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Μέσα στό ξαναγέννημα τής φύσεως, 
μετά άπό τόν μαρασμό τού Χειμώνα, οί 
Χριστιανοί γιορτάζουν τό χαρμόσυνο 
μήνυμα τής Άναστάσεως τού Θεανθρώ
που. Οί Έλληνες γιορτάζουν διπλά 
γιατί έκτος άπό τήν χαρά τού άναστη- 
μένου Χριστού κάποια αύγή τού ’Απρίλη, 
σάν πέντε χρόνια άπό σήμερα τό Έθνος 
όλόκληρο άποφάσισε τήν άλλαγή πού 
όδηγεϊ τήν χώρα σταθερά στό δρόμο τής 
προόδου καί τής εύημερίας.

? Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  *

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ $
■>
*·* Αξιωματικοί - Άνθυπασπισταί Δραχ. 100 >
*  Ύπαξιωματικοί - Χωροφύλακες » 80 £

Πολιτικοί Υπάλληλοι - Ίδιώται » 100 *
.·. Σύλλογοι - Σωματεία - ’Οργανισμοί » 150

*  ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 10 ❖
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Π Ε Ν Τ Ε  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  
Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ  

Α Λ Λ Α Γ Η Σ

Μ Η Η Υ Μ A

ΤΗΖ Α.Ε. Tor Α' ΔΗΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ!

- ’Επ'εύκαιρ ί φ της συμπληρώσεως πέντε έτών άπό τής ιστορικής 
έπετείου της 21-4-1967 έγκάρδιον απευθύνω τόν έπαναστατικύν χαι
ρετισμόν , πρΰς άπαντας τούς άνδρας τοϋ ήρωΤκοϋ Σώματος τής ‘Ελλη

νικής Χωροφυλακής.
- Τά Σώματα ’Ασφαλείας δεινως έδοκιμύσθησαν κατά την προεπανα

στατικήν περίοδον. Έστάθησαν όμως πάντοτε είς τό ύφος τής απο
στολής των καί έσήκωσαν άγογγύστως τόν σταυρόν τοϋ μαρτυρίου ως 
έπιτάσσει τό Ιερόν καθήκον τής ΰφηλής αποστολής των έως ότου άνέ- 
τειλεν ή αυγή τής 21ης 'Απριλίου 1967.

- Σήμερον αΐ Ένοπλοι Δυνάμεις, όμοΰ μετά των Σωμάτων ’Ασφα
λείας, αποτελούν τήν τεθωρακισμένην ασπίδα καί τόν άγρυπνον φρου
ρόν κατά παντός έξωτερικοϋ ή έσωτερικοϋ έχθροϋ τής Πατρίδος μας 
καί τήν καλυτέραν έγγύησιν τής έλευβερίας, τής άκεραιότητος καί 

τής γαλήνης έν Αυτή.
- Ή  Χωροφυλακή καθ'όλην τήν διαρρεύσασαν πενταετίαν συνεπο- 

ρεύθη άδιαταρράκτως παρά τό πλευράν των Ενόπλων Δυνάμεων καί με
γάλος πανθομολογουμένως προσέφερεν υπηρεσίας είς τήν'Επανάστασιν 
καί τόν Ελληνικόν Λαόν καί διά τούτο δίκαιοι είναι οί έπαινοι 
πάντων πρός αυτήν.

- Τό εκτον έτος τής Έπαναστάσεως ευρίσκει τήν χώραν μας ϋπέρ- 
ποτε άλλοτε εύνομουμένην καί όδηγουμένην πρός έν καλύτερον μέλλον.

"Ολοι οί Έλληνες-Κυβέρνησις,Ένοπλοι Δυνάμε ις,ΣώματαΆσφαλε ίας 
καί Λαός-ήνωμένοι καί αδελφωμένοι δημιουργοϋμεν τήν Νέαν'Ελλάδα, 
πρότυπον κράτους γαλήνης,τάξεως καί ευημερίας.

Ό
A "  Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως

«JXLa - f
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ
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21η Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ  
1967 - 1972

Ή 5η Επέτειος τής ιστορικής
μεταβολής

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  ΜΙ ΧΑΛΟΥ
Ύ  φ υ π ο υ ρ γ ο ΰ  

παρά τώ  Πρωθυπουργώ

Μ  έ την προοπτική καί τό φώς τής πενταετίας, πού 
τώρα συμπληρώνεται, ή άλλαγή, πού έφερεν ή ’Εθνι
κή Έπανάστασις, έμφανίζεται μέ τις πραγματικές δια
στάσεις της. "Οταν ξεκινούσε, υπήρχε διάχυτη μό
νον ή πίστη. Σήμερα υπάρχει συγκεκριμένη καί ή 
απόδειξη. Καί τό γεγονός έχει σημασία όχι πλέον 
διά νά δικαιολογηθή ή μεταβολή, άλλά κυρίως, διά 
νά έπιβεβαιωθή τί μπορούν νά ιτραγματοποιήσουν οί 
"Ελληνες, όταν λυτρώνονται άπό τήν κατατριβή τής 
μικροκομματικής σκοπιμότητας καί άπερίσπαστοι 
ευρίσκουν άνοιχτά πεδία δημιουργικής άποδόσεως. 
Καί αύτή ή δεύτερη διαπίστωσις λαμβάνει πρόσθετη 
βαρύτητα ώς παράγων προδιαγραφής γιά τό μέλλον. 
Γιατϊ προέχει τό μέλλον νά είναι άσφαλισμένον έναν- 
τίον όλων έκείνων, πού ήσαν καταδικαστικοί γιά τήν 
πορεία τής φυλής.

Ποιά ήσαν αύτά; Τά άναπολοΰμε σ’ αύτόν τόν στα
θμόν τής πενταετίας. Τά θυμόμαστε όλοι όπως θυμά
ται κανείς κάποιον έφιάλτη, μέσα στον όποιο πάλεψε 
μέ τήν αγωνία. Θυμόμαστε πώς ή πατρίδα μας έφθασε 
νά άπέχη μόνον ένα βήμα άπό τήν άβυσσο.Τήν ώθοΰσε 
πρός τά έκεϊ τό άχαλίνωτον πάθος τής φαυλοκρατίας. 
Αιχμάλωτό της τά κόμματα ήταν βέβαιο πώς δέν 
μπορούσαν νά άντιδράσουν κι’άν ήθελαν. Γιατί είχαν 
χάσει τήν άφή μέ τήν πραγματικότητα- καί κάθε άλλο
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την έβλεπαν παρά δπως είχε διαμορφωθή. "Ενα τυπικό 
προσωπείο δημοκρατίας πίσω άπό τό όποιο έμηχα- 
νεύετο τήν συμφορά ή άναρχία. Καί στην σατανικό- 
τητά της παρεδίδοντο όλα. Οι θεσμοί, πού θεμελιώ
νουν τών έθνών τήν ΰπόστασιν, είχαν θρυμματισθή 
κάτω άπό τήν θύελλα τής δημοκοπίας. Ή  Βουλή, στήν 
καλλίτερή της περίπτωση, δέν ήταν παρά εύκαιρία 
έντυπωσιακών σοφισμάτων ή θορυβούσης δικολα- 
βίας, πού άπέβλεπεν απλώς νά συντηρήση τήν δηλη
τηριασμένη ν άπό τό ψεύδος αύσίαν τής δημοκρατι
κής διαδικασίας. 'Η Διοίκησις άποδιοργανωμένη 
είχε μεταβληθή -σέ εμπόρευμα τού κομματάρχη, 
πού ύποκαθιστοΰσε τό Κράτος. Ή  οικονομία, άπρο- 
γραμμάτιστη καί κλυδωνιζομένη άπό τούς συγκλονι
σμούς τής πολιτικής τρικυμίας, κατρακυλούσε στήν 
τελευταία βαθμίδα, παρασύροντας στήν εξανέμιση 
μόχθο καί ιδιωτική προσπάθεια ολοκλήρων χρόνων. 
Καί τό χειρότερον όλων, εκείνο πού ερχόταν σάν 
αυτονόητη συνέχεια, άλλά καί σάν εγκληματική δω
ρεά, γιά τόν κομμουνισμόν, ό ήθικός άφοπλισμός τού 
Λαού. Ενός Λαού, πού είχε κερδίσει μέ τό αίμα του, 
τήν ελευθερία καί πού έβλεπε νά τήν χάνη άπό ήμέρα 
σέ ήμέρα, χωρίς νά έχη ό ίδιος δυνατότητα άμέσου 
άντιδράσεως.

Τήν είχαν όμως τά στρατευμένα τέκνα του. Καί 
αΰτά,’πού παρακολουθούσαν έπίσης μέ άγωνία τήν 
φοράν πρός τό χάος, τήν νύκτα τής μεγάλης απο- 
φάσεως, άποφάσισαν νά άπαντήσουν στήν έκκλησιν 
τής πατρίδος, μέ τήν έπέμβασίν των. "Οπως πάντα, 
ήσθάνθησαν ώς ύπέρτατον ίδικόν των χρέος τήν σω
τηρίαν της. Καί τό θαύμα έγινεν. Έγινεν όχι άπλώς 
μέ τήν άνακοπήν τού καλπασμού πρός τήν έξουθέ- 
νωσιν, άλλά καί μέ τήν έννοιαν τής δημιουργίας νέας 
Ελλάδος, ικανής νά τιμήση τούς τίτλους τού παρελ
θόντος μέ τρόπαια τού παρόντος καί βεβαίας ελπίδας 
τού μέλλοντος. Δέν θά κάμωμεν έδώ άπολογισμόν 
πεπραγμένων. Θά καλέσωμεν μόνον όλους, δπως 
στρατεύσουν τήν εθνική τους συνείδησιν, τήν καλήν 
πίστην καί τήν λογικήν, γιά νά κοιτάξουν γύρω τους·

Καί δέν θά χειασθοΰν όδηγόν. Θά φθάσουν μόνοι 
στό ένθουσιώδες συμπέρασμα, πώς ή Ελλάς, Οπό τήν 
φωτεινήν ήγεσίαν τού Γεωργίου Παπαδοπούλου, 
άναδημιουργεΐται, σέ δλους τούς τομείς, άξιοποιών- 
τας τό πνευματικό καί ήθικό της δυναμικό, μέ πίστη 
στά αιώνια ιδεώδη τού άνθρωπισμοΰ καί τής έλευθε- 
ρίας. Καί δτι τώρα πραγματοποιούνται, δσα έπί γε
νεές έφαίνοντο άναζητήσεις, δπως αίφνης ή διοικητι
κή καί οικονομική άποκέντρωσις, πού όδηγεΐ μέ άσφά- 
λεια στήν πληρότητα τής άναπτύξεως καί τήν έπί- 
τευξιν τού έκσυγχρονισμοΰ μέ τόν όποιον ή Ελλάς 
άνεβαίνει στήν πρώτη σειρά τών Δυτικών Κρατών.

Καί άκριβώς μέσα σ’ αύτό τό πλαίσιο τής δημιουρ
γικής έντάσεως ή Χωροφυλακή μας προσφέρει σέ 
σημαντικώτατο βαθμό. Έχουσα δπισθέν της λα
μπρόν ιστορίαν, σφραγισμένην μέ άγώνας καί θυσίας 
ύπέρ τής έλευθερίας, συμβάλλει στήν άνοδο μέ τό 
υψηλό έκπολιτιστικό πνεύμα, πού δίδει ούσιαστικό 
περιεχόμενο στήν έννοια τού καθήκοντος καί τής 
ά^οστολής. Γιατί πέραν άπό τήν άσφάλειαν καί τήν 
δραστηριότητα στήν περιοχή τής προλήψεως καί τής 
διώξεως τού εγκλήματος, υπάρχει ή μεγάλη προσπά
θεια, γιά τήν άπόλυτη ψυμφιλίωση τού πολίτη μέ τό 
Κράτος, προσπάθεια πού γιά νά κερδηθή χρειάζεται 
νά περάση, έξω άπό τούς θεωρητικούς προγραμματι
σμούς, στήν έφαρμογή. Καί στήν πράξη θά βαθμολο- 
γηθή. Σ’ αύτήν άκριβώς τήν φάση, τήν κρίσιμη καί 
άποφασιστική γιά τήν άποκέντρωση καί γιά τις 
συντονισμένες έπιδιώξεις τής γενικώτερης άνόδου, 
ή Χωροφυλακή άνταποκρίνεται μέ συνέπειαν καί 
άξιοθαύμαστη άντίληψη. Καί γι’ αυτό μεγάλη ή ίκα- 
νοποίησις δπως καί γιά κάθε τί, πού έρχεται νά προ- 
σθέση έστω καί ένα λιθαράκι στήν άνοικοδόμηση τής 
νέας δημοκρατικής πατρίδος. Γιατί άς μή λησμονού
με: "Ολων ή συμβολή είναι άπαραίτητη καί πολύτιμη. 
Γιατί δλων τών Ελλήνων είναι ή Ελλάς.

Καί άκριβώς έδώ έγκειται ή εύθύνη μας. Γιά πρώτη 
φορά ό καθένας αισθάνεται καί ένεργεΐ σάν υπεύθυνος 
γιά τό σύνολο. Είναι ή μεγάλη ήθική μεταβολή, πού 
έπέτυχε ή ’Εθνική ’Επανάστασις. Έδωσε εύρος 
καί νόημα στό καθήκον καί τό δικαίωμα τού πολίτη. 
Καί πάνω σ’ αύτήν τήν σχέση, πού βασικά, είναι λει
τουργία έθνικής δημιουργίας, στηρίζει τόν προγραμ
ματισμό γιά τήν αϋριον. Πρός αύτήν προχωρούμεν. 
Μέ τήν όμόθύμον θέλησιν καί τήν έμπιστοσύνην 
τού Λαού, μέ τήν έγκρισιν καί τήν έντολήν του, τό 
Έθνος ψυχικά ήνωμένο, υπερήφανο καί άκμαίο, μέ 
τήν σκυτάλη τών πεπρωμένων του, γράφει τό νέον 
του Έπος. Τό Έπος τής ειρηνικής δημιουργίας πού 
ίσοδυναμεί μέ-νίκην υπέρλαμπρου.
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Η ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΟΝΟΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ
κ .  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΛΗΜ.ΤΑΞΕΩΖ

Π ρ ό ς
Άπαντας τούς 'Αξιωματικούς 'Υπαλλήλους καί κατώτερα Όργανα τών 

Σωμάτων 'Ασφαλείας καί τής 'Αγροφυλακής.

«’Ττε παΐδες Ελλήνων έλευθεροΰτε Πατρίδα . . ».
Τετρακόσια χρόνια στυγνής δουλείας δέν ήρκεσαν νά κα

ταπνίξουν τόν έπιβλητικόν ήχον του Τυρταιϊκοΰ παιανος 
καί τήν αίωνίαν ήθικήν έπιταγήν τών ήρώων τοΟ Μαραθώνος, 
τών Θερμοπυλών καί τής Σαλαμΐνος, ό όποϊος άντήχησεν 
καί πάλιν τήν 25ην Μαρτίου 1821.

Ό  'Ελληνισμός, αίώνιος καί άφθαρτος άπό τόν χρόνον, 
ώς ό μυθικός Φοϊνιξ, ύπείκων είς τήν άνωτέρω έπιταγήν τών 
προγονικών του ήρώων άφυπνίζεται καί πάλιν καί άναλάμπει 
άπό τήν στάκτη διά νά καταυγάση τήν άνθρωπότητα μέ τό 
έκθαμβωτικόν όραμα τής γνήσιας Ελληνικής άρετής, ή 
όποια έξεδηλοϋτο πάντοτε ώς όπερτάτη θυσία διά τήν έλευθε- 
ρίαν καί διά τήν άνθρωπίνην αξιοπρέπειαν.

Τό γεγονός δέ ότι ή άφύπνισις τού σκλαβωμένου "Εθνους 
συνέπεσε μέ τόν Εύαγγελισμόν τής Θείας ένανθρωπίσεως 
δέν είναι τυχαϊον. Άντιθέτως είναι μία είσέτι έπιβεβαίωσις 
ότι ό Ελληνισμός, ώς πρόδρομος τού Χριστιανισμού, Θείμ 
βουλήσει, πάντοτε έπέπρωτο ούχί μόνον νά έπιζήση, αλλά 
καί νά θαυματουργήση. Διά τούτο ή 25η Μαρτίου 1821 άπο- 
τελεΐ τήν ώραιοτέραν εικόνα έναρμονίσεως τού Χριστιανι
σμού καί τού Ελληνισμού καί συνθέτει τήν διπλήν πίστιν, 
ή όποια ένώνει τούς "Ελληνας διά μέσου τών αιώνων, ήτοι 
τήν πίστην πρός τόν Θεόν καί τήν πίστιν πρός τήν αίωνίαν 
των Πατρίδα.

Καθ ήν στιγμήν ό "Αγγελος έφερε τό χαρμόσυνον μήνυμα 
πρός τήν Θεομήτορα, ένας άλλος έκπρόσωπος τού Παντοδυ
νάμου Δημιουργού, ό Πανάγιος 'Επίσκοπος Παλαιών Πατρών 
Γερμανός, άνήγγειλε πρός τήν έκστατικήν άνθρωπότητα τήν 
άμετάκλητον άπόφασιν τού 'Ελληνικού "Εθνους, «νά ζήση 
ή νά πεθάνη».

Ό  όρκος τών όλιγαρίθμων 'Ελλήνων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή  
ΘΑΝΑΤΟΣ» δέν είναι παρά ή έπανάληψις τού ίδιου όρκου, 
τον όποιον ώρκίζοντο πάντοτε οί Έλληνες, όσάκις παρίστατο 
ανάγκη νά προασπίσουν τήν έλευθερίαν καί τήν άνθρωπίνην 
αξιοπρέπειαν. Ητο ή κορύφωσις τής πίστεως, τού πάθους 
f? 1 5°^ πείσματος διά τήν έλευθερίαν καί ή άποθέωσις τής 
αληθούς έννοιας τής άρετής.

Ητο μία συγκλονιστική έξαρσις αύταπαρνήσεως καί αύτο- 
θυσίας μιας δρακός ήρώων, οί όποιοι έξεπροσώπουν τήν 
άνέσπερον λάμψιν τής 'Ελληνικής άνδρείας καί οί όποιοι 
μετέδιδον διά μίαν είσέτι φοράν ένα ύπερκόσμιον μήνυμα 
αξιοπρέπειας καί εν μεγαλειώδες όραμα ήρωικού ήθους καί 
αύταπαρνήσεως.

Η άπόφασις αύτη τού Ελληνισμού άποδεικνύει περιτρά- 
νως ότι ή Ελληνική Φυλή, ή όποια είχε χαράξει μέ τήν χρυ
σήν σμίλην τής άρμονίας τού μέτρου τά άδιαφιλονίκητα
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δικαιώματά του είς τήν ήγεμονίαν τού πολιτισμού τής άνθρω- 
πότητος, δικαίως κατείχε τήν πρωτοποριακήν καί πάλιν θέάιν 
είς τάς έπάλξεις τού άγώνος διά τήν προάσπισιν τών εύγενε- 
στέρων άνθρωπίνων ιδανικών.

Τό 1821 δέν είναι παρά μία είσέτι έπιβεβαίωσις τής άστει- 
ρεύτου ζωτικότητος τού Ελληνικού Έθνους. Δέν είναι παρά 
μία είσέτι άστραπή τής άγωνιστικής διαθέσεως τού Έλληνι- 
σμοΰ, ή όποια έκφράζει τήν όλην φιλοσοφίαν τών άγώνων 
τής Φυλής μας, οί όποιοι καθιέρωσαν τήν πίστιν πρός τήν 
έλευθερίαν τού άνθρώπου ώς τήν λαμπροτέραν κατάκτησιν 
αύτοΰ.

Καί αύτήν άκριβώς τήν Ελλάδα συμβολίζει τό ένδοξον 
1821, τήν Ελλάδα, ή όποια, συνδεδεμένη άρρήκτως μέ τού 
Χριστού τήν πίστιν τήν Αγίαν άποτελεϊ ύπέρτατον σύμβολον 
ύψηλών όραματισμών καί άπόρθητον φρούριον είς τήν προ
φυλακήν τής έλευθέρας άνθρωπότητος.

Αυτήν τήν Ελλάδα ώραματίσθησαν καί άνεγέννησαν οί 
μαρτυρικοί ήρωες τού ένδοξου έπους τού 1821, τήν Ελλάδα, 
ή όποια έπέπρωτο καί αύθις νά άκολουθήση τό παράδειγμά 
των πολλάς φοράς έκτοτε κατά τήν διάρκειαν τών 150 έτών 
τής έλευθέρας ζωής τού Έθνους καί νά φθάση είς τούς ιερούς 
άπελευθερωτικούς άγώνας τού 1912, τό θρυλικόν έπος τού 
1940, τήν άπαράμιλλον νίκην τού 1949 καί τέλος είς τήν έθνο- 
σωτήριον Έπανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου 1967, ή όποια 
διεφύλαξεν ό^ριβώς, ό,τι έκληροδότησαν οί άναρίθμητοι 
ήρωες τών άγώνων τής Φυλής άπό τού 21 μέχρι καί σήμερον.

Πανεθνικός, όθεν, άνήκει ό στέφανος τής εύγνωμοσύνης 
πρός τούς ήρωικούς πρωτομάρτυρας τής Εθνικής μας Παλιγ
γενεσίας, οί όποιοι μέ τήν ύπέροχόν των θυσίαν έκληροδό
τησαν είς ήμάς τήν πολυπόθητον έλευθερίαν καί 'Εθνικήν 
άξιοπρέπειαν.

Κλίνοντες εύλαβώς τό γόνυ πρό τών βωμών τών ήρώων 
αύτών, άς άναβαπτισθώμεν· είς τήν άστείρευτον κολυμβήθραν 
τών έθνικών πηγών πατριωτικής έξάρσεως καί ας όρκισθώμεν 
ότι θά διατηρήσωμεν άσβεστον τόν πυρσόν, τόν όποιον 
ΑΥΤΟΙ διά τής θυσίας των ήναψαν τό 18 2 1.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΖΗΤΩΣΑΝ ΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΟΠΛΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΖΗΤΩΣΑΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ό  Υ π ο υ ρ γ ό ς  
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜ ΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΛΤΑΓΗ
κ .  ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

’Α ξιωματικοί, Ά νθυπασπιστα ί, 'Ο πλΐται καί Πολιτικοί ’Υπάλληλοι.

Σήμερον, υπό το γλυκύ Ύής άνοίξεως φως καί τάς έλαφράς 
τον Μαρτίον αύρας, ό Χριστιανισμός και ο Ελληνισμός, η 
τελειοτέρα αυτή σννθεσις τής ανθρώπινης ιστορίας, σννεορτά
ζουν τον 9 Αρχάγγελον τό Θειον άγγελμα περί τής ανθρώπινης 
άναστάσεως και τής 'Αγίας Λαύρας τό μήνυμα δια την κατα- 
λυσιν τής ζοφεράς δονλείας και την παρελενσιν τοϋ πολίτικου 
διά τό 'Ελληνικόν έθνος χειμώνος.

Και δέν είναι τνχαΐον τό γεγονός τοϋ σννεορτασμοϋ, διότι 
τό ζωοποιόν τής θρησκείας φως και τής ελευθερίας ο ακατα
νίκητος έρως συνθέτουν πάντοτε την ιστορίαν τής Ελλάδος. 
'Ο  αρχαίος 'Ελληνικός Πολιτισμός, πρόδρομος του Χριστια
νισμού, έκληροδότησεν εις την ανθρωπότητα τάς ευγενεστέρας 
και ύψηλοτέρας ήθικάς αξίας, τάς οποίας ό Χριστιανισμός διά 
τής Θείας σοφίας καί τελειότητάς τον έπεσφράγισε. Προσέτι, 
τό 'Ελληνικόν έθνος, πρώτον ένεστερνίσθη την πίστην προς την 
ύπέροχον θρησκείαν τοϋ Ναζωραίον καί διεθεσε διά την εξα- 
πλωσίν της την γλώσσαν, τό πνεύμα καί τό αίμα τοϋ γαλαξιον 
τών μαρτύρων του.

Αξιωματικοί, *Ανθ)σταί, 'Οπλΐται καί πολιτικοί υπάλληλοι, 
Πριν 519 έτη, ή Βασιλίς τοϋ Βοσπόρον, ή Κωνσταντινουπολις, 
ύπείκονσα εις την ιστορικήν μοίραν τής φθοράς, επεσεν, άφοϋ 
επί μίαν χιλιετηρίδα έσκόρπισεν άπλετον τό φώς τοϋ έλληνο- 
χριστιανικοϋ πολιτισμοϋ.

* Επηκολούθησεν ή πολική ννξ τής δον λείας, ήτις άπετέλεσε 
σκληράν δοκιμασίαν διά τό έθνος, τό όποιον ύπέστη παντοιονς 
εξ ευτελισμούς καί έσύρθη εις τάς άγοράς δουλών τής Ανατο
λής.

"Ετερα έθνη, με ήσσονα δύναμιν ψυχικής άντιστάσεως, μετά 
δουλείαν ολίγων ετών, νπέστησαν σοβαράν άλλοίωσιν τοϋ εθνο- 
λογικοϋ των χαρακτήρος καί τελικώς έξηφανίσθησαν άπό τοϋ 
ιστορικού προσκηνίου.

Τοϋτο όμως δέν συνέβη με τό 'Ελληνικόν νΕθνος, το οποίον, 
ως μυθικός Ανταίος, μετά άπό έκάστην δοκιμασίαν αποκτά 
περισσοτέραν δύναμιν καί μεγαλντέραν ψυχικήν αντοχήν καί 
ομοιογένειαν.

Καί τοϋτο, διότι διαθέτει Υπεροχήν πνεύματος καί εχει τέρα-

«Τ ήν χώ ρ α ν  οΐ α ύτο ί ά εΐ ο ίκοΰντες δ ιά δ ο χη  τώ ν  
έπ ιγ ιγν ο μ έν ω ν  έλευθέραν δι* άρετήν π,αρέδω σαν» ·

στίαν δύναμιν, ικανήν νά άφομοιώση καί τά πλέον ξένα  ̂προς 
αυτό στοιχεία. 9Απόδειξιν περί τούτου αποτελεί καί η 25η 
Μαρτίου 1821, κατά τήν οποίαν ήρκεσαν τά Θούρια τοϋ^έθνε- 
γέρτου Ρήγα Φερραίου, ήρκεσεν έν κέλευσμα tow δούλου έθνους  ̂
διά νά μεταβληθοϋν οι ταπηνοί χωρικοί καί . οι ιερωμένοι, οι 
ναυτικοί καί οι έμποροι, οι σπουδασται και οι λόγιοι, είς φλο- 
γερούς χήρνκας τής ελευθερίας, εις ημιθέους καί Τιτάνας, είς 
άκαταδαμάστους πολεμάρχους και ακαταγώνιστους ναυμάχους 
καί νά έλθουν αντιμέτωποι τής κραταιάς ’Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας καί τής πανίσχυρου Ίερας σνμμαχίας, ήτις εβλεπε 
μέ εχθρότητα πάσαν έν Ευρώπη ’Εθνικήν έξέγερσιν.

Ή  αύγκρουσις, βεβαίως υπήρξε σκληρά καί ό φόρος τοϋ 
αίματος βαρύς. ’Αλλά τελικώς ή Ελλάς ένίκησεν. Καί δέν ήτο 
δυνατόν νά"είναι διαφορετική ή έκβααις τού άγώνος εκείνον. 
Διότι ό λαός τον όποιον τά τέκνα γνωρίζουν νά χορεύουν τον 
τραγικώτερον, αλλά ίδεωδέστερον χορόν τοϋ Ζαλόγγου, τό 
έθνος τοϋ όποιον οί πολίται έχουν τήν ηθικήν δύναμιν νά δη
μιουργούν άνμ πάσαν στιγμήν ένα Μεσολόγγι, μίαν ’Αλαμάνα 
ή ένα Χάνι τής Γραβιάς, δέν είναι δυνατόν παρά νά μεγαλονρ-
ννσν·

’Αξιωματικοί, Άνθ)σταί, ’Οπλΐται καί Πολιτικοί Υ πάλλη
λοι. Τό πνεύμα τών αγωνιστών τον 1821 ας ζή πάντοτε είς τάς 
καρδίας μας καί ας μάς έμπνέη είς ωραίους αγώνας καί υψηλά 
ιδανικά. Είναι τό Ιδιον πνεύμα, τό όποιον έχαλνβδωσε τήν 
’Ελληνικήν νεότητα κατά τούς απελευθερωτικούς αγώνας 
τον 1912 - 1913.

Είναι τό πνεύμα αύτότό όποιον έδημιονργησεν έν Β. Ήπείρω  
τό «”Επος τοϋ 1940» καί σννέτριψε τήν έρυθράν συνωμοσίαν 
είς Γράμμον καί Βίτσι κατά τό 1949. Είναι τέλος τό ίδιον 
πνεύμα τό όποιον ένέπνευσε τήν ’Εθνοσωτήριον ’Επανάστα- 
σιν τής 21ης ’Απριλίου 1967.

ΖΗΤΩ  ΤΟ ΕΘΝΟΣ  
ΖΗΤΩ  Η  25η Μ ΑΡΤΙΟΥ

Ό  ’Αρχηγός
ΧΡΙΣΤΟ Σ Κ ΑΡΑΒΙΤΗ Σ  

Ά ντ)τηγος



Τ ό Θ ε ι ο ν  Δ ρ ά μ α

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

ΑΝ ΕΜΑΣ άλλος δέν άπεικόνισε μέ 
T<-KJO καί δύναμη τό μαρτύ-
ριο τού Χριστού δσο δ μ εγά λ ο ς  

X 5 JL rκρέκο — Δομήνικος θεοτοκόπουλος 
Ή εικόνα (άνω) είναι μέρος άπό 
τόν περίφημο πίνακα «Espolio», δια

στάσεων 2.85X1.73 πού βρίσκεται στόν καθε
δρικό ναό τού Τολέντο στην 'Ισπιχνία, όπου 
πέρασε τά περισσότερα χρόνια τής ζωής 
του ό μεγάλος αύτός Κρητικός ζωγράφος 
τής Αναγεννήσεως. Χρειάστηκε δυό χρόνια 
γιά νά τόν φιλοτεχνήση (1577 — 1579). «Ό 
’Ιησούς φέρων τόν σταυρό» είναι τό έργο 
τού Γκρέκο (άριστερά)Διαστάσεων 1.04X0.78 
βρίσκεται στην Ισπανία έπίσης — Μουσείο 
Πράντο τής Μαδρίτης.

C l t i l  ΣΤ ATE Σ ώ ρες τοΰ θ εα νθ ρ ώ π ο υ  έπ ί τη ς γη ς . Στόν 
«•ΛΑ πίνακο ( δ ε ξ ιά )  lEspolio» ol σ τ ιγ μ ές  της προετοι- 
<» Ι ν  Υι® Τί1 σταύρω ση. Α πογυμ νώ νουν τόν Χρι-
φ ^ Γ )  0x6 κ α ί βάζουν κλήρο γ ιά  νά  δ ιαμ οιραστούν τά  Ιμά- 

τ ιά  του. Σ τόν π ίνα κ α  ( κ ά τω ), ό Ίη σ ο ΰ ς, φέρω ν τόν 
σταυρό, έπ ί τοΰ όποιου θ ά  ΰποστη τόν μαρτυρικό  

θάνατο, ά νεβ α ίνει πρός τόν Γ ολγοθά . Κ αρτερ ικά  ύπομένει τό 
μαρτύριο . Ξ έρει πώ ς ά π ’ τόν θά να τό  του θά  έρθη ή λύτρωση 
τοΰ άνθρώπου. Ε ίνα ι ώστόσο κ α ί α υτός ά νθρω πος κα ί ό πόνος, 
γ ιά  δσα ϋπέστη κα ί δσ α  άκόμη ξέρει ότι θά  ύποστη, ε ίνα ι ζω 
γρ α φ ισ μ ένος σ τά  μ ά τ ια  του, έσ τρ α μ μ ένα  πρ ός τόν ουρανό.
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Οπως τό είδε ό Γκρέκο

ΣΤΟΝ Θ Ρ Ι Α ΜΒ Ο  ΤΗΣ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

Β
Α Δ Ι Σ Ε  στόν Γ ολγοθά  του κ α ί θανατώ θηκε έπ ί τοΰ 
σταυροΰ, 6 θεά νθρω π ος. Ή  άποκορύφωση αΰτή τοΟ 
μαρτυρ ίου  τοΰ Χ ρίστου έχε ι άπεικονισθή σέ μ ιά  
σ ειρά  π ίνα κες τοΰ Γκρέκο κ α ί ένας — άπό τούς λι- 
γώ τερο  γνω σ τούς — ε ίν α ι κ α ί αυτός (ά νω ). Ή  δ ικ α ί
ωση, τό μήνυμα τη ς έλ π ίδα ς, ή Α νά σ τα σ η , άπεικονί- 

ζοντα ι στόν π ίνα κα  (δ εξ ιά ) — κλασικό ά ρ ισ το ύρ γη μ α  τοΰ 
Γκρέκο — Μουσείο Π ράντο Μ αδρίτης (δ ια σ τά σ ε ις  2.75X1.27). 
Ό  Ίη σ ο ΰ ς  β γ α ίν ε ι θ ρ ια μ β ευ τικ ά  άπό τόν τάφο, ένώ οί φρου
ροί, ά λλο ι ά να τρέπ οντα ι κ α ί κο ιτάζουν έντρομος ά λλ ο ι στρέ
φουν έκθαμ βοι τά  μ ά τ ια  πρ ός αυτόν, ά λλο ι ύψώνουν δ ο ξα 
στικά  τά  χ έρ ια  κα ί κάποιος — ύστατη προσπάθεια  τω ν δυνά
μεων τοΰ κακού — κινεί ά π ειλη τικ ά  τή λόγχη .



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1967  -  1972 

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙ Α

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ 
Δημοσιογράφου 

ΟΙκονομιχοΰ Συντάκτου

’Από τής Έπαναστάσεως καί έντεϋθεν έπεδιώχθη 
διά σειράς συγκλινόντων μέτρων ή οίκονομική άνά- 
πτυξις τής Χώρας καί ή μέσω αυτής δικαιοτέρα κα
τανομή τοΰ έθνικοϋ εισοδήματος. Ή  έπίτευξις τούτου 
θά άμεσον έπακόλουθον τήν ουσιαστικήν βελτί- 
ωσιν τού βιοτικού έπιπέδου των εύρυτέρων όμάδων 
τού έλληνικού λαού. Πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν 
κατεβλήθησαν έργώδεις προσπάθειαι μέ άποτέλεσμα 
δπως ή.έλληνική οικονομία συνεχίζη μέ όλονέν έπι- 
ταχυνόμενον ρυθμόν τήν άνοδικήν πορείαν της, έμ- 
φανίζουσα εόοιώνους προοπτικός διά τό μέλλον. Καί 
τό σπουδαιότερον ή πορεία αυτή πραγματοποιείται 
υπό καθεστώς νομισματικής καί τιμαριθμικής σταθε- 
ρότητος, δι’ δ καί ή πρός τά άνω κίνησις τών οικο
νομικών μεγεθών χαρακτηρίζεται ώς πρωτοφανής. 
Ουτω, κατά τήν διαρρεύσασαν πενταετίαν 1967—1971 
έπραγματοποιήθησαν αί κατωτέρω έπιτεύξεις:

Τό έθνικόν εισόδημα εις σταθεράς τιμάς άνήλθεν 
κατά τό 1971 εις 7,6% έναντι 4,5%, 4,9%, 8,3% καί 
J)4% τών έτών 1967, 1968, 1969 καί 1970άντιστοίχως. 
Ηδη ή μέση έτησία άνοδος ήτο κατά τι άνωτέρα τοΰ 

6)5 % έναντι προβλεπομένου στόχου πενταετούς 
προγράμματος 5, 5%.

Τό κατά κεφαλήν εισόδημα είς τρέχουσας τιμάς, 
συντελεστών παραγωγής έσημείωσεν αύξησιν μεταξύ 
τών έτών 1966 καί 1971 κατά 58% διακυμανθέν ώς 
άκολούθως: 1966 δολλάρια 660, 1967 δολλάρια 698, 
1968 δολλάρια 737,1969 δολλάρια 810,1970 δολλάρια 
900 καί 1971 δολλάρια 940. Σημειούται δτι ούσιαστι- 
κή βελτίωσις έπήλθεν είς τήν διάρθρωσιν τού έθνικού 
εισοδήματος, άφού τό Ικ βιομηχανίας κατά τό έτος 
1971 άνήλθεν είς 10,6% έναντι 2, 8%, 11, 1 %, 12% 
καί 11 % τών έτών 1967, 1968, 1969 καί 1970 ήτοι μέ 
μέσην έτησίαν άνοδον 9,5 % ήτις είναι υπερδιπλάσια 
τού έκ γεωργίας μέσου εισοδήματος τής πενταετίας 
ύπολογιζόμενον είς 4,5%. Ή  τοίαύτη διαρθρωτική 
μεταβολή είς τό έθνικόν 'εισόδημα είναι σημαντική, 
διότι ή χώρα μας παύει έξαρτωμένη άπό τάς καιρικός 
συνθήκας, άφού παλαιότερον τό έκ γεωργίας εισό
δημα ύπερέβαινε κατά πολύ τό έτίί τής βιομηχανίας 
τοιούτον.

Διά τήν πραγμάτωσιν τής άνωτέρω ουσιώδους μετα
βολής συνετέλεσε κατά πολύ ή άφθονος χρηματοδό- 
τησις τής οικονομίας ή δποία άπό 68,7 δισεκατομ
μύρια δραχμάς τής 31 ης Δεκεμβρίου τοΰ 1966 άνήλθεν 
είς 156 δισεκατομμύρια τό 1971. Έ κ τής ώς άνω αύ- 
ξήσεως πέραν τού ήμίσεος ποσού διετέθη είς μακρο-
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προθέσμους χορηγήσεις τών παραγωγικών μονάδων 
πρός πραγματοποίησιν τοΰ σκοπού τής έκβιομηχανί- 
σεως. Τοΰτο καί ή έπιβληθεΐσα άδιατάρακτος γαλήνη 
καί τάξις έπέδρασεν εύνοϊκώς εις τήν έκβιομηχάνισιν 
μέ Αποτέλεσμα:

Αί Ακαθάριστοι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου από 
μεΐον 1, 4 % τοΰ έτους 1967 νά αύξηθοΰν είς 18 % δι’ 
έκαστον τών έτών 1968 καί 1969, εις 7 % τό 1970 καί 
12,4% τό 1971. Έ ξ αύτοϋ αί ιδιωτικά! έπενδύσεις 
ένεφάνισαν κατά μέν τό έτος 1967 μείωσιν 7 % έναντι 
τοΰ προηγουμένου έτους 1966 καί Αΰξησιν κατά 22 % 
19%, 4,7% καί 10,9% κατά τά έτη 1968, 1969,1970 
καί 1971, αί δέ δημόσιαι έπενδύσεις ηύξήθησαν κατά 
12 %, 9,8 % 15% 13,4% κατά τά έτη 1967, 1968, 1969, 
1970 καί 1971.

Αί είσαγωγαΐ κεφαλαιοχικοϋ έξοπλισμοΰ ηύξή
θησαν κατά 6,8 % 7,5 %, 20 %, 30,2 % καί 17% κατά 
τά έτη 1967, 1968, 1969, 1970 καί 1971 άντιστοίχως, 
γεγονός ύποδηλοΰν τήν δραστηριότητα τής βιομηχα
νίας, τήν άνανέωσιν τοΰ τεχνικοΰ της έξοπλισμοΰ 
καί τήν έπέκτασιν ή δημιουργίαν νέων παραγωγικών 
μονάδων είς τό βιομηχανικόν δυναμικόν τής Χώρας. 
Ά λλα σημαντικά έπιτεύγματα είς τόν οικονομικόν 
τομέα, πραγματοποιούμενα υπό ικανοποιητικήν στα
θερότητα τοΰ έπιπέδου τιμών καί έξισορρόπησιν τοΰ 
συνολικοΰ ισοζυγίου πληρωμών είναι:

Ή  εισροή κεφαλαίων έκ τοΰ έξωτερικοΰ ήτις έση- 
μείωσε ραγδαίαν έξέλιξιν. Τά είσαχθέντα ποσά κατά 
τήν πενταετίαν 1967—1971 είναι άντιστοίχως δι’ ένα 
έκαστον τών έτών 1967,1968,1969,1970 καί 1971 δολ- 
λάρια 180,4, 269;6, 315,5 384,3 καί 475. Έ κ τοΰ άρι- 
θμοΰ τούτων καταδεικνύεται δτι μεταξύ τών έτών 1967 
καί 1971 έσημειώθη αΰξησις τοΰ συνόλου τών είσρευ- 
σάντων κεφαλαίων κατά 49,4 %. Ή  αΰξησις τοΰ έν λό
γω κεφαλαίων είναι τοσοΰτον σημαντική δεδομένου 
δτι ικανοποιητικόν ποσοστόν τούτων άποτελούντων 
ιδιωτικά κεφάλαια διατίθενται είς δημιουργίαν 
παραγωγικών έπενδύσεων.

Αί είς συνάλλαγμα καταθέσεις ύπερπενταπλασιά- 
σθησαν κατά τήν έπισκοπουμένην περίοδον άνελ- 
θοΰσαι εις 331,7 έκατομμύρια δολλάρια έναντι 57,5 
έκατομμύρια δολλάρια τής 30ης ’Απριλίου τοΰ 1967.

Αί καταθέσεις ιδιωτικών κεφαλαίων είς τάς τρα- 
πέζας έσημείωσαν παραλλήλως αυξησιν κατά τήν 
έπισκοπουμένην πενταετίαν κατά 75.800 έκατομμύρια 
δραχμών. Άναλυτικώς αί καταθέσεις τής περιόδου 
1967—1971 ηύξήθησαν κατά 4.159,1 έκατομμύρια 
δραχμάς τό έτος 1967, κατά 15.411,7 εκατομμύρια 
δραχμάς τό 1968, κατά 14.061,2 έκατομμύρια τό έτος 
1969, κατά 19.763,6 τό 1970 καί κατά 22.500 έκατομ
μύρια δραχμάς τό 1971.

Αί τιμαί κατά τήν ιδίαν χρονικήν περίοδον έξακο- 
λουθοΰν νά διαμορφοΰνται είς ικανοποιητικά έπίπεδα 
σταθερότητος μέ μέσην έτησίαν άνοδον 2, 9 % κατά 
τήν πενταετίαν 1967-1971 παρά τάς διεθνείς άνατιμη- 
τικάς τάσεις καί έναντι κατά πολύ μεγαλυτέρας άνό- 
δου τών άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Τό συναλλαγματικόν Απόθεμα τής χώρας συνυπολο- 
γιζομένου καί τοΰ μεριδίου τής 'Ελλάδος είς τό Διε
θνές Νομισματικόν Ταμεΐον άπό 240 έκατομμύρια δολ
λάρια τοΰ έτους 1967 ηύξήθη είς 503 έκατομμύρια 
δολλάρια τήν 31ην Δεκεμβρίου τοΰ 1971.

Ή  κίνησις τής νομισματικής κυκλοφορίας διατη
ρείται είς έπίπεδα Αντίστοιχα τής αύξήσεως τοΰ έθνι-

κοΰ εισοδήματος, ένώ ταυτοχρόνως έχει έξασφαλισθή 
ή ισορροπία είς τήν προσφοράν τοΰ χρήματος διά 
τής όρθολογιστικής κατανομής τών προσθέτων πι
στωτικών μέσων χορηγουμένων βάσει Αναπτυξιακών 
κριτηρίων.

Συνεπεία τών ώς άνω ευνοϊκών έξελίξεων τών με
γεθών τής οικονομίας κατά τήν έπισκοπουμένην πεν
ταετίαν, ώς καί έκ τής αύξήσεως τών άδήλων πόρων 
ύπήρξεν ή κάλυψις τοΰ έλλείμματος τοΰ γενικού ισο
ζυγίου πληρωμών ώς καί ή σμίκρυνσις τοΰ έλλείματος 
τοΰ ισοζυγίου έξωτερικών πληρωμών κατά 13,1%έντός 
τοΰ 1971 έναντι αύξήσεως 19,7% τοΰ έτους 1970.

Ταυτοχρόνως έπετεύχθη ή αΰξησις τοΰ συναλλα- 
γματικοΰ Αποθέματος τής χώρας Από 260 έκατομ- 
μέρια δολλάρια τών αρχών τοΰ έτους 1967 είς 503 
έκατομμύρια δολλάρια τήν 31ην Δεκεμβρίου 1971.

Ά λλαι έπιτεύξεις καταχωρούμεναι είς τό ένεργητι- 
κόν τής Έπαναστάσεως έντός τής πενταετίας 1967-— 
1971 είναι:

Είς τόν τομέα τοΰ έξηλεκτρισμοΰ: Αΰξησις τής 
έγκατεστημένης ισχύος ήλεκτρικής ένεργείας κατά 
95%, τής καταναλώσεως κατά 97, 5% καί τής ήλε- 
κτροδοτήσεως τών χωρίων καί οικισμών τής χώρας 
κατά 134, 6%.

Τομείς έμπορικής ναυτιλίας: Αΰξησις τής χωρητι- 
κότητος τοΰ υπό έλληνικήν σημαίαν έμπορικοΰ στό
λου κατά 100%. Σήμερον ή Ελληνική έμπορική 
ναυτιλία έχει 2628 σκάφη χωριτικότητος 17.371.011 
τόννων.

Είς τόν τουρισμόν έπετεύχθη ή δημιουργία τής κα
ταλλήλου τουριστικής υποδομής, αύξηθέντος τοΰ 
ξενοδοχειακού δυναμικού τής χώρας είς 2.550 ξενο
δοχειακός μονάδας συνολικής δυνάμεως 140.000 
περίπου κλινών καί μέ ταυτόχρονον αΰξησιν τών 
έπισκεπτών μας άπό 1.200.000 είς 1.620.000, μέ ταυ
τόχρονον αΰξησιν τοΰ τουριστικού συναλλάγματος 
άπό 145 έκατομμύρια δολλάρια είς 300 έκατομμύρια.

Γενικώς ή σημειουμένη ώς άνω πρόοδος Αναμένεται 
νά βελτιωθή παραιτέρω καί κατά τό τρέχον έτος 1972. 
Αί υπάρχοΰσαι σχετικώς ένδείξεις προδικάζουν τήν 
περαιτέρω βελτίωσιν καί προβλέπεται δτι τό έκ τής 
μεταπηδήσεως εισόδημα διά τέταρτον κατά σειράν 
έτος θά ύπερβή τό Αγροτικόν, ένώ διά πέμπτον έτος 
ό ρυθμός Ανόδου τών έπενδύσεων θά διαμορφωθή 
είς έπίπεδα ύψηλότερα τών προβλεπομένων είς τό 
πενταετές πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως. 
Οΰτω ή άνοδική πορεία τής οικονομίας καθίσταται 
πλέον ή εύμενής ώς εύλόγως συμπεραίνεται έκ τών 
ώς άνω αυξητικών κινήσεων τών οικονομικών μεγε
θών κατά τήν διαρρεύσασαν πενταετίαν.
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ . ΜΩΡΑ Ι ΤΙΝΗ 
Δημοσι ογράφου

Η Ε Π Ο Χ Η
ΤΩΝ Α Ν Α Π Λ Λ Σ Μ Ω Ν

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

μένα άπό παραταξιακήν μονολι- 
θικότητα. Αύτός ό διαχωρισμός, 
κατεσπάραξε και καθήλωσε τό 
Έθνος έπΐ μίαν συναπτήν έκατον- 
ταπεντηκονταετίαν.

'Η πολιτική πραγματικότης έφα- 
τριάσθη πρρτοΰ προλάβει νά προσ- 
ανατολισθη προς τον έθνισμόν. Τό 
τραγικόν διλλημα πού έξεπήγασεν 
άπό τήν σύγκρουσιν καί τήν δια
μάχην των παρατάξεων αυτών, 
άφοροΰσεν εις τό έάν οίκοδομεΐται 
πράγματι ένας νεοελληνικός έθνι- 
σμός μέ τήν μεταφοράν καί τήν 
κακήν έφαρμογήν ξένων πολιτικών 
προτύπων καί δημοκρατικών πα
ραλλαγών, ή εις τό έάν θά έπρεπε 
ή χώρα μας ν’ άποκτήση ένα και
νούργιο ΐδικόν της πολιτικόν «Πι
στεύω», πού νά έχη έφαρμογήν 
έπΐ τής έλληνικής πραγματικότη- 
τος καί πού νά έκπηγάζη άμεσα 
άπό τήν ψυχολογίαν (έθνικήν, 
ίστορικήν καί πολιτικήν) τοϋ νέου 
Ελληνισμού. Αλλά, οί όραματι- 
σταϊ τού ισχυρού Κράτους πού 
θά έταυτίζετο μέ τό Έθνος, υπήρ
ξαν εις τήν νεοελληνικήν ιστορίαν 
όλίγοι, έδρασαν μέσω θυελλών 
καί ή φωνή τους έκαλύπτετο. είτε 
άπό τήν βοήν τών άλλεπαλλήλων 
πολέμων, είτε άπό τόν σάλον τών 
έσωτερικών διαμαχών. Έπρεπε νά

Συνεπληρώθησαν 5 έτη διακυ- 
βερνήσεως τής χώρας άπό τήν 
έντολοδόχον τής Έπανασ^άσεως 
Κυβέρνησιν. Ή  πέμπτη αύτή έπέ- 
τειος δύναται νά θεωρηθή σήμερον 
ώς μεγάλο έθνικόν καί ιστορικόν 
γεγονός. Διά νά τό κατανοήσωμεν 
όμως καλύτερα, άς προσπαθήσωμε 
νά σχολιάσωμε τάς βασικάς θέσεις 
πού συνθέτουν τάς κυριωτέρας πλευ
ράς τού μεγάλου αυτού ιστορικού 
γεγονότος. Τήν θεωρητικήν δηλα
δή θέσιν τής Έπαναστάσεως καί 
τήν τοποθέτησίν της εις τόν χώρον 
τών μεγάλων ιστορικών φαινομέ
νων τού Έθνους, καθώς καί τάς 
βαρικάς πολιτικός έπιτεύξεις της.

Τ Α  Α Ι Τ Ι Α  
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

"Οταν λέγομεν πρόβλημα καί τό 
συσχετίζομεν μέ τήν έλληνικήν 
πραγματικότητα, τούτο άποτελεΐ 
πράγματι μίαν άναμφισβήτητον ά- 
λήθειαν. Διότι άφ’ ής έγεννήθη 
έλληνικόν κράτος, προ 150 έτών, 
άνεφύη παράλληλα καί πολιτικόν 
πρόβλημα. Ή  ζωή τών Νεοελλή
νων, διεχωρίσθη άνευθύνως πρός τά 
αριστερά, τά δεξιά ή τό κέντρον 
μέ κριτήρια πολύ περιορισμένα 
άπό πολιτικής άπόψεως διαπνεό-
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παρέλθη καιρός, αί άποστολικαί, 
πράγματι, διδαχαί τους, νά περά
σουν από τό Καθαρτήριον τής 
ιστορίας, νά κατασταλάξουν εις 
τήν συνείδησιν τοΰ "Εθνους καί, 
εις τήν κατάλληλον στιγμήν, νά 
έκδηλωθοΰν.

Ύπό τάς σημερινάς συνθήκας, 
τό μέλλον τής χώρας, από πολιτι
κής άπόψεως, οίκοδομεΐται έπί 
τής ορθής αρχής, ότι τό Κράτος 
όφείλει κατά πρώτον λόγον νά 
έξυπηρετή τό Έθνος. Καί διά νά 
ένθυμηθώμεν τούς λόγους τοΰ ”1ω- 
νος Δραγοόμη, «τό Κράτος υπάρ
χει μόνον χάριν του Έθνους». Τό 
Κράτος δέν είναι ζωή. Μόνον τό 
Έθνος είναι ζωή. Αυτό δημιουργεί. 
Δημιουργεί πολιτισμόν. Τό Έθνος, 
είναι ή μόνη άποστολή τοΰ Κρά
τους.

Ή  Έπανάστασις τοΰ Στρατού, 
υπήρξε τό όρόσημον μεταξύ πα- 
λαιοκομματισμοΰ καί τής Νέας 
Ελλάδος. 'Η ανανεωτική αυτή 
τάσις, έδωσε τά πρώτα της δείγμα
τα, εις άνύποπτον χρόνον, όταν 
αί παραγωγικοί καί δημιουργικοί 
δυνάμεις τής χώρας εΐχον παρα- 
λύσευκαί δυστοκοΰσαν. Ό  παλαιο- 
κομματισμός διήρχετο τάς τελευ
ταίας φάσεις τής παρακμής του. 
'Υπέκυπτεν εις τόν φυσικόν νόμον 
τής φθοράς. Τήν παρακμήν καί τό 
τέλος.

Αότά ήσαν τά αίτια τής παραλύ- 
σεως τής πολιτικής ζωής τοΰ τό
που, άφ’ ής έγεννήθη τό νεώτερον 
έλληνικόν κράτος καί αί άδυνα- 
μίαι της νά άνταπεξέλθη έπιτυχώς 
εις τά παρουσιαζόμενα έκάστοτε 
ζητήματα τής έλληνικής πραγμα- 
τικότητος.

1
ί

Η Θ Ε Σ Ι Σ  
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Τό τέλος τοΰ παλαιοκομματισμοΰ 
τό έδωσεν ή Έπανάστασις τοΰ ’67 
πού υλοποίησε τό παλαιόν όραμα 
τοΰ Έλληνισμοΰ περί ίσχυροΰ 
Κράτους ταύτισμένου μέ τό "Εθνος

Ή  γαλήνη τού τόπου συμβαδίζει μέ 
τήν οικονομικήν άναγέννησι. Χαρούμενα 
πρόσωπα καί γελαστές καρδιές συναντα 
ό έπισκέπτης όπου καί αν στρέψη τό 
βλέμμα του ένφ ό βιομηχανικός όργασμός 
υπόσχεται ένα καλλίτερο αύριο εις τήν



-καί ή άνεύθυνος έφαρμογή τους 
άπό πολιτικούς σχηματισμούς πού 
ούδέποτε άντελήφθησαν τήν ίδιό- 
τυπον, άλλα καί ιερόν έννοιαν πού 
περικλείει ή λέξις «Ελλάς», είχαν 
ώς συνέπειαν νά εΰρουν πλούσιον 
έδαφος καί νά καλλιεργηθούν, 6 
φαυλοκρατισμός καί ή πολιτική 
άνευθυνότης, μέ άποτέλεσμα νά 
έπέλθη πλήρης άμβλυνσις τής πο
λιτικής ήθικής καί τής έθνικής 
συνειδήσεως. Έ τσι, δταν ή Έπα- 
νάστασις τού ’67 διεκήρυξε τήν 
πλήρη άποδέσμευσιν τής πολιτι
κής ζωής τού τόπου άπό τήν κη
δεμονίαν τών ξένων, δηλαδή, κη
δεμονίαν καί πρακτικής μορφής 
καί ψυχολογικών έπιδράσεων καί 
πιέσεων, καί δταν άκόμη κατήρ- 
γησε τόν διαχωρισμόν τών πολι
τικών άποκλίσεων μία διά παντός, 
όραματίσθημεν άμέσως τήν ιστο
ρικήν καί πολιτικήν έξέλιξιν τής 
'Ελλάδος έπί ένός νέου πεδίου 
καθαρώς έθνικοΰ, θεμελιωμένου εις 
τάς έλληνικάς άξίας καί έπί τού 
όποιου, θά οΐκοδομηθή ή νεοελ
ληνική ’Εθνική συνείδησις, ή άνά- 
πτυξις τής όποιας άνεκόπη εις τήν 
νηπιακήν ήλικίαν.

Ή  μέχρι σήμερον άνάπτυξις 
καί έξέλιξις τής Έπαναστάσεως 
μάς παρέχει πλήρεις έγγυήσεις 
πρός τούτο χωρίς νά έγκαταλείπη 
τήν έποχήν της, χωρίς νά πορεύε
ται άντίθετα μέ τόν ροΰν τής παγ
κοσμίου ιστορίας καί έξελίξεως. 
Καί αύτό συνιστα τήν μεγάλην 
κατάκτησιν. Είναι ριζοσπαστική, 
χωρίς άκρότητας καί έμφορεΐται 
άπό φιλελευθερισμόν, χωρίς νά 
έντάσσεται εις ούδένα ιδεολογικόν 
κομφορμισμόν.

Μέ αύτά τά κριτήρια, δυνάμεθα 
νά άξιολογήσωμεν τήν Έπανά- 
στασιν, ή όποία καλύπτει τήν έπο
χήν της πλήρως, τό παρελθόν 
άποτελεΐ δι’ αύτήν δημιουργικήν 
μνήμην καί μεθοδεύει τό παρόν, 
προσβλέπουσα μέ ρεαλισμόν εις 
τό μέλλον.

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ 
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διά νά άναλύσωμεν τόν χαρα
κτήρα τής Έπαναστάσεως, πρέπει 
νά άναφερθώμεν εις τρεις χρονικός 
περιόδους.

Τό παρελθόν, τό παρόν καί τό 
μέλλον.

Τό παρελθόν, θά τό προσδιωρί- 
σωμεν μεταπολεμικώς καί μέχρι 
τής 21ης ’Απριλίου 1967.

Ή ανεργία έπαυσε πλέον νά άποτελη τήν μόνιμον μάστιγα των Ελλήνων 
μετεπαναστατικώς. Ή  άξιοποίησις των πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας 
έδημιούργησε πληθώραν έλαφρών καί βαρέων βιομηχανικών μονάδων όπως 
αύταϊ τών φωτογραφιών όπου οΐ έργαζόμενοι ευρίσκουν μόνιμον άπασχόλησιν.

Υλοποίησε δηλαδή μέ ρεαλιστικά 
κριτήρια, αύτό πού παλαιότερον 
έφαίνετο ώς ρομαντικόν πάθος. 
Δι’ αύτό, καί ό Πρωθυπουργός 
Γεώργιος Παπαδόπουλος, διεμήνυ- 
σεν δτι ή Έπανάστασις ύπήρξεν 
ιστορική άναγκαιότης. Μέ τά ίδι- 
κά μας κριτήρια, ό σημερινός 
.Πρωθυπουργός καί ήγέτης τής 
Έπαναστάσεως, είναι ό άπόστολος 
τής πολιτικής ήθικής καί τού νεο
ελληνικού έθνισμοΰ. Καί ή έν γένει 
δραστηριότης του, τόσον διά τήν 
έπιτυχή έκβασιν τής Έπαναστά- 
σεως, δσον καί κατά τήν πενταετή 
διακυβέρνησιν τής χώρας, μάς έπι- 
τ ρέπει νά τόν χαρακτηρίσωμεν ώς 
τόν δξυδερκή κοινωνικόν άναμορ- 
φωτήν, τόν άλάθητον κριτήν καί

εύπαθή δέκτη τών πολιτικών έν- 
νοιών, αύτόν πού έπιμένει εις τήν 
έφαρμογήν ένός συγχρονισμένου 
καί εις τά μέτρα τών Ελλήνων 
πολιτεύματος.

Δέν είναι έξ άλλου, οί μεμονω
μένοι τομείς πού προωθούνται άπό 
τήν ’Εθνικήν Κυβέρνησιν, αύτοί 
πού άξιολογοΰν τόν ρόλον τής 
Έπαναστάσεως εις τήν έν γένει 
πολιτικήν ζωήν τού τόπου. Είναι, 
πρωτίστως, ή ριζική άντιμετώπισις 
τού πολιτικού προβλήματος τής 
χώρας πού είχε λάβει τεραστίας 
διαστάσεις καί είχε καταστή ναρ- 
κοπέδιον ένώπιον τής ιστορικής 
μας πορείας.

'Η εισαγωγή άπό τό έξωτερικόν 
πολιτικών συστημάτων καί έννοιών
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Ή  παιδεία άπετέλεσεν εν έκ τών πρωταρχικών στόχων τής Έπαναστάσεως. 
Τά έκπαιδευτήρια όπου σφιρηλατεϊται ή νέαγεννεάτών ’Ελλήνων είναι σήμερον 
σύγχρονα καί ευπρεπή, όπως αυτό τής φωτογραφίας.

Ά ς  μνησθωμεν ένός μονίμου 
πολιτικού προβλήματος· τής χώ
ρας. ”Ας ένθυμηθώμεν τήν κομμα
τικήν ιδιοτέλειαν καί τήν πολιτι
κήν συναλλαγήν. Τήν κομμουνι
στικήν προπαγάνδα καί τήν κομ
μουνιστικήν διείσδυσιν εις τόν 
κρατικόν μηχανισμόν. Τήν πολι
τικήν αστάθειαν. Τήν όχλοκρα- 
τίαν. Τάς άλλεπαλλήλους Κυβερ
νήσεις έντός όλίγων μηνών. Τήν 
άναρχίαν καί τάς άνεπιτρέπτους 
διά τόν έλληνικόν πολιτισμόν έκ- 
δηλώσεις. Τήν έκτ ροπήν τοϋ Κοι
νοβουλίου καί τήν νοθρότητα τής 
πολιτικής. "Ας ένθυμηθώμεν δτι, 
άπαντες άνεξαιρέτως, αίσθανόμεθα 
έντονον άνησυχίαν καί άνασφά- 
λειαν διά τό μέλλον.

Αί έκλογαί τής 28ης Μαίου 
έπλησίαζον, όμως, όλοι μας διαι
σθανόμενα δτι δχι μόνον δέν θά 
έδίδετο διέξοδος εις τό πολιτικόν 
άδιέξοδον, άλλά άντιθέτως θά έδί
δετο ή χαριστική βολή κατά τοϋ 
αίμορραγοϋντος κορμού τοΰ Έ 
θνους. "Ολοι μας τότε έγνωρίζαμε 
καλώς δτι διερχόμεθα τάς πλέον 
κρίσιμους μεταπολεμικός στιγμάς.

Τό χειρότερον δμως, τό πλέον 
βαθύ τραύμα πού εΐχεν έκ γενετής 
τό νεώτερον έλληνικόν Κράτος 
ύπήρξεν ή ξένη κηδεμονία. Ή  
Ελλάς, είχε καταστή πεδίον 
ανταγωνισμού τών ξένων δυνά
μεων, έκτασις άναμετρήσεως με
ταξύ των, καί ίσως, Ιδιοτύπως

καλλιεργήσιμον έδαφος άναπτύ- 
ξεως δυνάμεων 5ης φάλαγγος.

Τό Έλληνικόν Κράτος μέσα εις 
τά έκατόν πενήντα έτη του, παρου
σιάζει συμπτώματα υπόπτων άσθε- 
νειών πού έκδηλοΰνται πλέον με- 
ταπολεμικώς είς ένα όγκώδες καρ
κίνωμα, πού λέγεται ξένη έπέμβα- 
σις. Τό Κράτος, έξελίχθη σαφώς, 
είς ένα άνεπίσημον προτεκτορατον 
τών ξένων μεγάλων δυνάμεων.

Ή  Ελλάς, ώς Τδέα, φλέγει τήν 
ψυχήν τών Νεοελλήνων, άλλά δέν 
άφίνεται να άναπτυχθή είς δλας της

τάς διαστάσεις καί προσκρούει 
είς τά άόρατα τείχη πού υψώνουν 
οί ξένοι.

Ή  έπιλογή τών ώραιοτέρων καί 
εύγενεστέρων πολιτικών άξιών γί
νεται άπό τούς Νεοέλληνας διά νά 
άποτελέση τήν βάσιν ένός υπο
δειγματικού έλληνικοΰ Κράτους, 
άλλά έκφυλίζονται είς τήν έφαρ- 
μογήν τους.

'Ο Εθνισμός κεντρίζει τό πνεύ
μα, άλλά άποκόπτεται άπό τήν 
λογικήν καί τόν όρθολογισμόν.

Καί μέσα είς τήν άπροσανατό- 
λιστον αυτήν κατάστασιν, άναπτύσ- 
σονται δλα τά παρασιτικά ζιζάνια 
τής πολιτικής ζωής, διά νά έξελι- 
χθοΰν είς υπερτροφικούς δράκον
τας πού καταπιέζουν τόν Ελληνι
σμόν. Καί άποτέλεσμα τών ξένων 
έπεμβάσεων ύπήρξε κάθε έθνική 
τραγωδία, ή χρονία οικονομική 
καχεξία, ή παρεμπόδισις τών έθνι- 
κών μας διεκδικήσεων, ή συστη
ματική καλλιέργεια τοΰ αισθή
ματος άνασφαλείας καί, κυρίως, 
ή συστηματική προσπάθεια περιο
ρισμού τής νοοτροπίας μας είς 
στενούς όρίζοντας.

Ενώπιον τής κρίσιμου αύτής 
καταστάσεως ώρθώθη ή άπριλιανή 
Έπανάστασις τοΰ ’67. Τό Έθνος 
άνεκουφίσθη. Καί δταν τήν έπαύ- 
ριον τής 21ης ’Απριλίου έδόθησαν 
είς τήν δημοσιότητα αί προγραμ
ματικοί δηλώδεις τής έντολοδόχου 
Κυβερνήσεως, δλοι, τάς έδέχθη- 
μεν μέ καταπληκτικήν διά παρο- 
μοίαν περίπτωσιν όμοθυμίαν. Διό
τι άπετέλουν δχι μόνον έπιθυμίαν

Ή  έμπορική ναυτιλία μετεπαναστατικώς έσημείωσε ραγδαιοτάτην άνάπτυξιν. 
Τά μεγαθήρια τοϋ έμπορικοϋ μας στόλου μεταφέρουν υπερήφανα είς τόν ιστό τους 
τήν κυανόλευκον είς όλα τά γεωγραφικά πλάτη τής υδρογείου.
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όλοκλήρου τοΰ Λαοΰ, άλλα έδιδον 
καί τήν λύσιν εϊς τό χρόνιον πολι
τικόν πρόβλημα.

Μετά τήν έπανάστασιν, ώρα- 
ματίσθημεν κυρίως τήν έπίτευξιν 
δύο στόχων.

Πρώτον, τήν έφαρμογήν των 
άρχών τοΰ 1909. Έπιστεύσαμεν 
ότι αί άρχαί τής Έπαναστάσεως 
τοΰ Γουδί κατασταλαγμέναι, προσ- 
ηρμοσμέναι εις τήν σύγχρονον 
πραγματικότητα, μέ ρεαλιστικά 
κριτήρια, μορφοποιημέναι καί 
άπηλλαγμέναι άπό πάθη και ρο
μαντισμόν, εδρον τον κατάλληλον 
φορέα.

Δεύτερον. Τόν άποκλεισμόν πό
σης ξένης έπεμβάσεως.

Αυτά θά διήνοιγον τήν όδόν 
εις τό έλληνικόν έθνος διά τήν 
όλοκλήρωσιν τοΰ άγώνος τής πα
λιγγενεσίας μέ βάσιν τάς άρχάς 
τής άνεξαρτησίας, άλλά και τής 
ύπευθυνότητος καί τής συνέπειας.

Αί έλπίδες πού έστηρίξαμεν εις 
τήν Έπανάστασιν τοΰ ’67, δέν 
διεψεύσθησαν. Άντιθέτως, έδικαί- 
ωσαν τούς πόθους μας καί υλοποί
ησαν κάτι πού έθεωρεΐτο άπρα- 
γματοποίητος όραματισμός. Τήν 
πραγματικήν έλευθερίαν τοΰ Έ 

θνους. Δηλαδή τήν άποδέσμέυσιν 
όλων τών δυνατοτήτων τής έλλη- 
νικής φυλής, πού σκοπίμως καί 
συστηματικώς έμπόδιζαν οί ξένοι 
νά έκδηλωθοΰν κατά τό 1821 καί 
πού συνέτριβαν όσάκις έξεδηλοΰν- 
το κατά τά έπόμενα 150 χρόνια.

Συνεπώς, ή στάσις τής Ελλάδος 
σήμερον άπέναντι των ξένων καί 
είδικώς άπέναντι ώρισμένων Εύ- 
ρωπαίων, δέν είναι άπλώς καί μό
νον κυβερνητική επιθυμία βάσει 
τών άρχών τοΰ διεθνοΰς δικαίου 
περί μή έπεμβάσεως εις τά εσωτε
ρικά άλλων χωρών. Έ χει πολύ 
βαθυτέραν καί εθνικήν σημασίαν 
άπό μίαν άπλήν διπλωματικήν τυ
πικήν άπαίτησιν μιας οίασδήποτε 
χώρας. Εκφράζει τήν ζωτικήν 
άνάγκην τοΰ Έλληνισμοΰ νά ζήση 
καί ν’ άναπτυχθή καί τοΰ Έθνισμοΰ 
νά λάβη τάς διαστάσεις πού τοΰ 
άνήκουν, εις τόν χώρον τοΰ συγ
χρόνου πολιτισμοΰ.

Ή  όλη θέσις έν όλίγοις, έκφεύ- 
γει τής πολιτικής καί έκτιμαται 
πλέον μέ έθνικόν μέτρον.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ
Ή δη, αί νέαι δυνάμει άποδε- 

σμεύονται. Ή  έξέλιξις καί ή άξιο-

ποίησίς τους έχει άρχίσει. Τό 
Έθνος προσανατολίζεται σήμερον 
είς τήν όδόν τών έπιτυχιών. Ή  
πολιτική τής Ελλάδος έκσυγχρο- 
νίζεται καί οίκοδομεΐται έπί ρεα
λιστικών βάσεων. Τό παρελθόν 
βαρύνει ή έλλειψις άνανεωτικών 
δυνάμεων είς τήν πολιτικήν ζωήν, 
ή καθήλωσις καί άποσύνθεσις άξι- 
ών καί θεσμών, ή έσφαλμένη κα- 
τεύθυνσις τοΰ Κράτους ώς κομ- 
ματικοΰ^ έξυπηρετοΰντος κατά κα
νόνα ξένα συμφέροντα καί όχι ώς 
έθνικοΰ. Τό παρόν χαρακτηρίζεται 
άπό άλλαγήν. Μίαν εύρυτέραν τών 
στενών όρίων άλλαγήν. ’Αλλαγήν 
άπό μίαν Έπανάστασιν, όχι όμως 
πολιτικήν άποσκοποΰσαν είς τήν 
κομματικήν προώθησίν της. Ούτε 
πολιτικήν, άποβλέπουσαν είς τήν 
άνάτροπήν τής καθεστωτικής τά- 
ξεως. ’Αλλά, άπό μίαν Έπανάστα- 
σιν στενής έννοιας, μέ εύρυτέραν 
υποδομήν θέσεως, ιστορικής έπι- 
ταγής καί άναγκαιότητος.

Τό Έθνος είναι ύπερτάτη έννοια 
καί δικαιώνει μέ όψηλάς έννοιας 
τούς ύπηρετοΰντας αύτό. Καί ή 
Εθνική Έπανάστασις τής 21ης 
’Απριλίου, έξυπηρετεί κατά πρώ
τον καί κύριον λόγον, τό Έθνος.

ΤΟ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν

“ΕΠΙΒΕΟΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Σάς εύχεται

καλό Πάσχα
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Θέματα πρός μελέτην

ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

*Η ανάγκη διαπαιδαγωγήσεων 
τοϋ κοινού πρός άπόκτησιν κυ- 
κλοφοριακής συνειδήσεως είναι σή
μερον πλέον επιτακτική παρά ποτέ 
άλλοτε.

Τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα 
.καθίσταται όσημέραι σοβαρώτε- 
ρον λόγω τού αυξανόμενου συ
νεχώς αριθμού των οχημάτων καί 
ή μοναδική ελπίς προλήψεως των 
επίσης συνεχώς αυξανόμενων οδι
κών άτυχημάτων, είναι ή προσπά
θεια διαπαιδαγωγήσεων τού κοινού 
πρός άπόκτησιν κυκλοφοριακής συ 
νειδήσεως, κυρίως δέ τών άνηλί- 
κων γενικώς μαθητών τών σχο
λείων. Πρός τον άνωτέρω σκοπόν 
αϊ όργανωθησόμεναι ΒΟΗΘΗ— 
Τ1ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ 
ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, εις τά Σχο
λεία δύνανται νά παίξουν σημαντι- 
κώτατον ρόλον προστασίας καί 
διαπαιδαγωγήσεων τών μαθητών 
τών Σχολείων, ώς καί διά τήν 
πρόληψιν γενικώς τών κυκλοφο- 
ριακών προβλημάτων.

'Εκατομμύρια μαθητών έχουν 
προσφέρει τάς πολυτίμους υπη
ρεσίας εις τό έν λόγω πρόγραμμα 
άπό τού έτους 1920. Τά τέκνα αυτών 
κατέχουν σήμερον έν Η.Π.Α. υπευ
θύνους θέσεις είς κοινωνικά 'Ιδρύ

ματα καί Υπηρεσίας, καί συνε
χίζουν νά προσφέρουν τάς γονί
μους ύπηρεσίας των έπί ’Εθνικού 
έπιπέδου είς τό έν λόγω πρό
γραμμα, άποτελοΰντα μίαν ζωτι
κής σημασίας δύναμιν εις τον αγώ 
να κατά τών οδικών άτυχημάτων 
γενικώς, καί είς τήν έξ αύτών 
προστασίαν τών άνηλίκων. Πρός 
τούτοις ό θεσμός ούτος έχει ήδη 
υΐοθετηθή ύπό πλείστων άλλων 
χωρών, αί όποϊαι συμμετέχουν 
έν τη ώςάνω, προσπάθεια διαπαι- 
δαγωγήσεως τών μαθητών τών 
Σχολείων, μέ άποτέλεσμα τήν 
μείωσιν τών άτυχημάτων είς 
διασταυρώσεις φυλασσομένας ύπό 
τών έν λόγω βοηθητικών 'Ομά
δων. Δι’ αύτόν τον λόγον, 
ο'ι μαθηταί καί μαθήτριαι αί 
όποϊαι προσφέρουν τήν ού- 
σιαστικής σημασίας ταύτην κοι
νωνικήν υπηρεσίαν δικαιούνται ενός 
τίτλου τιμής διά τήν συμβολήν 
των εις τήν καλλιτέραν άντι- 
μετώπισιν τών οδικών άτυχημά
των.

Ή  ’Αμερικανική Λέσχη Αύτο- 
κινήτων καί άλλαι παρεμφερείς 
’Οργανώσεις άναγνωρίζουν τήν 
έξαιρετικήν σημασίαν καί συμβο
λήν τών άνωτέρω Μαθητικών 
Βοηθητικών 'Ομάδων Προλήψεως 
τών ’Ατυχημάτων καί ένθέρμως 
παροτρύνουν τούς έκπαιδευτι- 
κούς παράγοντας τής χώρας, όπως 
συνδράμουν είς τήν έπιτυχεστέραν 
όργάνωσιν αύτών καί είναι υπε
ρήφανος, διότι ένεργώς συνέ- 
δραμεν είς τήν προαγωγήν τού

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Τ Ρ Υ Π Η  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

θεσμού τούτου, ό όποιος άποτελεϊ 
μίαν σημαντικήν δραστηριότητα 
τών κοινωνικών παραγόντων έν 
τή προσπάθεια προστασίας τών 
άνηλίκων παίδων τών Η.Π.Α.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ — ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ 

Θ Ε Σ Μ Ο Υ
Ό  θεσμός ούτος προήλθεν έκ 

τή ν άνάγκης τήν όποιαν κατ’ άρχήν 
άνεγνώρισαν τόσον τό Σχολεϊον, 
όσον καί ή ’Αστυνομία, διά τήν 
προστασίαν τών άνηλίκων μαθη
τών, έν συνεργασία μετά τής Λέ
σχης Αύτοκινήτων καί άλλων πα
ρεμφερών οργανώσεων τών ΗΠΑ. 
Αί άνωτέρω Ύπηρεσίαι άνέπτυ- 
ξαν εν πρόγραμμα προστασίας 
τής ζωής τών μικρών μαθητών, 
τό όποιον σήμερον έχει έπεκταθή 
είς έθνικήν καί διεθνή κλίμακα.

Καί είς τάς τρεις ταύτας Ύπη 
ρεσίας ύπήρχε καί εις διακεκριμμέ- 
νος σκαπανεύς τής ιδέας τού άνω
τέρω θεσμού. Ούτω είς τον έκπαι- 
δευτικόν τομέα ό πρωτοπόρος τής 
έφαρμογής τού θεσμού τούτου 
ύπήρξεν ό κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ I. ΣΙΕ- 
ΡΙΝΤΑΝ, έκ ΝΙΟΥ ΓΟΥΟΡΚ τής 
Νέας Ύερσέης. Ούτος κατά τήν 
διάρκειαν τού πρώτου παγκοσμίου
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πολέμου παρετήρησεν, δτι ό πε
ριορισμός τής δυνάμεως Τροχαίας 
λόγω των αναγκών τοϋ πολέμου, 
είχεν ώς αποτέλεσμα την αΰξησιν 
των δυστυχημάτων καί ότι ή 
κατάστασις τής κυκλοφορίας των 
οχημάτων ημέραν μέ την ημέραν 
έπεδεινοϋτο. Διά την άντιμετώ- 
πισιν τής άνωτέρω καταστά- 
σεως συνεκάλεσε διαφόρους συ
σκέψεις εκπαιδευτικών καί Α στυ
νομικών, μέ άποτέλεσμα νά άπο- 
φασισθή ή δημιουργία τοϋ έν 
λόγω Σώματος Προλήψεως Α τυ
χημάτων. Οϋτω μέ την εγκρισιν 
τής σχετικής προτάσεώς του Οπό 
τοϋ ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 
έδημίουργήθη εις Νέαν Ύερσέην 
ή πρώτη Βοηθητική Μαθητική 
Όμάς Προλήψεως άτυχημάτων, 
ή οποία καί άνέλαβεν υπηρεσίαν 
εις άπάσας τάς προ τών Σχολείων 
τής πόλεως διαβάσεις πεζών, προς 
προστασίαν τών μικρών μαθητών. 
'Η όμάς αϋτη συνεχίζει τήν υπη
ρεσίαν της μέχρι καί σήμερον.

Ό  κ. Η.Ο. ΡAUNTS ήτο ό 
πρώτος ’Αστυνομικός, ό όποιος 
άνέλαβε τήν ευθύνην όργανώσεως 
τών άνωτέρω ‘Ομάδων εις 
Ντιτρόϊτ Η.Π.Α. καί έβοήθησεν 
εις τήν δημιουργίαν τών πρώτων 
'Ομάδων τόσον εις τήν πολιτείαν 
τού Ίλλινόϊς, όσον καί εις άλλας 
πόλεις καί Πολιτείας τών Η.Π.Α.

Έκ τών πρωτεργατών έπίσης 
καί δημιουργών τοϋ θεσμού τού
του ήτο καί ό Πρόεδρος τής 
Λέσχης Αύτοκινήτων τού Σικά
γου κ. Τσιάρλς Μ. ΧΕΨΖ, ό 
όποιος άπό τού έτους 1920, άνέ
λαβε τήν πρωτοβουλίαν προστα
σίας άνηλίκων έκ· τών οδικών 
άτυχημάτων καί συνέβαλε τά μέ
γιστα εις τήν δημιουργίαν τών 
έν λόγω Βοηθητικών 'Ομάδων 
προστασίας τής νεότητος.

Κατά τό έτος 1928 ή 
Προεδρία τής ’Εθνικής Λέσχης 
Αυτοκινήτων ’Αμερικής έδημιούρ- 
γησε τήν Υπηρεσίαν Προλήψεως 
’Ατυχημάτων, υιοθέτησε καί τον 
θεσμόν τούτον, ώς μέρος τού 
προγράμματος προλήψεως άτυ
χημάτων. Ή  ενέργεια δέ αυτή ήτο 
ή πρώτη προσπάθεια δημιουργίας 
ένός ένιαίου καθ’ άπασαν. τήν 
χώραν τοιούτου θεσμού.

Κατά τό έτος 1930 συνεκλήθη 
μία σύσκεψις εξ έκπροσώπων τών 
τριών ανωτέρων κλάδων μέ σκο
πόν την βελτίωσιν καί προαγω
γήν τού έν λόγω θεσμού. Σκοπός 
τής συσκέψεως τούτης ήτο ή

δημιουργία ένός ένιαίου σχεδίου 
όργανώσεως καί λειτουργίας τού 
Θεσμού τούτου, καθ’ άπασαν τήν 
χώραν. Ή πρότασις αΰτη υΐο- 
ΘετήΘη ύφ’ άπάντων γενικώς καί 
ούτω έδόθη εις τον θεσμόν είς 
γενικώτερος ενιαίος καταρτισθείς 
κατά τήν σύσκεψιν ταύτης «Κα
νονισμός λειτουργίας» τού θεσ
μού τούτου ό όποιος άναθε- 
ωρήθη κατά τά έτη 1938, 1948 
καί 1958, ότε καί μετωνομάσθη 
είς «Κανονισμόν τακτικής καί εφαρ
μογών τών Μαθητικών Βοηθητι
κών 'Ομάδων Προλήψεως άτυ
χημάτων», όποιος ισχύει καί 
μέχρι σήμερον.

Ό  υίοεθέτηθείς'ύπό τής έν λόγω 
συσκέψεως προσδιορισμός τής 
αποστολής; .γενικώς τών άνωτέρω 
Όμάδων, ήτό «‘Η έκπαίδευσις καί 
ή παροχή βοήθειας είς τούς μαθη- 
τάς τών σχολείων κατά τήν διέ- 
λευσίν των διά τών οδών καί 
ή παροχή βοήθειας εις τούς Δι
δασκάλους καί γονείς διά τήν 
διαπαιδαγώγησιν τών μαθητών 
καί τών τέκων των καί τήν προ
στασίαν αύτών έκ τών οδικών 
άτυχημάτων».

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΟΜΑΔΩΝ

Αΐ έν λόγω ομάδες αποτελούν
ται εξ έπιλέκτων, άπό πάσης 
πλευράς, μαθητών καί μαθητριών 
τών μεγαλυτέρων τάξεων τών 
Δημοτικών Σχολείων καίΓυμνασίων 
οΐ οποίοι άποστολήν έχουν νά 
παρέχουν βοήθειαν είς τούς μι-

κροτέρους συμαθητάς των διά τήν 
διέλευσιν τών πρό τών σχολείων 
των διαβάσεων πεζών.

‘Η βασική ΰποχρέωσις τών Βοη
θών τούτων τροχονόμων είναι 
«νά ύπενθυμίζουν είς τούς συμμαθη- 
τάς των, έν τή τάξει, τούς κανό
νας κυκλοφοριακής άσφαλείας καί 
νά έπιβλέπουν κατόπιν τήν πιστήν 
έφαρμογήν τούτων έν τή πράξει».

Γενικώς ή υπηρεσία τών όμάδων 
τούτων είναι μία ύπηρεσία προ- 
σφερομένη ύπό τών μαθητών καί 
μαθητριών, πέραν τών ώρών τών 
μαθημάτων των, τή έγκρίσει τών 
διδασκάλων καί γονέων των καί 
ύπό τήν άμεσον έποπτείαν αύτών.

’Εν τή πραγματικότητι όμως, αϊ 
όμάδες αύται άποτελούν έν τή κυ
ριολεξία μίαν κοινωνικήν δραστη
ριότητα τής Κοινότητος, διότι συμ
βάλλουν είς τήν πρόληψιν γενικώς 
τών άτυχημάτων καί τήν μείωσιν 
τών έξ αύτών'δυσμενών άποτελε- 
σμάτων. Δι’ άύτόν άκριβώς τόν 
λόγον, έπιβάλλεται όπως όλαι αϊ 
κοινωνικαί όργανώσεις μιας Κοι- 
νότητος, παράσχουν πάσαν δυνα
τήν συνδρομήν διά τήν καλλιτέ- 
ραν όργάνωσιν καί άπόδοσιν τών 
έν λόγω όμάδων. Πράγματι δέ πολ- 
λαί τοιαύται όργανώσεις, ώς π .χ . 
ή ’Αμερικανική Λέσχη αύτοκινήτων 
κ.λ.π. προσφέρουν πολυτίμους 
ύπηρεσίας είς τάς άνωτέρω όμάδας.

Ή  Πολιτειακή καί ή τοπική 
Αστυνομία λαμβάνουν ένεργόν 

μέρος είς τό έν λόγω πρόγραμμα, 
καθ’ όσον έχουσαι σαφεστέραν 
γνώμην καί πείραν έν τή άντιμε-
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τωπίσβι τών έν λόγψ προβλημά
των, Si* αύτόκαί δύνανται νά προ
σφέρουν ιδιαιτέρως πολύτιμον βοή
θειαν είς τάς ανωτέρω ομάδας, 
όπως και πράγματι προσφέρουν.

Διά την συμμετοχήν των μαθη
τών και μαθητριών εις τήν έν λόγω 
'Ομάδα άπαιτεΐται άπαραιτήτως 
ή συγκατάθεσις τών γονέων των. 
Ούτοι εκπαιδεύονται έντατικώς 
πρό τής άναλήψεως τής εύθύνης 
ταύτης και εφοδιάζονται δι’ ειδι
κών χαρακτηριστικών άναγνωρι- 
στικών εφοδίων, ώς π .χ . στολής, 
πηληκίου, λευκού τελαμώνος κλπ. 
ΐνα άναγνωρίζωνται τόσον Οπό 
τών συμμαθητών των, όσον καί 
ύπό τών οδηγών, ή συενεργασία 
τών όποιων είναι άπαραίτητος 
διά τήν επιτυχή έκτέλεσιν τής 
άποστολής των.

Τά μέλη τών ομάδων πρέπει νά 
εύρίσκωνται εις τάς προκαθορισθεί- 
σας θέσεις καθ’ όλας τάς ημέρας καί 
ώρας, βάσει σχετικού προγράμμα
τος έκπονηθησομένου ύπό τού 
Σχολείου των καί οφείλουν νά πα 
ραμείνουν είς αύτάς μέχρις ότου 
άποχωρήσουν έκ τού σχολείου των 
άπαντες οί συμμαθηταί των. Πρό 
τής άναλήψεως τών καθηκόντων 
των ορκίζονται έπισήμως, ότι θά 
έκτελέσουν τήν άποστολήν των 
πιστώς καί εύόρκως καί ότι Θά θέ
σουν εαυτούς ώς παράδειγμα πάν
τοτε προς μίμησιν, κατά τήν έφαρ 
μογήν τών κανόνων ασφαλούς 
κυκλοφορίας. "Απαντες οί συμμα
θηταί των διδάσκονται έν τή τά
ξει τούς κανόνας άσφαλούς κυκλο
φορίας καί έξηγεΐται έπίσης εις αύ- 
τούς καί ή άποστολή τών ομάδων 
προλήψεως άτυχημάτων, ώς καί 
αί ύποχρεώσεις αύτών έναντι αύ- 
τών.

Ή  συνεχής έπίβλεψις τής έργα- 
σίας τών ανωτέρω υπό τίνος υπευ
θύνους προς τούτο όριζομένου Δι
δασκάλου τού Σχολείου των, κρί- 
νεται άπαραίτητος καί έπιβεβλη- 
μένη. Ούτος είναι υπεύθυνος έναντι 
τού Διευθυντού τού Σχολείου διά 
τήν καλήν άπόδοσιν τών ομάδων 
τούτων, Έπίσης διά τήν καλλι- 
τέραν λειτουργίαν τού θεσμού 
τούτου ορίζεται είς μαθητής ώς 
«'Ομαδάρχης» καί άλλοι έπίσης ώς 
βοηθοί αύτού.

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕ
ΛΕΣΜΑΤΑ

Έκτος τής διά τών ομάδων τού
των έξασφαλιζομένης προλήψεως

πολλών οδικών άτυχημάτων είς 
βάρος μικρών μαθητών τών σχο
λείων, ή διοργάνωσις τοιούτων 
ομάδων έν τοϊς σχολείοις έχει καί 
πλεϊστα άλλα εύεργετικά άποτε- 
λέσματα διά τά σχολεία. Μία Ό - 
μάς Προλήψεως Άτυχημάτων πα
ρέχει έν μέσον δραστηριοποιήσεως 
τών μαθητών προς διόχέτευσιν τής 
περισσής ένεργείας των. Ένθα αί 
ομάδες αύται είναι καλώς ώργανω- 
μέναι παρέχουν έν κίνητρον διά 
καλλιτέραν άπόδοσιν καί τούτο 
ούχί μόνον είς τά μέλη τούτων 
άλλά καί είς τούς λοιπούς μαθητάς 
καί μαθήτριας, οΐτινες θά φιλοδο
ξούν νά καταστούν μέλη ταύτης, 
διότι ή συμμετοχή των είς αύτάς 
θεωρείται έν σοβαρόν προνόμιον, 
τό όποιον άπαιτεΐ ειδικά προσόντα 
καί ιδιότητας.

Οί διαπνεόμενοι ύπό προοδευτι
κών αντιλήψεων έκπαιδευτικοί θε
ωρούν τήν όργάνωσιν τού έν λό
γω  θεσμού, ώς έν έξαίρετον έκπαι- 
δευτικόν μέσον, ώς έπίσης καί έν 
τοιούτον διαπλάσεως τού χαρα
κτήρας τού άνθρώπου, ΐνα κατα-

στή ώφέλιμον μέλος τής κοινωνι
κής ζωής. Σχετικούς μέ τό ένλόγω 
θέμα έν έντυπον τού Εθνικού Συμ
βουλίου Προλήψεως ’Ατυχημάτων, 
άναφέρει τά έξής:

«... Αί βοηθητικαί όμάδες . . δύ- 
νανται νά βοηθήσουν τό σχολικόν 
σας πρόγραμμα ιςαί υμάς έν τή δια- 
παιδαγωγήσει τών μαθητών σας... 
κατά τήν διάρκειαν τής έκτελέσεως 
τών καθηκόντων των αί όμάδες 
παρέχουν μίαν έξαιρετικήν εύκαι- 
ρίαν διά τήν άγω γήν τών πολι
τών . . Παρέχουν μίαν προστα
τευτικήν άσπίδα δι’ άπασαν τήν 
μαθητιώσαν νεολαίαν . . Ό  βασι
κός λόγος διά τον όποιον αί άνωτέ- 
ρω όμάδες πρέπει νά μνημονεύων- 
ται είναι ότι παρέχουν μίαν πλού
σιον διαπαιδαγωγικήν έμπειρίαν, 
τόσον διά τά μέλη αύτών, όσον καί 
δι’ όλους γενικώς τούς μαθητάς, είς 
τούς οποίους υπενθυμίζουν τάς 
υποχρεώσεις των είς ότι άφορα είς 
τήν ασφάλειαν των . .».

Έν τώ  σχολείςρ οί μαθηταί έκμαν- 
θάνουν τούς κανόνας άσφαλούς 
κυκλοφορίας. Είς τάς οδούς τά μέλη
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τών Όμάδων Προλήψεωζ ’Ατυχη
μάτων παρακολουθούν, έάν oi 
διδαχθέντες κανόνες ασφαλείας 
έφαρμόζωνται ύπό τών μαθητών. 
Διά συνεχούς διδασκαλίας καί έπα- 
ναλήψεως αυτών οί μαθηταί άπο- 
κτοΰν τήν συνήθειαν να τηρούν 
αυτούς. Ά λλ’ ή έπίδρασις τών 
Όμάδων τούτων έπεκτείνεται καί 
πέραν τών ανωτέρω, διότι τά, μέ
λη τούτων αποτελούν παραδείγμα
τα προς μίμησιν καί κατά τάς 
ώρας καθ’ άς δεν είναι έν υπηρεσία.

Έν τή ούσία, ή ζωή τών μικρών 
μαθητών, εύρίσκέται εις τάς χείρας 
εκείνων οί όποιοι άπεδέχθησαν τήν 
μεγάλην ταύτην εύθύνην προστα
σίας των έκ τών οδικών ατυχημά
των. Ή  άκρίβεια καί ή πιστή έφαρ- 
μογή τών καθηκόντων τών μελών 
τών όμάδων τούτων είναι μία άδή- 
ρητος άνάγκη διά τήν έπιτυχίαν 
τής άποστολής των. Καί ακριβώς 
τούτο ύποβοηθει είς τό νά άποκτή- 
σουν καί άναπτύξουν τά μέλη τών 
όμάδων τούτων τά αισθήματα εύ- 
θύνης έκτελέσεως τών καθηκόντων, 
ήγετικά προσόντα καί τό αίσθημα 
τής κοινωνικής εύθύνης, ιδιότητες 
απαραίτητοι διά τήν κοινωνικήν 
ζωήν.

Τό Ύπουργεΐον Παιδείας τών 
Η.Π.Α. έδήλωσε σχετικώς μέ τάς 
Όμόδας Προλήψεως ’Ατυχημάτων 
τάς εξής: «. . . έκτος τής αξίας τών 
όμάδων προλήψεως ατυχημάτων 
διά τήν διάσωσιν άνθρωπίνων 
ύπάρξεων, ή προσφερομένη είς τούς 
μαθητάς έκπαίδευσις δημιουργεί εν 
νέον αίσθημα εύθύνης μεταξύ τών 
μαθητών. Αί υφιστάμενοι φιλικαί 
σχέσεις μεταξύ τών μαθητών καί 
τών ’Αστυνομικών δημιουργούν 
προϋποθέσεις, όπως οί μαθηταί κα
ταστούν καλοί καί χρήσιμοι πολϊ- 
ται . . ».

Τήν συμβολήν τών ανωτέρω 
όμάδων είς τήν εφαρμογήν τών νό
μων γενικώς έτόνισεν ιδιαιτέρως 
επίσης καί ό ’Αρχηγός τού ΕΦ.ΜΠΙ. 
ΑΙ. κ. Τζών Έντγκαρ ΧΟΥΒΕΡ: 
« . . Νομίζω, ότι τά μέλη τών Ό μά
δων Προλήψεως ’Ατυχημάτων 
προσφέρουν μίαν ΰψίστην υπηρε
σίαν καί παίζουν μεγάλον ρόλον 
είς τήν προστασίαν τής ζωής τών 
συμμαθητών των έκ τών κινδύνων 
τών οδικών ατυχημάτων. ’Επίσης 
συμβάλουν μελάγως είς τήν έφαρμο- 
γήν γενικώς τών νόμων, δι’ δ καί 
συγχαίρω αύτούς θερμότατα . .».

Μία επιτακτική επίσης ά
νάγκη σήμερον είναι ή πλη- 
ροφόρησις τών πολιτών, οϊ

οποίοι οφείλουν νά γνωρίζουν 
διατί πρέπει νά συμπαρίσνταται είς 
τήν προσπάθειαν τών Όμάδων 
Προλήψεως ’Ατυχημάτων. Τά μέ
λη τών Όμάδων τούτων μανθάνουν 
περί τών καταβαλλομένων ύπό τής· 
’Αστυνομίας προσπαθειών διά τήν 
άντιμετώπισιν τών κυκλοφοριακών 
προβλημάτων καί περί τών τρό
πων καθ’ οΰς δύνανται οί πολΐται 
νά βοηθήσουν είς τούτο τήν ’Αστυ
νομίαν των. Τάς γνώσεις των ταύ- 
τας τά μέλη τών Όμάδων τούτων 
μεταφέρουν είς τήν οικίαν καί τάς 
μεταδίδουν είς τάς οικογένειας των, 
τους φίλους των κ.λ.π., συμβάλ- 
λοντα ούτω είς τήν γενικήν εύη- 
μερίαν.

ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Ή  υπηρεσία τήν όποιαν προσ- 
σφέρουν οί Βοηθοί Μαθηταί Τροχο
νόμοι, ώς άπεδείχθη μέχρι σήμερον 
είς τάς Η.Π.Α., υπήρξεν πράγματι 
πολύτιμος καί συνέβαλεν μεγάλως 
είς τήν μείωσιν τών άτυχη μάτων 
είς βάρος μικρών μαθητών, δι’ αύ- 
τόν άκριβώς τον λόγον πρέπει νά 
προσδοθή ιδιαιτέρα σημασία 
είς τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν 
αύτών καί προ πάντων είς τήν 
ύποκίνησιν τού γενικωτέρου ενδια
φέροντος καί ίδια τού τοιούτου 
τών μαθητών διά τήν άνάληψιν 
τών σοβαρών τούτων εύθυνών. 
Τό θέμα είναι καθαρώς ζήτημα άν-_ 
θρωπίνων σχέσεων καί προς τούτο 
πρέπει νά έφαρμόζωνται αί έπί 
τούτου σχετικαί μέθοδοι καί άρχαί.

Πρέπει νά προσδοθή ιδιαιτέρα 
αίγλη είς τον θεσμόν τούτον, ΐνα 
ούτω δημιουργηθή εν ψυχολογι
κόν κίνητρον διά τούς μαθητάς καί 
ΐνα αίσθάνηται έκαστος τούτων 
υπερήφανος διά τον τίτλον καί τήν 
ύπηρεσίαν τήν όποιαν προσφέρει.

Τό γόητρον τής όμάδος είναι έν 
τών βασικωτέρων κινήτρων τά 
όποια παρωθούν τούς μαθητάς είς 
εύγενή άμιλλαν καί τούτο πρέπει 
νά έπιδιώκη πας επόπτης Διδά
σκαλος ή Βοηθός του, έμπνέων είς 
τούς μαθητάς τον ζήλον καί τήν 
προθυμίαν διά τήν κατά τόν καλ- 
λίτερον δυνατόν τρόπον εχτέλεσιν 
τών καθηκόντων των.

Τούτο ασφαλώς θά έπιτύχη διά 
πλείστων όσων τρόπων καί μεθό
δων, τινές τών όποιων είναι καί αί 
εξής:
1. Άξιολόγησις τού προγράμ
ματος.

Τό πρώτον βήμα διά τήν βελτί- 
ωσιν τών Ό μ άδω ν. Προλήψεως 
άτυχημάτων είναι ή άξιολόγησις 
τών έπιτευχθέντων άποτελεσμά- 
των, ΐνα διαπιστωθή ή τυχόν 
άνάγκη βελτιώσεως τομέων τινών 
τής δραστηριότητος τούτων.
2. Έκπόνησις σχεδίου διά τήν 
όργάνωσιν εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων διά μικροτέρους μαθη
τάς, οί όποιοι θά αντικαταστή
σουν τους μεγαλυτέρους μετά τήν 
άποφοίτησιν έκ τού σχολείου.

3. Άξιοποίησις όλων τών πη 
γών παροχής συνδρομής τής Κοι- 
νότητος.

Προς παροχήν πάσης άναγκαίας 
συμπαραστάσεως π .χ . τής- ’Αμερι
κανικής Λέσχης αύτοκινήτων, ήτοι, 
στολάς, τελαμώνας, πηλίκια, κλπ.

—Παροχήν εποπτικών μέσων 
διδασκαλίας, κινηματογραφικών 
ταινιών, βιβλίων έντύπων, κ.λ.π.

Παροχήν συνδρομής διά τήν 
διοργάνωσιν συσκέψ;ων, εκδρο
μών, κ.λ.π.
—Παροχήν συνδρομής είς τό θέμα 

τής διαφωτίσεως τού κοινού ώς 
προς τήν χρησιμότητα τού θεσμού.
4. Χρησιμοποίησις καί έφαρμογή 
«Τέστ. ερωτήσεων» σχετικών μέ 
τήν άποστολήν τώύ Όμάδων Προ
λήψεως ’Ατυχημάτων.

5. Δημοσίευσιν άρθρων σχετι
κών μέ τήν άποστολήν αύτών καί 
ερωτηματολογίων προς τό κοινόν
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διά τά κυκλοφοριακά προβλήματα 
καί ιδιαιτέρως διά την αποστολήν 
των έν λόγω ομάδων.
■ 6. Έκδοσιν σχολικής έφημερίδος 

καί c ρθρογραφία σχετική μέ τήν 
άποστολήν τώνάνωτέρω ομάδων.

7. Σύγκλησις συσκέψεων τα
κτικών και συζήτι^σις έπί θεμάτων 
άφορώντων εις την άποστολήν. 
των έν λόγω ομάδων, παρουσία 
τοΰ ΔιευΘυντοΰ τοϋ σχολείου.

8. Όμιλίαι ΰπό των Αξιω
ματικών ή άλλων καταλλήλων 
μελών τών ομάδων τόσον κατά 
τήν έναρκτήριον—τελετήν, όσον 
καί καθ’ όλον τό σχολικόν έτος 
έπί θεμάτων κυκλοφορίας πε
ζών κ.λ.π.

9. Συσκέψεις διδασκάλων καί 
συζητήσεις έπί θεμάτων άφορών
των εις τήν λειτουργίαν καί άπό- 
δοσιν τοϋ Θεσμοϋ τούτου.

10. Διοργάνωσιν ψυχαγω γι
κών καί άλλων συγκεντρώσεων 
πρός ένίσχυσιν τοϋ ήθικοϋ τών 
μελών τών ομάδων, π .χ . έκδρο- 
μάς, ποδοσφαιρικός συναντήσεις 
διαφόρων ομάδων, άγώνας μπά- 
σκετ μπώλ, βόλευ, κ.λ.π.

11. Τήρησιν στατιστικής έπί 
τής δραστηριότητος τών ομάδων 
καί δημοσίευσιν αυτής ,άπό καιρού 
εις καιρόν κ.λ.π.

12. Διοργάνωσιν έκθέσεων. μέ 
θέματα δραστηριότητος τών ομά
δων καί συμβολής των είς τήν 
άντιμετώπισιν τών κυκλοφορια- 
κών προβλημάτων.

13. Προβολήν διαφόρων Κινη
ματογραφικών ταινιών καί διορ-

γάνωσιν άλλων έκδηλώσεων τή 
συμμετοχή γονέων καί άλλων πα
ραγόντων.

14. ’Αποστολή συγχαρητηρίων 
έπιστολών πρός τους γονείς τών 
μαθητών οί όποιοι έκτελοΰν εύόρ- 
κως καί παραδειγματικών τά κα- 
θήκοντά των.

15. Παρακολούθησιν διαφόρων 
κινηματογραφικών ταινιών είς κι
νηματογράφους μερίμνη τοϋ σχο
λείου καί τών κινηματογραφικών 
έπιχειρήσεων.

16. Διοργάνωσις καθ’ έκαστον 
έτος τής «‘Ημέρας πρός τιμήν τών 
Σχολικών ‘Ομάδων Προλήψεως ’Α
τυχη μάτων.

17. Όργάνωσις συνεστιάσεως 
τοϋ Συλλόγου Γονέων —Διδασκά
λων.

18. ’Επισκέψεις πρός ένημέρω- 
σιν είς ’Αστυνομικά Τμήματα καί 
Σταθμούς Πυροσβεστικής Υ πη 
ρεσίας.

19. Έκτύπωσις καί αποστολή 
πρός τους γονείς τών μαθητών 
μηνιαίου έλέγχου άποδόσεως τών 
τέκνων των.

20. ’Απονομή τοϋ τίτλου τοϋ 
καλλιτέρου Βοηθού τροχονόμου 
κατά μήνα καί κατά έτος. (Ειδι
κή κονκάρδα).

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Ό  έν λόγω Θεσμός συμπληρώ
νει είς Η.Π.Α. περίπου 54 έτη ζωής 
καί άπεδείχθη χρησιμώτατος, καθ’ 
όσον συνέβαλε καί συμβάλλει είς 
τήν άντιμετώπισιν ώρισμένων κυ- 
κλοφοριακών προβλημάτων, δι’ 
αυτό καί έγένετο ευχαρίστως άπο- 
δεκτός ϋπό τοϋ ’Αμερικανικού κοι-

ν ύ, άφ’ έν;ς ά&λά καί ύπό πλεί- 
στων άλλων χωρών τού κόσμου, 
αί όποΐαι σήμερον τόν έφαρμόζουν 
λίαν έπιτυχώς, άφ’ ετέρου.

’Από τού έτους 1930 καί έντεύ- 
Θεν έτέθη ύπό τήν κηδεμονίαν τής 
’Αμερικανικής Λέσχης Αυτοκινή
των, τού ’Εθνικού Συμβουλίου 
Γονέων καί Διδασκάλων Η.Π.Α. 
καί τού ’Εθνικού Συμβουλίου ‘Οδι
κής ’Ασφαλείας Η.Π.Α. τά όποια 
προέβησαν είς τήν σύνταξιν τοΰ 
Κανονισμού Λειτουργίας τού έν 
λόγω Θεσμού.

Ό  Κανονισμός ούτος άνεθεω- 
ρήθη κατά τό έτος 1937 έν συνερ
γασία μετά δύο Ιτέρων Συλλόγων, 
ήτοι τοΰ ’Εθνικού ’Εκπαιδευτικού 
συμβουλίου καί τού Υπουργείου 
Παιδείας Η.Π.Α.

Μία δευτέρα άναθεώρησις τού 
άνωτέρω Κανονισμού έγένετο τό 
1948 μέ τήν συμμετοχήν έκπρο- 
σώπων τής ’Αστυνομίας καί συγ
κεκριμένους τού Διεθνούς Συνδέσμου 
’Αρχηγών ’Αστυνομιών, ώς καί 
μία τελευταία τοιαύτη έπραγμα- 
τοποιήθη κατά τό έτος 1958 τή 
συμμετοχή απάντων τών άνω
τέρω ‘Υπηρεσιών καί ’Οργανι
σμών.

Κατά τό συγκληθέν είς τήν 
Όσάκα τής ’Ιαπωνίας Παγκόσμιον 
Συνέδριον Τροχαίας, τό έν λόγω 
θέμα άπετέλεσεν άντικείμενον εύ- 
ρυτάτης συζητήσεως καί άντηλλά- 
γησαν χρησιμώτατοι άπόψεις είς 
ότι άφορά τόν τρόπον έφαρμογής 
του είς διαφόρους χώρας τού'κό
σμου καί διεπιστώθη, ότι πρά
γματι ή έφαρμογή του ύπήρξε 
λίαν έπιτυχής.
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Δ ι ή γ η μ α

Ε ξ ο χ ι κ ή

Κ αλά το έλεγεν ό μπάρμα — Μη
λιάς, δτι το έτος εκείνο έκινδύνευον 
οί Χριστιανοί, οί ξωμερίτες, τήν ήμέ- 
ρα τοϋ Πάσχα να μείνωσιν άλειτούρ- 
γητοι. Καί ούδέποτε πρόρρησις έφ- 
θασεν τόσον εγγύς νά πληρωθή, δσον 
αυτή’ διότι δίς έκινδύνευσε νά έπα- 
ληθεύση, άλλ’ εύτυχώς ό Θεός έδω- 
κε καλήν φώτισιν εις. τούς άρμοδίους 
καί οί πτωχοί χωρικοί, οί γεωργδ- 
ποιμένες τοϋ μέρους έκείνου, ήξιώ- 
θησαν καί αυτοί νά άκούσωσι τον 
καλόν λόγον, καί νά φάγωσι καί 
αυτοί τό κόκκινο αυγό.

"Ολα αυτά, διότι τό μέν ταχύ
πλοον, αύτό τό προκομμένον πλοϊον, 
τό όποιον έκτελεϊ δήθεν τήν συγκοι
νωνίαν μεταξύ των άτυχων νήσων καί 
τής άπε αντί άξένου άκτής, σχεδόν 
τακτικώς δίς τοϋ έτους, ήτοι κατά τις 
δύο άλλαξοκαιριές, τό φθινόπωρον 
καί έαρ, βυθίζεται, καί συνήθως χά
νεται αύτανδρον- εϊτα γίνεται νέα 
δημοπρασία, καί εύρίσκεται τολμη
τίας τις πτωχός κυβερνήτης, δστις 
δεν σωφρονίζεται άπό τό πάθημα 
τοϋ προκατόχου του, άναλαμβάνων 
έκάστοτε τό κινδυνωδέστερον έργον- 
καί τήν φοράν αύτήν, τό ταχύπλοον, 
λήγοντος τοϋ Μαρτίου, τοϋ άποχαι- 
ρετισμοΰ τοϋ χειμώνος γενομένου, 
είχε βυθισθή- ό δέ παπα —Βαγγέλης, 
ό έφημέριος άμα καί ήγούμενος καί 
μόνος άδελφός τοϋ μονυδρίου τοϋ 
'Αγίου ’Αθανασίου, έχων κατ’ εύ
νοιαν τοϋ έπισκόπου καί τό άξίωμα 
τοϋ Έξάρχου καί τοϋ πνευματικού 
των έπέναντι χωρίων, καίτοι γέρων 
ήδη, έπλεε τετράκις τοϋ έτους, ήτοι 
κατά πάσαν τεσσαρακοστήν, εις τάς

Λ α μ π ρ ή

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Q

214



άντικρύ έκτεινομένας άκτάς, δπως 
έξομολογήση καί καταρτίση πνευ- 
ματικώς τούς δυστυχείς εκείνους 
δουλοπαροίκους τούς «κουκουβίνους» 
ή «κουκοσκοάχτες», δπως τούς 
ώνόμαζον, σπεύδων κατά τήν Με- 
γάλην Τεσσαρακοστήν να έπιστρέ- 
ψη εγκαίρως είς τήν μονήν του, 
δπως έορτάση το Πάσχα. ’Αλλά 
κατ’ εκείνο το έτος, το ταχύπλοον 
είχε βυθισθή, ώς είπομεν, ή συγκοι
νωνία έκόπη έπί τινας ήμέρας, καί 
οΰτως ό παπα —Βαγγέλης έμεινεν, 
άκουσίως ήναγκασμένος 7ά έορτάση 
το Πάσχα πέραν της πολυκυμάντου 
καί βορειοπλήκτου θαλάσσης, το δέ 
μικρόν ποίμνίόν του, οί γείτονες τοϋ 
'Αγίου ’Αθανασίου, οί χωρικοί των 
Καλυβιών έκινδύνευον νά μείνωσι 
άλειτούργητοι.

Τινές είπον γνώμην νά παραλάβω- 
σι τάς γυναίκας καί τά τέκνα των καί 
νά κατέλθωσιν ξΐς τήν πολίχνην, δ
πως άκούσωσι τήν Άνάστασιν καί 
λειτουργηθώσιν- άλλ’ ό μπαρμπα— 
Μηλιος, δστις έκαμνε τον προεστόν 
είς τά Καλύβια, καί ήθελε νά έορτά
ση το Πάσχα δπως αύτος εννοεί, ό 
Φταμηνίτης, δστις δεν ήθελε νά 
έκθέση τήν γυναίκα του είς τά δμ- 
ματα τοϋ πλήθους, καί ό μπαρμπα- 
Άναγνώστης, χωρικός δστις «τά 
ήξευρεν άπ’ έ'ξω δλα τά γράμματα 
της Λαμπρής» άλλά δεν ήδύνατο ν’ 
άναγνώση τίποτε «άπό μέσα» καί 
έπεθύμει νά ψάλη το «Σώμα μετα- 
λάβητε» οί τρεις οδτοι άπέμειναν, 
καί πολλοί ήσπάσθησαν τήν γνώμην 
των, δτι έπρεπεν έκ παντός τρόπου 
νά πίσωσιν ένα τών έν τη πόλει 
έφημερίων ν’ άνέλθη εις τά Καλύβια 
νά τούς λειτουργήση.

'Ο καταλληλότερος δέ, κατά τήν 
γνώμην πάντων, ίερεύς τής πόλεως 
ήτον ο παπα —Κυριάκος, δστις δέν 
ήτο «άπό μεγάλο τζάκι», είχε μάλι
στα καί συγγένειαν μέ τινας τών 
έξωμεριτών καί τούς κατεδέχετο. 
ΤΗτο ολίγον τσάμης, καθώς έλεγον. 
Δέν έτρεφε προλήψεις. Ήκούετο 
μάλιστα, έδώ —έκεϊ, δτι ό ίερεύς 
ούτος είχε καί τήν συνήθειαν «ν’ 
άποσώνη τά παιδιά» εις τούς κόλ
πους τών μητέρων τών ένοριτισσών 
του. ’Αλλά τοϋτο το Ιλεγον οί ά- 
στεϊοι ή οί φθονεροί, καί μόνον οί 
άνόητοι το έπίστευον. Ό  έφημέριος 
ούτος, ώς καί οί πλεϊστοι τοϋ γνη
σίου έλληνικοϋ κλήρου, πλήν μικρού 
έλευθεριασμοϋ, ήτο κατά τά άλλα 
άμεμπτος.
Τοϋτο ναί, άληθεύει, άλλά οί έγγα
μοι ιερείς, πενόμενοι καί δυσπρα- 
γοϋντες,έπιτακτικήν έχοντες άνάγκην

θά θρέψωσιν τά τέκνα των, φαί
νονται ώς πλεονέκται, καί καταντώσι 
νά μή τρέφωσι πλέον εμπιστοσύ
νην ούδ’ είς αυτούς τούς συλλει
τουργούς των. Τοϋτο έπασχε καί ό 
παπα —Κυριάκος, δστις έπεθύμει 
μέν νά κάμη Άνάστασιν είς τούς 
χωρικούς, διότι ήτο άνοιχτόκαρδος, 
καί ήθελε νά χαρή καί αύτος όλίγην 
Άνάστασιν καί όλίγην άνοιξιν άλλ’ 
έδυσπίστει είς τον συνεφημέριόν του 
ιερέα τοιαύτην ήμέραν. Άλλ’ αύτος 
ό παπα —Θοδωρής ό Σφοντύλας, ό 
συνεφημέριός του, τον παρεκίνησε 
νά ύπάγη είπών δτι καλόν ήτο νά μή 
χάσωσι καί το εισόδημα τών Καλυ
βιών, αίνιπτόμενος, δτι τά τε έκ 
τοϋ ένοριακοΰ έσοδα καί τά τής εξο
χικής παροικίας, άμφότερα έξ ίσου 
θά τά έμοιράζοντο.

Τοϋτο δέν έπεισε τον παπα—Κυ
ριάκον, τώ ένέπευσε μάλιστα πλείο- 
νας ύποψίας' άλλ’ δτε έρώτησε τήν 
γνώμην τοϋ συλλειτουργού του, ήτο 
ήδη κατά τά εννέα δέκατα άποφασι- 
σμένος νά ύπάγη' έπειτα ύπεχρέωσε 
τον υιόν του Ζάχον, μορφάζοντα 
καί μεμψιμοιροΰντα, νά παραμείνη 
έν τώ ένοριακώ ναώ κατάσκοπος 
είς το Ιερόν Βήμα, νά παραλάβη τό 
μερίδιον τών προσφορών καί συλ- 
λειτουργικών καί μόνον μετά τήν 
άπόλυσιν τής λειτουργίας, δτε θά 
άνέτελλεν ήδη ή ήμέρα ν’ άνέλθη 
είς τά Καλύβια παρ’ αύτώ.

Ή  πούλια ήτο ήδη υψηλά, «τέσ- 
σαρες ώρες νά φέξη» καί ό μπαρμα- 
—Αναγνώστης, άφοϋ έξύπνησε τον 
ιερέα, κατασκευάσας πρόχειρον σή- 
μαντρον έκ στερεού ξύλου καρυάς 
καί πλήκτρον, περιήρχετο τά Καλύ
βια θορυβωδώς, κρούων δπως εξε
γείρει τούς χωρικούς.

Είσήλθον είς τό μικρόν έξωκκλή- 
σιον τοϋ Αγίου Δημητρίου, είς 
μετά τον άλλον προσήρχοντο οί χω
ρικοί μέ τάς χωρικάς των καί μέ τά 
καλά των ενδύματα.

Ό  ίερεύς έβαλεν Εύλογητόν.
Ό  μπάρμπα Αναγνώστης ήρχισε 

νά τά λέγη δλα άπ’ έξω τήν προ- 
καταρτικήν προσευχήν καί τον Κα
νόνα τό «Κύματι θαλάσσης».

Ό  παπα—Κυριάκος προέκυψεν 
είς τά βημόθυρα, ψάλλων τό «Δεΰτε 
λάβετε φώς».

"Ηναψαν τάς λαμπάδας καί έξήλ- 
θον δλοι είς τό ύπαιθρον νά άκούσωσί 
τήν Άνάστασιν. Γλυκεΐαν καί τα- 
τανυκτικήν Άνάστασιν έν μέσω τών 
άνθούντων δένδρων, ύπό έλμφράς 
αύρας σειομένων ευωδών θάμνων 
καί τών λευκών άνθέων τής άγρια- 
μπελιάς,

Ψαλέντος τοϋ «Χριστός Άνέστη» 
είσήλθον πάντες είς τόν ναόν. Θά 
ήσαν τό πολύ έβδομήκοντα άνθρωποι, 
άνδρες γυναίκες καί παιδιά;

Ό  μπάρμπα Αναγνώστης ήρχισε 
νά ψάλλη τόν Κανόνα τοϋ Πάσχα, ό 
δέ ίερεύς, άμα άντιψάλλων τώ αύτώ 

,έξ άνάγκης, άπό τοϋ Τεροΰ Βήματος 
ήτοιμάζετο νά πάρη καιρόν «καί 
άφοϋ τελέση τόν άσπασμόν», νά 
έμβη είς τήν λειτουργίαν.

Άλλά τήν στιγμήν εκείνην εί- 
σήλθεν ή μάλλον είσώρμησεν είς τό 
ναΐδριον, άκολουθούμενος, ύπό δύο 
άλλων ομηλίκων του, δωδεκαετής 
περίπου παϊς ύψηλός ώς προς τήν 
ήλικίαν του, άσθμαίνων καί έν έξά- 
ψει. ΤΗτο ό Ζάχος, ό υιός τοϋ 
Παπα —Κυριάκου.

Εισέβαλε πνευστιών είς τό 'Ιε
ρόν Βήμα καί ήρχισε νά όμιλή προς 
τόν ιερέα. 'Η φωνή του ή'κούετο άπό 
τοϋ χοροΰ, άλλ’ αί λέξεις δέν διεκρί- 
νοντο.

’Ιδού τί έλεγεν έν τούτοίς:
Παπά, παπά . . .
(Τά παπαδοπούλα έκάλουν συνή

θως παπά τόν πατέρα των).
Παπά, .παπά . . ό παπα —Σφον

τύλας . . άπό τήν έξώπορτα . . τής 
λειτουργιές . . άπ’ τ’ άη —Βήμα ή 
πεθερά του . . κι’ ή παπαδιά . . κου
βαλούν άπ’ τήν έξώπορτα . . τις λει- 
τουργιές. . . τούς είδα . . άπ’ τήν 
όξώπορτα . . τις λειτουργίες άπ’ τ’ 
άη—Βήμα . . καί ή πεθερά του . . . 
κι’ ή παπαδιά.

Μόνος ό παπα —Κυριάκος ήτο 
ικανός νά βγάλη νόημα άπό τά 
άσυνάρτηστα ταΰτα καί άσθματικά 
λόγια τοϋ Τίοΰ του, ιδού δέ πώς 
έξήγησε τά λεγάμενα: «Ό  παπα— 
Θοδορής ό Σφοντύλας, ό σύντροφός 
του είς τήν ένορίαν, έκλεπτε τάς 
προσφοράς, μεταβιβάζων αύτάς διά 
τής έξωθύρας τοϋ Ίεροΰ Βήματος 
είς χεϊρας τής συζύγου καί τής πεν- 
θεράς του».

’Ίσως τό πράγμα δέν θά ήτο τόσον 
άληθές, δσον ό Ζάχος ήθελε νά τό 
παραστήση. Διότι ούτος άγαπών, 
ώς δλοι οί νέοι, τήν έξοχήν καί τήν 
διασκέδασιν, μετά δυσκολίας, είχεν 
υπακούσει είς τό πατρικόν κέλευσμα 
δπως μείνη είς τήν πόλιν, καί άφορ- 
μήν θά έζήτη διά νά στρίψη καί μετα- 
βή είς νυκτερινήν έκδρομήν είς 
Καλύβια, άφοϋ μάλιστα ευκόλως, 
ευρισκε συνοδοιπόρους.

Άλλ’ ό παπα—Κυριάκος δέν 
έσυλλογίσθη τίποτε! Έξήφθη άμέ- 
σως, ήγανάκτησε, δέν έκρατήθη. 
"Ημαρτεν. Αντί δέ νά καταφέρη 
σφοδρόν ράπισμα έπί τής παρειάς
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του υίοϋ του καί νά έξακολουθήση 
ήσυχος τό καθήκον του . . άπέβαλεν 
ευθύς το επιτραχήλιο'/, έξεδύθη τό 
φαιλόνιον, καί διασχίσας τον ναόν 
έξήλθεν, άποφεύγων τό βλέμμα τής 
πρεσβυτέρας του ήτις τον έ'βλεπεν 
έντρομος,

Άλλ’ ό μπάρμπα — Μηλιός κά
τι ΰπώπτευσεν έκ των κινημάτων 
τούτων καί έξήλθε κατόπιν του.

Εις πεντήκοντα δέ βημάτων άπό- 
στασιν άπό τοϋ ναού, μεταξύ τριών 
δένδρων καί δύο φρακτών, ό επό
μενος διχλογος συνήφθη.

Παπά, παπά, ποϋ πας;
Θαρθώ, βλογημένε, τώρα άμέ- 

σεως πίσω.
Δεν ήξευρε τί νά εϊπη. Άλλα 

τό βέβαιον είναι δτι εϊχεν άπόφασιν 
νά κατεβή εις τήν πόλιν, νά ζητήση 
λόγον διά τήν κλοπήν άπό τον 
συνεφημέριόν του. Εις τό βάθος δέ 
τής συνειδήσεώς του έλεγεν, δτι 
είχε καιρόν νά έπιστρέψη προ τής 
ανατολής τοϋ ήλιου καί τελέση τήν 
λειτουργίαν.

Ποϋ πας; έπέμενε ό μπάρμπα 
Μηλιός.

Ά ς  διαβάζ’ ό μπάρμπ’ Αναγνώ
στης τάς πράξεις τών ’Αποστόλων 
κι’ έ'φθασα.

Έλησμόνει, δτι ό μπαρμπ’ 
’Αναγνώστης δεν ήδύνατο ν’ άναγ- 
νωση άλλα ή δσα άπό στήθους 
έγνώριζεν.

’Αφήνω καί τήν παπαδιά μου 
έδώ βλογημένε, έπανέλαβεν ό 
παπα—Κυριάκος, άμηχανών τί νά 
εϊπη.

Σάς άφήνω τήν παπαδιά μου.
Καί λέγων έ'τρεχεν.
Ό  μπάρμπα—Μηλιός έπάνήλθε 

κατηφής εντός τοϋ ναοΰ.
Καλά τό έ'λεγα έγώ έψιθύρισε.
Μεγίστη άπορία έπεκράτει έν

τώ παρεκκλησίω. Οί χωρικοί έκύ- 
ταζον έρωτηματικώς άλλήλους. Ψ ι
θυρισμοί ήκούοντο.

Αί γυναίκες ήρώτων τήν παπαδιάν 
νά εϊπη αύταΐς τί τρέχει, άλλ’ αύτή 
ήτο ή όλιγώτερον πάντων τών άλλων 
γνωρίζουσα.

’Εν τούτοις ό ίερεύς έ'τρεχεν, 
έ'τρεχεν. Ό  ψυχρός άήρ έδρόσισεν 
ολίγον τό μέτωπόν του.

Καί πώς θά θρέψω έγώ τόσα 
παιδιά έ'λεγεν, οκτώ, μέ συμπάθειο, 
κι’ ή παπαδιά εννιά... .κι’ ϊγ)> δέ· α. 
Ό  ένας νά σέ κλέφτη άπ'έδώ κι’ 
ό άλλος άπ’ έκεϊ.

Πεντακόσια βήματα άπό τοϋ ναοΰ, 
ό δρόμος έκατηφόριζε, καί κατήρ- 
χετό τις εις ώραίαν κοιλάδα. Εις 
νερόμυλος εύρίσκετο έπί τής κλι- 
τύος εκείνης, παρά τήν οδόν.

Ακούσας ό ίερεύς τον ήδύν μορμυ- 
ρισμόν τοϋ ρύακος, αισθανθείς έπί 
τοϋ προσώπου του τήν δρόσον, 
έλησμόνησεν δτι είχε νά λειτουργήση 
(πώς καί ποϋ νά λειτουργήση) καί 
έκυψε νά πίη ύδωρ. ’Αλλά τό χείλος 
του δεν είχε βραχή άκόμη, καί 
αίφνης ένεθυμήθη, άνένηψεν.

Έ γώ  έ'χω νά λειτουργήσω, είπε 
καί πίνω νερό;

Καί δέν έ'πιε.
Τότε ήλθεν εις αϊσθησιν.
—Τί κάμνω έγώ, ποϋ πάω ;
Καί ποιήσας τό σημεΐον τοϋ 

σταυρού.
—"Ημαρτον Κύριε, εΐπεν, ήμαρτον 

μή μέ συνερισθής.
Έπανέλαβε δέ.
—Έάν έκεϊνος έ'κλεψεν ό Θεός-άς 

τον. . . .  συγχωρήση__ κι’ έκεΐνον κι’
J fεμε.

Έ γώ  πρέπει νά κάμω τό χρέος 
μου... .’Ησθάνθη δάκρυ βρέχον τήν 
παρειάν του.

—’Ώ  Κύριε, εΐπεν όλοψύχως, ήμαρ
τον ήμαρτον.

Σύ παρεδόθης διά τάς άμαρτίας 
μας καί ήμεΐς σέ σταυρώνομεν κάθε 
μέρα.

Καί έστράφη προς τον άνήφόρον 
σπεύδων νά έπανέλθη εις τό 
παρεκκλήσιον όπως λειτουργήση’

—Καί ήθελα νά πιώ καί νερό, 
είπε, δέν είμαι άξιος νά λειτουργήσω 
χωρίς μετάληψιν, δέν εϊμαι άξιος.. 
«Δεΰτε τοϋ καινοΰ τής άμπέλου
γεννήματος__ ». Έ γώ  άξιος δέν
είμαι. Καί έπέστρεψεν εις τον ναόν, 
δπου μετά άγαλλιάσεως οί χωρικοί 
τον ειδον.

Έτέλεσεν τήν ίεράν μυσταγωγίαν 
καί μετέδωκεν εις τούς πιστούς 
φροντίσας νά καταλύση διά στόματος 
αύτών δλον τό άγιον ποτήριον. 
Αύτός δέν έκοινώνησε, έπιφυλαΐτό- 
μενος νά τό ειπη εις τό πνευματικόν 
καί πρόθυμος νά δεχθή τον κανόνα.

.Περί τήν μεσημβρίαν, μετά τήν 
Β' Άνάστασιν, οί χωρικοί τό έ'στρω- 
σαν ύπό τάς πλατάνους παρά τήν 
δροσεράν πηγήν. *,

'Ως τάπητας εϊχον τήν χλόην 
καί τά χαμολούλουδα, ώς τράπεζαν 
πτέριδας καί κλάδους σχοίνων.
'Η δροσερά αύρα έκίνει μετά θροΰ 
τούς κλώνας τών δένδρων καί ό 
Φταμηνίτης μέ τήν λύραν του άντέ- 
διδε φθόγγους λιγυρούς. 'Η  ωραία 
Ξανθή, ή σύζυγος τοϋ Φταμηνίτου 
έκάθητε μεταξύ τής μητρός της 
Μελάχρως καί τής θειά Κρατήρως, 
τής πενθεράς της, φροντίζουσα νά 
έ'χη έν μέρει τάς παρειάς κεκαλυμ- 
μένας μέ τήν μανδήλαν καί νά βλέ- 
πη μάλλον προς τον κορμόν τής 
γιγαντιαίας πλατάνου, δπως μή τήν 
κυττάζωσιν οί άνδρες καί ζη- 
λεύη ό σύζυγός της.

'Η άδελφή της, τό Άθώ, δεκα- 
πεντοΰτις, κόρη άγαμος άφροντις, 
ώραία καί αύτή, ποσάκις δέ τήν 
έπείραζε, λέγουσα.

—Άρή, τί τον ήθελες άρή ; Δέν 
τον έπαιρνα, νά μοΰ χαρίζανε τον 
ούρανό μέ τάστρα... .Καλύτερα νά 
γινόμουν καλόγρια.

Τό βέβαιον ήτο, δτι ό Φταμηνίτης, 
δέν διέπρεπεν, ούτ’ έπί κάλλει, ούτ’ 
έπί μεγέθει σώματος, άλλ’ άνεπλή- 
ρου τάς έλλείψεις ταύτας δι’ 
εύστροφίας σώματος καί πνεύματος, 
καί διά φαιδρότητος καί εύθυμίας.

'Ο παπα—Κυριάκος προήδρευε 
τοϋ συμποσίου, έχων άπέναντι του 
τήν παπαδιά, βραχύσωμον, στρογ- 
γυλοπρόσωπον, μελαχροινήν, άγα- 
θωτάτην, ήτις έν άθωότητι έξε- 
κόλαπτε σχεδόν κατ’ έτος έν
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παπαδοπούλαν,, χωρίς νά την μέλη 
οΰτε διά παλληκαροβότανα, ούτε 
διά στερφοβότανα, περί ά τυρβά- 
ζουσιν άλλα.ι γυναίκες.

Δεξιόθεν τοϋ ίερέως έκάθητο ό 
μπάρμπα—Μηλιός προεστός άμα 
καί πρόθυμος θεράπων της κοινό- 
τητος ήξεύρων νά ψήνη ως οόδείς 
άλλος τό άρνί, λιανίζων μεθοδικώ- 
τατα δι’ δλους καί τρώγων άμα 
καί προπίνων.

Εις τάς προπώσεις μάλιστα δεν 
εϊχεν έφάμιλλον. Μετά την σύντομον 
καί τυπικήν του ίερέως πρόποσιν, 
έγερθείς ό μπάρμπα—Μηλιός κρα
τών την τσότραν τήν έπταόκαδον, 
ήρχισε νά χαιρετίζη τούς πάντας 
καί ένα έκαστον ώς έξης :

—Χριστός άνέστη. ’Αληθώς ό 
Κύριος. Ζή καί βασιλεύει εις πάντας 
τούς αιώνας.

Εϊτα μετά προοίμιον είσήλθεν 
εις τήν ούσίαν.

—Γειά σας- καλή γειά' διάφορο" 
καλή καρδιά" Παπαδιά μ’ νά χαί
ρεσαι τον παπά σ’ καί τά παιδά
κια σ’. Ξάδερφε Θοδωρή νά ζήσης 
νά τσ’ χαίρεσαι. Κουμπάρε 
Παναγιώτ’ δπως έτρεξες μέ τό 
λαδ’, νά τρέξης καί μέ τό κλήμα. 
Συμπεθέρα Κρατήρα, νά χαίρεσαι 
μ’ έναν καλό γαμπρό. Άνηψιέ 
Γιώργη, τίμια στέφανα. Στο γάμο 
σας νά χαροϋμε. Κουμπάρα 
Κυπαρισσοϋ, μέ μιά καλή νύφη νά 
ζήσης νά χάρης. ’Εβίβα δλοι. Τέ— 
περτέ. Πάντα χαρούμενοι. Στήν 
ύγειά σας" συμπεθέρα Ξανθή καλή 
λευτεριά. Στήν ύγειά σας" πάντα 
χαρούμενοι' Πάντα μέ τό καλό.

Καί άνάλογος προς τό πρόσωπον 
ύπήρξεν ή πόσις.

’Αλλά ό Φταμηνίτης ήθέλησε νά 
προπίη, κατ’ άλλον δμως στενώτενον 
τρόπον, ήθέλησε νά βρή τήν γυναίκα 
του, καί ήνάγκασε αυτήν ν’ άπαν- 
τήση εις τήν πρόποσιν.

—Μπρόμ.
—Π ιέ κί δόμ.
—Μέ κρασί.
—Καλώς τ’ν άγάπη μ’ τή χρυσή.
Καί πιών αύτός μετεβίβασεν τήν 

τσότραν εις τήν ώραίαν Ξανθήν : 
ήτις έβρεξε, τά χείλη.

Ειτα ήρχισαν τά άσματα. Έν 
πρώτοις τό Χριστός άνέστη, ύστερον ' 
τό θύραθεν. Ό  μπάρμπα—Μηλιός 
θελήσας νά ψάλη καί . αύτός τό 
Χριστός άνέστη τό έγύρισεν πότε 
εις τον άμανέ καί πότε εις τό κλέ
φτικο.

Άλλ’ ό ίδιορρυθμότερος πάντων 
τών ψαλτών ήτο ό μπάμπα—Κίτσος 
γηραιός χωροφύλαξ, Χειμαριώτης, 
παλαιός τακτικός, λησμονημένος άπό 
τής βαυαρικής έποχής έν τή νήσω. 
’Αμφέβαλε καί αύτός άν τον είχαν . 
περασμένον εις τά μητρώα" πότε 
τοϋ έστελναν μισθόν, πότε δχι. Έφό- 
ρει χιτώνα μέ άνοικτάς θυρίδας, 
βραχεΐαν περισκελίδα μέχρι τοϋ 
γόνατος καί τουζλούκια. Ό  δήμαρ
χος τοϋ τόπου (διότι ύπήρχε φεΰ. 
καί δήμαρχος) τον εϊχεν στείλει 
νά κάμη Πάσχα εις τά Καλύβια 
διά νά φυλάξη δήθεν τήν τάξιν, 
καίτοι ούδεμιάς φυλάξεως ήτο άνάγ- 
κη. Τό βέβαιον είναι δτι τον έστειλε 
νά καλοπεράση πλησίον τών άνοχι- 
τοκάρδων έξωμεριτών, ο’ίτινες τοϋ

ήρεσκον τοϋ μπάρμπα—Κίτσου, άς 
τούς έλεγον καί «τσουπλακιές» ή 
«χαλκοδέρες». ’Εάν έμενεν έν τή 
κόλει ό δήμαρχος θά ήτο ύπόχρεος 
νά τον φιλεύση τον μπάρμπα— 
Κίτσον, καθώς τον είχαν κακομάθει οί 
οί προκάτοχοί του έλεγε, νά τον φι- 
λεύση κουλούρια καί αύγά. Τι έθιμα.

Ό  μπάρμπα — Κίτσος, άφοΰ 
ήσπάσθη, τρις ή τετράκις τήν τσό
τραν ήρχισε νά ψάλλη τό Χριστός 
άνέστη, κατ’ ίδιάζοντα αύτό τρό
πον, ώς έξής :

Κ’στό—μπρέ—Κστός άνέστη 
έκ νεκρών θανάτων, 
θάνατον πατήσας, 
κ’έντοις—έντοις μνήμασι 
ζωήν παμμακάριστε.
Καί δμως μεθ’ δλην τήν ιδιορ

ρυθμίαν ταύτην, ούδείς ποτέ έ- 
ψαλεν ιερόν άσμα μετά πλείονος 
χριστιανικού αισθήματος καί έν- 
θουσιασμοϋ έξαιρουμένου ίσως τοϋ 
γνωστού έν Άθήναις γηραιού καί 
σεβασμίου Κρητός, τοϋ ψάλλοντος 
τό «’’Αλαλα τά χείλη τών άσεβών».. 
τών μή προσκυνούντων, οί κερα- 
τάδες" τήν εικόνα σου τήν σεπτήν..». 

’Αληθείς ορθόδοξοι "Ελληνες.
Περί τήν δείλην είχεν άρχίσει ό 

χορός, χορός κλέφτικος (διότι αί 
γυναίκες έπεφυλάττοντο διά τήν 
δευτέραν καί τήν Τρίτην δπως 
χορεύωσι τον συρτόν καί τήν κα
μάρα), καί ό παπα-Κυριάκος, μετά 
τής παπαδιάς καί τοϋ Ζάχου, δστις 
έγλύτωσε τον ξύλον χάριν τής ημέρας 
(διότι ό πατήρ του είχε θυμώσει 
εϊτα κατ’ αύτοΰ, ώς γενόμενου αι
τίου τής χασμωδίας έκείνης) άπο- 
χαιρετήσαντες τήν συντροφιάν κα- 
τήλθον εις τήν πολίχνην.

Ό  παπα—Κυριάκος έδωκε πλή
ρες εις τον συνεφημέριόν του, τό 
άπό τής έξοχής μερίδιον, καί ούτε 
κατεδέχθη νά κάμη λόγον περί τής 
ύποτιθεμένης κλοπής.

Έν τούτοις ό παπα—Θοδωρής 
οϊκοθεν τώ εϊπεν, δτι τό έκ τής 
ένορίας μερίδιόν του εύρίσκεται έν 
τή οικία αύτοΰ, τοϋ παπα Θοδωρη. 
’Έκρινε καλόν είπε, νά μετακόμιση 
διά τής έξωθύρας τοϋ 'Αγίου 
Βήματος οϊκαδε καί τά δύο μερίδια, 
διά νά μή βλέπουν τινές τών άγαν 
έπιπολαίων καί γλωσσαγώσιν, δτι 
οί ιερείς έχουν δήθεν πολλά εισο
δήματα. «Ό  κόσμος ξιππάζεται, 
εϊπεν, άμα μάς ίδεΐ μιά καλή μέρα 
νά πάρουμε τίποτε λειτουργιές, καί 
δέν συλλογίζεται πόσες εβδομάδες 
καί μήνες παρέρχονται άγονοι».

’Εντεύθεν ή παρανόησις τοϋ 
Ζάχου.
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Αστυνομικό μέσα άνακρίσεως

ο μ ε γ κ ι η ; τον moon
( L I E  D E T E C T O R )

Η Λ I A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ή άνάκρισις, ώς μέσον έξακριβώσεως 
των αύτουργών καί συνεργών τών έγκλη- 
ματικών πράξεων, έχει ιστορίαν ισόχρο
νον πρός τήν ιστορίαν τοΟ άνθρώπου.

Άρχικώς όπ'ό στοιχειώδη μορφήν, με- 
ταγενεστέρως πλέον ώργανωμένη, φθάνει 
εις τήν σύγχρονον έποχήν συγκεκροτημέ- 
νη είςπλήρεςέπιστημονικόν λειτούργημα.

’Από άνέκαθεν ή άνάκρισις άπέβλεψεν 
άφ’ ένός μέν εις τήν πλήρη έξιχνίασιν τών 
έγκλημάτων, άφ’ έτέρου δέ είς τήν όρθήν 
άπονομήν τής δικαιοσύνης, κατά τάς έκά- 
στοτε περί αύτής έπικρατούσας άντιλή- 
ψεις, έχουσα ώς κεντρικόν στόχον πάντο
τε τήν καταστολήν τής έγκληματικότητος 
καί τήν άποκατάστασιν τής διαταραχθεί- 
σης τάξεως.

Πολλά καί ποικίλα μέσα έχρησιμοποιή- 
θησαν ώς έπικουρικά τού άνακριτικού έρ
γου. Τό μέγεθος καί ή μορφή τών μέσων 
τά όποια ώρβοΰντο είς τήν άρνησιν ή τήν 
άνειλικρίνειαν τού άνακρινομένου, άντα- 
ποκρίνονται άφ’ ένός μέν πρός τήν έποχήν 
πού άναφέρονται, άφ’ έτέρου δέ πρός τήν 
βαρύτητα τού έγκλήματος καί τήν προσω
πικότητα τοϋ άνακρινομένου.

ΆνασκοποΟντες τήν άπωτάτην έποχήν, 
ότε ή άνάκρισις έμφανίζεται ύπό σπαργα- 
νώδη μορφήν, διαπιστώνομεν τήν χρήσιν 
βαρβάρων καί άπαισίων μέσων πειθανα
γκασμού πρός έξουδετέρωσιν τής άντι- 
δράσεως τού άνακρινομένου.

Παρήλθον πολλοί αιώνες κατά τήν 
διαδρομήν τών όποιων καίτοι έσημειώθη 
καταφανής έκπολιτιστική έξέλιξις τοϋ 
άνθρώπου, έν τούτοις είς τόν τομέα τής 
άνακρίσεως αί μέθοδοι καί τά μέσα γενι
κώς τά όποια έλαμβάνοντο κατά τών άνα- 
κρινομένων, δέν είχον σημειώσει αισθη
τήν άναπροσάρμοσιν. Ή  ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑ- 
ΣΙΣ, τήν όποιαν έθέσπισεν τόν 4ον μ.Χ. 
αιώνα ή Δυτική ’Εκκλησία κατά τών άπο- 
κληθέντων αιρετικών, άπετέλεσεν διά 
τούς μετέπειτα αιώνας ζοφερόν παρά
δειγμα τής άνθρωπίνης βαρβαρότητος, 
διά τήν παντοίω τρόπω έπιβολήν τής ισχύ
ος τών Νόμων.

’Αναρίθμητοι ύπήρξαν αί άδικίαι καί ή 
άνάκρισις, ώς ό κατ’ έξοχήν πρώτου μεγέ
θους καί άποκλειστικός παράγων διά τήν 
όρθήν άπονομήν τής δικαιοσύνης, είχεν 
καταντήσει ή χειροτέρα μορφή τιμωρίας 
παντός ένοχου ή άθώου, πριν έκόμη 
παραπεμφθή εις δίκην.

Τό Ελληνικόν πνεύμα, άπό τής άρχαιό- 
τητος, διά τών Σωκράτους, Πλάτωνος, 
Ίσοκράτους, Σόλωνος κ.λ.π. πρώτον έθε
σε τάς όρθάς βάσεις περί τήν άπονομήν 
τής δικαιοσύνης καί άνήγειρε τόν εύκτί- 
ριον τής Θέμιδος οίκον, κηρΰξαν τόν σε
βασμόν μέν πρός τούς Νόμους τής Πολι
τείας άλλά καί πρός τόν άνθρωπον.

ΤόπροηγηθέντήςΙΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ 
«Μηδενί δίκην δικάσης πριν άμφοΐν μύθον 
άκούσης», ώς άξίωμα ήθικής καί δικαίας 
προτροπής, κατίσχυσε τών βαρβάρων 
καί άπανθρώπων μέσων καί έπέβαλεν 
είς τόν άνθρωπον τήν ύπακοήν είς τούς 
αιωνίους Νόμους τής λογικής.

Μέ τήν βραδεϊαν άλλά σταθεράν αύτήν 
έξελικτικήν πορείαν καί βελτίωσιν τών 
μεθόδων τής άνακρίσεως, φθάνομεν είς τήν 
σύγχρονον έποχήν ή όποια έχει νά μάς 
παρουσιάση νέα έπιστημονικά συστήμα
τα καί μεθόδους. Διά τών νέων άνακριτι- 
κών μέσων καί μεθόδων, έπιδιώκεται άφ’ 
ένός μέν ή πλήρης άνακάλυψις τής άλη- 
θείας καί ή όλοκληρωτική διαλεύκανσις

■
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tou έγκλήματος, πρός πάταξιν των έγκλη- 
ματιών καί καταστολήν των έγκληματικών 
πράξεων, άφ’ έτέρου δέ ή κατάργησις τών 
άπανθρώπων καί αναχρονιστικών μέσων 
καί ό σεβασμός τής άνθρωπίνης άξιο- 
πρεπείας τοΰ άνακρίνομένου.

Έξετάζοντες κατ’ ούσίαν εν έκαστον 
τών άνακριτικών μέσων, άπό τών πλέον 
σκληρών καί βαναύσων μέχρι καί τών 
ήπιωτέρων, διαπιστώνομεν ότι όλα γενι
κώς αποβλέπουν εις τήν έκμετάλλευσιν 
τών ψυχικών άντιδράσεων τοΰ άνθρώπου 
καί τήν έξουδετέρωσιν τής προβαλλομέ- 
νης άρνήσεως.

Ή  άνάκρισις σήμερον, άρθεϊσα εις τό 
προσήκον έπίπεδον τής ύψηλής αποστο
λής της, πέραν τής συνήθους μορφής της, 
τής άπ’ ευθείας δηλονότι έκτιμήσεως καί 
έκμεταλλεύσεως τών ψυχικών άντιδρά- 
σεων τοΟ άνακρίνομένου υπό τοϋ άνακρί- 
νοντος, έχει νά παρουσίαση νέας μεθό
δους διά τών όποιων έπιδιώκεται ή άσφα- 
λής καί αλάθητος έκτίμησις, άξιολόγησις 
καί έκμετάλλευσις τοΰ παράγοντος ΨΥ
ΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥ 
καί έντεΰθεν ή συναγωγή θετικών συμπε
ρασμάτων.

Ή  ιστορία τών άνακριτικών μέσων καί 
μεθόδων, μάς παρουσιάζει τήν χρήσιν, 
κατά τήν τελευταίαν περίοδον, τοϋ κα- 
λουμένου «ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ».

Ό  τρόπος άποσπάσεως τής αλήθειας 
παρά τού άνακρίνομένου διά τοϋ μέσου 
τούτου, λόγω τής περιωρισμένης χρή- 
σεώς του, δέν μάς παρέσχεν έπαρκή περί 
τής πρακτικής του συμπεράσματα. Έξ 
όσων όμως δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, ό 
όρός τής άληθείας έπενεργεϊ έπί τοΰ άνα- 
κρινομένου ώς ύπνωτικόν ιράρμακον 
είσάγεται δέ εις τόν άνθρώπινον όργανι- 
σμόν, συνήθως δΓ ένέσεως. Ή  προκαλου- 
μένη προνάρκωσις, διατηρεί τό άτομον 
εις τό μεταίχμιον τής έγρηγόρσεως καί 
τοϋ ΰπνου. Ή  κατάστασις αύτή έξουδετε- 
ρώνει τό συνειδητόν, κάμπτει τήν θέλησιν 
καί άφήνει έλεύθερον πεδίον δράσεως διά 
τόν άνακρίνοντα.

Ή  περίπτωσις φυσικά δέν άποβλέπει 
εις τήν άξιολόγησιν καί έκμετάλλευσιν 
τών ψυχικών άντιδράσεων τοΰ άτόμου, 
αλλά εις τήν προσωρινήν άναστολήν τής 
λειτουργίας ώρισμένων ψυχικών λειτουρ
γιών.

ΔΓ οϋς λόγους προελέχθη, δέν ύφίσταν- 
ται στοιχεία περί τής άποτελεσματικό- 
τητός του ώς μέσου προωθήσεως άνακρι- 
τικών θεμάτων. Έν τούτοις, δύναταί τις νά 
συμπεράνη έκ τών προσιτών αιχμών τοϋ 
θέματος, ότι είναι ένδεχόμενον νά προκό
ψουν θετικά καί ώφέλιμα άποτελέσματα 
εις ώρισμένας περιπτώσεις.

Ή  τεχνική έξέλιξις, ιδία εις τήν ήλε- 
κτρονικήν, δέν ήτο δυνατόν νάάφήση 
άκάλυπτον τόν άνακριτικόν τομέα. Ή  
δυνατότης έπισημάνσεως δι’ ήλεκτρονι- 
κών όργάνων καί καταγραφής καί τών 
πλέον άνεπαισθήτων ψυχικών άντιδρά- 
σεων τοΰ άνθρώπου, έπέτρεψε τήν κατα
σκευήν ειδικών συσκευών, ικανών νά 
παρακολουθήσουν καί νά μεταφράσουν 
έμμέσως εις γραφικάς παραστάσεις, τάς 
προκαλουμένας κατά τήν διάρκειαν τής 
άνακρίσεως ψυχικάς άντιδράσεις τοΰ 
άνακρίνομένου άτόμου.

Ή  Χωροφυλακή, παρακολουθοΰσα μετ' 
Ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος τήν έξέλιξιν 
τών μέσων άντιμετωπίσεως τοΰ σοβαρω- 
τάτου τούτου θέματος, τής άνακρίσεως, 
πρός διασφάλισιν τής έννόμου τάξεως καί 
προστασίαν τοΰ πολίτου, έπλούτισεν τά

διατιθέμενα ύπ’ αύτής μέσα έξιχνιάσεως 
τοΰ έγκλήματος, δΓ άριθμοΰ τινός έκ τών 
άνωτέρω ηλεκτρονικών συσκευών, τών 
καλουμένων ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΨΕΥΔΟΥΣ ή 
κατά τήν ’Αμερικανικήν όρολογίαν LIE- 
DETECTOR.

Μία συσκευή τοΰ είδους τούτου θά περι- 
γράψωμεν άμέσως κατωτέρω, πρός τόν 
σκοπόν όπως διευκολυνθή ό σχηματισμός 
γενικής τινός άνηλήψεως τοΰ τρόπου 
λειτουργίας της καί τοΰ βαθμοΰ τής συμ
βολής της εις τό άνακριτικόν έργον.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ή  συσκευή είναι συναρμολογημένη έν- 
τός πλαισίου, βάσεωςόρθογωνίου, είναι δέ 
έγκατεστημένη πρός προστασίαν της έν- 
τός μεταλλικού κυτίου μέ πλήρη προσαρ
μογήν καί λειτουργεί διά τοΰ ήλεκτρικοΰ 
ρεύματος τοΰ δικτύου τής πόλεως (220Β] 
50C). Τό κυτίον, όπως τό βλέπωμεν καί εις 
τήν φωτογραφίαν 1, έχει διαστάσεις: 
46X22X8,5 έκατοστά τοΰ μέτρου. Τό κά
λυμμά του φέρει έσωτερικώς εόρεΐαν θή
κην πρός τοποθέτησιν καί φύλαξιν τών 
άπαραιτήτων έξαρτημάτων του. Τοιου
τοτρόπως μεταφερόμενον ώς μία βαλίτσα, 
δύναται νά έγκατασταθή όπου δήποτε μέν, 
άλλά εις χώρον ό όποιος πρέπει νά πληρή 
ώρισμένας συνθήκας πρός λειτουργίαν.

Άποτελείται έκ τεσσάρων κυρίων Μο
νάδων ή τμημάτων, ήτοι: 

α. Τοΰ Κυματογράφου 
β. Τοΰ Κινητήρος μετά τών γραφίδων 
γ. Τοΰ Καρδιοπνευμονικοΰ Τμήματος 
δ. Τοΰ Ήλεκρο—δερμικοΰ Τμήματος 
Τά άνωτέρω τμήματα κατανέμονται εις 

τούς έξής χώρους τοΰ σκελετοΰ τοΰ ’Οργά
νου: Ό  Κυματογράφος καί ό κινητήρ μετά 
τών γραφίδων, καταλαμβάνει τόν χώρον 
πρός τά άριστερά τοΰ όργάνου, όπου δια- 
κρίνεται ό τετραγωνισμένος χάρτης, κα
θώς καί τό δεξιά τούτου τμήμα τό δια- 
λαμβανόμενον μεταξύ τοΰ χάρτου καί τής 
πρώτης κατακορύφου λευκής γραμμής, 
’Επί τοΰ προσδιορισθέντος χώρου υπάρ
χουν κατά σειράν, ό τετραγωνισμένος 
χάρτης, αϊ τρεις διχαλωτοί βάσεις τών 
γραφίδων εις κατακόρυφον διάταξιν, αί 
τρεις ύποδοχαί τών φιαλιδίων τής μελά
νης τροφοδοτήσεως τών γραφίδων καί οί 
δύο ρυθμισταί όριζοντίας άποκλίσεως τών 
γραφίδων τοΰ άναπνευστικοΰ καί τοΰ καρ- 
διοσφυγμογραφικοΰ τμήματος.

Ό  χώρος ό όποιος περιλαμβάνεται με
ταξύ τών δύο κατακορύφων λευκών γραμ-' 
μών, φέρει πρός τό άνω μέρος τάς τρεις 
ύποδοχάς, αί όποϊαι άντιστοιχοΰν εις τό 
έξάρτημα έλέγχου τής άναπνοής, έλέγχου 
τών καρδιακών σφυγμών καί μιάς άεραν- 
λίας, περί τών όποιων γίνεται λόγος εις 
τήν συνέχειαν. Κάτωθι τών ύποδοχών 
ύπάρχει ό μανομετρικός δείκτης καί έκα- 
τάρωθεν τούτου οί ρυθμισταί τών βαλβί
δων άσφαλείας, ένώ εις τήν βάσιν τοΰ 
μανομέτρου (μετρητού πιέσεως), ύπάρχει 
ό ρυθμιστής λειτουργίας τοΰ ήλεκτρο- 
δερμικοΰ τμήματος.

Τέλος, τό δεξιά τοΰ περιγραφέντος χώ
ρου τμήμα, φέρει εις τό άνω μέρος τήν 
ύποδοχήν τοΰ βύσματος τών ήλεκτροδίων 
τοΰ ήλεκτροδερμικοΰ, κάτωθεν αύτής τήν 
άντυγα άντιστάσεως, δηλαδή έν βαθμονο- 
μημένον ποτενσιόμετρον πού δεικνύει τήν 
εις Ώ μ άντίστασιν τοΰ δέρματος τοΰ έξε- 
ταζομένου άτόμου, κάτωθεν αύτοΰ τόν ρυ

θμιστήν εύαισθησίας τοΰ ήλεκτροδερμι- 
κοΰ καί υπό αυτόν τούς δύο διακόπτας 
ρεύματος, οί όποιοι άντιστοιχοΰν ό μέν 
εις τό τροφοδοτικόν κύκλωμα καί ό έτε
ρος εις τό κύκλωμα τοΰ κινητήρος τοΰ 
χάρτου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

α. Κυματογράφος: Πρόκειται περί τοΰ 
μηχανισμοΰ τοΰ έγκατεστημένου εις τήν 
βάσιν έκάστης τών τριών γραφίδων, ό 
όποιος διεγείρεται διά τοΰ σήματος έκά- 
στου τών τριών τμημάτων καί κινεί άνα- 
λόγως τάς γραφίδας.

β. Κινητήρ μετά γραφίδων: Διαλαμβά
νει έν ήλεκτροκινητήρα ό όποιος βρα
δέως μέν άλλά σταθερώς, περιστρέφει 
τόν κύλινδρον έκτυλίξεως τοΰ χάρτου. 
Ό  κύλινδρος κινείται μέ ταχύτητα μίαν 
στροφήν άνά Γ λεπτόν.

Ό  χάρτης φέρεται εις τύλιγμα (ρολό) 
καί τοποθετείται εις τό έσωτερικόν τοΰ 
όργάνου, κάτωθι τής πλακάς έγγραφής, 
έπί άξονος έλευθέρας περιστροφής. "Εχει 
πλάτος 6" ίντσας καί μήκος έγγραψίμου 
έπιφανείας 5" ίντσας (άντιστοιχούσης 
εις τό έπίπεδον άφής τών γραφίδων). 
Φέρει εις άμφότερα τά κατά μήκος άκρα, 
όπάς όμοιας πρός τήν κινηματογραφικήν 
ταινίαν. Οί όδόντες τοΰ κυλίνδρου έκτυλί
ξεως εισέρχονται εις τό διάτρητον τμήμα 
τοΰ χάρτου καί κατά τόν τρόπον αύτόν 
έπιτυγχάνεται ή κίνησίς του.

Ή  έπιφάνεια τοΰ χάρτου φέρει γραμμάς 
όριζοντίους καί κατακορύφους. Διά τών 
όριζοντίων γραμμών καθορίζεται ό χώρος 
έγγραφής έκάστης γραφίδος, ένφ διά τών 
έγκαρσίων ύπολογίζεται ή διάρκεια χρό
νου κατά τόν όποιον τό άνακριθέν πρόσω- 
πον έτέθη υπό έλεγχον διά τοΰ όργάνου. 
Ή  διάρκεια μεταξύ τών δύο έγκαρσίων 
γραμμών άντιστοιχεΐ εις 15 δευτερόλεπτα. 
Ή  άκριβής θέσις τοΰ χάρτου κατά τόν 
χρόνον τής λειτουργίας είκονίζεται εις 
τήν φωτογραφίαν 1.

Δεξιά τοΰ περιγραφέντος συγκροτήμα
τος, ύπάρχει ό χώρος ό όποιος στεγά
ζει τούς μηχανισμούς τών γραφίδων 
καί λοιπών έξαρτημάτων τοΰ περιγραφο- 
μένου τμήματος. Αί γραφίδες άποτελοΰν- 
ται άπό κυλινδρικούς μεταλλικούς σω- 
λινίσκους μήκους 10 περίπου έκατοστών. 
Τοποθετούνται έπί διχαλωτών έλασμάτων 
έπί τών όποιων στερεοΰνται δι’ ένός άξο- 
νίσκου, τόν όποιον φέρει έκάστη γραφίς 
κατά τό ένα άκρον της. Εις τό ούραιον 
τμήμα τής γραφίδος υπάρχει άντίβάρον 
κοχλιούμενον, διά τοΰ όποιου ρυθμίζεται 
ή κάθετος άπόκλισις τής γραφίδος. Εις 
τήν φωτογραφίαν 2 (άριθμός 4) διακρίνον- 
ται αί τρεις γραφίδες, συνδεδεμένες μετά 
τών φιαλιδίων μελάνης διά τών πλαστι
κών σωληνίσκων, διά τών οποίων άπο- 
καθίσταται ή συγκοινωνία μεταξύ τών 
δύο τούτων έξαρτημάτων. Εις τήν φω
τογραφίαν 3, αί γραφίδες εύρίσκονται έπί 
τοΰ όργάνου εις τάς θέσεις των. Έκάστη 
γραφίς, ώς προελέχθη, συνδέεται δι’ ένός 
λεπτοτάτου καί λίαν εύκάμπτου σωληνί
σκου, μετά τοΰ φιαλιδίου μελάνης τό όποι
ον έπίσης είναι πλαστικόν, μέ έλαστικά 
τοιχώματα. Ό  σωληνίσκος διέρχεται έκ 
τοΰ πώματος τοΰ φιαλιδίου καί κατέρχε
ται μέχρι τοΰ πυθμένος του. Τά πώματα 
λειτουργούν κατά τό σύστημα τοΰ σιφω
νίου.’Ή  μελάνη διοχετεύεται εις τήν γρα
φίδα. κατ’ άρχήν, δι’ έλαφράς πιέσεως έπί 
τών τοιχωμάτων τοΰ φιαλιδίου. Μετά ταΰ-
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Φωτογραφία 2. Διακρίνονται κατ’ αύξοντα αριθμόν: 1 ήλεκτρόδιον παλάμης. 
2 ήλεκτρόδιον δακτύλων. 3 καταγραφεϊσαι ένδείξεις. 4 γραφίδες.

τα, τό φιαλίδιον τοποθετείται είς τήν θέσιν 
του καί ή μελάνη συνεχίζει τήν ροήν 
της πρός τήν γραφίδα δυνάμει τοϋ τριχο
ειδούς φαινομένου.'

γ. ’Αναπνευστικόν Τμήμα: Τό τμήμα 
τούτο είναι έγκατεστημένον εις τόν χώρον 
τού όργάνου, τόν διαλαμβανόμενου μετα
ξύ τών δύο κατακορύφων λευκών γραμ
μών.

Είς τήν άνω άριστεράν γωνίαν υπάρχει 
ή έξοδος τού τμήματος, ή όποια καταλή
γει είς μίαν σωληνωτήν έξοχήν έφ’ ής 
προσαρμόζεται ό έλαστικός σωλήν τού 
σωλήνος στήθους.
Πρός τής σωληνοειδούς έξοχής, ύπάρχει 
τό κομβίον1—βαλβίς τού άναπνευστικοΰ 
τμήματος, τό όποιον χρησιμοποιείται 
κατά τό στάδιον τής προετοιμασίας πρός 
λειτουργίαν τής συσκευής, έπί τώ σκοπφ 
όπως προστατεΰση τά Αντίστοιχα όργανα 
τού τμήματος, τά όποια είναι λίαν εύπαθή.

Ό  σωλήν στήθους άποτελεΐται άπό 
ένα συσπειρούμενον κυλινδρικόν αερο
θάλαμον, κλειστόν κατ’ άμφότερα τά άκρα, 
(φωτογραφία 3—αριθμός 1) . Οΰτος προ
σαρμόζεται έλαφρώς είς τό στήθος τού 
άνακρινομένου, τή βοήθεια άλύσεως. 
Ή  έπικοινωνία μετά τής συσκευής πρα
γματοποιείται δι’ ένός λίαν ευκάμπτου έ- 
λαστικοΰ ικανού μήκους σωλήνος, ό 
όποιος προσαρμόζεται είς τήν σωληνω
τήν έξοχήν (Φωτογραφία άριθμός 1).

Τό Τμήμα τούτο λειτουργεί ώς έξής:
Καθώς τόάτομονάνπνέει, όθώραξ έίκτε- 

λεΐ τήν γνωστήν κίνησιν συστολής καί 
διαστολής. Είς τήν κίνησιν αυτήν συμπα- 
ρασύρεται καί ό έπικαθήμενος σωλήν 
στήθους. Ό  όγκος τού άέρος ό όποιος πε
ρικλείεται, άφ’ ένός μέν έντός τού 
σωλήνος στήθους καί τού συνδέοντος 
τούτον μετά τού όργάνου, λεπτού σωλή
νος καί άφ’ έτέρου έντός τού τυμπανοει
δούς μεταλλικού χώρου τού όργάνου, ύφί- 
σταταμ μίαν συμπίεσιν καί χαλάρωσιν κατά 
τόν ρυθμόν τής Αναπνοής. Ή  μεταβολή

αύτή έκδηλοΰται δι’ ένός άκρως εύαισθή- 
του διαφράγματος τό όποιον υπάρχει είς 
ένα έκ τών τοιχωμάτων τού τυμπανοει
δούς θαλάμου τού όργάνου. Ή  ταλάντευ- 
σις τού διαφράγματος, μέσον ειδικών ορ
γάνων, μεταβάλλεται είς κυκλικήν παλιν
δρομικήν καί μεταβιβάζεται είς τήν διχα
λωτήν βάσιν τής γραφίδος. Ή  γραφίς έκτε- 
λεϊ τήν παλινδρομικήν κίνησιν έπί τού κι- 
νουμένου χάρτου, λόγφ δέ τού μήκους της, 
τό καταλειπόμενον ίχνος της μεγενθύνεται 
έν σχέσει πρός τήν κίνησιν παρά τήν 
βάσιν τής γραφίδος. Έπί τού χάρτου τής 
φωτογραφίας 3, διακρίνομεν πρός τό 
άνω μέρος, τό διάγραμμα τής καταγραφεί- 
σης Αναπνοής άτόμόυ, παρά τόν Αριθμόν 
δέ 2 τό καλφδιον τροφοδοτήσεως τής 
συσκευής.!

Είς τό Σχήμα 5 δίδεται ευδιάκριτος 
σχηματική άναπαράστασις τμήματος έγ- 
γραφής. Αί Ισοϋψείς καμπύλαι α έως β 
μεταφράζουν κατάστασιν ηρεμίας καί 
έλλειψιν Αντιδράσεων. Ή  αύξομείωσις 
τού πλάτους τών καμπύλών καί ή αϋξησις 
τής συχνότητος αύτών (Σχήμα β έως γ) 
μεταφράζει τάς Αντιδράσεις τού δοκιμα- 
σθέντος Ατόμου.

δ. Τμήμα καρδιοσφυγμογραφικόν (πίε- 
σις αίματος). Τό τμήμα τούτο είναι έγκα
τεστημένον είς τόν αυτόν χώρον μετά τού 
Αναπνευστικού). Παραπλεύρως πρός τήν 
σωληνωτήν έξοδον τού Αναπνευστι
κού (Φωτ. 1) διακρίνονται δύο 
έτεραι δμοιαι ύποδοχαί. Ή  μεσαία Αντι
στοιχεί είς τήν Αεραντλίαν καί ή πρός τό 
δεξιά είς τόν Αεροθάλαμον τού βραχίω- 
νος ή τού καρπού. Κάτωθι τής υποδοχής 
αύτής διακρίνεται τό κομβίον θέσεως είς 
λειτουργίαν τής βαλβΐδος, ή οποία 
έχει τόν ίδιον προορισμόν πρός τήν έτέ- 
ραν τού Αναπνευστικού. 'Υπό τών πε- 
ριγραφέντων έξαρτημάτων χειρισμού, εΰ- 
ρίσκεται ή άντυξ τής πιέσεως τού αίμα
τος. Πρόκειται περί ένός βαθμονομημένου 
είς χιλιοστά μανομέτρου μέ περιστρε

φόμενου δείκτην. Τά λοιπά έξαρτήματα 
τού τμήματος είκονίζονται είς τήν φωτο
γραφίαν 4. Ό  άριθμός 2 δεικνύει τόν 
Αεροθάλαμον βραχίωνος, ό δέ άριθμός 
3 τόν Αεροθάλαμον τού καρπού. Οι θάλα
μοι αυτοί χρησιμοποιούνται έναλλάξ καί 
κατά προτίμησιν, κατά τρόπον παρόμοιον 
πρός τόν χρησιμοποιούμενου ύπό τών 
ιατρών κατά τήν λήψιν τής Αρτηριακής 
πιέσεως τού αίματος.

Ό  λεπτός σωλήν συνδέει τόν Αεροθά
λαμον μέ τήν Αντίστοιχον υποδοχήν τού 
όργάνου. Ό  άριθμός 4 τής ίδιας φωτογρα
φίας δεικνύει τήν Αεραντλίαν. Είναι Ακρι
βώς όμοια πρός τήν χρησιμοποιουμένη 
ύπό τών ιατρών καί χρησιμεύει διά τόν 
αυτόν σκοπόν. Προσαρμοζομένη δηλαδή 
διά τοϋ έλαστικοΰ σωλήνος είς τήν μεσαί- 
αν υποδοχήν έπί τού όργάνου, εισάγει 
Αέρα, διά συσφύγξεως καί χαλαρώσεως 
τού έλαστικόϋ Ασκού, είς τόν χρησιμοποι- 
ηθέντα έπί τής χειρός Αεροθάλαμον.

Όταν ή βελόνη τής άντυγος δείξη τήν 
ύποδιαίρεσιν 90, τότε ή πίεσις θεωρείται 
κανονική καί έπομένως διακόπτεται ή 
περαιτέρω τροφοδότησις τοϋ Αεροθαλά
μου δι’ άέρος.

Διά τών μεταβολών καί ένταϋθα τού 
όγκου τού περικλειομένου είς τόν Αερο
θάλαμον τής χειρός καί είς τά Αντίστοιχα 
όργανα τής συσκευής, οί σφυγμοί τού 
έξεταζομένου Ατόμου μετατρέπονται είς 
μίαν τοξοειδή παλινδρομικήν κίνησιν 
τής γραφίδος, μεγαλυτέρου πλάτους άπό 
ότι ή γραφίς τής Αναπνοής καί καταγρά
φεται είς τόν κινούμενου χάρτην. Είς τήν 
φωτογραφίαν 4 διακρίνονται τά Αντίστοι
χα έξαρτήματα, έπισημαινόμενα διά τών 
Αριθμών 4 καί 5, προσηρμοσμένα είς 
τό όργανον. Είς τό κάτω όριζόντιον άκρον 
τού χάρτου, διακρίνεται έπίσης ή κατα
γραφή τών μεταβολών τής πιέσεως τοϋ 
αίματος, ληφθείσα κατά τήν διάρκειαν έκ- 
παιδευτικής χρήσεως τής συσκευής.

Είς τό Σχήμα 5—Β Αναπαρίσταται ή έγ
γραφή τού καρδιοσφυγμογραφικοΰ. Τά 
τμήματα αβ καί γδ τών ισοϋψών καμπύ
λών, Αντιστοιχούν είς τήν κατάστασιν 
ήρεμίας τού έξετασθέντος Ατόμου. Αί 
Αντιδράσεις Αντιστοιχούν είς τά τμήματα 
βγ, δε, ζη καί ηθ.

Αί υπερβολικοί παλινδρομικοί κινή
σεις τής γραφίδος κατά τήν έξέτασιν 
Ατόμου τινάς (έντονος σφυγμός), περιορί
ζονται διά τής χρήσεως τού κομβίου 
τό όποιον εύρίσκεται κάτωθι τοϋ μανομε- 
τρικού δείκτου (άντυγος πιέσεως αί
ματος).

ε. Τμήμα ήλεκτροδερμικόν. Τό τμήμα 
τούτο είναι τό πλέον ένδιαφέρον, λόγφ 
τής έντυπωσιακής εόαισθησίας καί Ακρί
βειας τήν όποιαν παρουσιάζει κατά 
τήν μετάφρασιν τών μεταβολών τής Αντι
στάσεως τού δέρματος τού άνακρινομέ- 
νου Ατόμου. Μεταβολή τής Αντιστάσεως 
τού δέρματος, σημαίνει Αντίδρασιν τού 
Ατόμου καί διατάραξιν όπωσδήποτε τής 
ήρεμίας του.

Τό τμήμα τούτο συγκροτείται έκ τών 
κάτωθι έξαρτημάτων καί όργάνων: Έπί 
τής συσκευής, είς τήν φωτογραφίαν 1, τά 
όργανα χειρισμού τού ήλεκτροδερμικοϋ 
εύρίσκονται έγκατεστημένα είς τόν πρός 
δεξιά χώρον τής συσκευής, τόν διαχω
ριζόμενου διά τής λευκής κατακορύφου 
γραμμής. Είς τό άνω μέρος διακρίνεται ή 
ύποδοχή (Ακροδέκτης) βυσματώσεως τών 
καλωδίων χειρός ή δακτύλων. Κάτωθεν 
τής υποδοχής ύπάρχει μία άντυξ βαθμονο
μημένη είς "Ωμ (Μονάδας Αντιστάσεως).
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Φωτογραφία 3. Διακρινονται κατ’ αύξοντα αριθμόν: 1 σωλήν στήθους. 2 καλώ- 
διον τροφοδοσίας. 3 ήλεκτρόδιον παλάμης. 4 άεραντλία. 5 άεροθάλαμος βραχίονος.

'Αρχίζει δέ ή βαθμονόμησις άπό τό μηδέν 
καί περατοΰται εις ένδειξιν μερικών έκα- 
τοντάδων χιλιάδων Ώμ. Διά τοΰ όργάνου 
τούτου δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν μετ’ 
αρκετής άκριβείας τήν εις Ώ μ άντίστασιν 
τήν όποιαν παρουσιάζει τό άνακρινόμενον 
άτομον, είς άριθμούς, κατά τήν περίοδον 
τής άνακρίσεως. Κάτωθι τής άντυγος άντι- 
στάσεως υπάρχει ρυθμιστικόν κομβίον 
τής εύθαισθησίας. 'Εάν δήλαδή τό άτομον 
παρουσιάζη μεγάλην άντίστασιν, τότε 
διά τοΰ καταλλήλου χειρισμού τοϋκομβίου 
τούτου, δυνάμεθα νά δώσωμεν είς τήν 
γραφίδα τήν έπιθυμητήν ευαισθησίαν. 
Κάτωθεν τοΰ ρυθμιστού ευαισθησίας 
καί πρός τά άριστερά ύπάρχει είς δια
κόπτης δύο θέσεων. Ή  άνω θέσις φέρει 
τήν ένδειξιν SELF CENTER (Αύτορύ- 
θμισις ή αύτόματος έπιστροφή είς τό κέν- 
τρον) καί είναι ή συνήθης θέσις διά τήν 
λειτουργίαν τής συσκευής. Διαρκούσης 
δέ τής λειτουργίας, άν παρουσιασθοϋν 
ύπερβολικαί μεταβολαί είς τήν έλεγχο- 
μένην άντίστασιν τού δέρματος άτόμου 
τινός, ή άποκατάστασις είς τήν θέσιν 
Ισορροπίας τής γραφίδος γίνεται αυτο
μάτως, άνευ μετατοπίσεως τοΰ ρυθμι- 
στού εύαισθησίας. Ή  πρός τά κάτω θέ
σις, φέρει τήν ένδειξιν NORMAL καί 
χρησιμοποιείται διά τήν μεγαλυτέραν 
προσαρμοστικότητα τού όργάνου πρός 
τό έξεταζόμενον άτομον. Τό πρόγραμμα 
τούτο λειτουργίας τού όργάνου, έπιτρέ- 
πει τήν άκριβή άνάγνωσιν είς Ώ μ τής 
τιμής τής άντιστάσεως, κατά τόν χρόνον 
αύξόμειώσεών της, αί όποΐαι ώς έλέχθη 
άντιστοιχοϋν είς τάς προκαλουμένας άν- 
τιδράσεις τοΰ άνακρινομένου άτόμου. 
Είς τήν προκειμένην όμως περίπτωσιν, 
άπαιτεΐται έκάστοτε ή διόρθωσις τής 
θέσεως τής γραφίδος, ή όποια έπιτυγχά- 
νεται διά τής άντυγος ρυθμίσεως τής άντι- 
στάσεως.

Τά ήλεκτρόδια τά συνδέοντα τό άνα- 
κρινόμενον άτομον μετά τής συσκευής.

είκονίζονται είς τήν φωτογραφίαν 2 υπό 
τούς άριθμούς 1 καί 2.

Τό ύπ’ άριθ. 1 είναι τό ήλεκτρόδιον πα
λάμης. Τοΰτο άποτελεϊται έξ ένός σώ
ματος έκ μονωτικοΰ ύλικοΰ όρθογωνίου 
μέ συγκλίνουσες παράπλευρες έδρες. Ή  
μία τών βάσεων τούτου χωρίζεται είς δύο 
ύπερυψωμένα έπίπεδα, έπί τής κορυφής 
τών όποιων ύπάρχουν δύο πλάκες έκ 
σιδηρού όπλισμοΰ, άπέχουσαι μεταξύ 
των κατά 2 περίπου έκατοστά. Οί όπλι- 
σμοί αυτοί τοποθετούνται έπί τού έσω- 
τερικοΰ τής παλάμης τού άνακρινομένου, 
κατά τρόπον ώστε νά έπιτυγχάνεται κατά 
τό δυνατόν πλήρης έπαφή, το δλον δέ 
σύστημα συγκροτείται διά προσδέσεώς 
του έπί τής ράχεως τής παλάμης. Ή  σύν- 
δεσις μετά τής συσκευής γίνεται διά τού 
ύπάρχοντος καλωδίου τό όποιον κατα
λήγει είς βύσμα. Τό όπ’ άριθ. 2 ήλεκτρό
διον τοποθετείται είς δύο μή συνεχομέ
νους δακτύλους τής χειρός. Δύο μεταλλι
κοί ήμιδακτυλιοειδεΐς σίδηροί όπλισμοί 
έπαφής, προσαρμόζονται είς τούς δα
κτύλους καί προσδένονται έπ’ αότών δι’ 
ειδικού ΐμάντος. Ή  σύνδεσίς των μετά 
τής συσκευής πραγματοποιείται διά πα
ρομοίου πρός τόν σκοπόν τούτον ύπάρ- 
χρντος καλφδίου.

Είς τήν φωτογραφίαν 4, διακρίνεται 
όπόΓ άριθμητικόν δείκτην 3 τό ήλεκτρό
διον παλάμης, βυσματωμένον είς τήν 
συσκευήν.

’Ενίοτε, ώρισμένα άτομα, παρουσιά
ζουν ύπερβολικήν άντίστασιν ,συνεπεία 
τής όποιας ή ευαισθησία τού ήλεκτροδερ- 
μικοΰ έλαττοΰται. Ή  κατάστασις άντιμε- 
τωπίζεται διά μιας άλοιφής, ή όποια συν
τελεί είς τήν άγωγιμότητα. Πριν έφαρμο- 
σθοΰν τά ήλεκτρόδια χειρός ή δακτύλων, 
έπαλείφεται έλαφρώς ΜΟΝΟΝ ό χώ
ρος όπου πρόκειται νά έπικαθήση ή με
ταλλική έπιφάνεια. Κατά τόν τρόπον 
αυτόν άποκαθίσταται ή. ευαισθησία.

Ά ς παρακολουθήσωμεν είς τήν συνέ

χειαν, κατά ποίον τρόπον έπισημαίνεται 
ή μεταβολή τής άντιστάσεως τοΰ άτόμου.

Διά νά γίνη κάπως άντιληπτή ή λει
τουργία τοΰ ήλεκτροδερμικοϋ τμήματος, 
θά άναγκασθοΰμε νά ζητήσωμεν τήν συν
δρομήν τής ’Ηλεκτροτεχνίας, ή όποια 
μάς πληροφορεί ότι:

Όταν λέγωμεν άντίστασιν ένός σώμα
τος είς τό ήλεκτρικόν ρεύμα, έννοοΰμεν 
τήν μικράν ή μεγάλην δυσκολίαν τήν 
όποιαν άντιτάσσει τό σώμα αύτό κατά 
τήν διεύλευσιν τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος.

Ή  άντίστασις αύτή μετράται έμμέσως. 
Δηλαδή τό δργανον μετρά τήν έντασιν 
ή τάσιν τού διερχομένου ρεύματος διά 
τής άντιστάσεως καί δι’ ένός συσχετι
σμού μάς δίδει τό άποτέλεσμα μεταφρα- 
σμένον είς Ώμ.

’Ας έπανέλθωμεν τώρα είς τό δργανον, 
διά νά παρακολουθήσωμεν τό ρεύμα τό 
όποιον διέρχεται διά τού καλωδίου καί 
διά τής μιάς μεταλλικής πλμκός, μέσον 
τοΰ παρεμβαλλομένου δέρματος τής πα
λάμης ή τών δακτύλων, κινείται πρός τήν 
άλλην μεταλλικήν πλάκα καί δι’ αυτής 
έπιστρέφει είς τό δργανον. Τό ρεύμα αύτό 
είς έντασιν καί τάσιν είναι έλάχιστον 
καί έπομένως τελείως άκίνδυνον διά τό 
έξεταζόμενον άτομον. ’Επίσης ή δλη συ
σκευή γειοΰται καλώς καί ή άσφάλεια 
τού άνακρινομένου όλοκληροΰται.

Τό ρεύμα αύτό ξεκινά άπό τόν μετα
σχηματιστήν τοΰ όργάνου. ’Αφού άνορ- 
θωθή διά καταλλήλου διατάξεως, διέρ
χεται διά τής άντυγος τής άντιστάσεως 
καί έκεΐθεν διά τών ηλεκτροδίων, κινεί
ται πρός τό έξωτερικόν κύκλωμα είς τό 
όποιον παρεμβάλλεται τό άνακρινόμενον 
άτομον. Κατά τόν τρόπον αύτόν άφ’ ένός 
μετρεΐται διά τής άντυγος ή άντίστασις 
τήν όποιαν παρουσιάζει ό άνακρινόμενος 
καί άφ’ έτέρου διεγείρεται άπό τό ίδιον 
κύκλωμα καί μία άλλη διάταξις περί τής 
όποιας θά γίνη λόγος είς τήν συνέχειαν.

Τό ρεύμα τό όποιον διέρχεται διά τδΰ
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δέρματος f| ή τάσις πού έφαρμόζεται 
διά των μεταλλικών όπλισμών τοδ ήλε- 
κτροδίου, είναι δυνατόν νά ύποστή δια
κυμάνσεις civ μεταβληθή ή Αντίστασις 
τοδ δέρματος.

Ποιοι παράγοντες άραγε είναι δυνατόν 
νά συντελέσουν είς τήν μεταβολήν αυ
τήν; Έκ τόιν συστατικών τοδ δέρματος, 
έκεινον τό όποιον συντελεί είς τήν αύξο- 
μείωσιν τής Αντιστάσεως είναι τό υγρόν, 
ώς καλός Αγωγός τοδ ήλεκτρισμού. Ή  
αδξομείωσις τοδ ύγροδ αύτοδ παράγοντος 
τοδ δέρματος, είναι δυνατόν νά έπέλθη είτε 
έκ συστολής καί διαστολής τών ιστών, 
είτε λόγο) αύξομειώσεως τής πιέσεως τοδ 
αίματος. Οί παράγοντες δέ αύτοϊ έπηρεά- 
ζονται είς βαθμόν καταπληκτικόν καί 
έκ τής έλαχίστης σκέψεως, ή όποια προ- 
καλεΐ κατά συνέπειαν είς τόν άνακρινό- 
μενον, έστω καί μηδαμινός έντυπώσεις. 
Τό αύξομειούμενον αυτό ρεύμα ή τάσις 
ή όποια έφαρμόζεται είς τά άκρα τοδ 
έλεγχομένου δέρματος, δίδεται ώς σήμα 
είς τήν είσοδον ένός λίαν εΰαισθήτου ένι- 
σχυτοδ. Τό σήμα αύτό λαμβάνεται άπό 
τήν έξοδον τοδ ένισχυτοδ καί έφαρμό- 
ζεται έν συνεχείςι είς τόν ήλεκτρομαγνη- 
τικόν μηχανισμόν τής γραφίδος, ή όποια 
μεταφράζει τό σήμα είς γραφικός παρα
στάσεις.

Όταν ή γραφίς χαράσση μίαν ευθείαν 
γραμμήν, παράλληλον πρός τάς έγκαρ- 
σίας γραμμάς τοδ χάρτου, τότε ούδεμία 
άντίδρασις υπάρχει έκ μέρους τοδ άνα- 
κρινομένου. Αί Αντιδράσεις έμφανίζον- 
ται δι’ έκτροπών πρός τά άνω τής γρα
φίδος, συνεπεία τών όποιων καταγράφον
ται ήμικαμπύλαι ποικίλου πλάτους, άνα- 
λόγως τοδ βαθμοδ άντιδράσεως.

Είς τήν φωτογραφίαν 3 διακρίνεται άμυ- 
δρώς ή χαραχθεΐσα χαρακτηριστική 
γραμμή τής μεσαίας γραφίδος ή όποια

Αντιστοιχεί ε{; τό ήλεκτροδερμικόν τμή
μα. ’Ανάλογος χαρακτηριστική άναπα- 
ρίσταται εις τό Σχήμα 5-Γ. Τά εύθύ- 
γραμμα τμήματα αβ καί ζη .Αντιστοιχούν 
είς κατάστασιν ήρεμιας, ένφ αί ήμικαμπύ- 
λαι γ, δ, ε καί θ μεταφράζουν τάς σημωει- 
θείσας Αντιδράσεις έκ μέρους τοδ άνακρι- 
θέντος.

Τό Όργανον, πριν τεθή είς λειτουρ
γίαν καί μετά τήν τοποθέτησιν έπί τοδ 
άνακρινομένου όλων τών έξαρτημάτων 
(Αναπνοής, πιέσεως αίματος καί ήλεκτρο- 
δερμικοδ), ρυθμίζεται καί έλέγχεται διά 
τήν έτοιμότητά του. Μεταξύ τών ρυθμί
σεων διαλαμβάνεται καί τό καλούμενον 
κ ε ν τ ρ ά ρ ι σ μ α  τών γραφίδων. Αί 
γραφίδες δηλαδή, πρό τής ένάρξεως τής 
λειτουργίας, πρέπει νά είναι έστραμμέ- 
νες πρός τόν προωρισμένον δι’ έκάστην 
χώρον έγγραφής, έπί τοδ τετραγωνισμέ
νου χάρτου, ώστε αί έγγραφοί νά μήν 
έμπλέκωνται. Κατά κανόνα δέν έπιτρέ- 
πεται έπαναρύθμισις κατά τόν χρόνον τής 
λειτουργίας τοδ όργάνου. Πρέπει όμως 
νά έπιδιώκεται αί γραφίδες νά κατα
γράφουν είς τό κεντρικόν τμήμα τοδ άνή- 
κοντος είς έκάστην χώρου. "Αν παραστή 
έπομένως άνάγκη διορθώσεως, τοδτο πρέ
πει νά ληφθή ύπ’ όψιν κατά τήν τελικήν 
άνάγνωσιν τών έγγραφών, ώστε ή γενο- 
μένη λόγιρ ρυθμίσεως τής γραφίδος μετα
βολή τής έγγραφής, νά μήν έκληφθή 
ώς άντίδρασις τοδ άνακριθέντος.

Είς τήν φωτογραφίαν 5 είκονίζεται τό 
Όργανον έν πλήρη δραστηριότητι κατά 
τόν χρόνον έπαιδευτικής χρήσεώς του 
μεταξύ τών έκπαιδευομένων. Τά έξαρτή- 
ματα τοδ ΕΛΕΓΚΤΟΥ έχουν προσαρμο- 
σθή έπί ένός τών έκπαιδευομένων ’Αξιω
ματικών Χωρ]κής ό όποιος έτέθη ύπό 
εικονικήν άνάκρισιν.

Έ π’ αύτοδ έχουν χρησίμοποιηθή τό 
ήλεκτρόδιον χειρός, ό σωλήν στήθους 
καί ό Αεροθάλαμος βραχί^νος. Ή  φωτο
γραφία έλήφθη είς μίαν φασιν τής προε
τοιμασίας τοδ όργάνου, κατά τήν στι
γμήν τής πληρώσεως δι’ άέρος τοδ Αερο
θαλάμου τοδ βραχίώνος, διά τήν προπα- 
ρασκευήν καί ένεργοποίησιν τοδ καρδιο- 
σφυγμογραφικοδ τμήματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ή  περιορισμένη πείρα ή όποια άπεκτή- 
θη κατά τό δοκιμαστικόν καί πειραμα
τικόν στάδιον τοδ Ανωτέρω Όργάνου, 
έπιτρέπει τήν έξαγωγήν ώρισμένων βα
σικών συμπερασμάτων έκ τών όποιων 
σαφώς προκύπτει ή Αρχή λειτουργίας 
του.

Ά ς παρακολουθήσωμεν λοιπόν κεχω- 
ρισμένως κατά τμήβατα, τάς πραγματο- 
ποιουμένας έγγραφάς κατά τήν διάρκειαν 
τής άνακρίσεως ένός άτόμου.

α) ’Α ν α π ν ε υ σ τ ι κ ό ν  τ μ ή μ α :
Όταν τό άνακρινόμενον άτομον είναι 
ήρεμον, ή Αναπνοή είναι ρυθμική, ισό
χρονος μεταξύ διαδοχικών εισπνοών καί 
έκπνοών. 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς ή 
γραφίς σημειοϊ ισοϋψείς καμπύλος τής 
ιδίας συχνότητος καί διάρκειας (Σχήμα 
5-Α, στοιχεία α έως β). ’Εάν ένα γεγονός 
τό όποιον θά προκύψη άπό μίαν έρώτη- 
σιν ή έπίδειξιν ένός Αντικειμένου κατά 
τήν άνάκρισιν προκαλέση φοβίαν, συγκί- 
νησιν, άγχος ή καταβληθή προσπάθεια 
άντιμετωπίσεως τής έρωτήσεως, γενικώς 
δέ μίαν κατάστασιν διάφορον τής προη- 
γουμένης, τότε ή Αναπνοή μεταβάλλει 
ρυθμόν καί ή γραφίς σημειοϊ ήμικαμπύ 
λας μεγαλυτέρου ή μικροτέρου πλάτους

Φωτογραφία 4. Διυκρίνονται κατά σειράν: 1 σωλήν θώρακος. 2 Αεροθάλαμος 
βραχίονος. 3 Αεροθάλαμος καρπού καί χειρός. 4 Αεραντλία.
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Σχήμα 5. Διάγραμμα άναπαριστών τάς σημειωθείσας Οπό τοΟ έλεγκτοΰ άντι- 
δράσεις κατά τήν έξέτασιν άτόμου.

άρύθμους, μεγαλυτέρας συχνότητος. (Σχή
μα 5-Α στοιχεία β εως γ).

β ) Κ α ρ δ ι ο σ φ υ γ μ ο γ ρ α φ ι κ ό ν .  
Ή  ήρεμος κατάστασις τοΰ άνακρινομέ- 
νου δίδει τάς παλινδρομικός γραμμάς τοΰ 
σχήματος 5-Β, στοιχεία α Εως β. καί γ. 
Εως δ. Μιά άνάλογος κατάστασις, ώς 
περιεγράφη άνώτέρω, προκαλεί ταχυ
παλμίαν, καθώς καί στιγμιαίας μεταβο
λής τής πιέσεως τοΟ αίματος. Ή  γραφίς 
τότε, έκτελεί παλινδρομικός κινήσεις 
καταφανώς μικροτέρου πλάτους, ή άν 
ό σφυγμός γίνη πολύ ταχύς, δέν δύναται 
νά παρακολούθηση τήν μεταβολήν αύ- 
τήν καί χαράσσει μίαν άνώμαλον γραμ
μήν σχεδόν εύθεϊαν, βραχυτάτης διάρ
κειας, όσον άκριβώς καί ή άντίδρασις. 
'Εάν σημειωθή καί μεταβολή τής πιέσεως 
τού αίματος, ή γραφίς μετατοπίζεται είς 
τό άνω ή κάτω μέρος τού άξονος τής άρ- 
χικής θέσεώς της καί είς τήν θέσιν αύτήν 
συνεχίζει τάς παλινδρομικός κινήσεις 
της, αί όποίαι όμως είναι μικροτέρου πλά
τους (Σχήμα 5-Β, στοιχεία ζη καί ηθ).

γ) Ή λ ε κ τ ρ ο δ ε ρ μ ι κ ό ν .  Είς τό 
τμήμα τούτο ή ήρεμος κατάστασις τοΰ 
άνακρινομένου, δίδει μίαν ευθείαν γραμ
μήν ύπό τής άντιστοίχου γραφίδος. (Σχή
μα 5-Γ στοιχεία ά Εως β καί'ζ Εως η).

Μιά μεταβολή τής ψυχικής καταστά- 
σεως, όφειλομένη είς τούς προαναφερ- 
θέντας λόγους, προκαλεί τήν Εγγραφήν 
ήμικαμπυλών, διαφόρου ύψους. (Στοι
χεία γ, δ, ε, καί θ ίδιου σχήματος). Τό 
τμήμα τούτο καταγράφει καί τήν έλαχί- 
στην ψυχικήν μεταβολήν. ’Επί γενομένης 
Επομένης έρωτήσεως πρός τόν άνακρι- 
νόμενον, άν άπαντήση εύθέως καί είλι- 
κρινώς, -ή χαρασσομένη εύθεία γραμμή 
είτε δέν άλλάσσει μορφήν, είτε άλλοιοΰ- 
ται Ελαφρώς. Ά ν όμως δώση ψευδή άπάν- 
τησιν, ή διανοηθή νά ψευσθή καί πρίν 
Είσέτι δώση τήν άπάντησιν, δηλαδή κατά 
τό στάδιον τής σκέψεως, ή γραφίς έκτρέ- 
πεται πρός τά άνω, καταγράφουσα ούτω 
τάς χαρακτηριστικός τού σχήματος 5-Γ, 
στοιχεία γ, δ, ε καί θ.

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Ή  κρίσις μας Επί τής χρησιμότητος 
τοΰ όργάνου, βασίζεται είς τήν μικράν 
μέν πείραν, κτηθεϊσαν κατά τό στάδιον 
τής δοκιμαστικής καί πειραματικής χρή- 
σεως τού όργάνου, ώς προελέχθη, ικανήν 
όμως διά νά μάς έπιτρέψη νά λάβω- 
μεν μίαν σαφή θέσιν Εναντι τούτου.

’Απ’ δ,τι έλέχθη προηγουμένως, Εν
δέχεται νά διατυπωθή τό Ερώτημα: Άρα
γε, άνεκαλύφθη ή κλίς τού προβλήματος 
-άνάκρισις; Ή  πλέον συγκεκριμένα, 

έπενοήθη τό δργανον τό όποιον καταρ
γεί τό σκότος καί διά τής μαγικής άκτι- 
νοβολίας του διαχέει άπλετον φώς, ώστε 
νά άποκαλύπτωνται πλήρως δσα εύρί- 
σκονται είς τόν χώρον τού άνθρωπίνου 
συνειδητού;

Τά άποτελέσματα τών δοκιμών διά τού 
περιγραφέντος όργάνου καί Εκείνα τά 
όποια προέκυψαν κατά τήν διάρκειαν 
έκπαιδεύσεως Αξιωματικών Χωρ]κής, 
υπήρξαν λίαν Ικανοποιητικά. Πλέον δέ 
συγκεκριμένος, τό δργανον έπαρουσία- 
σεν τάς Εξής δυνατότητας: Έζητήθη 
παρά τού καθ’ οΰ ή ύποτιθεμένη άνάκρι- 
σις νά άναφέρη περιστατικά τής ζωής 
του ή πώς διήλθεν τό παρελθόν 24ωρον 
καί ύπεδείχθη ταυτοχρόνως είς τούτον 
νά είναι άνακριβής είς ώρισμένας περι
πτώσεις. Αί άνακρίβειαι αύταί ένετοπί- 
σθησαν διά τοΰ όργάνου. Έν συνεχεία 
έπεδείχθησαν είς τόν άνακρινόμενον διά
φορα άντικείμενα, Ενα Εκ τών όποιων εί- 
χεν σχέσιν πρός τόν ίδιον καί ένετοπίσθη 
καί τούτο διά τοΰ όργάνου καίτοι ούτος 
παρέσχεν άντιθέτους διαβεβαιώσεις.

Τό ποσοστόν τής Επιτυχίας ήτο περί
που 80 ο)ο. Τό κατά 20 ο)ο ποσοστόν 
άποτυχιών θά ήδύνατο νά έλατωθή είς 
τό έλάχιστον, Εάν έπρόκειτο περί κανο
νικής άνακρίσεως, δτε καί τό γεγονότα' 
θά προεκάλουν σαφείς καί Εντόνους άντι- 
δράσεις, ή άν τού Εσπευσμένος κάπως 
συμπεράσματος προηγείτο Επανάληψις

καί διερεύνησις διά νέας Εγγραφής, έφ1 
όσον μάλιστα ή καταφανής άσάφεια 
τών Ενδείξεων τού όργάνου, έπέμβαλεν 
τούτο.

Τά έπισημανθέντα μειονεκτήματα τοΰ 
όργάνου, συνοψίζονται είς τό δτι άτομα 
καρδιοπαθή θά πρέπει κατά κανόνα νά 
άποκλείωνται τής έξετάσεως διά τού 
ΕΛΕΓΚΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ, καθ’ όσον αί 
Ενδείξεις, ίδια τού καρδιοσφυγμογραφι- 
κού Ενδέχεται νά όφείλωνται είς τήν 
πάθησίν του. ’Επίσης πρέπει νά Εξαιρούν
ται άτομα ιδιαιτέρως εύαίσθητα ή μή άπο- 
λύτως ισορροπημένα, καθ’ δσον λόγφ τής 
καταστάσεώς των, τό ήλεκτροδερμικόν 
δέν θά παρέξη εύκρινείς Ενδείξεις.

Μάλλον είς τάς Εξαιρέσεις πρέπει νά 
συμπεριληφθούν καί τά άτομα τά όποια 
διά τήν ίδιαν ύπόθεσιν ήδη άνεκρίθησαν, 
Εκτός Εάν ή νέα διά τού όργάνου άνάκρι- 
σις πρόκειται νά βασισθή είς νέα στοι
χεία, τά όποια άγνοεΐ ό μέλλων νά άνα- 
κριθή.

Ή  Τεχνική σήμερον, λόγοι τής κατα
πληκτικής προόδου της, έπεβλήθη είς 
τόν άνθρωπον είς πλείστους τομείς. Είς 
τήν συγκεκριμένην δέ περίπτωσιν, όλα 
αί Άστυνομίαι τών προηγμένων χωρών, 
συνδυάζουν τήν κλασσικήν μέθοδον τής 
άνακρίσεως, τήν βασιζομένην είς τήν 
πεπερασμένην άνθρωπίνην διαίσθησιν 
καί άντίληψιν, ή όποια σχηματίζεται Επί 
τή βάσει μή δυναμένων νά έλεγχθώσι 
διά τήν άκρίβειάν των γεγονότων, ήτοι 
τής παρατηρήσεως καί τής Εκ τής συζη- 
τήσεως μετά τού άνακρινομένου έντυπώ- 
σεως, μετά τών Ενδείξεων Επιστημονι
κών όργάνων άνακρίσεως. Έκ τού συν
δυασμού τούτου, προκύπτουν άναμφι- 
σβητήτως θετικώτερα συμπεράσματα καί 
όδηγοΰν τήν άνάκρισιν είς άσφαλεστέ- 
ραν όδόν. Καί είναι εύλογον τούτο, διότι 
ή άνθρωπίνη ίκανότης περί τήν κρίσιν, 
ή άντικειμενικότης, ή παρατηρητικό- 
της, ή ίκανότης διαχωρισμού καί όρθής 
μεταφράσεως καί έκτιμήσεως τής συμ
περιφοράς τοΰ άνακρινομένου καί τών 
ψυχικών μεταπτώσεών του, δέν δύνανται 
νά συγκριθοΰν πρός τά άντίστοιχα προ
σόντα τού ήλεκτρονικού όργάνου τό ό
ποιον άποκλείεται έκ πλάνης ή παρερ
μηνείας γενικώς νά δφση Ενδείξεις περί 
μιάς καταστάσεώς ή όποια δέν υπάρ
χει είς τήν πραγματικότητα.

’Επανερχόμενοι δέ Επί τών ύποτιθεμέ- 
νων Ερωτημάτων, άπαντώμεν δτι δέν 
άνεκαλύφθη μέν ή κλίς τοΰ άπασχολούν- 
τος τήν άνάκρισιν προβλήματος, _)δέ 
έφευρέθη τό δργανον έλευθέρας άναγνώ- 
σεως τής άνθρωπίνης συνειδήσεως, άλ- 
λά έπενοήθη άναμφισβητήτως έν Μέσον 
τό όποιον, είς δύσκολους περιστάσεις, δτε 
ή άνθρωπίνη ίκανότης Εξαντλεί, άνευ 
άποτελέσματος, τά φυσιολογικά δρια 
δράσεώς της, Εχει τήν δυνατότητα νά 
δώση λύσεις καί νά έτρεκτείνη τά δρια 
τής άνθρωπίνης δυνάτότητος, μέχρις 
δτου έπιτευχθή τό έπιδιωκόμενον άποτέ- 
λεσμα.

Δεχόμεθα συνεπώς· ώς άρκοΰντος θε
τικήν καί Ικανοποιητικήν τήν συμβο
λήν τού ΕΛΕΓΚΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ είς τό 
άνακριτικόν Εργον καί πιστεύομεν είς 
τήν Αρχήν δτι τό θέμα ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ 
Επηρεάζεται σοβαρώτατα ύπό τών συγ
χρόνων τεχνοεπιστημονικών μέσων, είς 
τά όποια πρέπει νά προσβλέπωμεν μέ 
μεγαλυτέραν Εμπιστοσύνην.
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ΕύΘυμογρόφημα

Τό Πάσχα

ΣΤΑΜ-ΣΤΑΜ

ΕΥΡΩΠΑ.1.Κ0 Χριστό μας φέραν. Καί άφοΰ ό Χρι
στός ήταν «Εύρωπαϊκός» γιατί τό Πάσχα νά μήν 
έλθη τόν Όκτώβρη.

Έ πί δύο μήνες τώρα νήστευαν, άναμένοντες την 
λαμπρόν ήμέραν τής Άναστάσεως ενός Θεού, καί 
τής πληρώσεως ενός εύζωνικοϋ στομάχου.

Άποκεκλεισμένον τό φυλάκιον αυτό, εκεί επάνω 
είς μίαν κορυφήν τοϋ Μπέλες, άποκεκλεισμένον 
λέμε άπό τόν όψιμο χειμώνα, εις μάτην κύτταζε 
κάτω τους κάμπους τους πλατειούς, μήπως καί 
διακρίνη Πασχαλινό σημάδι.

"Ενας ή μεροδείκτης που τό τάγμα προ τριών 
μηνών τοϋ έστειλαν, γιά  νά παρακολουθή, τις 
ήμέρες, είχε παλαβώσει. Τά Χριστούγεννα τά 
έφερνε τήν παραμονή τοϋ "Αη—Γιαννιοΰ τοϋ Ρή
γα  να, καί ένώ πρό δύο μηνών είχεν άρχίσει τήν 
Σαρακοστή, δέν έφαινόνταν πουθενά τό Πάσχα. 
Έν τώ  μεταξύ όμως πέρασεν ό "Αγιος Δημήτριος, 
ήλθε ή δεκάτη πέμπτη Αύγούστου, έφάνηκε ό 
"Αη—Μήνας, μέσα στο κατακαλόκαιρο, μετά την 
εικοστήν τετάρτην Ιουνίου, ξανάρθαν τόν Μάη 
οί..........άποκρηές, έφάνη κάπου μιά Μεγάλη Τρί
τη, έσημειώθη τοϋ Σωτήρος τήν παραμονή, ή 
καθαρά Δευτέρα, ’Αλλά Πάσχα πουθενά.

Κατ’ άρχάς οί ύπόνοιες πέσαν στον δεκανέα 
Νταραβήρα, τόν έπί κεφαλής τών άνδρών τοϋ 
φυλακίου. "Ηταν ό μόνος πού ήξευρε λίγα κουτσο- 
γράμματα. Οί άλλοι ή ήσαν εντελώς άγράμμα- 
τοι ή μόλις συλλάβιζαν.

Μήν έχασες κύρ δεκανέα τά γραμματάσ’ κι’ έσύ;
’Επειδή όμως ό κύρ—δεκανέας εξακολουθούσε 

νά διαβάζη καθαρά καί εύληπτα, αί ύπόνοιαι 
έστράφησαν είς τήν μεταπολεμικήν κατάστασιν, 
πού άνέτρεψε τά  πάντα. Οί άγαθοί εκείνοι 
άνθρωποι, οί φυσικοί καί οί «ατόφιοι, άπέδωσαν 
τήν άναστάτωσι αύτή είς νέαν μεταρρύθμισι τής 
ημερομηνίας.

Τι σοΰ είναι αύτοί οί καλαμαράδες. Καί τόν ού- 
ρανό τόν άναποδογύρισαν άκόμα. Φράγγεψαν 
καί τήν εκκλησία. Γι’ αύτό, μωρέ παιδιά, νά ξέρετε. 
Τό Πάσχα πείσμωσε, θύμωσε καί.......έφ’γε.

Πάει ή Χριστιανωσύνη.
Καί έγκαρτερούσανε νηστεύοντες καί κάθε πρωί, 

πού βγάζαν κι’ ένα φύλλο «απ’ τόν ήμεροδείκτη, 
μαζευόντουσαν όλοι γύρω στο δεκανέα τους, μέ 
χτυποκάρδι περιμένοντας μήπως άκούσουν Πάσχα.

Μηνοδώρας, Νυμφοδώρας καί Μητροδώρας τών 
μαρτύρων.

’Αποφάσισαν νά μιλήσουν έπί τέλους καί νά 
ρωτήσουν τούς άντικρυνούς Βουλγάρους.

Τώρα Πάσχα άπήντησαν εκείνοι, ημείς γιορτά
σαμε καί τήν πεντηκοστή. Μά είναι Χριστιανοί 
οί Βούλγαροι. Κι’ άν είναι Χριστιανοί, τί Χριστια
νοί Θά είναι; Άγριοχριστιανοί .......... "Αν έχουνε
οί Βούλγαροι Πεντηκοστή ήμεΐς πρέπει νάχουμε 
σήμερα Τσικνοπέφτη.

’Αλλάξατε τίς γιορτές σας, σείς;
Ημείς τίς γιορτές μας; "Οχι.
Άμ βέβαια. "Ολες οί μόδες άπ τή καμπούρα 

μας, θά βγουν.
’Αποφάσισαν νά στείλουν έναν στον πλησιέ- 

στερο Δεσπότη νά δούνε τί θά γίνη γιά  τό Πάσχα. 
’Εστάλη ό ώκύπους Ζαχαρούλας. "Ενας λοχαγός 
τόν σταμάτησε στή Βέτρινα.

Έλα έδώ, εύζωνα πού πας;
Μάς έφυγε τό Πάσχα. Πάμε στο Μητροπολίτη 

γιά  νά τό συλλάβουμε. Στέγνωσαν οί άνδρες άπ’ 
τήν πείνα. Τού έδωκαν τόν έπιλοχίαν Σουφλιμάν 
νά έξετάση καί γύρισαν μαζί οί δύο είς τό Ψηλό 
Φυλάκιον.

Έ πήγαν στόν Ημεροδείκτη. Είδαν τήν σύγχυσι 
τών εποχών, μηνών, ήμερών. Έδώ κάποιος τόν 
«σγάρλισεν» τούς είπεν ό έτπλοχίας. Ποιος «άνε- 
δύφησεν» τήν έπίσημον Χρουνουλουγίαν;

Κανένας άπ’ τούς εύζωνας δέν άπήντησεν. "Ολοι 
έκυττάζοντο στά μάτια. Ό  Ημεροδείκτης έδειχνε 
έκείνη τήν ήμέρα «Ψυχοσάββατον» καί τήν έπομέ- 
νην τέσσερες Νοεμβρίου.

Χρονιάρα μέρα, είπεν ό έπιλοχίας δείχνων τήν 
λέξιν «Ψυχοσάββατον» νά πήτε τήν άλήΘεια. Καί 
δίνω τόν λόγο μου ότι ό αίτιος Θ’ άμνηστευθή.

Σάν ήτανε χρονιάρα μέρα, ήμέρα τών ψυχών 
που ψέμματα δέν λένε άκούστηκε <χπό τήν άλλη 
άκρη μιά φωνή.

’Εγώ κύρ έπιλοχία, διάβαζα τά «τραγουδάκια» 
τά ερωτικά. "Εγραφα άπό κανένα καί στή Μαρι- 
γούλα. Καθώς τά είχα όμως όλοΓ έτσι, τά πήρ’ ό 
άέρας, τά μάζεψα βιαστικά νά μή μέ δούν καί τά 
κάρφωσα επάνω στο χαρτόνι, είπεν ό έκ τών 
εύζώνων Χαντζαρούλης.

Ό  έπιλοχίας έκατάλαβε, άλλά γιά  νά προλάβη 
διαπληκτισμούς θέλησε νά τά κρύψη.

"Αϊντε ώρέ, τούς είπε, Χριστός Άνέστη ρέ παιδιά. 
Καί τού χρόνου στο χωριό σας. Φέρτε έκεΐνό τό 
μαρτίνι, τό θρεφτάρι έδώ. Θά καθήσω καί, έγώ νά 
κάνω δεύτερη Άνάστασι μαζί σας. Είναι κόντά 
δύο μήνες τώρα πού άνεστήθη ό Χριστός. Σέ λίγο 
θάχουμε Δεκαπενταύγουστο, άλλά ώς ν’ άνεβή έδώ 
έπάνω ή Λαμπρή, σέ τούτο τό θεοβούνι έπρεπε 
ν’ άργήση κάμποσο. Πάλι καλά πού ήρθε. Μόνον 
τόν Ημεροδείκτη νά μού δώσετε γιά  νά σάς στείλω 
ένα άλλο.

Κ’ έπειτα στρεφόμενος στο Χαντζαρούλη.
Καί σύ μήν ξαναγγίξης τόν Ημεροδείκτη, γιά  

νά διαβάσης τά τραγουδάκια τά έρωτικά, γιατί 
σοϋ τάκοψα τά χέρια.

Οί Εύζώνοι άπάντησαν έν χορώ:
’Αληθώς Άνέστη, κύρ έπιλοχία, κι’ τού χρόν’ 

Συνταγματάρχης.
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Τά γεγονότα τά όποια διεδραματίσθη- 
σαν κατά τήνΜεγάλην Εβδομάδα, άναμ- 
φιβόλως, συγκινοΟν καί τήν πλέον άδιά- 
φορον ψυχήν, διότι έπί τοϋ έδωλίου έκάθι- 
σενόάθώος Ίησοΰς, έμυκτηρίσθη, έκρίθη, 
έδικάσθη καί κατεδικάσθη εις θάνατον 
σταυρωθείς.

Τό μέγεθος τής προσγενομένης άδικίας 
τό άντιλαμβανόμεθα καλύτερον, όταν με- 
λετήσωμεν, μετά προσοχής, τάς σχετικάς 
περικοπάς των Εόαγγελίων καί όταν στο- 
χασθώμεν, πολύ ή -όλίγον, τούς θαυμάσι
ους ύμνους των ήμερων τής τραγικής, διά 
τόν Ίησούν, Έβδομάδος.

Οί Γραμματείς καί οί Φαρισαίοι είχον 
άπό τής ήμέρας τής δημοσίας δράσεως 
τού Ίησοϋ πάντοτε έν τή σκέψει αυτών νά 
θανατώσουν τόν Ίησοΰν. Λέν έδόθη όμως 
ποτέ εις αυτούς ή ευκαιρία, διότι ό ’Ιησούς 
διήρχετο πάσαν τήν γήν διδάσκων καί 
νουθετών τόν λαόν, θεραπεύων τάς άσθε- 
νείας αυτού, άπαλύνων τάς έχθρότητας 
ποιών θαύματα καί λαλών έν παραβολαϊς, 
ώστε είχε μέ τό μέρος αυτού τόν λαόν. 'Η

ευκαιρία έδόθη μετά τήν άνάστασιν τού, 
Λαζάρου, όταν ό ’Ιησούς εΐσήλθε, θριαμ- 
βευτικώς, εις τά 'Ιεροσόλυμα. Ή  μυριό
στομος άναφώνησις τού πλήθους καί ή 
καθολική υποδοχή τοϋ Ευεργέτου τής 
άνθρωπότητος, ύπό τού πλήθους, ήνάγκα- 
σε τούς Γραμματείς καί τούς Φαρισαίους 
νά συνέλθουν εις έαυτούς καί νά εϊπουν: 
«Θεωρείτε ότι ούκ ωφελείτε οόδέν; ϊδε ό 
κόσμος όπίσω αύτοΰ άπήλθεν». Ήγανά- 
κτησαν προσέτι οί άρχιερεΐς καί οί γραμ
ματείς, όταν είδον τόν Ίησοΰν είσερχό- 
μενον εις τό ιερόν, νά έκβάλη «τούς πω- 
λοϋντας καί τούς αγοράζοντας έν τφ ίερφ, 
καί τάς τραπέζας τών κολλυβιστών καί τάς 
καθέδρας τών πωλούντων τάς περιστεράς 
κατέστρεψε, καί ούκ ήφιεν ίνα τις διενέ- 
γκη σκεύος διά τοϋ ίεροϋ».

Διά τούτο δύο ήμέρας πρό τής μεγάλης 
έορτής τού Πάσχα «συνήχθησαν οί άρ- 
χιερεΐς καί οί γραμματείς καί οί πρεσβύ- 
τεροι τοϋ λαοϋ εις τήν αύλήν τοϋ άρχιε- 
ρέως τοϋ λεγομένου Καϊάφα, καί συνεβου- 
λεύσαντο ίνα τόν Ίησοΰν δόλω κρατήσω- 
σι καί άποκτείνωσιν. Έλεγον δέ' μή έν 
τή έορτή, ίνα μή θόρυβος γένηται έν τώ 
λαώ. Ό  Εύαγγελιστής Ιωάννης μάλιστα 
μνημονεύει τρν άρχιερέα θέλοντα τήν 
άπώλειαν ένός άνθρώπου, τοϋ Ίησοϋ. υπέρ 
τοϋ λαοϋ καί μήδλον τό έθνος άπόλλυται.

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  Τ Ι Γ Κ Α  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

'Οπωσδήποτε ή συγκρότησις τοϋ Συνε
δρίου δέν ήτο έπίσημος καί ώς έκ τού
του πάσα λαμβανομένη άπόφασις δέν ήδύ- 
νατο νά έχη κύρος καί ίσχύν, ώστε δύναται 
ν’ άποκλεισθή ή περίπτωσις νά έξεδόθη 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ Συνεδρίου τούτου 
ένταλμα συλλήψεως τοϋ Ίησοϋ.

Τήν έπίσπευσιν τής συλλήψεως τοϋ 
Ίησοϋ έδωκεν, ώς μή έδει, ό Ιούδας ό 
Ίσκαριώτης, δωδέκατος μαθητής τοϋ Κυρ- 
ρίου, ό όποιος κατ’ άνεξήγητον τρόπον 
εις πάντα λογικόν άνθρωπον παρουσιάσθη 
αύτόκλητος εις τό Συνέδριον, καθ’ δν 
χρόνον τοϋτο συνεσκέπτετο, είπών: «Τί 
θέλετέ μοι δούναι, καί έγώ ύμίν παραδώσω 
αύτόν; οί δέ έστησαν αύτώ τριάκοντα άρ- 
γύρια καί άπό τότε έζήτει εύκαιρίαν ίνα 
αύτόν παραδώ».

Ό  Λουκάς έμφανίζει τόν Ιούδαν εις τό 
Συνέδριον άπό άλλης πλευράς: «Εΐσήλθε 
δέ ό σατανάς εις Ιούδαν τόν έπικαλού- 
μενον Ίσκαριώτην όντα έκ τοϋ άριθμοϋ 
τών δώδεκα, καί άπελθών συνελάλησε 
τοΐς άρχιερεϋσι καί γραμματεϋσι καί 
στρατηγοϊς τό πώς αύτόν παραδφ αύτοίς-
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καί έχάρησαν, καί συνέθεντο αύτφ άργύ- 
ρια δοΰναι. Καί έξωμολόγησε καί έζήτει 
ευκαιρίαν τοϋ παραδοΰναι αυτόν αύτοίς 
άτερ όχλου».

Η Σ Υ Λ Λ Η Ψ I Σ

Of γραμματείς καί οί πρεσβύτεροι εχον- 
τες έπικεφαλής ένα έκ τοΰ στενοτέρου 
παριβάλλοντος τοΰ Ίησοδ προτρέπονται, 
έν καιρφ νυκτός, πρός τάς κλιτϋς τού 
όρους των ΈλαιΦν. Εις τόν κατ’ έξοχήν 
τόπον προσευχής τοΰ ’Ιησού τήν νύκτα 
ταύτην θά διαπραχθή τό μεγαλύτερον 
άνοσιούργημα, θάχαλκευθή ή χειροτέρα 
πλεκτάνη. 'Ο ’Ιησούς γνωρίζων, ώς παντο
γνώστης, τά τεκταινόμενα καί τήν προ- 
κειμένην σύλληψίν του, προχωρεί μόνος 
πρός τούς προσερχομένους, ϊνα συλλά- 
βουν αυτόν. Παράδοξον. Ή  μόνη 
άντίδρασις ή όποια προβάλει εις τό σκηνι
κόν τόΰ Θείου δράματος είναι ή διαπό- 
ρησις τού ’Ιησού είπόντος: «Ώς έπί λη
στήν έξήλθετε μετά μαχαιρών καί ξύλων 
συλλαβεϊν με" καθ’ ήμέραν πρός ήμάς 
έκαθεζόμην διδάσκων έν τφ ΐερφ καί ούκ 
έκρατήσατέ με». Ή  σύλληψις τοΰ Κυ
ρίου είναι γεγονός. Κατ’ αΰτήν οΰδέν κα
ταδιωκτικόν έγγραφον έπεδείχθη. Διε- 
πράχθη ή πρώτη παρανομία, διότι συνελή- 
φθη ό ’Ιησούς ό όποιος δέν διέπραξεν οΰ
δέν αδίκημα.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΝΑ

’Εν ισχυρή φρουρήσει ό ’Ιησούς όδηγεΐ- 
ται κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός ένώ- 
πιον τοΰ Άννα, μή όντος άρχιερέως κατά 
τό έτος έκεΐνο. Πιθανόν νά ώδηγήθη 
πρός αΰτόν δεδεμένος έάν ληφθούν ύπ’ 
δψιν αί μνημονευόμενοι ύπό τοΰΜάρκου 
συστάσεις τοΰ ’Ιούδα πρός τούς φρουρούς 
του, «Όν δν φιλήσω, αυτός έστι" κρατή
σατε αυτόν καί άπαγάγετε άσφαλώς». Δέν 
δύναται νά έξηγηθή διατί ώδηγήθη ό ’Ιη
σούς ένώπιον τοΰ "Αννα κατά τήν νύκτα 
έκείνην, διότι ό Άννας μή ών άρχιερεϋς 
δέν είχε δικαίωμα ούδεμιάς έπεμβάσεως. 
Δέν ένδιαφέρεται ή δέν θέλει νά μάθη πε
ρί τής κατηγορίας, προχφρεϊ όμως έρω- 
τών «Περί τών μαθητών αΰτοΰ καί περί 
τής διδαχής αΰτοΰ».

’Από τής στιγμής ταύτης άρχεται ή δίκη 
τής καταισχύνης καί ή δίκη τών αιώνων. 
Μετά τήν πάροδον τοΰ χρόνου θά μετα
τροπή αΰτη εις παρωδίαν, θά καταπέση 
πολύ ένσχέσει πρός τό ΰψοςείςτό όπεΐιν 
εΰρίσκοντο ή ήθελον νά εΰρίσκωνται οί 
δικασταί μέλη τοΰ Συνεδρίου. *

Ό  ’Ιησούς έναντι τής έρωτήσεως τοΰ 
Άννα, δικαστοΰ πλέον, άπαντα: «’Εγώ 
παρρησία έλάλησα τφ κόσμο)' έγώ πάντο
τε έδίδαξα έν συναγωγή καί έν τφ ί- 
ερφ, όπου πάντοτε οί ’Ιουδαίοι συνέρχον
ται, καί έν κρυπτφ έλάλησα οΰδέν. Τί 
μέ έπερωτας; Έπερώτησοντούς άκηκοότας 
τί έλάλησα αΰτοΐς. Ίδε ούτοι οΐδασιν 
δ είπον έγώ». Ή  άπάντησις τοΰ’Ιησοΰ ήτο 
ή ένδεδειγμένη, εύστοχος καί καθαρά. 
Χίλιοι μάρτυρες θά ήδύναντο νά μαρτυρή
σουν περί τών άγαθών έργων καί τών εύ
τονων λόγων Αΰτοΰ, ώστε νά διευκολυνθή 
ό άνακριτής Άννας εις τό έργον του. 
Αλλά παρά πάσαν προσδοκίαν τό μίσος 
κατά τοΰ Ίησοΰ έκσπα έκ τών κάτω. ΕΙς 
ύπηρέτης. ραπίζει τόν Διδάσκαλον, ώστε 
τοσαύτην άνάρμοστον συμπεριφοράν έπε- 
δείξατο διά τής άπαντήσεώς του! Ούδείς 
διαμαρτύρεται' οϋτε ό άρχιερεϋς, ό

όποιος ύποτίθεται ότι ένδιαφέρεται νά 
μάθη τήν άλήθειαν διά νά άποδώση δι
καιοσύνην, ούτε οί προσαγαγόντες, οί 
όποιοι είχον τήν προσταγήν νά παραδώ
σουν άσφαλώς εις τούς έντολεϊς των καί 
τούς φυσικούς δικαστάς τόν Ίησοΰν.

Ό  ’Ιωάννης εις τό εύαγγέλιόν του ένδια- 
φερόμενος περισσότερον ν’ άναφέ- 
ρη τό κοσμοσωτήριον έργον τοΰ Ίησοΰ, 
παρά νά κρατήση πρακτικά τής δίκης, 
δέν πληροφορεί τί άκριβώς συνέβη εις 
τήν συνέχειαν εί μή μόνον ότι μετά 
ταΰτα «άποστέλλει πρός Καϊάφαν—τόν 
Ίησοΰν—τόν άρχιερέα δεδεμένον».

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τά μέλη τοΰ Συνεδρίου είδοποιηθέντα 
σχετικώς άναμένουν τήν παρουσίασιν 
τοΰ Ίησοΰ διά νά άρχίση ή δίκη. Οί Μα
τθαίος καί Μάρκος όμιλοΰν ρητώς ότι 
έγένοντο δύο συσκέψεις τοΰ δικαστηρίου, 
ή μία κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός, δτε 
καί έλήφθη ή άπόφασις περί τής καταδί
κης τοΰ Ίησοΰ εις θάνατον, ή δέ έτέρα 
τήν πρωίαν, καθ’ ήν καί πάλιν συνεκλήθη 
τό Συνέδριον διά νά έκπληρώση τούς 
τύπους άπαγγέλον τήν ποινήν καί διά νά 
άποφασίση πλέον διά τήν παραπομπήν

τοΰ καταδικασθέντος είς τόν Ρωμαίον 
ήγεμόνα διά τήν έπικύρωσιν τής έπιβλη- 
θείσης ποινής. Ό  Λουκάς, τουναντίον 
άναφέρει, ότι μία σύσκεψις συνεκλήθη 
τήν πρωίαν.

Άπό τής πρώτης στιγμής ό Ίησοΰς άν- 
τιμετωπίζη τήν παραπειστικήν έρώτησιν 
τοΰ πονηροΰ Άρχιερέως Καϊάφα τοΰ καί 
προέδρου τοΰ Συνεδρίου «Σύ εί ό Χριστός, 
είπέ ήμΐν». Τί ήθελεν ό άπαίσιος άρχιε- 
ρεύς; άπό τοΰ στόματος τοΰ κατηγορου
μένου νά έλθη ή κατηγορία; Ό  Ίησοΰς 
διαβλέψας τί έσκοπεϊτο διά τής έρωτή
σεως δίδει καί έδώ ώς καί είς τόν Άνναν 
τήν πρέπουσαν καί θαρραλέαν άπάντησιν: 
«Έάν ύμϊν εϊπω, ού μή πιστεύσητε, έάν δέ 
καί έρωτήσω ού μή άποκριθήτε μοι ή άπο- 
λύσητε». Έάν ή δίκη αΰτη διεξήγετο έπί 
ΐσοις δροις τών συμβαλλομένων μερών 
έκ τής άπαντήσεώς τοΰ Ίησοΰ θά άντε- 
λαμβάνετο ό ακροατής ότι τό παράνομον 
Συνέδριον δέν θά ήδύνατο ν’ άνθέξη είς 
τάς πρώτας άπαντήσεις τοΰ δικαζομένου. 
Είς τήν συνέχειαν τής διαλογικής συζη- 
τήσεως Ίησοΰ καί άρχιερέως πληροφο- 
ρούμεθα ότι ό Ίησοΰς άνευ δισταγμού 
τίνος λέγει

«Άπό τοΰ νΰν έσται ό υίός τοΰ άνθρώ- 
που καθήμενος έκ δεξιών τής δυνάμε- 
ως τοΰ Θεοΰ». ΌΜατθαίος ώς έξής άνα-
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φέρει τό έπεισόδιον. «Σύ είπας, πλήν 
λέγω ύμϊν, άπ’ άρτι όψεσθε τόν υίόν τοΟ 
άνθρώπου καθήμενον έκ δεξιών τής δυνά- 
μεως καί έρχόμενον έπί τών νεφελών τοϋ 
ούρανοϋ, ό δέ Μάρκος «Έγώ είμι' καί ό- 
ψεσθε τόν υίόν τοϋ άνθρώπου έκ δεξιών 
καθήμενον τής δυνάμεως καί έρχόμενον 
έπί τών νεφελών τοϋ οόρανοϋ».

Ή  μαρτυρία αϋτη τοϋ Ίησοϋ άπετέλεσε 
τήν διέξοδον διά τούς δικαστάς.Τόσαύτη 
είναι ή έκπληξις έκ τής όμολογίας τοϋ 
Ίησοϋ καί ή άγανάκτησις τών δικαστών 
ώστε μετά τοΰτο «ένέπτυσαν εις τό πρόσω- 
πον αΰτοΰ καί έκολάφισαν αύτόν, οι δέ 
έρράπισαν» «Καί ήρξαντο τινές έμπτύειν 
αύτώ καί περικαλύπτειν τό πρόσωπον αυ
τού καί κολαφίζειν αύτόνκαίλέγειναότφ». 
Τό τοιοϋτον έθεωρεΐτο βλασφημία καί 
έπέσυρε τήν ποινήν τοϋ θανάτου. Έπρε- 
πεν όμως νά καταθέσουν τοϋτο καί μάρτυ
ρες διότι δέν ήτο άρκετή ή όμολογία. Πρός 
πλήρωσιν τής διατάξεως τοϋ Νόμου έξευ- 
ρίσκονται δύο ψευδομάρτυρες οί όποιοι 
είπον: «Ούτος έφη, δύναμαι καταλϋσαι 
τόν ναόν τοϋ Θεοΰ καί διά τριών ήμερών 
οίκοδομήσαι αύτόν», ένώ κατά τόν Μάρ
κον οί ψευδομάρτυρες ούτοι φέρονται εί- 
,πόντες «'Ημείς ήκούσαμεν αύτοϋ λέγον- 
τος, δτι έγώ καταλύσω τόν ναόν τούτον 
τόν χειροποίητον καί διά τριών ήμερών 
άλλον άχειροποίητον οικοδομήσω καί 
ούδέ ούτως ίση ήν ή μαρτυρία αύτών. Ό  
Ίησοΰς όμως διαφόρως ώμίλησε περί τής 
καταστροφής καί οικοδομής τοϋ ναοϋ, έν- 
νοών, βεβαίως τόν θάνατον καί τήν ’Ανά- 
στασιν Αύτοϋ. «Λύσατε τόν ναόν τούτον, 
καίέντρισίν ήμέραις έγερώ αύτόν».Έπομέ- 
μένως οί μάρτυρες ή σκοπίμως δέν κατέ
θεσαν δσα έγνώριζαν ή έτέλουν, τό καί 
πιθανώτερον, έν άγνοια τών λεχθέντων, 
όπότε δέν έπρεπε νά καταθέσουν.

Συνοψίζοντες πάντα τά άνωτέρωείμεθα 
εις θέσιν νά καταμετρήσωμεν τάς σημειω- 
θείσας παρανομίας τοϋ δικαστηρίου τού
του, ώστε νά λέγωμεν πάντοτε, μετ’ έντρο- 
πής, δτι ή δίκη έκείνη κατήσχυνε τόν 
Νόμον καί τούς προφήτας χάριν ούδενός 
γενικωτέρου συμφέροντος:

α) Ό  Καϊάφας δέν έπρεπε νά μετάσχη 
τής συνεδριάσεως τοϋ δικαστηρίου τού
του καί μάλιστα ώς προέδρος, διότι ού
τος προγενεστέρως είχεν έκφρασθή κα
τά τοϋ Ίησοϋ καί προαποφασίσητήνκατα- 
δίκην του. Έπρεπε νά ζητήση τήν έξαί- 
ρεσιν. Παρουσιάζεται εις τό δικαστή ριον 
καί ώς έγκαλών, ώς έγκαλέσας δέ άδίκως 
«ού διαφεύξεται τήν τιμωρίαν».

β) Τό δικαστήριον τοϋτο δέν έπρεπε νά 
συνεδρίαση κατά τήν διάρκειαν τής 
νυκτός κατ’ άπαγορευτικήν έπιταγήν τοϋ 
Νόμου. Ή  έπανάληψις τής δίκης τήν 
πρωίαν δέν αίρει τό άτοποψ ή μάλλον τό 
παράνομον, τουναντίον προσθέτει καί 
άλλην συναφή παρανομίαν, δτι ό κατη
γορούμενος είσήχθη δύο φοράς είς δίκην 
έκ τοιαύτής προτέρας μή διακοπείσης ή 
μή έπαναληφθείσης νομίμως.

γ) Έπρεπε κατά ταϋτα ή δίκη νά γίνη 
συντεθειμένου τοϋ δικαστηρίου, άναλό- 
γως, ύπό άλλων δικαστών, διότι διά τήν 
αυτήν ύπόθεσιν πώς δικαιολογείται ή 
διπλή έπ’ άκροατηρίφ διαδικασία; Πρωί
ας γενομένης, λέγουν οί Εύαγγελισταί 
Ματθαίος καί Μάρκος, «συμβούλιον έλα- 
βον πάντες οί άρχιερεΐς καί οϊ πρεσβύ- 
τεροι τοϋ λαοϋ κατά τοϋ Ίησοϋ ώστε θανα- 
τώσαι αύτόν».

δ) Τό δικαστήριον συνήλθε τήν Παρα
σκευήν, προηγουμένην ήμέραν τού Πά-, 
σχα καί κατά τό Ταλμούδ, ή παραμονή

ήμέρα έορτής, έθεωρεΐτο διά τά δικαστή
ρια άργία.

ε) Τά Εύαγγέλια μαρτυρούν ρητώς δτι 
μάρτυρες κατηγορίας δέν ύπήρχον καί δτι 
τοιοϋτοι άνεζητοϋντο όλίγον πρό τής 
ένάρξεως τής δίκης ή καί κατ’ αύτήν. Ή  
ρητή μνεία τών Εύαγγελιστών δτι άνεζη
τοϋντο ψευδομάρτυρες διά νά καταθέ
σουν άποτελεί παρανομίαν χειριστήν, δχι 
μόνον διότι παρεβιάσθη ό Νόμος, άλ-λά 
καί διότι δέν ύπήρχε κατηγορία ούδεμία. 
Ή  αύτομαρτυρία δέν ήτο στοιχεΐον 
άποδεικτικόν καί άπητεΐτο κατά τόν Νό
μον ή κατάθεσις τούλάχιστον δύο μαρτύ
ρων: «Έπί δυσί μάρτυσιν ή έπί τρισί μάρ- 
τυσιν άποθανεΐται ό άποθνήσων ούκ άπο- 
θανείται έφ’ ένί μάρτυρι καί ή χειρ τών 
μαρτύρων έσται έπ’ αύτφ έν πρώτοις θανα- 
τώσαι αύτόν». Έπρεπενοί μάρτυρες νάρί- 
ψουν πρώτοι τόν λίθον τοϋ θανάτου έπί 
τοϋ καταδικασθέντος.

στ) Δέν φαίνονται είς τήν δίκην μάρτυ
ρες ύπερασπίσεως. Τούναντίον ό ’Ιησούς 
άφίεται έκτεθειμένος είς μυρίους κινδύ
νους μέ τήν έλπίδα δτι θά πτοηθή καί θά 
όμολογήση δ,τι συνέφερεν είς τό δικα- 
στήριον. Κατά τόν προφορικόν Νόμον καί 
τήνΜισνά αί δίκαι κατ’ έγκληματιών έπρε
πε ν’ άρχίζουν μέ τήν ύπεράσπισιν πρώτον.

ζ) Πάλιν κατά τήν προφορικήν παρά- 
δοσιν, τήν Γεμάρα, ή όποια είναι έπεξή- 
γησις τήςΜισνά, έάν διά τόν καταδικα- 
σθέντα είς θάνατον ή άπόφασις έλαμβά-

νετο όμοφώνως, έθεωρεΐτο ότι ή δίκη ήτο 
έκ τών προτέρων προπαρασκευασμένη. 
δτε θά έπρεπεν ό κατηγορούμενος ν’ άφε- 
θή έλεύθερος.

η) Οί δικασταί δέν έπρεπε νά είναι καί 
μάρτυρες συγχρόνως τών όσων ήκουσαν 
είς τήν αίθουσαν. Ό  άρχιερεύς Καϊάφας 
καί Πρόεδρος τοϋ δικαστή ρίου κατέρχεται 
τής έδρας του, ύποβάλλει έρωτήσεις, λαμ
βάνει άπαντήσεις. στρέφεται πρός τούς 
συνέδρους καί έπικαλείται τήν μαρτυρίαν 
αύτών.

θ) Ό  πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου έπρεπε 
νά όμιλήση τελευταίος. Έδώ συνέβη τό 
άντίθετον. Πρώτος ομιλητής καί κατή
γορος ήτο ό άρχιερεύς, ό όποιος έπεχείρη- 
σε νά έπηρεάση τήν γνώμην—έπί τό χει
ρότερον—τών άλλων δικαστών έτι δέ καί 
8T έξωτερικής πράξεως, «διέρρηξε τά 
ίμάτιά του».

ι) Τό σύντομον τής διαδικασίας έμβάλ- 
λει είς πολλάς σκέψεις, έάν τουτέστιν 
άφέθησαν έλεύθεροι οί δικασταί νά δια
τυπώσουν τάς έρωτήσεις των, νά ζητήσουν 
διεκρινήσεις προκειμένου ν’ άποφασίσουν 
διά τήν έσχάτην τών ποινών.

ια) Ό  Ίησοϋς κατηγορήθη διά βλασφη
μίαν κατά τοϋ Θεοϋ, έπρεπε κατά ταϋτα 
νά ύποστή τήν ποινήν τοϋ θανάτου διά 
λιθοβολισμού. Δέν αίρει τήν παράβασιν 
τών συνέδρων τό δτι άργότερον μετήχθη 
καί κατεδικάσθη ύπό -τοϋ Ποντίου Πιλά
του δι’ άλλο πολιτικόν άδίκημα.
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ

Διά νά έκτελεσθή ή ποινή ή έπιβληθεΐ- 
σα ύπό τού ’Ιουδαϊκού δικαστηρίου έπρε
πε νά έπικυρωθή υπό τού Ρωμαίου ήγεμό- 
νος, τού Ποντίου Πιλάτου. Διά τού «δέ- 
σαντες αύτόν άπήγαγον καί παρέδωκαν 
αυτόν Ποντίιρ Πιλάτω τώ ήγεμόνι». Τό 
ίδανικώτερον είς τήν προκειμένην περί- 
πτωσιν θά ήτο δι’ ένός παραπεμπτικού 
έγγράφου καί άντιγράφου τής καταδικα- 
στικής άποφάσεως νά όδηγηθή, ό ’Ιησούς 
εις τόν ήγεμόνα, δστις μέ τήν σειράν συλ
λόγων τά στοιχεία, έκτιμών τά πραγματικά 
περιστατικά θά προέβαινεν, έν χρόνω, είς 
τήν εκδοσιν τής άποφάσεως. 'Ο Πιλάτος 
μόλις διά πρώτην φοράν έλαβε γνώσιν τής 
τοιαύτης ύποθέσεως. Μεταξύ λοιπόν τού 
Πιλάτου τών συνέδρων, μή είσελθόντων 
είς τό πραιτώριον «ΐνα μή μιανθώσι» καί 
τού όχλου δημιουργεΐται μία διαλογική 
συζήτησις σχετική μέ τόν παραπεμφθέντα 
Ίησοΰν. ’Ιδού πώς διεξήχθη ή δίκη αυτή 
κατά τόν αύτόπτην καί αύτήκοον τών 
γεγονότων Ευαγγελιστήν Ίωάννην. Ό  
Πιλάτος έρωτά: «Τίνα κατηγορίαν φέρετε 
κατά τού ανθρώπου τούτου;», διά νά λάβη 
τήν άπάντησιν «εί μή ήν ούτος κακοποιός, 
οόκ άν σοι παρεδώκαμεν αύτόν». Καί 
περαιτέρω συνεχίζει ό Πιλάτος: λάβετε 
αύτόν υμείς καί κατά τόν Νόμον υμών κρί
νατε αυτόν. Ό  Πιλάτος όπωσδήποτε λάμ- 
βάνει γνώσιν τής θρησκευτικής κατηγο
ρίας κατά τού ’Ιησού καί έρωτά τούτον. 
Σύ εί ό βασιλεύς τών ’Ιουδαίων; διά νά 
λάβη καταφατικήν άπάντησιν. Έρωτά καί

πάλιν ό Πιλάτος καί λαμβάνει τήν αύτήν 
θαρραλέαν άπάντησιν. Κατά βάθος δέν 
θέλει ν’ άναμιχθή είς τήν όπόθεσιν ταύτην, 
διαισθάνεται νά έμπλέκηται είς τό δίκτυα 
τών πανούργων συνέδρων, διά τούτο πα- 
ρουσιάζων ένώπιον τών δικαστών καί 
τού όχλου τόν Ίησοΰν καί τόν Βαραββάν 
λέγει πρός αύτούς: Τίνα θέλετε άπολύσω 
ύμΐν; Βαραββάν ή Ίησοΰν τόν λεγόμενον 
Χριστόν; οίδει γάρ ότι διά φθόνον παρέ
δωκαν αύτόν.

’Εδώ διεπράχθη ή πρώτη παράβασις τού 
Ρωμαίου ήγεμόνος, διότι ευθύς ώς διε- 
πίστωσεν ότι διά φθόνον παρέδωκαν τόν 
Ίησοΰν είς αύτόν οί σύνεδροι έπρεπε ν’ 
άφήση Αύτόν έλεύθερον άνευ άλλου. 
Ύπέπεσεν είς τό τραγικόν σφάλμα ν’ 
άνεχθή τήν διαλογικήν συζήτησιν μετά 
τών άρχιερέων καί έμμέσως μετά τού 
όχλου, οί όποιοι κατηύθυνον τήν βού- 
λησιν τούτου κατά τήν κρίσιμον ταύτην 
ώραν.
Άλλη πάλιν παράβασις, ούσιαστική διά 

τόν Πιλάτον κατά τήν έκβασιν τής ύπο- 
θέσεως είναι έκείνη κατά τήν όποιαν φέ
ρεται ό Πιλάτος έρωτών «Τί γάρ κακόν 
έποίησε». Δέν εύρε άδίκημα, άρα έπρεπε 
ν’ άφεθή έλεύθερος ό ύπό κρίσιν.

’Αλλά πρό τού Πιλάτου πλέκεται μία 
άλλη κατηγορία έκτός τής θρησκευτικής. 
Ό  Λουκάς λέγει είς τό εύαγγέλιόν του 
ότι ή πολιτική κατηγορία ή όποια έξε- 
τοξεύθη; «Τούτον εΰρομεν διαστρέφοντα 
τό έθνος καί κωλύοντα Καίσαρι φόρους 
διδόναι, λέγοντα έαυτόν Χριστόν βασι
λέα είναι». "Αθλιον έπιχείρημα διά νά

σταθή ή άδικος άπόφασις αύτών. Όταν 
παλαιότερον οί Φαρισαίοι έστειλαν τούς 
μαθητάς του μετά τών Ήρωδιανών διά νά 
πειράξουν τόν Ίησοΰν, τουτέστιν έάν 
έπιτρέπεται νά πληρώνουν φόρον είς τόν 
καίσαρα, 6 Κύριος έδωκε καταφατικήν 
άπάντησιν. «Άπόδοτε ούν τά τού Καί- 
σαρος τώ Καίσαρι- καί τά τού θεού τώ 
Θεώ». Διά τό δεύτερον σκέλος τής κατη
γορίας ότι έλεγεν έαυτόν Χριστόν βασι
λέα είναι ό Ιησούς, λέγομεν όταν έπολ- 
λαπλασίασε τούς πέντε άρτους καί τούς 
δύο Ιχθύς «οί άνθρωποι Ιδόντες, δ έποίη
σε σημεΐον ό Ιησούς, έλεγον ότι ούτος 
έστι άληθώς ό προφήτης ό έρχόμενος είς 
τόν κόσμον. Ιησούς ούν γνούς ότι μέλ- 
λουσιν έρχεσθαι καί άρπάζειν αύτόν ϊνα 
ποιήσωσιν αύτόν βασιλέα, άνεχώρησε 
πάλιν είς τό όρος αύτός μόνος». Κλασική 
ή περίπτωσις ότι οΰδέποτε ό Ιησούς 
ώμίλησε ρητώς ότι είναι βασιλεύς καί ό
μως είς τήν περίπτωσίν μας άναπτύσσεται 
σαφής κατηγορία.

Ό  Πιλάτος φαίνεται νά μή δίδη σημα
σίαν είς τήν κατηγορίαν, διότι ού- 
δαμόθεν έχει πληροφορίας ότι ό άνθρωπος 
ούτος υπήρξε στασιαστής ή καί έπί- 
δοξος διάδοχος τού θρόνου τού Καίσαρος· 
Παραβαίνει καί πάλιν τό Ρωμαϊκόν δί
καιον, δέν άκούει τήν φωνήν τής συνειδή- 
σεώς του, διότι λέγει πρός τούς κραυγά
ζοντας όχλους: «Ούδέν εύρίσκω αίτιον 
έντφ άνθρώπιρτούτω.» ΟΙ όχλοι μαίνον
ται, κραυγάζουν: «Έπίσχυον, λέγοντες ότι 
άνασείει τόν λαόν διδάσκων καθ’ όλης τής 
Ίουδαίας, άρξάμενος άπό τής Γαλιλαίος
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έως ώδε». 'Από τής Γαλιλαίας; Μέχρις 
έκεΐ δέν έκτείνεται ή άρμοδιότης του 8Γ δ 
καί αποφασίζει νά παραπέμψη τόν Ίησοδν 
εις τόν Ήρώδην αρμόδιον πλέον νά κρί- 
νη τόν Ίησοΰν διά τήν «άνάσεισιν τοΰ 
λαοΟ» άπό τής Γαλιλαίας, διότι έκεΐ έβα- 
σίλευεν ούτος.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ

Ή  παρουσία τοΟ Ίησοδ ένώπιον τοΟ 
Ηρώδη έπροξένησε χαράν είς τόν Ή 
ρώδην, διότι «Ήν έξ ίκανοϋ θέλων ίδεϊν 
αυτόν διά τό άκούειν αύτόν πολλά περί 
αύτοϋ, καί ήλπιζε σημεϊον ίδεϊν ύπ’ αύτοϋ 
γινόμενον». Έκ τής συνεχείας τής εύαγ- 
γελικής διηγήσεως φαίνεται ότι έλαβε 
χώραν έκεΐ μακρά διαλογική συζήτησις— 
μονόλογος—τοδ Ήρώδου, πλήν δέν είχεν 
οόδεμίαν άπάντησιν έκ μέρους του Ίησοδ. 
Διά τοδτο ό χαρακτηρισθείς ποτέ ΰπό τοδ 
Ίησοδ «άλώπηξ» Ηρώδης «έξουθενήσας 
αύτόν φύν τοΐς στρατεΰμασιν αύτοδ καί 
έμπαίξας, περιβαλών αύτόν έσθήτα λα
μπρόν άνέπεμψεν αύτόν τφ Πιλάτω». Οί 
γραμματείς καί οί άρχοντες βλέπομεν νά 
σύρωνται μέχρι της οικίας Ήρώδου, οί 
μέν «εύτόνως κατηγοροδντες αύτοδ», οί 
δέ ήσαν συνεπίκουροι είς τό «έμπαΐξαι» 
Αύτόν.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Ό  Πιλάτος βλέπει μετά δυσφορίας πολ
λής προσαγαγόμενον τόν Ίησοδν καί 
άκούει ούχί μετά πολλής εύχαριστήσεως 
τάς έκτοξευομένας κατηγορίας. Θέλει νά 
λήξη τό συντομώτερον ή ύπόθεσις αϋτη, 
διά τοδτο «συγκαλεσάμενος τούς άρχιε- 
ρείς καί τούς άρχοντας καί τόν λαόν είπε 
πρός αυτούς: «προσηνέγκατέ μοι τόν άν
θρωπον τούτον ώς άποστρέφοντα τόν 
λαόν καί ίδού έγώ ένώπιον ύμών άνακρί- 
νας ούδέν εύρον έν τφ άνθρώπω τούτφ αί- 
τιονών κατηγορείτε κατ’αύτοϋ».Διεπράχθη 
άλλη παρατυπία. Δέν εύρεν ούδεμίαν κα
τηγορίαν; Τί ΰπελίπετονά πράξη: Ώφει- 
λε ν’ άφήση διά διατάξεώς του τόν Ίη- 
σούν έλεύθερον. Δι’ άλλην μίαν φοράν 
παραβαίνει παγίας δικονομικάς διατάξεις. 
’Επικαλείται άργότερον καί τό ότι ό Η 
ρώδης ούδεμίαν κατηγορίαν εύρεν, συνε
πώς δέν μένει τι άλλο παρά έκεϊνο «παι- 
δεύσας ούν αυτόν άπολύσω».

Δέν άπελύθη ό Ιησούς καί έσημειώθη 
καί άλλη, έπανειλημμένη παράβασις, 
άλυσσος παραβάσεων καί είς τήν δίκην 
ταύτην. Ή  δύναμις τών -φωνών έκ τών 
έξω, ήμπόδιζε τήν φωνήν τής συνειδή- 
σεως έκ τών έσω, ώστε δέν άφηνε ν’ άκου- 
σθή αϋτη, ώστε ν’ άρθή ό Πιλάτος ΰπερά- 
νω τών περιστάσεων καί τών σκοπιμοτή
των.

Τέλος όταν ή κραυγή τοδ όχλου έγένε- 
το σύνθημα, μόνιμος κατάστασις, άσμα 
τών σειρήνων, τό όποιον κατέθελξε καί 
παρέσυρε τόν Πιλάτον μέ τόν βόμβον του 
έκεϊνος «έπέκρινε γενέσθαι τό αίτημα αυ
τών, ’Απέλυσε δέ αύτοίς τόν Βαραββάν 
τόν διά στάσιν καί φόνον βεβλημένον είς 
τήν φυλακήν, δν ήτούντο τόν δέ Ίησοδν 
παρέδωκε τφ θελήματι αύτών».

Ό  Πιλάτος εύρίσκεται μεταξύ σφύρας 
καί άκμονος. Διακινδυνεύει δύο πρά
γματα τόν θρόνον του καί τήν άθωότητα 
ένός δικαίου. Προετίμησε νά μή χάση

τήν έξουσίαν του, ένφ θυσιάζει ένα άθώον. 
ΔΓ δ ό Πιλάτος ύπείκων είς τάς κραυγάς 
καί τά κελεόσματα τού όχλου, διότι πλέον 
έπ’ αύτοδ δέν έπενήργει ούδεμία άνασταλ- 
τική δύναμις, διαπιστώσας ότι ή περαιτέρω 
συνέχισις τής δίκης «ούδέν ωφελεί, άλλά 
μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ΰδωρ άπε- 
νίψατο τάς χείρας άπέναντι τού όχλου λέ- 
γων: «άθώος είμι άπό τοδ αίματος τού δι
καίου τούτου, ύμεΐς όψεσθε».

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Ό  Ιησούς εύρίσκεται πλέον είς χείρας 
τών σταυρωτών. Οί άρχιερείς καί 
οί γραμματείς οί όποιοι δέν είσήλθον είς 
τό πραιτώριον ίνα μή μιανθώσιν έ- 
τοιμάζουσι τήν σταυρικήν έκτέλεσιν τής 
ποινής. Δέν φοβούνται κάν οί «θεοσε
βείς» ότι διά τής άδικίας των θά μιάνουν 
έαυτούς καί τό έθνος όλόκληρον. Με
ταξύ έκδόσεως τής άποφάσεως καί σταυ- 
ρώσεωςαί ώραι διά τόν Ίησοδν είναι άφό- 
ρητοι. «Οί στρατιώται τού ήγεμόνος πα- 
ραλαβόντες τόν Ίησοδν είς τό πραιτώ-

ριον συνήγαγον έπ’ αύτόν δλην τήν σπεί
ραν καί έκδύσαντες αυτόν περιέθηκαν 
αύτόν χλαμύδα κοκκίνην, καί πλέξαντες 
στέφανον έξ άκανθών έπέθηκαν έπί τήν 
κεφαλήν αύτοδ καί κάλαμον έπί τήν δεξι
άν αύτοϋ, καί γονυπετήσαντες έμπροσθεν 
αύτοϋ ένέπαιζον αύτόν λέγοντες: «χαΐρε 
ό βασιλεύς τών Ιουδαίων' καί έμπτύσαν- 
τες είς αύτόν έλαβόν τόν κάλαμον καί 
έτυπτον είς τήν κεφαλήν αύτοϋ καί δτε 
ένέπαιξαν αΰτφ έξέδυσαν αύτόν τήν χλα
μύδα καί ένέδυσαν αύτόν τά ίμάτια αύτι ϋ 
καί άπήγαγον αύτόν είς τό σταυρώσαι».

Ή  δίκη τοδ Ίησοδ, δίκη τής άδικίας 
τών αιώνων συνταράσσει τήν χρι
στιανοσύνην έκ τοδ τρόπου καθ’ δν διε- 
ξήχθη. Οί άνθρωποι αίσθανόμεθα έαυτούς 
ένοχους έτι καί σήμερον. Τό θειον δράμα 
συγκλονίζει τούς χριστιανούς. Διά τοδτο 
όταν τήν νύκτα τής Μαγάλης Πέμπτης 
είς τούς ναούς ζώμεν καί κατανοώμεν τό 
δράμα τοδ μεγάλου Λυτρωτοϋ τής άνθρω- 
πότητος, τοδ έπί τοδ σταυρού καθηλωθέν- 
τος αίσθανόμεθα τό άγχος τής αμαρτίας 
ήμών καί ίκετεύομεν άναξίως: Προσκυ- 
νοϋμεν Σου τά πάθη Χριστέ, Δεϊξον ήμΐν 
καί τήν ένδοξόν Σου Άνάστασίν.
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Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΗΣ

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Ζ Η Τ Ρ Ι Δ Η
Δ)ντοΰ Πολιτιστικών Σχέσεων 

‘Υπουργείου Πολιτισμού κσΐ 
’Επιστημών

Ό  ’Ιωνικός ρυθμός δίνει στον αρχιτέκτονα άνεση καί 
έλευθερία, γιατί σ’ αυτόν τα διάφορα μέρη τής οικοδο
μής δεν έχουν καί τόσο στενή σύνδεση μεταξύ τους. 
Βέβαιο είναι δτι στον ρυθμό τούτον υπάρχει μιά κάποια 
άνατολίτικη έτψ,δραση. Πρέπει εύθύς έξ άρχής νά πούμε 
δτι υπάρχουν δυο παραλλαγές του ’Ιωνικού ρυθμού: ή 
Μικρασιατική καί ή ’Αττική.

Μόνο σκόρπια κομμάτια έφτασαν ώς εμάς άπό τα 
’Ιωνικά μνημεία τής άρχαϊκής εποχής. "Ας δούμε έν 
τούτοις μερικά άπό τά χαρακτηριστικά τους.

'Ο ’Ιωνικός κίων έχει βάσει μάλλον πολύπλοκη, μέ 
λίγους ή πολλούς δίσκους καί σχήμα έντονα κοίλο. 'Ο 
κορμός του φαίνεται άνάλαφρος καί έχει σχήμα κυλιν
δρικό. Συνήθως έχει 24 ραβδώσεις. Μεγαλύτερες δια
φορές παρουσιάζει τό κιονόκρανο, καί βεβαίως πολύ 
περισσότερη ποικιλία. Στις δυο έλικές του, διακρίνομεν 
κάποια επίδραση Αιγυπτιακή καί οί έντομές του πού 
ύπογραμμίζουν τίς καμπύλες των ελίκων, δίνουν μιά

Ι Ω Ν Ι Κ Ο Ι  Ρ Υ Θ Μ Ο Ι

ελαστικότητα πού προσθέτει ομορφιά καί χάρη.
Γενικά ό ’Ιωνικός τύπος δίνει τήν εντύπωση τής χα

ριτωμένης θηλυκότητος, άντίκρυ στήν άδρή άρρενωπή 
έμφάνιση τού δωρικού, πού παρουσιάζεται πάντα λιτός 
καί ρωμαλέος. Ό  ’Ιωνικός κίων δμως είναι ψηλότερος 
τού δωρικού (8 1 ]2 μ. συνήθως καί άργότερα 10 μ .).

'Ο ρυθμός αυτός άνεπτύχθη στις Ελληνικές χώρες 
τής Δυτικής Μ. ’Ασίας, άλλά τον συναντούμε καί στήν 
Αίγυπτο (Ναύκρατις). Είναι βέβαιο δτι άπό τή Μ. 
’Ασία διεδόθη καί στήν κυρίως Ελλάδα δπως στήν 
’Αθήνα, δπου λαβαίνει καί τήν τελική, τήν θαυμάσια 
μορφή του. ’Από τήν ’Αθήνα πέρασε καί στήν ύπόλοιπη 
Ελλάδα, χωρίς νά έκτοπίση δμως τον δωρικό ρυθμό. 
Μόνο στή Ρωμαϊκή έποχή έπικρατεϊ σαφώς ό ’Ιωνικός 
ρυθμός, μαζύ μέ τον Κορινθιακό.

Γι’ αύτόν τον τελευταίο δμως δέν μπορούμε νά πούμε 
δτι είναι «ρυθμός». Τό μόνο στο όποιο ξεχωρίζει είναι 
τό κιονόκρανο. Ό  «ρυθμός», δμως χαρακτηρίζεται 
κυρίως άπό τή μορφή του στύλου καί τού θριγκού, στά



—όποια ό Κορινθιακός καμμιά διαφορά δέν παρουσιά
ζει. Συνεπώς μόνο δυο «ρυθμούς» εχομε. Δωρικό και 
’Ιωνικό.

'Απλά στοιχεία τοΰ ρυθμού αυτού —τού ’Ιωνικού 
βρίσκομε καί στήν Μυκηναϊκή ακόμη εποχή. 'Ο κίονας 
τού τάφου τής Κλυταιμνήστρας π.χ. παρουσιάζει σαφή 
’Ιωνικά χαρακτηριστικά. Ιωνικά κιονόκρανα επίσης, 
σέ πρωτόλεια μορφή, βρίσκομε στή Νεάνδρεια τής 
Τρωάδας, στή Λέσβο, στήν Κύπρο καί στήν Αίγυπτο 
(18η δυναστεία) είναι τά λεγάμενα «Αιολικά» ή «Αίο- 
λοϊωνικά».

'Ο ’Ιωνικός ρυθμός άντικατέστησε τήν αύστηρή ά- 
πλότητα τού Δωρικού ρυθμού μ’ ενα πλούσιο γλυπτικό 
διάκοσμο, καί τήν άγέρωχη δύναμη εκείνου μέ κομψό
τητα καί χάρη. Αυτές άλλωστε ήσαν καί αί διαφορές 
στον χαρακτήρα των δύο φύλων. 'Οργανωμένοι, πει- 
θαρχημένοι, αύστηροί καί αγέλαστοι οί Δωριείς. ’Ανά
λαφροι, άμέριμνοι, εύστροφοι καί γλεντζέδες οί "Ιωνες.

Μνημεία ’Ιωνικού ρυθμού είναι τό Άρτεμίσιον 
στην Έφεσσο, τό ’Ηραίο τής Σάμου, καί οί θησαυροί 
των Κνιδίων καί Σιφνίων στους Δελφούς.

Στο επόμενο σημείωμα θά μάς άπασχολήση ή ζω
γραφική στήν αρχαία 'Ελληνική Τέχνη.

ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΦΥΤΩΡΙΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τό Σώμα τής Χωροφυλακής είναι ΰπε- 

ρήφανον διότι κατά καιρούς έξέθρεψε 
καί άνέδειξεν άθλητάς οί όποιοι έτίμη- 
σαν τά έλληνικά χρώματα εις διεθνείς 
άγώνας καί έδρεψαν δάφνας εις τούς 
στίβους τής άμίλλης τού άθλητισμοϋ. 
Σήμερον εις τήν Χωροφυλακήν υπηρε
τούν καί μέ υπερηφάνειαν φέρουν τήν 
τιμημένην στολήν τού Έλληνος Χωρο- 
φύλακος πολλοί πρωταθληταί τοΰ κλασ
σικού άθλητισμοϋ διακρινόμενοι διά 
τό ήθος καί τάς άθλητικάς των έπιδόσεις. 
ΕΙς έκ τών πρωταθλητών αύτών είναι

καί ό Χωροφύλαξ ΣΠΗΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ. ’Απόφοιτος τής Εθνικής 
’Ακαδημίας Σωματικής ’Αγωγής, κατέχει 
τό πανελλήνιον πρωτάθλημα τοΰ δρόμου 
τών 800 καί 1.500 μέτρων. Σεμνός ώς 
άνθρωπος καί πείσμων ώς άθλητής κατά 
τήν διεκδίκησιν τής νίκης εις τόν στί
βον ό Χωροφύλαξ Ζαχαρόπουλος κατέ- 
πληξε τό πανελλήνιον όταν, συναγωνι- 
ζόμενος τούς καλυτέρους άθλητάς τής 
Ευρώπης εις τούς προσφάτους πανευ
ρωπαϊκούς άγώνας κλειστού στίβου εις 
Γκρενόμπλ τής Γαλλίας, κατέλαβε τήν

δευτέραν θέσιν εις τόν δρόμον τών 1.500 
μέτρων μέ χρόνον 3", 46, 1" ύποληφθείς 
κατ’ έλάχιστον τού πρώτου νικητοΰ. 
Οΐ άνδρες τής Χωροφυλακής σεμνύνον- 
ται διά τόν πρωταθλητήν συνάδελφόν 
των καί τοΰ εύχονται τήν πρώτην νίκην 
εις τούς προσεχείς ’Ολυμπιακούς άγώ
νας τοΰ Μονάχου. Εις τήν φωτογραφίαν 
ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστρά
τηγος κ. X. Καραβίτης συγχαίρει ·?όν 
Χωροφύλακα πρωταθλητήν μετά τήν 
πρόσφατον πανευρωπαϊκήν έπιτυχίαν του.
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Θ έ μ α τ αΝ ο μ ι κ ά

Α Π Α Γ Γ Ε Λ Ι Α  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α !  
Ε Π ’ Α Κ Ρ Ο Α Τ Η Ρ Ι Ο

Άρθρα 343 καί 378 Κ. Π. L

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Π Α Τ Τ Α Κ Ϊ Α  
Ά ντεισαγγελέω ς Έ φετώ ν  

'Αθηνών

I. Κατ’ άρθρον 343 τοΰ ΐσχύοντος 
Κ.Π.Δ., μετά τήν λήψιν τής ταύτό- 
τητος του κατηγορουμένου καί τήν 
νομιμοποίησήν των λοιπών διαδίκων 
«απαγγέλλει μέ συνοπτικήν ακρί
βειαν ό δημόσιος κατήγορος ή ό εΐ- 
σαγγελεύς τήν κατηγορίαν». 'Ω
σαύτως κατ’ άρθρον 378 Κ.Π.Δ., 
όπερ άφορζ τήν ενώπιον τοΰκακουρ- 
γιοδικείου διαδικασίαν·, άφοϋ δώ- 
σωσιν οί ένορκοι τον νενομισμένον 
όρκον καί ένεργηθώσι τα έν άρθροις 
339 καί 342 ώρισμένα «ό Εισαγγε
λείς άπαγγέλλει τήν κατηγορίαν». 
Αί διατάξεις αύται περιέπεσαν εις 
πλήρη άχρησίαν εις τα έκ τακτικών 
δικαστών συντιθέμενα δικαστήρια. 
Εις ταϋτα συνήθως, ό προεδρεύων 
άναγιγνώσκει ό ίδιος τό διατακτι
κόν του παραπεμπτικού βουλεύματος 
ή τό κλητήριον θέσπισμα ή καί α
πλώς εκθέτει συνοπτικώς εις τον 
κατηγορούμενον τήν κατηγορίαν. 
Τήν αυτήν τύχην ειχον αί έν λόγω 
διατάξεις καί ένώπιον τών κακουργι- 
οδικείων, εις ά οσάκις ό Εΐσαγγελεύς 
άποτολμήση να άναπτύξη προφορι- 
κώς τήν κατηγορίαν έξανίστανται 
καί διαμαρτύρονται οί συνήγοροι 
ύπερασπίσεως, οί δέ προεδρεύοντες 
κατά κανόνα, συνιστώσιν εις τον 
Εισαγγελέα νά περιορισθή εις τήν 
άνάγνωσιν τοΰ διατακτικού τού βου
λεύματος ή τοΰ κλητηρίου θεσπίσμα
τος. ’Αλλά δέν νομίζομεν ότι ήθέ- 
λησε τούτο ό νόμος, διότι, κατ’ άρ
θρον 379 Κ.Π.Δ., μετά τήν άπαγ- 
γελίαν τής κατηγορίας καί τήν έκ- 
φώνησιν τοΰ καταλόγου τών μαρ
τύρων, άναγιγνώσκει ό γραμμα- 
τεύς, γεγωνυία, μάλιστα τή φωνή

(A HAUTE VOIX), τό διατακτι
κόν τού παραπεμπτικού βουλεύματος 
ή τό κλητήριον θέσπισμα, άν ή 
κατηγορία εΐσήχθη δι’ άπ’ ευθείας 
κλήσεως. 'Ότι δέν είναι αότη ή έν
νοια τής άπαγγελίας κατηγορίας κα- 
ταδείκνυται καί έκ τοΰ γεγονότος 
δτιόΚ.Π.Δ. ποιείται διάκρισιν, όμι- 
λών ένώπιον μέν τών έκ τακτικών 
δικαστών συντιθεμένων δικαστη
ρίων περί «συνοπτικής» άπαγγελίας 
κατηγορίας, ένώπιον δέ τού κακουρ- 
γιοδικείου άνευ τού περιορισμού 
τούτου. 'Έτερον τό θέμα ότι δυνα
τόν ό Εΐσαγγελεύς νά μεταβάλη 
τήν άπαγγελίαν τής κατηγορίας 
εις προαγόρευσιν, όπερ βεβαίως δέν 
έπιθυμεϊ ό νόμος. Είναι άληθές οτι 
αί διατάξεις αύται έχουσι καταρ- 
γηθεϊ εις τάς περισσοτέρας χώρας 
τής Δυτικής Εύρώπης. Έν τούτοις 
ό Έλλην νομοθέτης ήθέλησε, καθ’ 
ήμάς, νά γίνεται, έστω καί περιωρι- 
σμένως ούσιαστική άπαγγελία τής 
κατηγορίας. Προϋπήρχον, σχεδόν 
πανομοιοτύπως εις τήν καταργη- 
θεΐσαν Ποινικήν Δικονομίαν καί 
έπανελήφθησαν εις τον ΐσχύοντα Κώ
δικα Ποινικής Δικονομίας. Κατά τό 
άρθρον 377 τής προϊσχυούσης Ποινι
κής Δικονομίας «άπαγγέλλει ό Εΐ

σαγγελεύς τήν έννοιαν τής κατηγορίας 
μέ συνοπτικήν άκρίβειαν», κατά 
δέ τό άρθρον 423 ταύτης «ό παρά 
κακουργιοδίκαις Εΐσαγγελεύς, κατά 
τά έν άρθρω 377 ώρισμένα, άπαγ- 
γέλλει τό περιεχόμενον τής κατη
γορίας».

II. Τις όμως ή «έννοια» καί τό 
«περιεχόμενον» τής κατηγορίας', 
’Ελάχιστοι συγγραφείς διαπραγμα
τεύονται τό θέμα. Έ κ τών παλαιο- 
τέρων ό Κ.Κωνσταντόπουλος έγραφεν 
ότι «ό Εΐσαγγελεύς δύναται ού μό
νον νά άπαγγείλη τήν κατηγορίαν, ώς 
διατυποΰται έν τώ έπιλόγω τοΰ έγκ- 
λητηρίου, άλλά καί νά έκθέση συνο
πτικώς τά άπαρτίζοντα αύτήν γεγο
νότα' δέν δύναται όμως νά έκθέση 
καί τάς προς άπόδειξιν τών γεγονό
των τούτων προσαγομένας άποδεί- 
ξεις, διότι τούτο είναι άντικείμενον 
τών άγορεύσεων, αίτινες μετά τήν 
ένώπιον τοΰ δικαστηρίου διεξαγω
γήν τών άποδείξεων έπέρχονται». 
(’Τδετε Ποινικήν Δικονομίαν Κ. 
Κωνσταντοπούλου. Έκδοσις Β' 
1896 τόμος Β' 1047). Έ κ τών νεω- 
τέρων ό Στάϊκος διαλαμβάνει σσχέ- 
δόν τά αύτά, γράφων ότι «ό Είσαγ- 
γελεύς ή δημόσιος κατήγορος, δύ- 
ναται νά άπαγγείλη τήν κατηγορίαν
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ού μόνον έκ του κλητηρίου θεσπί
σματος ή τοϋ βουλεύματος παραπο
μπής, άλλα περαιτέρω συνοπτικώς 
νά έκθέση τά πραγματικά περιστα
τικά καί νομικά γεγονότα τά θεμε- 
λιοϋντα τήν άξιόποινον πράξιν ή 
πράξεις, δι’ ας τυχόν κατηγορεϊται 
ό κατηγορούμενος». Καί παρακατιόν. 
Κατά τήν άπαγγελίαν τής κατηγο
ρίας ό Είσαγγελεύς ή δημόσιος κα
τήγορος δεν δύναται νά έκθέση καί 
τάς προς άπόδειξιν τής άξιοποίνου 
πράξεως ή πράξεων δι’ άς κατηγο- 
ρεΐται ό κατηγορούμενος, προσαγο- 
μένας άποδείξεις, διότι τοΰτο είναι 
άντικείμενον τής διαδικασίας καί 
των άγορεύσεων, αίτινες επέρχονται 
μετά τήν ενώπιον τοϋ δικαστηρίου 
διεξαγωγήν των άποδείξεων». (”Ιδέ- 
τε Ποινικήν Δικονομίαν Α. Στάϊκου 
ύπ’ άρθρον 343). Οί λοιποί συγγρα
φείς ( Ζησιάδης, Μπουρόπουλος 
κ.λ.π.) δεν άναπτύσσουσι τό 
ζήτημα, φρονοϋντες προφανώς, δτι 
τό κείμενον τοϋ νόμου είναι 
σαφές ("Ιδετε Ποινικήν Δι
κονομίαν Ζησιάδου, Έκδοσις Β' 
1965 τόμος Β' σελ. 303 καί 346, 
Μπουροπούλου, "Εκδοσις Β' 1957 
ΰπ’ άρθρα 343 καί 378 κ.λ.π).

III. Αί περί άπαγηελίας κατηγο
ρίας διατάξεις τής καταργηθείσης 
Ποινικής Δικονομίας είχον ληφθή 
έκ τής Γαλλικής Ποινικής Δικονο
μίας τοϋ 1808 (CODE D’ INSTRU 
CTION CRIMINELLE). Τό άρ
θρον 190 ταύτης ώριζε: «LE PRO- 
CUREUR DU ROl . . .EXPOS- 
ER O N TL’ AFFAIRE», τόδέ314 
(ANCIEN 315) διελάμβανε: «LE 
PROCUREUR GENERAL EX
POSE RALESUJET D EI’ACCU
SATION». '0  F. HELIE, έρμηνεύ- 
ων τάς διατάξεις ταύτας έγραφε:
«SI LA POU RSIUTE EST ΕΧΕ- 
RCEE A LA REQUETE DU 
MINISTERE PUBLIC, C’ EST 
LE MINISTERE PUBLIC QUI 
FAIR L’ EXPOSE, CAR LA 
PART IE POU RSUIVANTE CO- 
NNAIT SEULE L’ OBJET DE 
LA POTRSUITE», προσθέτων δτι 
αύται δεν έτηροϋντο πάντοτε, ούδ’ 
ήσαν τεθειμέναι έπί ποινή άκυρότη- 
τος (’Ίδετε F. HELIE' TRAITE 
DE L’ INSTRUCTION CRIMI
NELLE, Έκδοσις Β'. 1866—1867 
Τόμος 6ος §2862 σελ. 585καίΤόμος 
7ος § 3466 καί 3467 σελ. 555—557). 
Ό  R. GARRAUD έδίδασκεν δτι 
μή όρίζοντος τοϋ άρθρου 315 τό πε- 
ριεχόμενον τοϋ EXPOSE DU SU
JET DE L’ ACCUSATION» δί- 
καστικαί άποφάσεις είχον δεχθή

«QUE LE MINISTERE PUBLIC 
POTVAIT PRONONCERA SON 
PROPOS UN PREM IER V ER I
TABLE REQUISITOIRE, CI- 
TANT DES DEPOSITIONS, FA- 
IT E S A L ’ INSTRUCTION P R E 
ADABLE DE TEMOINS P R E 
SENTS PENDANT CET EX
POSE, LISANT LES PRO- 
CES — VERBAUX DE CO
NSTAT ATION DU CORPS 
DU DELIT» §’ΊδεΡ . GARRAUD,
T RΑΪΤΕ T Η EO RIQUE ET P RA- 
TIQUE D’ INSTRUCTION CRI- 
MINELIE ET DE PROCEDURE 
PENAL Έκδοσις 1907 -1 929  Τό
μος 4ος § 1355 σελ. 327 έπ.). Καί 
έν συνεχεία δτι ή πρακτική, βασι- 
ζομένη εις παγίαν νομολογίαν δτι ή
έλλειψις τής «EXPOSE DE L’ 
ACCUSATION» δεν ήτο τεθειμένη 
έπί ποινή άκυρότητος, εΐχεν άφίσει 
νά περιπέση εις άχρησίαν ή έν λόγω 
διάταξις (GARRAUD I. ά. § 1355 
σελ. 327 έπ.), τηρουμένη μόνον εις 
τάς σοβαρωτέρας καί πολύπλοκους 
υποθέσεις §CARRAUD έ. ά. § 1355 
σελ. 620). Ή  διάταξις δέν ϊσχυεν 
ένώπιον τοϋ Πταισματοδικείου 
(GARRAUD ε. ά. § 1604 σελ. 
695).ΠάντωςκαίόGARRAUD πα
ραδέχεται δτι ή άπαγγελία τής κατη
γορίας είναι τί περισσότερον άπό 
τήν άπλήν άνάγνωσιν τοϋ κατηγο
ρητηρίου (GARRAUD έ. ά. § 1554 
σελ. 328). Εΐρήσθω δτι αί διατάξεις 
αυται δέν περιελήφθησαν εις τον νέ- 
ον Γαλλικόν Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας (CODE DE PRO 
CEDURE PENAL) τής 31 Δε
κεμβρίου 1957. Έν τώ Ίταλικώ 
Κώδικι Ποινικής Δικονομίας 
(CODICE DI Ρ RECCE DURA 
PENALE) τοϋ έτους 1931 δέν 
ύπάρχουσιν άντίστοιχοι διατάξεις. 
Έν τή Γερμανική Ποινική Δικονο
μία (ST R AFP ROZESSO R DNU 
NG) τοϋ 1877 τό βούλευμα τής 
παραπομπής, δπερ άποτελεϊ τό κύ
ριον θεμελιωτικόν έγγραφον τής εισ
αγωγής τής ύποθέσεως εις τό άκρο- 
ατήριον άπορροφά καί έξαφανίζει 
τό κατηγορητήριον (’Ίδετε Στάϊκον 
έ. ά. ύπ’ άρθρον 343).

IV. Έν κατακλεΐδι, καθ’ ήμάς, 
ή άπαγγελία κατηγορίας, δταν γί
νεται κατ’ άψογον, τρόπον είναι έν 
πολλοϊς χρήσιμος, διότι:

α) Διά ταύτης ό κατηγορούμενος 
λαμβάνει καί αύθις γνώσιν τής πρά
ξεως ή των πράξεων δι’ άς κατηγο- 
ρεΐται καί οΰτω δύναται κάλλιον 
νά υπεράσπιση εαυτόν.

β) Εις τά πολυμελή δικαστήρια 
λαμβάνουσι γνώσιν τής κατηγορίας 
οί συμπαρεδρεύοντες δικασταί, οί 
όποιοι, κάτά κανόνα, δέν έχουσι 
μελετήσει τήν δικογραφίαν καί
γ) Έ κ τής άπαγγελίας τής κατη

γορίας καί τών ζητουμένων παρά 
τοϋ κατηγορουμένου γενικών πλη
ροφοριών (άρθρον 343 Κ.Π.Δ.) 
διευκολύνεται γενικώτερον ή διεξα
γωγή τής έπ’ άκροατηρίω διαδικα
σίας. Εντοπίζεται πως ή συζήτησις 
καί άποφεύγονται άσκοποι έρωτή- 
σεις.) Τίθεται, ώςλέγει ή αΐτιολογική 
έκθεσις, ό διευθύνων τήν συζήτησιν 
είς θέσιν νά δώση τήν κατάλληλον 
κατεύθυνσιν είς τήν ύπόθεσιν ή νά 
διατρίψη είς τήν έξακρίβωσιν ώρι- 
σμένων σημείων, συντομευομένης 
οΰτω τής διαδικασίας. *0 HELIE, 
είς τό κεφάλαιον περί τής ένώπιον 
τών Πλημμελειοδικείων διασδικα- 
σίας γράφει: «L EXPOSE EST 
UTILE POYR FAIRE CONNAI- 
TPE L’ OBJET DE LA POU- 
RSUITE ET LE FAIT QU’ EL- 
LE INCRIMINE, POUR FIX $R 
ET PRECISER LE POINT SUR 
LEQUEL DOIT PORTER LE 
DEBAT. COMMENT PROCE- 
DER A L’ ANDITION DES TE- 
MONS SI LE CERCLE DANS 
LEQUEL DOIVENT S’ ENFER- 
MER LEURDEPOSITIONS N’ 
EST PAS TPACE A L’ AVA- 
NCE!» (’Ίδετε HELIE έ. ά. Τόμος 
6ος § 2862 σελ. 585). 'Ο ίδιος είς 
τό κεφάλαιον περί τής ένώπιον τοϋ 
κακουργιοδικείου διαδικασίας, φρο
νεί δτι είναι περιττή ή άνάπτυξις τής 
κατηγορίας ύπό τοϋ Εισαγγελέας, 
διότι: α) όγραμματεύς άναγιγνώσκει 
L’ ARRET DE RENVOI καί L’ 
ACTE D’ ACCUSATION καί β) 
ό προεδρεύων άναλύει είς τον κατη
γορούμενον τό θέμα τής κατηγορίας. 
(’Ίδετε HELIE ΐ. ά. Τόμος 7ος 
σελ. 555 έπ.) Παρ’ ήμΐν δμως δέν 
άναγιγνώσκεται πλέον ύπό τοϋ γραμ- 
ματέως τό παραπεμπτικόν βούλευμα 
(πλήν τοϋ διατακτικού), τής σχετι
κής διατάξεως τής καταργηθείσης 
Ποινικής Δικονομίας (άρθρον 424) 
μή έπαναληφθείσης, καί όρθώς είς 
τον ίσχύοντα Κώδικα Ποινικής Δι
κονομίας.
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Γ  ι  ά  σ ά ς  

κ υ ρ ί α  ρ ο υ

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

Ίδιοκτητρίας — Διευθυντρίας 
Σχολής Αισθητικής

0  πως σας έχω ύποσχεθή σέ προηγούμενες δημοσιεύσεις, θά 
άσχοληθώ μέ όλα τά ζητήματα πού Απασχολούν τήν γυναίκα 
γύρω άπό τήν ομορφιά της.

'Από σήμερα θά άσχοληθώ μέ τά «μπράτσα» πού πολλές έχουν 
τόνκαΰμόδτιτίςάσχημίζουνκσΐ τις δίνουν μιά Αντιαισθητική 
έμφάνισι όταν μάλιστα είναι παχειά. Τό ζήτημα αυτό Απασχο
λεί πολύ τις γυναίκες πού θέλουν νά Απαλλαγούν Από τήν Ασχή
μια αύτή τών μπράτσων τους, πού βασικά τις έμποδίζει κατά 
τό καλοκαίρι νά τά άποκαλύψουν καί ύποφέρουν όταν κάνει 
ζέστη. Καί δέν έχουν Αδικο, Αγαπητές μου άναγνώστριες^ οί 
γυναίκες πού είχαν τήν Ατυχία νά έχουν παχειά μπράτσα. Ά ς 
μήν Απελπίζονται όμως γιατί τίποτε δέν είναι πού νά μήν διορ
θώνεται.

Θά προσπαθήσω μέ τις διάφορες όδηγίες μου νά δώσω τό 
σωστό δρόμο γιά τήν καταπολέμησι αύτής τής Ατέλειας, ώστε 
καί μόνες σας νά μπορέσετε νά προσφέρετε στόν έαυτόν σας 
τήν χαρά τής Απαλλαγής άπό αυτή τήν Ασχήμια.

Καί πρώτα Απ’ όλα, θά πρέπει νά ξέρετε ότι τά ώραία μπράτσα 
είναι έκεϊνα πού έχουν σφιχτή έπιδερμίδα μέ λεία έπιφάνεια. 
Είναι δηλαδή αύτάτά χαρακτηριστικά πού συνθέτουν τήν όμορ- 
φιά τους.

Εκτός έλαχίστων έξαιρέσεω'ν όλες οί γυναίκες μπορούν νά 
Αποκτήσουν ώραία μπράτσα άρκεί νά τό έπιδιώξουν μέ ύπο- 
μονή καί έπιμονή.

Οί συνηθέστερες Ασχήμιες στό σημείο αύτό, έκτός άπό τό 
πάχος πού είπαμε, είναι καί τό ύπερβολικό Αδυνάτισμα, ώς καί 
:ό Αγριο καί σκληρό δέρμα τό όποιο φαίνεται σάν Ανατριχια
σμένο, δηλ. όπως θά λέγαμε έπιστημονικώς, έχει τριχοειδή κε- 
ράτωσι καί έπιδερμίδα σκληρή καί λεκιασμένη στούς Αγκώνες.

Όταν λοιπόν τά μπράτσα είναι παχειά, παρουσιάζουν μιά 
πλαδαρότητα. Πριν φθάσουμε στό σημείο αυτό θά πρέπει νά τό 
προλάβουμε. Γιά νά προλάβουμε τό πάχος καί τήν πλαδαρό
τητα συνηθίζουμε νά κάνουμε ώρισμένες Ασκήσεις. Μέ τις 
άσκήσεις έμποδίζουμε τήν δημιουργία τού πάχους, κάνουμε 
τό δέρμα σφικτό καί Αποφεύγουμε τήν έπερχομένη θύελλα πού 
καταστρέφει τήν θηλυκότητα τής γυναίκας.

Οί Ασκήσεις που μάς βοηθούν γιά τό Αποτέλεσμα αύτό είναι 
όταν τεντώνουμε τό ένα χέρι καί μέ τό στενό μέρος τής παλά
μης τού Αλλου χεριού τό ώλενικόν χείλος όπως θά λέγαμε έπι- 
στημονικά, καταφέρνουμε κτυπήματα, στό τεντωμένο μπρά
τσο έκ τών κάτω πρός τά Ανω, γρήγορα καί ρυθμικά. ’Επανα
λαμβάνω οί κινήσεις πρέπει νά είναι γρήγορες καί ρυθμι
κές γιά νά φέρουν τό Αποτέλεσμα πού έπιδιώκουμε.Μιά Αλλη 
πολύ καλή Ασκηση είναι όταν βάζουμε τό ένα χέρι στόν ώμο 
καί τό Αλλο τό τεντώνουμε ψηλά. 'Αλλάζουμε έν συνεχεία τήν 
θέσι αύτή τών χεριών μας μέ τό ρυθμό καί ταχύτητα έπί20—30 
φορές.

Επαναλαμβάνουμε τό ίδιο πράγμα, άλλά τά χέρια μας πρέπει 
νά είναι σέ διαφορετική θέσι π.χ. τό ένα σταματάει ψηλότερα 
άπό τόν ώμο καί τό άλλο άντί νά είναι τεντωμένο κατά μήκος 
τής κεφαλής, κρατιέται σέ άπόστασι σχηματίζοντας γωνιά. 
Όταν αύτές οί άσκήσεις γίνονται μέ ζωηρότητα καί ρυθμόάδυ- 
νατίζουν τά μπράτσα, ένώ άντιθέτως όταν γίνωνται μέ άργό 
ρυθμό συμβαίνει τό Αντίθετο δηλ. παχαίνουν.

'Επίσης τά μπράτσα δυναμώνουν καί παχαίνουν όταν δοκι
μάζουμε νά περπατάμε μέ τά χέρια καί τά πόδια, όπως δηλ. τά 
μικρά παιδιά γι’ αύτό τήν περίπτωσι αύτή δέν πρέπει νά τήν 
θεωρούμε σάν άσκησι εύεργετική, γιά τό Αδυνάτισμα τών μπρά
τσων μας.

Γιά τήν σκληρή καί άνώμαλη έπιδερμίδα τών μπράτσων, 
συνιστώ ζεστά μπάνια καί μιά καθημερινή έλαφρά μάλαξι μέ μιά 
ειδική κρέμα πού θά ζητήσητε άπό τήν αισθητικό σας, Ακριβώς 
γιά τήν περιποίηση αύτή. ’Επίσης θά πρέπει νά περιποιηθήτε 
τούλάχιστον έπί δύο μήνες τά μπράτσα σας, μέ τις ίδιες Ακρι
βώς κρέμες καί λοσιόν πού περιποιεϊσθε τό πρόσωπό σας καί τό 
λαιμό σας καί θά έπιτύχετε πολύ καλά Αποτελέσματα γιά τήν 
καλή τους έμφάνισι.

Όταν έχετε τριχοειδή κεράτωσι, πού άναφέραμε πιό πάνω, 
δηλ. χέρια Ανατριχιασμένα, τότε θά σας συνεβούλευα νά τά τρί
βετε μέ τρίχινο γάντι βρεγμένο σέ χλιαρό νερό καί καλά σα
πουνισμένο καί όταν τά σαπουνίζετε νά τούς κάνετε μιά έπά- 
λειψι μέ καμφορούχο οινόπνευμα.

Αύτά Αγαπητές μου άναγνώστριες, θά κάνετε μόνες σας γιά 
τήν περιποίηση τών μπράτσων σας, άλλά αν θέλετε νά συνηθί
σετε στήν καλή περιποίηση, καλόν θά είναι νά έπισκέπτεσθε 
πότε, πότε καί τήν αισθητικό σας.
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' Ι σ τ ο ρ ι κ έ ς  σ ε λ ί δ ε ς

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ  
ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Κ Τ Ε Ν Ι Α Δ Η  
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Ό  θρυλικός ’Αξιωματικός τής Χωροφυλακής Σπϋρος 
Σπυρομίλιος, γεννηθείς εις Βόρειον "Ηπειρον, ΰπήρξεν πρω
ταγωνιστής τδ>ν 'Εθνικδν άγώνων διά τήν άπελευθερωσιν 
τής ιδιαιτέρας του πατρίδος.

”Ε ν  δ-ψει τή ς  κ η ρ νξ εω ς  τ ρ ν  Ε λ λ η ν ο τ ο υ ρ κ ικ ο ύ  
π ο λ έ μ ο υ  τ ο ύ  1 9 1 2 , το  Ά ρ χ η γ ε ϊο ν  τή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς ,  
δ ιέτ α ξε  το ν  ά ν τ ισ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ν  Ν ικ ό λ α ο ν  Τ ρ ο νπ α κ η ν  
να  μ ε τ α β ή  σ τή ν  ”Η π ε ιρ ο  κ α ι να  τ εθ ή  υ π ο  τα ς  δ ια τ α γ α ς  
τ ο ύ  ’Α ρ χ η γ ο ύ  το ύ  Σ τ ρ α τ ο ύ  ’Η π ε ίρ ο υ  α ν τ ισ τ ρ ά τ η γ ο υ
Κ . Σ α π ο ν τ ζ ά κ η . _ „ , ,

Ό  Τ ρ ο υ π ά κ η ς  έφ θ α σ ε  σ τη ν  ’Ά ρ τ α ,  ό π ο υ  ευ ρ ι-  
σ κ ετο  ή  έδρα  το υ  Ε λ λ η ν ικ ό ν  Σ τ ρ α τ η γ ε ίο υ , σ τ ις  
2  ’Ο κ τ ω β ρ ίο υ  1 9 1 2  κ α ι π α ρ ο υ σ ιά σ θ η  σ το ν  Ε π ιτ ε - 
λ ά ρ χ η  ά ν τ ισ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η  Ί ω ά ν ν ο υ , ό ό π ο ιο ς  το ύ  
ά νέθ εσ ε  τη  δ ιο ίκ η σ ι σ υ γκ ρ ο τ η θ έν τ ο ς  Σ τ ρ α τ ο ν ο μ ικ ο ύ  
Α π ο σ π ά σ μ α τ ο ς ,  μ ε  α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς  το ύς   ̂ μ ο ίρ α ρ χ ο ν  
Π α π α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ν  Κ .  υ π ο μ ο ίρ α ρ χ ο ν  Κ α ρ ν δ η ν   ̂I . κ α ι 
α νθ υ π ο μ ο ιρ ά ρ χο υ ς  Β α ρ β ερ η ν  Κ .  κ α ι Β α σ ιλ ε ίο υ  Π 
ένα  εν ω μ ο τ ά ρ χ η ν , τ ρ ε ις  υ π εν ω μ ο τ ά ρ χ η ς  κ α ί 2 6  χ ω 
ροφ ύλα κ α ς . Τ ο  ’Α π ό σ π α σ μ α  έν ισ χ υ θ η  εν  σ υ ν εχ ε ία  μ ε  
δ ύνα μ ιν  α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  κ α ί ο π λ ιτ ώ ν  ά φ ιχ θ ε ίσ α ν  α π ό
τά ς  ’Α θ ή ν α ς . s /

Ό  α νθ υ π ο μ ο ίρ α ρ χο ς  Β α ρ β έρ η ς , επ ικ ε φ α λ ή ς  έ φ ιπ π ω ν  
χ ω ρ ο φ υ λά κ ω ν , ή κ ο λο υ θ η σ ε  τον  π ρ ο ελα υ νο ντα  Σ τ ρ α 
τό ν , ο ι δέ Κ α ρ ύ δ η ς  κ α ί Β α σ ιλ ε ίο υ  ή κ ο λο νθ η σ α ν  τα  
π ρ ο ελα υ νο ντα  επ ίσ η ς  εθ ελο ντ ικ ά  Σ ώ μ α τ α .

~ Τ ή ν 1 1  ’Ο κ τ ω β ρ ίο υ  1 9 1 2 , δ ννα μ ις  ε φ ίπ π ω ν  Χ ω ρ ο φ υ 
λ ά κ ω ν , έ π ο λ έ μ η σ ε  ή ρ ω ΐκ ώ τ α τ α  κ α τά  τη  μ ά χ η  το ν  
Γ ρ ιμ π ό β ο υ , ό π ο υ  τό  1 8 9 7 , ή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή , ε ίχ ε  δ ώ σ ει 
τή ν  μ ό νη  νικηφόρο, μ ά χ η  τ ο ύ  ά τ υ χ ο ύ ς  εκ ε ίνο υ  π ο λ έ μ ο υ .

Σ τ ο  ’Ε λ λ η ν ικ ό  Σ τ ρ α τ η γ ε ίο  Ή π ε ιρ ο ν  έτο π ο θ ετή θ η  
επ ίσ η ς  ό θ ρυλικ ό ς  μ ο ίρ α ρ χ ο ς  Σ π υ ρ ο μ ίλ ιο ς , ό ό π ο ιο ς  
έ π α ιξ ε  π ρ ω τ α γ ω ν ισ τ ικ ό  ρόλο  σ τ ά  έπ α κ ο λο νθ ή σ α ντα  
ισ το ρ ικ ά  γ ε γ ο ν ό τ α , π ο ύ  δ ιεδ ρ α μ α τ ίσ θ η σ α ν  σ τη  γ ε ν έ 
τ ε ιρ ά  τ ο ν  Β ό ρ ε ιο  ’Ή π ε ιρ ο .

’Α π ο φ α σ ισ μ έ ν ο ς  νά  ά γω ν ισ θ ή  μ ε  ό λες  τ ο ν  τ ις  δυ
νά μ εις  γ ιά  τ ή ν  ά π ελ εν θ έρ ω σ ι τή ς  ιδ ια ιτ έρ α ς  τ ο ν  π α 
τρ ίδ ο ς , ό Σ π υ ρ ο μ ίλ ιο ς , ώ ρ γά ν ω σ ε  τό  Η π ε ιρ ω τ ικ ό  
Κ ο μ ιτ ά τ ο  «’Ή π ε ιρ ο ς  Έ λ ε υ θ έ ρ α »  σ το  ό π ο ιο ν  έ ν ετ ά χ θ η -  
σα ν Β ο ρ ε ιο η π ε ιρ ώ τ ες , Κ ρ ή τ ες  ο π λ α ρ χ η γ ο ί κ α ί ανδρες  
τή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς . ,

*Ε νώ  ό μ ω ς ε ίχ ε  α ρ χ ίσ ε ι σ τ ρ α τ ο λ ο γ ία  εθ ελο ντώ ν  
κ α ί π α ρ α λ λ ή λ ω ς  μ υ σ τ ικ ές  συνεννοήσεις^ μ ε  μ π έ η δ ες  το ύ  
’Α ρ γυ ρ ο κ ά σ τ ρ ο υ , γ ιά  νά  εξ α σ φ ά λ ισ η  τη  συνδρομ ή  το υς , 
έλ α β ε  ε π ε ίγ ο υ σ α  δ ια τ α γ ή  τή ς  ' Ε λ λ η ν ικ ή ς  Κ ν β ερ ν ή σ εω ς  
νά σ π εν σ η  νά  κ α τα λά β η  τή  Χ ε ιμ ά ρ α  μ ε  όσ ες δ υνά μ εις  
Χ ω ρ ο φ υ λ ά κ ω ν  κ α ί εθ ελο ντώ ν  ή μ π ο ρ ο ϋ σ ε  νά  σ ν γ κ ε ν -
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τρ ώ σ η . Τ η ν  δ ια τ α γή  α υτή  έ ξ έό ω σ ε  ή  ’Ε λ λ η ν ικ ή  
Κ υ β έ ρ ν η σ ις , έ π ε ιγ ο μ έ ν η  νά  κ α τ α λ η φ θ ή  τ ό  β ο ρ ε ιό τερ ο  
ά κρον τ ω ν  εν  Β ο ρ ε ίω  Ή  π είρο) ’Ε λ λ η ν ικ ώ ν  α π α ιτ ή 
σ εω ν , σ ύ μ φ ω να  μ ε  π α λ α ιο τ έρ α  Έ λ λ η ν α  α λβ α ν ικ ή  σ υ μ φ ω 
ν ία .

Σ υ μ μ ο ρ φ ο ύ μ έν ο ς  π ρ ο ς  τή  Κ υ β ε ρ ν η τ ικ ή  δ ια τ α γ ή  ό 
Σ π ν ρ ο μ ίλ ιο ς  ά π εβ ιβ ά σ θ η  σ το ν  όρμ ο  τή ς  Σ π η λ ιά ς  τήν  
3  Ν ο εμ β ρ ίο υ  1 9 1 2 , επ ικ ε φ α λ ή ς  δ ννά μ εω ς  Χ ω ρ ο φ υ 
λ α κ ή ς , άνδρώ ν τ ο ν  Π ο λ ε μ ικ ο ύ  Ν α υ τ ικ ο ύ  κ α ι 2 0 0  Κ ρ η -  
τώ ν  κ α ί κ α τ έ λ α β ε  τή ν  Χ ε ιμ ά ρ α , ύψ ώ σα ς ε κ ε ί  τή ν  
κ να νό λευ κ ο ν . "Ιδρυσε α κο λο ύθ ω ς σ τή  Χ ε ιμ ά ρ α  Ύ π ο -  
μ ο ιρ α ρ χ ία  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , μ έ  δ ιο ικ η τή ν  τον  ά νθ υ π ο -  
μ ο ίρ α ρ χ ο ν  Γ κ ισ ε ρ λ ή ν  ’Ιω ά ν νη , ό  ό π ο ιο ς  δ ιε τ έ λ εσ ε  
τό  1 9 3 7  ’Α σ τ υ ν ο μ ικ ό ς  Δ ιευ θ υ ν τ ή ς  Θ εσ σ α λο ν ίκ η ς .

Ο ί  σ υ μ π α τ ρ ιώ τ ες  το υ  α κ ο λο ύ θ η σ α ν π ισ τ ά  κ α ί α π ο φ α 
σ ισ τ ικ ά  το ν  γ ε ν ν α ίο  μ ο ίρ α ρ χ ο  Σ π υ ρ ο μ ίλ ιο . Κ α ί  έκ ρ ά -  
τη σ α ν  ε π ί  τ έσ σ ερ ις  μ ή ν ες  ελεύ θ ερ η  τή  Χ ε ιμ ά ρ α , α π ο 
κ ρο ύ ο ντα ς η ρ ω ικ ά  τ ις  ε π ιθ έσ ε ις  τ ο ύ  εχθ ρο ύ .

’Ε ν ώ  ό  ’Ε λ λ η ν ικ ό ς  Σ τ ρ α τ ό ς  π ο λ ιο ρ κ ο ύ σ ε  τά  ’Ιω ά ν 
ν ινα , ά λ λ ες  ε λ λ η ν ικ ές  δ υ νά μ εις  π ρ ο ω θ ή θ η σ α ν  κ α ί κ α 
τ έ λ α β α ν  τή ν  Κ ο ρ υ τ σ α . Α λ λ ά  ο ί μ ε γ ά λ ε ς  ε π ιτ υ χ ίε ς  
τ ο ύ  ’Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Σ τ ρ α τ ο ύ  α νη σ ύ χ η σ α ν  τή ν  ’Ιτ α λ ικ ή  
Κ ν β έ ρ ν η σ ι, ή ό π ο ια  ά ρ χ ισ ε  νά  ζ η τ ή  νά  π α ρ α χω ρ η θ ο ϋ ν  
σ τή ν  ’Ιτ α λ ία , ό χ ι μ ό νο ν  ή Χ ε ιμ ά ρ α , τό  ’Α ρ γ υ ρ ό κ α σ τ ρ ο
κ α ί ή Κ ο ρ υ τ σ α , ά λ λ α ............ κ α ί τό  σ τενό  τή ς  Κ ε ρ κ ύ -
ρας.

’Ε ν  τώ  μ ε τ α ξ ύ , ό ’Ε λ λ η ν ικ ό ς  Σ τ ρ α τ ό ς , σ υ ν εχ ίζ ω ν  
το ύς  ν ικ η φ ό ρο υς α γώ ν ες  κ α ί το ύ ς  θ ρ ιά μ β ο υ ς  τ ο ν , κ α τ έ 
λ α β ε  τον  Μ ά ρ τιο ν  τ ο ύ  1 9 1 3  τό  ’Α ρ γ υ ρ ό κ α σ τ ρ ο ν , τή ν  
Κ λ ε ισ ο ύ ρ α  κ α ί τό  Τ επ ελ έ ν ι. Κ α τ ό π ιν  δέ τ ο ύ τ ο ν , ό σ ο ι 
Β ο ρ ε ιο η π ε ιρ ώ τες  ε ίχ α ν  κ α τ α φ ύ γε ι σ τή ν  Κ έρ κ υ ρ α  γ ιά

νά  σ ω θούν α π ό  το ύς  α γρ ίο υ ς  δ ιω γ μ ο ύ ς  τω ν  ’Α λ β α ν ώ ν ,  
επ α ν ή λθ α ν , δ ιά  τώ ν  ’Α γ ίω ν  Σ α ρ ά ν τ α , σ τή ν  μ α ρ τυ ρ ικ ή  
κ α ί η ρω ικ ή  γ ε ν έ τ ε ιρ ά  τω ν.

Γ ιά  νά  ά να π τερ ώ σ η  τό  η θ ικ ό  τώ ν  κ α τ ο ίκ ω ν , ό τ ό τ ε  
Δ ιά δ ο χ ο ς  Γ ε ώ ρ γ ιο ς , σ ννο δ ενό μ έν ο ς  α π ό  τον  ’Α ν ώ τ ερ ο  
Σ τ ρ α τ ο ν ό μ ο  Η π ε ί ρ ο υ  Ν ικ ό λ α ο  Τ ρ ο υ π ά κ η  κ α ί α π ό  
ά λλο υ ς  α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς , έπ εσ κ έφ θ η  το ν  Μ ά ιο  τ ο ύ  1 9 1 3  
τή ν  Κ ο ρ υ τ σ α , τή ν  Έ ρ σ έ κ α , τή ν  Π ρ ε μ ε τ ή , τό  ’Α ρ γ υ 
ρ ό κ α σ τρο , τό  Λ α σ κ ο β ίκ ι κ .λ .π .  γ ε ν ό μ έ ν ο ς  π α ν τ ο ύ  
ένθ ο υσ ιω δ ώ ς δ εκτό ς .

’Α λ λ ά  ο ί Μ ε γ ά λ ε ς  Δ υ ν ά μ ε ις  έ σ τ ρ α γ γ ά λ ισ α ν , γ ιά  
μ ιά  α κό μ η  φ ορά  τά  δ ίκ α ια  τή ς  η ρ ω ικ ή ς  ’Ε λ λ ά δ ο ς . Κ α ί  
δ ιά  τή ς  π ε ρ ιβ ό η τ ο υ  Σ υ νθ ή κ η ς  τ ο ύ  Λ ο ν δ ίν ο υ  ά ν εγ ν ώ -  
ρ ισ α ν τή ν  ’Α λ β α ν ία  ώ ς ά νεξά ρ τη το  Κ ρ ά τ ο ς , κ α ί μ έ  
ά π ό φ α σ ι τή ς  1 1  Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ  1 9 1 3  τή ς  έπ εδ ίκ α σ α ν  
τή ν  π ερ ιφ έρ ε ια  Κ ορυτσ& ς, ώ ρ ισ α ν  εν  σ υ ν εχ ε ία  άτι 
α π ό  έ κ ε ι κ α ί μ έ χ ρ ι  τ ο ύ  ά κ ρ ω τη ρ ίο ν  Σ τ ύ λ ο ς , θά κ α -  
θ ω ρ ίζετο  ό ρο θ ετικ ή  γ ρ α μ μ ή , υ π ό  ε ιδ ικ ή ς  επ ιτ ρ ο π ή ς  εξ  
α ντ ιπ ρ ο σ ώ π ω ν  τ ώ ν  Δ υ ν ά μ εω ν .

Ό  Σ π υ ρ ο μ ίλ ιο ς  ό μ ω ς ήρνήθη  νά α να γνώ ρ ισ ή  τήν  
επ ιτ ρ ο π ή  εκ ε ίνη  κ α ί τ ις  α π ο φ ά σ ε ις  τ ώ ν  Μ ε γά λ ω ν .  
Κ α ί τον  Σ ε π τ έ μ β ρ ιο ν  τ ο ύ  Ιδιου έτο υ ς  υ π έ γ ρ α φ ε , μ α ζ ί  
μ έ  ά λλο υ ς  σ υ μ π α τ ρ ιώ τ ες  τ ο υ , π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο , δ ιά  το ύ  
ό π ο ιο υ  έδ η λο ύ το  ό τ ι θά σ υ ν εχ ίζ ετ ο  ό  ά γ ω ν  δ ιά  τή ν  ε λ ε υ 
θ ερ ία  τή ς  Β ο ρ ε ίο υ  ’Η π ε ίρ ο υ . ~ Η τα ν κα ιρός. Δ ιό τ ι  
τ ή ν  5  Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ  1 9 1 3 , β ά σ ε ι π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ  τής  
Φ λω ρ εντ ία ς , ο λό κ λη ρ η  ή  Β ό ρ ε ιο ς  ’Ή π ε ιρ ο ς  π α ρ ε χ ω -  
ρ ε ϊτ ο  σ τή ν  ’Α λ β α ν ία  κ α ί ή ’Ε λ λ η ν ικ ή  Κ υ β έρ ν η σ ις  
ύ π εχ ρ εώ θ η  υ π ό  τώ ν  Δ υ ν ά μ ε ω ν  νά  δ ια τά ξη  τή ν  ά π ο χ ώ -  
ρ η σ ι α π ό  τ ά  ελ λ η ν ικ ά  α υ τά  εδ ά φ η  τ ο ν  Σ τ ρ α τ ο ύ  μ α ς .

’Α λ λ ά  ό  Σ π ν ρ ο μ ίλ ιο ς  κ α ί ο ί σ υ μ π α τ ρ ιώ τ ε ς  τ ο ν  π ο ύ

’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής καί τού Στρατού τοΟ Συντάγματος Δελβίνου κατά τήν έκραγεΐσαν τό έτος 1914 
έπανάστασιν εις τήν Βόρειον Ήπειρον. Δεύτερος έκ δεξιών διακρίνεται ό τότε Άνθυπασπιστής Χωροφυλακής καί νϋν 
άντιστράτηγος έ.ά. κ. Κολλδτος ’Αριστοφάνης.
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’Αξιωματικοί τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Άργυρο· 
κάστρου μέ τόν διοικητήν των, Ταγμ]ρχην κ. Γεώργιον 
Παππδν (ήδη 'Υποστράτηγον έ.ά.).

τόν α κο λο υ θ ο ύσ α ν σ τους α γώ ν ες  το υ , δεν έμ ε ινα ν  α δρα
ν ε ίς . 'Έ τ σ ι  τη ν  1 0  Φ εβ ρ ο υ ά ρ ιο υ  1 9 1 4  έκ ή ρ υξα ν  τη ν  
ε π α ρ χ ία  Χ ε ιμ ά ρ α ς  « ή νω μ ένη ν  μ ε  τη ν  λ ο ιπ ή ν  ’Ή π ε ιρ ο ν ,  
υ π ό  τη ν  Κ υ β έ ρ ν η σ ιν  τή ς  Α υ τ ο ν ό μ ο υ  ’Η π ε ίρ ο υ » , η  
ό π ο ια  Κ υ β έρ ν η σ ις  έσ χ η μ α τ ίσ θ η  π έ ν τ ε  μ έρ ες  α ρ γό τ ερ α , 
υ π ό  τό ν  Γ ε ώ ρ γ ιο  Ζ ω γ ρ ά φ ο  κ α ι μ έ λ η  το ύς  Μ η τ ρ ο π ο λ ι-  
τα ς Δ  ρ υ ϊνο υ π ό λεω ς  Β α σ ίλ ε ιο ν , Κ ο ρ υ τ σ ά ς  Γ ερ μ α ν ό ν , 
Β ;λ λ ά ς  κ α ι Κ ο ν ίτ σ η ς  Σ π υ ρ ίδ ω ν α  (τ ό ν  κ α τό π ιν  
’Α ρ χ ιε π ίσ κ ο π ο  ’Α θ η ν ώ ν ) .

"Ε δρα τή ς Π ρ ο σ ω ρ ινή ς  Κ υ β ερ ν ή σ εω ς  τή ς  Α υ τ ο ν ό μ ο υ  
’Η π ε ίρ ο υ  ώ ρίσ θη  τ ό  ’Α ρ γ υ ρ ό κ α σ τ ρ ο . ’Ε κ ε ί ,  ύ π α κ ο υ ο ν -  
τες  σ τη ν  π ρ ό σ κ λ η σ ι τή ς  Κ υ β ερ ν ή σ εω ς  Ζ ω γ ρ ά φ ο υ  κ α ί 
σ τη ν  εθ νικ ή  τ ω ν  σ υ νε ίδ η σ ί, π ρ ο σ ή λθ α ν  έθ ελ ο ν τ α ί α π ο  
δ ιά φ ορα  σ η μ ε ία  τή ς  'Ε λ λ ά δ ο ς . Μ ετ α ξ ύ  τώ ν  π ρ ώ τω ν  
έπ ΰ κ νω σ α ν  τ ις  τ ά ξε ις  τ ώ ν  α γω ν ισ τ ώ ν  τή ς ελευ θ ερ ία ς  
τή ς  Β ο ρ ε ίο υ  ’Η π ε ίρ ο υ  α ξ ιω μ α τ ικ ο ί κ α ί ό π λ ίτ α ι  το ΰ  
Σ τ ρ α τ ο ύ  κ α ί τή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , π ο ύ  ή ρνή θ η σ α ν να  
υ π α κ ο ύ σ ο υ ν  σ τη  δ ια τ α γή  τή ν  ο π ο ία ν  έξ η ν α γκ ά σ θ η  να  
έκ δ ώ σ η  ή  'Ε λ λ η ν ικ ή  Κ υ β έρ ν η σ ις  γ ια  τή ν  ά π ο χ ώ ρ η σ ι  
τ ο ύ  Σ τ ρ α τ ο ύ  μ α ς  κ α ί έκ η ρ ύ χθ η σ α ν , κ α τ ό π ιν  το ύ το υ , 
τ υ π ικ ώ ς  φ υ σ ικ ά , λ ιπ ά τ ά κ τ ες .

’Ε κ τ ό ς  τώ ν  4 0  άνδρώ ν τή ς ύ π ο μ ο ιρ α ρ χ ία ς  Χ ε ιμ ά ρ α ς ,  
π ρ ο σ ή λθ α ν  επ ίσ η ς  κ α ί κ α τ ε τ ά γ η σ α ν  σ το  Σ τ ρ α τ ό  τή ς  
Α υ τ ο ν ό μ ο υ  ’Η π ε ίρ ο υ  ο ί ’Α ν θ υ π α σ π ισ τ α ί τή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α 
κ ή ς  Ρ ά γ κ ο ς  Ά χ ι λ λ ε ύ ς ,  Κ ο λ λ ά τ ο ς  ’Α ρ ισ τ ο φ ά ν η ς  
( Α ρ χ η γ ό ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  τό  1 9 4 1 ) ) ,  Φ λω ρά κ η ς  
Λ ο υ κ ά ς  κ α ί ο ί ’Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ α ι Μ α νο υσ ά κ η ς  ’Ιω ά ννη ς  
( δ ιε τ έ λ ε σ ε  ’Α ρ χ η γ ό ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  τό  1 9 4 2 —1 9 4 3 ) ,  
Β ο ύα ς ’Ιω ά ννη ς , Γ ια ν ν ό π ο υ λ ο ς  Π α ν α γ ιώ τ η ς , Κ α ρ κ ο υ -  
λ ια ς  Δ  η μ ή τ ρ ιο ς , Κ ω σ τ ο ϋ ρ ο ς  Ν ικ ό λ α ο ς , Δ ρ ελ ια ς  
Χ ρ η σ τ ό ς , Λ ιό ντα ς  Δ η μ ή τ ρ ιο ς , Κ ο ύ ρ τ ιο ς  ’Α ν τ ώ ν ιο ς ,  
Η α ν α γ ιω τ ά κ η ς  Ν ικ ό λ α ο ς , Π α π ιδ ά ς  Μ ά ρκ ο ς κ α ι π ο λ λ ο ί  
ά λλο ι.

0 ί  άνδρες τή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  ε /.α βον μ έρ ο ς  σε όλες  
τ ις  μ ά χ ε ς  π ο ύ  σ υνή φ θ η σ α ν σ τή  Β ό ρ ε ιο  ”Η π ε ιρ ο  κ α ί 
έ π α ν ε ιλ η μ μ έν ω ς  δ ιεκ ρ ίθ η σ α ν γ ια  τή ν  τ ό λ μ η  κ α ί τήν  
α νδρεία  τω ν . Κ α τ ά  τή  μ ά χ η  τ ο ν  Λ α μ π ό β ο υ  έ τ ρ α υ μ α 
τ  ίσ θ η σ α ν σοβ α ρώ ς ο ί α ν θ υ π α σ π ισ τ α ί τή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α 
κ ή ς  Ρ ά γ κ ο ς  Ά χ ι λ λ ε ύ ς ,  π ο υ  ύ π έσ τ η  δ ια μ π ερ ές  τρ α ύ μ α  
σ τή  δ εξ ιά  κ νή μ η  κ α ί τ ο ύ  ά π έκ ο ψ α ν  τό  π ό δ ι, Φ λω ρά κ η ς  
Λ ο υ κ ά ς , ό ό π ο ιο ς  κ α τέσ τη  επ ίσ η ς  α νά π η ρ ο ς  κ α ί ό 
ενω μ ο τά ρ χ η ς  Β ο ύ α ς  ’Ιω ά ννη ς .

Τ όν ’Ο κ τ ώ β ρ ιο ν  το ύ  1 9 1 4 , ό Ε λ λ η ν ικ ό ς  Σ τ ρ α τ ό ς  
π ρ ο ή λ α σ ε  εκ  νέο υ  κ α ί κ α τ έ λ α β ε  κ α ί π ά λ ιν  τή ν  Β ό ρ ειο ν  
Ή π ε ιρ ο ν .  ’Α λ λ ά  ο ί Σ ύ μ μ α χ ο ι μ έ  δ ια φ όρους δ ο λ ιχ ο δ ρ ο -  
μ ία ς , έ γκ α τ έ λ ε ιψ α ν  ε ις  τή ν  τ ύ χ η ν  τω ν  το ύς  Β ο ρ ε ιο η 
π ε ιρ ώ τ ες  κ α ί π α ρ εχ ώ ρ η σ α ν  τή ν  Έ λ λ η ν ικ ω τ ά τ η  κα ί 
μ α ρ τυ ρ ικ ή  α υτή  επ α ρ χ ία  εκ  νέο υ  σ τή ν  ’Α λ β α ν ία . Ή  
Ε λ λ ά ς  όμ ω ς ο υ δ έπ ο τε  π α ρ η τή θ η  τώ ν  ά να φ α ιρ έτω ν  
δ ικ α ιω μ ά τ ω ν  τη ς  ε π ί  τή ς  Β ο ρ είο υ  Ή π ε ιρ ο ν .

Ό  Σ π ό ρ ο ς  Σ π ν ρ ο μ ίλ ιο ς  έ γεννή θ η  σ τή  Χ ε ιμ ά ρ α  τό  
1 8 6 4 . Ε ις  η λ ικ ία ν  2 0  ετώ ν  κ α τ ε τ ά γ η  σ τή  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ,  
τ ή  π ρ ο τ ρ ο π ή  τ ο ύ  θ ε ίο υ  το υ  μ ο ιρ ά ρ χ ο υ  Ί ω ά ν ν ο υ  Σ π υ ρ ο -  
μ ίλ ιο υ . ’Α π ό γ ο ν ο ς  τ ο ΰ  ήρω ος τή ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Έ π α ν α -  
σ τά σ εω ς  σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ ο υ  Σ π ύ ρ ο υ  Μ η λ ιο ύ , δ ια τ ελ έ -  
σ α ντο ς ’Α ρ χ η γ ο ύ  τή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  τό  1 8 4 3 —1 8 4 4 ,  
η ύ δ ο κ ίμ η σ ε  σ το  Σ ώ μ α , δ ια κ ρ ιθ είς  γ ιά  τή ν  π ο λ ν μ ά -  
θ ειά  το υ , τ ις  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ έ ς  το υ  ικ α νό τη τες , τόν  
υψ η λό  π α τ ρ ιω τ ισ μ ό  το υ , τό  α π α ρ ά μ ιλ λ ο  θάρρος το υ  
κ α ί τό  ά νώ τερο  ήθος το ν . Τ 0 1 9 1 1  έ ξ ε λ ε γ η  π λ η ρ ε ξ ο ύ 
σ ιος τή ς  Α ν α θ ε ω ρ η τ ικ ή ς  Β ο υ λ ή ς  κ α ί α ρ γό τερ α  
β ο υ λ ευ τ ή ς  ’Ά ρ τ η ς  κ α ί π λ η ρ εξ ο ύ σ ιο ς  τή ς  Χ ε ιμ ά ρ α ς  στο  
Π α ν η π ε ιρ ω τ ικ ό  Σ υ νέδ ρ ιο  τ ο ύ  Δ  ε λ β εν ίο ν . Α π ε β ιω σ ε  
σ τά ς  ’Α θ ή να ς  τό  1 9 3 0 .

Σ τ ή  Β ό ρ ε ιο  ’Ή π ε ιρ ο  π ρ ο σ ή λθ ε  έθ ελο ντ ικ ώ ς  κ α ί 
έ π ο λ έ μ η σ ε  επ ίσ η ς  η ρ ω ικ ά  ό υ π ο σ τ ρ ά τ η γο ς  τή ς  Χ ω ρ ο 
φ υ λα κ ή ς  εν  α π ο σ τρ α τε ία  κ α ί τ έω ς  Γ εν ικ ό ς  Δ ιο ικ η τ ή ς  
Κ ρ ή τ η ς  κ . ’Α ν α σ τ ά σ ιο ς  Χ ο μ π ίτ η ς .

Ή  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή  επ α ν ή λθ ε  στή  Β ό ρ ε ιο  ’Ή π ε ιρ ο  κ α τά  
τό ν  π ό λ ε μ ο  τ ο ΰ  1 9 4 0 — 4 1 , ό π ό τ ε  π α ρ η κ ο λο ύ θ η σ ε  κ α ί 
π ά λ ιν  τόν  π ρ ο ελα ύ νο ντα  Σ τ ρ α τ ό  μ α ς , σ το ν  ό π ο ιο  
π α ρ έ α χ ε  π ο λ ύ τ ιμ η  συνδρομ ή  δ χ ι μ ό νο  ω ς Σ τ ρ α τ ο ν ο 
μ  ική  ' Υ π η ρ εσ ία , α λλά  κ α ί ώ ς β ο η θ η τ ικ ό  Σ ώ μ α , καθώ ς  
κ α ί .μ έ  τό  ευ έ λ ικ τ ο  Μ η χ α ν ο κ ίν η τ ο  Τ μ ή μ α  τ η ς , μ ο ν α 
δ ικ ό  ε ις  τό  ε ίδ ο ς  τ ο ν  τή ν  ε π ο χ ή  κ ε ίνη , π ο υ  π ροω θ ήθη  
τ α χ ύ τ α τ α  τό  π ρ ω ί τή ς  2 8 η ς  ’Ο κ τ ω β ρ ίο υ  1 9 4 0 , εφ θ α σ ε  
σ το  μ έ τ ω π ο  κ α ί κ α θ ’ δλο  τό  δ ιά σ τη μ α  τ ο ύ  π ο λ έ μ ο υ  
εξ υ π η ρ έτ η σ ε  τ ά  μ έ γ ισ τ α  τ ις  μ ε τ α φ ο ρ ές  κ α ί τ ις  ε π ικ ο ι
νω νίες  τ ο ύ  μ α χ ο μ έν ο υ  Σ τ ρ α τ ο ύ .

Γ ιά  τή ν  α σ τυ νό μ ευ σ η  τώ ν  έλ ενθ ερ ω θ έντω ν  εδ α φ ώ ν, 
ή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή , ίδρυσ ε άνά μ ία  Ά ν ω τ έ ρ α  Δ ιο ίκ η σ ι  
σ το  ’Α γν ρ ό κ α σ τ ρ ο  κ α ί σ τή ν  Κ ο ρ υ τ σ ά , ε ις  δε τήν  
υ π ό λ ο ιπ η  π ε ρ ιο χ ή  Υ π ο δ ιο ικ ή σ ε ις ,  Τ μ ή μ α τ α  κ α ί Σ τ α 
θμ ούς . Κ α ί έδ ω σ ε νέα  λ α μ π ρ ά  δ ε ίγ μ α τ α  π ε φ ω τ ισ μ έ 
νης δ ιο ικ ή σ εω ς , π ο λ ιτ ισ μ έν η ς  κ α ί χ ρ η σ τ ή ς  δ ια χ ε ιρ ί-  
σ εω ς τή ς  α σ τυ νο μ ικ ή ς  εξο υ σ ία ς  κ α ί ’ίσ η  μ ε τ α χ ε ιρ ι-  
σ εω ς ό λω ν  εν  γ έ ν ε ι τώ ν  π λ η θ υ σ μ ώ ν , Ε λ λ ή ν ω ν  κα ί 
’Α λ β α ν ώ ν , π ρ ά γ μ α  π ο ύ  π ρ ο εκ ά λ σ ε  εκ δ η λώ σ ε ις  
ευ γν ω μ ο σ ύ ν η ς  τώ ν  κ α τ ο ίκ ω ν , α νεξα ρ τή τω ς  φ υλή ς  
κ α ί θ ρ η σ κ εύμ α το ς .

’Α λ λ ά  γ ιά  τή ν  π ρ ο π α ρ α σ κ ευ ή  τώ ν Σ ω μ ά τ ω ν  
Α σ φ α λ ε ία ς  π ρ ο ς  π ό λ ε μ ο ν  υ π ό  το ύ  τ ό τ ε  υ φ υ π ο υ ρ γ ο ύ  
Κ . Μ α νια δ ά κ η , κ α ί τή ν  σ υ μ β ο λ ή ν  τ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  
ε ις  τό  Έ π ο ς  τ ο ύ  1 9 4 0 — 4 1  κ .λ .π .  θά α σ χ ο λ η θ ο ύ μ ε  σε  
Ά λλο σ η μ ε ίω μ α .
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Σ ε λ ί δ ε ς  Δ ό ξ  η ς

01 Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ι  

Π Ο Λ Ι Ο Ρ Κ Η Μ  Ε Ν Ο Ι

ΔΗΜΗΤΡΪΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
Δ η μ ά ρ χ ο υ  

Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου

Χίλια τραγούδια γράφτηκαν γιά  νά τραγουδή
σουν τή γαληνεμένη θάλασσα τού Μεσολογγίου 
ποΰ άγκαλιάζει μέσα της πολλούς καημούς, πολ
λές Ιδέες, πολλά αισθήματα.

Είναι ά π ’ τούς λίγους τόπους πού τράβηξαν τό 
ένδιαφέρον τής τέχνης, τού λόγου καί τής γραφί- 
δος. Μεγάλοι βάρδοι τού "Εθνους έδωσαν τής ψυ
χής των τό πύρωμα, γιά  νά ζωντανέψουν σέ χαρ
τί ή σέ πίνακα αύτά πού πίστεψε ό όπλός λαός 
γιά  τήν «ήρεμη θάλασσα, τήν πλατειά, τήν μεγά
λη».

Πραγματικά βρίσκει κάθε διαβάτης περαστικός 
στά νερά τής λιμνοθάλασσας νά καθρεφτίζωνται 
ψυχικά φτερουγίσματα τής ομορφότερης ζήσης 
τοϋ άνθρώπινου είναι.

"Αν ή τέχνη, ό λόγος καί ή πέννα βρήκαν τό δρό
μο γιά  νά δουλέψουν στά νερά τής λιμνοθάλασσας 
τοϋ Μεσολογγίου, τά παλληκάρια, οϊ σταυραετοϊ 
των ήρωϊκών αγώνων τοϋ "Εθνους, έγραψαν εκεί 
μέ τής λεβεντιάς των τήν ορμή, τίς πιο άθάνατες 
ήρωϊκές σελίδες τής μεγάλης άναστάσεως τοϋ Γέ
νους.

"Εχει τήν προσφορά της καί ή λιμνοθάλασσα στον 
αγώνα τής Ελευθερίας. "Εδωσε κι αύτή τό παρόν 
στο προσκλητήριο των ιερών τόπω ν τού "Εθνους 
πού δόξασαν τήν Πατρίδα καί δίδαξαν τούς λαούς 
καί τά έθνη.

Στά χρόνια τού ήρωϊσμού, Μεσολόγγι καί λι
μνοθάλασσα, έγιναν ταιριασμένες λέξεις πού μαζί 
δόθηκαν ατούς αιθέρες όλου τοϋ κόσμου γιά  νά 
θυμίζουν τής Ελληνικής ψυχής τό μεγαλούργημα.

Νά ήταν άραγε ταιριαστό ά π ’ τό Θεό, τήν ώρα 
τοϋ μεγάλου χαλασμού στο Μεσολόγγι, νά συμ-
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Τό Μεσολόγγι, τό όποιον φαίνεται είς τήν φωτογραφίαν κατά σχέδιον τής εποχής τής έπαναστάσεως, άπετέλει κατά 
τήν έποχήν έκείνην όνομαστόν πνευματικόν καί έμπορικόν κέντρον, έν συνεχεία δέ πολιτικόν καί στρατιωτικόν τής Δυτικής 
Στερεας 'Ελλάδος. Οϊ δύο πολιορκίες του καί ή ήρωική έξοδος των κατοίκων του τό έκαναν γνωστό είς όλον τόν κόσμο 
διότι διά τής θυσίας του έδειξε τήν θέλησιν τοΰ έλληνικοΰ λαοϋ νά ζήση έλεύθερος.

βολίση ή ήρεμη λιμνοθάλασσα τήν έπικράτησι γιά 
πάντα των μεγάλων άγαθών τής φυλής πού έφερε 
ό Ελληνισμός μέ τήν Θυσία εκείνη στο υπόδουλο 
Γένος;

Νά ήταν άραγε ταιριαστό άπ’ τή φύσι, τό βούρ- 
κωμα τοΰ ουράνιου θόλου, ποΰ έφτιαξε ό δαυλός 
τής θυσίας, εκείνη την ’Απριλιάτικη νύχτα, νά 
καθρεφτιστή στά ήρεμα νερά τής λιμνοθάλασσας 
γιά  νά στείλη τήν άντανάκλασι στις αυλές των 
μεγάλων καί νά τους π ή  ότι ή Ελλάδα μετά τον 
όποιον χαλασμό μιά μόνη δωρεά φέρνει, τήν γ α 
λήνη κΓ αυτή τή λένε Ελευθερία;

Νά ήταν άραγε στή σκέψι των άγωνιστών, νά 
ταιριάσουν έδώ στό Μεσολόγγι τή βροντή μέ τήν 
γαλήνη, τήν αντάρα μέ τήν ήρεμία, τήν καταστρο
φή μέ τήν δόξα, τήν θυσία μέ τήν ’Ελευθερία;

"Ο,τι καί νάταν, στή σύνταξι τής νίκης ή λιμνο
θάλασσα τού Μεσολογγίου έδωσε τήν προσφορά 
της, διαμάντι άτίμητο, γ ια  όλους τους αιώνες.

Καί ή προσφορά τής λιμνοθάλασσας λέγεται Βά- 
σιλάδι, λέγεται Κλείσοβα, λέγεται Ντολμάς, λέγε
ται Άντελικό.

Σ’ αυτούς τούς προμαχώνες, σ’ αύτές τίς μικρές 
νησίδες πάλεψαν λιονταρίσια ντόπιοι λεβέντες ψα
ράδες καί τσοπάνηδες ά π’ τοΰ Ζυγού τά πλάγια.

Είχε έπισημανθή άπό νωρίς, μπροστά άπ’ τό 
1820, ή στρατηγική σημασία τού Βασιλαδιού, μιας 
μικρής νησίδας πού βρίσκεται Ν. Δ. τοΰ Μεσολογ
γίου κι’ άπέναντι άπό τό ακρωτήριο του ’Αράξου.

Σάν τόπος άνεφοδιασμοϋ τής Δυτικής Στερεας καί 
τής ’Ηπείρου είχε μεγάλη σημασία γιά  τόν Πασσά 
τών Ίωαννίνων, όπως επίσης καί γ ιά  τό Μεσολόγ
γ ι καί τούς άγωνιστάς πού ήθελαν νά κρατήσουν 
τόν τόπον τούτον.

"Ετσι μέ άπόφασι τής «Διευθυντικής ’Επιτροπής» 
άνετέθη ή φρούρησι τού νησιού στό Μεσολογγίτη 
στρατηγό Σπύρο Πεταλούδη.

Ό  στρατηγός Πεταλούδης μάζεψε τά παλληκάρια 
του καί Ιγκατεστάθη στό Βασιλάδι κοντά στήν 
εκκλησία τού "Αϊ—Σώστη. ’Εκεί άγωνίστηκε καί 
κράτησε πολλές επιθέσεις τού εχθρικού στόλου. 
"Ετσι μπόρεσε τό Μεσολόγγι νά άνεφοδιάζεται άπό 
Ελληνικά καράβια, πού έφθαναν σταλμένο ά π ’ 
τό Μωρηά καί τά νησιά μέ τρόφιμα γιά  τούς πο- 
λιορκημένους άγωνιστάς. Τό Βασιλάδι έμεινε στήν 
Ιστορία σάν ό πιο σπουδαίος προμαχώνας στή 
λιμνοθάλασσα τού Μεσολογγίου.

Τής Κλείσοβας ή στρατηγική σημασία γιά  άνεφο- 
διασμό καί προάσπισι τής πόλεως ήταν φανερή 
όταν στή δεύτερη πολιορκία αί άπό θαλάσσης επι
θέσεις τών εχθρικών πλοίων έγιναν συχνές καί έντα- 
τικές. Δέν μπορούσε κανένας στρατός νά καταλάβη 
τό Μεσολόγγι ά π ’ τή στεριά, γιατί ή δύναμη τού 
«Φράχτη» ήταν γνωστή στούς Πασσάδες πού τό 
πολιορκούσαν.

"Ετσι ήρθε ή όρμάδα τού Ίμπραήμ μέ τούς 6.000 
πολεμιστές καί στάθηκε μακρυά στον Πατραϊκό
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κόλπο, στέλνοντας μέ πλοιάρια τον ώπλισμένο 
στρατό του στην Κλείσοβα. 

τΗταν οί μέρες τοΰ Ευαγγελισμού όταν τη φρου-

Οί κάτοικοι του Μεσολογγίου σύσσωμοι υποδέχονται 
τόν μεγάλο φιλέλληνα Λόρδο Βύρωνα κατά τήν άφιξίν του 
εις τήν μαρτυρικήν πόλιν όπου άφησε καί τήν τελευταίαν 
πνοήν του.

ρά τής νησίδας τής 'Αγίας Τριάδος στη μέση τής 
Κλείσοβας τη ζώνουν πολλά φουσάτα. Λίγοι ήσαν 
οί φρουροί αΰτοΰ τοΰ προμαχώνα. Ή  δύναμι τού 
μικρού ναΐσκου τής 'Αγίας Τριάδος ήταν μεγάλη. 
"Ολοι οί 137 πολεμισταί Μεσολογγϊτες δυναμωμέ- 
νοι άπ·ό το Ναό μετά άπό προσευχή, κράτησαν τη 
μεγάλη μπάρα. Αυτοί κατέκοψαν μέ τά σπαθιά 
τους μπροστινούς καί αλύγιστοι πολέμησαν ώς το 
τέλος. Μετά άπό μέρες πόλεμο, τους σώθηκαν φου- 
σέκια καί νερό καί τ ’ άπαρτο ταμπούρι τής Κλείσο
βας άφήνεται. "Ετσι ά π ’ όλες τίς πλευρές τό Μεσο
λόγγι ζώνεται στενά. Δέκα μέρες αργότερα άπο- 
φασίζεται νά γίνη ή μεγάλη θυσία.

Συνάζονται όλοι οί στρατηγοί μαζί μέ τό Δεσπότη 
τόν Ιωσήφ Ρωγών καί παίρνουν τήν άπόφασι. 
Στά στόματα όλων φέρεται ή λέξι «Έξοδος»!! Δέν 
άπόμεινε τίποτε πλέον παρά μόνον ό δρόμος τής 
θυσίας, ό δρόμος τού Θεού.

Άνάληψιν εις Ούρανούς ώνόμασαν οί ιστορικοί 
τό χαλασμό τού Μεσολογγίου, γιατί αμέσως κα
τόπιν αριθμούν τά χρόνια τής Ελευθερίας ή οποία 
εστάλη ώς άλλος Παράκλητος στην Ελλάδα.

Τά έπακολουθήσαντα γεγονότα είναι γνωστά. 
Οί άγωνισταί μέ τά γιαταγάνια καί τίς Πάλες, 
ρίχτηκαν στή φωτιά γιά  νά περάσουν τίς πυκνές 
φάλαγγες τών εχθρών. Καί πέρασαν! Δέν έχει ση
μασία άν πέρασαν λίγοι ή πολλοί. ’Εκείνη τήν 
ώρα διάβαινε ή άντριωσύνη τών Ελλήνων μαζί μέ 
τήν ’Ελευθερία.

Οί Μεσολογγϊτες νίκησαν, δέν παραδόθησαν. 
Ή λευτεριά τούς σκέπασε «έκεϊθε μέ τούς αδελφούς, 
εδώθε μέ τό Χάρο».

<1

<1

<1

37“ 1ΙΕΒΝΗΙ ΕΚΒΕΣΙΪ 
ΙΕΪΣλλΒΝΙΚΗΣ

ΕΙΙΜΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΙ52ΧΙΣ ΜΑΣ
ν α  ε π ι τ υ χ ώ μ ε ν :

• π ρ ο β ο λ η ν  τ ω ν  ε λ λ η ν ι κ ώ ν  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν
• π ρ α ω θ η α ι ν  τ ω ν  ε λ λ η νικών π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  
εις τ α ς  α γ ο ρ ά ς  τ ο υ  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ

• ν α  φ ε ρ ω μ ε ν  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή ν  ο λ ο υ  
τ ο υ  κ σ σ μ ο υ  κ ο ν τ ά  σ α ς

• τ ο  μ ε γ ι ο τ ο ν  οριον ε μ π ο ρ ι κ ο τ η τ ο ς .
κατα το 1971! συμμέτοχα· απο 40  χωράς

δυναμικοί αγοραστοί απο 15 χωράς 
30 □□□□□□ δαλ ύψος συναλλαγών 
1 500  0 0 0  είσοδοι επισκεπτών.

Δ Η Λ Ω Σ Α Τ Ε  Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν  Τ Η Ν  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Ν  Σ ΑΣ
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' Ε π ί κ α ι ρ ο ι  Σ τ ί χ ο ι

’Α ρ μ ε ς  δέ γ’ έοόμεΘα...

ΝΙΚΟΥ ΕΥΘ. ΤΑΜΠΟΥΡΗ 
'Υπομοιράρχου

«Ε — λλάς 'Ελλήνω ν Χ ριστιανώ ν».. .«’Εμπρός γιά τήν Πατρίδα» 

I — δού τό νέο μήνυμα πού θέρμανε μ’ έλπίδα 

Κ — αί φ ω ς τις παγωμένες μας καρδιές σάν ηλιαχτίδα

Ο — πω ς ό ήλιος πού σάν βγή χάνετ’ ή κ α τα ιγ ίδα__

Σ — άν άστρο βγήκες κ ι’ έλαμψες στοΰ μίσους τό/σκοτάδι 

I — δια σάν τάστρο τής Βηθλεέμ τό άγιο έκεϊνο βράδυ

Μ — άς έδειξες τον δρόμο· αυτόν, πού φέρνει στήν ομόνοια 

I — σως άν ήταν πιο άργά —ώ! Θλιβερή διχόνοια !

A — λοί μας! Θά γυρίζαμε στα μαύρα εκείνα χρόνια :

A — δέρφια μας θά σκότωναν τούς ίδιους άδερφούς!

Π — αιδιά τούς δύστυχους γονιούς.. .γονείς—ώ ϊμέ!-τούς γυιούς . 

Ρ — ιγώ ό δόλιος σύγκορμα, γιατί μια συμφορά

I — δια σάν κείνη άν έπεφτε .......................................................

Μά δλα πάνε π ιά :

Λ — υτρώθηκ’ ή Ε λλάδα  μας κάποια αυγή τ ’ ’Απρίλη 

I — δια δπως λυτρώθηκε τό πνεύμα άπό τήν ύλη 

Ο — ταν στή γή ήλθ’ ό Χριστός!.. .Καί τώρα στή φωνή σας 

πού μας καλεΐ προς τά ψηλά : Θά έλθουμε μαζί σας.

Υ — πόσχεση σάς δίνουμε* καί πώς —μέ τήν εύχή σας— 

έμεΐς οί Νέοι θά γίνουμε πολύ καλλίτεροι σας! !
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* Γ ΙΩ Ρ . ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΖ

242



Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΙ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΖΙΖ

243



9 10 η 12 13

Γ ε ω γ ρ α φ ί α

Σ Ι ποιά μέρη τής Γής 
κάνει τό μεγαλύτερο κρύο

Συμβαίνει μερικές ψαρές τό χειμώ
να νά λέμε χαρακτηριστικά δτι τό κρύα 
είναι «πολικό». ’Εννοούμε ότι έπικρατεί 
τόσο ψύχος, όσο καί στοάς πόλους τής. 
Γής. Κακώς όμως πιστεύουμε ότι ατούς 
πόλους τής Γής επικρατεί καί τό μεγα
λύτερο ψύχος. ΕΤναι γεγονός ότι στις 
παράλιες περιοχές τό κλίμα είναι σχε
τικά μαλακό, γιατί ή θάλασσα έπιδρά 
καί «σπάει> τό μεγάλο κρύο. Γι’ αύτό 
καί οϊ πιο χαμηλές θερμοκρασίες πα
ρατηρούνται σέ περιοχές που βρίσκον
ται μακρυά άπό τή θάλασσα. Στόν 
κόλπο τού Χοΰντσον, παραδείγματος 
χάρη, στάν Καναδά, τό χειμώΚια τό 
κρύο ψτάνει στους 33 βαθμούς Κελσίοσ 
κάτω άπό τό μηδέν. Στό Ίρκούτσκ τής 
Σιβηρίας, πού εΐναι μεσόγειος πόλη, 
ή θερμοκρασία κατεβαίνει στους 43 
βαθμούς κάτω άπό τό μηδέν. Τό μεγα
λύτερο όμως ψύχος έπικρατεί στό Βερ- 
χσγιάνσκ τής Σιβηρίας, όπου τό βαρό
μετρο συχνά τό χειμώνα δείχνει 53 βα
θμούς κάτω άπό τό μηδέν. Τέλος, έχει 
διαπιστωθή σέ μερικά σημεία τής γής 
ή τρομακτική χαμηλή θερμοκρασία τών 
—  70 βαθμών.
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Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ε Ο Ν  Υ Π ’ Α Ρ Ι Θ .  2 8

★  ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ κέδρος άναφέρεται 
στην ‘Αγία Γραφή πολλές φορές και θε
ωρείται σαν σύμβολο της χάριτος, τής 
εύρωστίας και τού κάλλευς.

ΣΟΦΑ Λ Ο Γ Ι Α

Γ ιά  τις ανναναβτροφϊς

Ο  Ό μοιος τον όμοιο κι ή κοπριά τδ
λάχανο.

Ο  Ό  ψτωχός βγαίνει πάντα ζημιωμέ
νος όταν κάνη μέ τον πλούσιο πα
ρέα.

Ο  Μ’ όποιον δάσκαλο καθήσης τέτοια: 
γράμματα θά μάθης.

Ο  Καλύτερα μονάχος παρά μέ κακή 
συντροψιά.

Ο  Πές μου ποιος σ’ έδειρε νά σού πώ  
πόσες έψοτγες.

Ο  "Αν τό κοράκι άκολοιΛής σέ ψόψισ 
θά σέ πάη.

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

J) Χωρίς άποτέλεσμα (έπιρ.) — Καθ’ 
όλοκληρίαν (θηλ.).

2) Έ χει αρχαιολογικήν άξίαν—Μόνο, 
χωρίς συντροφιά.

3) ’Εννοεί καί τήν καταγωγή—’Ανή
κουν σ’ ένα φύλο (δημ.).

4) Λεπτή κλωστή—Δέν ταιριάζουν— 
Άρθρον (άντισ.).

5) ΜετροΟν φιλμ—Δέν είναι πυκνά— 
παλαιά μονάς βάρους.

6) Τό έπ ίθετο ή ρωίδος τή ς Γαλλίας—Τό 
ίδιο μέ τό προηγούμενο—Έχει πολ
λά χρώματα.

7) Ποδοσφαιρικός όρος—Τήν χρησι
μοποιούσαν σέ άναπτήρες.

8) Εκτοξεύεται—’Αναφορική αντωνυ
μία (οΰδ. πληθ.)—Σύνδεσμος χρονι
κός.

9) Παρομοιάζει (άντισ.)—Ρίνισμα σι
δήρου—Τό 8 όριζοντίως γλ

10) ’Ανορθόγραφη μονάς—’Εσοχή— 
Σύνδεσμος ύποθετικός.

11) Έννοοϋν καί τούς ήλιθίους—Αύτά 
άπολογοϋνται.

12) Φαίνεται—'Ολοκληρωμένος.
13) Θεραπεία—Άποκρουστικά τήν όψιν.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1) Γυναικείο όνομα—Είναι πάντοτε οΐ 
πόλεμοι.

2) Βασίλισσα—Πόλις τοϋ ’Ιράκ.
3) Παλαιόν Ύπουργεΐον—Άθλημα μέ 

βάρη—Ό  καθένας:
4) Γυναικείο όνομα τής Ανατολής— 

Κύριος—’Εννοεί τήν άοριστίαν.
5) ’Επιδέξια—’Εννοεί καί τόν απόγονο.
6) . Θρεπτική τροφή—Μουσική σύνθε-

σις.
7) Κλωστή εις τήν δημοτικήν (άντιστ:) 

—Τόπος χιονοδρομιών στό Βέρμιο.
8) Ρήμα μισθώσεως—Γυμναστικόν πα

ράγγελμα.
9) Είναι τά ζυγά— Αρχαία πόλις τής 

κάτω ’Ιταλίας.
10) Σακκοϋλι εις τήν άρχαίαν—Ένα 

γνωστό Ίδρυμα—Πρόθεσις.
11) Φίλος εις τήν Γαλλικήν—Ψευδαί- 

σθησις—Ζφο εις τήν άρχαίαν.
12) Στενός δρόμος—Γνωστοί πληθυσμοί.
13) Υπάρχει καί πνευματική—’Απαραί

τητη στήν ζωή μας.
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"Εθιμα τής ’Ιαπωνίας

★  ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ δταν κανείς βέ
λη νά φανή εϋγενής καί καλοαναθρεμέ- 
μένος, πρέπει όταν τού προσφέρουν ένα 
φλστζάνι τσάι, να τό πιή σέ τρεις με
γάλες γουλιές καί μιά τελευταία μικρή!

★  ΤΟ ΝΑ ΑΝΤΕΧΗ κανείς στό πο- 
τό στην ’ I αττωνία θεωρείται μεγάλο 
προτέρημα! Γι’ αύτό όταν μιά έφημε- 
ρίδα γράψη πώς «ό κ. Τάδε έθεάθη 
χθες τό βράδυ σκνίπα στό μεθύσι», άν- 
τΐ να τον κακολογήσουν, άντίθετα τόν 
έπαινοΰν!

i t  ΣΤΟΥΣ μωαμεθανικούς ναούς, τά 
τζαμιά, υπάρχει στόν τοίχο μιά έσσχή 
ακριβώς στό μέγεθος ένός άνθρώπου, 
πού όνομάζεται «ιμιχράμπ». Στην έσοχή 
αύτή μπαίνει ό ιμάμης κατά τή διάρκεια 
τής λειτουργίας καί στέκεται όρθιος μέ 
τό πρόσωπο γυρισμένο πρός τήν πλευ
ρά τής ιερής πσλεως τών μωαμεθανών, 
τή Μέκκα, καί άπό έκεΐ κατευθύνει τή 
λειτουργία.

Τ a πιο παράξενα νομίσματα

Πολλοί πρωτόγονοι λαοί χρησιμοποί
ησαν —  μερικοί μάλιστα χρησιμοποιούν 
άκόμη καί σήμερα —  κατά καιρούς τά 
κοχύλια σάν νομίσματα. Στή Γουινέα 
π.χ. τής 'Αφρικής οί πρωτόγονοι χρη
σιμοποιούν ενα είδος κοχυλιού στις συν
αλλαγές τους. Στήν Πολυνησία, πάλι, 
ρόλο νομισμόπτων παίζουν τά δόντια δια
φόρων ζώων. Κάθε δόν
τι έχει όρισμένη άξια.
Κάθε δόντι άγριόχοι- 
ρου, λόγου χάρη, άξί- 
ζει όσο 200 δόντια 
σκύλου. Σέ πολλές πε
ριοχές τού Θιβέτ σάν 
νόμισμα χρησιμεύει τό 
τσάι. Πριν άπό λίγα 
χρόνια έξ άλλου σέ β
ρισμένα μέρη τής ’Ασί
ας οί άντολλαγές γ ί
νονταν μέ κομμάτια ά- 
> 0 Π Ί θ ΰ  πού χρησίμευαν 
γιά νόμισμα. Τά πιό περίεργα όμως 
«νομίσματα» είναι αύτά πού χρησιμο
ποιούν οί κάτοικοι τού νησιού Γιάτς τού 
Ειρηνικού. Τά «νομίσματα» αυτά είναι 
μεγάλες πέτρες στρογγυλές μέ μιά τρύ
πα στή μέση, σάν μυλόπετρες. "Οποιος 
έχει δέκα ή είκοσι τέτοιες πέτρες θεω
ρείται πάμπλουτος.

i f  ΣΤΟΝ κινηματογράφο, ένός λε
πτού προβολή άντιστοιχεί μέ ταινία μή
κους 27 περίπου μέτρων. Συνεπώς μιά 
ταινία μέσης διαρκείας έχει μήκος δυό- 
μισυ περίπου χιλιόμετρα.

i f  ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ γεράση καί 
δέν μπορεί νά πετάξη, χώνεται σέ μιά 

σπηλιά καί έκεί τού 
φέρνουν τροφή τά άλλα 
κοράκια. Εύκολα έξη- 
μερώνεται, ζεΐ ήσυχα 
καί πρόϋλιμα κοντά 
στόν άνθρωπο καί μι

μείται τις φωνές άλλων πουλιών, άκό- 
μα καί τού άνθρώπου.

i f  Σ ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟ τόν κόσμο ύπάρ- 
χουν πάνω άπό 10.000 είδη μήλων.

i f  ΥΠΑΡΧΟΥΝ σ’ όλάκληρο τόν κό
σμο 105 περίπου είδη μενεξέδων.

i f  Η ΑΠΟΝΟΜΗ τού περίφημου βρα- 
βείου «Νάμπελ» άρχισε τό 1901.

i f  ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΤΟ λυρικό θέατρο 
«Μετροπάλιταν Ό περα» τής Νέας Ύ- 
όρκης χτίστηκε τό 1883.

i f  ΣΤΟΥΣ βυζαντινούς χρόνους οί 
πολίτες ήταν ύποχρεωμένοι διά νόμου, νά 
παρέχουν φιλοξενία (κατάλυμα καί τρο
φή) σ ’ όποιονδήπστε κρατικό ύπάλλη- 
λο. Ή  διά νόμου ύποχρέωση αυτή όνο- 
μαζάταν «μητάτον».

i f  ΤΟ ΠΡΩΤΟ νηπιαγωγείο λειτούρ
γησε τό 1907 στό Λονδίνο.

i f  ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ κατασκευάστηκε 
ένα περίεργο πιάνο. Ό  ήχος του δέν θά 
άκούγεται άπό κανέναν άλλον παρά μό
νο άπό έκείνσν πού παίζει. Αύτό έγινε 
γιά νά μήν ένοχλούνται οί... γείτονες.

D v i z o u n n
ΣΤΑΔΙΟΥ 4 8  ( ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ) ΤΗ Λ. 3 1 8 - 2 3 9  
ΣΤΑΔΙΟΥ 3 9  (ΣΤΟΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ) Τ Η Λ  31 Ο 3 5 7  
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 (ΣΤΟΑ ΑΘΗΝΩΝ )

Α Θ Η Ν Α  I
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—Ό  άλλοδαπός κ. PAUL FALKEN- 
ROTH έξέφρασεν έγγραφος συγχαρη
τήρια πρός τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας 
Χωροφυλακής Τουρισμού διά τήν εύγενή 
συμπεριφοράν καί εϋστοχον καί ταχεΐαν 
ένέργειαν πρός άνεύρεσιν τής φωτογρα
φικής του μηχανής (ήν έγκατέλειψε 
έντός λεωφορείου κατά τήν έξ ’Αθηνών 
πρός Κόρινθον μετάβασίν του) παρά 
τοΟ άγγλομαθοϋς Χωροφύλακος κ. Νι
κολάου Καραμπάτσου δστις, καί τήν 
παρέδωσεν ίδιοχείρως εις τούτον είς 
τό έν Κορίνθω ΞενοδοχεΙον, είς δ τού 
έξησφάλισε δωμάτιον διά τήν διαμονήν 
του.

—Έξεφράσθησαν εύχαριστίαι παρά 
τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αθηνών (Διεύθυν- 
σις Χριστιανικής ’Αλληλεγγύης) πρός 
τήν Δ.Χ. Πειραιώς διά συνεισφοράν 
τών άνδρών αυτής είς τόν «Έρανον 
τής ’Αγάπης», ποσού (1.330) δραχμών.

—Διά τόν αύτόν λόγον έξεφράσθησαν 
εύχαριστίαι πρός τήν Α.Δ.Χ. ’Ανατολι
κής Μακεδονίας παρά τής αύτής ώς άνω 
'Υπηρεσίας.

—Ή  Νομαρχία ’Αρκαδίας έκφράζει 
άκραν ίκανοποίησιν καί θερμά συγχα 
ρητήρια πρός τόν Διοικητήν τής Δ.Χ. 
’Αρκαδίας διά τήν έγκαιρον, πρόθυμον 
καί ένεργόν συμμετοχήν τών όργάνων 
του πρός περίθαλψιν καί διάσωσιν τών 
πληγέντων έσχάτως έκ πλημμυρών καί 
χιονοπτώσεων κατοίκων Τεγέας καί Ά - 
στρους. Αγίου Άνδρέου κ.λ.π. τής 
περιοχής της.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ύπό τών σ ινελθόντων προσφάτως 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων έτησίας κρί- 
σεως ’Αξιωματικών έκρίθησαν άποστρα- 
τευτέοι οϊ κάτωθι:

Ταξίαρχοι: I.Ρίζας, Κ. Θεοδωρόπουλος 
καί Κ. Μωραίτης.

Συνταγματάρχαι: Δ. Κώσταινας, ©. 
Κουτίβας, Δ. ’Ανδρέου, Ν. Μπαφατάκης, 
Ν. Άντωνόπουλος καί Α. Άλειφερό-

πουλος.
Άντισυνταγματάρχαι: I. Ψικάκος, Ε. 

Πεδιώτης, Β. Πεντόβολος, Γ. Τσεβάς, 
Λ. ’Αλεξίου., Γ. Ντούνας καί Μ. Ρου
μελιώτης.

Ταγματάρχαι: Δ. Νικολοδήμος καί 
I. Κοντογιώργος καί ό 'Υπομοίραρχος 
1. Φούσιας.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Πρός πλήρωσιν τών δημιουργηθέντων 
κενών έκ τών γενομένων ύπό τών 'Υπη
ρεσιακών Συμβουλίων άποστρατειών 
προάγονται οί κάτωθι ’Αξιωματικοί:

Είς τόν βαθμόν τού Ταξιάρχου οί 
ΣυνταγίΜ· :άρχαι: Π. Κωνσταντακόπου- 
λος, Κ. Καραμπάτσος καί Κ. Άλεξόπου- 
λος.

Είς τόν βαθμόν τού Συνταγματάρχου 
οί ’Αντισυνταγματάρχαι: Ε. Πετσαλάς, 
Β. Ντελόπουλος, Α. Παπαναστασίου, 
Ν. Γεωργακαράκος, Γ. Μπρούσαλης, 
Γ. Παπαγεωργίου, Σ. Χαρϊτος, Κ. Κο- 
μνηνέας καί Ε. Κακκαβάς.

Εις τόν βαθμόν τού Άντισυνταγμα- 
τάρχου οί Ταγματάρχαι: Ν. Δρούλιας, 
Κ. Σμαριανάκης, Μ. Κορμός, I. Χαϊδε
μένος, Γ. Κοκκινάκης, Π. Μαθιουδάκης, 
I. Παπασπύρου, I. Ξηράκης, Α. Δρεμπέ- 
λας, Ν. Τσιρώνης, Κ. Τσιάμης, Ν. Ροΰσ- 
σος, I. Φωτόπουλος, Π. Προκοπής, 
Ε. Νταουντάκης καί Δ. Άσπετάκης.

Είς τόν βαθμόν τού Ταγματάρχου οί 
Μοίραρχοι: Η. Σπυρόπουλος, Κ. Πη- 
λιχός, Η. Θεοδωρακόπουλος, Γ. Κατσα- 
ρής, Π. Κολοβός, Δ. Φαράντος, Α. Κα- 
ραυγουστής, I. Βασιλάκης, Δ. Γιαννού- 
λης, Γ. Άγγελόπουλος, Η. Γιάνναρος, 
Δ. Άσημακόπουλος, Ν. Τσαρπόπουλος, 
X. ’Ελευθερίου, Ε. Κάλλιας, X. Κατσί- 
ρης καί Ν. Δαφνάς.

Είς τόν βαθμόν τού Μοιράρχου οί 
Υπομοίραρχοι: Σ. Γιαννακόπουλος, Σ. 
Άθανασόπουλος, Α. Μπαμπαίτης, Δ. 
Άναστόπουλος, Σ. Κούστάς, Κ. Μπου- 
γάτσος, Π. Τσώλης, Α. Φούσκης, I. Με-

νεδιάτης, Κ. Βασιλάκης, Γ. Δεκής, Η. 
Φωτόπουλος, Ν. Μανιατάκης, Σ. Γογ- 
γάκης, Λ. Βολοτόπουλος, Ε. Ταξιάρχου, 
Κ. Παπαδογιάννης καί Β. Λαμπρόπου- 
λος.

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΟΣ ΤΗΣ 
Δ . Χ .  ΑΜΦΙΣΣΗΣ

Είς τό άμφιθέατρον τού Γυμνασίου 
Άμφίσσης έγένετο ή βράβευσις τού κα
λυτέρου Χωροφύλακος τής Διόικήσεως, 
παρουσία έκπροσώπων τών τοπικών άρ- 
χών, τού Άνωτέρου Διοικητοΰ Χωροφυ
λακής Στερεας Ελλάδος Συνταγματάρ
χου κ. Νικολάου Άντωνοπούλου, τών 
Διοικητών ’Αξιωματικών, άντιπροσω- 
πείας άνδρών τής έδρας τής 
Διόικήσεως, προΰπηρετησάντων εις τήν 
Χωροφυλακήν κατοίκων ίής περιοχής, 
έκπροσώπων τού 'Ομίλου Φίλων Χωρο
φυλακής Φωκίδος καί πλήθους κόσμου.

Κατά τήν διάρκειαν τής τελετής 
ώμίλησαν ό Διοικητής Διόικήσεως Τα
γματάρχης κ. Δημήτριος Χρονόπουλος 
καί ό κ. Νομάρχης, μεθ’ δ ηύχαρίστησε 
διά βραχέων ό τιμηθείς Χωροιρύλαξ τού 
’Ελέγχου Διαβατηρίων ’Ιτέας Νικόλαος.

Τήν 3-3-1972 έληξεν τό πραγματοποιηθέν είς τήν Μηχανογραφικήν 'Υπηρε
σίαν τού ‘Αρχηγείου ειδικόν έπιμορφωτικόν σεμινάριον (24) Άνωτέρων ’Αξιωμα
τικών, 'Υποδιοικητών Άνωτέρων Διοικήσεων καί Διοικητών Διοικήσεων Χωρο
φυλακής.

Είς τούτο άνεπτύχθησαν θέματα Διόικήσεως, Όργανώσεως, Προγραμματι
σμού, ’Επιτελικής Τεχνικής, Δημοσίων Σχέσεων καί Τουρισμού άπό Αξιωματι
κούς τού Στρατού, τής Χωροφυλακής καί διακεκριμένων έπιστημόνων ώς ό 'Υφυ
πουργός ’Εξωτερικών κ. Τσάκωνας, ό Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων κ. Ζομπα- 
νάκης κ. ά.

Σκοπός τών Σεμιναρίων τούτων είναι ή ένημέρωσις τών στελεχών τού Σώμα
τος έπί θεμάτων έξελίξεως τής Διόικήσεως καί προόδου τού Αστυνομικού έπαγ- 
γέλματος. Τά δέ άποτελέσματα τούτων έκ τής μέχρι τούδε λειτουργίας των υπήρ
ξαν πράγματι έντυπωσιακά.
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Σιδέρης. Έν συνεχεία έλαβε χώραν δε- 
ξίωβις τών προσκεκλημένων. Ή  έκδή- 
λωσις αύτή, έπ’ ευκαιρία τής όποιας οί 
όμιληταί άνεφέρθησαν εις τό έργον καί 
τάς θυσίας τοϋ Σώματος πρός παγίωσιν 
τής τάξεως καί τήν έξυπηρέτησιν τών 
πολιτών, άνεμεταδόθη ύπό τοϋ Ρ]Σ Φω- 
κίδος, άπετέλεσε δέ ευκαιρίαν έκφρά- 
σεως εΰμενεστάτων σχολίων παρά τής 
κοινής γνώμης καί προβολής τοϋ Σώ
ματος.

ΧΟΡΟΣΠΕΡΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ιδιαιτέραν έπιτυχίαν έσημείωσεν ή 
έφετεινή χοροεσπερίς ’Αξιωματικών Χω
ροφυλακής ήτις ώργανώθη μερίμνη 
τής Δ]νσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 
Αύτη έλαβε χώραν τήν 12-2-1972 εις 
καταλλήλως διακοσμηθεΐσαν αίθουσαν 
τοϋ Ξενοδοχείου «ΝΕΦΕΛΗ» Πανορά
ματος Θεσσαλονίκης, παρουσία έκπρο- 
σώπων τών τοπικών άρχών, πλείστων 
άξιωματικών Χωροφυλακής τής Διευθύν- 
σεως καί τής έδρας τής Α.Δ.Χ. Κεντρι
κής Μακεδονίας, έτέρων έκλεκτών προ
σωπικοτήτων καί παραγόντων τής συμ- 
πρωτευούσης. Είς τό πλουσιώτατον καί 
άρτιώτατον πρόγραμμα μετέσχον ό κ. Στ. 
Γραμματικόπουλος, τά ντουέτα Μοσχονδ 
—Ρωσιάδη καί αδελφών Τζαβαράκια, 
ή τραγουδίστρια Νάγια Τρώνη καί άλλοι 
έκλεκτοί καλλιτέχναι, οί όποιοι κατε- 
χειροκροτήθησαν διά τήν πολύτιμον 
συμβολήν των είς τήν έπιτυχίαν τοϋ 
προγράμματος. Ή  όλη έκδήλωσις έστέ- 
φθη υπό πλήρους έπιτυχίας καί έσχολιά- 
σθη μέ ευμενή σχόλια ύπέρ τοϋ Σώμα
τος ύπό τής κοινής γνώμης καί τοϋ τοπι
κού τύπου.

ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩ
ΓΗΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ό  Διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονι 
κης Άντισυνταγματάρχης Άγγελος Με- 
ταλληνός έν τφ πλαισίω τής άναληφθεί- 
σης προσπάθειας πρός κυκλοφοριακήν 
διαπαιδαγώγησιν τής μαθητιώσης νεο
λαίας τήν 22-2-1972 καί τήν 25-2-1972 
έπραγματοποίησεν είδικάς εις Θεσσα
λονίκην όμιλίας διά τούς διδασκάλους 
A'., Β'. καί Ε'. ’Εκπαιδευτικών περιφε
ρειών Θεσσαλονίκης. Είς τάς όμιλίας 
του, έπεσήμανε τούς κινδύνους, τά αίτια 
καί τάς δυσμενείς έπί τής κοινωνίας 
έπιπτώσεις έκ τών αύξανομένατν προβλη
μάτων τής όδικής κυκλοφορίας, θεωρή- 
σας μονίμως ύπαίτιον τής καταστάσεως 
αύτής τόν «άνθρωπο’ν». Έτόνισε δέ 
Ιδιαιτέρως τήν άναγκαιότητα τής κυκλο- 
φοριακής διαπαιδαγωγήσεως τών μα
θητών κυρίως άλλά τοϋ κοινωνικού έν 
γένει συνόλου.

Επίσης είδικαί μεθοδικοί διδασκαλίαι, 
ε ίς! έφαρμογήν τοϋ ώς άνω προγράμμα
τος, έγένοντο ύπό ’Αξιωματικών τής 
Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας τής Δ]νσεως 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης πρός μαθη- 
ιάς τών 34ου, 36ου καί 44ου Δημοτικών 
Σχολείων Θεσσαλονίκης είς τούς όποι
ους άνέλυσαν τά προβλήματα, τόν τρό
πον καί τούς κανόνας τούς όποιους όφεί- 
λουν νά άκολουθοΰν όταν είναι πεζοί 
(δρομολόγιον—βάδισμα—σημεία διαβά- 
σεως — σηματοδόται—πέρασμα δρόμου 
κ·λ.π.) καί διένειμον ειδικά εικονογρα
φημένα έντυπα πρός καλυτέραν διαφώ- 
τ σ ί: τωνί

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΞΟΡΜΗΙΙΣ
Μέ Ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν χαιρετί- 

ζομεν έν έξαιρετικής σημασίας καί σπου- 
δαιότητος γεγονός, ούχί σύνηθες είς τά 
χρονικά τής Χωροφυλακής. Πρόκειται 
διά μίαν «έ π ί σ κ ε ψ ι ν» τήν όποιαν 
έπραγματοποίησεν έσχάτως ό ’Αρχιμαν
δρίτης—Μοίραρχος τοϋ Σώματος κ. ’Αμ
βρόσιος Λενής είς τούς παραμεθορίους 
Σταθμούς Χωροφυλακής τής Δ.Χ. "Εβρου.

’Αντικειμενικός σκοπός τής έπισκέ- 
ψεως—έξορμήσεω^ αύτής ήτο ή τόνωσις 
τοϋ ήθικοϋ φρονήματος τών έκεΐ ύπηρε- 
τούντων άνδρών καί ή ΐδρυσις «Β ι β λ ι- 
ο θ ή κ η ς» πρός πνευματικήν τροφο
δοσίαν αυτών.

Ειδικόν πρός τοΰτο πρόγραμμα περιο
δείας έξεπονήθη είς κοινήν έν Άλεξαν- 
δρουπόλει σύσκεψιν τών άρμοδίων παρα
γόντων. Έπραγματοποιήθη δέ μέ ιδιαι
τέραν έπιτυχίαν παρά τάς δυσχερεστά- 
τας καιρικός συνθήκας αΐ όποΐαι έπεκρά- 
τουν κατά τήν περιοδείαν. Συμφώνως πρός 
τό πρόγραμμα, έγένετο έπίσκεψις είς 
όλους τούς Σταθμούς Χωροφυλακής τής 
Δ.Χ. Έβρου, οί όποιοι συμπεριελήφθη- 
σαν είς τό πρόγραμμα έπισκέψεως, καί 
προσεφέρθησαν είς έκαστον Σταθμόν 
(31) τριάκοντα καί είς τόμοι βιβλίων 
έκλεκτών πρός ίδρυσιν βιβλιοθήκης, 
άφοΰ προηγήθη βραχεία προσφώνησις 
τοϋ ίερέως πρός τούς άνδρας αυτών καί 
προσφορά ποτοϋ μετά γλυκισμάτων.

Είς τάς Υπηρεσίας Χωροφυλακής τών 
πόλεων Άλεξανδρουπόλεως, Διδυμοτεί
χου, Όρεστιάδος, Σουφλίου καί Κομο
τηνής, έδωρήθη άνά είς (1) τόμος Και
νής Διαθήκης μεθ’ έρμηνείας.

Εύρισκόμεθα λοιπόν είς τήν εύχάρι- 
στον θέσιν νά άναφέρωμεν ότι λειτουρ
γεί ήδη « Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η »  είς εί
κοσι (20) παραμεθορίους Σταθμούς καί

Τμήματα Χωροφυλακής τής Δ.Χ. Έβρου.
Κατά τήν διάρκειαν τής πνευματικής 

αύτής έξορμήσεως έγένοντο καί δύο (2) 
όμιλίαι, λίαν έπιτυχεΐς, παρουσία έκπρο- 
σώπων τών τοπικών ’Αρχών καί άνδρών 
τών οικείων 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής. 
Ή  πρώτη έγένετο είς Άλεξανδρούπολιν 
(θέμα: Ή  μεγάλη Κατάκτησις) καί ή δευ- 
τέρα τοιαύτη είς Όρεστιάδα (θέμα: Τί 
γίνεται πίσω άπό τό Παραπέτασμα).

Βεβαίως ή όλη έπιτυχία τών ένεργειών 
τής έξοχου αύτής έκδηλώσεως όφείλεται 
κυρίως είς τό ειλικρινές ένδιαφέρον, 
τήν συμβολήν καί τήν συμπαράστασιν 
πρός τό έργον τοϋ ίερέως Χωροφυλακής 
τών, εύγενεϊ τή άμίλλη, συμμερισθέντων 
τήν εύθύνην αύτήν κ. Σόλωνος Βούλγαρη, 
Συνταγματάρχου, Άνωτέρου Διοικητοϋ 
Χωροφυλακής Θράκης,, κ. Νικολάου 
Άσημακοπούλου, Ταγματάρχου, Διοικη- 
τοϋ Δ.Χ. Έβρου καί τοϋ κ. Εύστ. Κυρια- 
κουλάκου, Μοιράρχου, Διοικητοϋ Υ.Χ. 
Όρεστιάδος.

’Ιδιαιτέρας έπίσης μνείας άξιον τυγχά
νει τό άμέριστον ένδιαφέρον καί ή ύλική 
ένίσχυσις τών 'Ομίλων Φίλων Χωροφυ
λακής Λεκανοπεδίου ’Αττικής πού άπε- 
τέλεσαν τόν βασικόν συντελεστήν ύλο- 
ποιήσεως τής έπιθυμίας πρός ίδρυσιν 
τών έν λόγω βιβλιοθηκών.

Δραττόμεθα τής εύκαιρίας αύτής όπως 
έκφράσωμεν άπό τών στηλών τοϋ περιο
δικού μας τήν ιδιαιτέραν χαράν καί ίκα- 
νοποίησίν μας πρός όλους τούς συντε- 
λεστάς τής πρωτοτύπου αύτής πνευμα
τικής πρωτοβουλίας καί δή πρός τά μέλη 
τών 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής πε
ριοχής ’Αττικής καί τόν Καθηγητήν 
Πανεπιστημίου κ. ’Εμμανουήλ Βουζίκαν 
όστις προσέφερεν εύγενώς πρός τοϋτο 
(35) τριάκοντα πέντε τόμους Καινής 
Διαθήκης.

Τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής είς τήν προσπάθειαν έπανδρώσεως τών 'Υπη
ρεσιών Τροχαίας δι’ ειδικευμένων όργάνων, ικανών νά άνταποκριθοϋν πλήρως 
καί άποτελεσματικώς είς τήν αλματώδη αΰξησιν τής τροχαίας κινήσεως καί τό 
ώς έκ τούτου δημιουργούμενον όξύ κυκλοφοριακόν πρόβλημα διοργανώνει συνεχή 
σεμινάρια έπιμορφώσεως άπό τά όποια άποφοιτοϋν στελέχη ικανά καί πλήρως 
κατηρτισμένα είς τά προβλήματα τής Τροχαίας. "Εν. τοιοϋτον μικτόν σεμινάριον 
έξ ύπαξιωματικών τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων έληξεν τήν 
6ην Μαρτίου 1972, είς ειδικήν δέ τελετήν είς τήν Σχολήν 'Οπλιτών Χωροφυλακής 
ό Διοικητής τής Σχολής Ταξίαρχος κ. Βλάχος άπένειμε τά πτυχία είς τούς άποφοι- 
τήσαντας καί ήύχήθη είς αύτούς καλήν έπιτυχίαν είς τό έργον των. Είς τήν φωτο
γραφίαν ό Ταξίαρχος κ. Βλάχος κατά τήν άπονομήν τών πτυχίων.
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φρασις κ. Ίωάννου Τρύπη, Μοιράρχου) 
—Ή  Μεγαλοβδόμαδα, Πρεσβυτέρου κ.

II

Παναγιώτου Παυλή «Η.Π.Α.»
—Κουβεντοϋλες«Ό καλύτερος τού 1972» 

(Χρονογράφημα) κ. Μηνά Λαμπρινίδη, 
Δημοσιογράφου.

—Εις τήν Δόξα, Ποίημα, κ. Γεωργίου 
Σειστάκη, Άνθ]στοϋ.

—Τό έμβλημα τής νύμφης τοϋ Θερμαϊκού. 
«Ό Λευκός Πύργος» κ. Φιλοποίμενος 
Τερζή, Ταγματάρχου Χοιρ]κής.

—Ελληνική Χωροφυλακή, σκηνοθέτης 
τής έξωτερικής είκόνος των τουριστι
κών καλλιτεχνικών έκδηλώσεων, κ. 
Γ.Δ. Μαλλούχου, Δημοσιογράφου.

Λ Η Ψ Ι Σ  Ε Ν Τ Υ Π Ω Ν

Έλήφθησαν τά κάτωθι βιβλία, περιοδι
κά, έφημερίδες κ.λ.π.
—ΦΘΙΩΤΙΣ (Ιστορική έπισκόπησις) κ. 

Χρ. I. Καραχάλιου, ’Αντ]ρχου έ. ά.
—ΕΚΚΛΗΣΙΑ
—ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΦΩΣ (Χανίων) 
—ΜΕΛΛΟΝ (Κεφαλληνίας ’Ιθάκης) 
—ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (Λαμίας)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ 
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έωρτάσθη καί έφέτος μέ μεγαλοπρέ
πειαν ή έπέτειος τής άπελευθερώσεως 
τών Ίωαννίνων από τόϋ Τουρκικού ζυγού.

ΐιαρέστησαν: ’Εκπρόσωποι τής ’Εθνι
κής Κυβερνήσεως, ό χοροστατήσας Μη
τροπολίτης Ίωαννίνων κ. Σεραφείμ, ό 
'Υφυπουργός—περιφερειακός Διοικητής 
Ηπείρου κ. Πέτρος Κωτσέλης, ό ’Αρ
χηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος 
κ. Χρήστος Καραβίτης, ό ’Ανώτερος

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι

—Τό χθές καί σήμερον τής Χωρ]κής ('Υπό 
τό πρίσμα τής αναδημιουργίας) κ. Γεωρ- 
γίου Μπρεδάκη. δικηγόρου—δημοσιο
γράφου. Δημάρχου Χανίων.
Γυναίκες τού Είκοσιένα Κας Μαίρης 
Βενούκα υπαλλήλου ’Αρχηγείου Στρα
τού.

—Έπιχείρησις διασώσεως, κ. Περικλεούς 
Πετροπούλου, Μοιράρχου. ·

—Ευγένιος Βούλγαρης, κ. Παναγ. Σερέτη, 
’Ανθυπομοιράρχου.

—Στις φλόγες τών Δούλων, ποίημα κ.λ.π. 
κ. Νικ. Καλογεράκη, φοιτητοΰ, Δοκ. 
Ύπεν]ρχου.

—'Ολοκαύτωμα τού Νυμφαίου—Φλωρί- 
νης κ. Άχιλλέως Τσιαμπαλή, Ύπομ] 
ΡΧου.

—Ή  Διεθνής ’Αστυνομία τού ΝΑΤΟ (μετά- 
φρασις), δίδος Κων]νας Μπούτρη Πο- 
λιτ. Υπαλλήλου Χωρ]κής.

Διοικητής Χωροφυλακής ’Ηπείρου Συν
ταγματάρχης ’Αντώνιος Λαγοπάτης μετά 
τών Διοικητών ’Αξιωματικών καί έτέ- 
ρων άνδρών τής Διοικήσεώς του, έκπρό- 
σωποι πασών τών τοπικών άρχών, ή 
φοιτητιώσα καί μαθητιώσα νεολαία καί 
πλήθος κόσμου.

Μετά τήν δοξολογίαν έλαβε 
χώραν λαμπρά καί έπιβλητική στρατιω
τική παρέλασις εις ήν μετέσχεν λίαν 
έπιτυχώς τμήμα άνδρών Χωροφυλακής 
(Μηχανοκίνητον καί πεζοί) καί όμάς 
τροχονόμων τής Α.Δ.Χ. Ηπείρου οίτινες 
καί κατεχειροκροτήθησαν ύπό τού με- 
τασχόντος εις τόν έορτασμόν κοινού.

—Έφόδιον άναγκαιότατον (ματιές στήν 
έποχή μας), — Άρχιμ]του ’Αμβρο
σίου Λενή, Μοιράρχου—Ίεροκήρυκος 
Χωροφυλακής.

—Χρυσοϋν Ίωβηλαΐον Άρχιερωσύνης
«Άθηναγόρας ό Α'» ό Πατριάρχης τού 

Αίώνος κ. Στεφάνου Πάνου—Λιππιώτη, 
Δημοσιογράφου.

—’Ιατρικά παράπονα κ. ’Αναστασίου Έμ- 
μανουηλίδου—Μοιράρχου Ειδικού Πα
θολόγου, Δρος Παν]μίου ’Αθηνών.

—Ή  Έλληνίδα καί ή ποίησις κ. Μυρσί
νης Παν. Καραμπασιάδου.

—Νίκος Μουσχουντής (14χρονο μνημό
συνο) κ. Χρίστου Οίκονομοπούλου 
Άντ]ρχου Χωρ]κής έ.ά.— καί

—Πίσω άπό τό Παραπέτασμα «Λίγα λόγια 
γιά τή ζωή στις κομμουνιστικές χώρες» 
(τού ίδιου).

—Ελληνικοί Τοπονυμίαι έν Ήνωμέναις 
Πολιτείαις ’Αμερικής (1600—1700) Ε 
λένης καί Ίωάννου Σφοντούρη (μετά-

Έκυκλοφόρησεν έσχάτως τό βιβλίον 
τού κ. Χρ. I. Καραχάλιου «ΦΘΙΩΤΙΣ» 
(σελ. 52), Άντ]ρχου Χωρ]κής έ.ά., συγ- 
γραφέως, διευθυντοΰ έφημερίδος «Τά 
νέα τής Ηλιουπόλεως». Πρόκειται περί 
μιας έπιμελημένης έκδόσεως έπί χάρτου 
έκλεκτοΰ.

Διαιρείται εις δύο μέρη τών όποιων 
προτάσσεται ωραίος πρόλογος. Ή  γλώσ
σα του είναι απλή καί κατανοητή. ’Απο
τελεί μίαν ιστορικήν έπισκόπησιν τών λα- 
βόντων χώραν γεγονότων εις τήν ύπό 
μελέτην περιοχήν (Α' μέρος), καί περι
γραφήν τοϋ ρουμελιώτικου χαρακτήρος, 
τών συγγραφέων, λογοτεχνών, συλλόγων, 
κ.λ.π. (Β\ μέρος).

Οί έπιθυμούντες τήν προμήθειαν τού
του, δύνανται νά άπευθύνωνται εις τό βι- 
βλιοπωλεϊον Όδ. Τσώνη, Δώρου 10, 
'Ομόνοια (Τηλ. 546 -436).
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Y O U T H
THE T R E A S U R E  OF OUR N A T I ON

BY
JOHN TRIPIS 

Gendarmery Captain

Youth is the most valuable re
source of a Nation. A Nation de
prived of many natural resources 
may still be strong and vigorous 
if its human resources are not only 
nourished and conserved, but also 
protected from any danger that 
might harm and destory a Nation’s 
Youth. No Nation in the world, 
however rich -in natural resources, 
can long endure as such, or can 
enjoy vigorous national health and 
happiness, if it wastes its human 
resources, be it through accidents, 
disease or crime.

Youth is therefore, the only po
sitive hope of a Nation’s to-morrow. 
It is the society of the future. It 
is the Nation itself of to-morrow. 
The today’s children and juveniles 
are those who will resume the great 
responsibility of preserving and 
perpetuating the Nation’s life. They 
will be the tomorrow’s citizens. 
For this reason, the children and 
juveniles should be the primary 
concern of· everyone, because they 
are always the most delicate and 
difficult problem with which they 
are confronted not only their ge- 
netors, but also, the Schools, The 
Church, the State and the Society 
itself as a whole. Everyone should 
care about what the today’s chil
dren are going to be, because this 
consists also one of the most im- 

-tant duty and responsibility of 
ti.e adults, whether they are parents 
or not.

But what is the reason for such 
a great worry? What are the threats 
against our new generation? What 
are the dangers that threaten our 
children today and ever? Besides
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diseases, wars, accidents we think 
that one of the most dangerous 
and disastrous threats against our 
youth is undoubtedly the «Juvenule 
Delinquency». And this, because it 
is not so difficult for a child to 
role down the steps to delinquency 
once he started, especially at the 
early stage of his life.

This imposes to every lawful 
citizen, especially to all parents, 
teachers Priests, Public Servants 
etc. the responsibility of getting 
acquainted with not only the causal 
reasons of Juvenile Delinquency, 
but also, with the diagnosing and 
preventive or curing process and 
techniques of combating this so
cial evil, which destroys our Youth 
and Juvenality.

We are living in an ever-fast- 
changing world in which the modern 
technology has influenced not only 
the way of living, but also the way 
of thinking of the today people. 
Conceptions about things and acts 
of individuals have been greatly 
changed to a point that sometimes 
people do not care about them as 
long as they do not affect their 
own realm of interest and life.

Modern way of life has brought 
along with so many facilities a 
tremendous increase of juvenile de
linquency, which should make 
everyone ' inquisitive and uneasy 
about the future of the next genera
tions. Whether we like it or not, 
whether we approve it or not, 
whether we think about it or not, 
«Juvenile Delinquency» and crime 
in general are human antisocial 
activities that are eternal, as eternal 
as society. So far as we know, 
human fallibility has manifested 
itself in all types and forms of 
human organisations and in all 
times. Everywhere and always some 
human beings have fallen outside 
the pattern of permitted and ap
proved conduct. It is best, after 
that, to face the fact that crime 
and delinquency cannot be aboli
shed for good. On the contrary, 
starting from this concept people 
should organise themselves in an 
effort to prevent and combat these 
two social evils which have such 
disastrous results upon our social 
life. Weakness, anger, greed, jea- 
lusy, ignorance, some form of hu
man aberration — has come to the 
surface everywhere and always, and

all human sanctions have vainly 
beaten against the irrational, the 
misguided, impulsive and ill-condi
tioned. For reasons too subtle and 
too complex to understand, the 
ordinary pressures and expectancies 
that pattern the individual’s con
duct into conformity, break down 
in given instances. They have always 
done so; they always will. No way 
of drawing the scheme of the good 
and perfect life has yet been di
scovered which will fulfill the needs 
of all human beings at all times 
and circumastances.

Juvenile Delinquency, is there
fore, an ever-present condition, even 
as sickness, disease and death. And, 
the more complex and modern, 
society becomes, the more difficult 
it is for the individual to adjust 
himself to the continually growing 
needs and demands, and the more 
frequent the various temptations 
to evil things and the more frequent 
the human failures, as well.

Efforts to understand crime and 
delinquency causation have always 
been not so successful, because it is 
not so easy to explore the unexplo- 
rable realm of human behaviour 
and conduct, which is the result of 
so many and various determinants 
and causes. The understanding of 
human behaviour is not at all an 
easy task, because it is connected 
with the most labyrinth-like pro
cess of the human personality de
velopment and the inumerable in
fluences and -pressures of environ
mental life as well. The questions 
as : what causes juvenile delin
quency and what can we do to 
prevent it? why some young people 
succumb to the temptations of an 
unlocked door or unprotected goods 
and some other ignore them, have 
always bothered human society and 
especially those responsible to en
force the laws.

The answer to the above men
tioned question is not an easy task, 
for, it is certain that there is not 
one only cause to crime and de
linquent behaviour. On the con
trary, there are many contributing 
causes, and for each young indivi
dual they vary in significance. To 
understand the delinquent beha
viour of an individual child it is 
necessary to learn all about him. 
That is, all about his physical, 
phychological and mental make up;

one must know about the social 
and psychological forces that have 
played upon him from the time 
he was born. And, above all, one 
must know how he feels about 
things, if he is to understand what 
makes him the kind of person he 
is and what prompts him to do 
the kind of things he does.

This means, that it is not only 
the heredity, the physical of psy
chological defects, the poverty, the 
broken home, the slum living areas, 
the bad companionships and so 
many other things that were con
sidered, up to the present time, as 
major delinquency causes, but today 
we can say, there many more, 
sometimes unexplicable reasons 
which drive usually youngsters to 
delinquent behaviour and crime.

There is, of course, no doubt 
that a large proportion of delin
quents come from miserable ho
mes - homes that have been broken 
by death of desertion or a parent; 
depraved homes, where the mother 
is immoral and the father alcoholic 
or criminal; homes where social 
values are cheap or altogether lack
ing. There are, of course, countless 
causes, even in an individual case, 
and this could be not anything 
else, but the beginning of finding 
many more new ones, in an effort 
to find the final answer to the cri
tical question about what is the 
cause of delinquency. In this effort, 
one must understand what part 
these factors played in shaping the 
particular delinquent’s personality - 
whether or not they became a 
dynamic force in his feeling and 
thinking in propelling him into 
misconduct and criminal behaviour.

It is true, that there is no one 
cause in this process, but there are 
as we said before, countless con
tributing forces, which vary in 
each individual case in significance 
and form. And the task to gather, 
analyze and study all relevant in
formation to behavioral process is 
not an easy one. It is not only 
difficult but it is also very costly, 
both in time and money. And the 
amazing thing about today’s juve
nile delinquency, is that in spite of 
the efforts and money devoted for 
the welfare of the present genera
tion of youngsters in every country 
of the world, Juvenile Delinquency 
is still increasing, and particularly
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— The first one care of all men of the Hellenic Gendarmerv is «YOUTH». The young people who are the golden hope of our 
Nation's tomorrow . . . The Greek Gendarme is at any moment the invisible shield which protects our juveniles from any danger...

in those countries considered as 
economically highly developed, 
where the delinquency rate is in
creasing recently most alarmingly.

For this reason, several past 
thories about juvenile delinquency 
causation, not only are collapsing 
but they need complete revision, 
if we want, not only to get acquain
ted with this problem, but also, 
to combat it in the most proper 
and effective way. Some support 
that the war and the post-war in
ternational tension was predomi
nant among the determining fac
tors of the recent increase of juve
nile delinquency. Although these 
factors usually can be considered as 
serious ones in this respect, still 
facts and statistical data point out 
that in certain countries juvenile 
delinquency is increasing more ra
pidly than in others that have been 
at wars or under very great inter
national tension.

The fact about today’s juvenile 
delinquency and the present cha
racteristics of this most crucial so
cial problem are, undoubtedly, the

following : First, Juvenile Delin
quency is undoubtedly, increasing 
everywhere in extent; slowly but 
steadily it is reaching every social 
group or every aspect of the social 
life; Secondly, it is increasing also 
in gravity; juvelines are committ
ing nowadays more serious crimes 
than in the past; Thirdly, Juvenile 
Delinquency is not restricted to 
the urban areas and populations, 
but also, it appears very frequently 
in some rural areas, in which liv
ing conditions remain practically 
unchanged. Finally, it is no longer 
confined to poverty and slum areas 
of certain populations and regions; 
on the contrary, today, young peo
ple of well-to-do families are be
coming juvenile offenders more fre
quently than in the past.

The Juvenile Deliquency problem 
is today of a more general concern 
and it should be considered as the 
most critical social problem, be
cause Juvenile delinquency is the 
«Kindergarden», we could say, of 
the criminal behaviour afterwards 
of the tomorrow’s adults. The soo

ner οηξ diagnoses the beginning of 
this social disease, the better and 
the easier to prevent and cure it. 
This task is not an easy one. Be
cause in the process of it are in
volved a great many factors, which 
should cooperate consciously and 
actively in every phase of the in
vestigative work, in order to have 
positive results both in diagnosing 
in time due the cases, that need 
intervention for prevention or cure, 
otherwise, later can nothing be 
done. In the preventive process, 
first comes, undoubtedly, the fa
mily, as the first and most deci
sive environment of a child.

Parents responsibilities do no 
stop at the time they bring into 
life a child; on the contrary, at this 
moment, begins their greatest duty 
to bring them up in the properway 
and to help him, become a healthy 
personality which will be useful to 
himself and to society, as well.

Parents should know, if not scien
tifically, at least, even empirically, 
the stages through which the child 
goes, in order to become self-de-
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pendent personality, that is the 
total course of his development.

Because in each stage of the 
child’s development, there is a main 
problem that has to be solved, be
fore the child proceeds to the next 
stageif the problem is well solved 
at that time, the basis for progress 
to the next stage is well led.

First to develop is the sense of 
trust. The crucial time for its emer
gence is the first year of the child’s 
life, because the sense of trust can
not develop until the infant is old 
enough to be aware of objects and 
persons and to have some feeling 
that he is a separate individual. 
And, exactly, this is the most im
portant element in the personality 
development process. It emerges at 
the most vulnerable period of a 
child’s life. Once the sense of trust 
is established, the struggle for the 
next component of the healthy per
sonality begins. After 12 months of 
life the child will develop the sense 
of self-reliance and adequacy, and 
he will experience that he is a 
person who is permitted to make 
choices and at the same time he 
must learn some of the boundaries 
of self-determination. The third 
stage, of personality development, 
is the one that starts at the 5th 
or 6th year of age, during which 
the child is tryi _g to find out 
what kind of a person he can be. 
At this stage he observes with keen 
attention what all manner of in
teresting adult do, he tries to imi
tate their behaviour, and yearns 
for a share in their activities. By 
this time conscience has developed 
too. The child is no longer guided 
only by outsiders. There is installed 
within him a voice that comments 
on his deeds and warns and threa
tens him. The child now begins to 
feel guilty for mere thoughts, for 
deeds etc. By now is born the sense 
of initiative, that must be continu
ally fostered and great care must be 
taken that young people do not 
have to feel guilty for having dared 
to dream of something.

Next stage comes, the stage that 
begins sround the 6th year of age, 
during which the children acquire 
no only the sense of accomplishment 
and skills that make for good work
manship, but also the ability to 
cooperate and play fair and other
wise follow the rules of the larger

and most important social game. 
The main danger of this period is 
the presence of conditions that may 
lead to the development of a sense 
of inadequacy and inferiority. For 
this reason it rests upon the good 
parents, teachers etc. for helping 
all children achieve a sense of 
industry and accomplishment.

With the onset of the adolescence 
another period of personality de
velopment begins, during which, 
the problem of establishing a sense 
of identity begins. The Adolescent 
seeks persistently to clarify his 
identity, that is; who is he, what 
is his role in society, what is he 
going to be and so many other 
important thing about himself and 
the world around him.

This stage is, undoubtedly, the 
most crucial and the most dange
rous, for a child’s healthy persona
lity development because the ado
lescent has to find out the correct 
answers to so many difficult questi
ons, and because life lies ahead of 
him such a diversity of comflicting 
possibilities and choices. And, al
though it is so hard to develop the 
sense of identity, it is the individual’s 
onlysafeguard against the authori 
ty of an overweening conscience.

During this time the adolescent 
will develop the sense of intimacy 
and of communion with other young 
people or adults, and of course he 
will develop also the sense of in
tegrity. At this stage the dominant 
ideals of every culture, that is, 
of honour, courage, faith, purity, 
grace, fairness, selfrespect and self - 
discipline, etc. become the core of 
healthy personality’s integration.

The responsibilities of the parents 
in the process of the development 
of the child’s healthy personality 
are many and various. More ever, 
we should also, mention here that, 
parents are not the only respon
sible persons for the delinquent 
behaviour of their children and 
they should not feel always guilty 
if their children became such ones, 
since there are so many other fac
tors a ,d influences that play also 
a very important role in the final 
development of a delinquent con
duct of juveniles.

It is needless to say that there 
are many kind of delinquent beha
vior. But the delinquents who chal
lenge our thinking most are, ho

wever, those children who refuse or 
are unable, for one reason or ano
ther, to conform to society’s rules 
and demands. And exactly this is 
that raise the most reasonable que
stion : How do children learn to 
conform with these rules and re
gulations? What is the process by 
which they become responsible in
dividuals and conscious of their 
obligations towards other people 
and towards the society ? And, how 
does it happen that some children 
fail in this, and therefore actually 
they never grow up?

The answers to the above que
stions are not so easy. Children, of 
course, are not born with the sense 
of right or wrong. They must de
velop it. They must be taught and 
learn to repress impulses that are
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— The Greek Gendarme is the best friend of the young people and he is always standing by them as a typical law-abiding citizen 
whose conduct and behaviour is the pattern in every facet of their life.

socially disapproved, as for exam
ple, the desire to take something 
that belongs to somebody else, or 
the urge to strike other people or 
destroy things when they are an
gry. They must be taught to be
have according to prescribed con
ventions. And this should and is 
usually done by the family, that 
is the job of trying to civilize the 
children and lead them to the 
proper chanel of correct develop
ment of a healthy personality.

At this moment arise another 
very important question : How 
does the family make over the child 
from a self-seeking creature de
manding immediate satisfaction for 
his wants to a law-abiding citizen 
who subordinates his personal de
sires to the interests of the social 
group ?

This is, of course, something 
that we could not know for sure, 
because the whole process to this 
end is not only so complicated and 
inexplorable, but also, differs from 
an individual to another. Each 
child is a separate case and gene
ralisation usually leads to miscon
ceptions and misinterpretations of 
actual facts and results. Anyhow, 
some intimate studies on this sub
ject, might help us in understand
ing at least some notions of the 
whole process.

It is true, that children usually, 
try to be like the persons they love 
and admire. Everybody is familiar

with the little boy who takes on 
his father’s gestures. Children not 
only imitate their parent’s beha
viour, accepting the beloved parents 
as an ideal, but they also absord 
their traits and standards of be
haviour.

Parents in their effort to teach 
their children to behave properly, 
must impose certain restrictions 
upon them. In turn, the children 
wanting to their parent’s love by 
being good, and fearful of losing 
it, and being punished if they are 
bad, unconsciously take over as 
part of themselves the teachings 
and prohibitions set by their pa 
rents. These guide their behaviour 
and forbid them, even after they 
are not longer supervised, to do 
things that their parents and indi
rectly society, as well, disapprove. 
In a few words, this way, the chil
dren develop their conscience and 
the kind of conscience that a 
child develops depends upon the 
kind of adults he has patterned 
him self after, and, more important, 
upon the emotional feelings betwe
en him and the adults closest to 
him, namely, his parents and family. 
* In the development of a healthy 
personality play a paramount role 
many other factors too, such as, 
the inner and outer impulses which 
influence the growth of a child and 
the formation of his conscience. 
Of course, not all children accept 
easily and normally the society’s

restrictions and for this raison these 
children are not only unhappy but 
also emotionally maladjusted and 
disappointed both with their own 
parents and the society, expressing 
their disapproval with the develop
ment of a sense of injury and ho
stility towards . the world around 
them.

The same happens to the children 
that are spoiled, as we usually, 
say, that is, the children that are 
overloved during their early years 
These children never learn how 
to control their impulses properly 
or to accept restrictions and di
scipline, and for this reason, when 
found away from their family pro
tection, they are unable to make the 
adjustments necessary for social 
living.

The role of parenthood in pre
venting juvenille delinquency is sub
stantial. If Parents fail to guide 
and protect their children from 
getting astray, then nothing can 
stop them, because the other com
munity factors such as : School, 
Church, Court, Police etc. cannot 
do much in order to correct the 
parental failure in bringing their 
children up.

Police experience in this respect, 
of so many juvenile delinquenecy 
cases point out that the responsi
bility for the misconduct of children, 
as belonging more to the parents 
than to the juveniles themselves or 
to other outer influences.
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Police believe that if Parents 
would provide proper guidance and 
exert adequate discipline upon their 
children, most juveniles would not 
engage in conduct requiring Police 
attention. In many cases has been 
proved that the parents of juveni
les who get involved into trouble 
and delinquent behaviour are not 
properly doing their job of esta
blishing and maintaining a good 
family setting for bringing up their 
children. They seem more bent 
upon pursuing their own selfish 
interests and pleasures than they 
are in being responsible parents 
by providing for the physical wel
fare and the moral and spiritual 
guidance of their children. In fact, 
the parents of some delinquents 
are not merely disrespectful of the 
law, but they ar also often in con
flict with it themselves.

Another mistake that parents

very often make, is that, many of 
them have an unrealistic defensive 
attitude which makes them overly 
protective toward their children. 
Such parents often refuse to ack
nowledge that what their children 
did was wrong and they sometimes 
even accuse the Police of distorting 
the facts to make the situation look 
worse than it really was. This kind 
of parents refuse the so necessary 
cooperation with the Police in their 
effort to change their attitude to
ward law and social order. These 
parents have wrong conceptions 
about the Police mission and du
ties, considering Police only as a 
punitive instrument of the State 
and for this reason they exhibit 
hostility towards them. This is very 
harmful for their children too, be
cause they also form the same at
titude towards Police.

There is also another category of 
parental failure and that is the 
inability of some parents to con
trol their children, either because 
they may be incompotent persons 
in the sense that are relatively unin
telligent, socially backward, voca
tionally unskilled and lacking in 
strong moral fiber. There are among 
such parents those who are selfishly 
negligent, depriving their children 
of the required necessities, others 
are economically well and their 
selfishness takes another form-that 
is they could give to their children 
as much money as they want ra
ther than 10 minutes of their time 
for affection and play.

Finally we could mention here 
those parents who work and leave 
their children alone or under the 
supervision of a stranger. This is 
sometimes very decisive in the for
mation of the children’s persona
lity and their further development.

It is, of course, needless to men
tion here the experience of Police 
about the broken and unstable 
homes, which consits undoubtedly 
the threshhold to juvenile delin
quency, unless their children feel 
the protective arm and shade of the 
community character - building 
Agencies, such as the Church, the 
School, The Social Agencies, the 
Police etc. that is of all those who 
are inspired with the «Good Sa
maritan spirit».

While the home is the first and 
perhaps the most important in
fluence in building the child’s cha

racter and healthy personality and 
in preparing him to get into the 
social life which begins with his 
school and neighboorhood friends, 
it is by no means the only one. 
The family environment is the first 
one which shield the young boy to 
face the difficulties of his first ap
pearance in the schoolyard or in 
the neighborhood playing-grounds, 
where starts a new stage, equally 
important in shaping the pattern 
of behaviour he will later follow 
in his life.

In order to get a complete idea 
and picture of the juvenile delin
quency causes on the one hand and 
to find the preventive and correcti
ve counter-measures on the other, 
we think we should get through all 
the remaining stages related to this 
problem which day by day grows 
worse and more complicatedi in 
our next edition, because this is 
not possible within the short li: 
mits of space and time of this 
issue.

Some of the subjects that must 
be examined thoroughly are : The 
role of School, Church, Courts. 
Police and the Society in general 
in the character-building process 
and of course in the prevention of 
the juvenile delinquency. We do 
hope to cover all these in the next 
issue and give this way a chance 
to our readers to get acquainted 
with this so important problem 
which should be the concern of 
every citizen, since as we mentioned 
in the beginning of this article 
«Youth is the most valuable trea
sure of a Nation».

Captain John Tripis.


