίες σέ μιά 
όχι μουσική ’Ολυμπιάδα. Έ π ’ Ευ
καιρία σημειώνομε ότι άναφορικώς 
μέ τό θέμα τής κακής συμμετοχής 
ώρισμένων άθλητών λόγω επαγ
γελματισμού, ενστάσεις έπί ενστά
σεων ύπεβλήθησαν στήν άρμοδία 
’Επιτροπή, μέ έπίκεντρο τούς πο
δηλάτες, τούς πυγμάχους καί τούς 
παλαιστάς. Φαντασθήτε όμως τήν 
έκπληξι πού δημιουργήθηκε όταν 
μέλος τής Σουδανικής ’Ολυμπιακής 
’Επιτροπής άνοιξε. . . μαγαζί στό 
’Ολυμπιακό Χωριό πουλώντας δέρ
ματα άπό φίδια, τσάντες καί διά
φορα άλλα σουβενίρ άπό τήν έξω- 
τική Χώρα του. Αί άντιδράσεις γιά  
τήν έξοργιστικά άσυνήθιστη έπι- 
χειρηματική αύτή δραστηριότητα 
δέν ήσαν αί άναμενόμενες, άν λη- 
φθή ύπ ’ όψιν τό γεγονός ότι άπό 
τήν πλευρά τών ύπευθύνων άνεκοι-

νώθη σέ στύλ διπλωματικής νότας 
πώς ή ενέργεια τού ’Αφρικανού 
έκπροσώπου δέν άπαγορευόνταν 
άπό τούς Διεθνείς Κανονισμούς, 
καί έν τελευταία άναλύσει μέ αύτό 
δέν έσήμαινε ότι έδημιούργήθη ά- 
ρεστή άπήχηση. Διφορούμενες ύ- 
πήρξαν επίσης αϊ άποφάσεις σχε- 
τικώς μέ τό θέμα τής άπαγορεύ- 
σεως τών πάσης φύσεως διεγερτι
κών άπό τούς άθλητάς. ’Ενώ όλοι 
οί ύποψήφιοι όλυμπιονίκες ύπε
βλήθησαν εις εξετάσεις «άντιντό- 
πιγκ», έκ παραλλήλου έπετρά- 
πησαν άρκετά ποικιλώνυμα τονω
τικά, όπως ύπεστηρίχθη, φαρμα
κευτικά παρεσκευάσματα, ενέσεις 
νοβοκαΐνης, καθώς καί άλλα κατα
πραϋντικά γιά  τήν καταπολέ
μηση διαφόρων ψυχικών τάσεων. 
Γιά τήν περίπτωση αύτή θά μπο
ρούσε νά ύποστηρίξη κανείς ότι ι
σχύει τό «ούδέν καλόν άμιγές κα
κού». Είναι όμως άμφίβολο άν ό 
’Αρχαίος Φιλόσοφος μέ τό ρητό 
συμπεριελάμβανε καί τήν περίπτω-

σιν τής αύξήσεως τής άγωνιστικό- 
τητος τών άθλητών καί μάλιστα 
μέ συντηρητικά μέσα πού οπωσδή
ποτε άπέχουν άπό τήν κλασική 
έννοια τού «εύ άγωνίζεσθαι». Μέ 
όλα αύτά δέν έπιχειρεΐται ή μείω- 
σις τού συγχρόνου άθλητικού πνεύ
ματος, άλλ’ άπλώς ύπογραμμίζε- 
ται ή «κατά συνθήκην» σωματική 
κάμψις τού άνθρώπου τής ’Επο
χής τοΰ «α’ίρ-κορντίσιον» καί τό
σων άλλων άνέσεων στό θερμο
κήπιο τού τεχνολογικού οργα
σμού. Γιά νά τονίσωμε-τήν διαφο
ρά δέν θά πρέπη νά άνατρέξωμε 
στόν Διαγόρα, τον Μίλωνα τόν 
Κροτωνιάτη καί σ’ άλλους Όλυ- 
μπιονίκες τής άρχαιότητος, άλλά 
σ’ ένα άπλό περιστατικό πού .συνα
ντήσαμε στό Μόναχο. Σ’ ένα άπό 
τά κλειστά γυμναστήρια παρακο
λουθούσαμε τήν άρση βαρών καί 
συγκεκριμένα τίς φοβερές προσπά
θειες τών άθλητών πού μέ τίς κα
θιερωμένες σέ άργό ρυθμό κινή
σεις «ντεβελοπέ» «ζεττέ»καί «άρασ-
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σε» προσπαθούσαν μέ κόπο υά 
ανυψώσουν τά καλοζυγισμένα μέχ- 
jbi γραμμαρίου βάρη. ’Αϊτό δίπλα 
ένας ηλικιωμένος Γερμανός, δια
νοούμενος απ’ ό,τι φαινόταν , μας 
Θύμισε την πέτρα των 149 κιλών 
πού σώζεται στο Μουσείο της 
’Αρχαίας ’Ολυμπίας. Αύτήν πού 
ό αθλητής Βύρων μέ τό ένα χέρι 
άνασήκωνε για  νά την ρίχνη μέ 
άνεση πάνω άπό τό κεφάλι του 
γιά  τήν άκρίβεια «ύπερκέφαλα», 
όπως αναφέρει ή σχετική επιγρα
φή. Έ π ’ εύκαιρία σημειοϋται ότι 
οί ξένοι καί ιδιαίτερα οί διοργα- 
νωταί Γερμανοί δέν παρέλειπαν νά 
τονίζουν κάθε τι πού είχε σχέση 
μέ τον Ελληνικό άθλητισμό. Δέν 
ήταν μόνο οί δεκάδες των σουβενίρ 
πού έκυκλοφόρησαν έπ’ εύκαιρία 
τής ’Ολυμπιάδος μέ άρχαϊες κλα
σικές παραστάσεις, άλλά καί διά
φορες άλλες έκδηλώσεις άρχής γε- 
νομένης άπό τήν ή μέρα άφίξεως 
τής ’Ολυμπιακής φλόγας στο Μό
ναχο όταν στήν ιστορική αίθουσα 
των Νιμπελοϋγκεν τοϋ άνακτό- 
ρου Ρέζιντενς έδόθη άπό Ελληνι
κής πλευράς δεξίωσις μέ έγχώρια 
ποτά καί έδέσματα προς τιμήν 600 
προσκεκλημένων άπό όλον τον 
κόσμο μέ έπικεφαλής τον Γερμανό 
Υφυπουργό Παιδείας.

Έξ άλλου κατά τήν εναρκτήριο 
τελετή των άγώνων ό 85ετής Πρό
εδρος τής Διεθνούς ’Ολυμπιακής 
Επιτροπής "Είμερυ Μπραντέϊζ μέ 
φωνή παλλομένη άπό συγκίνηση 
ανήγγειλε ότι τό όνειρό του είναι 
νά συντελέση ώστε νά κτισθή 
στον "Ολυμπο μνημείο άφιερω- 
μένο στήν ’Ολυμπιακή ιδέα. "Εν
τονη όσον καί συμβολική ύπήρξε 
ή παρουσία στο Μόναχο πολλών 
πρώην άθλητών πού τό όνομά 
τους είναι άμεσα συνδεδεμένο μέ 
τήν ιστορία πολλών ’Ολυμπιά
δων. "Οπως ό ’Αμερικανός Τζώννυ 
Βαϊσμύλλερ θριαμβευτής τής Ό λυ
μπιάδος τοϋ 1924 μέ τρία χρυσά 
μετάλλια, ό νέγρος Τσέσσε Όουενς, 
ό άνθρωπος πού προεκάλεσε τήν 
όργή τού Χίτλερ κερδίζοντας τέσ
σερα χρυσά μετάλλια μέσα στο 
Βερολίνο τό 1936, ό Ζάτοπεκ ή 
ό «άνθρωπος άτμομηχανή» όπως 
τον άποκάλεσαν όταν στο ’Ελσίνκι 
τό 1952 κέρδισε μέ άνεση τρία χρυ
σά μετάλλια στό Μαραθώνιο καί 
τούς δρόμους τών 5.000 καί 10.000. 
μέτρων, ή 'Ολλανδή ή γιά  τήν 
άκρίβεια «ίπταμένη ’Ολλανδή» 
Φάννυ Μπλάνκερ, κάτοχος δύο 
χρυσών μεταλλίων τών δρόμων

Οί ώραϊες Καναδέζες άθλήτριες παρελαύνουν στήν πανηγυ
ρική έναρξη τής 20ής Όλυμπιάδος τοΟ Μονάχου.

4
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Ό  «Φτερωτός» "Ελληνας Βασ. Παπα- 
γεωργόπουλος. Άτύχησε στό Μόναχο, 
άλλά έντυπωσίασε μέ τό θαυμάσιο 
στυλ του.

ταχύτητος στό Λονδίνο καί τό 
’Ελσίνκι, ό θριαμβευτής τής Ρώ
μης καί του Τόκιο Μαραθωνοδρό
μος Άμπέμπε Μττικύλα καί πολλοί 
άλλου Ό  τελευταίος καθηλωμένος 
γιά πάντα στην άναπηρική πολυ
θρόνα υστέρα άπό φοβερό αΰτο- 
κινητιστικό ατύχημα, δεν παρέ- 
λειψε νά έπισκεφθή τό Μόναχο 
σάν αναγκαστικός θεατής αυτήν 
τήν φορά γιά  νά χειροκροτηθή τε
λικά άπό τούς πρωταθλητάς καί

τό αυθόρμητο στις εκδηλώσεις κοι
νό. Πολλοί άπό τήν «παλαιά 
φρουρά» τού Διεθνούς στίβου ό
πως ό Τσέχος δισκοβόλος Ντάνεκ 
καί ή 34 ετών Ά γγλ ίδα  Μαίρη 
Πήτερς κέρδισαν χάρις στήν πο
λύτιμη πείρα τους άπό ενα χρυσό 
μετάλλιο. Ή  τελευταία κατέρριψε 
μάλιστα καί τό παγκόσμιο ρεκόρ 
στό γυναικείο πένταθλο. Πανε- 
ευτυχής μετά τον θρίαμβό της έδή- 
λωσε πρός τούς δημοσιογράφους

ότι θά άφοσιωθή πλέον μέτό νοι
κοκυριό της. Ά πό  τις συνήθεις 
δηλώσεις των άθλητών ιδιαίτερη 
αίσθηση προεκάλεσε ή πρωτάκου
στη είς τά άθλητικά χρονικά ομο
λογία πού Βορειοκορεάτη Χό Γιού 
Λί. Μετά τήν πρώτη νίκη του 
καί τό νέο παγκόσμιο ρεκόρ πού 
έση μείωσε στήν σκοποβολή καί 
συγκεκριμένα στήν καραμπίνα έκ 
τού πρηνηδόν μέ επίδοση 599] 
600, έδήλωσε πρός τούς δημοσιο-
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πάντα πλευρά πού μεταφράστη
κε σέ χρυσά μετάλλια, άνεδείχθη- 
σαν αί Ιβέτιδες Αύστραλέζα Σαίην 
Γκούλντ με τρεις πρώτες νίκες στην 
κολύμβηση καί ή Δυτικογερμανίδα 
Οΰλρικε Μάϋφαρτ στό άλμα εις 
ύψος. Ή  τελευταία ισοφάρισε τό 
παγκόσμιο ρεκόρ μέ τό περίεργο 
άλμα σέ στυλ «Φώσμπερυ» που 
καθιέρωσε ό ομώνυμος Αμερικα
νός Όλυμπιονίκης τού Μεξικού 
τήν εποχή που εκείνη ήταν μό
λις 12 χρόνων. . . ’Από τους μεγα
λύτερους σέ ήλικία άθλητάς έκυ- 
ριάρχησε ό ’Αμερικανός κολυμβη
τής Μάρκ Σπίτς που δικαίως τον 
άπεκάλεσαν «κρϊς κράφτ τής πισί
νας» άφοϋ κέρδισε 7 χρυσά μετάλ
λια, δημιουργώντας έτσι μονα
δική περίπτωση στις ’Ολυμπια
κές διοργανώσεις όλων τών επο
χών. Έντυπ'ωσιακό επίσης ήταν 
τό «ντάμπλ» πού πέτυχαν στό 
σπρίντ οί Μπορζώφ καί Ρενάτα 
Στέκερ καθώς καί ό Φιλανδός Βίρεν 
εις τά 5000 καί 10000 μέτρα. Ό  
τελευταίος, παρά τό γεγονός δτι 
τό σημείο τών 4.200 μέτρων τής 
διαδρομής χάνοντας τήν Ισορρο
πία του βρέθηκε στό έδαφος, άνα- 
σηκώθηκε χωρίς χρονοτριβή καί 
μέ ενα εντυπωσιακό φίνις στήν 
τελευταία «εύθεία» έκοψε πρώ
τος τό νήμα καταρρίπτοντας συγ
χρόνως καί τό παγκόσμιο ρεκόρ. 
Συγκλονιστική ύπήρξεν έπίσης καί 
ή νίκη στά χαμηλά εμπόδια τού 
’Άκι Μπούα μέ τόγ φανταστικό

χρόνο τών 47.8 πού αποτελεί νέο 
καί ίσως έπί αρκετά χρόνια άκα- 
τάρριπτο παγκόσμιο ρεκόρ. ’Αρ
κετά έγγράφησαν καί πολλά περισ
σότερα έλέχθησαν γιά  τον συμ
παθή αύτόν άθλητή άπό τήν Ούγ- 
κάντα. ’Από όλα αύτά πρέπει νά 
θεωρηθούν ώς βέβαια ότι είναι ό 
20ός κατά σειράν ήλικίας άπό τά 
23 άδέλφια του, ’Αστυνομικός τό 
έπάγγελμα καί πρώην κυνηγός 
ζεβρών κατά τό γράμμα καί πνεύ
μα τής λέξεως άφού πριν άποκατα- 
σταθή έπαγγελματικώς περιφερό- 
ταν στήν άπέραντη ’Αφρικανική 
ζούγκλα καταδιώκοντας κατά πό- 
δας τά πολύχρωμα καί άεικίνητα 
αύτά ζώα, χάριν τής έξασφαλί- 
σεως τού έπιουσίου.

Ά πό  Ελληνικής πλευράς έση- 
μειώθη μιά κάποια άνοδος άφού ή 
κατάκτησις δύο άργυρών μεταλ
λίων είχε νά έπαναληφθή άπό τήν 
’Ολυμπιάδα τού 1912. Ό  συνα
γωνισμός τών Ελλήνων πρω τα
θλητών μέ τά μεγαθήρια τού Πα
γκοσμίου στίβου ήταν βεβαίως 
σκληρός. 'Ωστόσο δμως θά είχαμε 
στό ένεργητικό μας περισσότερα 
μετάλλια άν δέν συνέβαιναν οί γνω 
στές άτυχίες είς ώρισμένους πρωτα- 
Θλητάς μας. Ά πό  τούς άθλητάς 
τού Σώματος ό Μοίραρχος Κο- 
τρώνης στήν σκοποβολή καί οί 
Χωρ]κες Ζαχαρόπουλος, Νακόπου- 
λος στον στίβο καί Στεφανουδά- 
κης στήν άρση βαρών, παρά τίς 
φιλότιμες προσπάθειές των δέν

Τό μεγάλο αστέρι στήν 'Ολυμπιάδα 
τοΰ Μονάχου: ό ’Αμερικανός Σπίτς.: 
’Επτά 'Ολυμπιακά μετάλλια.!

γράφους δτι έσκόπευε κάθε φορά 
μέ έπιτυχία επειδή φανταζόταν 
δτι πυροβολούσε τούς έχθρούς 
του. . . Έ π ’ εύκαιρία σημειούται 
δτι γ ιά  πρώτη φορά ύστερα άπό 
τήν ’Ολυμπιάδα τού 1924 καθιε
ρώθηκε στήν σκοποβολή καί τό 
αγώνισμα τής τοξοβολίας μέ συμ
μετοχή 600 άθλητών. Καινοτο
μία οπωσδήποτε ενθαρρυντική γιά 
τούς μελλοντικά επίδοξους Όλυ- 
μπιονίκες στό ρωμαντικό αύτό 
σπόρ. Παράλληλα όμως καί μιά 
κάποια άνησυχητική προαίσθη
ση γιά  όσους έχουν λίγη φαντα
σία καί ζωηρούς άπογόνους γνω 
στούς ώς «τρομερά παιδιά». Συνε
πείς προς τόν χαρακτηρισμό αύτόν 
καί ΰπό τήν καλώς Ιννοουμένη

Τρεις 'Ολυμπιακές νίκες: 
Ή Κάριν Γιάντζ (Δυτ. Βε
ρολίνο) χρυσό μετάλλιο, 
ή "Ερικα Ζούκολντ (Λειψία) 
άργυρό, καί ή Λουντμλίλα 
Τάρνεριν Ζουρίσεβα (Ρωσ- 
σίδα), χάλκινο.
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Ό  καταπληκτικός—καί τεράστιος— 
Ροϋντολψ Μάγκ, σηκώνει στό Μό
ναχο 625 κιλά. Είναι 22 ετών.

κατώρθωσαν τελικώς νά «πλασ- 
σαρισθοΰν» στην έξάδα των νικη
τών. Επέτυχαν όμως νά άποσπά- 
σουν τήν συμπάθεια των ξένων 
άν ληφθοϋν ύπ ’ όψι σχετικές συ
ζητήσεις αθλητών άλλων Χωρών 
καί ή γνώμη Γερμανών συναδέλ
φων ’Αστυνομικών πού μεταξύ 
άλλων άνέφεραν ότι ή Ελληνική 
Χωροφυλακή πρέπει νά εχη ξεπε- 
ράση με άνεση τήν άποστολή της, 
άφοϋ καλλιεργεί συστηματικά στις 
τάξεις της τόν αθλητισμό. Κολα
κευτικά σχόλια άπέσπασεν ό πρω
ταθλητής Ελλάδος στήν σκοπο
βολή (ελεύθερο πιστόλι) Μοίραρ
χος Κοτρώνης.

Οί ξένοι δυσκολεύτικαν στήν 
άρχή νά πιστέψουν ότι άγωνίσθη- 
κε γιά  πρώτη φορά στό ελεύθερο 
πιστόλι 6 μήνες πριν άπό τούς 
’Ολυμπιακούς αγώνας και κατά 
τό διάστημα αυτό ξεπέρασε τό 
Διεθνές όριον προκρίσεως μέ επί
δοση 559]600 καταρρίπτοντας συγ 
χρόνως καί τό Πανελλήνιο ρεκόρ. 
Τό άξιοσημείωτον είναι ότι ό πρώ 
τος Όλυμπιονίκης συνεκέντρωσε 
567J600 έπιτυχίες, ενώ ό πρωτα
θλητής μας μέ βολή 539J600 δέν

. -S-
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βρέθηκε είς τά συνήθη επίπεδα των 
έπιδόσεών του πού ίσως νά τού 
έδιναν μία ’Ολυμπιακή νίκη.

*Η πολύτιμη πείρα πού απέκτη
σε άγωνιζόμενος στό ύπερμοντέρνο 
’Ολυμπιακό σκοπευτήριο τοϋ Μο
νάχου καί ό τυχόν εφοδιασμός του 
μέ βελτιωμένα τελευταίου τύπου 
πιστόλια όμοια μέ έκεΐνα πού χρη
σιμοποιούν οι ξένοι σκοπευταί, εί
ναι δυνατόν νά τοϋ έξασφαλίσουν 
τήν πρωτοπορία είς τον Διεθνή 
άγωνιστικό χώρο τής σκοποβο
λής. Τά ίδια προγνωστικά έγιναν 
σέ σχετική συζήτηση καί άπό συν
αδέλφους τής Γερμανικής ’Αστυνο
μίας ή όποια διαθέτει ικανούς σκο- 
πευτάς. Έ π ’ εύκαιρία σημειώνο
με ότι οι Γερμανοί ’Αστυνομικοί 
κατά τό διάστημα των ’Ολυμπια
κών άγώνων έκτος άπό τά άλλα 
πολλαπλά καθήκοντά τους, άντι- 
μετώπισαν σοβαρά προβλήματα 
άπό τήν παρουσία τών Χίππυς 
καί άλλων ποικιλωνύμ ων άπορριμ- 
μάτων τής Διεθνούς κοινωνίας 
πού είχαν κατασταλάξει στό Μό
ναχο. Πολλές φορές βρέθηκαν στην 
άνάγκη νά καταστείλουν διάφορες 
άναρχικές εκδηλώσεις χωρίς όμως 
τελικά νά άποτρέψουν τά γνω στά 
αιματηρά έπεισόδια τού ’Ολυμ
πιακού Χωριού πού στιγματίζουν 
τόν πολιτισμό μας καί τό πνεύμα 
τώ ν ’Ολυμπιακών άγώνων στην 
διαδρομή τών 2748 ετών άπό τήν

καθιέρωσί των. Μέ τήν ζοφερή 
αυτή παρένθεση έληξαν oi XX 
’Ολυμπιακοί άγώνες μέσα σέ μιά 
άτμόσφαιρα πού δέν είχεν καμμία 
άπολύτως σχέση μέ τήν χαρού
μενη καί σέ στύλ «Φιέστας» τής 
Λατινικής ’Αμερικής τελετή τής 
Ινάρξεως. Τήν 11-9-1972 τήν ώρα 
πού οί πρώτες σκιές άγκάλιαζαν 
τό ’Ολυμπιακό στάδιο τού Μο
νάχου καί άπόμακρα άπό τίς 
Βαυαρικές Άλπεις πού χάνονταν 
στό σούρουπο κατηφόριζε ένα 
διαπεραστικό αγιάζι, άρχιζε ή

τελετή τής λήξεως. Σέ λίγο μαζί μέ 
τίς τελευταίες νότες τού ’Ολυμπια
κού ύμνου χαμήλωναν τά φώτα 
καί τό απέραντο στάδιο βυθιζό
ταν σ’ ένα ύποβλητικό μισόφωτο 
άπό τίς άνταύγειες τής ’Ολυμπια
κής φλόγας πού άργόσβηνε κάτω 
άπό ένα άργό μελωδικό σάλπισμα, 
ένώ σ’ ένα φωτεινό ταμπλώ σχη
ματιζόταν ή φράσις «ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
1976». . .

'Η XX ’Ολυμπιάδα είχε περάσει 
πλέον στήν ιστορία. . .
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Παιδαγωγικές Επιφυλλίδες

ΤΑ  Π Α Ι Δ Ι Α  

01 Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ  

Κ Α Ι

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Κ .  Λ I Α Π Η

Οί γιορτές έφτασαν. Κι’ ό "Αη— 
Βασίλης, ό αγαπημένος άγιος τής 
παιδικής ήλικίας, έρχεται γιά μιά 
ακόμα χρονιά άπ’ τή μακρυνή 
«Καισαρεία» φορτωμένος τό προ
αιώνιο σακκοόλι του, τό κατάμε
στο όπως πάντα άπ’ τά λαχταρισμέ- 
να δώρα τών μικρών φίλων του.

Πασίχαρη γιά τόν παιδόκοσμο 
ή περίοδος τών γιορτών τοΰ δωδε- 
καήμερου. Ή  λαχτάρα καί ή άπαν- 
τοχή τών δώρων πού άπό παράδο
ση δικαιούνται τά παιδιά τούτες 
τις άγιες μέρες, προσδίνει ένα 
πρόσθετο θέλγητρο στήν ευφρό
συνη τούτη γιά τά παιδιά περίοδο 
τής σχόλης καί τής ανεμελιάς.

'Η χαρά ώστόσο τούτη τών παι
διών έχει τό άντίρροπό της στό 
βάσανο τών μεγάλων πού άπό μέ
ρες μπροστά άντιμετωπίζουν τόν 
πονοκέφαλο τής έκλογής τών δώ
ρων πού θά χαρίσουν στά παιδιά 
τους. Καί δέν άφορα μόνον τήν 
οικονομική πλευρά τοΰ θέματος, 
όπως νομίζουν οΐ πιό πολλοί γο
νείς, τό θέμα τής έκλογής τών δώ
ρων, άλλά έκτείνεται κυρίως στόν 
τομέα τής παιδαγωγικής τους σκο
πιμότητας.

Έτσι περισσότερη προσοχή έπι- 
βάλλεται όχι στήν οικονομική 
άξια τών δώρων πού θά κάνωμε 
στό παιδί άλλά στό είδος αυτών.

Φυσικά τά δώρα μας θά είναι 
κυρίως παιγνίδια, άφοΰ είναι γνω
στό πώς μ’ αυτά εξασφαλίζομε 
μιά φυσική άπασχόληση στό παι
δί κι άκόμα τοΰ παρέχουμε μιά 
πηγή κατ’ εξοχήν παιδικής ψυχα
γωγίας καί ένδιαφέροντος πού βο
ηθάει τήν όλη του φυσική καί 
πνευματική άνάπτυξη.

'Ωστόσο τό έρώτημα παραμένει: 
τί παιγνίδια θά πρέπει νά διαλέ
ξουμε γιά τά παιδιά μας;

Ή  άπάντηση στό έρώτημα έξαρ- 
ταται άπό τρεις κυρίως βασικούς 
παράγοντες. Τούτοι είναι: τό φΰ- 
λον, ή ήλικία καί τό περιβάλλον 
τοΰ παιδιού.
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Έτσι γιά τά κορίτσια ή κούκλα 
παραμένει πάντοτε τό πιό αγαπη
μένο καί γιά τούτο καλοδεχούμενο 
παιγνίδι. "Οταν μάλιστα ή κού
κλα έχει φορέματα καί δέν είναι 
άρκετά μεγάλη καί βαρειά ώστε 
οί........περιποιήσεις της νά δυσκο
λεύουν τό παιδί, ή χαρά τού τε
λευταίου γιά τήν άπόκτησή της 
γίνεται μεγαλύτερη.

Γιά τ’ άγόρια εξ άλλου πού 
δλα σχεδόν άρέσκονται στό νά 
γίνωνται μηχανικοί ή σωφέρ, ή 
καπετάνιοι, ή αεροπόροι, τά ερ
γαλεία, τ’ αυτοκινητάκια, τά τραι-

;άκια, τ’ άεροπλάνα, άκόμα δέ 
καί τά όπλα, είναι τά παιγνίδια 
τής προτιμήσεώς τους άφοϋ αύτά 
τά φέρνουν κοντότερα πρός τούς 
μεγάλους πού αποτελούν τό κρυφό 
ιδανικό τους.

Παράλληλα όμως μέ τό φύλο 
καί ή ήλικία παίζει σοβαρό ρόλο 
στήν εκλογή των παιγνιδιών.

Κατ’ άρχήν δσο μικρότερο είναι 
τό παιδί τόσο περισσότερο έχει 
άνάγκη παιγνιδιών.

Γιά τά βρέφη κατάλληλα είναι 
τά παιγνίδια πού ασκούν τά χέρια 
καί τις αισθήσεις του, παιγνίδια

πού μπορούν νά πλυθούν καί πού 
επιβάλλεται νά είναι άθραυστα 
καί σχετικά μεγάλα.

Γιά τό παιδί πού άρχίζει νά μι- 
λάη, τά βιβλία πού δέν σχίζονται 
καί πού παρουσιάζουν έγχρωμα 
καί μέ σαφή περιγράμματα τά 
άντικείμενα τής μικρής του πεί
ρας, είναι τά καταλληλότερα.

Μόλις τό παιδί μπορεί νά τρέξη 
μόνο του χρειάζεται πιά κινούμενα 
παιγνίδια (ζώα μέ τροχούς, άμάξια, 
μπάλλες) μέ τά όποια ικανοποιεί 
τήν ορμή του γιά κίνηση. Σύγκαιρα 
δμως ή κούκλα καί ή αρκούδα 
γίνονται αγαπημένοι σύντροφοι τού 
παιδιού.

Γενικά στήν ήλικία τούτη καθώς 
καί στή βρεφική πού προηγείται, 
καλό είναι ν’ άποφεύγωνται παιγνί
δια πολύ μικρά γιά τό φόβο μήπως 
τό παιδί τό καταπιή. Έξ άλλου γιά 
τόν ίδιο λόγο επικίνδυνα είναι πάν
τοτε καί τά παιγνίδια μέ διάφορα 
κρεμαστά ή έξέχοντα έξαρτήματα 
πού θά μπορούσε τό μωρό ή τό νή
πιο νά τά ξεκολλήση καί νά τά 
βάλη στό στόμα του. Πολλά δυ
στυχήματα όφείλονται στά μάτια 
τής δμορφης κούκλας ή τής άκα- 
κης άρκουδίτσας. Παιγνίδια έξ 
άλλου μυτερά, παιγνίδια μέ έντονες 
γωνίες καί παιγνίδια πού σπάζουν 
εύκολα, θά πρέπη συστηματικά 
νά άποφεύγωνται. Τά αλλόκοτα 
τέλος καί γελοία παιγνίδια είναι 
έπίσης άντιπαιδαγωγικό κι ακα
τάλληλα γιά τήν ψυχαγωγία τού 
παιδιού γιατί προκαλοΰν τήν απο
στροφή κι δχι σπάνια τό φόβο 
σ’ αύτό.

Κι ερχόμαστε στά παιδιά τής 
κατ’ εξοχήν παιδικής ήλικίας. Γιά 
τά παιδιά λοιπόν αύτά στά όποια 
ή όρμή τους γιά κίνηση άναχαιτί- 
ζεται σιγά σιγά άπ’ τήν παράλληλη 
άνάπτυξη τών πνευματικών τους 
δυνάμεων, καταλληλότερα είναι τά 
επιτραπέζια πνευματικά παιγνίδια 
Οπως άρχικά οί κύβοι πού μπορούν 
νά μεταβάλουν σ’ εύχάριστο παι
γνίδι κι αύτά τά σχολικά μαθήματα 
καί τά παιγνίδια μνήμης («ντάμα», 
«κουαρτέτο», άκόμα καί «σκάκι»). 
’Ακόμα, έπιδή αύτής τής ήλικίας 
τό παιδί θέλει νά έξωτερικεύεται, 
τά χρωματιστά μολύβια, τό χαρτί 
γιά ζωγραφική ή ένας μικρός 
μαυροπίνακας είναι δώρο πού ιδιαί
τερα τού άρέσουν.

Φυσικά άνεξάρτητο ήλικίας καί 
φύλου είναι τό υλικό τό όποιο 
έπιτρέπει στό παιδί κάθε ήλικίας
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νά παρουσιάζη μορφικά τά βιώ- 
ματά του καί συγχρόνως νά φέρνη 
σέ φως τις λανθάνουσες ίσως δη
μιουργικές του δυνάμεις. Έτσι ό 
πηλός, ή πλαστιλίνη, ή άμμος, τό 
χιόνι, τά όργανα σχεδιάσεως καί 
ζωγραφικής, αλλά καί όποιοδήποτε 
άλλο φυσικό υλικό, μπορεί ν’ άπο- 
τελέση τήν πρώτη όλη γιά τή δη
μιουργία έργων μέ τά όποια τό 
παιδί θά έκφράση άβίαστα καί 
φυσικά τά βιώματά του καί θά φανέ
ρωση τις λανθάνουσες ίσως ιδιαί
τερες κλίσεις του.

Γιά τά μεγαλύτερης τέλος ήλι- 
κίας παιδιά, ενδιαφέρον περισσό
τερον προκαλοϋν έκτος άπ’ τά 
βιβλία μέ φανταστικές κατά κύριο 
λόγο διδηγήσεις καί τά παιγνίδια 
συναναστροφών («λοταρία», «τό
μπολα» κ.λ.π.).

Καί γιά νά καταλήξουμε στον 
τρίτο παράγοντα πού όπωσδήποτε 
πρέπει νά παίζη τό ρόλο του στην 
εκλογή των παιγνιδιών, σημειώ
νουμε πώς τά παιγνίδια των παι
διών πού ζοϋν στην πόλη καί γε
νικά σέ κλειστό περιβάλλον θά 
πρέπη γενικά νά διαφέρουν άπ’ τά 
παιγνίδια τών παιδιών πού ζοϋν 
στήν έξοχή γιά λόγους πρακτικής 
σκοπιμότητας. Έτσι τά παιγνίδια 
πού άπαιτοϋν έλευθερία καί άνεση 
κινήσεων είναι όπωσδήποτε κα
ταλληλότερα γιά τά παιδιά τής 
υπαίθρου πού έχουν τον άπαιτού- 
μενο γιά τή ψυχα/αγίτ τους μέ

τοΰτα τά παιγνίδια εύρύ χώρο, 
ένώ τά παιγνίδια πού συγκρατοΰν 
σχετικά ήσυχα τά παιδιά καί δέν 
άπαιτοϋν έκτεταμένους χώρους παι- 
διάς είναι πιό κατάλληλα γιά παι
διά πού ζοϋν καί κινοΰνται σέ κλει
στό περιβάλλον.

Γενικά ούσιώδες είναι νά έχη 
τό παιδί αρκετά καί ποικίλα παι
γνίδια. Όσο γιά τό ποσόν τών παι- 
γνιδιών, αύτό πρέπει νά προσαρ
μόζεται όχι μόνο στήν άντοχή
τοΰ πατρικοϋ........βαλαντίου άλλά
καί στις πραγματικές έσωτερικές 
άνάγκες τοΰ παιδιοϋ. Πάντως ή 
υπερβολή στο ζήτημα αύτό προ- 
καλεΐ στό παιδί μιά έλλειψη ικα
νότητας συγκεντρώσεως, τό καθι
στά έπιπόλαιο κι απρόσεκτο, έκλε- 
κτικό κι άνικανοποίητο, ένώ ή 
έλλειψη ίκανοϋ άριθμοΰ παιγνι- 
διών τό οδηγεί σέ παθητικότητα, 
σέ έλλειψη κοινωνικότητας καί 
τοΰ προκαλεΐ έντονα συναισθή
ματα μειονεκτικότητας.

'Η χρησιμοποίηση εξ άλλου 
τών ίδικών του παιγνιδιών κι ό 
σεβασμός τών ξένων, δίνει μιά 
κοινωνική μορφή στήν άπεριόρι- 
στη τάση τοϋ μικροϋ παιδιοϋ γιά 
κατοχή κι άφυπνίζει καί καλλιερ
γεί τό αίσθημα τής τάξεως.

Κάτι τέλος πού πρέπει νά προ
σέξουμε κατά τήν αγορά τών παι- 
γνιδιών είναι καί τό γεγονός ότι 
τό παιδί δέ θέλει τό παιγνίδι απλώς 
γιά νά τό παρατηρεί, αλλά γιά νά

κάνη κάτι μ’ αύτό.
Ά ς μή παραξενευόμαστε λοιπόν 

όταν βλέπουμε τό παιδί νά διαλύη 
πολύπλοκα παιγνίδια άφοϋ λίγο 
μόνο χάρηκε μέ τή λειτουργία τους.

Τά παιδιά παίζουν άκόμα κι 
όταν καταστρέφουν τά παιγνίδια 
τους. Πίσω δέ άπό τοΰτες τις ζη
μιές τους δέν κρύβεται κάποια 
μανία καταστροφής όπως πολλοί 
γονείς λαθεμένα υποστηρίζουν, άλ
λά ή άδάμαστη περιέργεια τοΰ 
παιδιοϋ νά ίδή καί νά μάθη, πε
ριέργεια πού ή ικανοποίησή της 
τό όδηγεΐ—σιγά στις μεγάλες κι 
ώραΐες σφαίρες τής γνώσεως.

Ό  τρόπος έξ άλλου πού παίζει 
τό παιδί, τό κάθε παιδί, μέ τά παι
γνίδια του καί ό βαθμός τής ικα
νότητάς του νά τά μεταχειριστή, 
μάς δίνουν τήν πρώτη εικόνα τών 
άτομικών του κλίσεων καί μάς 
όδηγοΰν στή ρύθμιση τοΰ ζωτικοΰ 
θέματος τοΰ έπαγγελματικοϋ του 
προσανατολισμοϋ.

Ά π’ όλα τά παραπάνω καταφαί
νεται ότι ή έκλογή τών παιγνιδιών 
αποτελεί θέμα μεγάλης σπουδαιό- 
τητας γιά τήν όλη έξέλιξη τοϋ 
παιδιοϋ, γενικώτερα δέ τά παιγνί
δια, τά όποιαδήποτε παιγνίδια, συγ- 
κροτοϋν τό θελκτικό καί μαγικό 
έκεϊνο κόσμο τοϋ παιδιοϋ μέ τόν 
όποιο τό τελευταίο προετοιμάζε
ται άρτιώτερα γιά ν’ άντιμετωπίση 
τόν πραγματικό κόσμο.

ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ Α Ι Σ Χ Ο Υ Σ

Πολλές οικογένειες Βερολινέζων έώρτασαν 
χωριστά Χριστούγεννα καί Πρωτοχρονιά! Ή 
εικόνα φαντάζει θλιβερή καί άπιθανη στήν χα
ρούμενη θαλπωρή καί γαλήνη πού άγκάλιασαν 
τήν ’Αθήνα τονίζοντας αίσιοόδοξα τήν χαρμό
συνη άτμόσφαιρα τών ήμερών αυτών.

Ακόμη καί στις άγιες ήμέρες τών έορτών 
οί φρουροί τού τείχους πού χωρίζει στά δύο 
τό Βερολίνο, άγρυπνοϋν πάνοπλοι, μέ τό 
δάκτυλο στήν σκανδάλη, έτοιμοι νά πυροβο
λήσουν έναντίον κάθε άνθρώπου—άνεξαρτήτως 
φύλου καί ήλικίας —πού θά θελήση νά περάση 
άπό τόν κομμουνιστικόν «παράδεισον» στόν 
δυτικό κόσμον.
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Ό  Ιστορικός ναός των Α γίω ν 'Αποστόλων εις Καλαμάταν, όπου 
ελαβε χώραν ή δοξολογία διά την εναρξιν τής Έπαναστάσεως 

εις την Μεσσηνίαν, 23 Μάρτιον 1821

Φ Ι Λ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  Σ Τ Η Ν  Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α

ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ  

Λ ογοτέχνου — ' Ιστορικού

ΟΙ ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ τής περιώνυμης Διακηρύξεως, 
πού έξέπεμψαν «είς τάς Ευρωπαϊκός Αυλός» ό Πε- 
τρόμπεης Μαυρομιχάλης καί ήΜεσσηνιακή Σύγκλη
τος, εύθύς μετά την κήρυξη τής Ελληνικής Έπανα-
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στάσεως στήν Καλαμάτα (23Μαρτίου 1821), όπήρξαν 
τεράστιες σ’ δλη τήν Εύρώπη καί τή Ρωσία. Πρό 
παντός στήν Γαλλία, πού τήν είχαν όργώσει οί Ιδέ
ες τής Γαλλικής Έπαναστάσεως. Οί ιδέες πού τόσο



ραματικά τις πρόδωσε καί τις ξαναπρόδωσε ό Κορ
σικανός στρατηλάτης. Κι’ έπειτα στις άλλες χώρες 
τής Κεντρικής καί τής Ανατολικής Εύρώπης, στή 
Γερμανία, στήν Αυστρία κ.λ.π. «στις χώρες, πού 
διαρρέουν ό Ρήνος, ό Μάϊν, ό Ίν, καί μέχρις έκεΐ πού 
χύνεται ό Δούναβις, στήν χώρα τών βαρβάρων».

Έχουμε γι’ αύτές μερικές άδιάψευστες μαρτυρίες. 
Καί πρώτη καί καλύτερη τη φωνή τοΰ Σέλλεϋ. Προ
λογίζοντας ό Σέλλεϋ τό ποίημά του «Ελλάς», πού 
έγραψε στήν Πίζα τής ’Ιταλίας καί τό άφιέρωσε στόν 
Άλεξ. Μαυροκορδάτο.

Είναι πολύ αποκαλυπτικά τά δσα παραπάνω λέει 
■Α ό Σέλλεϋ. Ρίχνουν δέσμες εκτυφλωτικού φωτός πάνω 

στό φαινόμενο τοϋ φιλελληνισμού—τουλάχιστον 
τοΰ γερμανικού. . ., πού πολλοί "Ελληνες τό παρερ- 

' μηνεύουν, όταν αποδέχονται, χωρίς έμβάθυνση στό 
θέμα, ότι οί φιλέλληνες πού ήλθαν τότε στήν Ελλάδα 
άπό 34 χώρες, καί πολέμησαν στό πλευρό τών Έλ- 

ψ  λήνων, ήλθαν τάχα μόνο γιατί θαύμαζαν τό άρχαϊο 
"‘ψ  έλληνικό πνεύμα, ή γιατί άναγνώριζαν οφειλή στήν 

^'Ελλάδα επειδή κι’ αυτοί είχαν φωτισθή άπό τούς 
ν μακρινούς προγόνους μας, ή τέλος γιατί συμπονοΰ- 

• σμν τούς "Ελληνες, πού τόσα ύπέφεραν κάτω άπό τό 
βαρύ ζυγό τών Τούρκων. Βέβαια πολλοί ήλθαν καί 
γι’ αυτά. Όμως ό Σέλλεϋ μας αποκαλύπτει κάτι 
πάνω καί πέρα άπ’ αύτά.Μιά γυμνή άλήθεια. "Οτι, δη
λαδή, οί φιλέλληνες πού έρχονταν στήν Ελλάδα νά 
πολεμήσουν τόν Τούρκο, ή βοηθούσαν μέ χρήμα 
τόν Έλληνικό ’Αγώνα, υπερασπίζονταν καί δική 
τους υπόθεση. Τις φιλελεύθερες ιδέες, πού τόσο στε- 

* γνά ποδοπατούσε σ’ όλη τήν Ευρώπη ή άντεπαναστα- 
τική 'Ιερή Συμμαχία.

Μιά άλλη ιστορική πηγή εξ ίσου σοβαρή . .., μας 
δίνει τό μέτρο γιά νά συλλάβουμε, στις πραγματικές 
διαστάσεις του, τό πελώριο κΰμα φιλελληνισμού, πού 
είχε ξεσηκωθή σ’ όλη τήν Ευρώπη, κατά τά πρώτα 
βήματα τής Μεγάλης μας Έπαναστάσεως. Ξεχωριστά 
στή Γαλλία. Πρόκειται γιά τήν «’Εγκυκλοπαιδική 
’Επιθεώρηση» τών Παρίσίων (PA RIS τομ.12, σ. 449),

Φυσικό, λοιπόν, ήταν σ’ αυτό τόν «πνευματικό φά
ρο», στήν Καλαμάτα, πού χάρι στήν περίφημη Δια
κήρυξη τοΰ ΠέτρουΜαυρομιχάλη καί τήςΜεσσηνια- 
κής Συγκλήτου, είχε άκουσθή σ’ όλο τόν κόσμο, ώς 
καθέδρα τής πολιτικής καί στρατιωτικής Διοικήσεως 
τής Έπαναστάσεως, νά συρρέουν, μαζί μέ άλλες 
έξωπελοποννησιακές προσωπικότητες (Νησιώτες, 
Φαναριώτες κ.λ.π.) κι’ όσοι φιλέλληνες έρχονταν

ί στήν Ελλάδα γιά νά πολεμήσουν, μαζί μέ τούς "Ελ
ληνες τούς «βαρβάρους». Καί βέβαια αυτοί οί φι
λέλληνες (Γερμανοί, Γάλλοι, Ούγγροι, "Αγγλοι, ’Ελ
βετοί, Αυστριακοί, Ίαταλοί κ. ά.) δέν ήταν όλοι 
«ίδεολόγοι». Άνάμεσά τους έβρισκες κάθε καρυδιάς 
καρύδι: Ρομαντικούς ίδεολόγους τοΰ εόρωπαϊκοΰ 
φιλελευθερισμοΰ, λόγιους, ψευτοπρίγκιπες, τυχο
διώκτες ,πού έρχονταν στήν έπαναστατημένη Έλ- 

■·) λάδα άπένταροι, γιά νά σταδιοδρομήσουν καί νά 
φτιάξουν τή ζωή τους, είτε ώς στρατιωτικοί, είτε ώς 
πολιτικοί «σύμβουλοι». Κι’ άλλοι. Κι’ άλλοι πολ
λοί, πού άσυλλόγιστα ή χωρίς νά τό πολυσκεφθοΰν 
ρίχνονταν στήν περιπέτεια τοΰ άγνωστου πεπρωμέ

νου τής «Γραικίας». Κι’ όχι λίγοι άπ’ αύτούς. στερού
μενοι στέγης καί τών «επιτηδείων»^ «έζωοθροφοΰντο» 
άπό τούς Καλαματιανούς άρχοντας ..

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΥΑΑΕΡ
"Αλλοι πάλι έρχονταν στήν Ελλάδα μέ λίγο πολύ 

γεμάτο τό πουγγί τους. Είτε ώς «περιηγητές», είτε ώς 
έφημεριδογράφοι, είτε ώς συγγραφείς γιά νά ίδοΰν 
τί άκριβώς ήταν ό πόλεμος στήν Ελλάδα. Καί νά 
γράψουν στις εφημερίδες τους «εντυπώσεις», ή καί 
βιβλία γιά τήν Ελληνική ’Επανάσταση, πού θά 
γίνονταν ανάρπαστα στήν εύρωπαϊκή βιβλιαγορά. 
’Ανάμεσα στους τελευταίους ήταν κι ’ό Γερμανός αρ
χαιολόγος CH RISTIAN MULLER. Κατέβηκε στήν 
Ελλάδα τό καλοκαίρι τοΰ 1821 συνεπαρμένος άπό 
τό φιλελληνικό πνεΰμα πού επικρατούσε τότε στήν 
χώρα του. "Ηλθε μέ άγνές φιλελληνικές διαθέσεις. 
Κι’ όνειρεύοταν νά βρή στήν Ελλάδα νά πολεμοΰν 
τούς Τούρκους ήμίθεοι ήρωες άντάξιοι έκείνων, πού 
είχαν πολεμήσει στις Θερμοπύλες στό Μαραθώνα, 
στις Πλαταιές, στή Σαλαμίνα. Λάθος του. Οί "Ελλη
νες, μέ έξαίρεση τούς παλιούς κλεφταρματολούς καί 
τούς Μανιάτες, ήταν άπειροπόλεμοι. Κι’ οΰτε άφθονα 
πολεμικά μέσα ^χαν γιά νάχουν έλπίδα νά νικήσουν 
τήν ’Οθωμανική αυτοκρατορία. Πολεμοΰσαν τό 
Γολιάθ μέ . . καρφιτσάκια!

Έτσι ό Γ ερμανός φιλέλληνας, πατώντας στήν ιερή 
γή τής ’Ολυμπίας κΓ έρχόμενος σ’ επαφή μέ τούς 
πρώτους "Ελληνας μαχητές, δοκίμασε τρομερή άπο- 
γοήτευση. Τήν πρώτη άπαγοήτευσή του τήν διαδέ
χθηκε όργή κι’ άπέχθεια γιά τόν έλληνικό άγώνα 
όταν, ένφ πήγαινε άπό τήν ’Ολυμπία στήν Καλαμά
τα, έπεσε στά χέρια ληστών καί τόν άπεγύμνωσαν. 
"Ας δούμε τήν περιπέτειά του :

Ό  MULLER, παρέα μέ τρεις άλλους φιλέλληνες, 
δυό Άγγλους κι’ έναν Ούγγρο, είχε άποβιβαστή στήν 
’Ολυμπία. Προορισμός τους: Άφοΰ έπισκεφθοΰν τις 
αρχαιότητες τής ’Ολυμπίας νά μεταβοΰν στήν Καλα
μάτα, όπου έδρευε τότε—κατά τις πληροφορίες τους 
τό Γενικό Στρατηγείο τών Ελλήνων ’Επαναστατών. 
Κατά τό ταξίδι τους άπό τήν ’Ολυμπία στήν Καλαμά
τα πέσανε στά χέρια ληστών. Τά παραπέρα άς άφή- 
σουμε νά μάς τά διηγηθή ό Ιδιος ό MULLER, όπως 
τά εκθέτει στόν Β ROCKAUS (Λειψία), μέ γράμμαπού 
τοΰ στέλνει άπό τή Βενετία στις 17 Αυγούστου 1821, 
ένώ έπέστρεφεν άπογοητευμένος καί καταφαρμα
κωμένος στήν πατρίδα του!

"Ηταν βέβαια μεγάλο ατύχημα ή λήστευση τών 
τριών φιλελλήνων. ΓΓά μεγαλύτερο άτύχημα ήταν τό 
θλιβερό αυτό επεισόδιο γιά τούς "Ελληνες καί τόν 
άπελευθερωτικό άγώνα τους. Φεύγοντας ό MULLER 
άπό τήν Ελλάδα έρριξε μαύρη πέτρα πίσω του. Κι 
όταν γύρισε στήν πατρίδα του δέν μιλοΰσε πιά, μέ 
τόν Ιδιο, όπως πρίν ένθουσιασμό γιά τήν ’Επανάστα
ση τών Ελλήνων.

"Ομως ό σοφός άρχαιολόγος, τηρώντας αύτή τή 
στάση, ξεχνοΰσε κάτι: "Οτι άπό μεμονωμένα έπει- 
σόδια, σάν αυτό τής ’Ολυμπίας, δέν έπιτρέπεται κα
νείς νά έπεκτείνεται σέ γενικεύσεις. Οΰτε μπορεί, άπ 
αύτό καί μόνο, νά κρίνη τόσο αύστηρά τό χαρακτήρα 
καί τήν πολιτιστική στάθμη ένός λαού, πού έπί τέ
λους, έπειτα άπό σκλαβιά τετρακοσίων χρόνων, τότε 
μόλις σήκωνε κεφάλι κατά φοβεροΰ κι’ άνελέητου 
δυνάστη. Καί πολύ περισσότερο δέν έχει δικαίωμα
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νά χαρακτηρίζη ώς μή έθνικό ιόν σαφέστατα εθνικό 
αγώνα των Ελλήνων τοϋ 1821. «'Η έπανάστασις ή 
έδική μας —λέει στις Διηγήσεις του ό Θ. Κολοκο- 
τρώνης—δέν ομοιάζει μέ καμμιάν άπ’ όσες γίνονται 
τήν σήμερον εις τήν Ευρώπην. Τής Ευρώπης οί επα
ναστάσεις εναντίον των διοικήσεών των είναι εμ
φύλιος πόλεμος. Ό  έδικός μας πόλεμος ήτον ό πλέον 
δίκαιος, ήτον έθνος μέ άλλο έθνος».

Καί πραγματικά τέτοιος ήταν. Εθνικός έκατό τά 
έκάτό. Ό  MULLER είχε άδικο. Οί Ευρωπαίοι φιλέλ
ληνες πρόσφεραν αληθινά μεγάλες υπηρεσίες στήν 
Ελληνική Επανάσταση. Καί χρήμα καί αίμα. Όμως 
άγωνίσθηκαν καί γιά δικά τους Ιδεώδη. Κι’ οί Έ λ
ληνες πολλές φορές μοιράστηκαν μαζί τους τό κριθα
ρένιο ψωμί τους . . .

Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Γιά τή συμπεριφορά των Ελλήνων πρός τούς φιλέλ
ληνες, κατά τά πρώτα βήματα τής Έπαναστάσεως 
καί μάλιστα στήν Καλαμάτα, τήν πρώτη «καθέδρα» 
της έχουμε αυθεντικές μαρτυρίες, πού δείχνουν πόσο 
αύστηρός καί άδικος ήταν στις κρίσεις του ό 
MULLER.

Τό «ζωοθροφούμενο» από τούς Καλαματιανούς 
«σώμα πεντακοσίων στρατιωτών», ήταν τό σώμα τών 
«Μαυροφόρων» τοϋ Δημ. Ύψηλάντη. Δηλαδή, ό 
πρώτος Ελληνικός τακτικός στρατός, πού είχε 
συγκροτηθή τό καλοκαίρι τοϋ 1821 καί γυμνάζοταν 
στήν Καλαμάτα άπό τόν Παλέστα καί τόν Γκουβερ- 
νάντι. ’Αλλά τότε άκριβώς καί λίγο αργότερα υπήρχε 
στήν πόλη κι’ όξύτατο πρόβλημα στεγάσεως καί δια
τροφής 43 φιλελλήνων, πού είχαν έλθη στό Μόριά 
νά πολεμήσουν κατά τής τυραννίας. Γι’ αύτό τό πρό
βλημα, πού ό τότε Πολιτάρχης Καλαμάτας Π. Παρα-

σκευας άναγκάστηκε νά τό άντιμετωπίση μέ «έρανο» 
έχουμε τό άπό 28 ’Οκτωβρίου 1821 κείμενον τής σχε
τικής έκκλήσεώς του πού άπευθύνεται πρός τούς 
«Φιλογενεστάτους Κύριον ’Ιάκωβον Κορνήλιον, 
Γεώργιον Άντωνόπουλον, Παναγιώτην Κένταυρον 
καί λοιπούς πατριώτας Γραικούς, συνευρισκομένους 
ένταϋθα (Καλαμάτα)».

Στήν έκκληση επισυνάπτεται καί κατάλογος όνο- 
μάτων διαφόρων πατριωτών, πού εισφέρουν, γιά τόν 
παραπάνω σκοπό συνολικά 365 1]2 γρόσια, μέ τις 
ακόλουθες δυό συγκινητικές δηλώσεις: «’Αναστάσιος 
Κορνήλιος δέχομαι ένα τών αυτών (φιλελλήνων) 
εις τήν οικίαν μου, κάμνοντας καί δλα τά έξοδα όπου 
χρειασθοΰν εις αύτόν». «Γεώργιος Χατζή Άνδρέου 
δέχομαι δύο τών αύτών κάμνοντας καί δσα έξοδα 
χρειασθοΰν εις αυτούς».

Όπως φαίνεται άπό τις πρώτες αυτές εισφορές—μέ 
πτώτο τόν Πολιτάρχη Π. Παρασκευά, πού καταθέτει 
100 γρόσια. . ., ή έκκληση βρήκε άπήχηση στις καρ
διές τών «πατριωτών Γραικών» τής Καλαμάτας— 
άπήχηση, πού υπογραμμίζει έντονα πόσο υπερβολικά 
αυστηρές ήταν οί κρίσεις τοϋ MULLE R γιά τούς 
'Έλληνες τοϋ 1821. ΚΓ αναμφίβολο: Οί 43 άνέστιοι 
καί στερούμενοι τών «άναγκαίων εξόδων» τους φιλέλ
ληνες φιλοξενήθησαν στά καλαματιανά «κονάκια» 
κι’ εξασφάλισαν τή διατροφή τους, γιά δσο καιρό— 
δέν ξέρουμε πόσο . . . παρέμειναν στή πόλη.

"Ετσι οί "Ελληνες απέδειξαν, παρά τις φοβερές 
δυσκολίες, πού άντιμετώπιζαν τότε, ξεσηκωμένοι στ’ 
άρματα, γιά «ελευθερία ή θάνατο—έχοντες κΓ οί 
ίδιοι άμεση άνάγκη βοήθειας . . ., πώς ό Ξένιος Δίας 
λατρεύοταν ακόμη στή χώρα τοϋ Όμήρου καί τοϋ 
Περικλή . . .

Ξ Ε Ν Ο Ι  Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Τά φαινόμενα πολύ συχνά άπατοΰν, έστω καί όταν 
άποτυπώνωνται άπό τόν φωτογραφικό φακό. Ή παρα- 
πλεύρως φωτογραφία σάς δίνει έκ πρώτης οψεως τήν 
έντύπωσιν ότι κάποια λωποδύτρια έπωφελεϊται τού 
συνωστισμού γιά νά.. .. ξαλαφρώση μιά ξένη 
τσέπη άπό τό περιεχόμενό της. Πρόκειται μάλιστα 
γιά τσέπη........ άστυνομικοΰ!

Κι' όμως τά πράγματα είναι τελείως διφορετικά. 
Αύτό πού βλέπετε είναι μιά άπό τις άσκήσεις στις 
όποιες υποβάλλονται οί Γερμανοί ’Αστυνομικοί. 
Ειδικευμένοι πράκτορες, άγνωστοι στούς άσκουμέ- 
νους άστυνομικούς, προσπαθούν νά τούς βροΰν σέ 
μιά στιγμή άφηρημάδας καί νά τούς άποδείξουν ανέ
τοιμους. Ό  αστυνομικός έν τούτοις πού φαίνεται στήν 
εικόνα άπεδείχθη .. .. Κέρβερος."Εχει άντιληφθή τήν 
προσπάθεια τής πράκτορος, εχει δώσει τό σήμα 
«Στόπ! είμαι έν γνώσει!». ΓΓ αύτό καί ή δεύτερη πρά-
κτωρ παραπλεύρως γελά, πιστεύοντας ίσως ότι........
έκείνη θά τά κατάφερνε καλύτερα...........
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Ε I Ζ

Εις ατμόσφαιραν υψηλής έθνι- 
κής έξάρσεως έωρτάσθη τήν3-12- 
1972 εις Σύνταγμα Χωροφυλα
κής Μακρυγιάννη ή 28η επέτειος 
τής άνεπαναλήπτου έκείνης έπο- 
ποιΐας των άνδρων τής Χωροφυ
λακής οί όποιοι τόν Δεκέμβριον 
τοϋ 1944 προέταξαν τά στήθη των, 
φρούρια άπόρθητα, εις τήν λαί
λαπα των κομμουνιστικών όρδών 
καί έσωσαν τήν Ελλάδα άπό τόν 
θανάσιμο σφιχταγγάλιασμα τοϋ 
έρυθροϋ όλοκληρωτισμοΰ.

Τήν τελετήν έτίμησαν διά τής 
παρουσίας των ή Α.Ε. ό Α' ’Αντι
πρόεδρος τής Εθνικής Επανα
στατικής Κυβερνήσεως κ. Στυ
λιανός Παττακός, ώς έκπρόσωπος 
τοϋ Άντιβασιλέως— ΓΤρωθυπουρ- 
γοϋ, ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπί
σκοπος ’Αθηνών καί πάσης 'Ελλά
δος κ. 'Ιερώνυμος, οί 'Υπουργοί 
Δημοσίας Τάξεως κ. Τσούμπας, 
Εσωτερικών κ. Άνδρουτσόπου- 
λος, Δικαιοσύνης κ. Τσουκαλάς, 
Οικονομικών κ. Κούλης, ’Εθνικής 
Οικονομίας κ. Έφέσιος, Δημο
σίων "Εργων κ. Παπαδημητρίου, 
Προγραμματισμού καί Κυβερνη
τικής Πολιτικής κ. Κων]νος Παπα- 
δόπουλος, Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών κ. Λαδάς, Μεταφορών—Ναυ
τιλίας—’Επικοινωνιών κ. Γιάκας, 
Άναπλ. 'Υπουργού Εθνικής Οι
κονομίας κ. Καρύδας καί οί Υφυ
πουργοί κ. κ. Σταματόπουλος, Μι- 
χαλόπουλος, Σκανδάλης, Κατσώ- 
τας, Μίχαλος ’Αλεξίου, Παπαδο- 
γιάννης καί Στεργιόπουλος.

Εις τόν έορτασμόν παρέστησαν 
έπίσης οί ’Αρχηγοί Στρατού ’Αντι
στράτηγος κ. Ζαγοριανάκος, Ναυ
τικού Άντιπτέραρχος .κ. Μαργα
ρίτης, Αεροπορίας Άντιπτέραρ- 
χος κ. Μήτσανας, Χωροφυλακής 
’Αντιστράτηγος κ. Καραβίτης, ’Α
στυνομίας κ. Γιαννούλης, Πυρο
σβεστικού κ. Δήμας, ό Διοικητής 
ΑΣΔΕΝ ’Αντιστράτηγος κ. Τσου- 
μάνης, ό Ύπαρχηγός ’Αρχηγείου 
’Ενόπλων Δυνάμεων ’Αντιστρά
τηγος κ.Μουρίκης, ό πρώτος'Υπαρ- 
Ρχηγός Στρατού ’Αντιστράτηγος 
κ. Μπονάνος, ό Πρόεδρος τού 
’Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Άν-

ΛΡΙΖΤΟΣ

τιστράτηγος κ. ΓΙαπαποΰλος, ό 
Πρόεδρος τής Συμβουλευτικής ’Ε
πιτροπής, κ. Βογιατζής, ό Γενικός 
Γραμματεύς τού Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως κ. Χαρ. Παπαδό- 
πουλος πολλοί άλλοι, Γενικοί Γραμ- 
ματεΐς 'Υπουργείων καί ’Οργα
νισμών, οί Νομάρχαι ’Αττικής καί 
Πειραιώς κ. κ. Δημακόπουλος καί 
Πωλιουδάκης, ό Δήμαρχος ’Αθη
ναίων κ. Ρίτσος καί Δήμαρχοι καί 
Κοινοτάρχαι τής περιοχής ’Αττι
κής καί πολλοί άλλοι έπίσημοι.

Έξ άλλου είχον προσέλθει εις 
τόν χώρον τού έορτασμοΰ άντι- 
προσωπεΐαι ’Αξιωματικών όλων 
τών 'Όπλων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας, έπιζώντες μαχηταϊ τού Συν
τάγματος Χωροφυλακής Μακρυ- 
γιάννη, συγγενείς τών πεσόντων, 
άντιπροσωπεΐαι έφεδροπολεμιστι- 
κών οργανώσεων μετά τών λαβάρων 
των ένώ πλήθη κόσμου είχον κατα-

κλύσει τόν έντός τού Συντάγματος 
καίτ όν έκτος αυτού χώρον.
Έν άρχή, προεξάρχοντος τού Μη
τροπολίτου ’Ενόπλων Δυνάμεων 
κ. Νικολάου έψάλη εις τό Ήρώον 
τού Συντάγματος, παρά τό όποιον 
ϊσταντο οί αρχηγοί τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, έπιμνημόσινος δέη-

Ο Ι Ω Ν Ο Σ

σις, μετά τό πέρας τής όποιας ώμί- 
λησεν ό 'Υπουργός Δημοσίας Τά
ξεως κ. Τσούμπας, ό όποιος άνε- 
φέρθη εις τήν σημασίαν τής 'Ιστο
ρικής μάχης, είπών τά έξής:

‘Η Ε λ λ ά ς , άφοϋ πρώ τη, διά τών 
θυσιών τώ ν τέκνω ν τη ς, προμαχού
σα υπέρ τοϋ έλευθέρου κόσμου εις 
τά δρη τής ’Η πείρου, τής ’Α λβανίας 
καί τής Μ ακεδονίας, διέλυσε τόν θρΰ 
λον τοϋ άηττήτου τού Ά ξ ο ν ο ς , είχε  
τελικώ ς τήν σκληράν μοίραν, νά ΰ- 
ποστή τριπλήν κ α τ ο χ ή ν .

Αίμάσσουσα αλλά πάντοτε όρθια, 
έβάδιζε τόν άνηφορικόν δρόμον τής 
συνεχούς θυσ ία ς.

Τό κομμουνιστικόν όμως κόμμα 
τής 'Ε λλάδος, έκτελοΰν διατεταγμέ 
νην εις αυτό άποστολήν , ξένον πρός 
τό συντελούμενον δράμα τού Ε λ λ η 
νικού Λ αού, καί έκμεταλλευόμενον 
τήν άνυπραξίαν έλευθέρου κράτους 
ευρε τήν ευκαιρίαν τότε νά προετοι 
μάση τήν βιαίαν κατάληψιν τής εξου
σίας , μέ σκοπόν νά καταστήση τήν 
άπ’ αιώνων χώ ραν τής έλευθερίας, 
υποτελή δορυφόρον τού κομμουνι
σμού καί τό φ ιλελεύθερον πνεύμα ά- 
βουλον σκιάν τού ένδοξου παρελθόν
τος τ ο υ .

Πρός τόν σκοπόν τούτον άδίστα- 
κτον καί άνειλικρινές μετήλθε πάντα  
δόλον καί έσκόρπισε άνευ Ιλέους τόν 
θάνατον και τήν φρίκην παντού καί 
είς τήν ύπαιθρον καί είς τάς πόλεις .

"Οταν νικώμεναι αί δυνάμεις κα 
τοχής έγκατέλειπον τήν χώ ρ α ν, τό 
Κ .Κ ,Ε . , έχον πλέον διά πυρός καί 
μαχαίρας συντρίψει σχεδόν πάσαν
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έθνικήν Αντίστασιν εις τήν ύπαιθρον 
καί έκμεταλλευόμενον τήν ελλειψ ιν  
ισχύος τού Κράτους έκυριάρχησευ 
έφ ’ όλοκλήρου σχεδόν τής Χ ώ ρ α ς.

Μόνη ή Πρωτεύουσα παρέμεινε σ χ ε -  
τικώς έλευθέρα, μέχρι τής 6ης Δεκεμ
βρίου 1944 , καθ’ ήν τό Κ .Κ .Ε . , άπ ο- 
βαλόν τό προσωπείου έπετέθη διά 
τήν βιαίαν κατάληψιν καί τοΰ τελευ
ταίου άχυρού τής έλευθερίας.

Π Ε Ρ Ι

Είς τήν προσπάθεια τω ν δμως αυ
τ ή ν , τά στίφη τω ν "Ελασιτών συνήν- 
τησαν τήν Αντίστασιν τώ ν Σωμάτων 
’Α σφαλείας τά όποια άφ οΰ έπί τρία 
έτη ΰφ ίσταντο συνεχή αιμορραγίαν, 
ύπερασπιζόμενα τόν 'Ελληνικόν Λα
όν είς τάς πόλεις καί τήν ύπαιθρον 
έναντι τής τετραπλής κατοχή ς, έ -  
καλοΰντο είς τήν ΰστάτην μάχην νά 
προτάξουν τά στήθη τω ν και μή πα
ραδώσουν τήν ίεράν πόλιν τοΰ πνεύ
ματος καί τοΰ φ ω τ ό ς , είς τάς δυνά
μεις τοΰ σκότους καί τής β ία ς .

Τό Μ ηχανοκίνητον τής ’Αστυνο
μίας Π όλεω ν, αί Σ χολαί Χ ω ροφυ
λακής καί ’Α στυνομίας Π όλεω ν, αί 
Φρουραί Χ ωροφυλακής τώ ν φ υλα
κώ ν ’ Α βέρω φ , Χατζηκώστα καί Βου
λιαγμένης καί ή δύναμις τοΰ ’Αρχη
γείου τοΰ Πυροσβεστικού Σώ ματος, 
σθεναρώς Αμυνόμενοι τώ ν θέσεών 
τω ν άπετέλεσαν ήρωϊκούς άθλους 
μέ ψ υχικόν μεγαλείου καί αύταπάρ- 
ν η σ ιν .

Είς τόν χώ ρον αύτόν τό Σύνταγμα  
Χ ω ροφυλακής Μ ακρυγιάννη, φ ράσ- 
σον τάς ζω τικάς προσβάσεις πρός τό 
κέντρου τής πόλεω ς ύπέστη τήν μ ε-  
γαλυτέραν πίεσιν ΰπό πολυαριθμο- 
τέρου έχθ ρ ο ΰ .

Είς τόν χώ ρον αύτόν τόν καθυγι- 
ασμένον διά αίματος ήρώων είς τόν 
όποιον σήμερα ίστάμεθα μέ σεβα
σμόν , έλαβον χώ ραν όμηρικαί συμ -  
πλοκαί καί έγράφησαν σελίδες δόξης, 
αύταπαρνήσεως καί Ατομικής θυσίας .

Ό  ήρωϊσμός καί ή θυσία , ή περι- 
φρόνησις πρός τόν θάνατον καί ή

Ακλόνητος πίστις διά τό δίκαιον τοΰ 
άγώ νος καί τήν σωτηρίαν τής Π α- 
τρίδος, άπετέλεσεν τά άκατανίκητα 
όπλα τώ ν όλίγω ν γενναίω ν υπερα
σπιστώ ν τοΰ Σ υντάγματος Μακρυ- 
γ ιά νν η .

Ζώυτες καί νεκροί τής μάχης έκεί- 
νης Ακολουθούνται άπό τήν όμόθυ- 
μον έθνικήν εύγνω μ οσύνη ν. Οί Απο
λειπόμενοι δμως τής ζω ής τούτη ς,

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ

έκεΐνοι οί όποιοι έτεινον τήν προ
σφοράν μέχρι τής θυσίας τής ζωής 
τ ω ν , είναι έκεΐνοι πρός τούς όποιους 
είδικώτερον στρέφεται κατά τήν στι
γμήν ταύτην ή σκέψις μ α ς , σκέψις 
εύλαβείας καί έθνικής ύπηρερηφα- 
νείας δι’ δσα ύπέρ τής Πατρίδος έ -  
π ρ α ξα ν.

Τό παράδειγμά τω ν άς είναι βέ
βαιοι δτι θά έχη μιμητάς άν ή μοί
ρα τής 'Ελλάδος τό καλέση καί ή 
διαβεβαίωσις αΰτη είναι τό καλύ
τερον μνημόσυνου υπέρ τής μνήμης 
τω ν ήτις καί θά παραμείνη α ίω νία .

Έν συνεχεία ό ’Αντιπρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανός 
Παττακός κατέθεσε στέφανον εις 
τό Ήρώον έν μέσψ γενικής συγκι- 
νήσεως τών παρισταμένων καί έ
τη ρήθη σιγή ένός λεπτού εις μνή
μην τών πεσόντων.

Μετά ταϋτα, οί έπίσημοι εί- 
σήλθον είς τό κτίριον τοΰ Συντά
γματος δπου είς ειδικήν αίθουσαν 
παρηκολούθησαν όπτικοακουστι- 
κήν άναπαράστασιν τής Μάχης τοΰ 
Συντάγματος Χωροφυλακής Μα- 
κρυγιάννη έπί είδικώς κατασκευα- 
σθείσης άναγλύφου μακέττας.

Τήν 12ην μεσημβρινήν έξ άλ
λου, ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. 
Ρίτσος, κατέθεσεν είς τό Μνη- 
μεΐον τοΰ ’Αγνώστου Στρατιώτου 
στέφανον δάφνης, τιμών έξ όνο- 
ματος τής πόλεως τών ’Αθηνών 
τούς ήρωϊκώς πεσόντας κατά τήν 
ιστορικήν μάχην τών ’Αθηνών 
είς τό αιματηρόν κομμουνιστικόν 
κίνημα τοΰ Δεκεμβρίου 1944.—

Π A Τ Ρ Η Ζ
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ΣΤΟ

ΒΑΛΤΕΤΣΙ

Κ . Θ . Μ Π Ο Υ Ρ Α  
'Υπομοιράρχου

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΤΖΑ
/ I ρ ιπ ο λ ιτζά . — 2. Σ υμ β ο ύλω ν  τω ν αρχηγώ ν, το ν  Ιερα τε ίου  κα ί τώ ν Π ρ ο κρ ίτω ν  π ερ ί τή ς  άλώ σεω ς  
α υτής· τά  πρόσω πα  αυτώ ν Θ. Κ ολοκοτρώ νης, Π ετρ ό μ π εη ς , Μ ούρτζινος, Κ υρ ιακούλης , . Τ ζα νετά κης, 
/ Ια πα φ λέσσας, Ν ικ ή τα ς , Κ ολιόπονλος, Ζ α ιμ η ς , Δ ελη γιά ννη ς, Χ α ρ α λα μ π α ίο ι, Π α π α δ ια μ α ντο π ο υλα ϊο ι, 
Κ α λαμ ο γδαρτα ίο ι, Μ πουκουρα ίοι, Σ π η λ ιω τα ίο ι, Μ ουλαγιαννακα ίοι, Β λασα ϊο ι, Π ερρονκα ϊο ι, Π α π α -  
λεξα ίο ι, Λ όντος, Σ ισ ίνης, Γ ια τρ α κ α ΐο ι, Κ εφ α λά ς, Κ οντακα ϊο ι, Ν οταράς, Κ ρεββατά ς, Ύ ψ η λ ά ν τη ς , Μ αυ-  
ροκορδάτος, Γόρδων, Β ά μ βα ς , Ά ν α γν ω α τύ π ο υ λ ο ς , Μ πονμπουλίνα , Ζαφ ειρόπονλος, Ά ν α γν ω σ τα ρ ά ς , Ζ α -  
χαραίο ι, Κ ονμουντουρα ίο ι, Κ α π ιτά νηδες , Π ετμ ε ζα ίο ι, Κ ο υμ ο νσ τα ίο ι, Π α π α ρ ρ ηγο π ο νλα ίο ι, Ρούφος, 
Κ αρατζάς, Κ αραμερα ίο ι, Π α πα σταθόπουλος, Λ . Κ ρεσ τεν ίτη ς , Μ ελετόπονλος, Π α π α τζό ν η ς , Π έτρ ο -  
βας, Π α π α τζό ρ η ς , Ν ικόπουλος, Δ . Ζ ω γρά φ ο ς, κα ί λοιποί π ρω το π α ληκά ρ ια  κα ί πρόκριτο ι. — 3. Ο ί 
α ρχιερείς  Κόρινθόν, Π α τρώ ν, Ά νό ρ ο ύ σ η ς , Τριπόλεω ς, Δ α μα λώ ν, Βρυσθένης, Π ρα α το ύ , Ν α νπ λία ς, Π α -  
ροναξίας, "Ελους. — 4. Ο ί π ρ ω το σ νγκ ελλο ι, η γούμ ενο ι καί καλόγηροι. — 5. ’Ο ρδή Π ετρ ό μ π εη , Γ ια -  
τράκου καί άλλω ν. — 6. ’Ο ρδή Κ ολοκοτρώ νη. — 7. ’Ο ρδή Λ εληγιανναίω ν. — 8. Π ό λεμ ο ς  το ν  Β α λ 
τετσ ίο υ . — 9. Π όλεμ ος τοΰ  χω ρίου Ν τα β ιά ς. — 10. Χ ω ρίον  Κ ερασιά  κα ί πόλεμ ο ς α ύ το ύ . — 11. Π ό 
λεμος το ν  χω ρίον Βερβένω ν. — 12. Π όλεμ ος το ν  χω ρίου Δολιανώ ν, εις τον  όποιον ήφανίσθησαν ο ί Τούρ
κ ο ι· ο ί "Ελληνες έκνρ ίενσαν τά  δύο κανόνια. — 13. Χ ω ρία  καλούμενα  Ρ ίζες , εις τ ά  όπο ια  ίγ ιν α ν  δ ιάφ ο
ροι πόλεμ ο ι. — 14. Χ ω ρία  το ν  Κ ά μ π ο ν , εις τά  όποια  ίπερ ιφ έροντο  ο ί Τούρκοι καί τά  έπυρπόλουν. — 15. 
Ο ί Τούρκοι εξέρχοντα ι άπό την  Τ ρ ιπολιτζάν . ιπ π ε ίς  καί π εζο ί, κα ί εκστρατεύουν  κ α τά  τώ ν  χω ρίω ν. — 
Ιό Τρίκορφα.

Κοντά στον Κολοκοτρώνη, τόν Πλαπούτα, 
Γούς Μαυρομιχαλαίους, τόν Μητροπέτροβα, 
Γόν Ήλία Φλέσσα, τόν Άναγνωσταρά καί τούς 
άλλους αγωνιστές, στο θρυλικό Βαλτέτσι πρω
τοστάτησαν καί δυο ακόμη οπλαρχηγοί. Οί 
Παναγιώταρος καί Κώστας Μπούρας. 'Εκατόν 
πενήντα χρόνια κατόπιν, ό 'Υπομοίραρχος Κων
σταντίνος Θεοδώρου Μπούρας, κατ’ ευθείαν 
απόγονος τών δυο αγωνιστών, άφηγεΐται παρα- 

k στατικά καί γλαφυρά, μέ ηλεγμένα ιστορικά
στοιχεία, τήν δραματική αύτή μάχη πού ύπήρ- 
ξε καί ή πρώτη περίλαμπρη νίκη τοΰ έπαναστα- 
τήσαντος έθνους κατά τών ’Οθωμανών κατακτη- 
τών ,
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w Κολοκοτρώνης φώναξεν άπό τ ό Ρ ε ζ ε ν ί κ ο ν ,  
ποϋσε βρέ Παναγιώταρε (Μπούρα), καί σύ βρε Κώστα

Μπούρα,
βαστατε τά ταμπούρια σας, οσο κι’ αν ήμπορήτε.
Αυτοί δέν κρατηθήκανε, κι’ όρμήσαν σά λιοντάρια.
Πρώτη βολή πού έπεσε επάνω στα ταμπούρια, 
παίρνει τον Παναγιώταρο, τό άξιο παλληκάρι.
'0  μπάρμπα — Μήτρος ( Μητροπέτροβας), τάκουσε 
ό Κυριακούλης ( Μαυρομιχάλης) λέει.
Βαρήτε παλληκάρια μου, τούς Τούρκους τούς μουρτάρες 
Ρουμπή καί Κ ε χ α γ ι ά μ π ε η  
γιά νά τούς πιάσω σκλάβους.
Οί Βαλτετσιώτες βάρεσαν ή μια μεριά την άλλη.».

(Δημώδες άσμα 1821)

Ή  ιστορική μάχη τοΟ Β α λ τ ε τ σ ί ο υ ,  ύπήρξεν 
μεγίστης σημασίας καί ή πρώτη μεγάλη Ν ί κ η  των 
Ελλήνων, διότι άνεπτέρωσε τό ήθικόν των καί έδραί- 
ώσεν τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν, δεδομένου ότι 
ό Μουσταφάμπεης μετά τήν πανωλεθρίαν τοϋ Βαλτε
τσίου, έπέστρεψεν εις τήν Τρίπολιν, ματαιωθείσης 
οΰτω καί τής διά μέσω Λ ε ο ν τ α ρ ί ο υ ,  εκστρα
τείας του πρός τήν Μεσσηνίαν, ΐνα καταπνίξη τήν 
Ελληνικήν Έπανάστασιν, εις τά πρώτα βήματα αυ
τής.

Ίστορικώς, κατά τήν δραματικήν μάχην τοϋ Βαλ
τετσίου, τά γεγονότα έξελήχθησαν ως έξης:

—Τήν 12ην καί 13ην Μαΐου 1821, δέκα χιλιάδες 
Τούρκοι, υπό τόν Μουσταφάμπεην, όστις άπεστάλη 
άπό τόν Χ ο υ ρ σ ί τ  Π α σ α, πού έπολέμα εις 
’Ιωάννινα κατά τού Ά  λ ή, διά νά καταπνίξη τήν 
Ελληνικήν Έπανάστασιν, έπετέθησαν κατά των 
έν Βαλτετσίω ώχυρωμένων Ελλήνων, έν όλω οκτα
κόσιων πεντήκοντα, ύπό τούς ήρωας Κυριακούλην 
καί Ήλίαν Μαυρομιχάλην, Μητροπέτροβαν, Πανα- 
γιώταρον καί Κώσταν Μπούραν. Οί "Ελληνες άνθί- 
σταντο γενναίως, ένθα μετά τρίωρον μάχην, κατέ- 
φθασεν ό Κολοκοτρώνης μέ 600 άνδρας έκ Χρυσο- 
βιτσίου καί μετ’ ολίγον καί ό Π λ α π ο ύ τ α ς  μετά 
800 άνδρών, έκ Π ι ά ν α ς.

Ό  Κολοκοτρώνης ευρισκόμενος άφ’ έσπέρας, επί 
τού όρους Ρεζενίκου διέταξεν άπό ένωρίς έκείνην 
τήν πρωίαν τής 13]26 Μαΐου 1821 τούς 600 ανδρας 
του νά κάνουν έλιγμούς πέριξ τής μεσαίας μικρο- 
κορυφής τοϋ όρους, ώστε νά δημιουργήται εις τόν· 
έχθρόν ή έντύπωσις προελάσεως πολλών Ελλήνων, 
κατερχομένων πρός βοήθειαν, τών έν Βαλτετσίω περι
κυκλωμένων ύπό τών Τούρκων καί άμυνομένων Ε λ
λήνων.

Μετά τήν κατάληψιν ύπό τών Ελλήνων, τοϋ λόφου 
Κ ο κ ί σ τ ρ α, τήν έκδίωξιν άπό Δ ο υ β ρ ο λ έ ϊ κ ο  
τών καταλαβόντων έξ έφόδου αύτό Τούρκων, καί τόν 
φόνον εις τήν Σ π η λ ί τ σ α ν ,  τοϋ Τούρκου σημαιο
φόρου, βλέποντες καί τό εις Ρεζενίκον στρατήγημα 
τοϋ Κολοκοτρώνη, οί έν Βαλτετσίω Έλληνες, άνε- 
θάρρησαν.

Ό  Κολοκοτρώνης, ίστάμενος έπί τής έτέρας κορυ
φής τοϋ Ρεζενίκου, έδιδε διαταγάς πρός τούς ύπ’ αύ- 
τόν έπαναστάτας, διά τής βροντώδους φωνής του 
«Εμπρός βρέ "Ελληνες! κατεβήτε!». —άντιληφθείς 
δέ καί κάποιαν άταξίαν πολεμικήν, έν τή άκμή τής 
μάχης, πρό παντός πρός τόν γ ή λ ο φ ο ν  ' Αλ ώ 
ν ι α καί τόν λόφον Κ ο υ κ ί σ τ ρ α  καί φοβηθείς 
μήπως παράτολμος ένέργεια τών Ελλήνων, βλάψη 
τόν άγώνα των, πρός μέν τούς Τούρκους έφώναξεν: 
«Τοΰρκοι δέν μοϋ γλυτώνετε. Σέρνω δέκα χιλιάδες 
παλληκάρια. Θά σας πιάσω όλους ζωντανούς» πρός 
δέ τούς "Ελληνας διέτασσε. «Έλληνες, βαστατε 
τά ταμπούρια σας, μή βγαίνετε καί σας προφτάνω, 
δέν μοϋ γλυτώνουν οί Τοΰρκοι».

Μετά τήν κατάληψιν τοϋ Λόφου Κ ο υ κ ί σ τ ρ α  
άπό τόν Παναγιώταρον Μ π ο ύ ρ α ν ,  οί Τοΰρκοι 
έβάλλοντο πλέον πλευρικώς εις τήν «Π α π ο ύ λ η 
Τ ρ ο ύ π α» άπό τούς Ήλίαν Φ λ έ σ σ α ν καί Γεώρ- 
γιον Γιαμπαζιώτην "Ελληνας, έκ τοϋ λόφου «Κού
κος», ώς καί άπό τούς έπί τής Νοτιοδυτικής πλευρά: 
τοϋ λόφου «Κατσικέϊκο» "Ελληνας ύπό τόν Μή 
τρον Πέτροβαν καί Γεώργιον Φραγκίσκον.

Ό  Ρ ο υ μ π ή ς, άπομονωθείς καί βαλλόμενος έκ 
τοϋ λόφου «Μ ΰ λ ο ι» άπό τόν Κυριακούλην Μαυ
ρομιχάλην, έκ τοϋ λόφου Κρικονέϊκο άπό τόν Σ α- 
λ α φ α τ ΐ ν ο ν ,  έκ τοϋ γηλόφου ' Α λ ώ ν ι α  άπό 
τόν Κώσταν Μ π ο ύ ρ α ν ,  οί όποιοι εϊχον έγκατα- 
λείψει πλέον τά οχυρώματα τής Εκκλησίας τής 
Β έ ρ γ α ς  καί άπό τήν Κ ο υ κ ί σ τ ρ α ν  ύπό 
τόν Παναγιώταρον Μπούραν, δέν ήδύνατο νά έπι- 
χειρήση τι κατά τοϋ Βαλτετσίου. Ίδών δέ καί τήν 
έγκατάλειψιν τών βορείων ύπωρειών τοϋ βουνοϋ 
«Σ α τ ή ρ ι» τής θέσεως Μ α ρ κ ό σ ι καί τοϋ βου
νοϋ Μελεγάκι, ύπό τών Τούρκων καί ύποπτευόμενος 
ότι ήρχοντο έναντίον του μεγάλαι δυνάμεις 'Ελλή
νων, έφοβήθη κύκλωσιν έκ τής όδοϋ Καλογερικοΰ 
καί έτράπη εις φυγήν, διά τών κατωφερικών μικρο- 
λοφοσειρών τής « Σ ε β α σ τ ο ύ ς »  ύπό τά πυρά 
τών έπί τοϋ λόφου «Μ ΰ λ ο ι» Ελλήνων, υπό τόν 
Κυριακούλην Μαυρομιχάλην, έγκαταλείψας καί
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μίαν σημαίαν είς χεΐρας νεαροΰ Μανιάτου πολεμι- 
στοϋ.

Έκεΐθεν ό Ρ ο υ μ π ή ς, ήνώθη μέ τό στρατιωτι
κόν σώμα τοϋ Κ ε χ α γ ι ά ,  εις τό κάτω μέρος των 
Β ρ υ σ σ δ ν  τοΰ Βαλτετσίου, ένθα παρέμεινεν καί 
τό Τουρκικόν ιππικόν άδρανοΟν, λόγω βάθους τής 
θέσεως τήν όποίαν κατεΐχεν.

Ό  Κ ε χ α γ ι ά ς  όταν διεπίστωσεν δτι δέν ήδύ- 
νατο πλέον νά σταθή εις Βαλτέτσιον, πολέμων τούς 
Έλληνας, διέταξε τάς πρωϊνάς ώρας τής 13]26 Μαΐ- 
ου 1821 ύποχώρησιν των Τούρκων έκ τοϋ Βαλτετσί
ου, διά τής όδοΰ Βαλτετσίου—Τριπόλεως, ως όμαλω- 
τέρας προς τήν κατάβασιν καί συντομωτέρας πρός 
τήν Τρίπολιν. Ώς δέ έδόθη ή διαταγή ύποχωρή- 
σεως των Τούρκων, οί Τούρκοι έτράπησαν εις ατα- 
κτον φυγήν, άφήνοντες δπισθέν των πολλά πράγματά 
των, τά όποια έλαφυραγώγουν οί καταδιώκοντες αυ
τούς Έλληνες 'Οπλαρχηγοί, Μητροπέτροβας, Κε
φάλας, Άναγνωσταράς, Ήλίας καί Κυριακούλης 
Μαυρομιχάλης, Παναγιώταρος καί Κώστας Μ π ο ύ-

ρ α ς, Δημήτριος Παπατσώνης, Γιαμπαζιώτης καί
Ήλίας Φ λ έ σ σ α ς.

Ό  Κολοκοτρώνης παρακολουθών τήν έξέλιξιν 
τής μάχης καί βλέποντας τούς "Ελληνας νά καταδιώ
κουν τούς Τούρκους καί φοβηθείς μήπως οί Τούρκοι 
πολεμήσουν είς άνοικτόν μέρος τούς Έλληνας καί 
κουρασμένοι ώς ήσαν δεν άνθέξουν εις τάς Τουρκι 
κάς εφόδους, διέταξε «Έ βρε "Ελληνες, νισάφι πιά, 
άφήστε ιούς Τούρκους καί ξαναπολεμάμε αύριο μέ 
δαύτους». "Ετσι οί Έλληνες κατά τις 10 τό πρωί 
τή 13]26 Μαΐου 1821, έσταμάτησαν τήν καταδίωξιν 
τών Τούρκων, σύμφωνα μέ τήν διαταγήν τοϋ Κολο- 
κοτρώνη, φονεύσαντες υπέρ έξακοσίους Τούρκους, 
αί δέ άπώλειαι τών Ελλήνων, άνήλθον είς 150 μόνον 
Έλληνας, μεταξύ τών όποιων καί ό οπλαρχηγός, 
Π α ν α γ ι ώ τ α ρ ο ς  Μ π ο ύ ρ α ς .  Ή  μάχη διήρ- 
κεσε έν συνόλφ 23 ώρας καί ή νικηφόρος έκβασίς 
της, έκρινε τήν τύχην τής Τ ρ ι π ό λ ε ω ς  καί έθε- 
μελιώθη ή Έπανάστασις τών Ελλήνων.

Οί νικηταί τήν ιδίαν νύκταν συνεκεντρώθησαν 
είς Μ π ο λ έ τ τ α ν  καί συνεώρτασαν τό μ έ γ α 
γεγονός.

ΣΤΟ ΑΠΟΡΘΗΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Ή δόξα καί ή ανδρεία σας 
έδώ στοΰ Μακρυγιάννη 
ποτέ δέν θά πεθάνη 
θά μένη σάν παράδειγμα 
φάρος πού θά φωτίζη 
κάθε γενειά πού θά περνά 
μέ ευγνωμοσύνης δάκρυα 
πάντα θά σ’ άντικρύζη .
Καί θά θυμάται πώς
έδώ, μιά φούχτα παλληκάρια
πάλεψαν σάν λιοντάρια.

Στό ιερό καί Άπόρθητο 
κάστρο τοΰ Μακρυγιάννη 
ή δόξα δέν μοιρολογεί 
μόνο κρατά περήφανη 
τ’ άμάραντο τής λευτεριάς 
τό δάφνινο στεφάνι

κι’ άργοδιαβαίνει άνάλάφρη 
σάν αύρα τοΰ ’Απρίλη 
κάθε αύγή καί δείλι.

Κι’ δταν ό σαλπικτής ύμνε! 
τής έπαρσης τήν ώρα 
στέκεται στό 'Ηρώον σας 
καί εύγνωμοσύνης δώρα 
σέ σάς περήφανα παιδιά 
μονολογεί καί λέγει

οποίος πεθαίνει μέ τιμή 
ποτέ του δέν πεθαίνει

’Από τό ήμερολόγιον μου 
Λώρη Κ . Καντάρη συζ. Μοιράρχου

Δεκέμβριος 1944
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Αστυνομικός: Ένας πολυσύνθετος έπιστημων

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Τ Ρ Υ Π Η  
Τ αγμ )ρχου Χ ω ρ)κής

Καίτοι ή ψυχολογία είναι εν σοβαρόν έτπστη- 
μονικόν θέμα, τό όποιον ενδιαφέρει όχι μόνον τόν 
άνθρωπον γενικώς, αλλά κυρίως καί την ’Αστυνο
μίαν, έν τούτοις δυστυχώς δεν είναι καταληπτόν 
άπό την πλειοψηφίαν τών ανθρώπων.

Πολλοί Θεωρούν είσέτι τήν ψυχολογίαν ώς εν 
αινιγματικόν θέμα. "Αλλοι θεωρούν εαυτούς εμπει
ρογνώμονας τής ψυχολογίας, δηλαδή ικανούς, 
λόγω εμπειρίας νά διαγιγνώσκουν τήν φύσιν τής 
ψυχής τού ανθρώπου. Γεγονός πάντως είναι, ότι 
ή ψυχολογία δεν είναι μία εμπειρία, ώς πολλοί 
ισχυρίζονται, άλλά μία σοβαρώτατη καί μάλιστα 
δυσχερεστάτη επιστήμη, καθ’ όσον αποστολή 
τούτης είναι ή διερεύνησις τής ψυχής καί τού τρό
που συμπεριφοράς τού ανθρώπου. Δι’ αύτόν 
ακριβώς τόν λόγον, αύτη είναι όχι μόνον σοβαρω- 
τάτης σημασίας, άλλά καί απαραίτητος διά τόν 
’Αστυνομικόν, τού-όποιου άποκλειστική άποστολή 
είναι ό χειρισμός τού άνθρώπου, ή διερεύνησις τής 
ψυχής του καί ό έλεγχος γενικώς πόσης έκδηλώ- 
σεως καί ένεργείας του άπό τής γεννήσεώς του 
μέχρι καί τού Θανάτου του.

Επίδοση έγγράφου σέ πολίτη. Ό  Ενωμοτάρ
χης, γνωρίζει δτι ή γυναίκα, μέ τήν ευαίσθητη *1
ψυχολογική άντίδραση, θά άνησυχήση πριν δια- 
βάση τό έγγραφο. Φροντίζει νά τήν καθησυχά- 
ση έγκαίρως μέ ένα χαμόγελο.
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Βασική δθεν ύποχρέωσις τού ’Αστυνομικού εί
ναι ή έκμάθησις των βασικών τουλάχιστον άρχών 
τής επιστήμης ταύτης, έφ’ όσον βεβαίως έπιθυμεϊ 
νά έπιτύχη είς το πράγματι δυσχερέστατον έργον 
του. Βασική ύποχρέωσις του ’Αστυνομικού είναι 
νά γνωρίση τον άνθρωπον, δηλαδή ποιος είναι, 
τι πιστεύει, τι σκοπούς καί διαθέσεις έχει, τίνι τρό- 
πω  ενεργεί είς έκάστην περίπτωσιν καί διά τί ένερ- 
ούτως κλπ.

Ό  διάσημος ψυχολόγος Σίγκμουντ Φρόϋντ, 
είχεν εϊπεΐ, ότι « ό άνθρωπος ό όποιος πράττει τι, 
τούτο έχει σχέσιν μέ κάτι το όποιον είχεν πράξει 
καί προηγουμένως». Ούτος μετά μακροχρόνιον με
λέτην καί έξέτασιν χιλιάδων άτόμων κατέληξεν 
είς τά κάτωθι συμπεράσματα:
α) ότι δεν υπάρχει φυσιολογικόν άτομον, άλλ’ 
ότι έκαστον άτομον έχει προτέρημά τι ή ελάτ
τωμα, ή ποιάν τινα έπιτηδειότητα ή μανίαν κα- 
ταδιώξεως.
β) Ή διαφορά μεταξύ τού νευρωτικού τύπου άτό- 
μου έκ τού φρενοβλαβούς τοιούτου έγκειται μόνον 
άπλώς είς τον βαθμόν τής άνωμαλίας ταύτης. 
γ )  Τό καλλιεργημένου «Έγώ» τού άνθρώπου εύ- 
ρίσκεται είς συνεχή άνταγωνισμόν μετά τού πρω
τογόνου τοιούτου.
δ) Τά όνειρα τού άνθρώπου είναι άσυναίσθητοι 
προσπάθειαι αύτού πρός έπίλυσιν ενός προβλή
ματος του.
ε) 'Η έπιλησμοσύνη δέν είναι παρά ένδειξις μιας 
άδιαφορίας διά τί πράγμα. ’Εάν π .χ . λησμονή- 
ση τις τό όνομα ένός φίλου του, τούτο σημαίνει, 
ότι πιθανώς ούτος έπαυσεν ενδιαφερόμενος δι’ 
αύτόν.
στ) Ή  προσωπικότης ένός άτόμου είναι τό σύνολον 
τών εμπειριών αύτού έκ τής ζωής του.

Ό  Φρόϋντ κατέληξεν είς τά άνωτέρω συμπερά
σματα διά τής ψυχαναλύσεως χιλιάδων άτόμων. 
Έπίστευσεν δέ ότι, ή διαγωγή ένός άτόμου ήτο 
εν σύμπτωμα βαθυτέρων εμφύτων αιτιών ένυ- 
παρχουσών έν τή ψυχή αύτού. Έλεγεν π .χ ., ότι 
ή κεφαλαλγία δέν είναι παρά μία ένδειξις μιας φυ
σικής ασθένειας καί - ότι ή φοβία ήτο μία ένδειξις 
πνευματικής διαταραχής καί έπίστευεν, ότι ό μονα
δικός τρόπος θεραπείας τής φοβίας ήτο ή έξακρί- 
βωσις όλων τών συμπτωμάτων αύτής καί τής 
σχέσεως των πρός τον πάσχοντα έκ ταύτης.

“Εν θέμα τό όποιον άπασχολεϊ κυρίως τούς ψυ
χολόγους, είναι ή διερεύνησις τών αιτίων διά τά 
όποια ό άνθρωπος άντιδρά είς διάφορα κίνητρα. 
Κατ’ αύτούς ό άνθρωπος δέν είναι έν λογικόν, άλλ’ 
έν ψυχολογικόν όν. ’Αντιδρά ταχέως είς μίαν πα- 
ρορμησιν άνευ πολλής σκέψεως ή δισταγμού, έν- 
στικτωδώς. Τούτο είναι λίαν άξιόλογον καί πρέπει νά 
γνωρίζη ιδία ό ’Αστυνομικός, ό όποιος έρχεται κα
θημερινώς είς επαφήν μέ παντός είδους άτομα καί

Οι περιπτώσεις ποινικών άδικημάτων, είναι 
πάντοτε δύσκολες καί πολύπλοκες. Ό  καλός 
αστυνομικός γνωρίζει πώς νά προκαλέση στήν 
κατάλληλη στιγμή, τις άντιδράσεις πού θά 
διεκολύνουν τό έργο του.

πρέπει νά ρυθμίζη τόσον τήν συμπεριφοράν τήν 
ίδικήν του πρός αύτούς, όσον καί τήν συμπερι
φοράν γενικώς τών άλλων άνθρώπων.

Ή άνωτέρω άλήθεια είναι πράγματι σπουδαιο- 
τάτη διά τον ’Αστυνομικόν, ό όποιος εκπροσωπεί 
όχι μόνον τό Σώμα είς τό όποιον άνήκει, άλλά καί 
αύτόν τούτον τον Νόμον καί τήν Πολιτείαν, αί 
δέ αντιδράσεις του κατά τάς διαφόρους περιστά
σεις είναι άποφασιστικαί διά τήν έν γένει συμ
περιφοράν του καί διά τήν φήμη αύτού τού ίδιου, 
άλλά καί τού Σώματος ή τής Πολιτείας τήν όποιαν 
εκπροσωπεί. Τό δέ ψυχολογικόν άποτέλεσμα τής 
συμπεριφοράς του καλόν ή κακόν καταφαίνεται 
έκ τών κάτωθι παραδειγμάτων, 
α) Είς μεθυσμένος π .χ . ’Αστυνομικός θά δημιουρ- 
γήση μίαν περισσότερον διαρκή κακήν έντύπωσιν 
είς τό κοινόν, παρ’ ότι οί άλλοι καλοί συνάδελφοί 
του όλοι όμού. β) Ή προσοχή μετά τής οποίας ή 
’Αστυνομία χειρίζεται τό θέμα ένός θύματος τρο
χαίου άτυχή ματος έντυπωσιάζη βαθύτατα τό 
κοινόν, γ )  Ό  τρόπος μετά τού οποίου συμπεριφέ- 
ρεται πρός τό κοινόν κατά τάς δημοσίας συγ
κεντρώσεις είναι σοβαρωτάτης σημασίας, διότι ό 
’Αστυνομικός όφείΛει να ένθυμήται, ότι όλος ό 
κόσμος δέν είναι άντικοινωνικός ή άπείθαρχος. 
δ) Ό  έλεγχος τών άπεργών είναι μία έκ τών σο- 
βαρωτέρων άποστολών τού ’Αστυνομικού, καθ’
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Οί δημόσιες τελετές, ύποδοχές έπισήμων κ.λ.π. αποτελούν γιά τό κοινό έκδηλώσεις 
πού προκαλοϋν τόν ένθουσιασμό των. Ό  ίκανός αστυνομικός γνωρίζει τήν ψυχολογία τού 
πλήθους. Λαβαίνει έγκαίρως τά μέτρα πού δέν θά έπιτρέψουν στον ένθουσιασμό αύτόν νά βγή 
άπό ιά έπιτρεπτά όρια.

όσον οί άπερχοί είναι άτομα συναισθηματικούς 
διατεταραχμένα καί ή μεταχείρησίς των ττρέττει νά 
είναι λίαν ττροσεκτική.

Έκ των ανωτέρω, αλλά καί ττλείστων όσων άλ
λων παραδειγμάτων καταφαίνεται πόσον δύσκο
λου είναι διά τόν ’Αστυνομικόν, όχι μόνον νά ρυ- 
θμίζη πάντοτε λογικώς καί ψυχραίμως τήν συμπε
ριφοράν του προς τους άλλους κατά τήν έκτέλεσιν 
των πολυσχιδών καί δυσχερεστάτων καθηκόντων 
του, άλλά καί, όπερ καί σπουδαιότερον, νά διαχι- 
χνώσκη καί κατευθύνη καί τήν συμπεριφοράν των 
άλλων καί ιδία, οσάκις ούτοι είναι συναισθηματικώς 
διατεταραχμένοι, ώς π .χ . οσάκις μετέχουν ενός πλή
θους ή όχλου. Ό  έλεγχος εις τήν τελευταίαν περί- 
πτωσιν είναι έξαιρετικώς δύσκολος καί άπαιτεΐται 
βαθυτάτη γνώσις των άρχών τής ψυχολογίας επί 
των όποιων βασίζηται καί ενεργεί τό πλήθος ή ό 
όχλος.
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Έφ’ όσον ή ’Αστυνομία εχει άπαραιτήτως τήν 
άνάγκην τής κατανοήσεως καί τής συμπαραστά- 
σεως τοΰ κοινού, οφείλει ό ’ Αστυνομικός, νάγνωρίζη 
τάς βασικός τουλάχιστον άρχάς τής ψυχολογίας, 
αί όποΐαι θά τόν βοηθήσουν εις τόν ορθόν τρόπον 
χειρισμού των άνθρώπων. Τούτο άπαιτεϊ όχι μόνον 
τήν γνώσιν τού άνθρώπου, άλλ’ όπερ καί σπου
δαιότερον καί τήν γνώσιν τών προβλημάτων- αυ
τού τούτου καί τής κοινωνίας εις τήν όποιαν ούτος 
διαβιοΐ. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ό ’Αστυνομικός θά 
γνωρίζη ή μάλλον θά δύναται νά διαγιγνώσκη καί 
τάς πιθανάς άντιδράσεις αύτών ύφ’ ώρισμένας συνθή- 
καί πού καςθά καταστήση αύτόν ικανόν νά νά άντιδρά 
άναλόγως τών περιστάσεων προκειμένου νά προλαμ- ι 
βάνη άντίδρασίν τινα ή νά δημιουργήση πνεύμα 
άμοιβαίας κατανοήσεως καί συνεπώς καί συνεργα
σίας, πράγμα τό όποιον είναι λίαν άπαραίτητον 
εις τήν έργασίαν του.



“Εκαστον άτομον έχει ΐδικήν του προσωπικότη- 
τα καί ώς έκ τούτου θά πρέπει νά τυγχάνη καί 
ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως, άναλόγως των εμπειριών 
τής προσωπικής του ζωής, ϊνα άνταποκρίνηται λο- 
γικώς εις οϊονδήποτε κίνητρον ή παρόρμησιν. Έάν 
τις άποτύχη εις τούτο, τότε ασφαλώς είναι καταδι
κασμένος εις γενικήν άποτυχίαν καί ώς Αστυνομι
κός, είς την προσπάθειάν του νά κερδίση την συμ
πάθειαν καί την συνεργασίαν τού κοινού. Διά τού
το, ό ’Αστυνομικός, ώς έκ τής ΐδιαζούσης φύσεως 
τής άποστολής του, οφείλει καί πρέπει νά έκμάθη 
καί έφαρμόζη πιστώς καί άπαρεγκλίτως τάς βασι
κός άρχάς τής ψυχολογίας, έφ’ όσον επιθυμεί νά 
επιτυχή είς την δυσχερεστάτην αποστολήν του. 
’Εάν δέ είναι διοικών ’Αξιωματικός, ή γνώσις τών 
ανωτέρω θά βοηθήσουν αυτόν είς τό νά έπιτύχη 
μεγαλυτέραν άπόδοσιν τών υφισταμένων του, διε- 
γείρων τό ένδιαφέρον των δι’ ώρισμένων κινήτρων, 
ώς π. χ. άπονομής επαίνων κατά τάς περιστάσεις, 
δημιουργίαν κινήτρων κλπ., διότι δέν πρέπει νά 
■παραγνωρίζηται τό γεγονός, ότι ό υφιστάμενος, 
ό σκοπός π . χ. τοποθέτης είναι εκείνος ό όποιος 
έκπροσωπεΐ τήν ’Αστυνομίαν καί ό όποιος διά τής 
συμπεριφοράς είναι δυνατόν νά κερδίση καί τήν κατα- 
νόησιν καί συμπαράστασιν τού κοινού.

Κατά τάς άπόψεις τού Φρόύντ, δεν υπάρχει είς 
τήν ζωήν φυσιολογικόν άτομον, οί σύγχρονοι όμως 
ψυχολόγοι, ισχυρίζονται, καί άναγνωρίζουν, ότι 
υπάρχει ό «Στατιστικώς ομαλός άνθρωπος» ό 
όποιος εκπροσωπείται είς τήν σημερινήν κοινωνίαν 
άπό τον μέσον τοιούτον. 'Η όμαλότης του προσδιο
ρίζεται διά τής λεγομένης καμπής τού Γκώς, ό όποιος 
ισχυρίζεται, ότι είς τό δεξιόν ήμισυ τού κύκλου τής 
καμπής εΰρίσκονται αί ΐδοφυϊαι καί είς τό άριστερόν 
οί άμβλύνοες. Ή  πλειονότης δέ τών ανθρώπων εύρί- 
σκεται πέριξ τού κέντρου τής κορυφής τής καμπής, 
αύτοί δέ είναι οί άποκαλούμενοι ύπό τού Γκώς 
«Στατιστικώς ομαλοί άνθρωποι». .

Είς τήν σημερινήν κοινωνίαν ύπάρχει επίσης καί 
ό, ώς άποκαλεΐται, άνώμαλος τύπος τού ανθρώπου. 
Ή  σύγκρισις αύτη μεταξύ ομαλού καί ανωμάλου 
τύπου, αρχίζει είς τό σημεΐον είς τό όποιον ό πνευ
ματικός π . χ. ανισόρροπος άνθρωπος συγκρίνεται 
μετά τού ομαλού. Πολλοί τρόφιμοι ψυχιατρείων 
ταξινομούνται ώς ομαλοί έν τώ  ίδρύματι τούτω, 
πλήν όμως ασφαλώς θά έθεωρούντο ανώμαλοι είς 
οϊονδήποτε περιβάλλον έκτος τού ιδρύματος. Ή 
άπρεπης καί άντικοινωνική συμπεριφορά ενός άτό- 
μου είναι τό μέτρον τό όποιον χρησιμοποιείται προς 
προσδιορισμόν τής όμαλότητος τού μέσου τοιού- 
του. Οί ψυχολόγοι διατείνονται, ότι έάν άτομον 
π . χ. άφυπνισθή ούχί εύδιάθετον, δέν είναι ομαλόν, 
πλήν όμως τό άτομον τούτο θά χαρακτη ρισθή 
έν τη κυριολεξία ανώμαλον, μόνον εις τήν περί- 
πτωσιν κατά τήν όποιαν ή έν γένει συμπεριφορά 
του καταστή πράγματι ανυπόφορος.

Ή προσωπικότης ενός ατόμου είναι τό σύνολον 
τών φυσικών, πνευματικών ιδιοτήτων, ώς καί τού 
χαρακτήρος αύτού. Έ π ’ αύτού όμως οί ψυχολόγοι, 
δίδουν ένα διαφορετικόν χαρακτηρισμόν, λέγοντες 
ότι, ή προσωπικότης ενός ατόμου είναι εκείνη 
τήν όποιαν βλέπει τό έτερον άτομον διά τής ιδίας 
αύτού εμπειρίας. Έάν τό έτερον άτομον εχη προ
καταλήψεις π . χ. όμοιας προς τάς ϊδικάς του, άσφα-

*0 αστυνομικός πού έρχεται σέ έπαοή μέ ξέ
νους πρέπει νά γνωρίζη καλά τήν- ιδιότυπη, 
ψυχολογία καί νοοτροπία κάθε λαού. Έτσι ρυ
θμίζει άνάλογα τήν ένέργειά του.

λώς τότε, κατά την γνώμην του, τό άτομον τούτο 
θά εχη καλήν προσωπικότητα, έν εναντία δέ περι- 
πτώσει θά εχη κακήν τοιαύτην. “Εκαστον ά
τομον έπιθυμεΐ νά είναι μία ελκυστική καί εύ- 
χάριστος προσωπικότης καί πρός αύτήν τήν 
κατεύθυνσιν κατευθύνει όλας του τάς προσπά
θειας καί διά νά έπιτύχη τούτο, πρέπει νά 
άντιληφθή, ότι πρωταρχική άνάγκη είναι νά προ-
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σαρμόση τάς ευχάριστους ή δυσάρεστους 5Γ αυτόν 
έπιθυμίας. Πρέπει νά γνωρίζη π . χ. τ( αποδέχεται 
καί εγκρίνει ή κοινωνική όμάς εις την όποιαν δια- 
βιοϊ, καί ώς έκ τούτου οφείλει καί αυτός ούτος νά 
άποδεχθή τούτο, εάν έπιθυμή νά γίνη αποδεκτός 
ΰπό ταύτης, ώς μία καλή προσωπικότης.

Ό  διάσημος Ντέϊλ Καρνεγκι, εΐ ς τό βιβλίου του 
«Πώς νά δημιουργήσητε φίλους καί νά έπηρεάζητε
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Τά παιδιά έχουν τήν δική τους ψυχολογία. 
Κανείς αστυνομικός δέν μπορεί νά κάνή σωστά 
τήν δουλειά του άν δέν γνωρίζη τήν ψυχολογία 
αυτής..

τούς άλλους» αναφέρει ώρισμένους βασικούς κανό
νας καί νομίζομεν, ότι άξίζει τόν κόπον, όχιν μόνον 
νά άναφέρωμευ αύτούς έν προκειμένω, αλλά καί νά 
έφαρμόζωμεν αυτούς, έφ’ όσον επιθυμούμε νά δημιουρ 
Υήσωμεν μίαν καλήν προσωπικότητα καί νά έπη- 
ρεάζοομευ καί τούς άλλους συνανθρώπους μας, καθ’ 
όσον μάλιστα αυτήν είναι καί ή σοβαρωτέρα αποστο
λή μας. Ό  Ντέϊλ Κάρνεγκι λέγει :
«α) Νά έπιδεικνύης ειλικρινές ένδιαφέρον προς τούς 

συναθρώπους σου καί νά άναγνωρίση καί εκτιμάς 
τό ένδιαφέρον αύτών προς τό πρόσωπόν σου». 
’Επ’ αύτού Προσθέτει ό διάσημος ψυχολόγος ”Αν- 
τλερ τά έξης: «Τό άτομον τό όποιον δέν ένδιαφέ- 
ρεται διά τούς άλλους, είναι εκείνο, τό όποιον εχει 
τάς μεγαλυτέρας δυσχερείας εις τήν ζωήν καί τό 
όποιον προξενεί καί τό μεγαλύτερον κακόν εις τούς 
άλλους. Τά μεγαλύτερα ανθρώπινα σφάλματα προέρ
χονται άπό τοιούτου είδους ανθρώπους».

Τούτο είναι άληθέστατον, διότι ό άνθρωπος ό 
όποιος ένδιαφέρεται διά τούς συνανθρώπους του, 
δύναται νά δημιουργήση όντως περισσοτέρους φί
λους εντός διαστήματος ενός μηνάς, παρά είς αδιά
φορος τοιούτος είς διάστημα δύο έτών.

’Αλλά διά τίνα λόγον νά καταφεύγωμεν είς τοι
ούτου είδους ανθρωπίνους κανόνας τήν στιγμήν κα
τά τήν οποίαν ήμεΐς, ώς Χριστιανοί, έχομεν τούς 
χρυσούς άγράφους καί γραπτούς νόμους τού Θεαν
θρώπου καί Σωτήρος ήμών, ό όποιος έκήρυξεν τό 
«’Αγαπάτε άλλήλους—’Αγάπα τόν πλησίον σου 
ώς εαυτόν—καί δ σύ μισείς έτέρω μή ποιήσης...». 
Αύτά καί μόνον, κατά τήν γνώμην ήμών άρκοΰν, 
καθ’ όσον είναι τό μοναδικόν μυστικόν τής έπιτυ- 
χίας καί τής εύτυχίας παντός ανθρώπου.

β) Είς δεύτερος κανών τού Κάρνεγκι είναι: «Προσ
πάθησε πάντοτε νά μειδιάς». Τυχολογικώς τό μει
δίαμα είναι εν έκ των πλέον αποτελεσματικών μέσων 
διά νά Ιπηρεάση τις εύνοϊκώς τούς συνανθρώπους 
του. Καί έάν τις δέν αισθάνεται τήν άνάγκην νά 
μειδιά, πρέπει νά πιέση τόν εαυτόν του προς τού
το, διότι είναι ανάγκη. "Αλλωστε τό μειδίαμα δεν 
στοιχίζει τίποτε απολύτως, πλήν όμως δύναται 
νά προσφέρη πολλά καί νά κερδίση τήν συμπά
θειαν καί τήν συνεργασία άφ’ ενός, άλλά καί νά 
προσφέρη καί τήν εύτυχίαν είς τόν συνάνθρωπον. 
Τούτο αφορά ιδιαιτέρως τήν ’Αστυνομίαν. Τό κοίθή- 
κον καλεϊ ένίοτε τούς ’Αστυνομικούς νά παρίστανται 
μάρτυρες τής χαράς καί τής λύπης τών συνανθρώ
πων των καί είναι ώς έκ τής αποστολής των ύπο- 
χρεωμένοι νά βοηθούν αύτούς εις τάς δύσκολους 
στιγμάς καί νά χαρίζουν τήν χαράν καί τήν εύτυ
χίαν είς τούς δυστυχείς. Δι’ αύτόν ακριβώς τόν λόγον, 
γον, οί ’Αστυνομικοί οφείλουν πάντοτε νά κετευ-
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θύνουν' τάς ττροστταθεΐας των προς αύτόυ ακριβώς 
τόν αντικειμενικόν σκοπόν. Καί καίτοι ή δραστηριό- 
της ενός ατόμου φαίνεται, ότι ακολουθεί το αίσθημα, 
οϊ ’Αστυνομικοί οφείλουν νά ρυθμίζουν τάς ενερ- 
γείας των, αΐ όττοϊαι είναι περισσότερον ύπό των 
έλεγχον τής θελήσεως των, κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε νά ελέγχουν καί τα αίσθήματά των, τα όποια 
δέν εΰρίσκονται ϋπό την άμεσον έπίδρασιν .τής Θελή- 
σεώς των.

Η ψυχολογική κατάστασις των ’Αστυνομικών 
παίζει σπουδαιότατον ρόλον εις την εκτέλεσιν γενι
κώς τών πολυσχιδών καί δυσχερών καθηκόντων 
των. Δι’ αυτόν ακριβώς τόν λόγον, οϊ ’Αστυνομικοί 
πρέπει πάντοτε νά αναζητούν την οδόν ή οποία 
οδηγεί προς τήν ευφροσύνην καί την ευτυχίαν, 
ή οποία δέν έξαρτάται έξ έξωτερικών παραγόντων, 
άλλά έξ έσωτερικών ψυχικών τοιούτων, διότι, ώς 
έλεγεν ό Σέξπηρ, «Δέν υπάρχει κακόν ή καλόν, άλ
λά ή σκέψις δημιουργεί έκάτερον τούτων». Δι’ αύτόν 
τόν λόγον οΐ ’Αστυνομικοί πρέπει πάντοτε νά εύρί- 
σκωνται εϊς τήν ορθήν ψυχολογικήν καί πνευματικήν 
κατάστασιν καί οφείλουν έπίσης πάντοτε νά ένθυ- 
μώνται, έφ’ όσον ή κυρία αποστολή των είναι νά 
προσφέρουν ύπηρεσίας προς τό κοινόν, μίαν πα-

Οΐ έπιστήμονες έχουν τήν δική τους ψυχολο
γία, όπως καί οί καλλιτέχναι, όπως καί οί στρα
τιωτικοί. Ιδιαίτερη Ψυχολίογα έχουν καί οί 
έπαγγελματίαι καί οί χειρόνακτες. Ό  σημερινός 
αστυνομικός έρχεται σέ έπαφή μέ όλες τις τάξεις 
πού οί αντιπρόσωποί τους είναι όλοι ίσοι απέ
ναντι τοϋ νόμου. Ό  καλός αστυνομικός όμως 
γνωρίζει ότι τό ίδιο καλό άποτέλεσμα Θά τό 
έπιτύχη μέ διαφορετική μεταχείριση τοϋ σερβι
τόρου, πού βλέπομε αριστερά, ή τοϋ έργάτου 
οικοδομών πού βλέπομε κάτω.
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λαιάν Κινεζικήν παροιμίαν, ή όποια λέγει: «"Ενας 
άνθρωπος ό όποιος δεν έχει χαμογελαστό πρόσωπον, 
δέν πρέπει νά άνοίγη κατάστημα. . .». Τούτο πρά
γματι είναι άληθές. Διότι τό μειδίαμα δέν στοιχίζει 
πράγματι τίποτε άλλά δημιουργεί πολλά—πλου
τίζει εκείνους πούλαμβάνουν τούτο,χωρίς νά πτω χαί- 
νη εκείνους οι όποιοι τό προσφέρουν. Δημιουργεί 
ευτυχίαν καί χαράν καί σφυρηλατεί τήν φιλίαν καί 
τήν καλήν θέλησιν, εξασφαλίζει τήν άμοιβαίαν κα- 
τανόησιν καί συνεργασίαν, πράγμα τό όποιον 
είναι τόσον άπαραίτητον διά τήν ’Αστυνομίαν.

γ )  ’Εκτός των άνωτέρω «τό όνομα ενός άτόμου 
είναι δ,τι τό ώραιότερον καί πολυτιμότερου έχει εις 
τήν ζωήν του, δι’ δ καί οί άνθρωποι είναι υπερή
φανοι δι’ αυτό καί άγωνίζονται νά διαιωνίζουν 
τούτο μέ κάθε θυσίαν». . .

Προσφωνούντες τινά διά τού ονόματος του δέν ' 
χάνει τις τίποτε, άντιθέτως, άποδεικνύει ότι έχει κα
λούς τρόπους καί ώς ό Έμερσον είπεν: .«Οί καλοί 
τρόποι άποκτώνται δι’ άσημάντων θυσιών».

Τούτο έχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά τούς ’Αστυ
νομικούς καί ιδία διά τούς Προϊσταμένους ’Αξιωμα
τικούς, οί όποιοι δύνανται έφαρμόζοντες άσημάν- 
τους είσέτι μεθόδους άνθρωπίνων σχέσεων, νά κατα
κτήσουν τάς καρδίας των ύφισταμένων καί νά επι
τύχουν ύψηλότερον επίπεδον άποδόσεως.

δ) Ό  ’Αστυνομικός πρέπει νά είναι ένας καλός 
συνομιλητής καί νά δίδη τήν εύκαιρίαν εις τούς άλ
λους νά ομιλούν διά τόν εαυτόν των. “Ενας άποτε- 
λεσματικός τρόπος διά νά κερδίση τις τήν συμπά
θειαν, νά έπηρεάση τούς άλλους διά νά συμφωνή
σουν μαζύ του είναι νά πιέση τόν εαυτόν του καί 
νά όμιλή όλιγώτερον των άλλων, δηλαδή νά είναι 
καλός καί πεπειραμένος συνομιλητής. Ό  Κομφού- 
κιος έπ’ αύτού είχεν εΐπει: «Όταν άκούη τις, μαν- 
θάνη περισσότερα .Ό  ’Αστυνομικός οφείλει νά άκο- 
λουθή τόν άνωτέρω κανόνα πιστώς καί άπαρεγ- 
κλίτως. ’Οφείλει νά καταστή καλός συνομιλητής, ού
τε ύπερόπτης ούτε δουλικός, άλλά νά έπιδεικνύη 
πάντοτε τό πρέπον ένδιαφέρον, διότι μόνον όταν 
ένδιαφερώμεθα διά τούς άλλους, καί οί άλλοι θά έπι- 
δείξουν ένδιαφέρον δι’ ήμάς. Θά πρέπη νά ύποβάλη 
ερωτήσεις εις τάς όποιας μετ’ εύχαριστήσεως Θά άπαν 
τα  ό έρωτώμενος καί θά πρέπη νά ένθαρρύνη .πάν
τοτε τούς άλλους νά ομιλούν διά τόν εαυτόν τους 
καί διά τά επιτεύγματά των, διότι πας άνθρωπος 
ένδιαφέρεται πρωτίστως διά τά ίδικά του προβλή
ματα καί κατόπιν διά τά τοιαΰτα των άλλων, πολύ 
δέ περισσότερον καί διά τά προβλήματα τού ’Αστυ
νομικού.

Ή  τεχνική τού συνδιαλέγεσθαι δέν είναι εύκολος, 
ίδια δι’ έκεϊνον ό όποιος προσφέρει ύπηρεσίας, ή 
προσπαθεί νά έπιλύση τά προβλήματα των άλλων, 
είναι όμως δυνατόν καί επιβάλλεται νά άποκτηθή, 
διότι όντως φέρει καλά άποτελέσματα.

Ό  ’Αστυνομικός λόγω τής φύσεως τής άποστολής 
του έρχεται καθημερινώς είς επαφήν μέ πλείστους 
όσους τύπους άνθρώπων, καλούς καί κακούς, καί 
κατά συνέπειαν είναι ύποχρεωμένος νά διεξάγη ό
λων τών ειδών τάς συνεντεύξεις.

’Εάν τυχόν είχεν μίαν κακήν τοιαύτην δέν θά πρέ
πη νά έπιτρέψη εις τόν εαυτόν του νά έπηρεασθή 
έξ αύτής κατά τήν ύπόλοιπον διάρκειαν τής ήμέρας, 
άντιθέτως οφείλει νά λησμονήση ταύτην καί νά μετα-

βάλη στάσιν, έφ’ όσον έπιθυμεΤ νά είναι έπιτυχής 
εις τό έργον του.

ε) Έφ’ όσον πας τις ύποφέρει συνήθως, διότι αι
σθάνεται, ότι οί άλλοι δέν άναγνωρίζουν τήν άξίαν 
τήν όποιαν αύτοί ούτοι προσδίδουν εις τόν εαυτόν 
των, καί έφ’ όσον άκριβώς ένεκα τούτου, πας τις 
προσπαθεί νά άποδείξη εις τούς άλλους περί τής 
άξίας του, ό ’Αστυνομικός οφείλει πάντοτε νά ένθυ- 
μήται τούτο καί νά προσπαθή νά κάμνη τούς άλ
λους νά φαίνωνται σπουδαίοι. ’Εάν τις δέν έφαρμό- 
ση τόν κανόνα αυτόν καί δέν δώση μίαν τοιαύτην 
εύκαιρίαν είς τόν άλλον, τότε άσφαλώς νά είναι βέ
βαιο, ότι Θά άπολέση έναν φίλον διά πάντα, ενώ 
άντιθέτως, έάν έκτιμήση τήν άξίαν τού , άλλου, ά
σφαλώς θά κερδίση έναν φίλον καί τούτο άσφαλώς 
είναι σημαντικώτατον διά τόν ’Αστυνομικόν.

“Απόντες οί άνωτέρω κανόνες, άλλά καί πολλοί 
άλλοι άφορώντες εις τάς καθημερινός έπαφάς τών 
Αστυνομικών μετά τού κοινού, είναι λίαν άξιόλο- 
γοι, πλήν οί Ψυχολόγοι ισχυρίζονται πρός τούτοις, 
ότι έκτος τού περιβάλλοντος καί ή κληρονομικότης 
παίζει έκ παραλλήλου σπουδαΐον ρόλον επί τήν 
διαμόρφωσιν τής προσωπικότητος ένός άτόμου καί 
λέγουν μάλιστα, ότι οί άνθρωποι είναι δημιουργή
ματα τών συνηθειών των, καί ό,τι πράττουν, έχει 
μεγάλην έπίδρασιν έπ’ αύτών καί τήν μεταβολήν 
των. Ή τυχόν μεταβολή των οφείλεται είς ψυχολο
γικούς λόγους καί παράγοντας. Ά λλ’ έκτος τούτου, 
ή κληρονομικότης παίζει βασικόν ρόλον είς τήν ψυ
χολογικήν μας συγκρότησιν καί άνάπτυξιν καί μάλι
στα ή κοινωνική τοιαύτη επιδρά έφ’ ήμών σοβαρώ- 
τατα. Ή κληρονομικότης άναφέρεται είς ό,τι άντι- 
γράφομεν άπό τούς γονείς ήμών, ενίοτε άσυναισθή- <1 
τως καί άνευ ούδεμιάς προσπάθειας. Έκτος τούτου 
ή κοινωνική κληρονομικότης είναι στενώς συνυφα- 
σμένη μεθ’ ήμών καί έπηρεάζει ήμάς σοβαρώς. Κοι
νωνικοί παράγοντες, κοινωνικοί έξελίξεις, συνή
θεια, ήθη καί έθιμα, διάφοροι τρόποι συμπεριφοράς 
άπαντα ταύτα παίζουν σημαντικόν ρόλον επί τής 
ψυχολογικής μας συγκροτήσεως καί μεταβολής.
Τού κανόνος τούτου δέν έξαιρούνται βεβαίως καί οί 
’Αστυνομικοί, δι’ ό καί πρέπει νά γνωρίζουν όλας 
αύτάς τάς επιδράσεις, ώστε νά είναι είς θέσιν νά ελέγ
χουν εαυτούς καί νά προσαρμόζουν άναλόγως τών 
περιστάσεων τήν ψυχολογικήν των κατάστασιν, 
ή νά έλέγχουν τήν διαμόρφωσιν τής ψυχολογικής 
των συγκροτήσεως. Ή  προσαρμογή αύτη πρέπει 
νά τείνη είς τήν διαμόρφωσιν συνηθειών ορθών καί 
είς τήν τελειοποίησιν καλών τρόπων συμπεριφοράς.
'Ως άνωτέρω έλέχθη, όλοι οί άνθρωποι είναι δη
μιουργήματα τών συνηθειών των, καί αίσυνήθειαι 
δυνατόν νά είναι καλαί ή κακαί, έάν αί τελευταίοι 
ύπερτερούν τών πρώτων, τότε άσφαλώς τά άποτε
λέσματα θά είναι οπωσδήποτε άρνητικά. ’Από πρα
κτικής πλευράς, οί ’Αστυνομικοί οφείλουν νά προσέ
ξουν ιδιαιτέρως τό ζήτημα τής ορθής προσαρμογής 
των άφ’ ένός, άλλά καί νά βοηθούν, όπως καί τό κοι
νόν προσαρμόζηται ψυχολογικώς έναντι αύτών, 
καταβάλλοντες προσπάθειαν, όπως άποβάλλουν 
πάσαν κακήν συνήθειαν ή άντίληψιν τού κοινού 
περί αύτών. ’Οφείλουν νά μεταβάλλουν τάς περί *  
αύτών άντιλήψεις τού κοινού έπ’ όγαθώ αύτών τού
των καί τής Ύπηρεσίας τήν όποιαν εκπροσωπούν, 
έάν έπιθυμούν νά προλαμβάνουν μελλοντικά δυσά-
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ρέστα άποτελέσματα έπηρεάζοντα τήν ύψηλήν 
άττοστολήυ των.

Ή προσαρμογή καί ή δημιουργία καλής ψυχολο
γικής καταστάσεως δύναται νά Ιπιτευχθή ττάντοτε 
καί εις οίανδήττοτε ηλικίαν, διότι ή ψυχολογία, ώς 
καί τόσα άλλα πράγματα, δύναται νά διδαχθή 
καί κατακτηθή πάντοτε —Ποτέ δεν είναι αργά νά 
μάθη τις, δτι είναι απαραίτητον διά τήν εργασίαν 
του, πολύ δέ περισσότερον οί ’Αστυνομικοί, ο! 
όποιοι πρέπει συνεχώς νά διδάσκωνται, δ,τι ενδια
φέρει τό έργον των.

’Εκείνον δμως τό όποιον είναι δυσχερέστατον δι’ 
οίονδήποτε άνθρωπον, είναι ασφαλώς ή προσαρμο
γή του εις τό κοινωνικόν περιβάλλον καί τούτο,

διότι έν προκειμένω επιδρούν πλείστοι δσοι παρά
γοντες καί δυσχέρειαι, ώς π. χ. ή οικογένεια, τό 
σχολεϊον, ή εργασία καί πολλά άλλα. Τό πρόσωπον 
τό όποιον θά δυνηθή νά ύπερκεράση όλας αύτάς 
τάς δυσχερείας, δύναται νά θεωρηθή ώς καλώς προσ- 
αρμοσθέν εις τόν κοινωνικόν του περιβάλλον καί εί
ναι έκεϊνο τό όποιον ασφαλώς αισθάνεται εύτυχές 
καί έάν εΐσέτι δέν κατορθώση νά έπιτύχη όλους τούς 
αντικειμενικούς του σκοπούς. Καί εις περίπτωσιν 
εΐσέτι άποδεχθή έστω καί μόνον τήν επιτυχίαν 
δευτερευόντων αντικειμενικών σκοπών, θά είναι καί 
πάλιν εύτυχές, έστω καί έάν άποτύχη εις τυχόν 
πρωτεύοντας τοιούτους, διότι θά έχη ακριβώς τήν 
πρέπουσαν ψυχολογικήν προετοιμασίαν νά άπο
δεχθή τούτο.

Καλός ψυχολόγος είναι μόνο ό μορφω
μένος άνθρωπος. Ή Ελληνική Χωροφυλακή 
φροντίζει σήμερον νά παρέχη στους άνδρες πού 
θά αποτελόσουν τά στελέχη της άφθονα καί 
σύγχρονα μέσα πού θά τούς έπιτρέψουν νά 
γίνουν καλοί έπιστήμονες.
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Από την Νήσον τών Κάβειρων

Σ α ρ ο Θ ρ α κ η

Ή  Σαμοθράκη σχήματος ελλειψοειδούς καί έκτά- 
σεως 177 τ. χιλμ. εύρίσκεται εις τό Β. Αίγαΐον βο- 
ρείως τής Ίμβρου και βορειοανατολικώς τής Λή
μνου, έναντι τής Δυτικής Θράκης εκ τών άκτών τής 
όποιας άπέχει 38 μίλια. Είναι νήσος όρεινή καί 
Ηφαιστειογενής. Κατά τήν παράδοσιν ήτο μεγα- 
λυτέρα, άλλά ένεκα τών μεγάλων γεωλογικών μετα
βολών, αϊτινες έγιναν κατά τούς άπωτάτους χρόνους, 
άπώλεσε μέρος τοΰ αρχικού μεγέθους της (Διόδωρος 
Σικελιώτης V 47), ώστε νά έχη δυσαναλόγως πρός 
τό μικρόν μέγεθος της, ύψηλότατα όρη. Τό ύψηλό- 
τερον όρος της ό Σαος ή Σαώκης ή Σούκης καί δή 
ή ύψίστη κορυφή αύτοΰ ή καλουμένη σήμερον 
«φεγγάρι» έχει ύψος 1.800 μέτρα καί είναι πάντοτε 
χιονοσκεπής.
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Α Θ . ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
'Υπομοιράρχου

—'Η Σαμοθράκη όνομάζετο, προ τής τελικής 
αύτής όνομασίας Δαρδανία Ήλεκτρίς, Μελίτη καί 
Λευκωσία. ■

—Τό τελικόν της όνομα έλαβε κατά τόν Παυσα
νίαν (V II 4,3) έκ τής Ιωνικής νήσου Σάμου, διότι 
Σάμιοι μετανάσται ήσαν οί πρώτοι αύτής κάτοικοι 
κατά τούς Ιστορικούς χρόνους. 'Ο Σκύμνος Χίος 
(692) άναφέρει ότι μετανάσται έκ Σάμου έγκατε- 
στάθησαν εν Σαμοθράκη κατόπιν τής βοήθειας ήν 
παρέσχον είς τούς λιμώττοντας πρώην κατοίκους 
τής νήσου. Ίσως ένεκα τούτου ώνομάζετο παρ’’ ^  
Όμήριρ Σάμος Θρακίη καί ένίοτε άπλώς Σάμος.

—Ό  Διόδωρος Σικελιώτης (V 47) αναφέρει ότι 
οί πρώτοι κάτοικοι τής νήσου ήσαν αύτόχθονες 
καί ώνομάζοντο Κάβειροι, οίτινες έλάτρευον μύστη-
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ριώδεις θεότητας. Ό  'Ηρόδοτος όμως (II 51) μνημο
νεύει, ώς πρώτους κατοίκους τούς Πελασγούς, οΐτινες 
είσήγαγον καί τά μυστήρια. Κατά την παράδοσιν 
την νήσον κατφκησεν πρώτος ό Δάρδανος, ό 
μυθολογικός υιός τοϋ Διός καί τής Ήλέκτρας καί 
μυθικός Βασιλεύς τής ’Αρκαδίας, εις τήν Σαμοθρά
κη ν πρώτον καί είτα εις Τρφάδα, άποβάς ούτως ό 
μυθολογικός πρόγονος τών Τρώων. Διά τούτο ή 
Σαμοθράκη εκαλείτο άρχικώς Δαρδανία καί Ήλε- 
κτρίς, παρά δέ τοϋ Σκυμνίου Χίου (678) χαρακτηρί
ζεται «όις νήσος Τρωική». Περί τής σημερινής όνο- 
μασίας της υπάρχουν καί άλλες εκδοχές, άλλα αί 
πλέον όρθαί καί λογικοφανεΐς φαίνονται αί προα- 
ναφερθεΐσαι.

Ή  νήσος κατέστη περιώνυμος έν τή άρχαιότητι, 
όχι διά τά προϊόντα της, άν καί παρήγαγεν πολυ
τίμους λίθους κατά τόν Πλίνιον (XXX V II 67) καί 
όνομαστόν μέλι καί αίγας κατά τόν Μεσαίωνα, 
άλλά γιά τά περιβόητα «Καβείρια μυστήρια». Οί 
Κάβειροι κατά τήν παράδοοιν ήσαν μυστικαί θεό
τητες, αί όποΐαι έλατρεύοντο καί εις αλλας χώρας, 
όπως εις τήν Λήμνον καί Ίμβρον, εις τάς Θήβας 
τής Βοιωτίας καί εις τήν Πέργαμον τής Μικρας 
’Ασίας. Άλλά τό κατ’ έξοχήν κέντρον λατρείας, 
ένθα έτελοϋντο καί τά μυστήρια ήτο ή Σαμοθράκη 
Τό Ιερό τών Κάβειρων έκειτο πρός δυσμάς τής 
πόλεως έξωθι τών τειχών, έπί βραχώδους ύψώματαος 
μέ άποτόμους πλευράς. Κατελάμβανε χώρον περίπου 
2.000 τ.μ. μέ τά κτίρια έκτισμένα έπί τριών έπιπέδων. 
Επί τού κεντρικού έπιπέδου κατεσκευάσθη τό 

260 π.Χ. δαπάναις τών Πτολεμαίων, οΐτινες υπήρξαν 
οί μεγάλοι εύεργέται τοϋ ιερού, μέγας ναός δωρικού 
ρυθμού μέ πώρινα θεμέλια καί μαρμάρινους τοίχους.

— Ο ναός ούτος ήτο ό τελευταίος ναός τών Κά
βειρων.

—Πρός βορραν τούτου εύρίσκετο ό τού 4ου π.Χ. 
αίώνος αρχαιότερος ναός τού ιερού μικρότερος τάς 
διαστάσεις τού ύστερωτέρου καί ήττον πλούσιος 
εις διακόσμησιν έκείνου, άλλά σεβασμιώτερος, ώς 
περικλείων τά σεβασμιώτερσ πανάρχαια λατρευτικά 
άγάλματα τών μεγάλων θεών. Εις τό δάπεδον έκά- 
στου τών ναών τούτων άνεκαλύφθησαν οί «βόθροι» 
έντός τών όποιων έρρίπτοντο τά άφιερώματο εις 
τούς υποχθονίου θεούς, εις τούς όποιους συγκα- 
τελέγοντο καί οί Κάβειροι.

—’Εν προκειμένω δέν θά άσχοληθώμεν μέ τόν 
τρόπον τελέσεως τών μυστηρίων. ’Αναφέρομεν 
ένδεικτικώς μόνον ότι οί Κάβειροι ήταν νάνοι, 
παχεΐς καί χειροδύναμοι, βοηθοί τού 'Ηφαίστου, 
μεταλλουργοί. Ήταν σκοτεινές θεότητες, θρέμμα
τα μιας πρωτόγονης έποχής πού χάνεται στή νύχια 
τού χρόνου. Περιώνυμα έμειναν τά μυστήρια τών

Κάβειρων (τήςς Σαμοθράκης), «όργια φρικτά θεών, 
άρρητα βροτοΐσιν», όπου χρησιμοποιήθησαν γιά 
θρησκευτικούς σκοπούς καμπάνες. Ερμήνευαν τήν 
κοσμογονία, τό θειον μυστικό τής ύπάρξεως τού 
άνθρώπου, έκαναν έξομολόγηση τών πιστών καί 
τούς έδιναν άφεσι αμαρτιών. Άναφέρεται ότι ό 
Σπαρτιάτης ναύαρχος Λύσανδρος, ό καταλυτής 
τών ’Αθηνών, όταν πήγε έκεΐ νά μυηθή, ό άρχιερεύς 
θέλησε, κατά συνήθεια άπαράβατη, νά μάθη τ’ άμαρ- 
τήματά του.

’Εσύ τό απαιτείς αυτό ή οί θεοί; οί θεοί! τότε 
παραμέρησε γιά νά πώ σ’ έκείνους τήν αλήθεια, 
είπε ό πονηρός Σπαρτιάτης. Κατά τήν παράδοσιν 
ό Ηρακλής, ό Ίάσων, οί Διάκουροι, ό Όρφέας, 
άκόμη ό ’Αγαμέμνων καί ό Όδυσσεύς είχον μυηθεΐ 
στά μυστήρια. ’Ενταύθα διά πρώτη φορά συνηντή· 
θησαν ό Φίλιππος καί ή ’Ολυμπίάς κατά τήν μύησί\
των καί ήγάπησαν άλλήλους........ Οί διασημότεροι
τών Ρωμαίων έφιλοτιμοϋντο νά μυηθώσι εις αυτά. 
Ό  Λιβάνιος άναφέρει ότι καί έπί τής έποχής του 
άκόμη (Δ' αιών) έτελοϋντο ταΰτα.

—Σήμερον διακρίνεται άκόμη ή στοά, ένα στενό- 
μακρον οικοδόμημα μήκους 100 μέτρων εις τό 
νοτιοανατολικόν άκρον τού όποιου ήγείρετο, δεσπό-
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ζουσσ τής θέσεως, τό περίφημον άγαλμα τής Νίκης. 
'Η Νίκη τής Σαμοθράκης είναι έργον τοΰ Σκόπα 
καί φιλοτεχνήθηκε στή Σαμοθράκη εις άνάμνησιν 
τής νίκης τοΰ πολιορκητοΰ Δημητρίου «τοΰ διαπρε- 
πεστέρου των επιγόνων» καί τοΰ Πτολεμαίου στή 
Σαλαμίνα τής Κύπρου τό 306 π.Χ.

—Τό άγαλμα πρέπει νά δημιουργήθηκε μεταξύ 
τοΰ 305 ή 286 π.Χ. Ή  δλη κατασκευή του, σέ πλα
στικές κινήσεις, αί πτυχώσεις προδίδουν προσπά
θεια τοΰ καλλιτέχνη νά δώση μιά τέλεια μορφή. 
Θεωρείται από τά άντιπροσωπευτικώτερα έργα τής 
Ελληνιστικής εποχής. Λέγεται δτι ό Σκόπας έμεινε 
αρκετό καιρό καί έργάστηκε στή Σαμοθράκη. Τό 
άγαλμα παρίστανε τή Νίκη (κομψό γυναικείο σώμα) 
πτερόεσα επί πρφρας πλοίου.

Σήμερα μόνον ερείπια άντικρύζει κανείς εκεί 
πού άλλοτε υπήρχε ή όμορφιά, ή τελειότης καί τό 
κάλλος. "Ολα τά ρήμαξε τοΰ χρόνου ή σκυτάλη, 
τοΰ βάρβαρου τό πέρασμα καί ή κλεψιά τοΰ ξένου. 
Ά λλ’ αν δλα τοΰ κόσμου τά ερείπια τρομάζουν, 
άντιθέτως τά Ελληνικά εκπλήττουν. Θά ΐστανται 
ταΰτα ψευδείς μάρτυρες τής παλαιας δόξης, δπως 
τήν όνειροπωλεΐ ό Κ. Παλαμας στο στίχο «αρχαίο 
πνεΰμα άθάνατο, άγνέ πατέρα τοΰ ωραίου καί τ’ άλη- 
θινοΰ__», γιά νά διδάσκουν στίς έπερχόμενες

γεννεές σέ πιό σημείο τελειότητος είχον φθάσει 
οί πρόγονοί μας καθ’ δν χρόνον βαθύ σκοτάδι έκά- 
λυπτε τούς λαούς άλλων Χωρών καί ’Ηπείρων.

Τό 1863 ό Γάλλος CHAMPAISEAU μετέφερε 
τό άγαλμα στή Γαλλία καί έκτοτε κοσμεί τοΰτο τό 
Μουσεΐον τοΰ Λούβρου, μακρυά άπό τό είδυλιακό 
τοπίο δπου ό ήλιος μέ τίς χρυσές του ακτίνες κάθε 
πρωί χαϊδεύει παιχνιδιάρικα τίς όμορφες δρυάδες, 
κατεβαίνει στίς βαθειές χαράδρες τοΰ Σάου χρυ
σώνοντας τίς φυλλωσιές τών δένδρων, δίνοντας 
ζωή στό ζωικό καί φυτικό βασίλειο.

’Ενώ τοΰ Προμηθέως τά δεσμά έλύθησαν, αυτή 
καί ή άντίζηλός της, ή ’Αφροδίτη τής Μήλου, 
έξακολουθοΰν νά είναι κλεισμένες στίς αίθουσες 
τοΰ Λούβρου άγρύπνως έπιτηρούμεναι παρά τών 
φυλάκων ώσάν νά είναι ένοχοι άσυγχωρήτων αμαρ
τημάτων. Θά περάσουν άραγε πολλά χρόνια άκόμη 
εως δτου οί δεσμοφύλακές των θά συγκινηθοΰν 
άπό τίς αθώες καί σιωπηλές κραυγές των ώστε νά 
λύσουν τά δεσμά τους έπιτρέποντας τήν επιστροφήν 
εις τήν γαλάζια πατρίδα των;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Υπομοίραρχος

ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α ΕΙΑΩΝ ΗΕΟΤΕΡΙΖΜΟΥ
Ά φ ώ ν Κουρκουντή Ο. Ε.

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 16 — ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ — ΤΗΛ.  422-728

'Ως προερχόμενος εκ τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, θέτω εις την διαθεσιν 
τών κ . κ . 'Αξιωματικών καί 'Οπλιτών τής Ελληνικής Χωροφυλακής, άπαντα 
τά κάτωθι είδη καταστήματος μας :

α) ’Ανδρικά κουστούμια, σακκάκια, πανταλόνια, γραβάτες, 
υποκάμισα, υποδήματα κ. λ . π.  ώς καί κασμήρια καί ει
δικό τμήμα διά παραγγελίας (Έμπορορραφείον).

β) Γυναικεία φορέματα, ταγιέρ, μαντό, κουστούμια, παν
ταλόνια , φούστες , μπλούζες κ .λ .π . , ώς καί είδη προικός .

γ) Παιδικά κουστουμάκια , φορεματάκια, υποδήματα κ. λ . π.

"Απαντα τά ανωτέρω είδη μας, παρέχονται μέ εύκολίας πληρωμής επί μι
κρά προκαταβολή έκπτωσιν 10 ο)ο έπί τών άναγραφομένων χαμηλών τιμών μας 
καί έξόφλησιν τοΰ υπολοίπου εις 20 δεκαπενθημέρους δόσεις.

'Επί τών άγοραζομένων τοϊς μετρητοίς εμπορευμάτων ή παρεχομένη έκ- 
πτωσις άνέρχεται εις είκοσι τοϊς έκατόν (20ο)ο).

Μ ε τ ά  τ ι μ ή  
Νικόλαος Κουρκουντής
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Ό πρώτος "Ελλην τυπογράφος

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Μ ΕΤΑΞΑΣ
►

ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Λ ο γ ο τ έ χ ν η

Ό  Μεταξάς Νικόδημος ύπήρξεν λόγιος κληρικός 
από τούς σπουδαιότερους του 17ου αιώνα. Γεννή
θηκε τό 1585 στις Κεραμιές τής Κεφαλληνίας καί 

ρ, ανήκε σέ οικογένεια εΰγενών. "Εμαθε τά εγκύκλια 
μαθήματα στην πατρίδα του καί ενωρίς άσπάσθηκε 
τόν μοναχικό βίο. Τό 1620 πήγε στο Λονδίνο, όπου 
ό έκεϊ έγκαταστη μένος πλούσιος αδελφός του τού 
παρείχε τά μέσα γιά  μιά εύρύτερη μόρφωση. Ό  
Μεταξάς, άνθρωπος μέ φλογερά πατριωτικά αισθή
ματα καί μέ πάθος στά γράμματα, βλέποντας ότι 
τό ύπόδουλο "Εθνος μαστιζόταν άπό άμάθεια, συνέ
λαβε τήν ιδέα νά ίδρύση τυπογραφείο στό Λονδίνο 
καί νά έκδίδη σέ αύτό χρήσιμα βιβλία. Μέ τήν ύπο- 
στήριξη τού άδελφοΰ του αγόρασε τυπογραφείο, 
έμαθε αμέσως τήν τυπογραφική τέχνη καί άρχισε 
νά έκδίδη ελληνικά συγγράμματα. Επειδή όμως 
νόμιζε ότι θά μπορούσε νά έκπληρώση καλύτερα 
τήν άποστολή του έάν τό τυπογραφείο του λειτουρ
γούσε στήν Ελλάδα, έστειλε επιστολή προς τόν 
Κύριλλο Λούκαρη, πατριάρχη τότε τής Κωνστα
ντινουπόλεως, γνωστοποιώντας του τήν ιδέα του. 

a Ό  Λούκαρης ένθουσιάσθηκε καί τόν παρακίνησε 
νά συντομεύση τό ταξίδι του. Ό  Μεταξάς, μέ ένα 
αγγλικό έμπορικό πλοίο, μετέφερε τό 1627 τό τυπο
γραφείο του στήν Κωνσταντινούπολη, μέ άφθονο 
τυπογραφικό ύλικό καί μέ μία πλουσιώτατη βιβλιο
θήκη. ’Εκεί βρήκε προστασία άπό τόν πρεσβευτή 
τής ’Αγγλίας στήν ’Οθωμανική Πύλη, πού έγγυή- 
Θηκε γ ι ’ αύτόν στις τουρκικές αρχές καί έτσι ό Με
ταξάς άνενόχλητα έβαλε σέ λειτουργία τό τυπογρα
φείο. Τό πρώτο Ελληνικό βιβλίο πού έξέδωσε 
(1627) έφερε τόν τίτλο: «Τού μακαριωτάτου καί 
σοφωτάτου πατρός ημών Πάπα καί Πατοιάρχου 
’Αλεξανδρείας, τανύν δέ Οικουμενικού Κωνσταντι
νουπόλεως Κυρίλλου» σύντομος πραγματεία κατά 
’Ιουδαίων έν άπλή διαλέκτω πρός Γεώργιον Πάργαν.

(Μετά τήν επιγραφή αύτή υπάρχει τό βασιλικό 
έθνόσημο τής ’Αγγλίας). Έτυπώθη έν Κωνσταντι- 
νουπόλει δαπάνη τε καί έπιμελεία τού πανοσιωτά- 
του καί λογιωτάτου έν Μερομονάχοις κυρίου Νικο
δήμου τού Μεταξά. Έν έτει 1627. «Αύτό είναι άπό 
τά πρώτα βιβλία πού έκδόθηκοίν άπό τυπογραφείο 
στήν Ελλάδα καί άπό "Ελληνα. Στό βιβλίο αύτό, 
έκτος άπό τήν πραγματεία τού πατριάρχου Λού
καρη, πού περιλαμβάνεται στόν τίτλο, ύπάρχουν 
καί «“Εξ όμιλίαι Μαξίμου τού Μαργουνίου, έπισκό- 
που Κυθήρων, εις τάς Κυριακάς τών νηστειών, καί 
έτέρα έβδομη εις τήν άγίαν καί μεγάλην Παρασκευήν» 
Δεύτερο βιβλίο, πού τυπώθηκε στό τυπογραφείο 
τού Μεταξά, χωρίς μνεία ούτε χρόνου, οΰτε τόπου 
έκτυπώσεως, ήταν ένα μικρό βιβλίο 4ου σχήματος 
καί περιείχε τις άκόλουθες πέντε πραγματείες : 
Α'.«Τού μακαριωτάτου πατρός ΉμώνΜελετίουάρχιε- 
πισκόπου ’Αλεξανδρείας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Αι
θιοπίας καί πάσης γής Αίγύπτου, περί τής άρχής 
τού Πάπα, ώς έν είδει έπιστολών. Σελίδες 34». 
Β'. «Γεωργίου Κορεσίου τοΰ Χίου διάλεξις. Σελίδες 9». 
Γ.' «Νείλου άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης βιβλία δύο. 
Τό πρώτον περί τών αιτίων τής έκκλησιαστικής 
διαστάσεως, τό δεύτερον περί τής άρχής τού Πά
πα». Δ'. «Τού σοφωτάτου Βαρλαάμ λόγος περί 
τής τού Πάπα άρχής. Περί τού Καθαρτηρίου πυρός 
βιβλίον έν). Ε'. «Γαβριήλ τού Σεβήρου έκ Μονεμ- 
βασίας ταπεινού μητροπολίτου Φιλαδέλφειας, έκθε- 
σις κατά τών άμαθώς λεγόντων καί παρανόμως δι
δασκόντων ότι ήμεΐς οΐ τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας 
γνήσιοι καί ορθόδοξοι παΐδες έσμέν σχισματικοί 
παρά τής άγιας καί καθόλου Εκκλησίας».

Τά συγγράμματα αύτά, πού στρέφονταν έναντίον 
τών παπιστών καί έλεγχαν τις πράξεις τους, κίνη
σαν άμέσως τόν φθόνο τών εχθρών τής ορθοδοξίας 
’Ιησουιτών, οΐ όποιοι άρχισαν άμέσως νά χρησιμο-
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ποιούν κάθε μέσο γιά  ν’ άνασκόψουυ τό διαφωτιστι- 
κό έργο τού Μεταξα. "Αρχισαν νά τόν παρενοχλούν, 
δχι μόνο κατά την ώρα τής δουλείας του, αλλά και 
στον δρόμο, όταν νύχτα γύριζε στο κατάλυμά του. 
Ό  άγγλος πρεσβευτής, πού προστάτευε τό Μετα
ξα, φοβούμενος πιθανή δολοφονία του άπό τούς 
’Ιησουίτες, τοΰ παρεχώρησε δωμάτιο στήν αγγλι
κή πρεσβεία τής Κωνσταντινουπόλεως, γιά  να είναι 
άσφαλής, καί τοΰ έδωσε καί συνοδούς, όταν τό βρά
δυ έπέστρεφε άπό τό τυπογραφείο του. Τότε οί 
’Ιησουίτες χρησιμοποίησαν την συκοφαντία. Γίαρου- 
σιάσθηκαν στον διοικητή τοΰ Γαλατα, πού είχε 
έπιρροή στον μεγάλο βεζύρη, καί τού άνέφεραν ότι 
τό τυπογραφείο τοΰ Μεταξά τύπωνε_ βιβλία πού 
στρέφονταν κατά τοΰ Μωαμεθανισμού. Παράστη- 
σαν καί τον Μεταξά ώς άτομο, πού μέ τό πρόσχημα 
έκδόσεως παιδικών βιβλίων, διεσπειρε επαναστατι
κές ιδέες στούς ύπόδουλους Ελληνες και τούς φανάτι
ζε γ ια  εξέγερση. ’Επίσης άνέφεραν ότι πολλά άντί- 
τυπα των βιβλίων του ο Μεταξάς τα εστελνε  ̂ στη 
Ρωσσία καί προέτρεπε τούς Ρώσσους σέ πόλεμο 
κατά τοΰ Σουλτάνου. Οί κατηγορίες έγιναν πιστευ
τές καί ό μεγάλος βεζύρης φοβήθηκε ξεσηκωμό των 
σκλαβωμένων Ελλήνων καί διέταξε ένα λόχο γενι
τσάρων νά περιφρουρήση τό σπίτι τοΰ Μεταξά. 
'Ο προστάτης των ’Ιησουιτών, πρεσβευτής τής Γαλ
λίας στήν Κωνσταντιι ού τολη, βλέποντας την επιτυ
χία τής συκοφαντίας καί γ ιά  νά έμποδίση κάθε π α 
ρέμβαση προς μεταίωσή της έβαλε σέ ένέργεια τό 
έξής σχέδιο: Κάλεσε σέ δείπνο τόν πρέσβυ τής ’Αγ
γλίας, τόν πατριάρχη Κύριλλο καί τόν πρόξενο τής 
'Ενετικής Δημοκρατίας καί ένώ έκείνοι άνυποψίαστοι 
συμπόσιαζαν, ό λόχος των γενίτσαρων πολιόρκη
σε τό δωμάτιο τοΰ Μεταξά στήν άγγλική πρεσβεία. 
Ο! γενίτσαροι, άφοϋ κατέστρεψαν τό τυπογραφείο 
καί κατέσχεσαν τά βιβλία, καθώς καί όλα τά άργυ- 
ρά σκεύη καί χρήματα, συνέλαβαν τόν Μεταξα μαζί 
μέ τόν γραμματέα τής άγγλικής πρεσβείας καί τούς 
φυλάκισαν στις φυλακές τοΰ Γαλατά. Συγχρόνως 
διέδωσαν ότι στό δωμάτιο τοΰ Μεταξά γινόταν 
μεγάλη συνωμοσία κατά τής οθωμανικής αύτοκρα- 
τορίας, ότι πλαστογραφοϋνταν τά σουλτανικά 
φιρμάνια καί έκόπτονταν κίβδηλα νομίσματα. Ο
μως, οί έμπιστοι τοΰ Σουλτάνου, πού λογόκριναν 
τά βιβλία τού Μεταξα, είπαν πώς αύτά δέν ήσαν 
ύποπτα, άλλά έξέφραζαν τίς θρησκευτικές πεποιθή
σεις τών χριστιανών, γ ιά  τό όποιο άλλωστε καί 
τούς είχε δοθή σχετική έλευθερία. "Ετσι, έπεσε στό 
κενό ή συκοφαντία τών ’Ιησουιτών, τους όποιους 
τώρα οί Τούρκοι άρχισαν νά θεωρούν ώς άνθρώ- 
πους πού τούς δημιουργούσαν ζητήματα καί̂  γι 
αύτό μέ νόμο τούς άπομάκρυναν άπό τό κράτος 
τους. Τό Πατριαρχείο εκτίμησε τούς άγώνες τού 
Μεταξά γιά  τήν ορθοδοξία καί τον χειροτόνησε 
άρχιεπίσκοπο Ναυπλίου. Αύτός όμως δέν άπο-

δέχθηκε τό άξίωμα καί παρεκάλεσε τήν ‘Ιερά Σύνο
δο καί τόν Πατριάρχη Λούκαρη νά προβιβάση τόν 
επισκοπικό Θρόνο τής πατρίδας του Κεφαλληνίας 
σέ άρχιεπισκοπή. Ή  Ίερα Σύνοδος Κωνσταντι
νουπόλεως έξέδωσε άπόφαση, μέ τήν όποια προή- 
γαγε σέ άρχιεπισκοπή τήν Κεφαλληνία μέ τήν Ζά
κυνθο καί τήν ’Ιθάκη καί διόρισε άρχιεπίσκοπο τόν 
Μεταξά. Ό  Νικόδημος παρέλαβε τό τυπογραφείο 
καί τήν βιβλιοθήκη του καί πήγε^ στήν πατρί
δα του, όπου έπευφημήθηκε άπό τόν κλήρο, 
άπό τίς άρχές καί άπό τόν λαό καί  ̂ ανα
γνωρίσθηκε ώς νόμιμος αρχιεπίσκοπος. Οί εύγενεΐς 
όμως τής Ζακύνθου είδαν με μεγάλη δυσαρέσκεια 
τόν διορισμό τού Μεταξά ώς άρχιεπισκόπου καί 
τήν μεγάλη τιμή πού δόθηκε στήν Κεφαλλη
νία άπό τό Πατριαρχείο καί όχι στήν Ζάκυνθο. 
Γι’ αύτό συκοφάντησαν τόν Μεταξά στήν Βενετία 
καί έστειλαν καί πρεσβευτές, μέ τήν ελπίδα πώς θά 
κατάφεραν τήν έκθρόνησή του. ’Αλλά δέν τό^κατά- 
φεραν, γιατί οί Κεφαλλήνες αντεδρασαν άμεσως 
στήν Βενετία. Ό τα ν τόν Νοέμβριο τού 1628 ό Νι
κόδημος πήγε στήν Ζάκυνθο γιά  την συνηθισμένη 
περιοδεία του, οί εύγενεΐς τής Ζακύνθου προσπά
θησαν νά φανατίσουν τόν λαό εναντίον του καί νά 
τόν άποπέμψουν, άλλά δεν τό κατάφεραν. Γιατί ό 
λαός τής Ζακύνθου ήταν άγανακτη μένος άπό τούς 
εύγενεΐς καί άπό τήν άθλια διοίκηση τους καί γιά 
νά τούς ταπεινώσουν υποδέχθηκαν τόν Μεταξά 
μέ μεγάλες τιμές, τόν έβαλαν σέ πολυτελή Θρόνο 
καί τόν περιέφεραν θριαμβευτικά στην ^ιτόλη. Αλ
λά οί εύγενεΐς, γιά  ν’ άνακόψουν τό ρεύμα συμπά
θειας καί άγάπης ύπέρ τού Νικοδήμου καί επειδή 
φοβούνταν έπανάσταση τού λαού  ̂ έναντίον 
τους, κατέφυγαν, όπως καί οί Ιησουίτες, στήν 
συκοφαντία. Κατηγόρησαν τόν Νικόδημό ότι τύ
πωνε συγγράμματα, πού στρέφονταν^ κατά τής 
καθολικής εκκλησίας. ’Αλλά καί πάλι^ ή συκοφαν
τία τους άπέτυχε. Προσπάθησαν μέ̂  τήν βία νά εν
θρονίσουν στον αρχιεπισκοπικό θρόνο τόν μητρο
πολίτη Κορίνθου Έζεκιήλ, βρήκαν όμως άντιμέτωπο 
τόν λαό τής Κεφαλληνίας, καθώς, καί τόν δούκα 
Φραγκίσκο Έρίτζο, πού έξεδωσε διάταγμα,^ με το 
όποιο απαγόρευε στούς εύγενεΐς νά προκαλούν στό 
έξής ταραχές. Ό  Νικόδημος συνετέλεσε στήν διά
δοση τών ελληνικών γραμμάτων, έξω άπό τά όρ̂ ια 
τής Ελλάδος, άνύψωσε τό μορφωτικό επίπεδο τών 
συμπατριωτών του μέ τίς εκδόσεις τών βιβλίων 
του καί αναγνωρίσθηκε ώς ένας άπό τούς προμά
χους τής ορθοδοξίας, φλογερός πατριώτης καί εν
θουσιώδης ιεροκήρυκας. Πέθανε στις 29 Μαρτίου 
1646 καί έτάφη μέ μεγάλες τιμές στήν πατρίδα του 
Κεραμιές.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 
Λογοτέχνης
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Μιά Τέχνη - 'Ενα Πρόβλημα

Ό  Κινηματογράφος

Γ Ρ Η Γ .  X .  Ζ Η Τ Ρ  Ι Δ Η

Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ΰ

Ύ π .  Π ολιτισμού καί Ε π ισ τ η μ ώ ν

Κανείς άπο τούς 35 Παριζιάνους πού για πρώτη φορά, 
στις 28 του Δεκέμβρη τοϋ 1895, στο υπόγειο του Γκράν 
Καφέ^λεωφόρος Καπουκίνων No 14- παρακολούθησαν 
κατάπληκτοι, ζωντανές άνθρώπινες φιγούρες καί κινούν
ται καί νά διασχίζουν άπό τή μιά άκρη ως τήν άλλη 
τήν λευκή τεντωμένη οθόνη, δεν φανταζόταν, ούτε μπο
ρούσε νά διανοηθή τήν σημασία καί τήν θέση πού πολύ 
γρήγορα θάπαιρναν στήν ζωή τους καί στήν ζωή όλων

των λαών της ζωής, αύτές οί άπίθανες κινούμενες όλο- 
ζούντανες εικόνες γνωστές σήμερον σέ όλη τήν ύδρόγειο 
μέ τό όνομα «Κινηματογράφος» «CINEMATO- 
CRA PH E» γιάτούς Γάλλους, «MOVIE PICTURES» 
κινούμενες εικόνες γιά τούς ’Άγγλους καί απλώς 
«MOVIES» γιά τούς πάντοτε συντομογράφους ’Αμε
ρικανούς. «CINEM ATOGRAPHO» γιά τούς ’Ιτα
λούς, «ΚΙΝΟ» γιά τούς Γερμανούς.
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’Ακόμη καί ό Άντουάν Λυμιέρ, ό πατέρας των δυο 
έφευρετών, τοϋ Αύγουστου καί τοΰ Λουδοβίκου, έλεγε 
λίγο πριν άπό τήν παράσταση στον μηχανικό πού θά 
χειριζόταν τήν μηχανή προβολής:
«’Άκου Μέκκίς, ή δουλειά πού άρχίζομε δέν έχει μέλλον. 
Είναι δουλειά τοΰ ποδαριού. Λογάριασέ την γιά μερι
κούς μήνες' όχι πάρα πάνω...».

"Ομως, λίγα χρόνια αργότερα, μόνο στήν Ρωσσία, 
θά υπάρχουν 2.700 αίθουσες κινηματογράφου καί έκα- 
τοντάδες χιλιάδες σέ ολον τον άλλο κόσμο. Ό  κινημα
τογράφος, δέν θά είναι πιά «δουλειά» τοϋ ποδαριού, 
άλλά βιομηχανία τεράστια, μέ άπίθανα σημαντικές 
επιπτώσεις στήν οικονομία των κρατών, καί τέχνη 
θαυμάσια —ή 7η —μέ συμβολή τεράστια στήν εξέλιξη 
τού άνθρώπινου πολιτισμού.

Πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι ό κινηματογράφος είναι, 
έφεύρεση πού ή ρίζα της ύπάρχει στήν άρχαιότητα. 'Ο 
Πλάτωνας, στήν «Πολιτεία» του —παντού καί πάντα 
τό άθάνατο, τό άχτιδοβόλο Ελληνικό πνεύμα—περιγρά
φει μέ έκπληκτική άκρίβεια μιάν αίθουσα όπου μπορού
σαν νά προβάλλωνται κινούμενες σκιές. Δυόμισυ χιλιά
δες χρόνια δηλαδή πριν άπό τήν πρακτική έφαρμογή 
τού κινηματογράφου ό Πλάτωνας μας υποδείχνει σαφώς 
τον σκοτεινό θάλαμο.

Πολύ άργότερα, ό "Ηρων ό Άλεξανδρεύς (τίποτα 
θετικό δέν ξέρομε γιά τον τόπο καί τήν έποχή πού έγεν- 
νήθη, πρέπει όμως νά ήκμασε τον πρώτο ή τό πολύ τον 
δεύτερο αιώνα προ Χριστού), στο έ'ργο του «Περί αύτο- 
ματοποιητικής» καί σέ ένα άλλο, πού τό τιτλοφορεί 
«Κατοπτρικά», άναφέρειγιά «κάτοπτρα—φαντάσματα» 
καί γιά «γράφοντα κάτοπτρα» καθώς καί γιά τήν 
κίνηση σκηνών θεάτρου πού γίνεται μέ μοχλούς ή μέ 
πίεση άέρος ή νερού.

’Αναφέρει έπίσης γιά ένα συνδυασμό κατόπτρων, 
πού άποδίδουν εικόνα όχι τήν συνηθισμένη άντίστοιχη 
τοϋ άντικειμένου, άλλά άκριβώς άντίστροφη, ωσάν τό 
άντικείμενο νά έχη στραφή κατά 180 μοίρες.

Παρ’ όλη τήν μεγαλοφυΐα τοΰ "Ηρωνα (είναι ό 
πρώτος εφευρέτης τής άτμομηχανής, καί τού «οδομέ
τρου» 'ένός μηχανήματος πού προσαρμοζόρταν σέ ό- 
ποιαδήποτε τροχοφόρο κι’ έδειχνε μέ άκρίβεια τήν 
άπόσταση πού είχε διανύσει τό τροχοφόρο σέ μιά μέρα. 
Ή ταν δηλαδή ό Πρόγονος τού σημερινού «ταξίμετρου»,

οί εφευρέσεις του ήταν «μηχανικές» καί όχι «τεχνολογι
κές», καί κατά συνέπειαν στατικές—όπως τό πνεύμα τής 
έποχής του, καί όχι δυναμικές. Γιά τον λόγο τούτο 
παρέμειναν έπί αιώνες άνεκμετάλλευτες καί άναξιο
ποίησες. Τό ίδιο καί οΐ άναφορές τοϋ Πτολεμαίου, στήν 
«’Οπτική» του, καθώς καί τού "Ιμπν Ά λ  Χαϊτάν,
(πιο γνωστός ώς ’ Αλαζέν) πού διατύπωσε βασικές θεω
ρητικές άρχές τού σκοτεινού θαλάμου.

Στούς στίχους τοΰ Λουκρήτιου, έξ άλλου, βρίσκομε 
σαφή περιγραφή πού, άν καί άναφέρεται στά όνειρα, 
δείχνει καθαρά πώς ό ποιητής είχεν ύπ’ όψη του προβο
λή κινούμενων σκιών.

Οί πάρα πάνω άνακαλύψεις—πολύ άόριστες άκόμα 
παίρνουν πιο συγκεκριμένη μορφή μέ τις άνακαλύψεις )
πού έγιναν άνάμεσα στά 1792 καί στά 1888. 'Ο Ρούντολ 
Θάν (στό βιβλίο του ENTWICKLUNG DER ΚΙΝΟ 
TECHNICK, Βερολίνο, 1936) συνόψισε μέ πολλή 
έμβρίθεια τις τεχνικές άρχές πού αύτές οί έφευρέσεις 
παγιοποίησαν. Δηλαδή:

—Τήν άναπαραγωγή κινήσεως μέ εναλλαγή εικόνων 
σέ διάφορες φάσεις.

—Τήν άναπαραγωγή σταθερώς κινουμένων εικόνων 
διά ταχέως κινουμένων θυρίδων.

—Τήν οπτική ενίσχυση τών κινουμένων εικόνων μέ 
φακούς ή κάτοπτρα.

—Τήν άναπαραγωγή μακράς σειράς κινουμένων 
εικόνων.

—Τήν προβολή κινουμένων εικόνων.
Γιά νά καταλάβωμε τήν έξέλιξη πού άκολούθησε ή 

προϊστορία τοϋ κινηματογράφου, άρκεΐ νά πούμε οτι 
στά 1646 ό «μαγικός φανός» προέβαλε εικόνες φωτει
νές μέ τήν βοήθεια φακών, καί ότι μόλις στά 1839 ^
έφευρέθη ή φωτογραφία (τά πρώτα «νταγκερρεότυπα»».

Στό μεταξύ τούτο διάστημα πού άναφέραμε, ύπάρ- 
χουν καί άλες μερικές έφευρέσεις πού πολλοί τις συνδέ
ουν—λανθασμένα μέ τον κινηματογράφο. Οί εφευρέ
σεις τούτες, πού βέβαια έκαναν μεγάλη εντύπωση στήν 
έποχή τους, δέν έχουν σχέση μέ τόν κινηματογράφο, 
ούτε θέση στήν ιστορία του. Οί Κινέζοι π.χ. οί ’Ινδοί, 
οί Γιαβανέζοι, είχαν ήδη έφεύρει τό «θέατρο σκιών».

Ό  Τζιοβάνι Μπατίστα ντέλλα Πόρτα (1540) πρό
βαλε σέ σκοτεινή αίθουσα γιά τούς θεατάς του τήν
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σκιά ενός χορευτή πού έχόρευε μπροστά σέ ένα άνοιγμα 
(τρύπα) κατάλληλα φωτισμένο. Ό  Έτιέν Ρόμπερτσον 
(1763) μέ ένα κινητό «μαγικό φανό» σκεπασμένο μέ 
γάζα, παρουσίαζε κινούμενες εικόνες φαντασμάτων, 
θεών ή βασιλέων. 'Η  κίνηση έπιτυγχάνετο μέ κατάλλη
λη μετατόπιση τού φανοϋ. (Γιά τήν ιστορία: "Οταν ό 
Ρόμπερτσον παρουσίασε και τό φάντασμα τού Λουδο
βίκου 16ου— ή επανάσταση πού τον είχε καρατομήσει 
βρισκόταν σέ πλήρη έξουσία — οί άρχές έκλεισαν τό 
θέατρό του, είς εφαρμογήν προφανώς τών περί «έλευ- 
θερίας» θεωριών του...).

'Ο X. Τσάϊλντ έπίσης (1840), μέ διαδοχική ένταση 
καί ελάττωση τοΰ φωτισμού πού έδιναν διάφορα φωτι
στικά σώματα, τοποθετημένα πίσω άπό γυάλινες επι
φάνειες, παρουσίαζε κινούμενες εικόνες. (’Έδειχνε π.χ. 
ένα τραίνο νά διασχίζη μια έκταση, χωρίς βέβαια οί 
ρόδες του νά γυρίζουν). 'Ο Πήτερ Βάν Μάσσενμπρυκ 
έπλούτισε τή μέθοδο αύτή μέ πλοία πού ταξείδευαν 
σέ φουρτουνιασμένες θάλασσες καί μύλους πού κινού
σαν τά φτερά τους.

"Ολα τοϋτα όμως τά τεχνικά επιτεύγματα, είναι άσχε
τα προς τήν κινηματογραφική τέχνη καί τεχνική. 'Η  
νεώτερη «προϊστορία» τοΰ κινηματογράφου τοποθε
τείται στα 1832 μέ δυο εφευρέσεις: Τό «φενακισκόπιο» 
τοΰ Πλατώ καί τό «Στροβοσκόπιο» τοΰ Στάμπφερ. 
"Αν καί οί δυο εφευρέτες είχαν έργαστή χωριστά καί 
άνεξάρτητα ό ένας άπό τον άλλον τά μηχανήματά τους 
ήταν τά ίδια, καί μόνο στο όνομα διέφεραν. Άποτελοΰν- 
ταν άπό ένα δίσκο, στήν περιφέρεια τοΰ οποίου έτοπο- 
θετοϋντο 12 ή καί πιό πολλά σκίτσα, βαλμένα σέ λο
γική έξελικτική σειρά. Ό ταν ό δίσκος περιστρεφόταν 
μπροστά σέ ένα κάτοπτρο, παραγόταν μιά εικόνα συ
νεχούς κινήσεως.

Δυό χρόνια άργότερα, ό Γουΐλλιαμ Χόρνερ—1834 
άνεκάλυψε καί κατεσκεύασε τό «Ζοοτρόπιο» ‘πού άρχι- 
κά τό είχε ονομάσει «Δαίδαλουμ». Άπετελεΐτο άπό 
ενα περιστρεφόμενο τύμπανο πού έφερε πάνω του τά 
σκίτσα, τα οποία μέ τήν περιστροφή περνούσαν διαδο
χικά μπροστά άπό μιά θυρίδα. Βλέποντας στήν θυρίδα 
ο θεατής παρακολουθούσε μιά ολόκληρη συνεχή κίνηση 
τού σκίτσου.

’Αρκετά άργότερα 1877 —ό Έ μίλ Ρεϋνώ, παρου
σίασε τό «Πραξινοσκόπιο» πού ήταν μιά βελτίωση τοΰ 
«Ζοοτρόπιου» μέ προσθήκη κατόπτρων καί πολυγωνι
κού τυμπάνου. ’ Ετσι έπιτυγχάνοντο καί φωτοσκιάσεις 
τού σκίτσου.

Στά 1853 έν τούτοις, ό βαρώνος Φράντς Φό’ν Ούχά- 
τιους, είχε πετύχει κάτι καλύτερο, άν καί όχι άπολύτως 
πρωτότυπο: Με ένα συνδυασμό τού «μαγικού φα
νού» καί τοΰ «Φενακισκόπιου»,—αύξησε τον άριθμό 
τών φανών, χρησιμοποίησε τήν έπιφάνεια ένός τοίχου 
καί πρόσθεσε ενα κινούμενο πυρσό—έπέτυχε νά προ- 
βάλη κινούμενες εικόνες πάνω στον τοίχο. ’Έτσι, ενώ 
τό «Φενακισκόπιο» ήταν γιά ένα μόνο θεατή, τό μη
χάνημα τοΰ Ούχάτιους έξυπηρετοΰσε πολλούς συγχρό
νως θεατές. Τούτο ήταν μιά σημαντική τεχνική πρό
οδος.

Ά πό  αυτό τό σημείο καί έπειτα, ή γένεση τού κινη
ματογράφου θά βοηθηθή—καί θά έξαρτηθή—άπό τις 
διαδοχικές έπιτυχίες τών έφευρετών της φωτογραφίας, 
τών χημικών καί τών φυσιολόγων. Ενδεικτικά άνα- 
φέρομε τούς Προδρόμους: Γιόχαν Σοΰλτσε (1727 
έχρησιμοποίησε τόν νιτρικό άργυρο), τον Τόμας

Γουέτζγουντ (1802 έντυπες φωτογραφίες), τόν Νικη- 
φορο Νιπκε (μέ τόν Λουί Νταγκέρ έπέτυχαν έκπληκτι- 
κά καθαρώτερες φωτογραφίες), τόν 'Ιππόλυτο Μπα- 
γιαρ (1839: επέτυχε έκπληκτικές φωτογραφίες καί 
τιμήθηκε μέ τόν Σταυρό τής Λεγεοίνος τής τιμής), τόν 
Γουΐλλιαμ Τάλμποτ (1844: 'Η  μέθοδος του έπέτρεψε 
τήν άνατύπωση όσωνδήποτε θετικών άπό τήν «πλάκα»), 
τόν Ρ . Μάντοξ (1850: ή μέθοδος του κατέβασε τόν χρό
νο «έκθέσεως» στο φώς σέ 1 ]100 τοΰ δευτερολέπτου), 
τούς Γ. Φόν Μαΐντλερ καί Σέρ Τζών Χέρσελ (1851: 
Οί πρώτοι πού αντικατέστησαν τήν ύγρή πλάκα μέ ξερή) 
τόν Έντουαρντ Μαϋμπριτζ (1879. Μέ 24 μηχανές 
πήρε τήν άναλυτική κίνηση τοΰ καλπασμού ένόςάλόγου), 
τόν Ζύλ Μαρρέ (1882: 12 φωτογραφίες στο δευτερό
λεπτο) τόν Τζώρτζ "Ηστμαν (1888: Εφευρέτης τής 
«κόντακ» καί θετός πατέρας τοΰ «ρόλ—φίλμ» πού εφεύ
ρε ό ’Αννίβας Γκούντγουϊν).

Έ δώ άκριβώς υπάρχει ό συνδετικός κρίκος τής φω
τογραφίας μέ τόν κινηματογράφο: Ό  "Ηστμαν, άφο- 
σιωμένος όλότελα στήν φωτογραφία, δέν σκέφθηκε 
καθόλου τόν κινηματογράφο. Τά φίλμς τοΰ "Ηστμαν τά 
παρέλαβε ό Λώρυ Ντίκσον καί τά παρέδωσε στον 
συνεταίρο του, πού ζητούσε ύλικό κατάλληλο γιά νά 
συμπλήρωσή τόν «φωνογράφο» του (ήχοι καί ομιλίες) 
μέ εικόνες. Ό  Συνεταίρος τοΰ Ντίκσον ήταν ό μέγας 
Θωμάς Ά λβα  Έντισον, ό «Μάγος τοΰ Μένλο Πάρκ».

Στά 1889—δέκα πέντε χρόνια πριν άπό τήν παρά
σταση τών άδελφών Λυμιέρ στο Παρίσι— ό “Εντισον 
έκανε στο εργαστήριό του τήν πρώτη πειραματική κι
νηματογραφική προβολή, καί στά 1891 ό "Εντισον 
κατέθεσε τήν έφεύρεσή του τόν «Κινησιογράφο» γιά νά 
πάρη τήν πατέντα τής ευρεσιτεχνίας. ΤΗταν βέβαια 
«οπτικό» μηχάνημα. Πολύ γρήγορα όμως ό ίδιος ό 
"Εντισον τό μετέτρεψε σέ μηχάνημα προβολής, κατάλ
ληλο γιά βιομηχανοποίηση. Πριν όμως τό καταφέρη οί 
άδελφοί Λυμιέρ είχαν κάνει κι’ όλας τήν δημόσια πα
νηγυρική προβολή (είχε προηγηθή άλλη μία δοκιμα
στική στις 22 Μαρτίου, στήν αίθουσα τής Εταιρίας 
γιά τήν ένίσχυση τής Εθνικής Βιομηχανίας, οδός Ρένν 
No 44), γιά τήν οποία έμιλήσαμε στήν άρχή. Ή  προϊ
στορία τοΰ κινηματογράφου έτελείωνε. 'Η  7η τέχνη 
άρχιζε νά γράφη τήν 'Ιστορία της.

(Συνεχίζεται)
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Ό Μ έ γ α ς  ' Αγ ι ασμός

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Π . Κ Α Τ Η Φ Ο Ρ Η
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ή  ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία μας αφιερώνει στό ε
πίσημο καταστατικό της «ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕ- 
ΓΑ» τις άκόλουθες γραμμές γιά τήν υπερκόσμια 
αυτή γιοτρή τής Χριστιανοσύνης.

«Περί τάς άρχάς τοϋ 30ου έτους τής ήλικίας τοϋ 
Ίησοΰ, ’Ιωάννης ό Πρόδρομος, ό τήν αυτήν σχεδόν 
ήλικίαν έχων (ώς μήνας έξ μόνον προγενέστερος 
τοϋ Ίησοΰ) παιδιόθεν έως τότε διατριβών εν τή έ- 
ρήμω λαβών πρόσταγμα παρά τοϋ Θεοϋ ήλθεν εις 
τά περίχωρα τοϋ Ίορδάνου καί έκήρυττε βάπτισμα

μετάνοιας είς άφεσιν αμαρτιών. Τότε καί ό Ίησοΰς 
έλθών από τής Γαλιλαίας έπί τόν Ίορδάνην, έζήτη- 
σε καί έλαβεν από τοϋ δούλου ό Δεσπότης τό βά- 
πτισμα, εν φ συνέβησαν τά παράδοξα έκεΐνα καί 
υπερφυή: ήτοι άνεώχθησαν οί ουρανοί, τό Πνεύμα 
κατήλθεν έπί τόν βαπτιζόμενον εν είδη περιστεράς 
καί φωνή ήκούσθη έκ των ουρανών μαρτυρούσα δτι 
«ούτος ήν ό Υιός μου ό άγαπητός», ό εκεί τότε βα- 
πτιζόμενος (Ματθ. γ' 13—17,— Μάρκου α'. 9—12— 
Λουκά γ'. 1—23). ’Εκ τούτων άνεδείχθη τοΰ Ίησοΰ 
ή Θεότης καί τής Τριάδος τό μέγα Μυστήριον έκ 
τούτων καί ή παροΰσα εορτή όνομάζεται Θεοφάνεια

Θεοφάνεια στους "Α
γιους τόπους. Ή μακρά 
πομπή όδεύει πρός τις 
όχθες τοϋ ’Ιορδάνη, έκεΐ 
όπου έβαπτίσθη ό'Υιός 
τοϋ ’Ανθρώπου. Στην 
τελετή συμμετέχουν Ιε
ρείς άπό όλα τά Χρι
στιανικά δόγματα.

ι

«■
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Λίγο πιό εξω άπό τήν 'Ιερουσαλήμ, έκείπού αρχίζει 
τό βουνό, υπάρχει ένα πηγάδι πού οί ντόπιοι πιστεύουν 
ότι τά ύδατά του είναι άγιασμένα. Ίστορικώς τό μόνο 
πού γνωρίζομε είναι ότι τό πηγάδι τό άνοιξαν οί πρώτοι 
Σταυροφόροι πού ήρθαν νά ελευθερώσουν τήν 'Ιερου
σαλήμ.

ή ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ό έστι «Θεοϋ φανέρωσις» έν ανθρώ
πους. ’Από ταύτης τής σεβάσμιας ήμέρας χρονολο
γείται τό βάπτισμα των χριστιανών άπό ταύτης ήρ- 
ξατο καϊ τής Βασιλείας των ουρανών τό σωτήριον 
κήρυγμα». Αύτή είναι ή επίσημη δογματική άποψη 
τής Εκκλησίας μας γιά τήν μεγάλη γιορτή τής 
Χριστιανοσύνης.

Ο ΙΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Δέν κατέχει επίσημη θέση στή Γεωγραφία άνά- 

μεσα στούς άλλους ποταμούς ό Ιορδάνης. Γιά τά 
γεγονότα όμως πού συνέβησαν κατά καιρούς στις 
όχθες του καί στά ύδατά του έγινε ό ενδοξότερος 
ποταμός τής Γής γιά όλους τούς αιώνες. Στις όχθες 
του ό Ιωάννης ό Πρόδρομος, ό τελευταίος νομικός 
καί καθηγητής τής Παλαιας Διαθήκης, άνοιξε τή 
Μεγάλη του Σχολή καί έγινε κοσμοξάκουστος σ’ ό
λη τήν υδρόγειο σφαίρα, γιατί προετοίμασε «τήν 
όδόν τοΰ Κυρίου» καί «"Εδειξε τόν έλθόντα Λυ
τρωτήν».

Εδρα τής περιλάλητης αύτής Σχολής πιστεύ
εται σήμερα πώς ήταν πέρα άπό τόν ’Ιορδάνη, σέ 
μιά σπηλιά πρός τό μέρος τής ’Ερήμου. Τό έδαφος 
της τό κατασπάζονται πέφτοντας στά γόνατα τά πλή
θη τών ευλαβών προσκυνητών, γιατί πιστεύεται πώς 
μέσα σ αυτή τή σπηλιά έζοΰσε ό ’Ιωάννης φεύγον
τας τά ψύχη τού χειμώνα, τά κυνικά καύματα τοΰ 
καλοκαιριού καί τις μαστιγωτικές άμμοθύελλες πού 
ξεσήκωνε ό βιαιότατος Σιμοϋν (τό χαμψίνι). Σ’ αυ
τό πολλές φορές, διδάσκει ή ευλαβική παράδοση, 
πού μεταδίδεται άπό γενεά σέ γενεά, πήγαινε καί ό 
Ιησούς γιά νά συνομιλήση μέ τόν καθηγητή τής ’Ε

ρήμου. Παρά τις όχθες τοΰ ποταμοΰ αύτοΰ έγινε καί 
ή μακρά συζήτηση πριν τή βάπτιση τοΰ Χριστοΰ 
μέ τόν Ιωάννη, κατά τήν οποίαν ό Κύριος έκαμψε 
τις ταπεινόφρονες άντιρρήσεις τοΰ Μεγάλου Ά  
σκητή μέ τό « Αφες άρτι» καί τόν έπεισε νά κατα- 
βή μαζί του στά νερά τοΰ ’Ιορδάνη καί νά τόν βα- 
πτίση.

Ο Ιορδάνης πηγάζει άπό τις υπώρειες τοΰ όρους 
Λιβάνου τοΰ όποιου τις πελώριες καί πανυψηλό- 
κορφες κέδρους έπίστευαν άπό παράδοση οί Εβραί
οι ότι ό ίδιος ό Θεός τις είχε φυτέψει. Ψάλλει μάλι
στα σχετικά ό προφιτάνακτας Δαυίδ στόν εκατοστό 
τρίτο ψαλμό του. «Έχορτάσθησαν τά δένδρα τοΰ 
Κυρίου- οί κέδροι τοΰ Λιβάνου τάς οποίας έφύ- 
τευσεν».

Δύο είναι οί μεγάλες πηγές τοΰ ποταμοΰ ή ΙΟΡ 
καί ή ΔΑΝ. Αυτές οί δυό ενώνονται στήν Καισά- 
ρεια τοή Φιλίππου καί δημιουργοΰν τόν ’Ιορδάνη.

1 ό όνομά του δέν είναι παρά κράση τών δυό συνθε
τικών Ίόρ καί Δάν. Λίγο μετά τήν συνένωση τών 
δυό πηγών ό ’Ιορδάνης σχηματίζει τήν μικρή λίμνη 
«Μερωνίαν», ή «Σεμηχωνίτιδα». Τρεις ώρες πεζο
πορίας μεσημβρινώτερα ή ροή τοΰ ποταμοΰ σχημα
τίζει τήν πολυγνώριμη λίμνη τής Γενησαρέτ. Αύτή 
τήν λίμνη γιά τήν έκτασή της οί Εβραίοι τήν έλε
γαν καί ΘΑΛΑΣΣΑ. (Θάλασσα τής Γαλιλαίας, θά
λασσα τής Τιβεριάδος).

Γύρω άπό τή λίμνη αύτή βρισκόταν κτισμένη ή 
Τιβεριάς, τά Μάγδαλα, ή πόλη τής καταγωγής τής 
Μαρίας τής Μαγδαληνής, συνέχεια ή Χοραζίν καί 
στήν εισβολή τοΰ ποταμοΰ ή Καπερναούμ. Είναι ή 
πόλη πού προτίμησε ό Κύριος νά κατοικήση ορι
στικά.
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Βγαίνοντας από τή λίμνη ό Ίοδράνης, μετά τριαν- 
τάωρη απόσταση ροής μέ έξαιρετική σέ ώρισμένα 
σημεία όρμή κατεβασιάς, πού προκαλεΐ τήν κατά
πληξη τοΰ θεατή, πέφτει στή Νεκρά Θάλασσα. Μέ
σα σ’ αυτή τήν καταραμμένη λίμνη δέν ζή τίποτα. 
Ούτε ζώο, ούτε φυτό.

Δέν μετριούνται οι χριστιανοί πού λούζονται 
κάθε χρόνο στόν ’Ιορδάνη. Μά δέν μετριούνται καί 
οι περιγραφές τών «Χατζήδων» όπως λέγονται οί

’Ιωάννης ό Βαπτιστής.
Λεπτομέρεια άπό μεγάλο Πίνακα τοΟ Τισσιανού."Αλ

λοτε στόλιζε μιά αίθουσα τής Σάντα Μαρία Ματζόρε. 
Σήμερον βρίσκεται στήν 'Ακαδημία τής Βενετίας.

προσκυνητές, πού περιγράφουν τήν κίνηση, τί χα
ρά, τίς προσευχές, τίς γονυκλισίες καί τά φιλήματα 
τών πιστών, πού ποοσφέρουν στις ιερές όχθες τοΰ 
ποταμού, όπου βαφτίσθηκε ό Κύριος. Κάθε χρι
στιανική εθνότητα έχει ιδιαίτερο τρόπο σεβασμού 
καί τιμούν, καθ’ ένα κάτι τό ιδιαίτερο κατά τήν εύ- 
λάβειά τους, τοΰ ’Ιορδάνη. Άλλοι π.χ. θεωρούν 
άρκετό νά άντικρύσουν μόνον τά νερά τοΰ ποταμού 
πού κυλιούνται πρός τήν θάλασσαν. Αυτοί είναι γε
νικά οί ξένοι βόρειοι πιστοί καί ιδιαίτερα οί Γερμα
νοί. Άλλοι βαπτίζονται στά νερά του καί έχουν καί 
κάποιο σεβάσμιο άνάδοχο κατ’ άπομίμηση τοΰ Ί- 
ωάννου τοΰ Βαπτιστή. Ποιος δέν ξέρει ή δέν έχει άκού- 
σει τούς ΧΑΤΖΗΔΕΣ πού προαναφέραμε; "Αλλοι 
πέρνουνε μαζί τους ένα νέο άμεταχείριστο λευκό 
ύφασμα καί τό βαφτίζουν στόν ’Ιορδάνη. Αότό θά 
τούς χρησιμεύει γιά νεκρικό σάβανο. "Ετσι αισθά
νονται καί ή εύλαβειά των είναι αξία σεβασμού. "Αλ
λοι κόβουν κλαριά άπό τίς παρόχθιες άναδενδράδες 
τοΰ ’Ιορδάνη καί κάνουν ραβδιά τά όποια βαφτί
ζουν στόν ’Ιορδάνη, θεωροΰντες πιά αυτό τό ραβδί 
τήν πολυτιμότερη βακτηρία, τοΰ βίου τους. Οί "Ελ
ληνες πρόγονοί μας εκτός άπό τά άλλα έθιμα λα
τρείας πού είχαν πηγαίνοντας στήν Παλαιστίνη, 
άγόραζαν καί διάφορα ειδικά άγγεΐα, τά γέμιζαν μέ 
μέ νερό τοΰ ’Ιορδάνη καί μέ πολύ μεγάλη προσοχή 
καί ευσέβεια τά μετέφεραν στις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους. Έπίστευαν, ότι πολυτιμότερο δώρο, δέν θά 
μπορούσαν νά προσφέρουν στούξ δικούς τους, άπό 
μερικές σταγόνες γνήσιες τοΰ ’Ιορδάνη, στοΰ όποι
ου τά τρέχοντα νερά έβαφτίσθηκε ό Κύριος.

"Ενα άπό τά ιστορικά αύτά άγγεΐα περισώθηκε 
καί ή έπιστήμη δέν τό έθεώρησε διόλου πρόληψη, 
άνάξιο προσοχής, άλλά τό τοποθέτησε στό Μου
σείο τής Αρχαιολογικής Εταιρείας καί στήν αί
θουσα τών Ειδωλίων (Συλλογή 2 άριθ. 613).

Τό άγγεϊον αύτό έχει ύψος 0,27. Χάριν άσφα- 
λείας ήτο άπό μολύβι, έφερε δυό λαβές άπό τίς όποιες 
κρεμιόταν στούς ώμους τών ιερών οδοιπόρων.

Ή εικόνα πού έχει στή μέση είναι τοΰ Αγίου 
Γεωργίου. Πιθανώς νά έτεχνουργοΰντο στήν πριν 
άπό τά Ιεροσόλυμα πόλη τής Λύδδης, όπου καί ό 
τάφος καί ό Ναός τοΰ Αγίου Γεωργίου τοΰ Τρο- 
παιοφόρου. Κάτω άπό τήν εικόνα είναι τά γράμματα 
«Λευτέρι άξηότι» 1746. Θά είναι τό όνομα τοΰ κατό
χου ή τοΰ κατασκευαστή. Περιβάλλεται άπό κλά
δους άπλής τέχνης όπως καί οί λαβές μέ ικανό ά- 
ριθμό ψηφίδων,
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
Ή  γιορτή τών Θεοφανείων είναι άπό τις αρχαι

ότατες τής Εκκλησίας μας. Μερικοί άπό. τούς 
Πατέρες τήν τοποθετούν σ’ αυτούς τούς Άποστο- 
λικούς χρόνους. Οί Ερμηνευτές των Γραφών πού 
τό ύποστηρίζουν, έχουν ύπ’ όψη τους μιά φράση 
τού ’Αποστόλου Παύλου πρός τόν ’Αρχιεπίσκοπο 
Κρήτης Τίτον—Βιϊχώριον—πού λέγει. «Έπεφάνη 
γάρ ή χάρις τού Θεού ή σωτήριος πασιν άνθρώποις» 
Καί πιστεύουν πώς ό Ιερός ’Απόστολος τών ’Εθνών 
αυτήν τήν έορτήν υπαινίσσεται.

Αυτοί όμως πού διαφωνούν στηρίζονται σε κά
ποιο χωρίο τού ’Ωριγένη, πού περιέχει όλες τις 
Χριστιανικές έορτές τής εποχής του, χωρίς νά άνα- 
φέρει ούδέν σχετικόν πρός τά άναφερθέντα άνωτέρω. 
Είναι κι’ αύτή μία όχι άμεση άποψη μέ σοβαρή 
σημασία.

Κανένας όμως δέν άντιλέγει ότι ή γιορτή τών 
Θεοφανείων είναι μιά άπό τις άρχαιότερες τής ’Ορ
θοδοξίας, μαζί μέ τήν όποια συνεορταζόταν καί ή 
Θεία Γέννησή Του.

Ή  συγχώνευση τών γενεθλίων τού Ι.Χ. μέ τή γιορ
τή τών Φώτων εξηγείται άπό τό πνεύμα τής άρχαί- 
ας Εκκλησίας γενικά, ή όποια έπρόσεχε πολύ περισ
σότερο στόν μετά τό 30 έτος Δημόσιο Βίο τού Κυ
ρίου, εις τό κήρυγμα δηλαδή, τόν θάνατον καί τήν 
Άνάστασιν Αύτοΰ παρά εις τήν νηπιότητά Του.

Αυτός ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς δέν διστάζει 
διόλου νά χαρακτηρίση τις άπό άπλή περιέργεια 
έρευνες καί πολυκοίκιλες εξετάσεις τής νηπιότητος 
τού Κυρίου «’Ανωφελείς κόπους».

Ή  εορτή τής Βαπτίσεως καλείται Επιφάνεια καί 
όχι τής Γεννήσεως, λέγει ό 'Ιερός Χρυσόστομος 
έπειδή «Ούχ’ δτε έτέχθη τότε πάσιν έγένετο κατά
δηλος, άλλ’ δτε έβαπτίζετο».

Ή  έορτή τής Βαπτίσεως καλείται καί Θεοφάνεια 
έπειδή κατά τήν ήμέρα εκείνην τό Πνεύμα τό "Αγιον 
άνεκήρυξεν επισημότητα τόν Ίησοΰν ώς τόν άλη- 
θινόν υιόν τής Εύδοκίας τού Πατρός καί κατεφάνη 
εις πάντας ή θεότης Του διά τού θρυλικού εκείνου 
«Ούτος έστίν ό υιός μου ό ’Αγαπητός εν φ ηύδό- 
κησα».

’Επίσης ή έορτή αύτή καλείται καί ΑΓΙΑ ΤΩΝ 
ΦΩΤΩΝ ΗΜΕΡΑ. Τούτο επειδή κατά τόν Γρηγό- 
ριον τόν άπό Νύσσης τήν ήμέρα αύτή «’Αρχήν τό 
τού έμοΰ Χριστού Βάπτισμα λαμβάνει τού άληθινοΰ 
Φωτός τού φωτίζοντος πάντα άνθρωπον έρχόμενον 
εις τόν κόσμον» έπειδή τήν ήμέραν αυτήν έφωτί- 
σθη ή άνθρωπότης.

Αύτό άλλως καί οί ύμνοι τής έορτής διάφορο- 
τρόπως έκφράζουν. Διά τούτο καί τό "Αγιον Βά- 
πτισμα όνομάζεται ΦΩΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ καί τά 
βαπτιστήρια όνομάζονται ΦΩΤΙΣΤΗΡΙΑ, οί πρός 
τό βάπτισμα έτοιμαζόμενοι έκαλοΰντο ΦΩΤΙΖΟ
ΜΕΝΟΙ καί οί βαπτισθέντες ΦΩΤ1ΣΘΕΝΤΕΣ.

Κατά τήν ήμέραν αυτήν οί κατηχούμενοι υπό τής 
’Εκκλησίας άξιοι κρινόμενοι έδέχοντο τό βάπτισμα 
πρός ζωηράν μάλιστα άναπαράστασιν τής καθόδου 
τού 'Αγίου Πνεύματος, εις τόν Ίορδάνην, έκρεμό- 
ταν άπό τή στέγη τών Βαπτιστηρίων πού ήσαν στόν 
περίβολο τής ’Εκκλησίας μιά χρυσή κοίλη περι
στερά. Μέσα εις αυτήν έφυλάσσετο τό "Αγιον Μύ
ρον, όπως άκριβώς έφυλάσσετο έντός όμοίας χρυ

σής περιστεράς, έπάνω άπό τό «Κιβώριον» τής 
'Αγίας Τραπέζης ό "Αγιος "Αρτος τής προθέσεως. 
Ό  Γρηγόριος ό Νύσσης φαίνεται ότι έννοεΐ έμ- 
μέσως καί αύτή τήν περιστερά λέγων πρός έκείνους 
πού έβράδυναν τό βάπτισμα. «Δός τή περιστερά 
καιρόν έπικτήναί σαι, ήν πρώτος ’Ιησούς τυπικώς 
έξ ούρανοΰ κατήγαγε τήν άδολον, τήν πραοτάτην, 
τήν πολύγονο». ’Εξαιρεί δηλαδή συμβολικώς τής 
περιστεράς τό άδολο, τήν ήμερότητα καί τήν πολυ
τεκνία, πού θεωρεί ή Εκκλησία τήν τελευταίαν 
σάν συνέχειαν, όπως καί είναι, τής δημιουργίας τού 
Θεού καί καταδικάζει άμείλικτα κάθε τί πού τήν 
έμποδίζει ή τήν άρνεϊται δι’ όποιουσδήποτε λόγους, 
πλήν τών άφιερωμένων εις τήν Παρθενίαν οί όποιοι 
είναι έλάχιστοι καί προορίζονται κατά Παύλον 
άπό τόν ούρανόν. Διά τούτο τήν ήμέραν τών Φώτων 
δέν ψάλλεται τό «"Αγιος ό Θεός» άλλά ό άρχαΐος 
ύμνος «"Οσοι εις Χριστόν έβαπτίσθητε Χριστόν 
ένεδύσατε άλληλούϊα» καί τούτο διότι παρευρί- 
σκονται στόν Ναόν οί όλίγον πρίν βαπτισθέντες 
καί μέλλοντες νά κοινωνήσουν διά πρώτην φοράν 
τών Άχράντων Μυστηρίων.

'Η Δυτική ’Εκκλησία μαζί μέ τήν έορτήν τών 
Φώτων συνεορτάζει καί έκείνην τών Τριών Βασι
λέων—Μάγων, οί όποιοι ώς άντιπρόσωποι τών εύρι- 
σκομένων μέχρι τότε εις τό σκοτάδι ’Εθνών ήλθον 
νά προσκυνήσουν τό γεννηθέν ΦΩΣ. Κατά μίαν άρ- 
χαίαν παράδοσιν τής έκκλησίας των οί τρεις Βα
σιλείς—Μάγοι όνομάζοντο ΓΑΣΠΑΡ, ΜΕΛΧΙΩΡ 
καί ΒΑΛΤΑΣΑΡ ήλικίας 60, 40 καί 20 έτών. Εις 
τήν Γερμανία γενικό έθιμο υπάρχει κατά τις ήμερες 
αύτές νά γράφουν μέ κιμωλία στις πόρτες τών σπι- 
τιών καί ιδιαίτερα τών έξοχικών έπαύλεων τά άρχι- 
κά στοιχεία τών τριών Βασιλέων, συμπλεγμένα μέ 
τρεις σταυρούς καί τούς άριθμούς τού Νέου έτους 
μέ τόν άκόλουθο τρόπο πού θυμίζει μαθηματικό τύ
πο. Σήμερον π.χ. έγραψαν G19+M+73+B. Τά άρχι- 
κά τών όνομάτων τών τριών Μάγων καί τά όποια 
χωρίζονται διά τού Σταυρού καί έν μέσω αύτών τό 
άρχόμενον έτος 1973.
Αύτά γιά τήν ιστορία τής Γιορτής.

Υ Μ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α
Έξοχη καί λαμπρή είναι ή υμνολογία τών Φώτων, 

άντάξιο έργο τών Μεγάλων ύμνωδών τής ’Εκκλη
σίας Κοσμά, Ίωάννου τού Δαμασκηνού καί Σωφρο
νίου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων. Διότι τήν έποχήν 
έκείνην οί "Ομηροι καί οί Βιργίλιοι καί οί Σαΐξπηρ, 
ήσαν ιερωμένοι καί έγραφαν ’Ακολουθίας καί ίε- 
ράς Ώδάς. Ό  Μέγας Βάκων ήτο άπλοΰς καλόγερος 
όπως καί ό Μέντελ. Πρίν τήν έορτή διαβάζονται 
αί ΤΩραι τρίτη, έκτη καί έννάτη. Στήν έκτη ψάλ
λεται τό άκόλουθο δοξαστικό γεμάτο ποίηση καί 
θεολογία, έργο τού 'Ιερού Σωφρονίου, στό όποιο 
μιλάει ό 'Ιερός Ποταμός ’Ιορδάνης.
«Τί άναχαιτίζει σου τά ΰδατα, ώ ’Ιορδάνη; Τί άνα- 
μποδίζεις τό ρεΐθρον καί οΰ προβαίνεις τήν κατά 
φύσιν πορείαν; Ού δύναμαι φέρειν, φησί πύρ κατα- 
ναλίσκον. Έξίσταμαι καί φρίττω τήν άκραν συγκα- 
τάβασιν, ότι ούκ εϊσθα τόν καθαρόν άποπλύνειν, 
ούκ έμαθον τόν άναμάρτητον άποσμήχειν, άλλά τά 
ρερυπωμένα σκεύη έκκαθαίρειν. Άκάνθας φλέγειν 
με άμαρτημάτων διδάσκει ό έν έμοί βαπτιζόμενος 
Χριστός. Ό  ’Ιωάννης συμμαρτυρεΐ μοι ή φωνή τού 
λόγου βοά.«Ίδε ό άμνός τού Θεού, ό αϊρων τήν ά-
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ιαρτίαν τοΰ κόσμου. Αύτώ πιστοί βοήσωμεν. Ό  
έπιφανείς Θεός εις τήν έμήν σωτηρίαν, δόξα σοι». 
Φυσικά δέν μεταφράζεται. Ή  γλώσσα μας άκόμη 
δέν διαθέτει αυτές τις ικανότητες.

Γεμάτος ύψηλές έννοιες είναι καί ό δμνος τοϋ β' 
καθίσματος τής έορτής εις τό όποιον πάλιν έρωτά- 
ται ποιητικώτατα ό ’Ιορδάνης: «'Ιορδάνη ποταμέ, 
τί έθαμβήθης θεωρών; Τον ’Αθεώρητον γυμνόν εί
δα καί έφριξα, φησί» Καί πώς γάρ τούτον ούκ έμελ- 
λον φρΐξαι καί δΰναι; Οί Άγγελοι αύτοϋ όρώντες 
έφριξαν έξέστη ό ουρανός καί ή γη έτρόμαξε καί 
συνεστάλη θάλασσα καί πάντα τά ορατά καί τά αό
ρατα Χριστός έφάνη έν ’Ιορδάνη άγιάσαι τά ΰδατα» !!

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Έτσι όνομάζεται ό Αγιασμός τών ύδάτων τήν 
ήμέρα τών Φώτων. Μιά φορά τον χρόνο γίνεται καί 
γι’ αυτό έχει τόν πανηγυρικό χαρακτήρα πού όλοι 
γνωρίζουμε. Τελετουργεΐται στις ποτάμιες καί λιμ
ναίες πηγές ή στή θάλασσα. Καλείται Μέγας γιά 
τή σημασία πού έχει νά άναπαριστάνει τή βάπτιση 
τοϋ Κυρίου στον ’Ιορδάνη, πού σημαίνει τόν'άγια- 
σμόν όλης τής Φύσεως τών Ύδάτων.

Στήν άρχή ψάλλονται τά ώραιότατα τροπάρια 
«Φωνή Κυρίου έπί τών ύδάτων.... » «Σήμερον τών 
ύδάτων αγιάζεται ή Φύση κ.τ.λ.»Μετά τήν άνάγνωση 
τών προφητειών τοΰ ’Αποστόλου καί τοϋ Εόαγγε- 
λίου ό ιερέας παρακαλεΐ τό Θεό νά «καταπέμψη τοΐς 
ύδασι τήν καθαρκτικήν τής ύπερουσίου Τριάδος 
ένέργειαν, άναδείξει αύτό δώρον άγιασμοϋ, λυτή- 
ριον άμαρτημάτων καί ύδωρ άλλόμενον εις ζωήν 
αιώνιον».

Μετά διαβάζει μεγαλόφωνα τήν άμίμητη καί με
γαλόπρεπη εύχή τοΰ Σωφρονίου. «Τριάς ύπερού- 
σιε, ύπεράγαθε....» στήν όποια ύμνεΐ καί μεγαλύνει 
τόν Κύριον πού τρέμουν πασαι αί δυνάμεις.

Είς τήν άκολουθίαν αύτήν κάνει μεγάλην έντύ- 
πωσιν ή έπιμονή τών συντακτών της καί ιδιαίτερα 
τοΰ Σωφρονίου, Πατριάρχου, όπως είπαμε Ιεροσο
λύμων, είς τό νά ζητά άπό τόν Θεόν, δι’ άσυνή- 
θους είς διάρκειαν καί έξιλαστήριον πάθος ικεσίας 
τήν συγχώρησιν τών δικών του άμαρτιών ό ’Ανώ
τατος κληρικός πού προΐσταται τής τελετής. Ζη
τά καί έπιμένει, νά συγχωρηθοΰν πρώτα αί δικαί 
του άμαρτίαι καί πρός τόν σκοπόν αύτόν ταπεινώ
νεται έξομολογούμενος ένώπιον όλου τοΰ έκκλησι- 
άσματος ό Πατριάρχης, σαν όχι απλός άνθρωπος, 
άλλά ό έσχατος τών αμαρτωλών άνθρώπων. Αύτό 
ήταν τό πνεΰμα τών πρώτων χριστιανικών αιώνων, 
ίσοπεδωτικών ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ μέ πρώ
τον παράδειγμα τήν ταπείνωσιν τών μεγάλων άξιω- 
ματούχων τής ’Εκκλησίας. Δι’ αύτό καί άποτεινό- 
μενος πρός τόν Θεόν λέγει καί σήμερον καί θά λέ
γει μέχρι τής συντέλειας τών αιώνων. «Ύμνεΐ 
ό "Ηλιος. Δοξάζει ή Σελήνη. Υπακούει τό ΦΩΣ. 
Φρίττουν άβυσσοι. Δουλεύουν αί πηγαί καί προ
σκυνούν οί χοροί τών ’Αγγέλων». Μετά τήν άνά
γνωση τής άνεπανάληπτης σέ σύλληψη καί έκφρα
ση αύτής εύχής ό τελετουργών ιερωμένος ρίχνει 
στά νερά τό Σταυρό καί ψάλλει τό «Έν ’Ιορδάνη

βαπτιζομένου σου Κύριε__» Καί ραντίζει τό λαό
πού τόν περιβάλλει έξαγνισμένος πλέον μετά 
τήν τόσο παθητικήν ικεσίαν του πρός τόν Θεόν νά 
τόν συγχωρήση.

Ό  Αγιασμός αύτός φυλάσσεται στήν έκκλησία 
μόνον καί άπ’ αύτόν κοινωνοΰν οί γιά όποιοδήποτε 
λόγο κωλυόμενοι νά μεταβλάουν τών Άχράντων 
Μυστηρίων.

Ό  'Ιερός Χρυσόστομος μάς διέσωσε στήν «Μυ- 
ριόβιβλό» του ένα πολύ περίεργο έθιμο πού επικρα
τούσε στις ήμέρες του. Οί σύγχρονοί του ξεκινών
τας άπό τή διδασκαλία ότι κατά τήν γιορτή τών 
Φώτων αγιάζεται όλη ή Φύσις τών ύδάτων, έπήγαι- 
ναν στις πηγές, έπαιρναν νερό, καί σαν άγιασμένο 
πού ήταν γενικά τό έφύλαγαν στό σπίτι τους ένα, 
δυό καί τρία χρόνια. Τόσο συγκλονιστικό ήταν τό 
ιερό δέος πού ένέπνεε τούς χριστιανούς τής έποχής 
εκείνης τών όποιων τά συγγράμματα μάς φωτίζουν 
καί μάς τέρπουν σήμερα! ’Ελπίζουμε ότι στις Επι
κούρειες αύτές ήμέρες πού ζοΰμε, δέν βλάπτει έάν 
σκιαγραφήσουμε έστω καί άμυδρά «όσον ήδύ- 
νατο ή έν ύμΐν δύναμις» τήν ύπερκόσμια έποπτεία 
τών άΰλων δυνάμεων πάνω στούς άνθρώπους. ’Αλή
θεια φέρνει άθελα στό νοΰ καί τών πλέον άπιστων 
αύτός ό πάνδημος έοερτασμός, έστω καί άν οί πολ
λοί τό θεωρούν άπλώς ένα Θρησκευτικό Έθιμο, 
σπεύδουν άπό κάθε γωνίαν τής χριστιανικής γής 
νά παραστοΰν. Είς τήν Ρωσίαν τήν σημερινήν τήν 
άντίθεη καί ύλιστική δέν τολμάει κανένας νά δια- 
νοηθή νά άπαγορεόση στις δεκάδες έκατομμυρίων 
τών πιστών πού παρατάσσονται κατά μήκος τών 
όχθών τοΰ Βόλγα νά παρακολουθήσουν μέ κατά
νυξη τήν ιερή άκολουθία τοΰ Άγιασμοϋ καί νά 
έμβαφτίσουν οί ιερείς τά βρέφη πού έπήραν μαζί 
τους πρός τό σκοπό αύτό οί Ρωσίδες μητέρες. "Εθι
μο ιερό καί άκατάλυτο.

Αύτή τή χριστιανική μανία είχε ύπ’ δψιν του δ 
Λένιν καί άπαγορεύει κατά τόν αύστηρότερο τρόπο 
στό βιβλίο του «Σοσιαλισμός καί θρησκεία» κάθε 
άνάμιξη τοΰ Κόμματος στά θέματα τής θρησκείας. 
’Ισχυρίζεται ή Σοβιετία ότι δέν φοβάται τούς πά
νοπλους Δυτικούς, άλλά καί δέν σαρώνει τούς άο
πλους θρησκεύοντας πολίτες της. «Απαγορεύω, 
λέει ό Λένιν, πάσαν άνάμιξιν είς τά τής θρησκείας. 
Διαφορετικά δέν θά κάνωμεν τίποτε άλλο παρά νά 
σπαταλήσωμεν τάς δυνάμεις μας καί νά κινδυνεύ- 
σωμεν τήν νίκην είς τήν οικονομικήν καί πολιτικήν 
μάχην, χάριν γνωμών καί άνοησιών δλως δευτε- 
ρευούσης σημασίας. Αύταί θά πέσουν αύτομάτως 
δταν ή πάλη μαας στεφθή ύπό έπιτυχίας. (LENINE— 
SOSIALISME ΕΤ RELIGION σελ. 9 -  BIBLIO- - 
TREQUE LENINE.). Δικαιώνοντας τήν προφη
τείαν του οί Ρώσοι πλημμυρίζουν τούς ναούς καί 
κατακλύζουν κάθε Φώτα τις δχθες τοΰ Βόλγα........»
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Κ ο υ 6 ε ν  τ ο ϋ λε  ς ...

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Μ Η Ν Α  Λ Α Μ Π Ρ Ι Ν Ι Δ Η
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Εις τό τακτικό του χρονογράφημα, τής πρωινής Ραδιοφω
νικής Έφημερίδος τής Υ .ΕΝ .Ε .Δ . στάς 7.10' περίπου, πού θίγουν 
μεταξύ άλλων καί καυτά θέματα τής Ελληνικής ζωής, ό δημο
σιογράφος Μηνάς Λαμπρινίδής ήσχολήθη καί με ένα ενδιαφέρον 
θέμα, πού άπό ετών ταλαιπωρεί την χώραν, λόγω τής άσφαλείας 
ή τής έλλείψεως έπαρκοΰς διαφωτίσεως επί των κινδύνων πού 
άπειλοΰν τούς άπροσέκτους.

Μεταφέρομεν είς τάς στήλας μας τις «Κουβεντοϋλες» τοϋ 
Μηνά Λαμπρινίδη :

"Οταν γίνη τό δυστηχημα είναι πίά άργά. Οί 
προφυλάξεις πρέπει νά'παίρνωνται έγκαίρως.

Μέχρι πότε άραγε τά υπολείμ
ματα τώυ πολέμων θά βασανί
ζουν τή χώρα μας. Καί μέχρι πό
τε ή αμέλεια καί ή απροσεξία θά 
γίνωνται αφορμές νά χύνεται άδι
κα αθώο αίμα;

"Ας μοϋ συγχωρήσει ό ακροα
τής τήν τραγική πρωϊνή μας συ- 
ζήτησι, άλλ’ είναι κάποτε καιρός 
νά βλέπουμε τά πράγματα σο
βαρά, νά λέμε τά σύκα σύκα καί 
ή κουβεντούλα μας νά μήν εχη 
πάντα χιουμοριστική διάθεσι.
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Στο χωριό Τροπαιούχος τής 
Φλωρίνης ένας χωρικός πού έ- 
ξασκούσε τό επάγγελμα τού σι
δηρουργού ό Γεώργιος Νόστος 
είχε βρή πρίν άπό καιρό ένα πα
λαιό βλήμα πυροβολικού. Τό με
τέφερε στο σιδηρουργείο του καί 
τό έστησε σέ μιά γωνιά όπου τό 
χρησιμοποιούσε για  άμόνι. Ε π ά 
νω έκεϊ άκουμπούσε τά καφτά 
σίδερα καί τά σφυρηλατούσε γιά  
νά πάρουν τό σχήμα ποΰ ήθελε 

Μέχρι προχθές που τού έφεραν 
συγχωριανοί πελάτες του ενα 
σπασμένο γεωργικό εργαλείο γιά 
νά τό διόρθωση..
'Ο σιδηρουργός έβαλε τά δύο 
κομμάτια στη φωτιά καί τά χτύ
πησε. Κατόπιν πήρε τη μπουκά- 
κάλα τού οξυγόνου, φόρεσε τά  
γιαλιά καί άφού άκούμπησε στό 
άμόνι—βλήμα τό εργαλείο πού 
έπισκεύαζε άναψε τή γαλάζια φλό
γ α  γιά  νά τό όξυγονοκολλήση. 
Καθώς όμως προχωρούσε στή δου
λειά ή φλόγα τού οξυγόνου έγλυ- 
φε τό πρωτότυπο —άμόνι καί τό 
πύρωνε. 'Οπότε, σέ μιά στιγμή,

τό άμόνι έξερράγη μέ άποτέλεσμα 
νά κόψη τά πόδια τού παριστα- 
μένου στό σιδηρουργείο γυιού 
του, νά τραυματίση τον ίδιο τό 
σιδηρουργό, τό άλλο του παιδί 
κΓ έναν άτυχο χωρικό πού, κατά 
κακή σύμπτωση περνούσε έκείνη 
την ώραν μπρος ά π ’ τό μαγαζί 
τού άπερίσκεπτου σιδηρουργού.

Δεκαετίες έχουν περάσει άφ’ 
δτου έπαυσε νά βροντά τό κα
νόνι καί νά έκρύγνυνται τά βλή
ματα πάνω ά π’ τά ελληνικά χώ 
ματα. ΚΓ όμως άκόμα μερικά ά π ’ 
αυτά πού δέν έσκασαν τήν εποχή 
των πολέμων, τά βρίσκουν οί ά- 
γρότες, πού ξαναγύρισαν στή 
γή , γ ιά  νά καλλιεργήσουν τά 
χωράφια τους. ’Αντί νά τά πα
ραδώσουν στις άρμόδιες άρχές, 
σκέπτονται νά τά χρησιμοποιή
σουν καί νά τά μεταβάλουν όπως 
ό σιδηρουργός τού Τροπαιούχου 
σέ εργαλεία τής δουλειάς τους. 
’Εργαλεία που όπως άποδεικνύ- 
ωνται, δέν είναι παρά παγίδες 
θανάτου.

”Αν ό σιδηρουργός τού χωριού

Ά ν  έχετε καί σείς ένα τέτοιο 
χαριτωμένο άγοράκι, προστατεύ
ατε τήν υγεία καί άρτιμέλειάν του. 
Ό  Έλλην Χωροφύλαξ κάνει γι' 
αύτό ότι μπορεί.

τής Φλωρίνης άντί νά κάνη άμόνι 
τό βλήμα τό είχε παραδόσει σέ 
κάποιον πυροτεχνουργό τού Στρα
τού σήμερα Θά ήταν ολόγερο, 
Αύτός καί τά παιδιά του. Δέν θά 
νοσηλεύονταν, γ ιά  νά βγούν άνά- 
πηροι, ά π ’ τό Γενικό Νοσκομεΐο 
τής Φλωρίνης.

Δέν είναι αργά καί τώρα άκό- 
μη, έπειτα άπό τόσα χρόνια ει
ρηνικής διαβιώσεως οί δάσκαλοι 
στά σχολεία, οί ιερείς στό έκκλη- 
σίασμα, οί πρόεδροι στις Κοινό
τητες καί γενικά όλοι όσοι μπο
ρούν νά έπιστήσουν τήν προσο
χή σέ παιδιά καί ένήλικες, σ’ 
άγόρια καί κορίτσια, σέ μορφω
μένους καί άπλοϋς ανθρώπους τού 
Λαού, στόν κίνδυνο ποΰ διατρέ
χουν άπό έγκαταλελειμμένα πυρο- 
μαχικά, ή νάρκες που τις ξέθαψε 
κάποια νεροποντή γιά  τούς κιν
δύνους πού τούς περιμένουν άν 
επιχειρήσουν νά παίξουν ή νά 
χρησιμοποιήσουν τό πολεμικό ό
πλο παραβλέποντας τον κίνδυνο 
πού έχει κρυμμένο στά έκρηκτι- 
κά σπλάχνα του. Είναι τούλά- 
χιστον άμαρτία όταν ζωογόνος 
ύψώνεται πάνω ά π’ τήν Ελλη
νική γή  ό ήλιος τής άναδημιουρ- 
γίας καί τής ειρηνικής προσπά
θειας, τής γαλήνης καί τής εύτυ- 
χίας, νά κινδυνεύουμε καί νά άπει- 
λούμε καί των άλλων τήν ζωή, μέ 
άπερισκεψίες γιά  ένα άμφίβολο 
κέρδος, ή γιά  επιπόλαιο παι
γνίδι !.......

Σ Η Μ . Ε ίχ ε  γ ρ α φ ή  τό χρ ο νο γρ ά φ η μ α  δ τα ν , άπό  
κ α κ ή  τ ύ χ η ,  τή ν  ϊδ ια  μ έρ α  ά ν η γγέλ θ η σ α ν  σ τό  α σ τυ ν ο 
μ ικ ό  δ ε λ τ ίο  δνό α κ ό μ η  π α ρ ό μ ο ια  δ υ σ τυ χ ή μ α τα , μ έ  
τρ α γ ικ ο ύ ς  ήρω ες π α ιδ ιά . Τό ένα σ '  ε π α ρ χ ία  τό  δ εύ - 0,
τερο  σ τ ά  π ρ ο ά σ τ ια  τώ ν  'Α θ η νώ ν  οπού  ό μ ε γ α λ ύ τ ε 
ρος ί κ  τώ ν  θ υ μ ά τω ν  ( δω δεκάχρονο  ά γό ρ ι)  καθώ ς χ τ υ 
π ο ύ σ ε  ενα β λ ή μ α , φ ώ να ξε σ το υ ς  άλλους τ ή ς  σ υ ντρ ο 
φ ιά ς  το υ , «νά  π έσ ο υν  κ ά τω » . Α ΰ τ ό  δ μ ω ς  δέν το ύ ς  
έσ ω σ ε . . . . ”Ισ ω ς  νά βοηθ ήσ η  ή ε ν τα τ ικ ή  δ ια φ ώ τισ η .

-
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Υπηρεσι ακά  Θ έ μ α τ α

ΣΥ Ν Τ Α Ξ ΙΟ ΔΟ Τ Ε ΙΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Η.  Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
'Ανθυπομοιράρχου

—Τό συνταξιοδοτικόν θέμα ύπήρξεν ανέκαθεν έν έκ τω ν πλέον 
άκανθωδών ζητημάτω ν , δτινα Α ντιμετωπίζουν ή τε Δημοσία  
Διοίκησις καί οί ένδιαφερόμενοι δνδρες τής Χ ω ροφ υλακής. 
Βασικόν έν προκειμένω νομοθέτημα είναι ό Α. Ν.  1854)1951, ή 
άνάγκη όμως έξακριβώσεως τώ ν δεδομένων τώ ν διαφόρων 
περιπτώσεων ύ φ ’ ας διατελεΐ έκάστη συνταΕιοδοτική περίπτωσι 
έπέβαλε τήν έκδοσιν διαφόρων συμπληρωματικών ή τροποποιη- 
τικώ ν τοιούτω ν , ώς καί συναφ ώ ν γνωμοδοτήσεων κ .λ .π . , 
καταστάντος οΰτω τοΰ δλου θέματος πολυσχιδούς καί π ολυ - 
π λόκ ου .
—Τά έν τή παρούση διατριβή έκτιθέμενα έρείδονται είς τάς μέχρι 
τοΰδε έκδοθείσας νομικός διατάξεις, έρμηνείας κ .λ .π . , έπί τό 
άπλούστερον δέ άποφ εύγεται ή άπαρίθμησις άπασών τούτω ν. 
Έ πελέγησαν τά ουσιωδέστερα σημεία τοΰ δλου αντικειμένου , 
είς τρόπον ώστε οί άνδρες τής Χ ω ρ)κής νά καταστώ σι, τουλά
χιστον στοιχειω δώ ς, γνώ σται τώ ν συνταξιοδοτικών των δι
καιωμάτων . Οΰτω αναπτύσσονται αί προϋποθέσεις αΐτινες δέον 
δπως συντρέχω σιν ίνα δικαιωθή τις συντά ξεω ς, ό τρόπος υπο
λογισμού τής συντάξεως , αί βασικαί συντάξιμοι ύπηρεσίαι καί 
τά χρονικά διαστήματα δτινα υπολογίζονται έν διπλασιασμό).

1 Δ ι κ α ί ω μ α  ε ί ς  σ ύ ν 
τ α ξ ι ν :  Ό  Στρατιωτικός τής
Χωροφυλακής δικαιούται είς Ισό
βιον σύνταξιν έκ τοΰ Δημοσίου 
Ταμείου, έάν συντρέχουσιν αί κά
τωθι προϋποθέσεις:

α. Έάν άπομακρυνθή όπιοσδή- 
ποτε τών τάξεων τοΰ Σώματος καί 
έχει 25ετή τούλάχιστον συντάξι
μον υπηρεσίαν, έξ ής πλήρη 
15ετή πραγματικήν τοιαύτην.

β. Έάν άπομακρυνθή τοΰ Σώμα
τος ώς καταληφθείς υπό τοΰ όρίου 
ήλικίας καί εχει 15ετή τουλάχιστον 
συντάξιμον υπηρεσίαν, έξ ής πλήρη 
ΙΟετή πραγματ κήν, έφ’ όσον άμέ- 
σως πρό τής καταλήψεως ύπό τοΰ 
όρίου ήλικίας έχη πλήρη 3ετή 
συνεχή πραγματικήν στρατιωτικήν 
όπηρεσίαν.

γ. Έάν άπομακρυνθή τοΰ Σώμα
τος άκουσίως αύτοΰ καί έχει 15ετή 
τούλάχιστον συντάξιμον υπηρεσί
αν, έξ ής πλήρη ΙΟετή πραγματικήν 
στρατιωτικήν τοιαύτην.

Ό  άπομακρυνόμενος λόγιο γά
μου τελεσθέντος άνευ άδειας τής 
προϊσταμένης του ’Αρχής θεωρεί
ται ώς έκουσίως απομακρυνθείς. 
Οΰτω, είς τήν περίπτωσιν ταύτην, 
ίνα δικαιωθή συντάξεως άπαιτεϊ 
ται ό έν έδαφίιρ α' χρόνος.

δ. Έάν άπομακρυνθή τοΰ Σώμα
τος λόγιο σωματικής ή διανοητι
κής άνικανότητος μή όφειλομένης 
είς τήν υπηρεσίαν, βεβαιουμένης 
κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας δια
τάξεις καί έχει 15ετή τούλάχιστον 
συντάξιμον υπηρεσίαν, έξ ής πλή
ρη ΙΟετή πραγματικήν τοιαύτην.

ε. Έάν άπομακρυνθή όπιοσδή- 
ποτε τών τάξεων ώς καταστάς σω- 
ματικώς ή διανοητικώς ανίκανος, 
συνεπείς τραύματος ή νοσήματος 
προελθόντος προδήλως καί άναμ- 
φισβητήτως έξ αιτίας τής υπηρε
σίας. Αί συνέπειαι τοΰ τραύματος 
ή τοΰ νοσήματος παρέχουσι δικαί
ωμα είς σύνταξιν καί αν έξεδηλώ- 
θησαν έντός έξαμήνου τό βραδύ- 
τερον άπό τής πρώτης μετά τό 
πάθημα άπομακρύνσεως τοΰ Στρα- 
τιιοτικοΰ έκ τών τάξεων.

Έν ούδεμια περιπτώσει δύνανται 
νά θειορηθώσιν ώς προελθόντα έξ 
αίτιας τής υπηρεσίας χρόνια νοσή
ματα, άτινα έξεδηλώθησαν έντός 
έτους άπό τής κατατάξειος τοΰ 
στρατιωτικοΰ.

Ώ ς σχετιζσμένη πρός τήν ύπη-
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ρεσίαν λογίζεται καί ή μετακίνη- 
σις τοΟ στρατιωτικοϋ είτε λόγφ 
άδειας, είτε προς επιστροφήν εις 
τήν έστίαν του μετά τήν εκ των 
τάξεων άπόλυσίν του καί έντός 
μηνός άπό ταύτης.

Άποδεικνυομένου δτι υπάρχει 
πρός τό πάθημα βαρύ πταίσμα τοΰ 
στρατιωτικού δέν γεναται δικαίω
μα εις σύνταξιν.

στ. Θανόντος τοΰ στρατιωτικού 
τής Χωροφυλακής, δικαίωμα εις 
σύνταξιν έκ τοΰ Δημοσίου έχουσι, 
τά πρόσωπα τής Ιδίας ή πατρικής 
οικογένειας του, υπό τάς λεπτομε
ρείς διακρίσεις των άρθρων 31 καί 
32 τοΰ Α.Ν. 1854]1951.

2. Σ υ ν τ ά ξ ι μ ο ς  μ ι σ θ ό  ς— 
υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  σ υ ν τ ά ξ ε ω ς :

α. 'Ως μισθός, έπί τή βάσει τοΰ 
όποίου, κανονίζεται ή σύνταξις, 
λαμβάνεται ποσοστόν έπί τοΰ μη
νιαίου .μισθού ένεργείας τοΰ όρι- 
ζομένου ύπό των έκάστοτε ίσχυ- 
ουσών διατάξεων καί άνήκοντος 
εις τόν βαθμόν δν έφερεν, άμα δέ 
καί ύφ’ δν έμισθοδοτεΐτο ό στρα
τιωτικός κατά τήν έξοδόν του έκ 
"τής υπηρεσίας. νΗδη τό ποσοστόν 
τοΰτο, βάσει τοΰ όποίου κανονίζε
ται ή σύνταξις τοΰ στρατιωτικοϋ, 
όρίζεται εις τά 80ο]ο τοΰ συνόλου 
των, κάτωθι έν έδαφίφ β', άναφε- 
ρομένων άπολαυών.

β. Διά τήν έφαρμογήν τοΰ προ
ηγουμένου έδαφίου, ως μισθός 
νοείται ό έκάστοτε βασικός μι
σθός ένεργείας μετά τής προσαυ- 
ξήσεως λόγω εύδοκίμου παραμο
νής καί τής τοιαύτης λόγφ πολυε
τούς υπηρεσίας. Οϋτω, εις τούς 
Χωρ]κας καί Ύπεν]ρχας τούς έξερ- 
χομένους τοΰ Σώματος λόγω σω
ματικής άνικανότητος ή καταλή- 
ψεώς των ύπό τοΰ όρίου ήλικίας 
καί προαγομένοος έπί ένα μήνα 
είς τόν άνώτερον βαθμόν, κατ’ 
έφαρμογήν τοΰ άρθρου 36 Ν.Δ. 
974] 1971, άπονέμεται σύνταξις τοΰ, 
δν έκτήσαντο, βαθμού (Υπενωμο
τάρχου ή Ενωμοτάρχου, άντιστοί- 
χως). Ό  άπονεμόμενος άποστρα- 
τευτικός βαθμός, ούδεμίαν συν- 
ταξιοδοτικήν έπίδρασιν άσκεϊ.

γ. Ή  σύνταξις των στρατιωτικών 
Χωροφυλακής κανονίζεται βάσει 
των έτών πραγματικής συνταξίμου 
υπηρεσίας, ώς άκολούθως:
— Μέχρι 25 έτών υπηρεσία υπο
λογίζεται έτος καί πεντηκοστόν. 
Άπό 26—30, έτος καί 2 πεντηκο

στά καί άπό 31—35, έτος καί 3 
πεντηκοστά, ήτοι:

25 έτη 25]50, 26 έτη 27]50, 27 
έτη 29]50, 28 έτη 31]50, 29 έτη 
33]50, 30 έτη 35]50, 31 έτη 38]50, 
32 έτη 41]50, 33 έτη 44]50, 34 έτη 
47]50, 35 έτη 50]50. (Σύνολον 
συνταξίμου μισθού).
— Διά τούς συμπληρώσαντας 20ε- 
τή συντάξιμον υπηρεσίαν μονίμους 
Άνθ]στάς καί Όπλίτας, ή σύντα
ξις προσαυξάνεται κατά 10]50 τοΰ 
συνταξίμου μισθού των.
— Ά ν διπλασιάσωμεν τά πεντη
κοστά καί τό έξευρεθέν ποσόν 
πολλαπλασιάσωμεν μέ τό 80, θά 
έχωμεν τό ποσοστόν έπί τοΰ μη
νιαίου μισθού ένεργείας εις χιλιο
στά. Πρός υπολογισμόν τοΰ ποσού 
τής συντάξεως, θά πολλαπλασιά- 
σωμεν τά ώς άνω χιλιοστά μέ τό 
ποσόν τοΰ μηνιαίου μισθοΰ, ήτοι 
τοΰ άθροίσματος βασικοΰ μισθοΰ+ 
εύδόκιμον+πολυετία.

δ. Διά τούς έξερχομένους τής 
υπηρεσίας, συνεπεία νόσου ή τραύ
ματος προελθόντος προδήλως καί 
άναμφισβητήτως έ.ξ αιτίας τής ύ- 
πηρεσίας, ή σύνταξις κανονίζεται 
έπί τή βάσει τοΰ ποσοστοΰ άνικα
νότητος τοΰ παθόντος καί τοΰ 
συνταξίμου μισθοΰ (άθροισμα Β.Μ. 
+εύδόκιμον-)-πολυετία X 80 X τό 
ποσοστόν άνικανότητος).
— Ποσοστόν άνικανότητος έλασ- 
σον τοΰ 25ο]ο δέν παρέχει δικαίω
μα συντάξεως. Ά ν  ή σύνταξις, ή 
έκ τών έτών υπηρεσίας προκύπτου- 
σα, είναι άνωτέρα τής τοιαύτης 
τής άναλογούσης είς τό ποστόν 
άνικανότητος, καταβάλλεται ή μεί- 
ζων αΰτη σύνταξις.

— Οί ούτως έξερχόμενοι δικαιούν
ται, σύν τή συντάξει καί μηνιαΐον 
προσωπικόν καί άμεταβίβαστον 
έπίδομα, άναλόγως τοΰ βαθμού 
μειώσεως τής πρός έργασίαν ικα
νότητάς των, ώς κάτωθι:

Άνικανότης 25ο]ο έως 45ο]ο 
δραχμαί 329, άνικανότης 50ο]ο 
έως 55ο]ο δραχμαί 393, άνικανότης 
60ο]ο έως 65ο]ο (ώς είς τό προηγού- 
μενον παράδειγμα) δραχμαί 489, 
άνικανότης 70ο]ο έως 75ο]ο δρα
χμαί 661, άνικανότης 80ο]ο έως 
95ο]ο δραχμαί 819, άνικανότης 
100ο]ο δραχμαί 1.045.

Τά ποσά ταΰτα είναι μεταβλητά, 
παρατίθενται δέ ώς έχουν σήμερον.
— Τό, κατά τά άνωτέρω, προσω
πικόν καί άμεταβίβαστον έπίδομα

νόσου, προσαυξάνεται κατά 50ο]ο- 
έφ’ δσον πρόκειται περί συντα- 
ξιοδοτουμένου ένεκα φυματιώσεως 
ή νοσήματος φυματιώδους φύσεως 
ή περί ύποστάντος μείωσιν τής 
πρός έργασίαν ίκανότητός του 
80ο]ο καί άνω, άμα δέ καί μή δυ- 
ναμένου, κατά γνωμάτευσιν τής 
Α.Σ.Υ.Ε., νά έκτελέση τάς στοι
χειώδεις αύτοΰ άνάγκας άνευ τής 
βοήθειας τρίτου προσώπου. 'Υπό 
τάς αύτάς προϋποθέσεις παρέχον
ται τά έν λόγω έπιδόματα καί δταν 
ή σύνταξις κανονίζεται βάσει τής 
συνταξίμου υπηρεσίας τοΰ παθόν
τος, ώς μείζων.

— Οί έξερχόμενοι τής 'Υπηρεσίας 
ένεκα σωματικής ή διανοητικής 
άνικανότητος ΜΗ όφειλομένης είς 
τήν υπηρεσίαν καί δικαιούμενοι 
συντάξεως, δικαιούνται, έφ’ δσον 
ό καθορισθείς βαθμός άνικανότη- 
τός των είναι 25ο]ο καί άνω, σύν 
τή συντάξει τή προκυπτούση έκ 
τών έτών υπηρεσίας των καί μη
νιαίου προσωπικού καί άμεταβι- 
βάστου έπιδόματος, άνερχομένου 
είς τό ήμισυ τών ϋπερθεν παρατι- 
θεμένων ποσών.

3. Σ υ ν τ ά ξ ι μ ο ς  ' Υ π η ρ ε 
σ ί α :

α. Αί συντάξιμοι Ύπηρεοίαι 
τών ύπαγομένων είς τάς περί Στρα
τιωτικών συντάξεων διατάξεις, δια- 
κρίνονται είς πραγματικός καί πλα
σματικός τοιαύτας. Πραγματική 
συντάξιμος 'Υπηρεσία είναι ή πρά
γματι παρεχόμενη, πλασματική δέ 
ή πλάσματι τοΰ Νόμου θεωρουμένη 
ώς συντάξιμος.

β. Θεωρείται συντάξιμος χρό
νος πραγματικής υπηρεσίας, ό χρό
νος πάσης άδειας κανονικής, έκ- 
παιδευτικής ή άναρρωτικής, ώς 
καί ό· χρόνος διαθεσιμότητος, έφ’ 
δσον δέν όφείλεται είς άξιόποινον 
πράξιν ή πειθαρχικόν παράπτωμα, 
δι’ ά έπηκολούθησεν έξοδος έκ 
τοΰ Σώματος ή μετάθεσις είς άργίαν 
δι’ άπολύσεως. Ωσαύτως ό χρόνος 
τής άργίας διά πρόσκαιρου παύ- 
σεως, έφ’ δσον δέν υπερβαίνει τούς 
εξ (6) μήνας. Διευκρινίζεται ένταΰ- 
θα δτι δέν άναγνωρίζεται ώς συντά
ξιμος ό χρόνος τής άορίστου άδει
ας, κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 
17-4-1941 έως 18-4-1942, περί ής 
τό άρθρον 51 τοΰ Ν.Δ. 4101 ] 1960, 
έπί τώ λόγω δτι ή διάταξις αυτή 
δέν περιεβλήθη τόν τύπον τοΰ 
άρθρου 57 τοΰ προϊσχύσαντος Συν



τάγματος, παρά καί τήν αντίθετον 
ύπ’ άριθ. 1373]24-12-1957 γνωμο- 
δότησιν τοϋ Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους.

γ. Δέν θεωρείται συντάξιμος ό 
χρόνος τής παρανόμου άπουσίας 
καί τής λιποταξίας, ό χρόνος τής 
παρ’ οίουδήποτε δικαστηρίου κα- 
ταγνωσθείσης ποινής, καθ’ ό διά
στημα καί έφ’ όσον έξετίθη, ό χρό
νος τής'άργίας δι’ άπολύσεως, 
ώς καί ό χρόνος τής δραστικής 
προφυλακίσεως, έκτος αν έπηκο- 
λούθησε ταύτης άθώωσις ή απαλ
λαγή, όπότε ό χρόνος οότος θεω
ρείται ώς τοιοΰτος πραγματικής 
συνταξίμου υπηρεσίας.

δ. Δέν υπολογίζεται ώς συντά
ξιμος ό χρόνος οίασδήποτε υπη
ρεσίας άν έχρησίμευσε ή θέλει 
χρησιμεύσει κατά Νόμον πρός 
άπόκτησιν δικαιώματος συντάξεως, 
ώς Δημοτικού ή Κοινοτικού 'Υπαλ
λήλου ή 'Υπαλλήλου ’Οργανισμού 
Δημοσίου Δικαίου έν γένει, ’Επι- 
χειρήσεως Κοινής Ώφελείας, ή 
Τραπέζης ή ’Ανωνύμου Εταιρείας 
ή αν, δκχ τόν χρόνον τούτον, κατε- 
βλήθη κατά- τήν άπομάκρυνσιν 
τού Στρατιωτικού έφ’ άπαξ άπο- 
ζημίωσις; ή χρηματική άμοιβή. 
'Ωσαύτως δέν λογίζεται ώς συντά
ξιμος ό πέραν τής συμπληρώσεως 
τού ορίου ήλικίας διανυθείς χρό
νος υπηρεσίας.

ε. Κατωτέρω παρατίθενται προϋ- 
πηρεσίαι τινές, αΐτινες λογίζονται 
ώς πραγματικοί συντάξιμοι, έκ 
τών πλέον πιθανών διά τούς σή
μερον ύπηρετοΰντας:

(1) Πάσα προϋπηρεσία εις άνε- 
γνωρισμένας Μονάδας τού Στρα
τού Ξηρας, τής Θαλάσσης, τήν 
Πολεμικήν ’Αεροπορίαν, τήν Χω
ροφυλακήν, τό Λιμενικόν Σώμα 
καί τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων (μή 
συμπεριλαμβανομένων —σήμερον 
—τών Ε Α Ο  — Ε Δ Ε Σ  καί 
τών Δημοσυντηρήτων Ταγμάτων
Εθνοφυλακής ’Αμύνης).

(2) Ό  χρόνος τής έν τοϊς Στρα- 
τιωτικοΐς Σχολείοις ήμεδαπής ή 
αλλοδαπής μαθητείας τού Στρα
τιωτικού άπό τής συμπληρώσεως 
τού 15ου έτους τής ήλικίας αυτού.

(3) 'Ο χρόνος πάσης συνταξίμου 
Δημοσίας Πολιτικής Υπηρεσίας. 
Τό συντάξιμον τής τοιαύτης υπη
ρεσίας κρίνεται κατά τάς, περί 
Συντάξεων τών Πολιτικών Υπαλ
λήλων, διατάξεις.

(4) 'Ο χρόνος καθ’ δν ’Αξιωμα
τικοί καί Άνθ]σταϊ -τού Στρατού 
Ξηρας καί τής*Χωροφυλακής, διε-

τέλεσαν έν Μέση ’Ανατολή, κατά 
τήν χρονικήν περίοδον 1942—1944 
έν διαθεσιμότητι, αύτεπαγγέλτφ 
άποστρατεία, άργία δι’ άπολύσεως, 
άποτάξει ή καταδικία, συνεπεία 
άποφάσεων στρατοδικείων Μέσης 
’Ανατολής, έφ’ όσον οδτοι άποκα- 
τεστάθησαν μεταγενεστέρως καί 
περιελήφθησαν εις τά όριστικά 
μόνιμα έν ένεργεία στελέχη τού 
Στρατού καί τής Χωροφυλακής.

στ. Ή  υπηρεσία υπολογίζεται 
άπό τής χρονολογίας τής κατατά- 
ξεως τού Στρατιωτικού τής Χωρο
φυλακής μέχρι τής άπομακρύν- 
σεως έκ τής υπηρεσίας ή μέχρι 
τού θανάτου αυτού ή τής καταλή- 
ψεώς του ύπό τού ορίου ήλικίας. 
'Η άπομάκρυνσις τού Στρατιωτι
κού, λογίζεται γενομένη 15 ήμέρας 
άπό τής χρονολογίας τού Φύλλου 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, εις 
6 έδημοσιεύθη ή σχετική διοικη
τική πραξις. Τό κατά συγκεφαλαί- 
ωσιν τού συνταξίμου χρόνου έλατ- 
τον τών 12 μηνών διάστημα, λογί
ζεται πλήρες έτος, έάν είναι του
λάχιστον ίσον πρός έξ (6) μήνας.

ζ. Κρίνεται σκόπιμον ένταΰθα 
όπως τονισθή ή ύποχρέωσις τών 
άνδρών Χωροφυλακής, οΐτινες έ- 
χουσιν προϋπηρεσίαν τινά άνα- 
•γνωριζομένην ώς συντάξιμον, κατά 
τά έκτεθέντα, πρός υποβολήν έγ- 
καίρως, διά τών Προϊσταμένων 
των 'Υπηρεσιών, εις τήν Διεύθυν- 
σιν Στρατολογίας]Α.Χ. τών κατά 
Νόμον άναγκαιούντων έπισήμων 
στοιχείων, ΐνα καταχωρισθώσιν αί 
προϋπηρεσίαι των αδται εις τήν 
ατομικήν των μερίδα.

4. Χ ρ ό ν ο ι  υ π η ρ ε σ ί α ς  
υ π ο λ ο γ ι ζ ό μ ε ν ο ι  έν  δ ι 
π λ α σ ι α σ μ ό ) :

α. Τά χρονικά διαστήματα υπη
ρεσίας τών Στρατιωτικών Χωρο
φυλακής, άτινα υπολογίζονται έν 
διπλασιασμό) είναι τά κάτωθι:

(1) Ό  χρόνος υπηρεσίας των, 
διαρκούσης τής έμπολέμου κατα- 
στάσεως τού Κράτους, έφ’ όσον 
διηνύθη εις τήν Ζώνην των ’Επι
χειρήσεων, ώςαΰτη θά καθορίζηται 
ύπό τού ’Αρχιστρατήγου, συμφώ- 
νως πρός τάς άπαιτήσεις τού πο
λέμου.

(2) Ό  χρόνος τής έμπολέμου 
Στρατιωτικής υπηρεσίας, τών υπη- 
ρετησάντων εις τό Στράτευμα κατά 
τούς μέχρι σήμερον πολέμους, ό 
μή συμπίπτων πρός διαθεσιμότητα 
ή άργίαν διά πρόσκαιρου παύσεως, 
όπουδήποτε καί άν διηνύθη ουτος. 
Ή  έμπόλεμος κατάστασις άρξαμέ-

νη τήν 28-10-1940, θεωρείται λή- 
ξασα τήν 1-5-1941.

(3) Ό  χρόνος καθ’ δν διετέλεσαν 
οδτοι έν τή Ζώνη τών ’Επιχειρή
σεων μετασχόντες τού, κατά τόν 
κομμού νιστοσυμμοριτών, άγόινος. 
Ό  χρόνος υπηρεσίας ένός έκάστου 
έν τή Ζώνη τών ’Επιχειρήσεων, 
βεβαιούται παρά τής Διευθύνσεως 
Στρατολογίας]Α. Χωροφυλακής. Ή  
διάρκεια τού άγώνος, κατά τών 
κομμουνιστοσυμμοριτών ορίζεται 
άπό 1-4-1946 μέχρι 31-10-1949.

(4) Ό  χρόνος καθ’ δν διετέλεσαν 
έν αιχμαλωσία έκ πολεμικών έπι- 
χειρήσεων, έάν δέν ύπάρχουσιν 
στοιχεία ότι οδτοι δέν έξεπλήρω- 
σαν τό καθήκον των.

(5) Μετέσχον τής μάχης τής 
Κρήτης—ήτις διήρκεσε μέχρι τής 
29-5-1941—ή Στρατιωτικών Μο
νάδων καί 'Υπηρεσιών συγκροτη- 
θεισών έν Μ. ’Ανατολή διά τόν 
μέχρι τής 12-10-1944 χρόνον ή 
άνεγνωρισμένων ’Εθνικών Άνταρ- 
ρτικών 'Ομάδων ’Αντιστάσεως (ό- 
ράτε διευκρίνισιν παρ. 3, έδάφ. ε", 
ύποπαρ. I), κατά τήν διάρκειαν τής 
ύπό τού έχθρού κατοχής τής Χώ
ρας, ώς ένοπλα μέλη τών ομάδων 
τούτων. Ό  χρόνος υπηρεσίας έν 
τώ' Τερφ Λάχω παρασχεθείσης 
μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Ε λ 
λάδος, λογίζεται ηύξημένος, έφ’ 
όσον ή Μονάς αυτή συγκροτη- 
θεΐσα έν Μ. ’Ανατολή διεξήγαγε 
κατά τόν χρόνον τούτον έπιχει- 
ρήσεις. Ή  ύπηρεσία έν Μ. ’Ανα
τολή υπολογίζεται ηύξημένη μό
νον έφ’ όσον άποδεικνύεται ή 
συμμετοχή εις πολεμικός έπιχει- 
ρήσεις.

(6) Υπηρέτησαν εις τά Σώματα 
’Ασφαλείας έν Έλλάδι συμπερι
λαμβανομένου καί τού Πυροσβε
στικού Σώματος, άπό 2-5-1941 μέ
χρι 1-5-1943 (Συντόμως προβλέ- 
πεται ή έπέκτασις τού χρόνου 
τούτου μέχρι τής 31-12-1944).

(7) Διετέλεσαν έν φυλακίσει, 
αίχμαλωσίμ ή όμηρία συλληφθέν- 
τες ύπό τών ’Αρχών Κατοχής κατά 
τήν περίοδον 1941—1945, λόγφ 
τής έθνικής των δράσεως ή τής 
ιδιότητάς των ώς στρατιωτικών.

β. Ό  κατά τά άνωτέρω έν προσ
αυξήσει ύπολογιζόμενος χρόνος 
ύπηρεσίας, λογίζεται ώς χρόνος 
πραγματικής συνταξίμου τοιαύτης. 
’Εν ούδεμια περιπτώσει δύναται 
νά ύπολογισθή έν διπλασιασμφ 
ό συμπίπτων πρός περίοδον πολέ
μου ή έπιστρατεύσεως έκτος ύπη
ρεσίας χρόνος ό πλάσματι τού



Νόμου θεωρηθείς ώς χρόνος πρα
γματικής υπηρεσίας (π.χ. ό χρόνος 
των άπομακρυνθέντων ή διαγρα- 
φέντων λόγιο λιποταξίας διαρκού- 
σης τής ύπό ξένων στρατευμάτων 
κατοχής τής Χώρας καί έπανελ- 
θόντων όπωσδήποτε εις τάς τάξεις 
μέχρι τέλους Αΰγούστου 1946— 
Ν.Δ. 1886] 1949).

*
Παράδειγμα Ιον. Χωροφύλαξ έτών 24 

καί άνω. Βασικός μισθός =  3.655, εύ- 
δόκιμον 40ο]ο =  1.462, πολυετία 22ο]ο 
=  805. Σύνολον μισθού ένεργείας 3.655 
1.462-j- 805 =  5.922. Έχει πραγματι
κήν υπηρεσίαν έν τφ Σώματι κτη 25, 
μήνα 1, ημέρας 28 καί τοιαύτην έν τή 
Ζώνη Επιχειρήσεων έτη 2, μήνας 5, 
ήμέρας 2. Ούτος έχει πραγματικήν 
συντάξιμον υπηρεσίαν έτη 27, μήνας 
7, ήτοι 28 έτη (έφ’ όσον, ώς περαιτέρω 
έκτίθεται, τό κατά συγκεφαλαίωσιν τού 
συνταξίμου χρόνου έλαττον τών 12 μηνών 
διάστημα λογίζεται πλήρες έτος, έάν 
είναι τούλάχιστον ίσον πρός έξ (6) μή
νας). Τά έτη ταΰτα (28) τής συνολικής 
συνταξίμου ύπηρεσίας, αντιστοιχούν εις 
31]50, άτινα προσαυξανόμενα κατά 10)50 
ώς ανωτέρω, ανέρχονται είς 41]50. Κατά 
τόν έκτεθέντα τρόπον θά εχωμεν 41X2=

82X80 =  656)1000. Μισθός ένεργείας 
5.922X656 3.884,832 καί κατά στρογ- 
γυλοποίησιν είς τήν έπομένην πεντάδα 
=σύνταξις έκ τού Δημοσίου δραχμαί 
3.885.

—Τό αύτό θά άνεύρωμεν, κατ’ έπαλή- 
θευσιν, άν τό άνωτέρω συνολικόν μισθόν 
ένεργείας(5.922) πολλαπλασιάσωμεν μέ τό 
τό 80, τό γινόμενον δέ διαιρέσωμεν μέ τό 
50, ότε θά άνεύρωμεν τό ΰψος τού ένός 
πεντηκοστού. ’Ακολούθως θά πολλαπλα- 
σιάσωμεν τήν τιμήν ταύτην τού πεντη
κοστού έπί τό 41 (τά συνολικά πεντη
κοστά τού παραδείγματος.

—Τό άνωτέρω ποσόν τής συντάξεως 
έκ τού Δημοσίου, προσαυξάνεται κατά 
τά άντίστοιχα ποσά τών μερισμάτων, 
άτινα παρέχονται ύπό τών Μ.Τ.Σ. καί 
Ε.Τ. Χωρ]κής.

*
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καί άνω, κρίνεται ανίκανος διά τήν 
ύπηρεσίαν τής Χωροφυλακής, ότε προά- 
γεται έπί ένα μήνα είς τόν βαθμόν τού 
'Υπενωμοτάρχου καί άκολούθως άπολύε- 
ται τού Σώμα ος. Ένεργουμένης τής 
ειδικής διαδικασίας, ήτις προβλέπεται 
έν προκειμένη) (άρθρον 51 Α.Ν. 1854)51) 
κρίνεται τελικώς ότι ή νόσος ή τό τραύμα, 
ών ένεκεν έξήλθεν τού Σώματος, προήλ
θε προδήλως καί άναμφισβητήτως έξ

αιτίας τής ύπηρεσίας—ποσοστόν άνι- 
κανότητος 60ο]ο. Πρός άνεύρεσιν τού 
ύψους τής δικαιουμένης παρ’ αύτού συν
τάξεως, θά πολλαπλασιάσωμεν τό άθροι
σμα Β. Μ. -)- εύδόκιμον +  πολυετία (Ύπε- 
νωμοτάρχου) έπί τό 80, τό δέ γινόμενον 
(όπερ συνιστδ τόν συντάξιμον μισθόν) 
έπί τό, κατά τά άνω, ποσοστόν άνικανό- 
τητος, ώς άκολούθως : Β. Μ. =  4.140, 
πολυετία 22ο]ο=911, εύδόκιμον 40ο]ο= 
1.656. Σύνολον μισθού ένεργείας 6.707 
Χ80 =  5.365,60X60 =  σύνταξις Δη
μοσίου δραχμαί 3.219,36, ήτις θά προ- 
σαυξηθή κατά τό ποσόν τών δραχμών 
489, είς ό άνέρχεται ( μέ τό ποσοστόν 
60ο]ο) τό προσωπικόν καί άμεταβίβα- 
στον έπίδομα νόσου, ότε ή τελική έκ τού 
Δημοσίου σύνταξις θά άνέλθη είς δραχμάς 
3.708,36 καί κατά στρογγυλοποίησιν, ώς 
είς τό πρώτον παράδειγμα, είς δραχμάς 
3.710.

Ά ν  ύποτεθή ότι ό Ύπεν]ρχης ούτος 
έχει 26 συντάξιμα έτη ύπηρεσίας, ήτοι 
37)50, τότε, άκολουθοϋντες τόν έν έδα- 
φίιρ Υ  έκτεθέντα τρόπον ύπολογισμού, 
θά άνεύρωμεν ότι ή τελική σύντα
ξις τούτου έκ τού Δημοσίου βά
σει τών έτών ύπηρεσίας του, προσαυξα- 
νομένη κατά τό προαναφερθέν ποσόν 
τών δραχμών 489 τού Π. καί Α.Ε. νόσου, 
θά άνέλθη είς δραχμάς 4.460, ήτις καί θά 
άπονεμηθή ώς μείζων.

Σημειώνομεν μίαν άκόμη έμπρα
κτον έκφρασιν «έργου άγάπης» έκ 
μέρους τής κυρίας Λουκίας ΚΑΡΑ- 
ΒΙΤΗ συζύγου τού ’Αρχηγού Χω
ροφυλακής πρός τούς νοσηλευομέ- 
νους άνδρας τής Χωρ]κής. Πρόκει
ται διά μίαν νέαν—τρίτην κατά σει
ράν —έπίσκεψιν πού έπραγματο- 
ποίησε τήν 9-12-72 μετά τού ίερέ- 
ως τού Σώματος Πανοσιολογιωτά- 
του ’Αρχιμανδρίτου κ. ’Αμβροσίου 
Αενή είς τό Γενικόν Στρατιωτικόν 
Νοσοκομεΐον Αθηνών.

Κατά τήν διάρκειαν τής έπισκέ- 
ψεως ή Κυρία Καραβίτη μέ 
καλωσύνη ν καί άπλότητα έξέφρασε 
τό πρός τούς άσθενεΐς ειλικρινές 
ένδιαφέρον της, μέ στοργήν πρα
γματικής μητέρας. Είς τό 
τέλος τής έπικοινωνίας αυτής διε- 
νεμήθη εν καλαίσθητον δώρον 
συσκευασθέν τή έπιμελεία βαθμο
φόρου τού περιοδικού μας συμ- 
ιιετασχόντος είς τήν έκδήλωσιν.
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Ή  καθιερωμένη έπίσκεψις τοϋ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως είς τήν 
Σχολήν Άξΐκών Χωροφυλακής κατά τήν ήμέραν τοϋ Πάσχα, λαμβάνει χώ
ραν πάντοτε είς άτμόσφαιραν ιδιαιτέρου ένθουσιασμοϋ.

Τήν έορτήν τής Άγ. Ειρήνης, 
Προστάτιδος τοϋ Σώματος έτί- 
μησεν διά τής παρουσίας των 
6 ’Αρχηγός ’Ενόπλων Δυνάμεων.

Εις την δεξίωσιν τοϋ 
Σώματος ό ^Αρχηγός Χωρικής 
ύποδέχεται τόν κ. 'Υπουργόν Δη
μοσίας Τάξεως.
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Ό  Α'. ’Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως δέχεται εις τό γραφεΐον του έθυμοτυπικήν έπίσκε- 
ψιν όμάδας ’Αμερικανών 'Αστυνομικών καί σπουδαστών ’Εγκληματολογίας τοΰ Πανεπιστημίου 
τοϋ Σακραμέντο, Παρουσία καί τοΰ 'Αρχηγού Χωρ]κής.

*

Ό  ’Αρχηγός Χωροφυλα
κής καί ή Κα Καραβίτη 
προσέφεραν μικρά δώρα στά 
παιδάκια τών άνδρών τοΰ 
Σώματος σέ έορτή πού ώρ- 
γάνωσεν ό Όμιλος Φίλων 
Χωροφυλακής Κηφισιάς.

Οί κοπέλλες πού κατετάγησαν εις τήν Χωρο
φυλακήν, άπεφοίτησαν τής Σχολής εις τήν ό
ποιαν έξεπαιδεύθήσαν. Ό  ’Αρχηγός εύχεται κα
λήν σταδιοδρομίαν καί δίδει τις βασικές οδη
γίες.

Τόν Αύγουστον 1972 ό Χωροφύλαξ Δημήτριος 
Τρισμπιώτης έφονεύθη έν τή έκτελέσει τοΰ κα
θήκοντος. Ή Χωροφυλακή διά τοΰ ’Αρχηγού 
της έρχεται συμπαραστάτης τής χήρας τοΰ γεν
ναίου θύματος.
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Ή Χωροφυλακή κινητοποιεί κατοίκους καί παραθεριστής τής ’Αττικής καί πρωτοστατεί 
εις τήν μάχην διά τήν καθαριότητα των ακτών, ήτοι τήν μάχην διά τήν υγείαν, τόν πολιτισμόν 
καί τήν εύπρέπειαν.

Στήν Φραγκφούρτη ή 
ΙΝΤΕΡΠΟΑ ώργάνωσε τήν 
έτησία Γενική της Συνέλευ- 
σιν.Τήν Ελληνικήν Χωρο
φυλακήν άντιπροσώπευ- 
σεν ό  Άντ)ρχης κ. Βασ. 
Παπαδάκος τής Δ]νσεως 
Έγκληματολογικών 'Υπη
ρεσιών.

Ή μάχη διά τό πράσινο είναι ζωτικής σημα
σίας διά τήν χώραν μας. Ή  Χωροφυλακή δίδει 
τό παρόν καί εις αύτήν τήν μάχην. Εις τήν φω
τογραφίαν: Περιοχή Κατερίνης.

28 ’Οκτωβρίου 1972. Διά τών κεντρικών όδών 
τής Λαρίσης τά όχήματα Χωροφυλακής παρε
λαύνουν είς αψογον τάξιν.

ί

i
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28 'Οκτωβρίου 1972: Οί 
άνδρες τής Σ. Ο. X. παρε
λαύνουν εύσταλεϊς, γυμνα
σμένοι, πανέτοιμοι διά νά 
άναλάβουν εις τούς στιβα- 
ρούς ώμους των τήν ασφά
λεια καί δημοσίαν τάξιν 
εις οίονδήποτε σημείον τής 
'Ελληνικής ’Επικράτειας, ό
που έκτείνεται ή δικαιοδο
σία τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής.

’Αγών μεταξύ πυγμάχων 
βαρέων βαρών διά τό πρω
τάθλημα ’Ενόπλων Δηνά- 
μεων. Τό ωραίο στήλ των 
έκπροσώπων τής Χωροφυ
λακής έντυπωσιάζει.

Φάσεις άπό άγώνας πετοσφαί
ρας καί καλαθοσφαίρας διά τό 
πρωτάθλημα ’Ενόπλων Δυνάμεων. 
Καί εις τά δύο άθλήματα αΐ όμά- 
δες τής Ελληνικής Χωροφυλακής 
άνεδείχθησαν πρωταθλήτριαι.
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1 2 3 4 5 έ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ιέ

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Ν

1. 'Αλλάζουν τήν ρουτίνα των έργαζο- 
μένων (δημοτ.). -  Αύτόν ήράσθη ή ’Αφρο
δίτη (ένάρθρως).

2. Μέ τήν άρμόδιοι συγγενής έν
νοια.- 'Επανάληψη έκφράζουσα πρόθεση.

3. Χρησιμοποιούνται πρός διατρο
φήν κτηνών.—Θηλαστικόν, στήν αιτια
τική, τού όποιου τό έπιστημονικόν δνομο 
είναι τρόχος (στήν Κρήτη τό λένε 
άρκαλος).

4. Χαρακτηρίζουν ύψηλά πρόσωπα 
τά φωνήεντα αύτά.— Αυτός εύκολα χάνει 
τήν ψυχραιμία του, ένάρθρως.— Γερμανός 
φιλόσοφος, ένδιαπρέψας στόν Πλάτωνα, 
1779—1841 (έτσι λέγεται ό κλάδος, δέν
δρου, γερμανικά).

5. Θαλερόν σύμβολον τής μακρο- 
βιότητος καί άντοχής. — Μιά γνωστή 
σύγχρονη Γερμανίδα ήθοποιός τού κινη
ματογράφου.

6. Σ’ αύτόν τόν αιώνα γεννήθηκε 
όΜπετόβεν.— Στερεός, ευθυτενής (δημοτ.)

7. Αυτοί έχουν άνάγκη τής κρατικής 
οίκονομικής ένισχύσεως (Αίτιατ.) συνη
θισμένο στή Γαλλία άνδρικό όνομα—Πα
ραινετικό.

8. Ή γενική ένός ισπανικού χορού. 
—Μελλοντικόν (άντιστρ.). -— Σημαίνει 
«άφήνει» στήν άρχαία μας γλώσσα.— 
Μουσικός φθόγγος.

9. Ή θάλασσα. . ίσπανιστί.— Καρποί 
της τά σοΰρβα.— Ή ένδεκατη ραψωδία 
τής 'Οδύσσειας.—Διακριτικά όχημάτων 
τού πεζικού μας.

10. Γνωστό καί άπό τ ό ...... «ό έρωτας
τών 4 συνταγματαρχικών» (ένάρθρως).— 
’Επαρχία τής Κύπρου (αίτ., δημ.).

11. Μέ τέτοιο καιρό περιορίζεται ή 
ήλιοφάνεια (αίτ.). — 'Αντίστροφος, πο
ταμός διαρρέων τρία κράτη τής Δ. Εύρώ- 
πης, ένάρθρως (έξελλην.).

12. Γιός τού Νώε. ένάρθρως. -  Ξενικόν 
μέτρον έπιφανειών.—’Ανεξάρτητον κρά
τος τής Ν.Δ. ’Αραβικής Χαρσονήσου.

13. Φλογοκόκκινος, ένάρθρως(καθαρ,). 
— «Παρά θϊν’ . . ».

14. Κινεζικό νόμισμα.—’Αρχαία όνο- 
μασία τού προβάτου.— Τό λέγει. . αυτός 
πού πληρώνει τό στοίχημα.

15. Χαρτοπαικτικός όρος.— Βαμβα
κερό ύφασμα.

16. Χειλεόφωνον.— Δευτερεύουσα θε
ότητα τής έλληνικής μυθολογίας. — Δη- 
ζελόπλοιον πού έκτελεί καθημερινώς 
συγκοινωνία γιά τήν Τήνο, Σύρο καίΜύ- 
κονο.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1. Ένα νόμισμά μας. — Μισθοδοτεί 
λιμενεργάτες τού Πειραιώς (άρχικά).

2. ’Ισχυρή ιταλική ποδοσφαιρική 
όμάδα.— Τό γρασίδι . . — ’Αξέχαστη 
Γ αλίδα καλλιτέχνις τού άσματος.

3. Τήν ιστορία της διηγείται παρα
στατικότατα στό «Τ» τής Ίλιάδος ό "Ομη
ρος.— Σπουδάζει δαπάναις τρίτων (γεν.).
— Μουσικός φθόγγος.

4. Άνευ περιεχομένου , . —Πατήρ τής 
Ίσιδος.— Αύτός έχει όψη άρκετά άρ- 
ρώστου, ένάρθρως.

5. Γαλλική όνομασία τού ΝΑΤΟ..
— Μ’ αύτό έκαλύπτετο κατά τήν βυ

ζαντινήν έποχή ή κεφαλή τού νεαρού, 
ένάρθρως. *

6. ’Επίρρημα τής δημοτικής, πού ση
μαίνει έκ νέου.— Περνάει άπαρατή ρητός 
ή . . . είναι ασφράγιστος.

7. ’Εξελίσσεται σέ τρίτο λιμάνι τής 
χώρας μας. — Εύρωπαϊκή πρωτεύουσα 
(προφερ. μαζί).

8. Μεγάλη πόλη καί λιμάνι τής Δ. Μι- 
κρδς ’Ασίας.— Αύτά τά χρώματα κυριαρ
χούν στή σημαία τής Βραζιλίας, άντισ- 
τρόφως.

9. Πολλά καί έκλεκτά έξάγει ή Αύστρα- 
λία.— Ρωμαλέο, θαρραλέο, εύψυχο (δη
μοτ.).— Καί άλλα . . έν συντομία.

10. Αύτός απαλλάσσεται στρατιωτικής 
θητείας, άντιστρόφως (αίτ., δημ.).—Μιά 
τών Δωδεκανήσων. — Πολλές τέτοιες 
υφαντικές παράγονται στά κλωστήρια.

11. Συνοδεύουν τά όνόματα τών πο
δοσφαιρικών συλλόγων μας.— ’Αθωώθη
κε κατόπιν άγώνων τού Ε. Ζολά καί Γ. 
Κλεμανσώ, ένάρθρως.

12. —Μεγεθύνσεις, διαστάσεις, τεντώ
ματα. Πρόθεσης (δημοτική).— Πολλά 
γήπεδα έλέγχουσα όμοσπονδία μας (άρ
χικά).

13. Ό ύπερθετικός του είναι ........
άριστα.— Αύτοί έπιβαρύνουν τά συντα- 
ξιοδοτικά ταμεία.

14. ’Επαρχία τής Β. 'Ισπανίας μέ 
πρωτεύουσα τήν Παμπλόνα (αίτ.).— 
Αιωνόβια δέντρα.

15. Συνήθης κατάληξη τής γενικής 
τών εις «ΙΣ» τριτοκλίτων όνομάτων. —
Αύτός έχει τήν έορτή του στις 27 Δεκεμ- λ  
βρίου, ένάρθρως.

Ιό.Πόλη καί λιμάνι τής Βραζιλίσσ. μέγα 
έξαγωγικό κέντρο τού καφέ. —« . .  τρέχω, 
τόσο μαθαίνω» (παροιμία). — Ό λαίμαρ
γος . .  . τής Γ ραφής.
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1f t  αθαί v o v t u s

Σ ΟΦΑ
Λ Ο Γ Ι Α

★  «'Ο Θεός έδημιούργησε τήν έργασία 
Υιό voc ττροφυλάη τήν άρετή». Ησίο
δος.

★  «;'Η έκδίκηση ανήκει στον άι£ρω- 
πο, ή τιμωρία στό Θεό». Β. Οΰγκώ.

Ά  «Ό γάμος εΤναι γλυκός καί ευεργε
τικός μονάχα γιά εκείνους ττοΰ τό\ 
σέβονται». Β. Οΰγκώ.

ΙιορΒώσΐΕ μόνοι

t i g  P f t o P E g

Ε ΝΑ ελ α ττω μ α τικό  η έψθαρμενο μπου
ζί άποτελεϊ οχιχνά α ιτ ία  άνωμάλον 

λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  τού κινητήρα. Κ ι’ άν μεν 
£χη φθάρη τελείω ς χρ ε ιά ζετα ι ά ντικα 
τά σ τα σ η , ά λλά  ο έ  άρκετές π ερ ιπ τώ σ ε ις  
μπορείτε καί μόνοι σ ας νά έπ ιδ ιορθώ - 
σετε τήιν «βλάβη» τού μ π ο υ ζ ί, έστω  και 
προσω ρινά.

Ξεβιδώστε λο ιπ όν  τό  μπουζί άττό τό 
καπάκι τού^ κινηττήρα κα ί έξετά σ τε  το  
μέ προσοχή. ^ “Α ν  τ ό  μονωτικό ά πό  
πορσελάνη, σ ώ μα  είναι υγρό ή βρώ
μικο, σ κ ου π ίσ τε  τ ο  κα λά  με Βνα σ τε
γνό  π α ν ί . "Αν τό  σ ώ μα  αυτό  είναι ρ α 
γ ισ μ ένο , ξύστε με Ενα σ ο υ /ιά  τό  «αυ
λάκι», γ ιά  νά  τό  κοτθαρίσετε ά πό  ξένα 
σ ώ μ α τα  κα ί τυ λ ίξ τε  το  σ φνχτά  με λευ
κοπλάστη  ή άλλη μονωτική τ α ιν ία .

Αν τ ά  ηλεκτρόδια  είναι βρώμικα 
(κ α ρ β ο υ ν ιο σ μ ένα ),. τρ ίψ τε  τ α  δυνατά  με 
μ ιά  σκληρη βούρτσα  κοεί έν άνάγκη, 
ξυστέ τ α  με ένα σ ο υ γ ιά  ή λ ε π ίδ α , γ ιά  
νά καθαρίσουν κ<χλά.

Αν τό  κεντρικός ήλεχτρόδιο  «πα ίζη »  
μέσα στό  μονωτικό σώ μα, σ τρ ίψ τε  το  
γ ιά  νά  σψ ίξη  καλά.

Τ ^ ιο ς , έλέγξαττε τ ό  διάκενο τώ ν ήλε- 
κτροδιων. Συνήθως ή μεταξύ τους ά πά - 
στ<χση π ρέπε ι νά  είναι 0 ,5  χ ιλ ιο σ τό . 
Αν δεν έχετε χ ιλ ιο σ τό μ ετρ ο , δ ιπ λ ώ σ τε  

στην μέση ένα^ έπ ισ χεπ τή ρ ιο  καί προσ- 
π οβησ τε νά τό  π ερ ά σ ετε άνάμεσα  ά π ό  
τ α  ηλεκτρόδια .

^-ν  τ ® Ε π ισκεπτήριο  δέν χωράη νά 
πέραση , σημαίνει ότι τ ά  ήλεκτροδια  
έχουν κλείσ ει καί μπορείτε νά  τ ά  ά νο ί- 
ξετε βάζοντας άναμεχτά τους τήν λάμα  
ένός μα χα ιρ ιού καί π ιέζσ ντά ς  την έ- 
λαψρά π ρ ό ς  τ ά  κάτω.

"Αν τό  διάκενο είναι μεγαλύτερο ά 
π ό  το  π ά χο ς  τού δ ιπλω μένου έπ ισκε- 
π τη ρίου , χτυ πή σ τε  τό  ηλεκτρόδιο (αυ
τό πού ή άκρη του  σ χη μ α τίζε ι άρ- 
θή γω ν ία ) έπάνω  σέ μ ιά  π έ τρ α  ή ένα 
σκληρό σώμα, j f ιά  νά λυ γ ίσ η  π ερ ισ 
σότερο.

Τόν ίδ ιο  έλεγχο  θά  κάνστε διοβδοχικά 
σέ δλα  τά  μπουζί καί έχετε π ολλές  π ι 
θανότητες νά έξαλειψθούν οί ά νω μαλίες 
στήν λ ε ιτο υ ρ γ ία  τή ς μηχανής, ώς δτου 
φθάσετε στό  π λ η σ ιίσ τερ ο  σννεργεϊο

★  «Τά δάκρυα έχουν δική τους γλώσ
σα. ‘Ο μόνος όμως που την κατα
λαβαίνει εΤναι εκείνος που τά χύνει». 
Νππολέων.

ΟΙ ΔΥΟ  ΔΡΟΜ Ο Ι

Μ ιά κυρ ία  ξεκίνησε, με τό  αύ- 
τοκ ίνητό  τη ς , γ ιά  νά  π ά η  στήν 
Π αλ ιοβουν ίτσ α . Ό τ α ν  έφβασε σ τό  
χω ριό  Μ αρνάδβς, βρέθηκε άνάμεσα 
σέ δυό δρόμους κα ί ξεχασε π ο ιόν  
έπ ρ επ ε νά άχολοι£ήση. Τ ότε, σνν- 
άντησχ δυό κορ ιτσ άκ ια  π ο ύ  γνώ ρι
σε καί ά ποψ ά σ ισ ε  ν ά  τ ά  ρωτήοη. 'Η  
κυρία  αυτή , δμω ς, ήξερε: π ώ ς ά π ό  
τά  δυό αυτά  κ ο ρ ίτσ ια , τό  Ινα  έ
λεγε π ά ν τα  ψ έματα  κα ί τό  άλλο 
π ά ν τα  τήν άλήθεια. Δ έν θυμόνταν, 
όμως, π ο ιό  έλεγε τήν ά λήθεια  καί 
π ο ιο  ψ έματα . Ποιό ά π ό  τ ά  δυό 
έπ ρ επ ε νά ρωτήση;

Ξαφνικά, της ήρθε μ ιά  έμπνευ
ση κ α ί, μέ μ ιά  έρώτηρη πού Ικα
νέ, βρήκε τό σω στό δρόμο!

Π οιό κορ ίτσ ι ρώτησε κα ί π ο ιά  
ή τα ν ή έρώτηση αύτή;

α ν ι ζ α υ π η
ΣΤΑΔΙΟΥ 48 (ΕΝΤΟ Σ ΤΗΣ ΣΤΟ Α Σ) ΤΗΑ. 3218-239 
ΣΤΑΔΙΟΥ 39 (ΣΤΟ Α  Ο ΡΦ ΑΝΙΔΟΥ ί
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 (Σ Τ Ο Α  ΑΘ ΗΝΩ Ν 1 ΤΗΑ. 3210-357 

Α Θ Η Ν Α  I
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ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

Μέ Ιδιαιταίραν χαράν φέρομεν είς τό 
φώς τής δημοσιότητος τό πραγματικόν 
έπώνυμον παλαιμάχου Άξιωματικοϋ Χω
ροφυλακής, κατόπιν παρασχεθέντων ήμίν 
έσχάτως νεωτέρων πληροφοριακών στοι
χείων διά τής άπό 18-11-72 έπιστολής τοϋ 
κ. Μιχαήλ Έπ. Πριναράκη, πτυχιούχου 
Α.Β.Σ., Τμηματάρχου τής Α.Ε. ΦΟΙΝΙΞ 
κατοίκου ’Αθηνών.

Πρόκειται περί διορθώσεως τοΟ έπωνύ- 
μου τοϋ Έπαμεινώνδου ΠΡΙΝΑΡΑΚΗ 
πατρόςτοϋ έπιστολογράφου -μας, πρώτου 
τραυματίου τής Κρητικής Χωρ]κής έν 
Θεσ]νίκη, δστις προήχθη έπ’ ανδραγαθία 
καί έτιμήθη διά μεταλλίων τοϋ 'Ελληνο- 
βουλγαρικοϋ πολέμου, λόγιρ τής έξαιρέ- 
του πολεμικής του δράσεως. Ή διόρθωσις 
αΰτη άφορμ τήν, λόγω τυπογραφικής 
άβλεψίας, έσφαλμένην άναγραφήν τοϋ 
έπωνύμου «Πριναρίδης» άντί τοϋ ώς άνω 
όρθοϋ τοιούτου «ΠΡΙΝΑΡΑΚΗΣ» εις 
άρθρον τοϋ συνεργάτου μας κ. Νικολάου 
Κτενιάδη, έκλεκτοϋ δημοσιογράφου, δη- 
μοσιευθέν είς τό τεΰχος μηνός Νοεμβρίου 
(σελ. 610) 1972 τοϋ περιοδικοΰ μας.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

— Προήχθη είς 'Υποστράτηγον ό Β’ 
Ύπαρχηγός Χωρ]κής Ταξίαρχος 
κ. Ξενοφών ΤΖΑΒΑΡΑΣ δυνάμει τοϋ 
άπό 2-12-1972 Β.Δ.

— Ώνομάσθη Άνθ]ρχος άπό 13-10-1971 
ό Άνθ]στής κ. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος, δυνάμει τοϋ Β.Δ. 13-11-72

— Ώνομάσθη ’Ανθυπίατρος Χωρ]κής 
ό κ. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ Στέργιος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΞ]ΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΤΩΝ

Κατά τόν μήνα Δεκέμβριον 1972 άπε- 
στρατεύθησαν of κάτωθι :

— Άντ]ρχαι κ.κ. ΜΑΝΣΟΥΛΑΚΗΣ 
’Εμμανουήλ καί ΚΑΡΜΗΣ ’Ιωάννης 
λόγιρ όρίου ήλικίας καί

— Μοίραρχος κ. ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ 
Βασίλειος, αύτεπαγγέλτως.

— Άνθυπασπισταί (43) λόγω όρίου ήλι
κίας, (2) λόγω σωματικής άνικανότη- 
τος καί (3) τή αίτήσει των.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ 
INTERPOL ΕΙΣ ΦΡΑΓΚΟΥΡΤΗΝ

Τήν 19—26]9]72 έλαβε χώραν είς Φραγ- 
φούρτην Δ. Γερμανίας ή (41η) έτησία Γε
νική Σύνέλευσις τής INTERPOL είς ήν 
συμμετέσχον έκπρόσωποι (87) Κρατών 
—μελών ταύτης.

Κατά τάς συνεδριάσεις καί συσκέψεις 
αί όποΐαι έγένοντο είς τό Ξενοδοχείου 
FRANKFURT INTERCONTINEN
TAL έπεκράτησε άτμόσφαιρα έγκαρδιό 
τητος καί ειλικρινούς φιλίας μεταξύ τών 
συνέδρων.

Συνεζητήθησαν σύγχρονα θέματα διε
θνούς ένδιαφέροντος ώς τά τοιαΰτα τής 
άεροπειρατείας καί τοϋ λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών καί έλήφθησαν άποφάσεις 
έπΐ τοϋ τρόπου καταπολεμήσεως καί τών 
ληπτέων μέτρων έπ’ αύτοϋ. ’Επίσης έγέ
νοντο άρχαιρεσίαι έκλογής Προέδρου 
καί μελών ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής τής 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ.

Ή Ελληνική Χωροφυλακή έξεπροσω- 
πήθη ύπό τοϋ Άντ]ρχου κ. Βασιλείου 
Παπαδάκου, τής Δ]νσεως ’Εγκληματο
λογιώ ν 'Υπηρεσιών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ
'Από τοϋ μηνός Δεκεμβρίου 1972 έκ- 

παιδεύονται :
— Επτά (7) Χωρ]κες όδηγοί είς ΚΕΒΟΠ 

Χαϊδαρίου έπί (10) έβδομάδας.
—’Οκτώ (8) Χωρ]κες όδηγοί είς ΚΕΕΜ 

Σπάρτης έπί (10) έβδομάδας.
— Τεσσαράκοντα (40) Χωρ]κες είς Σ.Α. 

Α.Π. είς θέματα Τουρισμού.
— Εξήκοντα έπτά (67) Δόκιμοι Χωρ]κες 

είς Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης έπί 5μηνον.
— Είς (1) Χωρ]λαξ είς ΥΦΑΑ έπί 
όμηνον.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

Άπό τής ένάρξεως τές έφαρμογής 
τοϋ Ν.Δ. 974]71 μέχρι τής 31-12-1972 
έπραγματοποιήθησαν αί άκόλουθοι, κα
τά βαθμούς, προαγωγαί:

Είς Άνθυπασπιστάς 815 Ένωμοτάρχαι, 
είς Ένωμοτάρχας 1603 Ύπενωμοτάρχαι 
(Α' κατηγορίας 1245, Β' κατηγορίας 302 
καί τεχνικοί 56) καί 1253 Χωροφύλακες 
είς Ύπενωμοτάρχας. Σύνολον προαγω
γών 3.671.

ΔΙΑΤΑΓΑΙ
— Ν.Δ. 1273 (Φ.Ε.Κ. Α' τ. 203) «περί τής 

Δ]νσεως Έγκληματολογικών Υπηρε
σιών.

— Πρόσκλησις ιδιωτών είς Αστυνομικά 
Καταστήματα Α.Π. 702]10]1]1972 Δ]γή 
Α. Χωροφυλακής.

— Παράστασις έκπροσώπων Σώματος 
είς κοινωνικής έκδηλώσεις Α.Π. 212] 
20)316] 1972 Δ]γή Α. Χωρ]κής.

— Κανονικόν στολής καί παραστάσεως 
άνδρών είς Δημοσίας έκδηλώσεις Α.Π. 
303]8]10λε]1972 Δ]γή Α.Χ.
— Έκμάθησις Ξένων Γλωσσών Α.Π. 

423]2]23 Δ]γή Α.Χ.
— Συμπεριφορά—τρόπος ένεργείας όρ- 

γάνων Χωρ]κής Α.Π. 212]6]20α]1972 
Δ]γή Α. Χωρ]κής.

■—Συμπεριφορά όργάνων Χωρ]κής καί 
μεταχείρισις πολιτών διά παραβάσεις 
στρεφομένας κατ’ αύτών Α.Π. 2]4]

53β]1972 Δ]γή Α. Χωροφυλακής.
— Προσαγορεύσεις Α.Π. 221]66]12α]1972 

Δ]γή Α.Χ.
— Μεταφορά βαρέως πασχόντων άσθενών 

Α.Π. 423]13]1ιδ 1972 Δ]γή Α. Χωρ]κής.
— ’Επίδομα νοσηλείας άπολυομένων ό-

πλιτών Χωρ]κής λόγω φυματιώσεως 
ψυχικής ή φρενικής νόσου Α.Π, 
501]24]1ε]1972 Δ]γή Α. Χωρ]κής.

Διαταγαί ειδικού ένδιαφέροντος
Διά τοϋ Β.Δ. 595]2-9-72 έπηνέχθησαν 

μεταβολαί είς τόν Ισχύοντα Κανονισμόν 
Οικονομικής Υπηρεσίας Χωρ]κής καί 
άντικατεστάθησαν αί διατάξεις αύτοϋ 
(άρθρα 93, 94 καί 95) αί άφορώσαι τήν 
διαδικασίαν χορηγήσεως έφοδίων προσω
πικής χρήσεως είς τούς άνδρας'Υπαξ]κούς 
καί Χωρ]κας στατικών ύπηρεσιών, τούς 
δοκίμους τής Σ.Ο.Χ. καί τούς είς ειδικά 
καθήκοντα άσχολουμένους τοιούτους. 
(Σχετ. Α.Π. 221]8]57 Δ]γή Α. Χωρ]κής). 

*
Έξεδόθη Διαταγή τοϋ Αρχηγείου 

Χωρ]κής (Α.Π. 902] 15]65β) δι’ής απα
γορεύεται ή άνάθεσις είς τούς άνδρας τών 
Υπηρεσιών Τουρισμού τοϋ Σώματος κα
θηκόντων ξένων πρός τήν κυρίαν καί 
είδικήν αύτών αποστολήν κατά τό άπό 
1ης Μαρτίου έως 30ής 8]βρίου χρονικόν 
διάστημα. ’Επιτρέπεται δέ ή κατ’ έξαίρε- 
σιν διάθεσις τούτων, είς περίπτωσιν 
συστεγάσεως Τουριστικής Υπηρεσίας 
μεθ’ έτέρας 'Υπηρεσίας Χωρ]κής, μόνον 
πρός έξυπηρέτησιν περιηγητών ή πρός 
φρούρησιν Άστυνομικοΰ Καταστήματος 
καί μόνον όταν κρίνεται έπαρκής ή άστυ- 
νομική δύναμις αύτών πρός άντιμετώ” 
πισιν τής κυρίας άποστολής των.

*

’Επίσης δΓ έτέρας Διαταγής τοϋ Αρχη
γείου (Α.Π. 705]1]16) πρός άπάσας τάς 
Υπηρεσίας τοϋ Σώματος καθωρίσθησαν 
λίαν έξονυχιστικώς τά τών «Μέτρων 
άσφαλείας διά μεταγωγήν ή φρούρησιν 
έν γένει κρατουμένων, ή προσεκτική έπι- 
λογή τοϋ προσωπικού καί ή έμπεριστα- 
τωμένη μετά παραδειγμάτων έκ τής πείρας 
τών διοικούντων ένημέρωσης αύτοϋ περί 
τοϋ τρόπου καί τών μεθόδων δράσεως 
τών έπικινδύνων Κρατουμένων, ή δέου
σα πρός τούς δοκίμους Ύπεν]ρχας καί 
Χωρ]κας άναλυτική διδαχή κ.λ.π».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ό  Ένωμ]ρχης κ. Άργύριος ΚΟΥΠΑΣ 
ύποστάς έσχάτως δεινήν δοκιμασίαν, 
λόγω άπωλείας τής προσφιλούς συζύγου, 
τής θυγατρός καί τής θείας του, κατά τό 
έπισυμβάν τήν 21-10-72 παρά τό 176ον 
χιλιόμετρον τής Ε.Ο. Αθηνών—Λαμίας 
τροχαΐον άτύχημα, έκ λόγων χρέους ήθι- 
κοΰ καί έσωτερικής άνάγκης, άπευθύνει 
ειλικρινείς καί θερμάς εΰχαριστίας πρός 
άπαντας τούς συμπαρασταθέντας, καί 
τούς συνδραμόντας αύτόν κατά τάς ώρας 
τοϋ άτυχήματος καί τούς όπωσδήποτε 
συμμετασχόντας είς τό βαρύ πένθος του 
άνδρας τοϋ Αστυνομικού Τμήματος καί 
τής Δ]σεως Χωρ]κής Λαμίας καί δή τούς 
κ.κ.Δημήτριον Κάλλιαν (Άντ]ρχην,Δ]τήν 
Δ.Χ. Λαμίας), Θεόδωρον ’Αποστόλου 
(Ταγματάρχην, Δ]τήν Τμήματος Άσφα-
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λείας Λαμίας), Γεώργιον Φλωρόπουλον 
(Δ]τήν Άστυν. Τμήματος Λαμίας), Υπο
μοίραρχον ’Αναστάσιον Άργυρόπουλον 
καί Άνθ]ρχον Βλαχόπουλον (Δ.Χ. Λα
μίας).

*
Ο 'Ιαπωνικής καταγωγής Καθηγητής 

’Αμερικανικού Πανεπιστημίου κ. DICK 
Ν. UVESUGI έξέφρασεν έγγράφως τήν 
εύγνωμοσύνην του καί λίαν έπαινετικάς 
κρίσεις διά τόν Χωροφύλακα τής ’Αστυ
νομίας Τουρισμού Δελφών κ. Γεώργιον 
Άράθυμον δστις παρέσχε πρός αυτόν μέ 
Ιδιαιτέραν προθυμίαν καί εόγένειαν πολ
λαπλός έξυπηρετήσεις κατά τήν εις 
Δελφούς παραμονήν αύτοΰ μεθ’ έτέρου 
συναδέλφου του καί όμάδοςφοιτητών,όμι- 
λήσας μάλιστα πρός αυτόν εις τήν ’Ια
πωνικήν γλώσσαν.

Ή Νομαρχία Φθιώτιδος καί αί Διευ
θύνσεις τών έν ’Αταλάντη ’Υποκαταστη
μάτων τών Τραπεζών ’Εμπορικής καί 
’Εθνικής έξέφρασαν έγγράφως τάς ειλι
κρινείς εΰχαριστίαςτων,καί συνεχάρησαν 
τόν Άνώτερον Δ]τήν Χωρ]κής Στερεός 
Ελλάδος Συντ]ρχην κ. Νικόλαον Πλεμ- 
μένον καί τούς ’Ομίλους Φίλων Χωρ]κής 
Λαμίας καί Αιγάλεω ’Αττικής διά τήν 
μερίμνη αύτών έπιτυχώς όργανωθεΐσαν 
τήν 11-9-72 είς τό ’Εθνικόν Στάδιον Λα
μίας καλλιτεχνικήν έκδήλωσιν μέ συμ
μετοχήν έξαιρέτων καλλιτεχνών.

Ή ’Ερανική ’Επιτροπή ’Ιερού Ναοί 
Κυργίων Δράμας ηύχαρίστησεν (σχετ. 
Α.Π. 34J17-9-72 έγγραφόν της πρός ν  
Α.Χ.) θερμώς διά τήν συνεισφοράν τώ/ 
όργάνων τής Α.Δ.Χ. ’Ανατολικής Μακε
δονίας πρός άποπεράτωσιν τού Ιεροί 
Ναού αύτής.

*
Ο κ. Γρηγόριος Λουκίδης, κάτοικος 

Λιμνιών Καβάλας ηύχαρίστησεν έγγρά
φως (έφημερίς Ταχυδρόμος Καβάλας 
18-10-72) καί συνεχάρη τόν Διοικητήν 
τής Υ.Χ. ΚαβάλαςΜοίραρχον κ. ’Αλέξαν
δρον Γιαννόπουλον καί τούς συνεργάτας 
άνδρας αύτοΰ, διά τήν υπό λίαν δυσμενείς 
καιρικός συνθήκας, έν συνεργασία μετ’ 
άνδρών τών Τ.Ε.Α. άνεύρεσιν έντός δά
σους (τήν 15]10]72) πρός τήν περιοχήν 
Δράμας τού λόγω απώλειας προσανατολι
σμού, περιπλανηθέντος έπί 2ήμερον πα- 
τρός του Κων]ντίνου Άλατσάνογλου.

*
Ό  Ε.Ο.Τ. έξέφρασεν ευχαριστίας (σχετ. 

τά Α.Π. 1578, 1579, 1580 καί 1581 άπό 
20-10-72 έγγραφα αυτού πρός τάς Α.Δ.Χ. 
Πελοποννήσου, Α.Δ.Χ. Δωδεκανήσου, 
Δ.Χ. Αιγάλεω καί Δ.Χ. "Εβρου) διά τάς 
εΰγενώς προσφερθείσας υπηρεσίας τών 
άνδρών τών ώς άνω Υπηρεσιών Χωρ]κής 
καί τήν πρόθυμον έν γένει συμβολήν των 
είς τήν έπιτυχίαν των ύπό τήν αίγίδα 
αύτοϋ γενομένων κατά τό έτος 1972 παρα
στάσεων άρχαίου δράματος είς ’Επίδαυ
ρον, καί τής ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 
είς Δαφνί ’Αθηνών, Ροδίνι Ρόδου καί 
’Αλεξα νδ ρούπολι ν.

Η Κοινότης Καλαμαύκας Ίεραπέτρας 
Λασιθίου έξέφρασεν έγγράφως εύχαρι-

στίας πρός τούς άνδρας τού Σ.Χ.Μαλλών 
καί δή τόν Χωρ]κα αύτοΰ ’Ιωάννην Γε- 
ρωνυμάκην διά τήν άμεσον μετάβασιν 
αυτών είς τόν τόπον τού έκείσε λαβόντος 
χώραν τήν 18-9-72 πολυνέκρου αύτοκινη- 
τιστικοΰ δυστυχήματος καί τήν μέ προ
φανή τής ζωής των κίνδυνον, πρόθυμον 
καί άοκνον θετικήν προσφοράν τών όπη- 
ρεσιών των πρός περισυλλογήν τών (21) 
νεκρών καί διάσωσιν τών τραυματιών.

«
Ή έν Θεσ]νίκη Γενική Δ]νσις τού Κρα

τικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος έξέ
φρασεν έγγράφως τάς θερμάς ευχαριστίας 
της πρός τήν Δ.Χ. Καβάλας διά τήν πολύ
τιμον συμπαράστασιν, τήν συνδρομήν 
καί τήν προθυμίαν τών όργάνων αύτής 
πρός έπιτυχίαν τών δοθεισών έφετεινών 
θερινών παραστάσεων άρχαίου δράματος 
είς τά άρχαΐα θέατρα Φιλίππων καί Θάσου 
περιφέρειας της.

*

Ή Διοίκησις τών Δυνάμεων Καταδρο
μών έξέφρασεν έγγράφως εύχαριστίας 
πρός τόν ’Αρχηγόν Χωρ]κής διά τήν πολύ
τιμον συμβολήν τών άστυνομικών όργά
νων τών Άνωτέρων Διοικήσεων Χωρ]κής, 
’Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας καί τών 
Διοικήσεων Χωρ]κής (Α.Δ.Χ. Κεντρικής 
Μακεδονίας .Βέροιας, ’Εδέσσης καί 
Κιλκίς, πρός έπιτυχίαν τής έσχάτως 
διεξαχθείσης ύπό τών Δυνάμεων κατα
δρομών άσκήσεις «ΖΕΥΣ—72»

*

Τό ’Εθνικόν "Ιδρυμα ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥ
ΛΟΣ» έξέφρασεν ειλικρινείς ευχαριστίας 
διά τήν συμβολήν καί συμπαράστασιν 
τών όργάνων τών Διοικήσεων Χωρ]κής 
Άχαΐας, ’Ηλείας ’Αρκαδίας, Κορινθίας, 
Άργολίδος, Πιερίας, Ίωαννίνων, Θεσ
πρωτίας, Βέροιας, ’Εορδαίας, Γρεβενών, 
’Εδέσης, Δράμας, Κιλκίς, Καστροριάς, 
Θεσ]νίκης, Κοζάνης, Φλωρίνης, Καβάλας 
Ξάνθης, Ροδόπης, "Εβρου, Σερρών, Χαλ
κιδικής, Αιτωλίας, Άμφίσσης, Χανίων, 
’Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Μεσ
σηνίας, Σπάρτης, Λαμίας,Τρικάλων, Καρ- 
δίτσης καί Εύρυτανίας, τά όποια μεγάλως 
συνετέλεσαν είς τήν έπιτυχίαν τού προ
γράμματος έκδρομής αύτοΰ «Γνωρίσατε 
τήν Ελλάδα» κατά τό θέρος 1972.

*

Ό  Ε.Ο.Τ. Κερκύρας έξέφρασεν έγγρά
φως εύχαριστίας θερμάς (σχετ. Α.Π. 1816] 
Γ 14-9-72 έγγραφόν του) πρός τήν Δ.Χ. 
Κερκύρας καί συγχαρητήρια διά τήν έξαί- 
ρετον συμβολήν τού Διοικητοΰ αύτής 
Άντ]ρχου κ. Γεωργίου Βασιλάκη καί τών 
συνεργατών-άνδρών του είς τήν μεγίστη ν 
προβολήν τού τουρισμού τής χώρας μας 
διά τών άψόγως προγραμματισθεισών 
ένεργειών των πρός έπιτυχή λήψιν μέτρων 
άσφαλείας, τάξεως, φρουρήσεως, διακι- 
νήσεως καί άνέτου έξυπηρετήσεως 300 
περίπου διακεκριμένων ξένων περιηγη
τών άφιχθέντων είς Κέρκυραν τήν 13-9-72 
τήν πρός τιμήν αύτών έν άκωλύτφ τάξει 
καί άσφαλεία πραγματοποίησιν συναυ
λίας ύπό τήν διεύθυνσιν τού διεθνούς 
φήμης βιολιστού ISAAC STERN καί τήν 
μέριμναν πρός διακίνησιν των είς τό είς 
Άφραν Κερκύρας άρχοντικόν ΚΟΥΡ- 
ΚΟΥΜ1ΆΗ, ένθα παρευρέθησαν αϊ τοπι
κά! άρχαί' οί όργανωταί τής έκδηλώσεως 
(Μεσογειακή Λέσχη) κ.λ.π. Δικαίως τό 
γεγονός τούτο έσχολιάσθη εύμενώς ύπέρ 
τής Δ.Χ. Κερκύρας καί τού Σώματος παρά 
τής κοινής γνώμης καί τού τοπικού τύπου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Φέρεται είς γνώσιν τών άναγνωστών μας 
ότι ό κ. Κωνσταντίνος ΕΛΕΝΗΣ δια- 
τηρών Φροντιστήρια ΑΓΓΛΙΚΗΣ γλώσ- 
σης είς Νέαν Φιλαδέλφειαν ’Αττικής 
(έν έπί τών οδών Τρωάδος καί Εύρώπης 
Τηλ. 259-972 καί έτερον έπί τών όδών 
Θεσσαλονίκης καί Νοταρά Τηλ. 277-3621 
παρέχει έκπτωσιν 40ο]ο έπί τών διδά
κτρων είδικώς διά τούς άνδρας τής Χωρο
φυλακής καί τά προστατευόμενα ύπ’ 
αύτών μέλη οικογένειας. Τά δίδακτρα διά 
τό τρέχον σχολικόν έτος καθωρίθησαν 
ώς έξής : Προκαταρκτικά (120) δραχμ. 
Τάξεις (ELEMENTARY A.B.C.) Αλ 
(150) δρχ., Βλ (175) δρχ., Γ'. (250) δρχ. 
καί διά LOWER (280) δρχ. κατά μήνα. 
’Επίσης γνωστοποιούμεν ότι ή Διεύθυνσις 
τών Φροντιστηρίων τούτων προτίθεται 
όπως χορηγήση (4) τέσσαρας υποτροφίας 
πλήρεις (δωρεάν : έγγραφή, δίδακτρα
βιβλία) είς ισαρίθμους άνδρας, προταθη- 
σομένους ύπό τού Α.Χ. ή είς τέκνα αύ
τών. Οί έπιθυμοΰντες έκ τών άνδρών 
μας καί τού άναγνωστικοΰ μας κοινού 
παρακαλοΰνται όπως άπευθύνωνται είς 
τήν ώς άνω Διεύθυνσιν τών Φροντιστη
ρίων πρός έξυπηρέτησίν των.

*

Τό ένταύθα καί έπί τής όδού Σταδίου 
άριθ. 60, Τηλ. 324.3692 Κατάστημα 
ΣΤΑΥΡΟΥ προσφέρει είδικήν έκπτωσιν 
είς τά πωλούμενα είδη, τοΐς μετρητοΐς, 
πρός τούς βαθμοφόρους τής Χωρ]κής, 
ήτοι : διά τά ΟΠΤΙΚΑ έκπτωσιν 30ο]ο 
καί διά τά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ καί ΚΙΝΗ
ΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ προϊόντα του 10ο]ο 
τοιαύτην.

Παρακαλούνται οί έπιθυμοΰντες έκ τών 
βαθμοφόρων μας όπως άπευθύνωνται είς 
τήν διεύθυνσιν τού ώς άνω Καταστήματος 
πρός έξυπηρέτησίν των.

*
Ό  κ. Άνδρέας ΜΠΟΥΣΙΩΤΗΣ, κα

θηγητής χορού, κάτοικος ’Αθηνών, Σό- 
λωνος 94 (Τηλ. 616-359) παρέχει έκπτω- 
σιν 30ο]ο έπί τών διδάκτρων τού χορο
διδασκαλείου του καί τοιαύτην 25ο]ο 
διά τό βιβλίον του «Ή ιστορική έξέλιξις 
καί ή σύγχρονος διδασκαλία τού χορού». 
Οί έπιθυμοΰντες έκ τών άνδρών μας 
δύνανται νά άπευθύνωνται είς τόν άνω- 
τέρω πρός έξυπηρέτησίν των.

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟ- 
ΣΙΑ ΑΝΔΡΩ Ν  ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Τό Ύπουργεΐον Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών δι’ έγγράφου του (Α.Π. Γ6]12496
] 14-10-72) πρός τόν Χωροφύλακα κ. 
Στέφανον ΣΤΑΘΑΚΗΝ τού Σ.Χ. Τρο
χαίας Περάματος Πειραιώς έξέφρασεν 
εύχαριστίας θερμάς διά τήν, έθελοντικήν 
παρ’ αύτοΰ προσφοράν αίματος είς τό 
Κέντρον Αιμοδοσίας τού Ίπποκρατείου 
Νοσοκομείου ’Αθηνών (τετράκις) πρός 
διάθεσιν κινδυνευόντων άσθενών.

*
Τό Κρατικόν Νοσοκομείον Ρόδου 

«Βασίλισσα Όλγα» δι’ έγγράφου του 
(Α.Π. 4408] 13-10-72) ηύχαρίστησεν τόν 
Διοικητήν, τούς ’Αξιωματικούς καί τούς 
Δοκίμους Χωροφύλακας τού Π.Σ.Ο.Χ. 
Ρόδου διά τήν πρόθυμον καί αύθόρμητον 
προσφοράν αίματος αύτών πρός διάσωσιν 
κινδυνευόντων άσθενών, ώς καί διά τήν 
συμβολήν των είς έτέρας συναφείς τού 
'Ιδρύματος άνάγκας πρός έκπλήρωσιν 
τής άποστολής του.



Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι

— Ή προσωπικότης τοϋ έγκληματίου, 
κ. Μενελάου Ν. Μπακατσούλα, Κα- 
θηγητοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών.

— Ή βιβλιοθήκη τής έν Πάτμφ Ί. Μο
νής Άγ. Ίωάννου τοΟ Θεολόγου, σύγ
χρονον κέντρον πολιτισμού καί πνευ
ματικής άκτινοβολίας, κ. Α.Δ. Κομί- 
νη, Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών.

— Ίσότης δικαιωμάτων διαδίκων έν τφ 
Κ.Π.Δ. κατά τήν προδικασίαν, κατ’ 
άντιπαράτσιν έξέτασις άπολογηθέν- 
τος κατηγορουμένου πρός πολιτικώς 
ένάγοντας, συμπαράστασις συνηγό
ρων, κ. Νικολάου Κοριριάτη, Καθη- 
γητού, Δρος Πανεπιστημίου Ρώμης, 
τ. Είσαγγελέως ’Αθηνών.

— Οί πατέρες τής έκκλησίας καί Ίάτρι- 
κή, κ. Βασιλείου Κέκη, Χειρουργού, 
Ύφηγητοΰ ’Ιατρικής Πανεπιστημίου 
’Αθηνών.

— Θεώρησις τού Μ. ’Αλεξάνδρου άπό 
στρατιωτικής καί πολιτικής σκοπιάς, 
κ. Νικολάου Κουγιουμτζίδη, Καθη- 
γητού Φιλολογίας.

— Ή Μανούσειος Δημοσία Βιβλιοθήκη 
Σιατίστης, κ. Γεωργίου Μπόντα, 
Δ]ντοΰ Δημοσίας Βιβλιοθήκης Σια
τίστης.

— Ή Γραφή στά προϊστορικά χρόνια, 
Δίδος Μαριέττας Οίκονομίδου, ξε-

ΠΟΛΕΜΟΥ 1914—1918 (Σπυρίδωνος 
ΣΚΟΝΤΡΑ). Άποτελεϊται έκ τριών (3) 
πολυτελών, χρυσοδέτων τόμων, σχήμα
τος 34X25 έκ., μέ ζωγραφικούς πίνακας 
τετράχρωμους (έκτύπωσις Όφσετ δί
χρωμος). Περιέχει βιογραφίας (150) πρω
ταγωνιστών, μέ 3.000 εικόνας καί έτερα 
πολύτιμα στοιχεία έκ τών Απορρήτων 
άρχείων τών έμπολέμων τής ύπό μελέτην 
έποχής.

Τιμή έκάστου τόμου μέ έκπτωσιν 
33ο]ο—250 δραχμ. Προκαταβολή δρα- 
χμαί 50 καί (6) μηνιαίοι δόσεις τών 50 
δραχμών έκάστη.

Οί. έπιθυμούντες δύνανται νά άπευθύ- 
νωνται εις τόν άνωτέρω έκδοτικόν οίκον.

*

Ό  έν Έλλάδι γενικός άντιπρόσωπος 
δεκτών τηλεοράσεως έργοστασίων ΜΕΤΖ 
καί εισαγωγείς τού οίκου EMUD Δυτ. 
Γερμανίας κ. ’Εμμανουήλ Κ. ΜΑΡΑΓ- 
ΚΑΚΗΣ (Χαλάνδρι ’Αθηνών, Μαρα- 
θώνος 16Α, Τηλ. 681-659, 681-671), προσ
φέρει τόν τύπον SUPER ELECTRO
NIC πανοραμική 24 αυτομάτου έπιλογής 
68 Καναλίων, είδικώς διά τούς άνδρας 
μας, άντί 9.500 δραχμών εις συναλλα
γματικός ΙΟμήνου ισχύος. Οί ένδιαφε- 
ρόμενοι δύνανται νά άπευθύνωνται εις 
τήν ώς άνω διεύθυνσιν τού Καταστήμα
τος.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡ ΙΟΝ

Ό  κ. Σεραφείμ ’Αθανασίου, Άνθ]ρχος 
έ.ά., κάτοικος Βόλου, δι’ έπιστολής του 
πρός τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρ]κής, έξέφρα- 
σεν εΰχάς καί θερμός ευχαριστίας, Απο- 
χαιρετίσας τούς άνδρας τού Σώματος έπί 
τή άποχωρήσει του, λόγψ ύγείας, έκ τής 
ένεργοΰ ύπηρείας. Λίαν συγκεκινημένος 
περιέγραψε τάς κατά τήν διάρκειαν τής 
27ετοΰς ύπηρεσίας του αναμνήσεις πού 
άπεκόμισεν έκ τής συνεργασίας του μετά 
τών άνδρών τού Σώματος καί τού κοινού 
χαρακτηριστικώς δέ άναφέρει Αναμνή
σεις άπό τά πρώτα ύπηρεσιακά του βήμα- 
ματα, τάς παροδόσεις, τάς άρχάς καί τά 
άγνά αισθήματα πού έτρεφεν ένδομύχως 
κατά τήν έθελουσίαν είς τήν Χωροφυ
λακήν κατάταξίν του (1945) ώς καί τόν 
ζήλον πρός μάθησιν (περάτωσις Γυμνα
σιακών σπουδών) τήν είς τό καθήκον 
άφοσίωσιν καί τήν υπηρεσιακήν Απόδο- 
σιν καθ’ όλην τήν μετέπειτα σταδιοδρο
μίαν του.

Συγχαίροντες εύχόμεθα είς τόν έπιστο- 
λογράφον μας κάθε δυνατήν πρόοδον καί 
έπιτυχίαν προσωπικήν καί οικογενεια
κήν.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ No 1
ναγού.

— Γ’. Διεθνές Συμπόσιον έπί κυκλοφο- 
ριακών προβλημάτων Σέν—Κλού Γ αλ- 
λίας, κ. Ίωάννου Τρύπη, Ταγμίρχου 
Χωροφυλακής.

— Ή  ψυχολογία είς τήν ’Αστυνομίαν 
(Β\ συνέχεια) τού Ιδιου ώς άνω.

— Αί διαβιβάσεις τής Χωρ]κής κατά τόν 
Κ]Συμμοριτοπόλεμον, κ. Χρήστου 
Φορλίγκα, Ταγμ]ρχου Χωρ]κής.

— Οί ύπηρεσίες Ασφαλείας στήν Αρχαιό
τητα ή Ρωμαϊκή ’Αστυνομία.

— Ή Χωροφυλακή Αμείλικτος διώκτης 
τής ληστείας, κ. Νικολάου Κτενιάδη,

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έκυκλοφόρησεν έσχάτως είς κομψήν 
έκδοσιν έπί έκλεκτοΰ χάρτου «ΙΣΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕ
ΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1971» τής Δ.Ε.Η. ’Αποτελεί 
εύσύνοπτον περιγραφήν τής όλης δρά
στη ριότητος αύτής είς όλόκληρον τήν 
χώραν. Περιέχει (μέρη A-, Β', Γ') θέματα 
Αναφερόμενα είς τήν έκμετάλλευσιν, τάς 
έπενδύσεις, τούς λιγνίτας, τήν έκπαίδευ- 
σιν τού προσωπικού, τάς Δημοσίας Σχέ
σεις κ.λ.π., ώς καί λίαν Αναλυτικούς 
Αριθμητικούς πίνακας τού κατά τομείς 
έπιτελεσθέντος λίαν άξιολόγου έργου 
της.

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Ό  ’Εκδοτικός Οίκος «ΚΕΚΡΟΨ» 
Χαρ. Τρικούπη 24, Άθήναι (143), Τηλ 
618-226 καί 625-793 προσφέρει έκπτωσιν 
33ο]ο είς τούς άνδρας τών Σωμάτων ’Α
σσφαλείας διά τήν είκονογραφημένην 
ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ

*

Ή Σ. ΜΩΣΣΕ Α.Ε.Ε. (Κοραή 4, Τηλ. 
227-819, 234-023, Σταδίου 30, Άθήναι 
(132), Τηλ. 3222-388 καί Θεσσαλονίκη, 
Βενιζέλου 42, Τηλ. 20862 προσφέρει 
είς τούς άνδρας τής Χωροφυλακής τάς 
Ακολούθους έκπτώσεις έπί τών πωλου
μένων προϊόντων της:

Έκπτωσιν 21ο]ο δι’ Αγοράν, τοϊς με- 
τρητοίς, ώρολογίων ήλεκτρονικών, αύτο- 
μάτων, κουρδιζομένων, χειρός, έγερτη- 
ρίων, έπιτοίχων, καί ώρολογίων κούκου 
Ελβετίας, βαρομέτρων, θερμομέτρων, 
υγρομέτρων καί χρυσών κοσμημάτων 
καί 15ο]ο τοιαύτην είς (6) μηνιαίας δό
σεις. ’Επίσης παρέχει έκπτωσιν 10ο]ο 
δι’ Αναπτήρας, στυλογράφους, καί ύάλινα 
είδη πολυτελείας ώς καί διά δερμάτινα. 
Αργυρά καί έπάργυρα είδη γραφείου. 
Σημειωτέου δέ ότι διατίθενται ειδικοί 
τεχνΐται καί Ανταλλακτικά τών προϊόν
των της. Οί έπιθυμούντες παρακαλοΰνται 
όπως Απευθύνωνται είς τάς ώς άνω διευ
θύνσεις τής Εταιρείας.

*

Ό  κ. Γεώργιος ΣΤΑΜΙΔΗΣ, διατηρών 
Κατάστημα ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ μοδέρνων 
(Άθήναι, Βουλής 7, Τηλ. 3.236.920 καί 
οικίας 2.019.967) παρέχει εις τούς Αξιω
ματικούς Χωροφυλακής έκπτωσιν 15-20ο]ο 
έπί τής τιμής πωλήσεως, τοϊς μετρητοΐς, 
έφ’ όλων τών ειδών τού Καταστήματος 
του.

Οί ένδιαφερόμενοι δέον όπως άπευθύ- 
νωνται είς τήν ώς άνω διεύθυνσιν πρός 
έξυπηρέτησίν των.
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ΟΙ ΔΥΟ ΔΡΟ Μ Ο Ι

‘Η κυρία  ρώτησε στήν 
τύχη  τό  ένα  ά τ ό  τά  δυό 
κ ο ρ ιτσ ά κ ια  τό  έξη ς: €*Άν
ρωτούσα την άδελψή σου 
π ο ιο ς  Από τούς δυό αύτούς 
δρόμους π ά ε ι στήν Π αλιο- 
δσυνίτσ α , τ ί θά  μού έλεγε»; 
Καί άψοΰ πήρε την ά πά ντη - 
ση Ακολούθησε τόν  ά ντί θετό 
δρόμο. ,

Γ ια τ ί,  άν τό  κορ ίτσ ι 
■ττου ρώτησε, Ελεγε την Α
λήθεια, θά τής Εδειχνε^ τόν 
Α ντίθετο δρομο, άψού ή 
άδελψή τη ς αντάν θά  ύττε- 
δείκνυε. ’’Αν, π ά λ ι, ρωτούσε 
τό  κορ ίτσ ι πού Ελεγε ψέμα
τα , θά τής Ελεγε όπωσδή- 
το τε  τόν Α ντίθετο δρόμο!
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ATHENS INTERNATIONAL MEETING

ON CRIME

By. JOHN TR IP IS
Gendarmery Major

In continuing to present the ideas 
exchanged on this so important 
problem which keeps always so busy 
the Griminologists and Law Enfor
cement Officers nowadays, we shall 
present in this issue the speeches 
delivered by the Delegates of the 
participating Countries, beginning 
with the one delivered by the Thes
saloniki University Professor Mr. 
Konstantinos VOUYIOUKAS, who 
referred to the problem of the Ju
venile Delinquency and he said : 

«Juvenile Delinquency is the most 
delicate and the basic problem re
lated to the untisocial behaviour of 
the Juveniles. The continuing in
crease of the Juvenile Delinquency 
under new forms puts in uneasiness 
and scepticism everyone concerned 
with this problem; uneasiness for 
the future of the mankind and sce
pticism because of the probability 
of the improper and not up-to-date 
methods of treatment of the Juve
niles. Taking into consideration 
that the basic principles of the Ju- 
veline treatment are : protection,

education, rehabilitation, we could 
resume the entire problem as fol
lows :

a. The serious difficulties which 
usually find the «Good Parents» in 
their effort to bring properly up 
their children. In this case, we should 
inform these parents about their du
ties and we should try to convince 
them to willingly accept the assi
stance and advice of the specialists 
in this respect.

b. The State intervention in the 
family affairs, when parents proved 
to be «bad or inadequate to fulfil 
their so important duties». This 
would consist the first step in ap- 
plicating the supervised education 
and bringing up by the proper Ju
venile Authorities and as a second 
step the depriving of the parental 
rights and the sending of the unad
justed Juveniles to proper rehabili
tative Institutions.

The effective protection of Ju
veniles against the dangers which 
exist in their environment.

d. The specialisation of the Jud

ges of the Juvenile Courts and the 
cooperation with the special scien
tists such as psycologists, psychia
trists.

e. The establishment of a Rese
arch Center on crime in every coun
try. Finally, he stressed, that in the 
combat against crime it is more 
important to use the proper and 
competent personnel than modern 
institutions.

After Mr. Vouyoukas address mr. 
John W. FRATHWITE, a distin
guished Canadian scientist took the 
stand and he spoke about the Cana
dian movement towards Community 
Corrections.

«Having focused my thoughts in 
Canada, I would like to share with 
you my countrie’s increasing use of 
the Community as an alternative to 
incarceration and then base some 
more general comments on this de
velopment. In 1966, the Governe- 
.ment in an attempt to beign grea
ter coordination to the correctional 
field, established a single Ministry, 
the Department of the Solicitor Ge-
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Modern devices can reveal What the human e y e  cannot see!

Heral, with responsibility for the 
Royal Mounted Police which is a 
National Police Force; the National 
Parole Service and the Canadian 
penitentiary Service.

Immediately a commission was 
established to inquire into all as
pects of corrections and make ap
propriate recomendations. The com
prehensive report contained 117 re
comendations which were virtually 
all accepted in principle and the 
majority of which have been imp
lemented.

The single objective of criminal 
justice was officially recognished as 
the protection of all members of 
society, including the offender him
self, from harmful and dangerous 
conduct. Reforms were then under
taken on the basis of two essential 
principles :

1. An inmate is always a citizen 
who will hopefully return to normal 
life in our society and, as such, is 
entitled to retain his human dignity 
and, as far as possible, have his 
rights as a citizen respected.

2. Secondly, in order for rehabi
litation to be as successful as possi
ble, every community participation 
and resource should be encouraged. 
This later principle also implied eve
ry effort should be made to reduce 
the prison population.

Subsequent reforms have followed 
the acceptance of these principles. 
The criminal code was amended to 
remove certain caregories of activi
ty from the unnecessary stigma of 
beign considered «crimes». This in
cluded beign drunk in a public pla
ce, homosexual activity between con
senting adults and abortion.

The parole Board was doubled in 
order to give applicants for parole 
and fuller consideration. 1 or those 
who did not receive parole, a man
datory period was to be served in 
the community in order that they 
who need help most could also re
ceive supervision guidance and coun
selling. Community correctional re
sources have expanded dranded 
drastically in Canada. A realization 
that prisons are expensive but un
productive, has resulted in larger al
locations of dollars and offenders to 
probation and parole. Contractual 
arrangements with private after care 
agencies to provide 50% of all our 
community residential facilities and 
case supervision, has not only in
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creased the use of parole but has 
also given ex-offender groups, spe
cial ethqic groups and citizens at 
large a chance, not just to criticize, 
but to contribute and create change.

As for finstitutions, we believe 
that only people can change peo
ple. Thus, our institutions, at least 
the newer ones, those built in this 
century, house a maximum of 400 
men- and we consider this too lar
ge. Proposed new maximum secu
rity units will be considerably smal
ler to provide for better staff in
mate communication and relation
ships. They will house no more than 
120 inmates. In addition, we are 
currently not having such Institu
tions. Nevertheless, we realise that 
the use of the community for the 
treatment of the offender depends 
on the existence of the unltimate san
ction of a maximum security insti
tution.

To maintain ties with the com
munity, each institution is to have 
a Citizen Advisory Group to deve
lop access to community resources. 
In some instances resources will be 
brought to the institution but, in 
many cases, the men will venture 
forth to the community. Indeed, our 
Temporary Absence Program, as 
we call it, involves about one third 
of our inmate population going in
to the community month, to enrich 
their programs. During the Christ
mas and New Year’s period, we 
have temporarily closed some of 
our smaller units for the lack of 
inmates. In the area of work, we 
are seeking opportunities for use of 
inmates in community service pro
jects, coping with ecological and pol
lution problems and serving as vo
lunteers for certain social agencies. 
Important developments are presen
tly being undertaken in the field of 
education, including projects in 
which a college will extend its pro
gram to the local Penitentiaries, 
fhus, all inmate students in the aca
demic and post-secondary programs 
at the institution will follow the 
same curriculum, have the same in
structors and receive the same cer- 
' ication as do students attending

ba°skmTklty· C° llege on . a regu>ar ■ tue institution will become,
,ct> of the campus itself. Eve- 

·.T u ’ our education programs 
h be by contract.

° ease the trauma of release, we

are more than doubling our Com
munity Correctional Centers within 
our cities. These are small minimum 
security institutions using facilities 
such as a large house, or the floor 
of a Young Men and Christian As
sociation Building. From these ui\its 
men go forth daily to seek and 
enter employment or to improve 
their education.

These then are some of the steps 
beign taken to reduce the past, un
due independence of the prison as 
crucible of confinement, operating 
in isolation from the community 
and robbing the individual of ini- 
titaitive, responsibility and even his 
masculinity. We have done these 
things despite the dark days and 
long nights of hostages, blooshed 
and theats of armed invasion. We 
have done these, not because we 
are certain they are more humane, 
they are more hopeful than the pra
ctices of the past. Like yourselves 
we are striving.

I tell you these things to relate 
them for two reasons; One, to reaf
firm our faith in these measures de
spite the shocking, even horrendous 
news of a fire bombing in Montreal, 
that killed 36 innocent persons and 
placed more than 50 in hospital.

' But policy cannot and should not 
be made in panic. Despite the hor
ror of such an event, we would not 
be justified in reinstrueting for the 
death penalty or in changing the 
whole course or current policy. The 
other reason I related these reforms 
is to indicate the potential for posi
tive good that can derive from a 
move away from the conventional 
use of a prison.

The public, on learning that se
lected inmates can operate in their 
midst contribute to society on learn
ing that as citizens have a role to 
play- not only in correction but also 
in prevention. The public becomes 
more knowledgeable about1 corre
ctional process, its aspirations and 
anxieties. At the moment, the ave
rage citizen only knows of the more 
dramatic crime, the adventurous ap
prehension, the resulting trial and 
theretributive sentence. These are 
only pieces of the total puzzle.

The greater use o‘f the community 
makes it possible for many more 
welfare, educational and other agen
cies to contribute to the correctio
nal process and become more aware

of their relationship to it. Hopeful
ly this may lead to more coordina
ted planning in which social defence 
needs are fully considered by those 
responsible for total social develop
ment.

This community focus provide an 
opportunity for new posistive parti
cipants such as the ex-inmate and 
members of this community. Both 
law enforcement and corrections are 
dependent on community coopera
tion. If we do not, provide oppor
tunities for that cooperation, we are 
ignoring a valuable, indeed and es
sential resource.

There are other advantages of a 
community focused system which 
are obvious — It is more economi
cal for society and less stigmatizing 
and debilitating for the offender. 
But perhaps most important of 
all — it forces a critical constant 
evaluation of probation and parole. 
After all if an inmate can be on 
temporary leave, might he have ma
naged on probation? Might he not 
be considered for parole?.

Having been kind enough to li
sten this long- you may say what 
really new concept has been presen
ted, my answer is simple — None 
— But I would add that corrections 
has many fine concepts and may- 
truths gained by research. Yes, Kno- 
weledge we have—but have we real
ly used this knowledge as yet. 1 
support the cry for more research 
but 1 also add the plea to use what 
we now process — to convert con
cept to practice; the offender can 
best be helped now by our deeds 
not our words. Our words provide 
the promise of tomorrow — we pos
sess knowledge to render immediate 
help.

It has been said that only a few 
members of society are responsible 
for crimes committed. But for the 
wrong, methods of treating the of
fender when better methods are un
known- for the whole community; 
be it local, national or international, 
is responsible. This is the current 
challenge and to meet it we must 
both act and aspire.

I return to a young country, per
haps it is much older — but 1 sense 
that we are all members of «deve
loping countries» as far as social de
fence is concerned. It is reassuring 
and inspiring to meet together. As 
we return to our respective coun-
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tries and take up our individual 
tasks I trust, 1 pray that our deli
beration will inspire us to act and 
guide us to better help those for 
whom we are responsible.

To live and let live is not enough. 
To live and help live is not too 
much...».

After Mr. Braithwaire’s speech 
Mr. DRAPKTN Professor of Cri
minology in Jerusalem, referred to 
the crime prevention and to the 
drastic treatment of the incarcera
ted.

«The speaker supported that we 
are living in an era of lawlessness 
and he disagreed with some of the 
points supported by other speakers 
as for instance those of Mr. An- 
dreski. Any how he expressed his 
belief that the future generations 
will live under a new way of life 
and new climax of values and pro
gress, which will secure much bet
ter welfare to mankind. As far as 
the technological progress and its 
consequences, he supported that 
this trend' will soon come to an 
end. Referring to the changes of 
the rehabilitation and refrormatory 
system, he agreed with the proposal 
of Mr. Rector. As far as the reci
divists is concerned he believes that 
40 - 45 % return to normal life, but 
he said, no one has ever studied 
the reasons of it. The percentage 
of the dangerous prisoners is not 
more than 10- 15 %. and these are 
those who should be confined in 
reformatory Institutions. It is then 
not justified the complicated and 
costly system of prisons, but only 
the application of newer reforma
tory systeme had certainly these 
only for the above mentioned per
centage of 10 - 15 °/0.

Following Mr. Drapkin’s speech, 
Professor Hans Gopimger Director 
of the Institute of Criminology at 
Tiibingen University, spoke about 
the crimilogical aspects of resocia
lization and he said the following;

« . . . I f  you want to motivate 
thoughts of resocialization not only 
by emotion but also by the expe
rience and knowledge of science, 
there is necessary knowledge not 
only of the social bindings of the 
criminal but also of other persons 
who are no criminals. .

At the criminological Institute at 
the University of Tubingen there 
have been made extended social -

psychological comparative investi
gations of prisoners on one side, 
and a control-group of yound men 
of the same age on the other side. 
The delinquency of the prisoners 
was only the basis of the sample 
for the investigations; at the begin
ning the kind, prosecution and num
ber of the offences were disregar
ded. The delinquency was naturally 
defined by the criminal law of the 
area of investgation. The Federal 
Republic of Germany. In this way 
there will be the possibility, that 
statements, which will make about 
men in their social buildings having 
been sent to prison by the German 
law, may be tested in other coun
tries with other criminal laws and 
other political systems, for instance, 
in the eastern hemisphere, or Gree
ce, or in U.S.A. ,  or in Japan, or 
in Australia. It may be possible 
that peculiarities can be found which 
show certain criminals as the (nor
mative the most striking exponents 
out of all persons with deviant be
haviour without respecting if they 
offend against the criminal law of 
Roumania or America, or Japan, 
or the Federal republic of Germany.

According to the results there are 
remarkable differences between tho
se two groups and they may be 
used to give reasons for the efforts 
in resocialization and for a real ' 
prevention of crime, too. The eva
luation of this investigation will 
finally be finished in about two 
years; but we got these results of 
a frequency distribution.

The investigations were conducted 
in an interdisciplinary manner by 
criminologists whose fundamental 
education has been in psychiatry, 
psychology, law, sociology, or so
cial work. Included in these in
vestigations were 200 male priso
ners and 200 male control-persons, 
all of them between 20 - 30 years 
old.

The prisoners had been senten
ced by 4 district courts with impri
sonment over 6 months (without 
parole) in prisons (not maximun 
security prisons). They were selec
ted from the inmates of one State 
Prison of Baden - Wiirttemberg. The 
control-group were chosen from the 
corresponding population of the 
same areas by using a two stage 
stratified random choice.

Great stresswas laid on the exact

discovery of our H and V persons 
psychic traits and social environ
ment. We investigated especially ; 
The family of the parents, school, 
education, occupation, leisure time 
behaviour, personality, psychic mo
ods, sexuality, electroencephalo
graph, chromosomes, daily activi
ties, offences etc.

The basis for the evaluation fa 
taken from 400 extensive, differen
tiated case studies. Furthermore a 
part of this inquiry was fixed in 
schedules, which made it possible 
to get a frequency distribution. The 
objective of this research is to ob
tain (especially descriptive) funda
mental knowledge of the persona
lity in its social bindings, of the 
prisoners as well as of the control - 
group, and furthermore of possible 
clusters and bindings. Another goal 
is to show and analyze interelations 
in the life-story by longitudinal 
studies. In this process we want 
to get a basis for defining hypo
thesis for further studies. Along 
with this we want to give empiri
cally obtained informations for the 
criminal jurisdiction and prevention 
of crime. The research work was 
finished in spring 1971; the evalua
tion is going on.

This report is not the right to 
treat the numerous statements about 
the groups of prisoners and con
trol - group and the differences be
tween them concerning (for instance 
complete or orphaned state, work
ing mothers, broken homes situa
tion way of socialization) the fa
mily constellations, the spheres of 
work and leisure time. In any case 
they differ, especially concerning the 
family constellations, very much from 
statements, which are often made 
in our days. In this report 1 want 
to present three criteria, which il
lustrate the criminal (but also the 
non-delinquent person) in this so
cial bindings. The criteria are ;

1) Die Kriminovalenten bzw. kri- 
minoresistenten Konstellationen 
(criminovale ent or crim inoresistent 
bindings). 2) The criminovalentenen 
or criminoresistent clusters and 3) 
The position of the offence in the 
curricilum vitae.

By discriminating between delin
quent persons and those who resist 
very well against conventional cri
minality, the «Kriminovalente and 
Kriminoresistente Konstelationen»
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are of special relevance. The «kri- 
minovalente Konstellationen» mean 
the interelation of ceratin facts, 
which show a specific weight in 
respect to criminality. They are 
marked by being met with nume
rous (but not all) criminals, espe
cially the recidivists in conventio
nal criminality, but not with person 
who do not trend to criminality. 
We present-at this stage of our re
search only tentatively-two of these 
«Konstellationen» (clusters).

1) Neglecting of work and du
ties, especially to wards, the family 
and society; inadequate level of 
aspiration; alcoolism; little persi- 
stance in trouble no control of rea
lity; paradoxical expectation of ad
aptation.

2) Neglecting of work and duties, 
especially towards the family and 
society; inadequate level of aspira
tion; desire for a free and easy 
life, mostly connected with an un
controlled and direct appetency for 
change and satisfaction; wasting of 
leisure time; no proper relation to 
money and property. We insist on 
the fact that only the coincidence 
of those specific factors thus for
ming a konstellation, are relevant, 
whereas single factors-just as a 
statement - may be without any 
weight. Within these konstellationen 
there are interelations and overlap
pings. Furthermore there are great 
differences concerning the intensity 
and weight as wellas the appearance 
of the various factors and konstel
lationen themselves.

In this context it is worth men
tioning that meanwhile an examina
tion of the (non-delinquent) V-Ps 
was made and there had not been 
found any of the kriminovalenten 
konstellationen, but in some cases 
there had been found the combina
tion of several factors from diffe
rent Konstellationen. The Krimino- 
resteneten Konstellationen are :

1) Fulfilment of the duties in 
society; adeauate level of aspira

tion; good control of reality and 
self-control; proper relation to mo
ney and property; good adaptabi
lity; good persistance in troubles, 
connected with great endurance. 
2) Fulfilment of the duties in so
ciety; adequate level of aspiration; 
laborious life and pleasure in work; 
engagement in domestic family and 
regular life; productive off-time en
tertainments; personal engagement 
in matters of interest. 3) Fulfilment 
of the duties in society; adequate 
level of aspiration; planning ,of life 
and tenacity of purpose; readiness 
to take responsibility; serious per
sonal relations.

Here, too, not all factors in a 
Konstellation have the same weight. 
Furthermore applies here that what 
has been said above in connection 
with Konstellationen. Our stati
sticians made a cluster - analysis of 
all the 28 factors of the original 
Konstellationen. They found one 
valent and one persistent cluster of 
4 factors which applies to 70 % of 
all persons under examination (H - 
P and V - P).

It is the following kriminovalen
ten konstellationen : Neglecting of 
work and duties, epsecially towards 
family and society; no proper rela
tion to money and property; no 
planning of life- wasting leisure 
time.

And the following kriminoresis- 
tenten Konstellationen : Fulfilment 
of the duties, in society; adequate 
level of aspiration; engagemenet in 
domesticfamily and regular life; pro
per relation to money and property.

In our further reasearch we shall

try to improve and differiantiate 
those Konstellationen.

The Bindings (Relevantbeziige) 
which mean those personal, mate
rial and local bindings being espe
cially relevant in a certain person’s 
daily life, are of great importance 
for the early identification of a 
deviant development. Generally they 
are a distinctly personal feature; 
sometimes they are even character- 
stics of a person. The relation to 

’ the bindings is to a certain extent 
emotional. As to the contents there 
are many differences. And there are 
differences, too, with regard to the 
nature of the bindings of a person, 
and their relation to each other 
and the intensity. We may find a 
line from relatively loose relation 
or intense interest to urgent impul
ses for the bindings and at last 
there may be the overpowering de
sire for the binding. This desire is 
comparable to the situation of di
sease; The inmate is immediately 
after being released attracted by the 
environment of his former guys in 
spite of all good intentions. Soon 
afterwards he will relapse into crime. 
On the other hand some V - Ps want 
return to home, to the family, to 
the work, to their hobby with a 
strict-time t ble after a certain pe
riod of loafing.

Besides the person’s attitude to
ward work the analysis of his lei
sure time is important for the di
scovery of the relevantbeziige (bin
dings). The leisure time behaviour 
also points out the beginning of a 
sliding into criminality. In this area, 
the following points were of special
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relevance for our recidivists :
a) Unrestrained activities without 

orderly work, b) Time consumming 
hanging about and loafing, c) Loud, 
restless milieu, d) Continuous chan
ge in the personal and local rela
tions of anonymity and without 
'commitment.

This one could call «Kriminovale- 
nte Relenvanzbezuge». On the other 
hand, the following factors were 
relevant for those of our V - Ps for 
whom criminality was unthinkable :

a) Security in the family, b) In
spiring relations to and member
ship in clubs and organised groups 
c) Regular and productive work 
with close relation to the working 
unit.
unit, d) achievement in occupatio
nal and personal sectors special 
hobby, e) Local comfort, harmony, 
cultivated atmosphere and surroun
dings.

Our Further investigations in this 
field, too, aim toward refining and 
securring of the results we have 
found up to now. Further hints for 
the evaluation of the criminal, espe-

ciall of his changes for resocializa
tion, are given by the position of 
the offence in his curriculum vitae. 
Here one can exactly distinguish 
between a continuous development 
toward criminality; the unexpected 
and passing criminality during ma
turation of the personality; the cri
minality occuring in spite of other
wise social unobtrusiveness; the ten
tatively jump into criminality; and 
the criminality which is related to 
psychotic abnormities, including 
most of the sexula offences.

As a general principle the effrots 
for resocialization must intend the 
change of the former «kriminova- 
lenten relevanzbezuge» into «krimi- 
noresistenterelevanzbezuge» (bind
ings), diminishing the «Kriminova- 
lenten Konstellationen» (clusters) 
and establishing «kriminoresistente 
Konstellationen». As far aspersons 
are concerned, who are abnormal 
in the sense of mental pathology 
or even insane, the possibility for 
resocialization increase, if the num
ber of the factors which correlate 
with «Kriminovalente Konstellatio

nen» and of the «relevanzbezuge» 
(bindings), which must be defined 
as «Kriminovalente Relevanzbezu
ge», decreases.

Often there can be found «Kri
minoresistente Konstellationen», if 
there is «Krimineller Ubersprung» 
(Jump into criminality). The pro
blems of resocialization are small 
and limited to a short, direch per
sonal care and the settling of human 
conflicts.
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