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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

Ύψωσες τό ανάστημά σου, 
στών γιγάντων, ένάντια, τή 
βία, πού θελήσαν και ούτε 
σκέφθηκαν άκόμα 
πώς, τό πνεύμα δέν 
δουλώνεται,
ποτές του, μέ κανόνια, μέ 
φωτιά
κι’ δσα κι’ αν στίφη 
ρίχνει άχόρταγα, μέ λύσσα, 
πάνωθέ σου,
μέ ξεδιάντροπη μιά ιδέα, 
πώς ή άξια είναι τά ξίφη.



νάταν πιο πολλοί άπό μερικές έκα- 
τοντάδες. Έν τούτοις, ύστερα άπό 
100 σχεδόν χρόνια εκμεταλλεύσεων, 
μετά άπό τις τόσων χρόνων έπιδρο- 
μές των Μαμελούκων καί άλλων πει
ρατών, υστέρα άπό τούς τόσους λοι
μούς, τις πανούκλες, τις επιδρομές 
άκρίδων, τούς σεισμούς, τις άνομ- 
βρίες, τήν πείνα, ή Κύπρος δέν ύ- 
πέκυψε σέ κανένα ούτε καί στόν 
Τούρκο πού είχε τά πιό καλά προ
γράμματα άπ’ οπουδήποτε άλλου 
στην Μ. ’Ανατολή, οπουδήποτε άλ
λου στήν Μ. ’Ασία, Εύρώπη, συμπε- 
ριλαμβανομένης καί της Ρωσίας.

Παρ’ 6λα αύτά ύστερα άπό τήν ’Ο
θωμανική κατάκτησι ένα μέρος των 
Τούρκων άποίκων έγκατέλειψε τήν 
Κύπρο, γιά νά γλυτώση άπό τις έπι- 
δρομές των Βενετών, Μαμελούκων 
καί Σαρακηνών. 'Η  Κύπρος κατά 
τήν διάρκεια των πρώτων δεκαετη
ρίδων της ’Οθωμανικής κατοχής 
ήταν ένας τόπος έρημιας καί άπο- 
μονώσεως. Οΐ Τούρκοι δέν υπήρξαν 
ποτέ καλοί ναυτικοί καί οί θαλάσ
σιες συγκοινωνίες σ’ αύτό τό μέρος 
τού κόσμου κατ’ αύτή τήν περίοδο 
ήσαν πολύ δύσκολες καί έπικίνδυνες.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία, πώς σέ 
μερικά Φραγκικά φεουδαλικά κέν
τρα πολλοί ή μερικοί άπό τούς κατ

οίκους τους θά έγιναν Μουσουλμάνοι 
π.χ. στό Άγκολέμι (Φεουδαλικό 
κέντρο τού δούκα τού Άνγκολέμε) 
στη Μόρα, στήν Κάτω ’Αράδες (άπό 
τούς ίππότας τής Ρόδου), στό 
Τέμπλος (άπό τούς Τέμπρερς =  
Ναίτες), στό Καζάφανι (ή Κάζα τού 
μοναχού Έπιφανίου άπό τούς Πραι- 
ομονστρατηνσίους τού Άββαείου 
Μπέλλα - Παίς).

’Επίσης μερικοί ’Αρμένιοι έγιναν 
Μουσουλμάνοι π.χ. στό άρμενοχώρι 
τής έπαρχίας Λεμεσού. Μουσουλμά
νοι θά πρέπει νά έγιναν επίσης με
ρικοί Μαρωνίτες π.χ. στήν Μαρώνα 
τής Πάφου, δμως χωρίς άμφιβολία 
άπό καιρού εις καιρό, ιδιαίτερα μετά 
άπό τοπικές έπαναστάσεις, μερικοί 
"Ελληνες χωρικοί έγιναν Μουσουλ
μάνοι, ειδικά στήν επαρχία Πάφου 
π.χ. στήν Πιταρκοΰ (’Επιδαύρια), 
Τριμπούσα, "Αγιο ’Ιωάννη, Άντρο- 
λυκοΰ, "Αγιο Νικόλαο κ.λπ. ("Αγιος 
Συμεών, Γαλάτα, Γαληνόπορη, Πλα- 
τανησός καί άλλοΰ στό διαμέρισμα 
Καρπασίας).

Μπορεί νά δειχθή εύκολα, πώς ή 
πλειονότητα των Τουρκοφώνων Κυ
πρίων (παρόλες τις καταπληκτικές 
προσπάθειες τού Βρεταννικοΰ Τμή
ματος Έκπαιδεύσεως Κύπρου μετα
ξύ των έτών 1920 καί 1959, υπάρ

χουν άκόμα Ελληνόφωνοι) είναι 
άπό τούς Φράγκους, Μαρωνίτες,’Αρ
μενίους καί κυρίως άπό ελληνικής 
προελεύσεως μερικές χιλιάδες έλ- 
ληνοφώνων Μουσουλμάνων.

Τό Μπέκ - Κόεί είναι μιά πολύ 
μικρή έξαίρεση τού κανόνα. Οί κάτ
οικοι —πού διαφέρουν ριζικά άπό 
τούς άλλους Κυπρίους πρέπει νάναι 
μογγολικής— τουρκικής καταγωγής, 
γιατί μερικοί Μπέηδες μετά άπό τήν 
κατάκτηση τού Λαλά Πασά έγκα- 
ταστάθησαν στά περίχωρα τής Κυ- 
θρέας, γιά νά εκμεταλλεύονται τά 
πλούσια νερά πού πηγάζουν άπό τόν 
«Κεφαλόβρυσο», καθώς επίσης καί 
μερικά τσιφλίκια.

'Η  Κύπρος έμεινε κάτω άπό τήν 
’Οθωμανική Αύτοκρατορία 307 χρό
νια. Προκαλοΰμε τούς τουρκόφωνους 
φίλους μας νά καλέσουν τούς πιό κα
λούς ιστορικούς, τούς πιό καλούς έ- 
θνολόγους, τούς πιό καλούς γλωσσο
λόγους καί τούς πιό καλούς άρχαιο- 
λόγους τού κόσμου νά περιέλθουν τήν 
Κύπρο καί νά εξετάσουν νά βροΰν τί 
άφησαν πίσω τους οί «Τούρκοι» μετά 
άπό 300 χρόνια τουρκικής κατοχής 
καί τού τουρκικού πολιτισμού. Ούτε 
ένα άπλό τουρκικό μνημείο, ούτε ένα 
άπλό τουρκικό σχολείο, ούτε ένα 
άπλό τουρκικό τζαμί (έκτος άπ’ αύ-
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Ή  αύτή ώς άνω άντ (προσωπεία μέ τούς κατοίκους τοΰ υίσθετηβέντος ύπό τής 
χωρίου Αμάραντος Κονίτσης, τυρό τοΰ κοινοτικού Καταστήματος.

Άστυν. Πόλεων



’Απέναντι άριστερά: Ή  ’Αμμόχω
στος, μιά άπδ τις ωραιότερες πόλεις 
της Κύπρου. Δεξιά: Κεφαλή πω- 
γωνοφόρου άπό άσβεστόλιθο, εύρε- 
θεϊσα εις τήν Πέργαμον της Λάρ- 
νακος. ’Εξαίρετο δείγμα ελληνικής 
άρχαϊκής τέχνης (Λευκωσία, Κυ
πριακό Μουσείο), εις αύτήν την σε
λίδα. Κάτω : Τό Κάστρο τοϋ 'Α 
γίου Ίλαρίωνος. Δεξιά: Μία άπο- 

ψις της Κυρήνειας.

τα πού άρπάχτηκαν άπό τούς Φρά- 
γκους καί τούς 'Έλληνες). "Ολα τά 
χωριά πού κατοικοϋνται άπό Μου
σουλμάνους ή άπό άναμεμιγμένο πλη
θυσμό φέρουν ελληνικά ονόματα. Σέ 
πολλά τουρκικά χωριά, δπως έχουμε 
κιόλας πή, μιλούν άκόμη Ελληνικά.

'Η Κύπρος περιήλθε στά χέρια τής 
’Αγγλίας τό 1878, δμως αύτοί δεν 
βρήκαν ούτε ίχνος τουρκικού πολι
τισμού. 'Ένας έπισκέπτης τού νη
σιού ποτέ δέν θά διέλθη ούτε άπό ένα 
τουρκικό Τζαμί πού νά μην είναι 
προσφάτου οΐκοδομήσεως.

Ή  πρώτη άπογραφή τού πληθυ
σμού πού έκαναν οί "Αγγλοι τό 1881 
έδειξε δτι ή νήσος, δταν άποχτήθηκε 
άπ’ αυτούς, κατοικεΐτο άπό 150.000 
"Ελληνες περίπου καί κάπου 40.000 
Τούρκους. ’Επειδή ή πλειονότης τού 
τουρκικού πληθυσμού αυτό τον και
ρό ζοΰσε στις έξη πόλεις καί στή 
Λεύκα καί ή μεγάλη πλειονότητα 
των Ελλήνων στις άγροτικές περιο
χές καί στούς ψηλότοπους χωρίς άμ- 
φιβολία μερικές χιλιάδες Ελλήνων 
Κυπρίων δέν περιελήφθησαν στήν 
άπογραφή. Ό  έλληνικός πληθυσμός 
ηύξήθη μεταξύ τού 1878 καί 1955 σέ 
έλαφρά ψηλότερη άναλογία, γιατί, 
δντες κατά πολύ μπροστά άπό τούς 
Τούρκους στήν μόρφωσι, έπωφελή-

θησαν άπό τήν καλύτερη υγιεινή, καί 
ή νηπιακή θνησιμότητα μεταξύ των 
Ελλήνων ήταν πολύ κατώτερη. ’Από 
τό 1964 τό τουρκικό ποσοστό αύξή- 
θηκε έλαφρά, γιατί μετηνάστευσαν 
πολλοί "Ελληνες παρά τοΰρκοι.

Έν τούτοις ποικίλες έκθέσεις, δσο 
άφορά τον πληθυσμό τής νήσου κατά 
τήν διάρκεια τής ’Οθωμανικής- κα- 
τοχής, γενικά συμφωνούν πώς ή άνα
λογία των Ελλήνων μέ τούς Τούρ
κους ήταν περίπου 4 ή 5 : 1 κι’ δτι 
ολόκληρος ό πληθυσμός κυμαινόταν 
μεταξύ των 100.000 καί 200.000 
κατοίκων. *Η άναλογία τού τουρκι
κού πληθυσμού μέ τόν ελληνικό τό 
1956 (τήν τελευταία άπογραφή τού 
πληθυσμού πού έκαμε ή ’Αγγλική 
Κυβέρνησις) έδειξε πώς τό τουρκι
κό ποσοστό ήταν 17,4%.

'Η  σημερινή Τουρκία δημιουρ- 
γήθηκε άπό τόν Μουσταφά Κεμάν 
Άτατούρκ μέ τήν σύμβαση τής Σί- 
βας, στις 13 Σεπτεμβρίου 1919, τήν 
συνθήκη των Σεβρών, (1919 - 1920) 
πού κατήργησε τήν παλιά ’Οθωμανι
κή Αυτοκρατορία, καί τελικά μέ τήν 
συνθήκη τής Λωζάνης, τό 1923 παρ’ 
δλο πού ή Τουρκία ήταν νικήτρια, 
στή Λωζάνη παρητήθη άπ’ δλα της 
τά δικαιώματα πάνω στήν Κύπρο.

Τριάντα χρόνια πρίν, ό πληθυσμός

τής Γαλατείας ένα έξ ολοκλήρου 
τουρκικό χωριό στό διαμέρισμα Καρ- 
πασίας, μετηνάστευσε στήν Τουρ
κία, μά γρήγορα βρήκαν πώς είχαν 
τόση μικρή συγγένεια μέ τό τουρκι
κό έθνος καί έπέστρεψαν μαζικά στά 
σπίτια τους στήν Κύπρο.

Γιά έκατοντάδες χρόνια "Ελληνες 
καί Τούρκοι στήν Κύπρο διατηρού
σαν άγαθές σχέσεις. 'Η  συνεργασία 
τους κάλυπτε δλα τά πεδία: έργά- 
ζοντο μαζί στήν διοίκησι, άνήκαν 
στά ίδια σωματεία, όργανισμούς 
καί έμπορικές ένώσεις, καί συμμε
τείχαν στά ίδια αθλήματα. Τά πρώ
τα σημεία διακοινοτικών ταραχών 
έφάνησαν τό 1956, κατά τήν διάρ
κειαν τού κυπριακού άπελευθερωτι- 
κοΰ άγώνος, δταν φανατικοί Τούρ
κοι, υποκινούμενοι άπό τήν κρα
τούσα αρχή μέ τήν πολιτική τού 
«Διαιρεί καί βασίλευε» άρχισαν ά- 
πρόκλητες επιθέσεις έναντίον τών 
Ελλήνων. Τούτο έπανελήφθη σέ με
γαλύτερη κλίμακα τό 1958. "Οταν 
δμως σταμάτησαν οί ταραχές, οί 
σχέσεις μεταξύ τών δύο κοινοτήτων 
ήρθαν ξανά στήν κανονική τους θέση, 
καί 'Έλληνες καί Τούρκοι άρχισαν 
ν’ άλληλοπλησιάζωνται έλεύθερα καί 
νά συνεργάζωνται στενά, δπως καί 
πρώτα. Τώρα οί Τούρκοι έξτρεμι-
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ΤΑΞΙΔΙΑ Σ Τ Η  ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΝΝΗΣΟ

Π Α Φ Ο
ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΕΓΕΝΝΗΘΗ Η ΘΕΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

σταί υποστηρίζουν δτι οί Τούρκοι 
δέν μπορούν νά ζήσουν μέ τούς 
"Ελληνες, για νά δώσουν βάρος 
στήν άπαίτησι τοϋ διαχωρισμού των 
δύο κοινοτήτων καί τοϋ διαμελισμοϋ 
της Κύπρου. Ε μείς οί "Ελληνες 
πιστεύουμε πώς "Ελληνες καί Τούρ
κοι μπορούμε νά ζήσουμε εύτυχι- 
σμένα μαζί σέ μιά ηνωμένη καί δη
μοκρατικά κυβερνωμένη Κύπρο. Δέν 
άμφιβάλλουμε πώς ή άποψις αύτή 
υποστηρίζεται καί άπύ την μεγάλη 
πλειονότητα των Τουρκοκυπρίων, 
πού, αν τούς έπετρέπετο νά μιλήσουν 
ελεύθερα, θά κατεδίκαζαν τήν παρά
λογη πολιτική των άρχηγών τους. 
Πραγματικά ό Δρ Ίχσάν Άλή, ένας 
θαρραλέος Πάφιος πολιτικός, έδή- 
λωσε σέ πολλές περιπτώσεις δτι ο 
μόνος φυσικός τρόπος ζωής τοϋ λαοϋ 
της Κύπρου είναι ή ειρηνική συμ- 
βίωσις. Πριν άπ’ αύτόν δυό γενναίοι 
Τούρκοι δικηγόροι καί δημοσιογρά
φοι, ό Α. Χιλμέτ καί Μ. Γουρκάν, 
έφονεύθησαν άπό τούς Τούρκους 
φανατικούς, γιατί προήσπιζαν τήν 
Έλληνο-Τουρκική συνεργασία.

Δέν άναγκάζουμε δμως κανένα 
νά μείνη έδώ καί νά ζήση μαζί μας, 
Αύτοί οί λίγοι φανατικοί Τούρκοι 
πού, ένεκα τοϋ φυλετικοΰ φανατι- 
σμοΰ καί των έσφαλμένων ιδεών γιά 
τά προνόμια των μειονοτήτων, βρί
σκουν πώς ή συμβίωσις μέ τούς 
"Ελληνες είναι άδύνατη, μπορούν νά 
πάνε στήν Τουρκία, δπου ύπάρχει 
άρκετός χώρος κι’ δπου, άναμφίβολα, 
ή έτσι καλούμενη μητέρα πατρίδα 
τους θά τούς περιβάλη μέ δλη της 
τήν στοργή. Κάμνοντας αύτά θά 
προσφέρουν στήν Κύπρο μιά ανεκτί
μητη υπηρεσία, καθώς έπίσης στήν 
Τουρκία ,στήν Ελλάδα καί σ’ ολό
κληρο τον κόσμο, πού μέ τόν φανα
τισμό τους τόν θέτουν σέ κίνδυνο.

"Αν οί Τούρκοι έξτρεμισταί, παίρ
νοντας θάρρος άπό τήν "Αγκυρα, δέν 
έννοοΰν δτι έχασαν κάθε είδος λογι
κής καί δτι δέν μπορούν νά ύποδου- 
λώσουν μιά χώρα πού στ’ άλήθεια 
ποτέ δέν άνήκε στήν Τουρκία —ούτε 
καί γιά μιά μέρα— τότε τά «ύστατα · 
λόγια» μας θάναι αύτά τού Β. Ού- 
γκώ.

Θά πεθάνωμε δλοι γιά νά ύπερα- 
σπίσωμε μέχρι τό τέλος τούς τάφους 
τών προγόνων μας καί τά λίκνα τών 
άγαπημένων μας τών τελευταίων 
4.000 χρόνων.

Σ ΤΗΝ περιπλάνησή μας στήν 
Κύπρο διαλέξαμε τήν δμορφη 

έπαρχία τής Πάφου. Είναι μιά μι
κρή μά πολύ ρωμαντική έπαρχία 
στά νοτιοδυτικά, τής Κύπρου. "Εχει 
μεγάλη ιστορία καί παραδόσεις. ’Α
πέχει άπό τήν Λευκωσία πάνω άπό 
δύο ώρες καί τό μοναδικό συγκοι
νωνιακό μέσο είναι τό αύτοκίνητο. 
Μ’ αύτό ξεκινούμε κι’ έμεϊς.

Παίρνουμε τόν καινούργιο δρόμο 
άπό τήν Λεμεσό, περνούμε τήν άρ- 
χαία πόλη τού Κουρίου, άγναντεύον- 
τας κάτω άπό τόν δρόμο, τήν θά
λασσα καί τις καταπράσινες κοιλά
δες. Ό  δρόμος είναι πλατύς, και
νούργιος χωρίς μεγάλες στροφές 
καί μάς παίρνει κατ’ εύθεΐαν στήν 
Πάφο. 'Ολόκληρη ή διαδρομή μέχρι 
τήν πρωτεύουσα τής Πάφου — τό 
Κτήμα — είναι εύχάριστη. Τά πρά
σινο συνδυασμένο άρμονικά μέ τό 
γαλάζιο, ξεκουράζει τό μάτι κάθε 
έπισκέπτη καί τόν κάνει νά νοιώθη 
εύχάριστα.

"Οσο φτάνουμε στήν Πάφο, τήν 
γενέτειρα τής θεάς τής ομορφιάς, 
δλα άλλάζουν. Βρίσκεται κανένας 
σ’ άλλη έπιφάνεια, σέ διαφορετικό 
κλίμα, περιβάλλον καί τοπίο. Σ ’ δλα 
αύτά, στήν θάλασσα, καί τόν άφρό 
της, στούς κάμπους καί τούς άνθρώ- 
πους, υπάρχει κάτι τό ιδιαίτερο. Μιά 
σφραγίδα πού χαρακτηρίζει τά πάν
τα άπό τά άψυχα μέχρι τά έμψυχα.

Αύτή άκριβώς ή σφραγίδα ύπάρ- 
χει καί στήν «Πέτρα τού Ρωμηοΰ» 
πού συναντούμε πριν φτάσουμε στήν 
Πάφο καθώς έπίσης καί στον τόπο 
δπου συντελέστηκε τό θαύμα, ή γέν
νηση τής Πανώριας Θεάς, πού βρί
σκεται λίγο πάρα πέρα άπό τήν το
ποθεσία αύτήν. 'Η  παράδοση άνα- 
φέρει πώς έσμιξε ό ούρανός κι’ ή θά
λασσα κι’ άπ’ αύτήν τήν ένωση δη- 
μιουργήθηκε ή Θεά τής ομορφιάς ή 
’Αφροδίτη, πού λατρευότανε παληά 
έδώ. Χιλιάδες κόσμος άπό παντού 
ερχότανε στο μεγάλο καί ξακουστό 
αύτό θρησκευτικό κέντρο γιά νά 
μυηθή στά μυστήρια καί νά έκφράση

τό σεβασμό του στήν Παντοδύναμη 
Θεά.

Τήν Θεά μόλις γεννήθηκε πήρανε 
στά χέρια τους καί ώδήγησαν — κα
τά τόν 'Ομηρικό ύμνο — οί Χρυσο- 
φόρες Ώρες στόν περίλαμπρο ναό 
της:

«Στό κύμα τής πολύφλοισβης τής
( θάλασσας

επάνω, μες τόν άφρό τόν μαλακό, 
οί Χρυσοφόρες ώρες της δέχτηκαν 

(Πρόσχαρες 
κι’ άτίμητα στολίδα τήν έντυσαν, 
τής έβαλαν σ’ άθάνατο κεφάλι, 
ώραιο στεφάνι ολόχρυσο 
και μες τά τρύπια αυτιά της 
δυό σκουλαρίκια άπό χαλκό 
κι’ άπ’ άκριβό χρυσάφι».

Γιά 1.600 χρόνια γίνονταν τά μυ
στήρια αύτά άπό τούς ιεροφάντες 
πού έφερναν τό δνομα «Κυνηράδες». 
'Η  κατάργησή τους έγινε άπό διά
ταγμα τού αύτοκράτορα Θεοδοσίου 
μόλις τόν 4ον μ.Χ. αιώνα.

Προχωρώντας περνούμε στο γρα
φικό χωριό τής Τίμης, γιά νά φτά
σουμε στήν Άχέλεια ένα άσημο χω
ριό σήμερα, μά μέ πολύ μεγάλη φήμη 
τά παληά χρόνια (περίοδος τού με- 
σαίωνα). *Αταν ένα μεγάλο κέντρον 
βιομηχανίας ζαχάρεως τήν εποχή 
τών 'Ιπποτών τού 'Αγίου Ίωάννου. 
Στήν έποχή τών Λουζινιανών, ήταν 
ένα άπό τά 5 διοικητικά κέντρα στά 
όποια χωρίστηκε άπ’ αύτούς ή Πά
φος. Σήμερα ή περιοχή είναι κατά
φυτη άπό έληές καί άμπέλια. ’Εδώ 
βρίσκονται οί κυβερνητικές ύποδει- 
γματικές καλλιέργειες έληών, άμπε- 
λιών καί άλλων δένδρων. . .

Δεξιά δπως πηγαίνουμε είναι τό 
Μετόχιον τού 'Αγίου Νεοφύτου γνω
στό σάν «’Ανατολικό». Σ ’ αύτό γ ί
νονται κάθε Κυριακή καί στις μεγά
λες γιορτές κατανυκτικές λειτουρ
γίες. Πολύ κόσμος άπό τά γύρω 
χωριά επισκέπτεται τό Μετόχι, δ
που περνά εύχάριστα τις ώρες του 
χάρις στή δροσιά καί τούς μεγάλους 
κήπους πού διατηρούσαν έκεϊ.
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Συνεχίζοντας τήν πορεία μας φτά
νουμε στήν Γεροσκήπου. Έδώ στα 
χρόνια της λατρείας της ’Αφροδίτης, 
βρισκόντουσαν οί 'Ιεροί κήποι της 
Θεάς. Σήμερα ένας έξαίρετος Βυ
ζαντινός πεντάτρουλλος ναός τοϋ εν
δεκάτου αιώνα μέ [λείψανα τοιχο
γραφιών στολίζει τήν πλατεία τοϋ 
χωριοϋ.

Πολύ κοντά, σχεδόν ένωμένη μέ 
τήν Γεροσκήπου, βρίσκεται ή πόλις 
τοϋ Κτήματος, πού είναι καί ή πρω
τεύουσα της έπαρχίας Πάφου. Περ
νώντας ένα μικρό γεφύρι μπαίνουμε 
στήν πόλη. Δεξιά μας είναι ένα μι
κρό δασάκι μέσα στο όποιο βρίσκε
ται ή κατοικία τοϋ Έπάρχου πού θυ 
μίζει μεσαιωνικό πύργο, Πλάϊ σ’ αυ
τό στέκεται τό μουσείο της πόλεως 
όπου φυλάγονται πολλά άντίγραφα 
άρχαίων άγαλμάτων, πού έχουν βρε- 
θή σέ άνασκαφές πού έγιναν σέ πε
ριοχές της Πάφου καί ιδίως της Κά
τω Πάφου.

'Η  πόλις τοϋ Κτήματος είναι μι
κρή μά πολύ κομψή. Τα σπίτια σάν 
μικρές έπαύλεις, δεξιά κι’ άριστερά 
τοϋ δρόμου, δίδουν μιά καλή έντύ- 
πωση στούς επισκέπτες. Τό Γυμνά
σιο —ένα όμορφο καλλιμάρμαρο 
κτίριο— τό στάδιο, ή βιβλιοθήκη, 
όδηγοΰν τήν σκέψη μας στήν καλλι
τεχνική καί πνευματική καλλιέργεια 
τοϋ πληθυσμοΰ. ’Απέναντι άκριβώς 
άπό τό Γυμνασιακό κτίριο, βρίσκε
ται ό μικρός πνεύμονας τοϋ πρασί
νου πού έχει ή πόλις. Έδώ μπορεί 
κανένας νά κάνη τή βόλτα του άφί-

νοντας γιά λίγο μακριά του τήν άνία 
της ζωής.

Γιά κείνους πού έχουν διάθεση γιά 
μεγαλύτερο περίπατο υπάρχει τόπος 
στήν Πάφο νά τούς φιλοξενήση. 
Είναι ή Κάτω Πάφος, μέ τό λιμανάκι 
της, μιά πολύ ρωμαντική περιοχή 
γεμάτη άπό άρχαιότητες καί βιομη
χανικές εγκαταστάσεις.

Στήν Κάτω Πάφο βρίσκονται οί 
μεγάλες άποθήκες χαρουπιών τής 
Συνεργατικής Εταιρείας, ό χαρου- 
πόμυλος, τό μικρό έργοστάσιο τής 
ΚΕΟ, ή βιομηχανία σαπουνιών καί 
πίσσας «Φεσά» καί τό έργοστάσιον 

* Οίνων τής ΣΟΔΑΠ. Στά έργοστά- 
σια καί τίς βιομηχανίες αυτές όπου 
επεξεργάζωνται τά περισσότερα καί 
κυριώτερα προϊόντα πού παράγονται 
σ’ ολόκληρη τήν έπαρχία άπασχολεΐ- 
ται τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ πλη
θυσμοΰ τής πόλεως τοϋ Κτήματος.

’Αξιοθέατα τής περιοχής τής Κ. 
Πάφου είναι τό κάστρο πού βρίσκε
ται κοντά στο μικρό καί ήσυχο λι- 
μανάκι, ό φάρος, οί Τάφοι τών βα
σιλέων —μιά άπό τίς δυο άρχαΐες 
νεκροπόλεις τής Πάφου όπου σώ- 
ζωνται μνημιώδη συγκροτήματα τά
φων— ό ναός τής Παναγίας τής 
Θεοσκέπαστης, ή κατακόμβη τής 
'Αγίας Σολομονής, καί τέλος ή στή
λη τοϋ ’Αποστόλου Παύλου.

Στήν στήλη αύτή λέγεται ότι έ- 
δάρη ό ’Απόστολος Παύλος σάν ήλθε 
μέ τον Ά π . Βαρνάβα νά κηρύξη στήν 
Πάφο. “Αξια θαυμασμού —γιατί 
είναι σπάνιας τέχνης καί συνδυα-

σμοΰ— είναι τά ψηφιδωτά πού άνε- 
καλύφθησαν τον τελευταίο καιρό σέ 
άνασκαφές πού έγιναν κοντά στό λι
μάνι. Είναι —κατά τήν άποψη σο
βαρών ξένων επιστημόνων— τά κα
λύτερα ψηφιδωτά τοϋ κόσμου.

Στήν υπόλοιπη έπαρχία τής Πά
φου μπορεί κανένας νά βρή πολλές 
τοποθεσίες γιά νά περάση εύχάριστα 
τίς ώρες του. Δέ μπορεί παρά νά 
κάμη κάθε έπισκέπτης τής Πάφου 
τό μπάνιο του στήν ύπέροχη σέ θέα 
τοποθεσία τοϋ «Κόλπου τών Κοραλ- 
λίων», καί ν’ άπολαύση τή σούβλα 
καί τό κρύο νερό στήν «Φοντάνα Ά -  
μορόζα», μιά γραφική τοποθεσία με
ρικά μίλια μακρυά άπό τήν πόλη τοϋ 
Κτήματος. Έδώ κατά τήν παράδοση 
έκανε λουτρό ή Θεά ’Αφροδίτη, γι’ 
αύτό ό χώρος ονομάστηκε «Λουτρά 
τής ’Αφροδίτης».

Είναι υπέροχο καί υποβλητικό τό 
περιβάλλον. Στήν Πάφο τό κλασσι
κό καί μεσαιωνικό μεγαλείο συμ
πλέκονται, οί θρΰλοι κι’ οί παραδό
σεις άναγκαλιάζονται. Τό μεγαλείο 
τής φύσεως άποκαλύπτεται σ’ όλη 
του τή μεγαλοπρέπεια. Σ ’ αύτό δέν 
υπερβάλλουμε γιατί ό Χόγκαρθ σ’ 
ένα βιβλίο του γράφει πώς δέν υ
πάρχει περιοχή δμοιά της στήν Κύ
προ καί στό εξωτερικό.

Έδώ τελειώνει ή περιπλάνησή 
μας στίς θαυμάσιες περιοχές τής 
Πάφου. ’Αποχαιρετούμε τά δαντελ- 
λωτά της άκρογιάλια, τίς κοιλάδες, 
τίς πηγές της μέ τά γάργαρα νερά, 
τίς άρχαιότητές της καί έπιστρέ- 
φουμε στήν πρωτεύουσα.

Άριοτερά: Τό Κάστρο τής Πάφου, άπό τά πιό καλοδιατηρημένα μνημεία τής Κύπρου. Δεξιά: Λεπτομέρεια 
ψηφιδωτού δαπέδου άπό τόν Οίκο τοϋ Διονύσου, στήν Πάφο. Έργο τού 3ου μ.Χ. αίώνος, εΐκονίζει τή Δάφνη 

καί τόν πατέρα της Πηνειό. Μιά άκόμη άπόδειξις τής Έλληνικότητος τής μαρτυρικής Μεγαλοννήσου.
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
X ρ ή σ ι c κ α τ ά χ ρ η σ κ  
καί  έξάρτησις έΕ αυτών

(Συνέχεια έκ τού Προηγουμένου)

Ή  αύξησις καταχρήσεως των ναρ
κωτικών ύπδ μεγάλου άριθμοϋ άν- 
θρώπων ϊχει καί τήν άνάλογον έπί- 
πτωσιν έπί τής τιμής αυτών. "Οσον 
μεγαιλυτέρα είναι ή ζήτησις, τόσον 
μεγαλυτέρα είναι καί ή τιμή. ’Ισχύει 
καί έπί τής περιπτώσεως τών ναρκω
τικών δ νόμος τής προσφοράς καί τής 
ζητήσεως καί μάλιστα εις μεγαλυτέ- 
ραν έντασιν, λόγψ έλλείψεως τού 
προϊόντος εις τδ έλεύθερον έμιπόριον. 
'Οσάκις αί ’Αστυνομικοί καί τελω
νειακοί Άρχαί κατορθώνουν νά άνα- 
κοιλύψουν παράνομα έργαστήρια, δ- 
που παρασκευάζονται ναρκωτικοί ού- 
σίαι ή μετατρέπονται τά φυσικά φάρ
μακα εις έτερα τοιαϋτα ή κατάσχον
ται ταϋτα κατά τήν διαμετακόμισίν 
των εις τούς τόπους καταναλώσεως, 
δημιουργεΐται άμέσως έλλειψις αυ
τών είς τήν άγοράν. Συνεπεία τής έλ
λείψεως της, αί τιμαί άνέρχονται εις 
ύψηλά έπίπεδα. Τούτο, ώς είναι φυ
σικόν, δικαιολογείται έκ τού λόγου 
τής άδυναμιας χαλιναγωγήσεως τού 
πάθους έκ μέρους τών ναρκομανών. 
Ό  δργανισμδς αύτών είναι έξηρτη- 
μένος έκ τών ναρκωτικών καί ένεκα 
τούτου πρέπει πάση θυσία νά άγορά- 
σουν ταύτα είς οίανδήποτε τιμήν καί 
άν διατίθενται. Πρδς έξοικονόμησιν 
τών άπαιτουιμένων χρημάτων, προ
βαίνουν καί είς κλοπάς ή έτέρας έγ- 
κληματικάς πράξεις.

Κατωτέρω, θά έξετάσωμεν τά πα
ράνομα έργαστήρια, τάς δδοΰς μετα
φοράς τών ναρκωτικών άπδ τούς τό
πους παραγωγής είς τήν κατανάλω-

ΗΛΙΑ Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Υ
ΆστυνομικοΟ Δ/ντοΟ Β'

σιν, τήν διάθεσιν αύτών καί τά χρη
σιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς.

1. ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τά φυσικά ναρκωτικά, δπως άπο- 
καλοΰνται τά προερχόμενα άπδ τδ δ- 
πιον καί τδ φυτδν τής κόκας, πρέ
πει νά ύποστούν τήν άνάλογον χημι
κήν έπεξεργασίαν διά νά ληφθοΰν 
τελικώς τά ναρκωτικά φάρμακα, ώς 
ή ήρωΐνη, ή μορφίνη καί ή κοκαΐνη. 
"Ολαι αύταί αί διαδικασίαι μετατρο
πής τών φυσικών ναρκωτικών σύμ
φωνα μέ τάς διατάξεις τών διεθνών 
συμβάσεων πρέπει νά έκτελοΰνται 
ύπδ τδν έλεγχον τών Κρατικών Άρ- 
χών.

’Αλλά, ώς γνωρίζομεν, οί έμποροι 
τών ναρκωτικών φαρμάκων άψηφοΰν

Eic τήν φωτογραφίαν παρίστανται όλα 
τά άπαραίτητα μέσα διό τόν ναρκομανή.

τους νόμους καί έκτελούν τάς έπιχει- 
ρήσεις αύτάς λάθρα είς προσωρινά 
κατασκευάσματα διά νά άποφεύγουν 
τδν δφθαλμδν τής ’Αστυνομίας.

Τά παράνομα έργαστήρια τών 
ναρκωτικών φαρμάκων, λόγψ τής 
προχειρότητος τής συγκρστήσεώς 
των, δύναται νά έγκατασταθοΰν δπου- 
δήποτε, ήτοι είς άπομεμονωμένας ά- 
γροτικάς περιοχάς, άλλά καί μέσα 
είς δωμάτια ή τούς βοηθητικούς χώ
ρους τών κατοικιών, άρκεΐ νά ύπάρ- 
χη θέρμαινσις καί ρέον ΰδωρ.

Γενικώς είπεΐν, οί λαθρέμποροι 
ναρκωτικών είναι πολύ προσεκτικοί 
είς τήν έπιλογήν τού χώρου, δπου θά 
συγκροτήσουν τδ έργαστήριόν των. 
Οΰτοι λαμβάνουν κάθε προφυλακτι- 
κδν μέτρον διά νά καλύψουν τάς κι
νήσεις των πρδς καί άπδ τδ έργαατή- 
ριον. Συχνά, οί χημικοί, οί δποίοι 
έργάζονται είς αύτά, θεωρούνται, 
κατά τι να τρόπον, φυλακισμένοι, ώ
στε διά τών περιωρισμένων κινήσεών 
των'νά’μή προκαλοΰν τήν περιέργει
α^ ιών περίοικων ή τής ’Αστυνομίας, 
ή δποία δυνατόν νά τούς παρακολου- 
θή, λόγψ τού τυχόν κακού παρελθόν
τος των. Ώς έκ τούτου,, ή άνακάλυψις 
τών παρανόμων έργαστηρίων ναρκω
τικών φαρμάκων είναι πάρα πολύ δύ
σκολος. Οί παράνομοι έπιστρατεύουν 
δλην τήν δύναμιν τής φαντασίας των 
διά νά έπινοήσουν θέσεις τοιαύτας, 
ώστε νά μή διανοηθοΰν αί Άρχαί τδν 
τρόπον άποκρύψεως. Πολλά είναι τά 
περιστατικά άνακαλύψεως τών έργα 
στηρίων αύτών, έκ τών δποίων δια- 
φαίνεται ή σατανικότης τών άνθρώ- 
πων αυτών.

Είς τάς ^Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμε
ρικής, πρδ δλίγων έτών, άνευρέθη έν 
τοιοΰτον έργαστήριόν έντδς έγκατα-
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Αριστερά: Τό διάλυμα τής ήρωΐνπς θερμαίνεται διά σπίρτων, μέχρις δτου φθόσπ τήν θερμοκροσίαν τοϋ σώματος.
Έν συνεχεία άπορροφάται διά σύριγγος.

λελειμμένου πεπαλαιωμένου αυτοκι
νήτου είς άκατο ίκητον περιοχήν, τό 
όποιον έχρησιμοποιεΐτο διά τήν πα
ραγωγήν άμφεταμινών.

Είς τό Χόνκ—-Κόγκ, κινητά, έργα- 
στήρια διά τήν παραγωγήν ήρωΐνης, 
είχσν έγκατασταθή είς μικρά πλοιά
ρια, τά όποια χρησιμοποιούνται είς 
τόν λιμένα τού Χόνκ—Κόγκ.

Τό έργαστήριον παραγωγής των 
ναρκωτικών ,συγκροτείται άπό φιά
λας, κατσαρόλας, άποατακτήρα, άπό 
ζυγαριά διά τήν ζύγισιν τών άπαι- 
τουμένων άναλογιών τών διαφόρων 
ουσιών άπό άπορροφητικήν άντλίαν, 
χρησιμοποιουμένην διά τήν έπίοπευ- 
σιν της διαδικασίας μετατροπής τών 
ναρκωτικών, συνήθως είς έργαστή- 
ρια, μετατρέποντα τήν μορφίνην ή 
τήν ήρωίνην καί μικρούς συμπιεστάς 
ή πρέσσας. Πλέον αότών, καί διάφο
ρα όξέα καί άλλαι ούσίαι είναι άπα- 
ραίτητα. Ούτω, διά νά μετατραπή ή 
μορφίνη είς ήρωίνην, χρειάζεται άσε- 
τόν καί όξικός άνυδρίτης. ’Ελέγχου - 
σα ή ’Αστυνομία τήν άγοραπωλησίαν 
τοΰ δξικού άνυδρίτου είς τά καταστή
ματα αύτοΰ τοϋ είδους, δύναται νά 
λάβη σπουδαίας πληροφορίας, αί ό
ποιοι πιθανώς νά τήν ώδηγήσουν είς 
τήν άνακάλυψιν ένός παρανόμου έρ- 
γαστηρίου ναρκωτικών. Διότι, έν 
πρόσωπον, άγοράζον όξικόν άνυδρί- 
την είς ποσότητας αί όποιοι δέν δι
καιολογούνται, πρέπει νά διεγείρη 
τήν προσοχήν καί νά έρευνάται ή πε- 
ρίπτωσις. "Οπως βλέπομεν μία χρή
σιμος καί πρακτική μέθοδος άνακα- 
λύψεως ένός παρανόμου έργαστηρίου 
ναρκωτικών δύναται νά είναι ή Αγο
ρά τοΰ όξικοΰ άνυδρίτου. Ή  ιδία 
σκέψις πρέπει νά έπικρατή καί κατά 
τήν άγοράν τοΰ acetyl chloride.

2. ΚΓΡΙΑΙ ΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ.

α) Τό λαθρεμπόριον τών ναρκω
τικών φαρμάκων άνήκει, ώς γνω
στόν, είς τό διεθνές έμπόριον.

Διά νά λάβωμεν μίαν ιδέαν περί 
τής έκτάσεως τού λαθρεμπορίου τών 
ναρκωτικών, άς ρίψωμεν έν βλέμμα 
είς τό έμπόριον τοΰ όπίου. Ή  άναγ- 
καιοΰσα ποσότης όπίου διά νά κάλυ
ψη τάς βιομηχανικός, φαρμακευτι- 
κάς, ίατρικάς καί έπιστημονικάς ά- 
νάγκας, άνήρχετο κατά τό έτος 1970 
είς 900 τόννους περίπου. Κατά τό ί
διον Ιτος 1200 τόννοι όπίου διωχε- 
τεύθησαν είς τό παράνομον έμπόριον, 
διά νά πωληθή είς τούς ναρκομανείς. 
Μέ άλλα λόγια, ή ποσότης τοΰ όπίου
Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι χρήσε- 

ως τοϋ όπίου έκτός όπό τό κάπνισμα. 
Μερικοί τό τρώγουν ένώ άλλοι τό άνα- 
μειγνύουν μέ νερό καί τό λαμβάνουν

δΤ ενέσεων.

ή όποια διοχετεύεται είς τό παράνομον 
έμπόριον υπερβαίνει τήν τοιαύτην τοΰ 
νομίμου έμπορίου, τό όποΙον ίκανο- 
ποιεΐ τάς ίατρικάς άνάγκας.

Διά τών διατάξεων τών διεθνών 
Συμβάσεων διά τά ναρκωτικά, έχουν 
έξουσιοδοτηθή ώρισμέναι χώραι νά 
καλλιεργούν ύπνοφάρον μήκωνα. Αί 
χώραι αύταί είναι όλίγαι καί εύρί- 
σκονται είς γεωγραφικάς περιοχάς, 
δπου ή καλλιέργεια τής παπαρούνας 
είναι καί δυνατή καί άποδοτική. Αί 
κυριώτεραι χώραι είναι ή ’Ινδία, ή 
Σοβιετική Ένωσις, ή Τουρκία καί 
είς μικροτέραν Ικτασιν ή Βουλγαρία 
καί ή Τιουγκοαλαυία. Ή. Ελλάς πε
ρί ελαμβάνετο μεταξύ τών παραγου- 
σών δπιον χωρών, άλλά, κατόπιν συ- 
στάσεως τοΰ Ο.Η.Ε., έπαυσε τήν καλ
λιέργειαν τής ύπνοφόρου μήκωνος 
πρό όλίγων έτών. (1972). Καί ώρι
σμέναι άλλαι χώραι, ώς ή Τσεχοσλο
βακία, ή Ουγγαρία καί ή Πολωνία 
καλλιεργούν τήν παπαρούναν διά τό 
άχυρον (κοτσάνι) καί ούχί διά τήν 
κωδίαν (κάψουλαν).

Τό ’Ιράν τό 1955 κατήργησε τήν 
καλλιέργειαν τοΰ όπίου, άλλά έπανέ- 
λαβε ταύτην τό 1969.

Εϊπομεν άνωτέρω, δτι 1200 τόν- 
νοι όπίου διοχετεύονται είς τό παρά
νομον έμπόριον. Τμήμα τής ποσότη- 
τος ταύτης προέρχεται άπό χώρας ή 
περιοχάς δπου τό δπιον καλλιεργεί
ται παρανόμως. Αί είς άς άφοροΰν 
Κρατικαί Τπηρεσίαι ώς καί τά διε
θνή όργανα τελοΰν έν γνώσει τής κα- 
ταστάσεως αυτής, άλλά άποδεικνύον- 
ται αδύναμα νά άντιμετωπίσουν άπο- 
τελεσματικώς τήν κατάστασιν.

"Εν άλλο τμήμα τών 1200 τόννων, 
τό όποιον διοχετεύεται είς τό λαθρεμ
πόριον. προέρχεται άπό τήν νόμιμον
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καλλιέργειαν τοΰ όπίου, διά τρόποι) 
άπατη λοΰ. Ό  γεωργός, δ όποιος έξου- 
σισδοτείται νά καλλιεργήση ώρισμέ- 
νην Ικτασιν όπίου, ύπερβαίνει ταύ- 
την, χωρίς νά γίνη άντιληπτός άπό 
τάς αρμόδιας Κρατικάς Άρχάς, ή δυ
νατόν νά δηλώση, δτι παρήγαγε π.χ. 
7 κιλά κατά έκτάριον (21/2 στρέμ
ματα) ένφ εις τήν πραγματικότητα 
παρήγαγε διπλάσιάν ποσότητα. Ή  
διαφορά, ή όποια προκύπτει μεταξύ 
τής συγκαμισθείσης καί τής δηλωθεί- 
σης ποσότητος, διοχετεύεται ε!ς τούς 
λαθρεμπόρους.

” Αν δέν ύφίσταται αυστηρός έλεγ
χος, ώς έπιβάλλεται εις τοιούτου εί
δους θέματα, είναι δυνατή ή παρα- 
βίαισις των νόμων καί των Συμβάσε
ων. Τά μεγάλα κέρδη έξάπτουν τήν 
φαντασίαν τών άνθρώπων καί μετέρ
χονται διάφορα τεχνάσματα διά νά 
έπιτύχουν τόν σκοπόν των.

Αί άκάλουθοι χώραι καί περιοχαί 
άποτελοΰν τούς κυρίως προμηθευτάς 
όπίου διά τό παράνομον έμπόριον: 
Ή  περιοχή ή κειμένη εις τά σύνορα 
τής Ταϊλάνδης, Λάος, Μπούρμας καί 
Ηπειρωτικής Κίνας .Ή περιοχή αύ- 

τή, λόγω τής θέσεώς της, παρέχει 
τήν ευχέρειαν εις τούς καλλιεργητάς 
καί τούς λαθρεμπόρους νά κινούνται 
πρός διαφόρους χώρας, αί δποιαι δέν 
δύνανται νά έλεγχθοΰν άποτελεσμα- 
τικώς ύπό τών τοπικών ’Αρχών, λό
γω τής ιδιομορφίας τοΰ έδάφσυς καί 
άλλων παραγόντων, άλλά καί διά τόν 
πρόσθετον λόγον δτι οί άνθρωποι πού 
κατοικούν εις τά όρεινά ταΰτα μέρη 
έξοικονσμοΰν τά πρός τό ζήν διά τής 
καλλιέργειας καί πωλήσεως τοΰ ό
πίου.

’Επίσης, τό Νεπάλ, τό Πακιστάν, 
τό ’Αφγανιστάν, ή Τουρκία καί τό 
Μεξικόν περιλαμβάνονται εις τούς 
προμηθευτάς ναρκωτικών, πρός τούς 
λαθρεμπόρσυς.

Μέρος τού παραγομένου όπίου χρη
σιμοποιείται ύπό τών έγχωρίων κα
ταναλωτών. ’Επίσης, μετατρέπεται 
ύπό τών έγχωρίων είς «βάσιν τής μορ
φίνης». Ή  βάσις τής μορφίνης άπο- 
στέλλεται είς τά έργαστήρια διά τήν 
μετατροπήν ταύτης είς ήρωΐνην. Τά 
έργαστήρια αύτά εύρίσκονται είς τήν 
Δυτικήν Ευρώπην καί είδικώτερον 
είς τάς άκτάς τής Μεσογείου (είς 
τήν Νότιον Γαλλίαν) . Ή  ήρωίνη, ή 
όποια παράγεται είς τά παράνομα έρ
γαστήρια τής Δυτικής Ευρώπης, ά- 
ποστέλλεται είς τάς μεγαλυτέρας κα- 
ταναλωτρίας χώρας, κυρίως είς τάς 
Η.Π.Α. Ποσότης όπίου διοχετεύεται

καί είς τήν Ηνωμένην ’Αραβικήν 
Δημοκρατίαν, ώς έπίσης, είς μίαν εύ- 
ρυτέραν κλίμακα, άπό Τουρκίαν καί 
’Αφγανιστάν είς τό ’Ιράν. Οί λαθρέμ
ποροι τών ναρκωτικών άποστέλλουν 
τό έμπόρευμα άπό τήν Δυτικήν Ευ
ρώπην κατ’ ευθείαν πρός τάς Η.ΙΙ.Α. 
ή διά μέσψ τού Καναδά (άπό τό Μόν
τρεαλ) ή διά μέσψ τού Μεξικού. Αί 
δδοί αύται άκολουθοΰνται κυρίως διά 
τήν ήρωίνην, ή όποια έχει μεγάλην 
ζήτησιν είς τάς Η.ΙΙ.Α.

Θά είπωμεν τώρα μερικά διά τήν 
Νοτιοανατολικήν ’Ασίαν. Τό μεγαλύ- 
τερον όπιοπαραγωγόν τμήμα τού κό
σμου, εύρίσκεται είς τά σύνορα τής 
Ταϊλάνδης, Μπούρμας, Λάος καί η
πειρωτικής Κίνας. Τό δπιον τό όποι
ον παράγεται έκεΐ μετατρέπεται έπί 
τόπου είς Μορφίνην. Ή  μορφίνη αύ- 
τή παρασκευάζεται είς μικρά πλακί
δια ώς τά τοιαΰτα τού σάπωνος καί 
φέρουν έπ’ αυτών τό έμπορικόν σή
μα «999». Έν συνεχεία άποστέλλον- 
ται είς Μπανγκόκ, Ταϊλάνδην καί 
άπό εκεί είς τό Χόνγ—Κόγκ, δπου 
μετατρέπσνται είς ήρωίνην. Ή, προ- 
τίμησις τοΰ Χόνγ —Κόγκ όφείλεται 
είς τό γεγονός δτι είς τήν περιοχήν 
αύτήν υπάρχουν οί περισσότεροι ήρω- 
ινομανείς. (100.000 περίπου). ’Από 
τό Χόνγ—Κόγκ, ποσότης ήρωίνης, ή 
όποια παράγεται έκείσε, άκολουθεϊ 
τόν δρόμον της πρός τήν ’Ιαπωνίαν, 
πρός τάς Η.ΙΙ.Α., μέσψ τού San 
Francisco καί Los Angeles, πρός τόν 
Καναδάν μέσψ Vancouver, ή πρός 
τήν Αυστραλίαν καί Νέαν Ζηλανδίαν 
δπου ή κατάχρησις τής ήρωίνης φαί
νεται νά κάμη τά πρώτα της βήμα
τα. Μία ποσότης τής χρησιμοποιου- 
μένης ήρωίνης είς τάς Η.Π Α . προέρ
χεται άπό τήν Μέσην καί ’Εγγύς ’Α
νατολήν καί διέρχεται μέσψ τής Ευ
ρώπης.

Αύτή είναι, έν όλίγοις, ή κατά- 
στασις άναφορικώς πρός τό λαθρεμ- 
πόριον τού όπίου, τής μορφίνης καί 
τής ήρωίνης άνά τόν κόσμον. 'Όπως 
βλέπομεν, ή διεξαγωγή τοΰ λαθρεμ
πορίου τών ναρκωτικών δέν άκολου- 
θεί άκριβώς τούς κανόνας τού διε
θνούς έμπορίου, δηλ. άπό τήν παρα
γωγήν είς τήν κατανάλωσιν. Μετα
ξύ αυτών τών παραγόντων μεσολα
βούν αί χώραι δπου θά μετατραπούν 
αί πρώται δλαι είς έξευγενισμένας 
τοιαύτας, Αί παραγωγοί χώραι είναι 
περιοχαί δπου καλλιεργείται ή ύπνο
φόρος μήκων. Αί καταναλώτριαι χώ- 
ραι είναι έκείναι δπου εύρίσκονται οί 
ναρκομανείς. Μεταξύ αύτών τών δύο.

εύρίσκονται αί χώραι δπου γίνεται 
μετατροπή τής άκατεργάστου ύλης 
είς μορφίνην καί ήρωίνην.

β. ΛΑΘΡΕΜΙΙΟΡΙΟΝ ΦΓΛΛΩΝ 
ΤΗΣ ΚΟΚΑΣ ΚΑΙ ΚΟΚΑΤ- 
ΝΗΣ

Αί παραγωγοί χώραι τού φύλλου 
τής κόκας καί κοκαΐνης είναι, βασι- 
κώς, τό Peru καί ή Boiivia. Ποσότης 
τις τών παραγομένων φύλλων τής 
κόκας καταναλίσκεται ύπό τών ’Ιν
διάνων, οί όποιοι κατοικούν είς τά 
δρη Cordilleras de los Andes, καί οί 
όποιοι μασούν τά φύλλα. Τά ύπόλοι- 
πα φύλλα τής κόκας χρησιμοποιούν
ται διά τήν έξαγωγήν κοκαΐνης ύπό 
τών παρανόμων έργαστηρίων, τά ό
ποια είναι έγκατεστημένα είς τήν πε
ριοχήν αύτήν. Τό ύλικόν τούτο διο
χετεύεται είς τήν Βραζιλίαν καί Χι
λήν καί άπό έκεΐ άποστέλλεται διά 
ξηράς, θαλάσσης ή άέρος είς τάς 
Η.1ΙΑ., δπου καταναλίσκονται 90% 
περίπου τής παρανόμως παραγομένης 
κοκαΐνης.

Μία μικρά ποσότης κοκαΐνης άπο- 
στέλλεται λάθρα άπό τήν Νότιον ’Α
μερικήν είς τήν Ευρώπην καί τήν 
Μέσην ’Ανατολήν.

Διά νά λάβωμεν μίαν ιδέαν τών 
ποσοτήτων κοκαΐνης, αί όποΐαι γίνον
ται άντικείμενον λαθρεμπορίου, άρ- 
κεΐ νά είπωμεν δτι ή έτησία παρα
γωγή φύλλων τής κόκας, ή όποια δη- 
λούται έπισήμως ύπό τής Βολιβίας 
καί τού Περού, είναι τουλάχιστον 13. 
000 τόννοι: Έξ αύτών, μόνον 400 
τόννοι (τά 3%) χρησιμοποιούνται διά 
φαρμακευτικούς σκοπούς. Ή  ύπόλοι- 
πος ποσότης— 12 000 τόννοι— χρη
σιμοποιείται διά μή φαρμακευτικούς 
σκοπούς.

γ. ΛΑΘΡΕΜΙΙΟΡΙΟΝ ΚΑΝΝΑ- 
ΒΕΩΣ

Θά είπωμεν τώρα μερικά διά τάς 
κυρίας όδούς τάς οποίας χρησιμοποι
ούν οί λαθρέμποροι τής Καννάβεως, 
ή όποια έμφανίζεται ύπό πολλάς όνο- 
μασίας, άνάλογα μέ τήν περιοχήν πα
ραγωγής της ή καταναλώσεως.

Ή  κάνναβις φύεται καί άναπτύσ- 
σεται είς δλον σχεδόν τόν κόσμον. 
Ποσότης τής παραγομένης καννάβε
ως καταναλίσκεται έπί τόπου ύπό 
τών έγχωρίων. Τούτο συμβαίνει κυ
ρίως είς τήν ’Αφρικήν.

Πολλοί χώραι συχνά άναφέρονται 
ώς πηγαί τής καννάβεως ή όποια διο
χετεύεται είς τήν μούρην άγοράν τής
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Ευρώπης. Μεταξύ αύτών είναι τδ 
Μαράκα, μετά δ Λίβανος, άπδ δπου 
τμήμα τής παραγομένης καννάβεως 
διοχετεύεται ύπδ των λαθρεμπόρων 
εις την Ένωμένην ’Αραβικήν Δημο
κρατίαν, μετά έρχεται τδ Πακιστάν 
καί τδ Νεπάλ.

Είναι πολύ δύτ/.ολον νά δώσωμεν 
άριθμούς Ιπί τής ποσότητος τής καν- 
νάβεως ή δποία διατίθεται εις τδ λα- 
θρεμπόριον γενικώς. ’Αλλά τδ γεγο- 
νδς δτι κατά τδ έτος 1969 κατεσχέ- 
θησαν 1.900 τόννοι καννάβεως είναι 
άρκετδν νά λάβωμεν μίαν ιδέαν περί 
τής, έκτάσεως τού λαθρεμπορίου αύ- 
τής.

Ή  Κάνναβις ύπδ διαφόρους τύ
πους συσκευασίας καί έπεξεργασίας 
φθάνει είς τάς Η.Π.Α. Τδ πλεΐστο-ν 
αυτής διέρχεται διά τού Μεξικού. 
Τά σύνορα τού Μεξικού μετά τών 
Η.1Ι.Α. έχουν μήκος 1.875 μίλια καί 
ως έκ τούτου είναι δύσκολον νά άστυ- 
νομευθούν. Τδ έτος 1969, αί Η.Π Λ. 
καί τδ Μεξικδν ήνωσαν τάς δυνάμεις 
φρουρήσεως των συνόρων των διά 
την άπδ κοινού άντιμετώπισιν τών 
λαθρεμπόρων τών ναρκωτικών. Μετά 
τά ληφθέντα μέτρα άναχαιτίσεως τού 
λαθρεμπορίου μέσω τού Μεξικού, οι 
λαθρέμποροι Ιδοκίμασαν νά Οργανώ
σουν τήν προμήθειαν ναρκωτικών 
άπδ τήν Μέσην ’Ανατολήν καί άκρι- 
βέστερα άπδ τδν Λίβανον. Πρδς τού
το έναύλωσαν ιδιωτικά άεροπλάνα νά 
μεταφέρουν τά ναρκωτικά. ’Αλλά δυ
στυχώς διά τήν έπιχείρησιν, δύο έκ 
τών άεροπλάνων κατεσχέθησαν ύπδ 
τής ’Αστυνομίας, τδ έν εις τήν Κρή
την καί τδ έτερον είς τήν Γαλλίαν.

3. ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙ
ΚΩΝ

"Οπως κάθε έμπορική πράξις, έ
τσι καί τδ έμπόριον τών ναρκωτικών 
έχει τά συστήματά του. Οι λαθρέμ
ποροι τών ναρκωτικών μετέρχονται 
πολλούς κινδύνους μέχρις ού διαθέ
σουν τδ έμπόρευμα, άλλά τούτο τούς 
άποδίδει μεγάλα κέρδη. Τά κέρδη 
δμως αύτά κατανέμονται είς πολλά 
πρόσωπα, τά δποία προσφέρουν τάς 
ύπηρεσίας των, καί τελικώς τά είς 
έκαστον άναλογοΰντα κέρδη δέν είναι 
τόσον μεγάλα, ώς έκ πρώτης δψεως 
έμφανίζονται. Τδ μόνον βέβαιον έν 
προκειμένψ είναι, δτι δ καταναλω
τής πληρώνει πολλά χρήματα διά νά 
πραμηθευθή τδ ναρκωτικόν. Αί τιμαί 
τών ναρκωτικών διαφέρουν άπδ χώ
ρας είς χώραν, καί άκόμη έντδς τής 
ιδίας χώρας, καί είς μίαν περίοδον

άπδ άλλην. Αύται έπηιρεάζονται άπδ 
τδν νόμον τής προσφοράς καί τής ζη- 
τήσεως. Εάν ή ’Αστυνομία μιας χώ
ρας έξαρθρώση έν δίκτυον λαθρεμπό- 
ρίου, τά ναρκωτικά θά είναι περιω- 
ρισμένα, ή ζήτησις θά είναι ή κανο
νική καί έτσι αί τιμαί θά άνέλθουν. 
’Εξ άντιθέτου, άν οί ναρκομανείς μει
ωθούν καί τά ναρκωτικά διατίθενται 
είς τάς αύτάς ποσότητας, αί τιμαί 
τούτων θά μειωθούν. Αί τιμαί, έπί- 
σης, διαφέρουν άρκούντως, άνάλογα 
μέ τδ είδος τού ναρκωτικού. Σήμερον 
ή ήρωίνη καί ή κοκαΐνη κατέχουν 
τάς ύψηλοτέρας τιμάς.

Δέκα χιλιόγραμμα δπίου στοιχί
ζουν 160 δολλάρια Η.ΙΙ Α . είς τήν 
χώραν παραγωγής. Αύτά τά 10 χι
λιόγραμμα θά μετατραποΰν είς 1 χι
λιόγραμμων μορφίνης. Ή  μορφίνη 
αυτή θά άποσταλή είς άλλην χώραν 
δπου θά πωληθή άντί 700 δολλαρίων. 
Οί λαθρέμποροι θά μετατρέψουν έν 
συνεχεία τήν μορφίνην είς τήν ιδίαν 
ποσότητα ήρωίνης. Τδ έν χιλιόγραμ- 
μον ήρωίνης θά άποσταλή είς τάς 
χώρας καταναλώσεως ,δπου θά πω
ληθή άντί 30.000 δολλαρίων. Αύτδ 
τδ χιλιόγραμμων ήρωίνης άναμιγνύε- 
ται μέ έτέραν ουσίαν, είς άναλογίαν 
1 πρδς 9 καί έτσι τδ 1 χιλιόγραμμων 
ήρωίνης, θά αύξηθή είς 10 χιλιό
γραμμα καί θά πωληθή άντί 500.000 
δολλαρίων.

4. ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΡΓΦΈΩΣ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

"Εν έκ τών σπουδαιοτέρων σταδί
ων τής διαθέσεως τών ναρκωτικών 
είναι ή μεταφορά αύτών άπδ τούς τό
πους παραγωγής είς τούς τόπους κα
ταναλώσεως. Οί λαθρέμποροι γνωρί
ζουν, δτι αί Άστυνομικαί καί Τελω
νειακοί Άρχαί καταβάλλουν σπου
δαίας προσπάθειας καί έπιτυγχάνουν 
ν’ άνακαλύψουν μεγάλας ποσότητας 
διακινουμένων ναρκωτικών, διδ καί 
σοφίζονται νέας μεθόδους δράσεως 
πρδς παραπλάνησιν τών ’Αρχών.

Τά μέσα μεταφοράς τών ναρκωτι
κών διαφέρουν σύμφωνα μέ τάς το- 
πικάς συνήθειας καί δυνατότητας καί 
τά ναρκωτικά τά δποία πρόκειται νά 
μεταφερθοΰν. Ό  δγκος, ώς είναι φυ
σικόν, έπηρεάζει τήν έπιλογήν τού 
μέσου.

Είς μερικά μέρη, τά ναρκωτικά 
μεταφέρονται μέσψ τής έρήμου διά 
τών καμήλων. ’Αλλού μεταφέρονται 
ύπδ τών άνθρώπων καί είς δλλας πε- 
ριοχάς μέ τά αυτοκίνητα καί είς εί-

δικώς διεσκευασμένας θέσεις άποκρύ- 
ψεως.

Είς τά πλοία ύπάρχουν πολλαί θέ
σεις άπακρύψεως τών ναρκωτικών 
καί μεγάλαι πιθανότητες διαφυγής 
τού όφθαλμού τών αρμοδίων. Άνευ- 
ρέθησαν ναρκωτικά έντδς τών σωλή
νων, έντδς τών καζανιών πετρελαίου 
καί έλαίου, έντδς τού θαλάμου τής 
μηχανής, είς τδν άξονα τής έλικος. 
Κατά τδ παρελθόν έτος, ύπδ τής Γ. 
Γ.Α. Πειραιώς άνευρέθη μεγάλη πο
σό της κατειργασμένης καννάβεως έν
τδς τής δεξαμενής πετρελαίου έλλη- 
νικοΰ πλοίου. Διά νά μή ύφίσταται 
έπίδρασιν τδ έμπόρευμα, τίθεται έν
τδς σάκκων έκ πλαστικής ύλης. Είς 
τίνος περιπτώσει είς τήν ΝΑ. ’Ασί
αν καί είς τήν Μεσόγειον, τά ναρκω
τικά έτέθησαν έντδς άδιαβρόχων σάκ
κων, έρρΐφθησαν έντδς τής θαλάσσης, 
πλησίον τών χωρικών ύδάτων, άλλά 
έκτδς αύτών, άπδ δπου καί περισυνε- 
λέγησαν άργότερσν άπδ μικρά πλοιά
ρια, διά λογαριασμδν τών λαθρεμπό
ρων.

Ιδιωτικά άεροπλάνα χρησιμοποι
ούνται έπίσης, εις εύρείαν κλίμακα. 
Τά άεροσκάφη προσγειοΰνται είς κα
τάλληλα μέρη, δπου φορτώνεται τδ 
φορτίον. Μετά ταΰτα, τδ φορτίον ρί- 
πτεται δι' άλεξιπτώτων είς έτερο ση
μεία, μή έλεγχόμενα ύπδ τών Κρατι
κών ’Αρχών, καί παραλαμβανόμενα 
ύπδ τών λαθρεμπόρων, μεταφέρονται 
είς τούς τόπους καταναλώσεως. Αύτή 
ή μέθοδος διακινήσεως τού έμπορεύ- 
ματος έχρησιμοποιείτο κατά τδ πα
ρελθόν είς μεγάλην έκτασιν διά νά 
μεταφερθοΰν μεγάλοι ποσότητες καν
νάβεως άπδ τδ Μεξικδν είς τάς Ηνω
μένας Πολιτείας. Άπδ τδ έτος 1969, 
ή χρησιμοποίησις τών ραντάρ, άερο
πλάνων καί έλικοπτέρων διά τδν έ
λεγχον τών συνόρων άνεχαίτισε τούς 
λαθρέμπορους άπδ τής χρησιμοποιή- 
σεως αύτού τού τρόπου δράσεως. Τά 
αύτοκίνητα έχουν γίνει τδ κλασσικόν 
μέσον μεταφοράς τών ναρκωτικών. 
Είς αύτά ύπάρχει δυνατότης νά δη- 
μιουργηθούν πολλαί θέσεις άποκρύ- 
ψεως. "Εχουν άνευρεθή ναρκωτικά 
έντδς τής δεξαμενής βενζίνης, έντδς 
τών έλαστικών, είς τά καθίσματα καί 
τάς θύρας. Τδ αύτσκίνητον, γενικώς, 
προσφέρει μεγάλας δυνατότητας, είς 
τούς λαθρεμπόρους. Τδ κακόν έπιτεί- 
νεται καί έκ τού λόγου δτι ύπάρχει 
διάθεσις τών ’Αρχών, δπως μή κα
θυστερούν τδν έλεγχον τών εισερχο
μένων είς τήν χώραν προσώπων.

(Συνεχίζεται)
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ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΖΩΝΗ

Ό  λόγος ίσως ήχήση παράξενα, τό θέμα 
ίσως φανή αύτοπικό. Ή  ευδαιμονία, μάς λέγουν 
πολλοί, άκουμπάει στά όνειρα, ζή στά παρα
μύθια, πεθαίνει μέ τήν πραγματικότητα.Όποιος 
ζητεί τήν ευδαιμονία κυνηγάει τήν χίμαιρα, 
γίνεται φαντασιοκόπος, είναι μυθοπλάστης. 
Ή  λογική είναι ρεαλισμός καί ό ρεαλισμός 
ύπαγορεύει τήν φυγή άπό μάταιες, φρούδες καί 
άστήρικτες έλπίδες.

Δέν θά έδεχόμουν χωρίς μάχη τούτη τήν 
θέσι. Δέν θά κατέθετα εύκολα τά όπλα. Διερω
τώμαι γιατί ή εύδαιμονία είναι ξέμακρο όνειρο, 
αύταπάτη, ναρκισσισμός καί αυταρέσκεια. 
Ποιός άνθρωπος, άν κοιτάξη τήν καρδιά του, 
δέν έχει τόν πόθο, τόν ίμερο, γιά εύδαιμονία. 
Ποιός νέος δέν δένεται μέ μιά κοπέλλα μέ τήν 
έλπίδα τού καλύτερου, μέ τήν προσδοκία τής

χαράς, πού πηγάζει άπό τήν άγάπη καί τήν 
ένότητα.

Σκέπτομαι ότι ή βίωσις μιας άνάγκης, ή ά- 
ναζήτησις μιάς ίκανοποιήσεως, ό πόθος γιά τό 
άγνωστο, άλλά πολύ έπιθυμητό, δέν μπορεί 
a Priori νά είναι ψέμα. Ή  ψυχή γιά νά ζητάη 
τόσο πολύ τήν εύδαιμονία, θά κρύβη κάποια 
άλήθεια, πού έμεΐς πρέπει νά άποκαλύψωμε.

Ή  δίψα Ικανοποιείται μέ τό νερό. 'Η πείνα 
μέ τήν τροφή. Ή  δρεξις γιά τήν γνώσι μέ τά 
γράμματα καί τις έπιστήμες. Γιατϊ όλες τούτες 
οί τάσεις, οί έπιθυμίες, οί άναζητήσεις είναι 
άλήθεια καί ό πόθος γιά τήν εύδαιμονία 
είναι ψέμα; Ά ν  είναι ψέμα, πρέπει νά αποδεί
ξομε ότι είναι ψέμα. Ά ν  είναι άλήθεια... 
««έπιχειρητέον»,

***

Οί κούφιοι άνθρωποι Ιπιθυμοΰν καί δέν έχουν. Μάχονται καί πολεμούν, γιά νά άποκτήσουν, λη
σμονούν αυτό πού άπόκτησαν. ΙΙαράδειγμα ή γυναίκα πού δεσμεύει τόν άνδρα της μέ τό φορτίο 
τών παραλόγων άπαιτήσεων. ”0,τι δνειρεύθηκε σέ ευτυχία, σέ ύλικά άγαθά σαρκώνεται καί παίρ

νει τή μορφή τής άπαιτήσεως.
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'Η έπιθυμία γιά ευδαιμονία είναι μία γνήσια 
τάσις, άφοϋ δλοι έντονα, έπίμονα, σταθερά 
τήν δοκιμάζομε- άλλά τό πρόβλημα άναφύεται 
άπό τήν στιγμή ποϋ πάμε νά καθορίσωμε τήν 
κατεύθυνσι τής τάσεως. Ποιο δρόμο θ’ άκολου- 
θήσωμε γιά τήν ευδαιμονία ;

Τό πρόβλημα τής ευδαιμονίας είναι σχετικό 
μέ τό πρόβλημα τής πλάνης. Ό  άνθρωπος πλα- 
νάται, όταν συγχέη τό γνήσιο μέ τό κίβδηλο, 
τό ψεύτικο μέ τό άληθινό, τό έσφαλμένο μέ τό 
όρθό. Μπερδεύει τούς άληθινούς σκοπούς μέ 
τούς φευγαλέους στόχους. Δουλεύει στά όμοιώ- 
ματα. Φτιάχνει είδωλα, ψεύτικα μιμήματα τής 
πραγματικότητος. Νομίζει πώς είναι έπανα- 
στάτης, άλλ’ είναι μιμητής. Ισχυρίζεται πώς 
είναι ήγέτης καί άντιγράφει μέ άφοσίωσι καί 
έπιμονή ξένα πρότυπα.

Τά νοήματα πρέπει νά ξεκαθαρισθοϋν άπό 
τήν άρχή. Ά λλο  πράγμα σημαίνει κοινωνική 
έπιτυχία καί άλλο ευδαιμονία. Ά λλη έννοια 
έχει ή τύχη, ή σύμπτωσις, ή ευτυχία καί άλλο 
γνώρισμα έχει ή ευδαιμονία. Μπορείτε νά 
άνεβήτε στήν κοινωνική ζωή, μπορείτε νά 
άποκτήσετε δόξα, πλούτο, άγαθά. Μπορείτε 
νά έξουσιάσετε τούς άλλους άνθρώπους. Μπο
ρείτε νά υποτάξετε τήν γυναίκα σας, νά κάνετε 
δούλους τούς υφισταμένους σας, άλλά μή περι
μένετε νά πάρετε τό εύσημο τής εύδαιμονίας.

Ή  έπιτυχία, ή ευτυχία πηγάζουν άπ’ έξω 
καί δέν μ’ ένδιαφέρουν. Δέν μέ ένδιαφέρει ό

άμερικανισμός- πόσα κερδίζετε, τί παράγετε, 
πόσα σπίτια καί κτήματα έχετε. Ή  ευδαιμονία 
χαράσσει άλλα όρόσημα. Ξεπηδάει άπό μέσα 
μας, ζητεί τήν βελτίωσι, άπαιτεϊ τήν όλοκλή- 
ρωσι καί προβάλλει τήν δυαδικότητα.

Γιατί ευδαιμονία δέν είναι μετάθεσις τού 
φορτίου μας στούς ώμους τών άλλων. Δέν είναι 
«έξυπνάδα», καπατσοσύνη, άναρρίχησις. 'Η 
εύδαιμονία άρχίζει μέ τό ξεγύμνωμα τού σφα
λερού τό ξεσκέπασμα τού κούφιου, τήν άντι- 
μετώπισι τού άληθινοΰ, τήν βίωσι τών πρα
γματικών ψυχικών γεγονότων.

'Η εύδαιμονία προϋποθέτει πρωτοβουλία 
καί άγωνιστικότητα τής ψυχής, άγρύπνια τού 
νού, κριτική στάσι, ειλικρίνεια νά μάθωμε τά 
πράγματα, μετριοφροσύνη ν’ άποδεχθούμε τήν 
άλήθεια. Μέ τό αίτημα τής ευδαιμονίας θέτω 
σκοπούς μεγάλους, υψηλούς, άκόμη καί δύ
σκολους καί τείνω νά τούς πραγματώσω.

Άλλά διαχωρίζω τήν δυσκολία άπό τήν χί
μαιρα. Τό όνειρο νά πράξω κάτι δέν Ιππεύει 
ξύλινο ίππο, άλλά δένεται μέ τήν αυτογνωσία. 
Ποιός είμαι; Τί μπορώ νά κάνω; Τί μπορώ νά 
προσφέρω ; Ζητώ άπό τόν έαυτό μου τήν εύθύνη 
δέν τοξεύω σέ στόχους μάταιους.

Ά ν  καταλάβω τί είμαι, ξέρω τί ζητώ άπό 
τήν ζωή, τί ζητεί ή ζωή άπό μένα. Ά ν  συλλάβω 
τόν άληθινό έαυτό μου, πορεύομαι πρός τήν 
πραγμάτωσι. Ή  πραγμάτωσις τού έαυτοΰ μας 

* ’Εκ τού περιοδικού «ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ»
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ΜΕΓΑΛΗ
ΓΙΟΡΤΗ

Καθώς ό Αύγουστος τοϋ χρόνου τραβά τό ατέλειωτο ταξίδι και καθώς πλησιά
ζει νά φθάση τις δέκα-πέντε, τό μοσχολίβανο καί τό καμένο κερί πλημμυρίζει μέ τήν 
θεία ευωδιά του, άπό τή μιά ώς τήν άλλη της άκρη, τη γεμάτη πίστη Χριστιανική 
μας πατρίδα.

Ένας κόσμος πιστών, άντρες καί γυναίκες, γέροι καί νέοι κι’ άλλοι κατατρε
γμένοι καί πονεμένοι άπ’ τή ζωή, πηγαίνει «έπί τήν ήλιου δύσιν» νά συναντήση μέ 
τής ψυχής του τά μάτια τή γλυκειά Παναγιά, τή Μητέρα τοϋ Χρίστου, των Ουρα
νών τήν Πλατυτέρα. Εκείνη, πονεμένη ή ίδια μάννα, κρατά πάντα άνοιχτή τήν άγκα- 
λιά της, στις έκκλησιές καί στά μοναστήρια, στά έξωκκλήσια καί στά γραφικά ει
κονοστάσια, πού είναι σπαρμένα σ’ όλόκληρη τήν Ελλάδα. Τήν Παναγία θά τήν 
βρούμε παντοϋ. Στήν κορυφή τοϋ πιο άγριου βουνοϋ, στον κατάξερο θερισμένο κάμ
πο, στις όλόδροσες καταπράσινες πλαγιές, κοντά στο καταγάλανο άκρογιάλι!.. Ή  
Παναγία!.. Ή  Δέσποινα!.. Πόσες άλήθεια έλπίδες, πόσες λαχτάρες, πόσα όνειρα, 
δέν στεργιώσαμε όλοι μας σε πύργους θεόρατους, προφέροντας τ’ όλόγλυκο τ’ όνομά 
Της!.. ΚΤ άκόμα στις ώρες τις δίσεχτες ποιος δέν γονάτισε στο μικρό Της μπροστά 
εικονοστάσι, παρακαλώντας Την νά πρεσβεύση στο Μεγάλο Παιδί Της; Τήν Πανα
γία μας, τήν Ελληνική Παναγία, πόσες φορές ό εύσεβής λαός μας δέν τήν βρήκε 
πρόμαχό του, άπό τά τείχη τής Βασιλεύουσας, μέχρι τις κορυφές τής Πίνδου; Καί 
τήν τραγούδησε καί τήν ύμνησε καί τή στόλισε μέ τά πιο όμορφα κοσμητικά επίθε
τα, τέτοια, πού νά ταιριάζουν στή μεγάλη μορφή Της. «Παντάνασσα, ’Ελεούσα, Γλυ- 
κοφιλοϋσα, ’Ακάθιστη, Γιάτρισσα, Πονολύτρα, Παραμυθιά, Περίβλεπτη, Πανάχραν
τη, Όδηγήτρα, Άντιφωνήτρα, Τρυχερούσα, Βαγγελίστρα, Λαύρα, Γοργοεπίκοη, ’Α
θηναία, Ρωμαία, Φανερωμένη, Πύργε Χρυσοπλοκώτατε, Λιοστολισμένε Θρόνε...» τήν 
είπε καί ό Παλαμάς στο δέκατο λόγο τής «φλογέρας τοϋ Βασιλιά».

Στή μητέρα τοϋ Λυτρωτοϋ, άς έλθουμε όλοι μας, τώρα πού γιορτάζουμε τή Θεία 
Κοίμησή της, γιά νά τής ποΰμε κάποια προσευχή, νά τής ψάλουμε κάποιον ύμνο, νά 
φέρουμε κάποιο τάμα στή μεγάλη χάρη Της. Καί πάνω άπ’ όλα νά έξομολογηθοΰμε 
γιά τά κρίματά μας, ν’ άφήσουμε πίσω μας τό άμαρτωλό παρελθόν μας, νά ζητήσουμε 
τή λύτρωση καί τή συγχώρεση καί μέ τή Μεγαλόχαρη 'Οδηγήτρια νά βροϋμε τον 
καινούργιο δρόμο τής ζωής μας. Ό λων τά μάτια άς ύγράνη ένα δάκρυ μετάνοιας, 
καθώς ό λιβανωτός θ’ άνεβαίνη στον ούρανό, έλάχιστο θυμίαμα στήν Πλατυτέρα των 
Ούρανών. Στή φεγγαροφώτιστη Αυγουστιάτικη νυχτιά, άς σηκώσουμε τά χέρια μας 
σέ Κείνη, πού είναι : «...Ψηλότερη άπ’ τούς Ουρανούς, πιο καθαρή άπ’ τον ήλιο καί 
πιο άκριβή άπ’ τά Χερουβείμ, πιο δοξασμένη άκόμη κι’ άπό τά Σεραφείμ, στάμνα τοϋ 
Θείου μάνα».

Παναγιά μας Παρθένα!.. Δέσποινα τοϋ κόσμου. Μεγάλη μας Μάννα!.. Στο θρό
νο τ’ Ούρανοϋ γενοϋ Μεσήτρια. Γιά ν’ άνθήση στή γή μας τό χαμόγελο τής Ειρή
νης, τής άγάπης καί τής συμπόνοιας.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Ύπαστυνόμος Α'



καί ή άγάπη μέ τον άλλον μάς γεμίζουν τήν 
ύπαρξι καί ή ευδαιμονία προϋποθέτει γέμισμα.

Οί κούφιοι άνθρωποι έπιθυμοϋν καί δέν 
έχουν. Μάχονται καί πολεμοϋν, γιά ν’ άπο- 
κτήσουν, καί μόλις άποκτήσουν, λησμονοϋν, 
αυτό πού άπόκτησαν. Δέν έχουν συνήθως αύτό 
πού ποθούν καί δταν τό άποκτοϋν, τό περκρρο- 
νοϋν σάν τιποτένιο. Καί είναι τιποτένιο, γιατί 
είναι υποκατάστατο.

Σκεφθήτε τήν γυναίκα πού δεσμεύει τον 
άνδρα της μέ τό φορτίο τών παράλογων άπαι- 
τήσεων δ,τι ώνειρεύθηκε σέ ευτυχία, σέ υλικά 
άγαθά, δ,τι έμεινε στο άσυνείδητο άπωθημένο, 
λαίμαργο, άπραγματοποίητο· χρήμα, έπιβολή, 
μεγαλομανία, έπίδειξις, κυριαρχία' σαρκώνε
ται καί παίρνει τή μορφή τής άπαιτήσεως.

Σκεφθήτε τόν άνδρα, πού νομίζει δτι αγα
πάει, άλλά στό βάθος υποτιμάει τήν γυναίκα. 
Τήν κρίνει, τήν συγκρίνει, τήν καταδικάζει. 
"Ολο βλέπει λάθη, άσυνέπεια, σφάλματα, 
άνοησίες. Τήν μετράει μά λανθασμένα μέτρα 
καί κριτήρια έπιπόλαια. Θεωρεί τήν θυσία 
αύτονόητη, τήν προσφορά άξια συνηθισμένη 
τό μέσα κάλλος νόμισμα, πού εύκολα βρίσκεις 
στούς δρόμους.

Άλλά γνήσιο νόμισμα είναι νά κρατήσης 
τήν ανθρώπινη ουσία σου καί νά τήν παρα- 
δεχθής στόν άλλον. Είσαι άνθρωπος. Καί είναι 
άνθρωπος. Δέν είσαι ιέραξ ούτε λύκος. Δέν 
είσαι άσπάλαξ ούτε ύαινα. Δέν είσαι πίθηκος 
ούτε ρινόκερως. Γεννήθηκες άνθρωπος καί 
μπορείς νά μείνης άνθρωπος. Καλλιέργησε 
μέσα σου τό άνθρώπινο καί θά βρής τό θεϊκό.

Ή  ε υ δ α ι μ ο ν ί α  κ ρ έ μ ε τ α ι  ά π ό  
τ ό ν  ά γ ώ ν α .  Ά λ λ ’ ό π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς  
ά ν θ ρ ω π ο ς  ε ί ν α ι  τ ό σ ο  ά ν υ π ο ψ ί α -  
σ τ α  ε ύ δ α ί μ ω ν ,  ώ σ τ ε  δ ο κ ι μ ά ζ ε ι  
τ ό ν  π ε ι ρ α σ μ ό  ν ά  έ γ κ α τ α λ ε ί ψ η  
τ ή ν  ε υ δ α ι μ ο ν ί α  τ ου .

Στήν πολεμική κατά τής πλάνης συναντάμε 
καί άλλο έμπόδιο. Ό  σύγχρονος άνθρωπος ζη
τάει τήν άσφάλεια, έπιδιώκει τήν βεβαιότητα. 
Θέλει νά σώση τά λεφτά του, άλλ’ αύτά γίνον
ται χαρτιά στά χέρια του. Νικάει τις μολυσμα
τικές άσθένειες, άλλά δέν βρίσκει ψυχική 
ύγεία. Θέλει νά κοιμάται ήσυχος, άλλ’ ό ύπνος 
του είναι ταραγμένος. Τόσα χάπια πού κατανα- 
λίσκει χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό, μέ πολλή 
πλήξι κι έλάχιστη θεραπεία!

Πολλοί υπαρξιακοί φιλόσοφοι θέτουν σάν 
ένα κύριο γνώρισμα τής ύπάρξεως τήν μέρι
μνα, πού καταντάει άγωνία. Άλλά τό πάθημα 
τοϋτο δέν έκφράζει άνθρώπινη γνησιότητα. 
Μάς γυρίζει πίσω. Δέν μάς φέρνει έμπρός.

Κάτω άπό τήν άγωνία έμφωλεύει ή ανασφά
λεια, ή δυσπιστία, ή amoralitl. Δέν πάμε προς 
τόν υπεράνθρωπο τού Nietzsche, άλλά σημα
δεύομε τόν υπάνθρωπο. Ό  άνθρωπος βγήκε

άπό τήν φυσικότητά του καί γ ι’ αύτό άγωνιά. 
Είναι σάν τήν άγωνία τοϋ ψαριού έξω άπό τό 
νερό, σάν τήν άγωνία τού χερσαίου πού έπεσε 
μέσα στό νερό, σάν τήν άγωνία τού άετοΰ, πού 
κόπηκαν τά φτερά καί κατρακύλησε στόν 
κάμπο.

Τούτη ή άγωνία δέν είναι ό φυσικός φόβος 
έμπρός σ’ ένα κίνδυνο. Δέν έχει τόν χαρακτήρα 
τής μερίμνης καί τής προνοητικότητος· νά 
προλάβωμε μιά συμφορά ή νά δημιουργήσωμε 
οικονομικά τό μέλλον μας. Φέρει τήν σφρα
γίδα τής αρρώστιας. Κουβαλάει τις παραδο- 
ξότητες τής νευρώσεως. Τείνει ν’ άγκαλιάση 
δλους τούς άνθρώπους.

Άγωνιά καί αύτός πού έχει, άλλ’ άγωνιά 
καί αύτός πού δέν έχει. Άγωνιά αύτός πού 
έφθασε, άλλ’ άγωνιά καί αύτός πού μένει πίσω. 
Κερδίζει αύτός πού έχει καί δέν μένει εύχαρι- 
στημένος, γιατί θέλει περισσότερα. Κερδίζει 
καί αύτός πού δέν έχει καί δέν ικανοποιείται, 
γιατί βλέπει αύτόν πού έχει περισσότερα.

Ή  πλάνη τους είναι δτι έγκαταλείπουν τήν 
ήθική, γιατί τήν βρίσκουν φορτική. Καί είναι 
φορτική, έτσι δπως τήν καταντήσαμε. Γεμάτη 
άχρηστες συνταγές, προβλήματα στείρα, άνόη- 
τα καί μάταια- γεμάτη θέματα νεκρά καί άπηρ- 
χαιωμένα1 φόβο γιά τά άσήμαντα καί άναισθη- 
σία γιά τά σημαντικά- λεξιθηρία, άψογη δια- 
τύπωσι καί άπώλεια τής ούσίας· λατρεία τοϋ 
γράμματος καί έν ψυχρώ έκτέλεσι τοϋ πνεύ
ματος.

Ή  ήθική έγινε άποκρουστική, γιατί κατάν
τησε άφύσικη. Οί άλλοι δέν μποροϋν νά σκέφ- 
τωνται γιά λογαριασμό σου, άλλά σύ θά άνα- 
μετρήσης τήν δική σου εύθύνη. Ά λλο  πράγμα 
είναι νά σοϋ δώσουν κριτήρια νά σκέφτεσαι 
καί κίνητρα νά ένεργής· καί άλλο νά σκέφτον
ται άλλοι γιά σένα, γιά νά σοϋ έξασφαλίσουν 
τήν λύτρωσι.

Ή  εύθύνη είναι ύπόθεσις προσωπική καί 
συγχρόνως δυαδική. Ξέρεις τί θά ζητήσης 
πρώτα άπό τόν έαυτό σου καί τί ύστερα άπό 
τόν άλλον. Εύθύνη, πού ζητάει μόνο άπό τόν 
άλλον, δέν είναι εύθύνη. Καί ή ήθική θά βρή 
τόν δρόμο της, άν βρή τήν φυσικότητά της.

* * *

Δέτε μϊά όμάδα μικρών παιδιών. Παίζουν 
συνεργάζονται, φιλονικούν. Παρατηρήσατε 
τόν ψυχολογικό μηχανισμό τής φιλονικίας 
των. "Ενα παιδί π.χ. έπιτίθεται σ’ ένα άλλο καί 
τό κτυπάει. Πώς άντιδροΰν τά άλλα παιδιά; 
Μέ συμπάθεια γιά τό θϋμα καί πνεΰμα τιμωρίας 
γιά τόν πταίστη· προσπαθούν νά τόν τιμωρή
σουν μόνα των ή ζητοΰν τήν τιμωρία του άπό 
τούς μεγάλους.

Ή  δικαιοσύνη δέν είναι συνθήκη, κοινωνι
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κή σύμβασις, θέμα καν άπαίτησις πού έρχεται 
άπ’ έξω μας, άλλά κίνητρο πού ξεκινάει άπό 
μέσα μας. 'Ο αύθόρμητος, ό γνήσιος άνθρωπος 
μπροστά σ’ ένα άνθρώπινο πάθημα δοκιμάζει 
συμπάθεια γιά τό πρόσωπο, πού υποφέρει, καί 
προσπαθεί νά ξαναφέρη τήν Ισορροπία στις 
κοινωνικές σχέσεις μέ τήν τιμωρία τού υπαι
τίου.

Ή  συμπάθεια καί ό ψυχολογικός μηχανι
σμός τής άποκαταστάσεως καί έξισορροπή- 
σεως όροθετοϋν τις κοινωνικές άναζητήσεις, 
ώστε καθένας νά παίρνη τό ανάλογο μερίδιο 
σύμφωνα μέ τήν προσφορά του ή σύμφωνα μέ 
τις άνάγκες καί τά παθήματά του.

Έ τσ ι θεσπίζονται νόμοι, στήνονται δικα
στήρια, Ιδρύονται πολιτείες, προστατεύεται 
ό άδύνατος, βοηθεΐται ό φτωχός, περιθάλπεται 
ό άρρωστος, μορφώνεται τό παιδί.

Ά λλ’ όσα έφτιαξε ό άνθρωπος μένουν στήν 
περιοχή τής δικαιοσύνης. "Οσα έφτιαξε ό Θεός 
έκφράζουν τόν χώρο τής άγάπης. Ό  άνθρωπος 
κοίταξε νά πολεμήση τήν υπερβολή. Ό  Θεός 
κοίταξε νά ξαναδημιουργήση ό άνθρωπος τόν 
έαυτό του.

Τό μήνυμα τής άγάπης είναι πρωτότυπο. 
Μπορείτε νά βρήτε τήν νομοθεσία τού Χαμου- 
ραμπί. Μπορείτε νά θαυμάσετε τήν δικαιοσύνη 
τού Μωϋσέως. Μπορείτε ν’ άποκαλυφθήτε 
μπρος στήν σοφία ένός Σόλωνος ή ένός Σω
κράτη, άλλ’ άγάπη δέν θά βρήτε.

Ή  άγάπη άγκαλιάζει καί δικαιώνει τόν 
φτωχό, τόν καταφρονημένο, τόν άδύνατο, τόν 
άχρηστο, τό κοινωνικό άκόμη άπόβρασμα. Τό 
μήνυμα τής άγάπης είναι πρωτότυπο, γιατί 
πουθενά δέν παρουσιάστηκε προηγουμένως μέ 
τέτοιο περιεχόμενο, μέ τόση έντασι καί λάμψι, 
μέ τόση συνέπεια.

Ή  άγάπη δείχνει γιατί ό άνθρωπος δέν 
μπορεί νά είναι μόνος. Τό έγώ πραγματώνεται, 
όταν συναντά τό σύ. Τό έγώ δικαιώνεται, όταν 
άνοίγη διάλογο μέ τό σύ. "Αν πραγματικά άγα- 
πάμε τόν έαυτό μας, θ’ άγαπήσωμεν τόν άλ
λον. "Αν θέλωμεν τήν εύδαιμονία, θά γίνωμε 
σοφοί. Σοφία είναι νά ζής μέσα στό βάθος καί 
νά δίνης έκφρασι στό βίωμα τής άγάπης.

'Η άγάπη ένώνει, συνδέει, συνθέτει. Άντι- 
τίθεται στό κομμάτιασμα, πού είναι έγωισμός. 
Δείχνει κατεύθυνσι. Δίνει προσανατολισμό. 
Ξέρεις πού πάς, γιατί βιώνεις αύτό πού είσαι 
καί αύτό πού μπορείς νά γίνης. Πορεύεσαι 
πρός τήν ώριμότητα, γιατί ξέρεις τί άπαιτεϊς. 
Ζητείς καί ευρίσκεις, γιατί ξέρεις τί ζητείς.

Δέν πνίγεσαι στήν ματαιότητα τής αίσθή- 
σεως. Δέν καταποντίζεσαι στήν άναζήτησι τού 
έφήμερου, πού ζή, δσο τά ροδοπέταλα. Δέν χά
νεσαι στήν έπιφάνεια τών πραγμάτων, άλλά 
θέλεις τήν παραμόνιμη σχέσι, τήν ουσία, τήν 
κυρία ιδιότητα, τήν άληθινή ποιότητα.

Προσέχοντας τήν άγάπη φτιάχνεις τόν 
έαυτό σου. Γίνεσαι καλύτερος, δχι γιά ν’ άρέ- 
σης στό έγώ σου, άλλά γιά νά ζήσης άληθινά 
μέ τόν άλλον. Τούτο δέν ταυτίζεται μέ τήν συμ- 
βίωσι, τήν συγκατοίκησι ή τήν όμαδική ζωή. 
Μπορείς νά ζής μέ τόν άλλον καί νά είσαι άλ- 
λοτριωμένος. Μπορεί νά είναι μακριά ό άλλος 
καί νά ζής τήν παρουσία του.

Ή  άγάπη ζητάει τό άληθινό. Τόν άληθινό 
έαυτό μας, πού βιώνει τήν βαθύτερη ούσία μας. 
Τόν άληθινό έαυτό τού άλλου, πού ξέρει νά 
δένεται σέ άκατάλυτο δεσμό. Μ έ τ ή ν  ά γ ά 
πη  β ρ ί σ κ ο μ ε  τ ή ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α .

Μέ τήν άγάπη τό «φορτίον έλαφρόν έστι». 
Δέν υπάρχει άνθρωπος χωρίς φορτίο εύθύνης 
καί μόχθου. ’Αλλά τό φορτίο τής άγάπης 
είναι τό πιο έλαφρό άπ’ δλα, γιατί έγκλείει 
φυσικότητα. Ή  γνήσια ήθική είναι φυσική 
καί είναι φυσική, γιατί είναι άνθρώπινη.

Τόσο μελάνι άνοησίας έχει χυθή πάνω στήν 
φυσικότητα τού άνθρώπου. Ά λλά φυσικότης 
δέν είναι ή ύλικότης. Ή , άν θέλετε, ή ύλικό- 
της καλύπτει μέρος τής φυσικότητος. Φυσι
κότης είναι ή όμαλή ψυχολογία τού προσώπου, 
ή έξισορρόπησις, ή έναρμόνισις, ή γαλήνη καί 
ή έπιτυχία στήν πορεία τής άγάπης.

* * *

Ά πό δσα είπαμε, ό καθορισμός τής εύδαι- 
μονίας μπαίνει σέ άνθρώπινα μέτρα. Εύδαιμο- 
μονία δέν είναι μία έξωγήινη καί φανταστική 
κατάστασις, πού ψαύει τό άδύνατο. Ε ύ δ α ί- 
μ ω ν  ε ί ν α ι  α υ τ ό ς  π ο ύ  ξ έ ρ ε ι  γ ι α  τί 
ά γ ω ν ί ζ ε τ α r  γι’ αύτό δέν μεριμνά, δέν φο
βάται, δέν διακατέχεται άπό άγχη ούτε κυβερ- 
νάται άπό κόμπλεξ. Ξ έ ρ ε ι  π ι ά  τ ό ν δ ρ ι -  
σ μ ό  τ ο ύ  Θ ε ο ύ .  «Ό  Θεός άγάπη έστί». 
Πραγματώνει τήν άγάπη καί ζή σέ μεγαλείο, 
γιατί προσεγγίζει τόν Θεό. Βιώνει τήν έπιτυ
χία σέ νέο νόημα, δχι έπειδή έγινε πλούσιος, 
μεγάλος καί όνομαστός, άλλ’ έπειδή βρήκε 
τήν άγάπη.

«Πέπρακε πάντα», γιατί άνακάλυψε τόν 
θησαυρό του. Καί είναι θησαυρός ή άκτινο- 
βολία τής άγάπης. Ό  άνδρας όλοκληρώνεται 
άπό τήν γυναίκα καί ή γυναίκα άνθίζει άπό τόν 
άνδρα. Ό  δεσμός τους δέν είναι άπλή σύμβα- 
σις, άλλά πορεία πού τούς γεμίζει τήν ϋπαρξι.

Καί ή εύδαιμονία είναι γέμισμα, γιατί 
είναι δημιουργία. Καί ή δημιουργία δέν ξέρει 
τήν άνία, τήν πλήξι, τήν άγωνία, τήν νεύρωσι. 
Ή  αύτάρκεια είναι άλαζονεία. Ό  βαθύς 
διάλογος βεβαιώνει τήν ύπαρξι. Ή  ε ύ δ α ι- 
μ ο ν ί α  έ κ φ ρ ά ζ ε τ α ι  σ έ  β α θ ύ τ α τ ο  
σ υ ν α ί σ θ η μ α  ί κ α ν ο π ο ι ή σ ε ω ς  άπό 
τ ή ν  έ π ι τ υ χ ί α  ν ά  β ρ ή ς τ ή ν  ά ξ ι α  
τ ο ύ  π ν ε ύ μ α τ ο ς ,  π ο ύ  ε ί ν α ι  ά γ ά π η .
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Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ “ΒΙΟΛΟΓΙΑΝ,, ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)
'Η ’Αστυνομία δέν μένει άδρανής, θεωρούσα 

άπλώς τά γεγονότα, ούτε άντιμετωπίζει αυτά ξηρώς. 
Καλλιεργεί διά τών έπαφών τάς περιπτώσεις καί 
μένει άδιάφορος εις τάς έπικλήσεις, όταν αύται εί
ναι ύποπτοι ή καθίστανται έπικίνδυνοι διά τήν διά- 
βρωσιν τής κοινωνικής αυτής συνειδήσεως. Ή  έμ- 
πιστοσύνη πρός τήν ’Αστυνομικήν συνείδησιν έκ- 
πορεύεται άπό τήν πίστιν πρός αύτήν τοΟ κοινού, 
άλλά καί έκ τής δυνατότητος παροχής συνδρομής 
πρός πάντα έχοντα άνάγκην, έκ τής άιγτειρεύτου καί 
αΰτοδυνάμου ήθικής πηγής.

Ή  άμοιβαιότης πίστεως εις τάς κοινάς άρχάς 
’Αστυνομίας καί Κοινού δημιουργεί μεταξύ τού 
κοινωνικού περιβάλλοντος υποχρεωτικός συνθήκας 
άνταλλαγής καί έπαναλήψεως συναισθημάτων συ
νεχώς, διά τών συνθηκών δέ αυτών άντιμετωπίζον- 
ται τά άπρόβλεπτα άνά πάσαν στιγμήν.

Ή  ’Αστυνομία μετέχει καί παρακολουθεί τόν 
κοινωνικόν βίον, δστις ρέπει εις τήν συνήθειαν μετα
βολής τής διαγωγής, άπομακρύνεται ένίως τού ηθι
κού πυρήνος ή καί άντιθέτως έρχεται ή έπανέρχεται 
πλησίον του. Πάσα ένέργεια έπηρεάζεται άπό τήν 
συμπάθειαν τού ήθικώς ένδιαφερομένου καί αύ- 
θορμήτως ένεργοΰντος ’Αστυνομικού υπαλλήλου, 
μέ συνέπειαν, τό άπομακρυνόμενον τού κοινωνικού 
βίου άτομον νά έπηρεάζεται άπό τήν «ευκαιρίαν» 
τής έκ συμπάθειας προσφερομένης άνανήψεως καί 
έκ τής ένεργείας αυτής έπιστρέφει καί έπαναταυτί- 
ζεται μέ τήν κοινήν κοινωνικήν μοίραν.

Ή  άφανής αυτή άποστολή τής ’Αστυνομίας δη
μιουργεί τήν κοινωνικήν ισορροπίαν καί άϋλως— 
άοράτως ένώνει τό έθνικόν κοινωνικόν δυναμικόν. 
Καθίσταται ή διάνοια διά τής όποιας καταξιώνεται 
τό Έθνος τής ιστορικής του πορείας, άπηλλαγμέ- 
νον άπό τάς όρμάς τής πιέσεως, άλλά καί δι’ έπι- 
λογής τών χρησίμων όρμών τών γεγονότων τής έξε- 
λίξεως.

Ή  έξέλιξις τής ζωής εί,ναι μεστή έναλλαγών 
διαγωγής, διά τούτο άκριβώς αυτή έχει άνάγκην 
προληπτικής παρακολουθήσεως έκ τής άβεβαιό- 
τητος τών μελλοντικών σχεδίων.

'Η άνεξαρτησία καί ή πρόοδος είναι δύο έννοιαι 
παρεξηγημέναι εις τήν έποχήν μας, άλλά καί χρή
σιμοι. Χρήσιμοι καί Ικανοί πόλοι έλξεως, τούς ό
ποιους έπιθυμοΰν νά θέσουν εις έθνικήν έκμετάλ- 
λευσιν αί έθνικαί δυνάμεις, όταν ούτοι χειρίζονται ή 
χειραφετούνται δλως ύπευθύνως.

Ή  «βιαία» άκριβώς αύτη συνύπαρξις «υποτάσ

σει» τό περιβάλλον καί τό καθιστά άσφαλές καί 
έλεύθερον πρός άνάπτυξιν. Ά ς  μή λησμονήται, άλ
λωστε, δτι πάσα ένέργεια κινείται είτε ύπό έθνικής 
καί κοινής βουλήσεως, είτε υπό τού έναρμονίζον- 
τος υπευθύνου περιβάλλοντος.

Δι’ αύτοΰ τού τρόπου, ή όργάνωσις τής διαγω
γής ’Αστυνομικής άποστολής είς τάς άτάκτους 
περιπτώσεις έχει δύο τύπους συνειδήσεως. Τήν ύπάρ- 
χουσαν τοιαύτην καί τήν ύπό διαμόρφωσιν. Δεχό- 
μεθα, λοιπόν, δτι καί αύτή αΰτη ή ευσυνειδησία 
δύναται νά ρυθμισθή διά τών έκπο ρευσμένων ύπό 
τής ’Αστυνομίας σχέσεων— περιβάλλον—πού κατ’ 
αύτήν τήν έννοιαν είναι καί δυνατόν νά καταστή ή 
άφετηρία τών έπιθυμητών έξεων.

"Ενα άλλο στοιχεΐον, πού έρμηνεύει τήν πί- 
στιν καί έμπιστοσύνην τού κοινού πρός τήν ’Αστυ
νομίαν, είναι ή αύτοθυσία τού Σώματος διά τήν 
προάσπισιν τής κοινωνικής άνεξαρτησίας, όμοΰ 
μετά τών ’Ενόπλων Δυνάμεων. Τούτο προάγει τήν 
κοινωνικήν εύγνωμοσύνην καί ένισχύει τήν πρός τό 
Σώμα συμπάθειαν καί άγάπην. Δημιουργεί λοιπόν 
τό ’Αστυνομικόν καθήκον ιδιαίτερα συναισθήματα 
τού κοινού πρός αύτό, συναισθήματα γενναιό- 
φρονα, άντάξια τών κινήτρων τού οΰτω πως έπι- 
τελουμένου καθήκοντος.

Ή  ένέργεια αΰτη είναι φυσική συνέπεια καί 
έπιβράβευσις τών έπιθυμητών σχέσεων τής ’Α
στυνομίας μετά τού συνόλου, πρακτικής καί πάλι 
σημασίας άπό ήθικής, κοινωνικής καί ψυχολογι
κής άπόψεως.

Αί σχέσεις τής ’Αστυνομίας, άνατομικώς έξε- 
ταζόμεναι, προσφέρουν τήν φυσικήν άλληλεγγύην, 
τήν καλήν θέλησιν καί τήν κοινωνικήν φιλίαν. Αί 
σχέσεις τής ’Αστυνομίας έρχονται έπίκουροι τών 
ισχυρών καί ύπερασπισταί, φροντισταί τών άδυ- 
νάτων. Ή  ζωή γίνεται ήρεμωτέρα διά τής ειλικρι
νούς αύτής συμβιώσεως καί οί δεσμοί καθίστανται 
συνεχείς καί άκατάλυτοι. Είς τήν ψυχολογίαν δι
δάσκεται, δτι ή δύναμις καί ή άδυναμία συμπορε
ύονται διά τής συμπάθειας.

« . . . ό  λόγος συμπαθεΐν άλλήλοις ήμάς καί συ- 
ναλγούντας έκ τού όράν καί διαχεομένους καί είς 
τό φιλεΐν έλκομένους κατά φύσιν. . .»  (Πλωτΐνος).

Ή  έπιβολή τής ’Αστυνομίας, ένουμένη μετά τής 
καλής άτομικής βουλήσεως, περιορίζει καί έμ- 
πνέει παραγωγικώς τό πνεύμα, μέ πρακτικήν φυσι
κήν συνέπειαν νά άναφαίνεται «ό παράδοξος» δια
χωρισμός τών χρησίμων άπό τών άχρήστων καί 
άνωφελών πράξεων, ένεργειών καί ιδεών. Αί άν-
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τιθέσεις τής διαγωγής, ύποχωροΰν ένώπιον τής 
έπιτυχοΰς καί συστηματικής προσαρμογής πρός 
τό προστατευόμενον υγιές περιβάλλον.

Ή  φιλοσοφία έδώ δέχεται δτι, διά τού περιο
ρισμού των άντιθέσεων εις τήν κοινωνικήν πει
θαρχίαν, δημιουργεί κοινόν ρυθμιστήν, συντελε
στήν των έλατηρίων τών πράξεων καί τών πεποι
θήσεων. Ό  περιορισμός τών άντιθέσεων δημιουρ
γεί έξ ά/ιλου άφορμάς κοινωνικής όμοιομόρφου 
συμμετοχής, πού Ικανοποιεί τό άτομον, έφ’ όσον 
διακρίνει δτι έχει μίαν άποστολήν. Ή  άποστολή 
αϋτη κολακεύει τό άτομον καί τό καθιστά πλέον 
εύαίσθητον καί υπεύθυνον.

Άνακεφαλαιοϋντες, δεχόμεθα : Έκάστη έκδή- 
λωσις εις τάς σχέσεις ή ’Αστυνομικός συμπεριφο
ράς εύρύνει τήν ευχέρειαν έπικοινωνίας καί συμ
πάθειας. Ή  θετική έπαφή, ή συνεχής έπαφή, κα
θιστά καί τον πλέον δύσπισχον πιστόν. Καθιστά 
τον άφιλόξενον φιλόξενον καί φιλόφρονα, καθιστά 
τόν άναίσθητον εύαίσθητον, τόν άδικον δίκαιον 
καί λογικόν, τόν άπαθή καί άδιάφορον εύσυγκί- 
νητον καί φίλον.

Κατά Άριστοτέλην :

«δοκεΐ γάρ τοϊς μέν τόν δμοιον τώ όμοίφ είναι 
φίλον, δθεν εΐρηται· «ώς αίεί τόν δμοιον άγει 
θεός ώς τόν δμοιον» καί γάρ κολοιός παρά κο- 
λοιόν». έγνω δέ φώρ τε φώρα, καί λύκος λύ
κον»· «οΐ δέ τό έναντίον τφ έναντίφ φασίν εί
ναι φ ίλον τό μέν γάρ έρώμενον καί έπιθυμη- 
τόν πάσιν είναι φίλον, έπιθυμεΐ δέ ού τό ξηρόν 
τού ξηρού, άλλ’ υγρού, δθεν εΐρηται. «έρά μέν 
όμβροΰ γαΐα» καί τό «μεταβολή πάντων γλυκύ»· 
ή δέ μεταβολή είς τουναντίον τό δ’ δμοιον έχ- 
θρόν τώ όμοίφ· καί γάρ «κεραμεύς κεραμεΐ κο- 
τέει»· καί τά άπό τών αυτών τρεφόμενα πολέμια 
άλλήλοις ζώα».1

Καί άλλαχού ό ’Αριστοτέλης :

«ούκ όλίγα, οΐ μέν γάρ όμοιότητά τινα τιθέα- 
σιν αυτήν καί τούς όμοιους φίλους, δθεν τόν 
δμοιον φασιν ώς τόν δμοιον, καί κολοιόν ποτί 
κολοιόν, καί τά τοιαΰτα»2. Καί πάλιν «ή δ’ 
ίσότης καί όμοιότης φιλότης, καί μάλιστα μέν 
ή τών κατ’ άρετήν όμοιότης» 3.

Ή  ένωσις καί όργάνωσις τού κοινωνικού βίου 
συντελεΐται, κατά τόν Άριστοτέλην, διά τής συμ
πάθειας καί φιλίας. Πώς δμως συντελεΐται καί γί
νεται έπιτρεπτή ή φιλία καί συνυπάρχει μετά τού 
’Αστυνομικού υπηρεσιακού καθήκοντος καί ποια 
τά δρια έν προκειμένω ;

Διά τής φιλίας, τό έν άτομον φέρεται πρός τό 
έτερον διά τής μεσολαβήσεως τού συναισθήματος, 
πού καί άλλοτε, πρότερον, άνεφέρθη ώς παράγων, 
εις τήν παρούσαν έλαχίστην συγγραφήν.

Γενεσιουργός άφορμή τής φιλίας είναι ή ύπαρ- 
ξις όμοιότητος είς τόν νοΰν καί τήν καρδίαν, είς τάς 
σκέψεις καί είς τάς πράξεις. Ό  δεσμός ούτος είναι 
δυνατόν νά είναι γενικός, καθολικός, άδολος, άνι- 
διοτελής, άποκλειστικοΰ ψυχικού προορισμού καί 
ούχί υλικού, έμπραγμάτου.

Ή  φιλία είναι συνέπεια καί προϊόν τής έπικοι- 
νωνίας, είναι δέ στοιχεΐον άγνωστον είς τήν μό- 
νωσιν. 'Η έθνική δύναμις έπιβάλλει τήν άνάγκην 
τού κοινωνικού συμμερισμοΰ πού όδηγεΐ είς τήν 
δύναμιν διά τής ένώσεως. Έδώ άναφαίνεται ό ήθι- 
κός κοινός σκοπός ή σκοποί, πού είναι στοιχεΐον 
συμπορείας, έπί τή βάσει κοινών ήθών καί έθίμων, 
συναισθηματικών ροπών καί κλίσεων καί ώφελί- 
μων θέσεων, κοινών χαρακτηριστικών τής φυλής.

Καί ήδη ίστάμεθα πρό τής δικαιώσεως τής άπό- 
ψεως, δτι, έπί τή βάσει τών προεκτεθέντων, είναι 
δυνατή ή εύρεΐα αύτή έννοια τής φιλίας, ώς υπη
ρεσιακών, δεοντολογικών στοιχείων, έφ’ δσον τά 
εύγενή συναισθήματα άναγκαστικώς έπιβάλλουν, 
έκ τού κανόνος τού ύπηρετεΐν τόν πλησίον, τήν 
άνταλλαγήν υπηρεσιών, ώς έπακόλουθον τής διά 
τής ένώσεως έκ τής φιλίας προερχομένης συναν- 
τιλήψεως.

Ή  φιλία αύτοπεριορίζεται, κατά τόν Κικέρωνα, 
διότι βασίζεται είς τό άγαθόν τής βουλήσεως— 
προθέσεως καί είς τήν κοινότητα τής πραότητος, 
τής στοργής. ’Ιδού καί τά υπηρεσιακά δρια αύτής. 
Αί φυσικαί όμοιότητες τών συναισθημάτων εις 
μίαν φυλήν, ή τού Άριστοτέλους «κατ’ άρετήν 
όμοιότης», «δέν έξοστρακίζονται» άπό τήν πει
θαρχίαν καί τό αύστηρόν υπηρεσιακόν καθήκον.

Λογικώς, ή φιλία είναι ή ένωσις τών όμοιων ή 
τών άντιθέτων. Ή  φιλία τών όμοιων ώς στοιχεΐον 
φέρει είς τήν δικαιοσύνην, τήν άνάπτυξιν γνώμης 
καί τήν έκδήλωσιν έθνικής—κοινωνικής όμοφω- 
νίας καί τέλος τήν προστασίαν τών κοινών τούτων 
άρχών. Τά μίση, αί άνομοι ή άνόμοιαι όρμαί, ή 
κακία, αί κρίσεις τής συνειδήσεως είναι άσχετα 
πρός τήν ήθικήν τής φιλίας.

Αί κοιναί άρχαί λοιπόν προστατεύονται. Έ κ 
τούτου καταφαίνεται διατί ή κοινωνία είς πάσαν 
χώραν έξώπλισε τήν Άστνομίαν. Καί ιδού πώς ή 
’Αστυνομία άφανώς ή έμφανώς προωθείται διά τών 
Δημοσίων Σχέσεων αύτής πρός τήν δημιουργίαν 
δεσμών μέ τά άτομα καί τό σύνολον.

Ή  ψυχρότης, τό στεγνόν καί ξηρόν ύφος άπω- 
θεΐ τήν άμοιβαίαν έλξιν, πού θέτει ή συμπάθεια 
διά τής φιλίας καί είς αύτό τούτο τό ύπηρεσιακόν 
καθήκον. Τό καθήκον έκεΐνο, πού, έν όνόματι τής 
ψυχικής ένότητος, έμφανίζεται ώς θυσία πάντοτε 
άπό τήν ’Αστυνομίαν. Καί ένώπιον τής θυσίας αύ
τής καί αύτή αυτή ή άνομοιότης υποχωρεί καί ύπο- 
τάσσεται. ’Ιδού ή δικαίωσις τών Δημοσίων Σχέ
σεων, ώς προέρχεται αΰτη άπό μίαν σύντομον άνα- 
τομίαν τής «βιο-λογίας» τής ’Αστυνομίας.

. . .  «Διά τήν άρετήν αίροΰνται άνευ πόνου τά μέ
τρια καί κτήσθαι μάλλον ή διά πολέμου πάντων 
κυριεύειν, ώστε είναι ικανοί νά σέβωνται καί 
νά προάγωσι τά δικαιώματα καί τά συμφέροντα 
τών άλλων.......».

(Ξενοφών Άπομν. Β. 6, 14-26)

1. Ήθ. Εύδ. Η1. 1235 α. 13.
2. Ήθ. Νικομ. Θ. 2. 1155 α. 32 1156 α.
3. Ήθ. Νικομ. Θ 10. 1159 β. 2.
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I

ΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο Φ Ο Β Ο Σ - Η  Α Γ Ω Ν Ι Α  
ΤΟ ΑΓΧΟΣ - Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΣ

Κ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Καθηγητοϋ Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή ς  καί 
Ν ε υ ρ ο λ ο γ ί α ς  Πανεπ. ’Αθηνών

Ό  σύγχρονος άνθρωπος διά τών έπιτευγμά- 
των τών θετικών έπιστημών καί τής έκ τούτων 
προκυψάσης τεχνικής κατέστη έν πλείστοις 
κυρίαρχος τής «ρύσεως καί έπληρώθη δυνάμεως 
πράγματι έκπληκτικής. Τήν κατάστασιν τού
την τής δυνάμεως και τού μεγαλείου ήκολού- 
θησαν ή αύταρέσκεια, ή αύτοπεποίθησις καί 
έν συνεχείςι ή οΐησις καί ή «ύβρις».

Παραδόξως δμως άνεφάνησαν έκ παραλλή
λου ψυχικαΐ έκδηλώσεις μή άναμενόμεναι καί 
άσυμβίβαστοι πρός τ’ άνωτέρω. Αύται είναι ό 
φόβος, ή άγωνία, τό άγχος καί ή κατάθλιψις. 
Ή  παραδοξότης αυτή άγει είς τό συμπέρασμα, 
ότι αί έπιστημονικαί καί τεχνολογικοί έπιτεύ- 
ξεις δέν δύνανται μόναι αύται νά συνεπιφέρουν 
πλήρη έπανάπαυσιν και ίκανοποίησιν είς τόν 
άνθρωπον.

Τά συναισθήματα τού φόβου, τής άγωνίας, 
τοϋ άγχους καί τής καταθλίψεως είναι βιώματα 
έκ τών πλέον σφοδρώς κλυδωνιζόντων τήν 
ψυχήν1 παραπλήσια δέ καί πλειστάκις συνυ- 
πάρχοντα.

’Από φαινομενολογικής άπόψεως γίγνεται 
διάκρισις μεταξύ τού φόβου άφ’ ένός καί τής 
άγωνίας καί τού άγχους άφ’ έτέρου, έπίσης τής

καταθλίψεως. Τήν άγωνίαν καί τό άγχος δυνά- 
μεθα νά θεωρήσωμεν ταυτόσημα όμιλοϋντες 
περί άγωνίας, δταν αυτή άναφαίνηται είς σω- 
ματικώς καί ψυχικώς υγιές άτομον, άγχους δέ 
δταν ή άγωνία άποτελεΐ περιεχόμενον σαφούς 
παθολογικής καταστάσεως σωματικής ή ψυ
χικής. Τό άγχος δηλαδή άποτελεΐ τήν παθολο
γικήν μορφήν τής άγωνίας.

Ή  άγωνία θεωρείται ώς στοιχεΐον τής όμα- 
λής ψυχικής ζωής καί άποτελεΐ περιεχόμενον 
έρεύνης πολλών άνθρωπολογικών έπιστημών, 
π.χ. τής ψυχολογίας, τής ψυχιατρικής, τής 
βιολογίας, τής φιλοσοφίας. Ή  ύπαρξική φιλο
σοφία (Kiergegaard, Heidegger) θεωρεί τήν 
άγωνίαν βασικόν στοιχεΐον τής άνθρωπίνης 
ύπάρξεως.

'Ο φόβος καί ή άγωνία άποτελούν συναισθη
ματικός άντιδράσεις έναντι κινδυνωδών κατα
στάσεων καθ’ άς έπαπειλεΐται έν μέρει ή έν 
δλω ή σωματική ή ψυχική άκεραιότης καί ή 
ύπόστασις τού άνθρώπου. Σχετικώς λέγομεν, 
δτι, δταν ύπάρχη έπίγνωσις τής αιτίας τού κιν
δύνου, όμιλοϋμεν περί φόβου, δταν δέν ύπάρχη 
έπίγνωσις, περί άγωνίας ήτις ώς εύλογον δέν 
άναφέρεται είς τι2.
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Πολυτελή σύγχρονα κτίρια. Άποκτήματ* τής προηγμένης τεχνικής τού σημερινού Ανθρώπου, δ 
όποιος κυριαρχούμενος ύπό τής λογικοκρατΐας καί Ιχων ώς κύριον καί σχεδόν Αποκλειστικόν σκο
πόν τής ζωής του τόν διά τής «Ωφελιμοκρατίας καί τού ήδονισμοΰ ευδαιμονισμόν εχει έμπέσει εις

υπαρξιακόν κενόν.

Ή  κατάθλιψις (ή λύπη, τό μελαγχολικόν 
συναίσθημα) είναι τό βίωμα τό άναφαινόμενον 
μετά συντελεσθέν κακόν, πραγματικόν ή φαν
ταστικόν.

Θά έκθέσωμεν έν τοΐς κατωτέρω λεπτομερέ- 
στερον τά τής άγωνίας διότι αυτή μετά τού 
συναφούς άγχους είναι κυριαρχούν σύμπτωμα 
έν τή κοινωνική παθολογία τής καθ’ ήμάς 
έποχής.

Άναλόγως τού είδους τής αίτιας τής προ- 
καλούσης τήν, άγωνίαν διακρίνομεν.

1) Τήν ζωικήν άγωνίαν. 'Ως τοιαύτη χαρα
κτηρίζεται ή προκύπτουσα έκ διαταραχής τής 
λειτουργίας των έσω όργάνων, κυρίως τής λει
τουργίας τής άναπνοής καί τού κυκλοφοριακοΰ 
συστήματος (τής καρδίας). Ή  σχετική βίωσις 
τής διαταραχής τψν σωματικών' τούτων λει
τουργιών καί ή έπίγνωσις τού έκ ταύτης κιν
δύνου διά τήν σωματικήν .ύπόστασιν συνεπά
γεται τήν συναισθηματικήν άντίδρασιν τής 
άγωνίας. Ό  σημερινός άνθρωπος λόγφ πλη- 
θύνσεως τών σωματικών νόσων (καρδιακών καί 
άλλων) δοκιμάζει πολλαπλώς τήν άγωνίαν 
ταύτην.

2) Τήν πραγματικήν άγωνίαν. Αυτή προ-

καλεΐται έκ κινδύνου προερχομένου έκ συγκε
κριμένων γεγονότων τού άξω κόσμου.

Τόν άνθρωπον χαρακτηρίζει, ώς γνωστόν, ή 
λεγομένη βιομέριμνα, δηλαδή ή φροντίς καί 
ή άγωνία διά τά τού βίου παντοειδή προβλή
ματα. Κατά τήν σύγχρονον έποχήν μέ τήν ίδιά- 
ζουσαν διαμόρφωσιν τών κοινωνικών όρων 
άθρόα είναι τά αίτια τής πραγματικής άγω
νίας, ώστε ή συνήθης καθημερινή άγωνία τής 
άνθρωπίνης ζωής (άρκετόν τή ήμέρμ ή κακία 
αυτής) έχει αυξηθή έκ προσθήκης άγωνίας 
άπό πολλάς νέας πηγάς, ώς είναι π.χ. ή φυγά- 
δευσις τού αισθήματος τής άσφαλείας τής 
ζωής, τά άναταρακτικά κοινωνικά γεγονότα, 
οί πόλεμοι, αί κοινωνικοί μεταβολαί, αί δια- 
μάχαι μεταξύ τών λαών, ό συνεχής πόλεμος 
«τών νεύρων», ή άπειλή έκ τού διαστήματος 
καί τών νέων πςλεμικών όπλων, αί όξεΐαι πολι
τικοί, φυλετικοί' καί ταξμταί άντιθέσεις, αί 
έκδηλώσεις τρομοκρατίας, έσχάτως δέ ή ρύ- 
πανσις τού φυσικού περιβάλλοντος καί έκ 
ταύτης πολλαπλοί βλάβαι τής υγείας τών άν- 
θρώπων.

Περαιτέρω Ιδιαιτέρα πηγή πραγματικής ά- 
(Συνέχεια εις τήν σελ. 701 )
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ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ

Ποιά είναι ή λύση, πού έδοσεν ή έποχή μας 
στά προβλήματα τοϋ άνθρώπου ; Ποιά συμπε
ριφορά έχει καθιερωθή ; Ποιά είναι ή μόδα ;

Πρέπει νά χωρίσουμε τά άγβρώπινα προ
βλήματα. Σε αιώνια προβλήματα καί σέ έπί- 
καιρα προβλήματα. Τό αίώνιο πρόβλημα τής 
ζωής, είναι τό νόημα τής ζωής. Γιά ποιό λόγο 
ζοΰμε. Βλέπετε, δέν ξαναρχόμαστε στή ζωή, 
καί πρέπει αύτή τήν μοναδική καί άνεπανάλη- 
πτην εύκαιρία νά τήν χρησιμοποιήσουμε όσο 
τό δυνατόν πιό σωστά, πιό κατάλληλα.

Κάθε έποχή έδοσε τήν άπάντησή της. Καί 
κάθε μεγάλος λαός. Σήμερα δέν υπάρχει τόσο 
θέμα λαού. Είναι τόση ή άλληλεπίδραση καί 
τόση ή άνταλλαγή, πού ή άπάντηση δίνεται 
άπό τό σύνολο τών λαών, μικρών καί μεγάλων. 
Παρήλθεν ή έποχή τών σησίδων. "Οταν πριν 
λίγα χρόνια έκδηλώθηκεν ό Κορεατικός πό
λεμος, στήν άλλην άκρη τής Γής, έπηρέασε 
τήν τιμή τού χαρτιού, καί αύτό είχε τεράστιες 
συνέπειες στή ζωή όλων τών άνθρώπων τής 
Γής. "Η όταν σήμερα ή Κίνα περνάει μιά πε
ρίοδο σοβαρής σιτοδείας, αυτό έχει άπέραντες 
συνέπειες, άκόμα καί διά τούς άνθρώπους πού 
ζοΰν στή ζούγκλα τού Άμαζονίου, ή έκείνους 
πού βρίσκονται γατζωμένοι στούς πάγους τής 
’Ισλανδίας.

"Ας πούμε τώρα διό λόγια γιά τό παρελθόν.
Ή  άπάντηση στό αίώνιο πρόβλημα τής 

ζωής, στό νόημα τής ζωής, γιά τούς άρχαίους 
λαούς τής "Απω ’Ανατολής, ήταν ή άπομάκρυν- 
ση άπό τόν κόσμο, ή νέκρωση τής έπιθυμίας 
τής ζωής, ή λατρεία τής κοινωνικής όργανώ- 
σεως, τής τάξεως καί τού νόμου, όσον καιρό 
κρατάει ό βίος.

Ή  άπάντηση τών Ελλήνων στό αίώνιο πρό
βλημα τής ζωής, είναι ό άγώνας γιά τήν έγ- 
κόσμια τελείωση, πού έσήμαινε καλλιέργεια, 
άπόλαυση τού κόσμου τούτου, καί προπαντός 
υπεροχή. Μόνο μ’ αύτή τή λέξη μπορούμε νά 
δώσουμε νόημα στόν άρχαΐο κόσμο. Διαρκής 
προσπάθεια γιά τήν υπεροχή.

'Η χιλιόχρονη αύτοκρατορία τού Ελληνικού 
Βυζαντίου, έδοσεν άλλην άπάντηση στό πρό
βλημα τής ζωής. "Απλωμα τού Χριστιανισμού, 
είρήνη, καί έκπολιτισμός τού κόσμου. Μέσα 
άπό τις άλλεπάλληλες κατακτήσεις, τις λαϊκές 
έξεγέρσεις, τις άνακτορικές δολοφονίες καί 
τήν παντοκρατορία τών μοναχών, αύτό άκρι-

βώς τό νόημα βιώνεται, είτε άπό τούς άρχοντες, 
είτε άπό τούς άρχομένους.

Ό  Μεσαίων, ό εύρωπαϊκός μεσαίων, έδοσεν 
άλλην άπάντηση στό νόημα τής ζωής. Κάτω 
άπό τήν αυστηρήν έπίβλέψη τού Πάπα, ό 
κόσμος αύτός παραδόθηκε στό όραμα νά πολι- 
τιστή, νά μάθη, νά πλουτίση καί νά δημιουρ- 
γήση όργανωμένη κοινωνία. Καί τό έπέτυχε.

Καί ό δέκατος ένατος αιώνας, έδοσεν άλλην 
άπάντηση στό νόημα τής ζωής. Μεθυσμένος 
άπό τήν Ανακάλυψη τού άτμοΰ, έκαμε προορι
σμό του τις έφευρέσεις καί τήν έφαρμογή τους 
στήν οικονομική ζωή καί έζησε μέσα σ’ αύτό 
πού όνομάζουμε δίψα γιά κοσμική δύναμη.

Ό  πλούτος καί ή κοσμική δύναμη πού κλη- 
ροδότησεν ό δέκατος ένατος στόν εικοστόν 
αιώνα, άλλά καί ή έπικράτηση τού κομμουνι
σμού στήν καταπιεσμένη καί Ανεκμετάλλευτη 
Ρωσική γή, έπνιξαν γιά λίγο καιρό τό αίώνιο 
πρόβλημα μέσα στήν έπίφαση τής εύδαιμονίας, 
ή μέσα στό φόβο τής παγκόσμιας έπανάστασης.

Τώρα τά πράγματα ισορρόπησαν. Ή  εύ- 
δαιμονία πήγε περίπατο μετά άπό τά έξοδα, 
τό φονικό καί τίς καταστροφές τών δύο πολέ
μων. (Άλλωστε ή εύδαιμονία ποτέ δέν ήταν 
τό βαθύτερο νόημα τής ζωής). Δύο μεγάλων 
πολέμων, πού πραγματικά ήταν συνέπεια τής 
έλλείψεως αίωνίας προοπτικής. Καί ή παγ
κόσμια έπανάσταση καταστάλαξε σέ όργανο 
έξωτερικής πολιτικής ή σέ έθνικούς κομματι
κούς συνδυασμούς καί έπιδιώξεις.

Αμέσως μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πό
λεμο, τό πρόβλημα ξανάρθε στήν έπιφάνεια. 
Δέν είχε προφτάσει νά φανερωθή στά χρόνια 
τού μεσοπολέμου. Πριν έπουλωθοΰν οί πλη
γές, καί έπειδή άκριβώς είχαν πέσει όλα τά 
είδωλα, οί λαοί προετοιμάστηκαν γιά τήν νέαν 
άναμέτρηση. Τό έπίκαιρο είχεν έκτοπίσει τό 
αίώνιο. Το 1918 τελείωσεν ό ένας πόλεμος, τό 
1939 είχεν άρχίσει ό άλλος. Άκριβώς είκοσι 
έννέα χρόνια, όσα χωρίζουν τό 1974, τό σήμερα, 
μέ τό 1945, τό τέλος τού τελευταίου μεγάλου 
πολέμου. Τί νά προφτάσουν νά κάμουν οί 
άνθρωποι ! . . .

Καθώς βλέπετε, είμαστε μιά άλλη έποχή. 
Στά είκοσι έννέα χρόνια μετά τόν πόλεμο, όχι 
μόνο δέν άρχίσαμε άλλο, άλλά ούτε καί ύπάρ- 
χει προοπτική.



’Αμέσως μετά τόν δεύτερο πόλεμο, μπήκαν 
τά θεμέλια γιά τή νέα ζωή. Ό  άνθρωπος άνα- 
ζήτησε τό νόημα τής ζωής. του. Ό  μεγάλος 
ποιητής, ό Ρίλκε, γράφει σ’ ένα του θαυμάσιο 
ποίημα, μεταφρασμένο άπό τόν καθηγητή 
Νικόλαο Λούβαρι:

Στο τέλος ζώ μιας εποχής πον φεύγει 
Τό φύσημα νοιώθει κανείς άπ’ τή στροφή τον«

[  ψύλλον,
πον ο Θεός κι’ έσν κι’ εγώ τό γράψαμε, 
και πον ψηλά άγνωστα χέρια τό γνρίζονν.
Τή λάμψη μιας νέας νοιώθονμε σελίδας, 
πον πάνω της δλα ακόμα να γραφούν μπορούν.
ΟΙ σιγανές δννάμεις ετοιμάζονται 
και σκοτεινά ή μιά τήν άλλη βλέπει.

Κι’ άρχίζει ή τροπή στις εκδηλώσεις τοΰ 
πνευματικού βίου, στήν έπιστήμη, στήν τέχνη, 
στή φιλοσοφία καί στή θρησκεία. 'Η φυσιο
κρατία τοΰ τελευταίου αίώνος, παραχωρεί τή 
θέση της στήν κοσμοθεωρία τού πνεύματος. 
'Η σύγκουρη άνάμεσα στή φυσιοκρατία καί 
στό πνεύμα, έχει ήδη γίνει στά χρόνια μας. 
Ή δη τό πνεύμα παρουσιάζει μιά καθολικότητα 
σ’ δλες τις έκδηλώσεις τοΰ άνθρώπινου βίου. 
Ό  υλισμός συγκρούστηκεν ήδη μέ τή μεταφυ
σική. Νικήθηκε βάβαια, άλλά δεν έξουθενώ- 
θηκε. Σήμερα ύπηρετεΐ τόν άνθρωπισμό, δη
λαδή υπηρετεί μιάν έγκόσμια, μιάν άνθρώπινη 
πνευματοκρατία. Προκαταβολικά μπορούμε νά 
πούμε, πώς δέν ήμαστε έμεΐς οί σημερινοί άν
θρωποι κολημμένοι στή λάσπη τής Γής. Ούτε 
όμως καί κρεμόμαστε άπό τά σύννεφα.

Ό  σύγχρονος άνθρωπος δέν είναι ούτε μο
νάδα, ούτε μηδέν. Είναι μιά λειτουργία τής 
καθολικής βουλήσεως, ένα ζωντανό όργανικό 
κύτταρο τοΰ κοινωνικού όργανισμοΰ, μιά άτο- 
μική καί σύγχρονα μιά κοινωνική υπόσταση. 
Ό  άνθρωπος, είκοσι έννέα χρόνια μετά τήν 
τελευταίαν άναστάτωση, είναι ένα χρωμόσωπο.

άπειροελάχιστο, πολύτιμο, δυναμικό, πού περι
κλείει άπέραντες δυνατότητες καί πού έπιτελεί 
μιά θεία καί σύγχρονα μιάν άνθρώπινη σκοπι
μότητα.

Ποιός πιστεύει πιά έκεΐνο τόν μακαρίτη 
τόν Φρόΰντ, πού μάς έλεγε πώς δλες μας οί 
ένέργειες, καί οί πιό Ιδανικές, είναι άπωθημέ- 
νοι άφροδισιακοί πόθοι ή βιώματα άπωθημένα 
τής παιδικής ήλικίας ; ’Επηρεάζουν δλα αυτά 
τή ζωή μας. Δέν είναι δμως μόνον αύτά ή ζωή 
μας. Σήμερα έτσι πιστεύουμε.

Καί ποιός πιστεύει πιά τόν άλλο μακαρίτη, 
τόν Μάρξ, πού έλεγε πώς ζούμε μόνον γιά τις 
όρμές καί γιά τις φυσικές μας άνάγκες ; Ούτε 
οί Μαρξιστές πιά δέν τόν πιστεύούν. Βρήκαμε 
τήν άτομικήν ένέργεια, φθάσαμε τή Σε
λήνη, περπατήσαμε στό άπειρο, κι’ δμως ζούμε 
σά νά μή συνέβησαν δλα αυτά τά πρωτάκου
στα. Αισθανόμαστε πώς πίσω άπ’ δλα αύτά τά 
ώραΐα καί τά πρωτοφανή καί τά υπέροχα, 
υπάρχει ένας σκοπός, μιά νομοτέλεια, κάποιο 
χρέος. Ούτε κάν δέν ένοιώσαμε τήν ξιπασιά 
τών προγόνων μας, δταν άνακάλυψαν τόν άτμό. 
Είμαστε, στό σύνολο τοΰ κόσμου, πολύ πιό 
σοβαροί, πιό ισορροπημένοι, πιό πνευματικοί. 
Καί μέσα σ’ αυτήν τήν χωρίς προηγούμενο 
εύμάρεια καί δύναμη, παραδεχόμαστε περισσό
τερο άπό άλλοτε τήν νομιμότητα τοΰ πόνου μέ
σα στήν ζωή μας, δείγμα πώς άλλάξαμε τό 
νόημα τής ζωής, πώς τό έκάμαμε περισσότερο 
πνευματικό.

Ό  ίδιος ό Ρίλκε γράφει σ’ ένα άλλο του ποί- 
μα :

Ταραγμένα και χωρ'ις νόημα είναι τά χρόνια,
άν πίσω ajio τή ματαιότητά τονς δέν κνβερνα
κάτι τό σταθερό.

Τί είναι δλη αύτή ή άγωνία, πού δέν είναι 
μόνο τοΰ Ρίλκε κληρονομιά, άλλά καί τοΰ Ρί- 
τσε, καί τοΰ Κίρκεγκαρτ, καί τόσων άλλων,

Οί ’Αμερικανοί αστροναύτες τού «’Απόλλων 12» έγκαθιστούν επιστημονικά όργανα στή Σελήνη. ’Έξοχο 
έπίτευγμα τής συγχρόνου τεχνολογίας, άρκεΐ νά υπηρέτηση τήν καλυτέρευση της άνθρωπίνης ζωής.



άν θέλετε καί τής σύγχρονης νεότητος, άπό τήν 
άνάδυση μέσα στά πέλαγα τών ψυχών τού σο
βαρού έρωτήματος περί τού Θεού καί περί τού 
άνθρώπου, καί γιά μιάν άπόφαση τής βουλή- 
σεώς μας ; Ό λ η  ή φιλοσοφία, δλη ή έπιστήμη, 
δλη ή τέχνη, δλο το δνειρο, δλη ή προσδοκία, 
καί δλη ή καθημερινή ζωή τών τελευταίων 
δεκαετηρίδων, τί άλλο είναι άπό τό τραγικό 
τέλος τής κοσμικής άντιλήψεως περί τής 
ζωής ; Καί είναι άκόμα μιά άγωνία γιά τή ση
μασία τής ζωής, γιά μιά νέα, άκαταστάλαχτήν 
άκόμα άξιολόγησι, γιά μιάν ουσιαστικά ήθική, 
βαθύτατα πολιτιστική δημιουργία, τί άλλο 
είναι δλα αυτά, άπό μιά πολυσήμαντην άπό- 
δειξη γιά τήν άναζήτηση τού πνεύματος ; 
Είλικρινά, στόν όρίζοντα ξεπρόβαλεν ήδη ή 
μαρμαρυγή τού πνεύματος.

Καμμιά άνακάλυψη, καί καμμιά έπιστημο- 
νική πρόοδος, δσο ραγδαία καί δσο μεγάλη, 
δέν έχουν άξία, δταν δέν υπηρετούν τήν καλυ
τέρευση τής ζωής. Έ νας σύγχρονος Ρώσος 
ποιητής τραγουδάει:

Είδε ό σπούτνικ τή Σελήνη.
"Ομως έμεϊς εδώ κάτω πεινάμε άκόμα,
γιατί τό ψωμί είναι λιγοστό.

Δέν κάνει λάθος ό ρώσος αύτός ποιητής. 
Δέν υποτιμά τόν σπούτνικ. Λέει μονάχα πώς 
δέν άξίζει, άφοΰ δέν σχετίζεται μέ κάποιο 
συγκεκριμένον άνθρωπισμό. Γιαυτό καί δέν 
μας παίρνουν τά μυαλά οί τεράστιες άνακαλύ- 
ψεις. Γιατί ζητάμε μιάν άνθρώπινη σκοπιμό
τητα, γιατί ζητάμε έναν πνευματικό λόγο δι- 
καιώσεώς τους. Γιατί διψάμε δικαιοσύνη, 
άνθρώπινη κατ’ έξοχήν λειτουργία.

Στό Πολυτεχνείο τού Βερολίνου, στόν τε
χνικόν έγκέφαλον τής πρωτεύουσας τής τελευ
ταίας καταστροφής, ήδη άπό τό 1946 υποχρεώ
θηκαν οί φοιτηταί νά σπουδάσουν καί δύο χρό
νια φιλοσοφία. Τώρα τό μάθημα τής φιλοσο
φίας έχει είσαχθή σ’ δλα τά Πολυτεχνεία τού 
κόσμου, καί θεωρείται άναπόσπαστο τμήμα 
καί τών πλέον τεχνικών σπουδών. Γιατί δίνει 
γενικώτερες περί τού βίου άντιλήψεις. Καί 
σύμφωνα μέ τις τελευταίες στατιστικές τού 
ΟΗΕ, μόνο στήν Σοβιετική Ένωση, στήν 
μητρόπολη τού κρατικοποιημένου ύλισμοΰ, 
2.000 νέοι σπουδάζουν φιλοσοφία. Καί τέλος, 
καί οί σπουδαιότερες έπιστημονικές άνακαλύ- 
ψεις, δέν έχουν τήν άνεξαρτησία τών προηγου
μένων γενεών. ’Ελέγχονται άπό τις κυβερνή
σεις, καί ύπόκεινται στήν κριτική τού Τύπου, 
καί τελικά γιά τήν συνέχισή τους άποφασίζουν 
οί λαοί.

Τά Πανεπιστήμια, οί άλλοτε αυτοτελείς καί 
άπαραβίαστες πηγές τής έπιστήμης, ύπόκειν- 
ται στά προγράμματα οικονομικής άναπτύξεως

τού τόπου μας. Δέν καθορίζονται άπό τήν Πο
λιτεία μόνον τά μαθήματα. Καθορίζεται καί 
ό άριθμός τών είσαγομένων μαθητών, δπως 
καί ό άριθμός τών έξαγομένων πτυχιούχων. 
Ό σους προβλέπει τό πενταετές πρόγραμμα.

Ό σ ο  γιά τά μεγάλα έπιστημονικά κέντρα 
έρευνών, αυτά άνήκουν, είτε στις ένόπλες δυ
νάμεις, είτε στις μεγάλες βιομηχανικές έπι- 
χειρήσεις. Καμμία έπιστημονική έρευνα διά 
δέν γίνεται γιά τήν έρευνα.

Αυτή ή σκοπιμότητα πού έχει προστεθή, 
άκριβώς στά τελευταία χρόνια, τά δικά μας, 
αύτή ή τελική χρησιμότητα, εν, γιά τήν ει
ρήνη, είτε γιά τόν πόλεμο, είτε γιά τήν δια
τροφή, είτε γιά τις άνθρωπινότερες συνθήκες, 
δέν είναι τίποτε άλλο, άπό μιά πνευματική 
έπιδίωξη μέσα στις πιό μηχανοκρατικές καί 
στις πιό φυσιοκρατικές έπιτυχίες τών υιών 
τού άνθρώπου. Γιατί καί οί πολεμικές έρευνες 
σκοπεύουν ν’ άνακαλύψουν τό άπόλυτον δπλο, 
μέ τό όποιον θά καταργήσουμε τόν πόλεμο, 
τουλάχιστον τόν γενικό. Ό λ α  αυτά δέν είναι 
τίποτε άλλο, άπό τήν έπιστροφή τού πνεύματος. 
Καί προετοιμάζουν δλα αυτά έναν κόσμο καλύ
τερο, πού ήδη ζούμε τήν έναρξή του.

Ποιό, είναι, λοιπόν, τό σύγχρονο νόημα τής 
ζωής ; Είναι νά ζήση ό άνθρωπος χωρίς φόβο, 
χωρίς άνάγκες, χωρίς άνασφάλεια. Είναι νά ζή
ση ό άνθρωπος μέ δλες τις δυνατότητες ν’ 
άναπτυχθή, νά χαρή καί νά εύτυχήση. Είναι, 
νά ύπάρχη ειρήνη καί δικαιοσύνη καί έλευθε- 
ρία. Καί πάνω άπ’ δλα, τό σημερινό νόημα τής 
ζωής, είναι νά ζήση ό άνθρωπος μέ ευθύνη. 
Ό λ α  τά προικισμένα πνεύματα διδάσκουν, 
καί δλοι οί λαοί καθοδηγούνται, νά ζήσουν 
πιό υπεύθυνα τή ζωή τους. Νά μορφωθούν πε- 
ρεσσότερο, ν’ άνεβάσουν τό βιοτικό τους 
έπίπεδο περισσότερο, νά μετέχουν στις γενι
κές άποφάσεις περισσότερο, νά διαχειρίζονται 
τις άπέραντες δυνάμεις τού καλού ή τού 
όλέθρου δσο τό δυνατόν περισσότεροι, νά 
ζοΰν έλεύθεροι δσο τό δυνατόν περισσότερο. 
Νά άποκτήσουν έκεΐνο τό είδος τής ,έλευθε- 
ρίας, πού έξισώνεται μέ τήν ευθύνη. Οί πατε
ράδες μας, δταν ήσαν νέοι ζηοΰσαν έλευθερία, 
γιά νά κάνουν δ,τι ήθελαν. Σήμερα μιά τέτοια 
έλευθερία θεωρείται, καί είναι, άσυδοσία καί 
άναρχία. Σήμερα, ζητώντας έλευθερία, ζητά
με νά πάρουμε περισσότερο μερίδιο τής ευ
θύνης, γιά τόν σημερινό καί γιά τόν αυριανό 
κόσμο.

Αυτό είναι τό νόημα τής ζωής. 'Υπεύθυνη 
έλευθερία, συμμετοχή στις άποφάσεις γιά 
τήν τύχη δλου τού κόσμου. Πού σημαίνει, 
δπως ήδη προεΐπα, ισορροπία μεταξύ τού πνεύ
ματος καί τής ΰλης| σταθερό πάτημα άνάμεσα 
ουρανού καί Γής.



< Π ΟI Η Σ I Σ  ί»
Λ Ο Ρ Δ Ο Υ  Β Υ Ρ Ω Ν Ο Σ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
’Όμορφη κόρη της Αθήνας ττρίν χωρίσουμε 
δόσε μου πίσω τήν καρδιά τήν κονεμένη 
άλλα μιά κι έφυγε, καλή μου, άπδ τά στήθη μου 
κράτα την, πάρε κι δτι άλλο μοΰ άπομένει 
κι άκου τον δρκο πού, μισεύοντας, θά πώ:
Ζωή μου, σ’ άγαπώ.

***

Μά τά μαλλάκια, πού κλυκά άνεμίζουν ξέπλεκα 
τοΰ γαλανού Αιγαίου οΐ ζέφυροι, δροσάτοι, 
μέ τά κατάμαυρα ματόκλαδα πού ίσκιάζουνε, 
στά ροδομάγουλα σου, μιά άνοιξην άφράτη 
Μά τδ λαφίσιο βλέμμα σου, τδ χαρωπό.
Ζωή μου, σ’ άγαπώ.

***

Μά τών χειλιών τά ρόδα, τόσο πού λαχτάρησα 
Μά τής μεσούλας σου τδ αιθέριο δαχτυλίδι 
Μά τ’ άνθη, πού μιλούν καλλίτερα άπ’ τά στόματα 
Μά της ψυχής τδ έρωτοπλάνταχτο παιχνίδι 
Μά τών καϋμών μας τδν πικρόλαλο σκοπδ 
Ζωή μου, σ’ άγαπώ.

***

’Όμορφη κόρη τής ’Αθήνας, φεύγω, ώ κράταμε 
πάντα στδ νοδ κι άν τη στερνή σοΰ άφήνω «γειά»

(μου
κι άν πάω στην πόλη έκεΐ μακρυά, θυμήσου, άγάπη

(μου,
πώς έχει ή ’Αθήνα σκλαβωμένη τήν καρδιά μου. 
Μιά τέτοια άγάπη νά χαθεί, είναι μπορετό;
Ζωή μου, σ’ άγαπώ.

(’Απόδοση: ΛΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟΓΛΟΣ)

Μ Η Ν Υ Μ Α

Έ λα μαζί νά περάσουμε τδν ’Αχέ
ροντα.

Νά γκρεμίσουμε τά είδωλα, 
καί στή θέσι τους,
νά φτιάξουμε καινούργιους Παρθε-

(νώνες.
Νά γκρεμίσουμε τδν Πύργο τής Βα-

(βέλ
καί νά βυθίσουμε,
δσο μπορούμε πιδ βαθειά,
τή σκαπάνη τής ’Αγάπης,

ΕΜ ΕΙΣ...Μ ΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ
Ε μ ε ίς . . .  μόνον έ μ ε ίς .. .

Ρίξαμε στό δισάκκι μας άγάπη τό πρωινό καί ξεκινήσαμε.. .  
Γκρεμίσαμε τό σπίτι μας 
καί μέ τούς πόθους μας γιά πετραδάκια 
χτίσαμε ένα σπίτι γιά  τήν κοινωνία όλόκληρη. . .
Τών πονεμέινων πήραμε τις πίκρες,
τις ζεστάναμε μέ τήν άνάσα τής άδολης άγάπης μας
καί τις προσφέραμε τραγούδι,
τραγούδι καί χαρά σάν τ’ ούρανοδ τ ’ άαύνορο γα λά ζιο .. .  
Έ μ ε ϊς . . .  μόνον έμείς. . .
Κλάψαμε στήν δυστυχία τ’ άγνωστου στρατοκόπου 
κ ι’ άκόμα
πατέρας κι άδελφός άντάμα γίναμε κι άπαντοχή τ ’ άδικη-

(μένου
τις κρύες νύχτες καί τά λαύρα μεσημέρια..
Πετάξαμε
μέ τά φτερά τών γαλάζιων ίδανικίδν μας, 
καί είδαμε—μόνον έμείς— μέ τής ψυχής τά μάτια τ’ αγρο

ί πνα
στόν πόνο τοδ πτωχοδ χαρά νιογέννητη
καί στήν χαρά τοδ πλούσιου άρχή τοδ πόνου...
Έ μ ε ίς . . .  μόνον έ μ ε ίς ...
Σμιλέψαμε άνθρώπους, μέ τήν σμίλη τής άγάπης, 
ψάξαμε,
άναζητώντας τήν ’Αλήθεια μέσ’ τό ψέμα όλημερίς 
καί τούς χειμώνες.
’Ελπίδες κι όνειρα ψυτέψαμε πάνω στά βράχια τραγουδών

τ α ς . . .

'0  Χρόνος φεύγει,
μά έμείς δέν ξέρουμε τό Χθές, μήν ά πορείς...
Έ μ ε ίς . . .  μόνον έμείς. . .
Ζοδμε στό Α δριο...
Πεθαίνουμε χίλιες φορές, χ ίλ ιες φορές ξαναγεννιόμαστε 
μέσ’ τις χαρές καί μέσ’ τις πίκρες τής ζ ω ή ς ...

ΊΓπαρχιφ. ΠΑΡΑΜΓΘΙίίΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α Γ Α Π Η Σ

σ’ δ,τι άπόμεινε,
άπδ τά Σόδομα καί τά Γόμορρα.
Κάνε τήν άγάπη σου μήνυμα παγκό-

(μιο
καί άκολούθησε τδν Γολγοθά μέ χα

μόγελο.
"Οπως ’Ε κ ε ί ν ο ς .
Καί τώρα καί πάντα.

ΣΩΤ. ΚΟΛΠΕΤΙΝΟΣ 
Άστυφύλαξ
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Π ΑΝ ΑΓΙΑ  Η  ΑΜ ΟΛΥΝΤΟΣ

Φορητή Είκών εξαιρετικής τέχνης τον γνωστόν άγιογράφον, φίλον 
τών «’Αστυνομικών Χρονικών» κ. ’Αντώνιον Νόνη, είδικώς φιλοτε- 

χνηθεϊσα διά τό περιοδικόν μας.
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ΕΞΩΓΗΙ ΝΟΙ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Ι
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Α Χ  I Λ Α Ε  Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ Η
'Εταίρου τής «Έ λ λη ν ι κή ς Ά  στ ρ ο- 

ν α υ τ ι κ ή ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς »

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)
Ώ ς άνεφέρθη είς τό προηγούμενον τεύχος τών 

«Α. X.» άκρως προηγμένοι πολιτισμοί θά έχουν 
ήδη συνδεθή δι’ έπικοινωνιών καί συγκοινωνιών. 
Τούτο άναμένομεν καί ήμεϊς νά πραγματοποιηθή 
κάποτε καί διά τόν γήϊνον πολιτισμόν. ’Αρκεί νά 
έπιζήση οδτος μέχρι τότε καί νά μήν άφανισθή δι’ 
αύτοκαταστροφής ή δι’ έκφυλισμοΟ, δπερ είναι λίαν 
πιθανόν.

Αί μεταξύ δμως τών πολιτισμών τού Διαστήματος 
άποστάσεις είναι άσυλλήπτως κολοσσιαΐαι. Πώς θά 
καλυφθούν ύπό τού έφημέρου άνθρώπου ; Ή  άπάν- 
τησις : άδύνατον, δέν υπάρχει είς τήν Γνώσιν. Είς 
έτέραν σχετικήν διατριβήν ήμών ώμιλήσαμεν περί 
τών πορθμών τού Διαστήματος, οΐτινες διευκολύνουν 
έξαιρέτως τάς διαστημικάς πλεύσεις. Έ πί τής ίκα- 
νότητος ταύτης τούτων θά έπανέλθωμεν άκολούθως 
διά βραχέων, άφοΰ έκθέσωμεν τά τής έκπληκτικής 
ύφής των.

Ό  μέγας σοφός τού Διαστήματος Τζών Ά ρτσι- 
μπαλντ Χουήλερ, καθηγητής τής Φυσικής τού Πανε
πιστημίου τού Πρίνστον (ΗΠΑ), έξακολουθεΐ λίαν 
γονίμως τάς διαστημικάς έρεύνας του. ’Ιδιαιτέρως 
άσχολεΐται μέ τούς άστέρας-ήλίους, οί όποιοι έσβη
σαν καί κατέρρευσαν, λόγφ τής δυνάμεως τής βαρύ
τητάς των. Τό φαινόμενον τούτο, προοδευτικώς έκ- 
τεινόμενον, είναι δυνατόν νά καταλήξη είς τήν έκ- 
μηδένισιν όλοκλήρου τού Σύμπαντος. Πώς συμβαί
νει τό φαινόμενον τούτο τής καταρρεύσεως τών 
άστέρων, δπερ δημιουργεί τούς πορθμούς τού Δια
στήματος ; Ή  βαρύτης, υποστηρίζει δ Χουήλερ, 
εύρίσκεται εις τήν ρίζαν τής διαδικασίας τής γενέ- 
σεως τών άστέρων. Λόγφ τής βαρύτητος έπέρχεται 
ή συγκέντρωσις τών διασπάρτων είς διάφορα μέρη 
τού διαστημικού χώρου πυρήνων τού υδρογόνου, 
είς τοιαύτην πυκνότητα, ώστε νά προκαλήται θερ
μοπυρηνική σύντηξις, μέ συνέπειαν τόν σχηματι
σμόν άστέρος έν δράσει. Δι’ άλλεπαλλήλων μεταστοι
χειώσεων τό ύδρογόνον μετατρέπεται είς ήλιον καί 
τούτο είς άνθρακα, ό δέ άνθραξ είς βαρύτερα στοι
χεία, καί ούτω καθ’ έξής, μέχρις δτου διά χημικών 
άντιδράσεων προκύψουν ένώσεις στοιχείων καί άκο
λούθως διά τού συνδυασμού τών έκ τούτων μορίων 
δημιουργηθοΰν τά κύτταρα, οί ιστοί καί αί πρωτεΐναι 
τών ζώντων όργανισμών.

Ή  βαρύτης περαιτέρω, δημιουργεί καν τόν θά
νατον τών άστέρων, μετά τήν λήξιν τών έντός αύτών 
θερμοπυρηνικών πυρκαϊών, διά τής συσταλτικής 
έπιδράσεώς της έπί τής ύπολειφθείσης ύλης των. Οί 
άστέρες-ήλιοι, οί όποιοι, τή έπιδράσει τής βαρύ
τητος, προχωρούν πρός τήν έξαφάνισιν, διά βραδέος 
θανάτου, διέρχονται άπό τάς μορφάς τών καλουμέ- 
νων «λευκών νάνων», «τών άστέρων νετρονίων» 
καί τών «πούλσαρς». Ή  τελευταία μορφή τής ζωής 
των, πρό τής πλήρους άνυπαρξίας των, είναι ή κα- 
λουμένη «μαύρη όπή» (ή πορθμός τού Διαστήματος), 
ή όποια καί μας ένδιαφέρει άπό πλευράς συντομεύ- 
σεως τών διαπλανητικών ταξιδίων. Κατά τήν τε- 
λευταίαν αύτήν μορφήν τού θνήσκοντος άστέρος 
συμβαίνουν έκπληκτικά—καί, ίσως, δι’ ήμας, πα
ράλογα— φαινόμενα. Είς τόν άστέρα τούτον λαμβά
νει χώραν θύελλα καταστροφών, μέ συνέπειαν πασα 
γνωστή μορφή ύπάρξεως νά έξαφανίζεται έντός δευ
τερολέπτων. ’Εάν έν πλανώμενον ουράνιον σώμα 
πέση έπί τού θνήσκοντος ήλιου θά άπολέση παν 
χαρακτηριστικόν του, πλήν τής μάζης, τής ώσεως 
καί τής γωνιακής ταχύτητάς του. Ή  βαρύτης είς 
τήν «μαύρην όπήν» είναι τόσον τεραστία, ώστε δέν 
έπιτρέπει τήν πρός τά έξω κίνησιν καί τού φωτός 
τού ήλιου, άκόμη, μέ συνέπειαν ούτος νά γίνεται 
μέλας. Ούδέν χαρακτηριστικόν γνώρισμα υπάρχει 
πλέον είς αύτόν. Ύπό τήν έπίδρασιν τής άχαλινώ- 
του βαρύτητάς του γίνεται καί τούτο τό καταπληκτι
κόν : Ό  χρόνος άποκτα ιδιότητας χώρου καί ό χώ
ρος μεταβάλλεται είς χρόνον. Πέριξ έκάστης «μαύ
ρης όπής» δημιουργεΐται μία θαυματουργός «έργο- 
σφαΐρα», μία περιοχή δηλαδή υψηλών ένεργειών, 
αί όποΐαι άντλούνται άπό τάς έκπληκτικάς δραστη
ριότητας τής «μαύρης όπής». Ταΰτα δημιουργούν 
τάς «μαγικάς» ιδιότητας τής «μαύρης όπής», αΐ- 
τινες διευκολύνουν τά μέγιστα τήν πλεΰσιν τών δια
στημοπλοίων.

Κατά τόν Χουήλερ τό φαινόμενον τής «μαύρης 
όπής» προειδοποιεί διά τήν κατά τόν ίδιον τρόπον 
κατάρρευσιν όλοκλήρου τού σύμπαντος, συνεπείμ 
τής δυνάμεως τής βαρύτητος. Ή  βαρύτης, ή όποια 
έδημιούργησε καί συντηρεί τό Σύμπαν, θά άνακόψη 
καί τέλος θά σταματήση τήν διεύρυνσίν του, όπότε 
θά άρχίση ή διαδικασία τής καταρρεύσεώς του, ή 
όποια θά όδηγήση είς τήν έκμηδένισίν του. Οί Γα-
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λαξίαι του θά άρχίσουν νά κινοΟνται πρός τό κέν- 
τρον του, μέ ταχύτητα συνεχώς έπιταχυνομένην. 
Καί μετά 50 δισεκ. έτη τό συστελλόμενον Σύμπαν 
θά μεταβληθη εις μίαν περιωρισμένου μεγέθους 
«μαύρην όπήν», όπου θά πραγματοποιηθή ή πλήρης 
βαρυτική κατάρρευσίς του καί ό παντελής έξαφανι- 
σμός του. "Απαντα τά άνωτέρω συμφωνούν μέ τήν 
θεωρίαν τής «γενικής σχετικότητος» τού ’Αϊνστάιν. 
Τά ώς άνω όμως έπιστημονικά συμπεράσματα ευρί- 
σκονται εις πλήρη άντίθεσιν μέ τήν καλουμένην 
«κβαντικήν» θεωρίαν, όπότε, έφ’ όσον Ισχύει αΰτη, 
ή έξέλιξις τής ζωής τού Σύμπαντος έκφεύγει τού τρα
γικού πεδίου καί όδηγεΐται εις έν μέγα θεωρητικόν 
πρόβλημα : Πώς είναι δυνατόν νά συνδυασθοΰν αί 
συγκρουόμεναι είς τά άπώτερα πορίσματά των θεω- 
ρίαι, αί όποΐαι είς τήν βάσιν των παραμένουν άκλό- 
νητοι καί γενικά παραδεκταί ;

Ή  άπάντησις, τήν όποιαν δίδει είς τό ώς άνω έρώ- 
τημα ό Χουήλερ, είναι πρωτότυπος, είς τάς πρακτι
κός της, τούλάχιστον, έπιπτώσεις. ’Ισχυρίζεται, 
συγκεκριμένως, ότι έάν κινηθώμεν είς τον μακρόκο
σμον, όπου έπικρατεΐ ή τάξις τών μεγάλων μεγεθών, 
έκεΐ ίσχύει ή θεωρία τής σχετικότητος. Άντιθέτως 
έάν κατέλθωμεν είς τόν μικρόκοσμον, όπου αί δια
στάσεις τών πάντων είναι άπειροελάχισται, έκεΐ θά 
διαπιστώσωμεν, ότι ίσχύει άπολύτως ή «κβαντική» 
θεωρία. Έάν, λοιπόν, έπανεξετάσωμεν τό φαινό- 
μενον τών «μαύρων όπών», θά καταλήξωμεν ότι 
υπάρχει μία σωτήριος έλπΐς διά τήν τελικήν τύχην 
τού Σύμπαντος. "Οταν, συγκεκριμένως, τά έξελι- 
κτικά φαινόμενα άναχθοΰν είς τόν μικρόκοσμον 
τών τυχαίων καί μή αιτιωδών φαινομένων, τότε ή 
κατάρρευσίς αύτοαναιρεΐται. Τό πώς άκριβώς δύ- 
ναται νά συμβή τούτο δέν είναι δυνατόν, είσέτι, νά

προσδιορισθή θεωρητικώς. Πρός τούτο άπαιτεΐται 
ή περαιτέρω έξαντλητική μελέτη τού περιέργου 
φαινομένου τής «μαύρης όπής». Μία άποδεδειγμένη 
ίκανότης ταύτης είναι ότι ή δι’ αυτής διέλευσις 
διαστημοπλοίων συντομεύει έκπληκτικώς τά δια
στημικά ταξίδια, άρκεΐ ταΰτα νά μήν έπηρεασθοΰν 
άπό τήν προκαλοΰσαν κατάρρευσιν τού θνήσκοντος 
άστέρος βαρύτητά του. Καί τούτο, ύπό ώρισμένας 
συνθήκας πλεύσεως τών διαστημοπλοίων, είναι εύ- 
χερές. Ούτως, αί διαδοχικοί καί άναρίθμητοι «μαύ
ροι όπαΐ» (ή πορθμοί τού διαστήματος) θά διευκο
λύνουν έκπληκτικώς τά διαστρικά ταξίδια.

’Αποτελεί γεγονός, ότι ό έπί τής Γής χρόνος είναι 
διάφορος τού τοιούτου τού Σύμπαντος, καί δή έκ
πληκτικώς διάφορος. Ούτως, έν δευτερόλεπτον χρό
νου Σύμπαντος ίσοδυναμεΐ μέ χρόνον πολλών έκα- 
τομμυρίων έτών έπί τής Γής. ’Επίσης ό χρόνοςδιαφο- 
ροποιεΐται λίαν σημαντικώς μέ τήν αΰξησιν τής 
ταχύτητος τών έν τώ Διαστήματι κινητών. Ή  διαστο
λή τού χρόνου γίνεται μεγαλυτέρα όσον ή ταχύτης 
ένός διαστημοπλοίου πλησιάζει πρός τήν ταχύτητα 
τού φωτός, γίνεται δέ άπειρος όταν ή ταχύτης τού 
πλωτού μέσου γίνη ίση μέ τήν ταχύτητα τού φωτός. 
Τότε ή μάζα τού διαστημοπλοίου θά έγένετο άπειρος, 
ένφ τό μήκος του θά έξεμηδενίζετο (μέ συνέπειαν 
τήν οίονεί έξαύλωσιν τόΰ κινητού) καί ή δύναμις 
έπιταχύνσεώς του θά ήτο άπειρος. Τά ώς άνω καθο
ρίζουν τό φράγμα τής ταχύτητος τού φωτός, τό 
όποιον, βάσει τών συγχρόνων Επιστημονικών δεδο
μένων, είναι άνυπέρβλητον. "Οταν όμως ή ταχύτης 
τού κινητού είναι ύποδεεστέρα τής τού φωτός, τότε 
παρατηρεΐται τό έκπληκτικόν φαινόμενον ότι ό χρό
νος βραδυπορεϊ διά τόν όργανισμόν τού έπιβαίνον- 
τος άστροναύτου είς άσυλλήπτως μέγαν ρυθμόν.

Κάτω: Ή  είκών ένός άστέρος παρατηρουμένου 
μέ ισχυρότατο τηλεσκόπιο. Δεξιά: Άστρικά σμή
νη άριθμοδντα δεκάδες δισεκατομμυρίων αστέρων 
δλων τών τύπων. Ή  δαρότης δημιουργεί καί τόν 
θάνατον τών άστέρων μετά τήν λήξιν τών έντός 
αύτών θερμοπυρηνικών πυρκαϊών, διά τής συσταλ
τικής έπιδράσεώς της έπί τής δποληγθείσης 

δλης των.
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Τότε ό αστροναύτης γηράσκει βραδύτατα. Έάν ή 
ταχύτης τοΰ διαστημοπλοίου γίνη ίση μέ τήν ταχύ
τητα τοΰ φωτός, τότε ό άστροναύτης ουδέποτε γη- 
ράσκει καί μεταβάλλεται είς αθάνατον, ένφ αί δια
στάσεις του έκμηδενίζονται, δηλ. έξαύλοΰται ούτος 
καί ή μάζα του γίνεται άπειρος. Μεταβάλλεται δηλ. 
είς έν είδος θείας ύπάρξεως. Τούτο είναι τφ δντι 
άφαντάστως έκπληκτικόν. Έάν έν διαστημόπλοιον 
ταξιδεύη μέ ταχύτητα 0,9.999.999 τής ταχύτητος 
τού φωτός, από τής Τής πρός τό κέντρον τού Γαλα- 
ξίου μας, τότε δι’ έν ταξίδιον μετ’ έπιστροφής είς τήν 
Γήν θά άπαιτήση χρόνον έπί τού διαστημοπλοίου 
24 έτών. Ό  άντιστοιχών χρόνος έπί τής Τής θά 
είναι 54.000 έτη. Ό ταν άστροναύτης, εικοσαετής 
ών, έκκινήση διά τό ταξίδιον τούτο, κατά τήν έπι- 
στροφήν του θά είναι έπίσης νέος, δηλ. 44 έτών. 
’Αλλά είς τήν Γήν θά έχουν παρέλθει 54.000 έτη, 
όσα άπό τής έποχής τού «Homo Sapiens» μέχρι σή
μερον. Πάντως αί προσεγγίζουσαι τήν ταχύτητα τού 
φωτός ταχύτητες τών διαστημοπλοίων παρατείνουν 
σημαντικώς τόν χρόνον ζωής τών άστροναυτών, μέ 
συνέπειαν νά έπαρκή ούτος διά πολύ μεγάλα διαστη
μικά ταξίδια. Τά κινούμενα μέ τήν ταχύτητα τού 
φωτός σωματίδια καλούνται λουξόνια, μέ μικροτέ- 
τέραν δέ βραδυόνια. Ά λ λ ’ έσχάτως άνεκαλύφθησαν 
καί τά κινούμενα μέ ταχύτητας έκπληκτικώς άνω- 
τέρας τής τού φωτός. Ταΰτα άπεκλήθησαν ταχυόνια. 
'Η κίνησις διαστημοπλοίων διά τής ταχύτητος τών 
ταχυονίων άπαιτεΐ ένέργειαν μηδέν. Τούτο άποδει- 
κνύει, ότι τό παν είναι δυνατόν έν τφ Σύμπαντι. 
Δυνατόν οί άνθρωποι προηγμένων έξωγηΐνων πολι

τισμών νά ταξιδεύουν διά ταχυονίων, καί δή έξα- 
ϋλούμενοι, δι’ άποσυνθέσεώς των είς τά άτομα τού 
όργανισμοΰ των, τά όποια θά έπανασυντίθενται, 
βάσει ώρισμένης μεθοδολογίας, κατά τήν έπιστρο- 
φήν τών άστροναυτών τούτων, είς τόν πλανήτην των 
καί θά έπαναδημιουργήται έκεϊ τό υλικόν σώμά των 
(σώμα ταχυονίων καί ούχί βραδυονίων, ώς τά έπί 
τής Γής). Λέγουσιν οί έπιστήμονες, ότι τά ταχυόνια 
κινούνται μέ ταχύτητας μεγαλυτέρας τής ταχύτητος 
τού φωτός κατά δισεκατομμύρια φοράς. Αί ταχύτη
τες αδται καλούνται «ύπερσχετιστικαί», πέραν δηλ. 
τής διά τής θεωρίας τής σχετικότητος τού ’Αϊνστάιν 
καθορισθείσης όριακής ταχύτητος τού φωτός.

Διά τών προεκτεθέντων, προσεπαθήσαμεν νά 
«άποδείξωμεν» ότι τό Διάστημα είναι άπείρως μέγα 
καί ότι παντού έν αύτφ θάλλει ή Ζωή. Παντού έν 
αύτφ υπάρχουν πολιτισμοί λογικών όντων, μέ τά 
όποια ή έπαφή ήμών είναι δυνατή. Τά μέσα πρός 
έπίτευξιν ταύτης υπάρχουν καί άναμένουν νά άνακα- 
λυφθοΰν άπό ήμάς. Καί τότε οί άπειροι αυτοί πολιτι
σμοί θά άλληλοδιδαχθοΰν καί θά ωθήσουν ταχέως 
καί άσφαλώς τούς φορείς των άνθρώπους πρός έπί- 
τευξιν τού άσυλλήπτου είσέτι ύπό τής πτωχής λο
γικής ήμών σκοπού τής υλικής ζωής των, ό όποιος 
θά δικαιώνη άπολύτως τό μέγα φαινόμενον τής 
Ύπάρξεως. Καί διά νά κλείσωμεν πρεπόντως τήν 
ύπερθεν θαυμαστήν άφήγησιν, έπιβάλλεται όπως 
έπισφραγίσωμεν ταύτην μέ δύο ευσεβείς φράσεις : 
«Ούρανοί διηγούνται Δόξαν Θεού» Ώ ς έμεγαλύνθης 
τά έργα Σου, Κύριε, Πάντα έν Σοφίμ έποίησας».

Ό  έπί τής Γής χρόνος είναι διάφορος τοΰ τοιούτου τού Σύμπαντος. ’Επίσης δ χρόνος διαφοροποιείται λίαν ση
μαντικής μέ τήν αδξησιν τής ταχύτητος τών έν τψ Διαατήματι κινητών. Ή  διαστολή τοΰ χρόνου γίνεται 
μεγαλυτέρα δσον ή ταχύτης ένδς διαστημοπλοίου πλησιάζει πρός τήν ταχύτητα τοΰ φωτός, γίνεται δέ άπει
ρος δταν ή ταχύτης τοΰ πλωτοΰ μέσου γίνη ίση μέ τήν ταχύτητα τοΰ φωτός. Είς τήν φωτογραφίαν κάτω δ δο

ρυφόρος «Τζέμινι 7», ώς έφωτογραφηθη άπδ τδν «Τζέμινι 6».

694



Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΩΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Κ Ω Ν / Ν Ο Υ  Χ Ρ0Ν0Π0ΥΛ0Υ 
’Α σ τ υ ν ό μ ο υ  Β'

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Αί έποναστατικσί ίδέαι καί σκέψεις ποριστούν τήν 
σχεδίασιν τής έλευσομένης ποθητής καταστάσεως καί 
σημαίνουν τήν νοουμένην καί άναμενσμένην τελειό
τητα τών πολιτικών προγμάτων.

'Ιδιαιτέραν σημασίαν διό τήν ορθήν μεταδοτικότητα 
τής επαναστατικής σκέψεως έχει ή ίκανότης τής ήγε- 
τιδος όμάδος. Ό  άξιος ήγέτης παραμερίζει έν τή 
κρισίμω στιγμή τάς ακρότητας τοϋ πλήθους καί προσ- 
ορμόΖει τάς όνευ κορεσμού όπαιτήοεις αύτοϋ πρός 
τήν έκόστοτε πραγματικότητα.

Τό δαιμόνιον τών μεγάλων άνθρώπων, τό εύριοκό- 
ιμενον εις τήν έ ν σ τ ι κ τ ο ν  α ι σ ι ο δ ο ξ ί α ν  
τ ω ν  διά τήν κοινωνικήν πρόοδον καί εύημερίαν, ή 
καλή δεκτικότης τής μάΖης έναντι τών σωτηρίων μη
νυμάτων τής πολιτικής ιδέας καί ή ικανή ήγεσία έρμη- 
νεύουν άρκούντως τό φαινόμενον τών δημιουργικών 
πολιτικοκοινωνικών έπανσστάσεων καί παρέχουν τό 
μέτρον κρίαεώς των ύπό τής ιστορίας. Μαρτυρούν, 
δηλονότι, τήν ιστορικήν άναγκαιότητα τής λειτουργίας 
των ώς καθαρώς κοινωνικών φαινομένων.

Αί δοξασίαι καί τά μεγάλα ιδανικά τρέφουν καί έν- 
δυναμώνουν τήν ψυχήν τών λαών, άποτελοϋν δέ αεί
ποτε μέρος τής πατρογονικής αύταπάτης, τής όποιας 
ή δύναμις έν έξεγέρσει είναι ύπερτέρα έκείνης τής 
πραγματικότητος. Τό πνεύμα λ.χ. καί ό θρύλος τών 
μεγάλων έπανοστάσεων (Γολλίας κ.λ.π.) έξακολου- 
θούν νά έπηρεάΖουν τήν έποχήν μας καί ή άντίληψίς 
των είναι πλέον ή Ζωντανή τοϋ ιστορικού γεγονότος, 
μηνύματος.

"Ολαι αύτοί αί δημιουργικοί λάμψεις τού παρελθόν
τος συνθέτουν καί δημιουργούν τά ισχυρά κίνητρα δρά- 
σεως, παραμένουν δέ πάντοτε πηγαί έλπίδων εις τάς 
σκοτεινάς στιγμάς τοϋ ιστορικού γίγνεσθαι. Αποτε
λούν τόν δυναμισμόν τής φιλελευθέρας καί προοδευ
τικής κοινωνίας, ή όποια έκφράΖετοι διά τής άγωνι- 
στικής διαθέσεως τών μελών της, πρός ύπεράσπισιν 
καί άνάπτυξιν τού πολιτισμού τής Δημοκρατίας καί 
τού άνθρωπιαμοϋ.

3. Ή  Έ π α ν ά σ τ ο σ ι ς  ώ ς  π α ρ α -  
β ί α σ ι ς  κ α ί  δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς  δ ι 
κ α ί ο υ .

Τό δίκαιον, ώς τοπική καί χρονική κοθιέρωσις, 
πρός υποχρεωτικήν ρύθμισιν άνθρωπίνων σχέσεων, τέ
μνει ώς γνωστόν τήν έκόστοτε γενικήν βούλησιν καί 
λαμβάνει περιεχόμενσν, μορφήν καί ίσχύν άνάλογον 
πρός τάς έν γένει πολιτιστικός συνθήκας. Γενικώς εί- 
πείν, τό δίκαιον άποτελεϊ κοινωνικήν άναγκαιότητα,

έρειδομένην έπί τής κοινής βουλήσεως συμβιούντων 
άνθρώπων, έκφράΖετοι δέ διά τής κοθεστηκυίας έκά- 
στοτε έννόμου τάξεως.

Προστατεύει τελειότερον τους κοινωνούς, ότε έ- 
ν α ρ μ ο ν ί Ζ ε τ α ι  έ γ κ α ί ρ ω ς  πρός τάς 
μεταβαλλόμενος αυτών όπαιτήοεις. Ή ένννομος τά- 
ξις πογιούται μόνον διά τής παρομερίσεως τής αυθαι
ρεσίας καί τοϋ συμβιβασμού τών συγκρουομένων συμ
φερόντων.

Κατά τήν κρατούσαν άποψιν, τό δίκαιον καί ή πο
λιτεία— Κράτος δέν ταυτίΖοντοι, άποτελοϋν, δηλονότι, 
διαφόρους μορφάς καί άξιος. Τούτου ένεκεν, γίνεται 
δεκτόν, ότι ή κοτάργηοις τού έν δεδομένη στιγμή 
ίσχύοντος δικοίου δΓ έπσναστατικής πράξεως δέν 
έπάγεται άναγκαίως καί τήν κατάργησιν τής Παλι- 
τείος, ή ταυτότης τής Οποίος έπιΖή τής έπαναστάσεως.

Ή Π ο λ ι τ ε ί α ,  ό θ ε ν, δ έ ν  ε ί ν α ι  
έ ν ν ο μ ο ς  τ ά Ε ι ς ,  ά λ λ '  έ χ ε ι  έ ν ν ο -  
μ ο ν  τ ά ξ ι ν  — Δ ί κ α ι ο ν .  Τό Δίκαιον, δηλαδή, 
είναι μία λειετουργία τοϋ Οργανισμού τής Πολιτείας. 
Ή όρθή αύτη δποψις ένέχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά 
τήν συνέχειαν τής Ζωής ταύτης, ώς ύποκειμένου δι
καιωμάτων καί ύποχρεώσεων, ιδίρ δέ εις τόν χώρον 
τού Διεθνούς Δικαίου.

Παρά τήν άρνητικήν φύσιν τής έπαναστάσεως, ώς 
στρεφόμενης, τυπικώς τούλάχιστον, κατά θεσμών ί
σχύοντος δικαίου —  έννόμου τάξεως, ενυπάρχει έν 
έαυτη ή θ ε τ ι κ ή  ί δ ι ό τ η ς ,  ή τάσις, δη
λαδή, π ρ ό ς  ά μ ε σ ο ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν  
ν έ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ  δ ι κ α ί ο υ .

Αύτή κυρίως ή λειτουργία είναι καί ή κινούσα τούς 
έπαναοτάτας δύνομις καί άνευ αύτής έμελλε νά είναι 
ή έπανάστοσις «μέγιστος κοινωνικός κατακλυσμός καί 
αηδές κοινωνικόν φαινόμενον», ώς έμπεριέχουσα μό
νον πάθη καί άκορέστους όπαιτήοεις. Έν αύτψ τώ δη
μιουργικά) έργω διαγράφονται αί δικαιολογούσαι τήν 
έπαναστατικήν έκδήλωσιν ήθικαί προσταγοί, έν αύτώ 
στηρίΖεται ή έλπίς τής έπιτυχίας της καί διά αύτοϋ 
κερδίζονται ή συμμετοχή καί έμπιστοσύνη τής όλότη- 
τος, πρός τήν «παρανόμως» έπιεχειρηθεϊσαν μεταβο
λήν.

Έκάστη έπανάστοσις σχετίΖεται πρός δύο έννό- 
μους τάξεις, ήτοι μίαν τήν ύπ' αύτής π α ρ α β ι α -  
ο θ ε ί  ο α ν καί μίαν ύπό τής ίδιας δ η μ ι ο υ ρ -  
γ η θ ε ϊ σ αν.

Διά τής άπελευθερώσεως άπό τής πρώτης δημιουρ- 
γείται ή δευτέρα. Ή έναρξις άσκήσεως τής πολιτικής 
έξουσίας ύπό τών έποναστατών δημιουργεί άμέσως 
κοί τήν νέαν νομικήν κατάστασιν.

Κατά τό έκ τής Γαλλικής έπαναστάσεως άπορρεϋ- 
οσν δόγμα κοί τήν έπικρστήσαοαν εις τό διεθνές δί-
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καιον όρχήν, ή έπανάστασις δέν ·θ ρ α ύ ε ι —  τ έ- 
μ ν ε ι» μόνον τόν δίκαιον, αλλά καί δημιουργεί δί
καιον, τό όποιον είναι πλέον προϊόν τής έμπράκτως 
έκδηλωθείοης νέας λαϊκής θελήσεως. «Πάσα έπανά- 
στασις άποτυχοϋσα καί καταπνιγεϊοα άποτελεϊ παρανο
μίαν, έπιτυχοΟαα δέ καί θριαμβεύσαοα καί δή έν συμ- 
πράΕει τών κυριωτέρων συνταγματικών καί πολιτικών 
πορογόντων δημιουργεί δίκαιον», γράφει ό Έλλην 
συνταγμστολόγος Ν. Ν. Σαρίπολος.

Πρός τήν άκολουθσυμένην έν τή πρακτική του διε
θνούς δικαίου όποψιν, στοιχεϊ άπό μακρού καί ή 'Ελ
ληνική νομολογία. « Επειδή ή έπανάστασις έπιτυχοϋαα 
δημιουργεί δίκαιον. . . θέτει δέ ώς κυρίαρχος, δυνάμει 
σιωπηρός ουγκσταθέσεως τοϋ λαού, κανόνας υποχρεω
τ ικούς... ( Αρείου Πάγου Γνωμ. 103/1923).

Γενικώς γίνεται δεκτόν καί έπιδοκιμάΖεται ύπό τής 
διεθνούς γνώμης ή εσωτερική πολιτικοκοινωνική ή ά- 
πλευθερωτική έπανάστασις, ή έκρηγνυομένη οσάκις 
εις λαός ή δυναμική μερίς αύτοϋ δέν ικανοποιείται 
έκ τής ύπαρχούοης διακυβερνήσεως καί δέν διαθέτει 
νομίμους μεθόδους αλλαγής ή διεκδικεί τήν έθνικήν 
όνεΕαρτησίαν του. Γωνστοί έν προκειμένω είναι οί 
δηλωτικοί όροι «έπονοστατικώ δικαίω, ντέ φάκτο έπι- 
θολή, δικαίωμα αύτοδιαθέοεως κ.λ.π.».

Τό πραγματικόν γεγονός τής έπικρατήσεως τής έ- 
πανοστάοεως είναι συνεπώς ή έναρΕις άσκήσεως πο
λιτικής έΕουοίας, ή δημιουργία, δηλαδή, τής νέας έν
νόμου τόΕειος, έπί τή θάσει τής όποιας θά κρίνεται 
έφεΕής ή νομιμότης.

Ά νευ  τής παραδοχής τής τοιαύτης πραγματικότη
τας, θά ήτο δυνατόν νά εύρεθή ό λαός πρός μεγάλου 
καί έπικινδύνου νομικού κενού, μετά τήν κατάργηοιν 
τής προηγουμένης καθεστηκυίας τάΕεως.

Τούτο δέν σημαίνει βεβαίως ότι ή οίαδήπστε έπα- 
νάστασις κινείται καί πρό τοϋ δικαίου. Τουναντίον, 
τό δίκαιον στηρίΖεται έπί τής δυνάμεως αύτής, δΓ ής 
σχημαπίΖεται ή νέα κατάστοσις.

Ή δύναμις τής έπαναστάσεως δέν προστίθεται εις 
τό δίκαιον, ϊνα τό προστατεύσπ, άλλ' ένυπάρχει εις 
τήν έννοιαν καί τήν φύσιν αυτού. Ή ίδιάΖουοα αϋτη 
δύναμις, ήτις καί προσδιορίζει τό δίκαιον άπό τής αύ- 
θαιρεσίας, παρέχει τό κριτήριον τής έπιτυχίας της ώς 
προοδευτικής φάσεως πολιτισμού.

Ούτως έΕηγεϊται έν τή νομική έπιστήμη ή π α ρ α 
γ ω γ ή  δ ι κ α ί ο υ  «έ Ε ά δ ι κ ο υ »  καί συνε
πώς τό δυνατόν καί δίκαιον τής έΕ έπαναστάσεως 
προελθούσης έννάμου τάΕεως, διά παραβάοεως, δη
λαδή, προηγουμένης τοιαύτης.

Τό «παράνομον» μιας έπαναστάσεως έΕαλείφεται, 
άφ' ής αϋτη έμφανισθή ώς κυριαρχούσα, όρχεται δέ ή 
έπιβολή της διά τούς τυχόν άντιτιθεμένους πρός αύ- 
τήν, ένδεχομένως δέ καί διά τινας τής καταλυθείσης 
έΕουοίας, έάν ήθελον κριθή άναδρομικώς ώς άδική- 
σαντες.

Εύλόγως, όμως, τίθεται έν προκειμένω τό έρώτημα 
έάν ύφίσταται δ ι κ α ί ω μ α  - κ α θ ή κ ο ν  τών 
έν πολιτείας βιούντων άτόμων πρός έπανάστασιν

Βεβαίως, έΕ άπόψεως θετικού κειμένου δικαίου μιάε 
συγκεκριμένης έννόμου τάΕεως, εις ούδένα άναγνω- 
ρι'Ζεται τό δ»καίωμα τού έπαναστστεϊν, καθ' όσον θά 
άπετέλει τούτο άντίφασιν αύτής ταύτης τής άρχής 
τής έπιβολής της, ήτις, ένω σκοπεί τήν πιστήν έφαρμο- 
γήν τών έπιταγών της, θά προέβλεπε τό έπιτρεπτόν 
τοϋ κυριωτέρου διά τήν άνατροπήν της δικαιώματος. 
Αλλ' ούτε, άντιθέτως, έκ τών ένδεχομένων ορθών 

καί δικαίων έπιδιώΕεων μιας έπανοοτάσεως ή καί τής 
πιθανής αύτής έπιτυχίας, είναι δυνατόν νά νοηθή νο
μική πρόβλεψις περί άναγνωρίσεως τού δικαιώματος 
τής έπανοστάοεως εις τούς πολίτας μιας πολιτείας, 
δεδομένου ότι τούτο θά κατέληγε, διά κοταστρατηγή- 
σεως, εις διαρκή άπειλήν κατά πάσης έννόμου θέσε- 
ως, θά έδημιούργει, δηλαδή, ανατρεπτικήν πολιτεια
κήν μεταβολήν άφ' έαυτής.

Τό όλον, όμως, Ζήτημα δέν είναι άπλώς νομικόν - 
τυπικόν. Ύ π ε ρ ά ν ω  τ ο ϋ  θ ε τ ο ύ  δ ι 
κ α ί ο υ  ϊ ο τ α τ α ι  έ μ φ ρ ω ν  δ ύ ν α μ ι ς  
τ ο ϋ  φ υ σ ι κ ο ύ  δ ι κ α ί ο υ ,  α ί  ό ρ θ α ί  
υ π α γ ο ρ ε ύ σ ε ι ς  τ ή ς  ά ν θ ρ ω π ί ν η ς  
σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς ,  α ί  ή θ ι κ α ί  π ρ ο σ τ α -  
γ α ί  τ ή ς  Ζ ω ή ς .  Πέραν αύτών κείται ό έκ 
πάντων τών άρχών τούτων διαμορφωθείς πρακτικός 
άνθρώπινος νούς, όστις διαισθάνεται τάς έκάστοτε 
έπικινδύνους καταστάσεις καί προσδιορίζει ένστικτω- 
δώς τήν συμφέρουσαν κοινήν θέλησιν καί πρόΕιν.

Αύτός ό σ ω τ ή ρ ι ο ς  π α ρ ά γ ω ν  τ ή ς  
Ζ ω ή ς  κρίνει, έάν καί πότε ή «παραβίασις» τού θε
τού δικαίου δΓ έπαναστατικής προσπάθειας είναι δι
καίωμα —  καθήκον τοϋ κοινωνικού άνθρώπου.

Τήν διδασκαλίαν, ώς γνωστόν, τού πρός έπανάστα- 
σιν δικαιώματος έκήρυΕαν πρώτοι οί μοναρχομάχοι, 
οί συγγραφείς, δηλαδή, εκείνοι οί όποιοι, άπό τής 
εποχής τής Μεταρρυθμίσεως μέχρι καί τού 18ου αίώ- 
νος, ύπεστήριΕαν τούτο, βασιζόμενοι, είτε εις τήν 
κρατούσαν άρχήν ότι ό άνθρωπος πρέπει νά ύπακούη 
μάλλον εις τόν θειον ή τόν άνθρώπινον νόμον, είτε εις 
τήν θεωρίαν τής έποχής περί λαϊκής κυριαρχίας. Κατ' 
αύτούς ή έπαναατατική δήλωσις είναι πράΕις ήθικής, 
έφ' όσον άλλη διέΕοδος σωτηρίας δέν υπάρχει. «Ή 
δ ύ ν α μ ι ς  τ ώ ν  τ υ ρ ά ν ν ω ν  —  έλεγεν ό 
SCHILLER —  έ χ ε ι ό ρ ι α .  Έ ά ν  ό π ι ε
π ό μ ε ν ο ς  ο ύ δ α μ ο ϋ  δ ύ ν α τ α ι  νά 
ε ύ ρ η  δ ί κ α ι ο ν ,  έ ά ν  τ ό  β ά ρ ο ς  κ α 
θ ί σ τ α τ α ι  ά ν υ π ό φ ο ρ ο ν ,  τ ό τ ε  σ τ ρ έ 
φ ε τ α ι  θ α ρ ρ α λ έ ω ς  π ρ ό ς  τ ό ν  ο ύ ρ α -  
ν ό ν  κ α ί  έ κ ε ϊ θ ε ν  φ έ ρ ε ι  κ ά τ ω  τά 
α ι ώ ν ι α  δ ί κ α ι α . . . » .

Αί σκέψεις αύταί έγκαθιδρύθησαν άργότερον εις τά 
έργα τών μεγάλων πνευμάτων τής έποχής, ώς τών 
VOLTAIRE, MONTESQIEU, DIDEROT καί άλλων, 
έΕ ών κυρίως άνεπήδησεν ή ιδέα τής Γαλλικής έπανα
στάσεως, ήτις έπί τοσοϋτον έπηρέασε τάς μετέπειτα 
πολιτικός σκέψεις καί δυνομικάς ένεργείας.

(ΣυνεχίΖεται)

4
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Ν Ε Α  ΑΠΟ ΤΟ « Μ Ε Τ Ω Π Ο »  

Τ Ω Ν  Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Ω Ν

Σπείρα εμπόρων λευκού θανάτου έ- 
Εηρθρώθη τήν 4.6.74 ύπό τής Ύπαδ/νοε- 
ως Γενικής Ασφαλείας Αθηνών. Αρ
χηγός ή Ιταλίδα ΖΑΝΕΤΤΙ MARIA ύπό 
τό ψευδώνυμο SANTRA. Οί ύπόλοιποι 
τής σπείρας: 1) KASEL ROBERTO,
ετών 24 Ιταλός, 2) ΖΙΑΤ EL ΕΚΒΑ- 
SY, έτών 32 Ισπανός, κουρεύς, ύπό τό 
ψευδώνυμον MORENO ANTONIO. Τό 
χασίς μετεφέρετο εις κόνιν έκ Τουρ
κίας, κρυμμένο στις ραφές τών ένδυ- 
μάτων τών δραστών. Εις τήν 'Ελλάδα ό 
«τεχνικός» τής σπείρας, τής όποιας ση- 
μειωτέον άρχηγός ήτο ή Ιταλίδα ΖΑ- 
ΝΕΤΤΙ MARIA, τό έπεΕειργάΖετο καί 
έν συνεχεία τό «προϊόν» έτοιμο έπω- 
λε'Γτο εις Έλληνας καί κυρίως άλλοδα- 
πούς ναρκομανείς. Εις χείρας τών δρα
στών κατεσχέθησον 3 κιλά χασίς, 10

γραμ. μορφίνης καί 200.000 δρχ. Οί 
δράσται κυκλοφορούσαν μέ πλαστά ναυ
τιλιακά έγγραφα, τά οποία τούς έπραμή- 
θευσε ό Σουδανός ACHA ΑΧΜΕΤ, έτών 
33. "Απόντες συνελήφθησαν.

"Ενας ακόμη έμπορος ναρκωτικών συ- 
νελήφθη άπό τήν Υπηρεσίαν ΔιώΕεως 
Ναρκωτικών τής Γενικής Ασφαλείας 
Αθηνών. Πρόκειται περί τού Πακιστα- 

νού ΦΑΡΟΥΚ ΜΩΧΑΜΑΝΤ τού ΑΝΑ- 
ΤΟΥΑΛΑΧ, έτών 27, όδηγού γεωργικών 
μηχανημάτων. Ό  δράστης συνελήφθη 
καθ' ήν στιγμήν διεπραγματεύετο τήν 
πώλησιν ένός κιλού χοσίς, έκ ποσότη 
τος έπτά κιλών τά οποία μετέφερε όπό 
τό Πακιστάν έντός βαλίτσας μέ δύο τοι
χώματα.

Κάτω: Βαλίτσες μέ διπλά τοιχώματα, ιμεταξύ τών δποίων έκρύπτετο ύπό τοΰ Φαρούκ Μωχάμαντ χασίς 7 
κιλών. Επάνω δεξιά: Ή  άρχηγός τής σπείρας τών λαθρεμπόρων ναρκωτικών, Ιταλίδα ΖΑΝΕΤΤΙ MARIA. 
Κάτω δεξιά: Δύο άκάμη έκ τών συλληφθέντων κακοποιών. Φαρούκ Μωχάμαντ έπάνω καί Kaseli Roberto

κάτω.
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ΝΙΚΗ ΤΑΡΑΣ
ToC ΔΗΜ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ

’Από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες τοδ 
Είκοσιένα είναι δ Νικήτας Σταματελόπου- 
λος, δ εύρύτερα γνωστός Νικηταράς. "Η- 
ρωας που συνδύαζε τήν Ανόθευτη παλλη- 
καριά, τήν Αφτιασίδωτη, μέ τήν αρετή 
τής μετριοφροσύνης καί τής αεμνότητος. 
Στά λαμπερά του μάτια άστραφτε τό πά
θος τής λευτεριάς καί τδ τρομακτικό μί
σος γιά τόν τύραννο' τίμιος καί ειλικρι
νής, άκαμπτος στις Αποφάσεις του καί Α
νυποχώρητος στίς διεκδικήσεις των δικαι
ωμάτων τού Γένους. Ριζωμένος στή λαϊκή 
ψυχή, Ανυψώνεται μέσα άπό τό Εϊκοσιένα, 
παράδειγμα λεβεντοσύνης καί ύπόδειγμα 
ήθους.

Ά πό μικρό παιδί μπήκε στόν αγώνα γιά 
τήν λευτεριά τής πατρίδας δ Νικηταράς, 
μέ κείνη τήν δημιουργική θέρμη πού κο- 
ρυφώνει τις Ανθρώπινες Αρετές. ’Εξομο
λογείται δ ίδιος, μέ τήν έντυπωσιακήν 
του λιτότητα. «Έγεννήθηκα είς ένα 
χωριό Μεγάλη Άναστάσοβα άπεδώθε 
άπό τού Μυστρά πράς τήν Καλα
μάτα. Ό  προπάππος μου ήτον προεστός 
καί δ πατέρας μου έφυγε δεκάξι χρόνων 
καί έπήγε μέ τά στρατεύματα τά ρούσικα 
στήν Πάρο καί ήτον πολεμικός. Τόν έσκό- 
:ωσαν είς τήν Μονοδασιά μαζί μ’ έναν Α
δελφό μου καί μ’ Ινα κουνιάδο μου. Άπό 
έντεκα χρονών μαζί μέ τόν πατέρα μου έ
σερνα άρματα».

Ζυμωμένος άπό τά παιδικά του χρόνια 
μέ τό μπαρούτι ήταν δ Νικηταράς, μέ τόν 
κίνδυνο πού δέν τόν λογάριαζε, μέ τήν λα
χτάρα τής λευτεριάς πού τοδ φλόγιζε νοδ 
καί καρδιά. Κι δταν δλόκληρη ή Ελλάδα 
ξεσηκώθηκε γιά νά λυτρωθή άπό τήν τυ
ραννία, δ Νικηταράς Αφιερώθηκε στόν Α

γώνα μέ τό πάθος πού φτάνει ώς τήν αύ- 
τοθυσία. Γίνεται έμψυχωτής, καί πολεμι
στής τό ίδιο: «Είς τό Αεοντάρι—άφηγεΐ- 
ται—έφτιασα μιά βούλα άπό βολίμι καί έ- 
πάταγα. Είχα καί τόν Δημητράκη τόν 
Μήντζα, ήξευρε τακτικά τήν δούλευσιν. 
’Εκεί εις τοδ Πάπαρη Ανέβηκα καί είπα: 
’Ελάτε νά άσπασθήτε τήν έλευθερίαν. ’Ή λ
θαν γυναίκες καί λοιποί καί έφιλούσαν 
τήν παντιέρα. Έχώριζα χωριά καί τούς έ
στελνα καραούλια. Τήν Τετράδη έκάναμε 
τόν πόλεμο στόν Άϊ-Σώστη. Τήν Πέμπτη 
είς τό Στεφάνι έμοιράζαμε τά λάφυρα. 
ΙΙαραακευή ξημερώνοντας έτοιμασθήκαμε 
νά πιάαωμεν τά Δέρβενα τά μεγάλα, διό
τι, έγραφε δ Όδυσαέας άπό τό Δαδί δτι 
έρχονται έννιά χιλιάδες Αλβανοί Γκέκη- 
δες. Ανήμερα τής Άναλήψεως πολεμού
με στά Δολιανά. Χτυπούμε τούς Τούρκους 
έως διακόσιους όγδόντα είς τό Δερβενάκι 
Άϊ-Σώστη. *0 βράχος, ή λαγκαδιά έγινε 
ένα άπό τά κουφάρια. Είς τό Άγιονόρι 
τούς χτυποδμε. Σκοτώνονται ώς έξακόσιοι. 
Ημέρα Α γίας Παρασκευής. Έ π ειτα  έ- 
πήγα στό μεγάλο Δερβένι. Σέ λίγες ήμέ- 
ρες έσκοτώθηκε δ Αδελφός μου στ’ Άνά- 
πλι».

Μέ συγκινητική Απλότητα δ θρυλικδς 
πολέμαρχος μάς άφηγείται τις εποποιίες 
του, έπσποιίες πού έπαιξαν βασικό ρόλο 
στήν έπιτυχία τού Άγώνος.

*0 Νικηταράς έμεινε μακριά άπό τοπι
κισμούς καί έγωϊστικές παρορμήσεις. Έ 
τρεχε δπου ή Ανάγκη τόν καλοδσε μέ τόν 
ίδιο ένθουσιασμό. Καί είναι χαρακτηριστι
κή ή σχετική μαρτυρία τοϋ Νικολάου Κα-

σομούλη, πού γράφει στό έργο του «’Ενθυ
μήματα Στρατιωτικά»: «Ό  Νικήτας άφή- 
σας τούς κατά τοδ Ίμπραΐμη Αγώνας του,· 
εύχαριστήθη νά συναγωνισθή είς τήν Ρού- 
μελην δμοδ μέ τόν Καραϊσκάκην. Ούτως 
έζήτησεν καί διετάχθη καί είς τάς δέκα 
’Οκτωβρίου έκστράτευσεν καί είς τάς δε
κατρείς έφθασεν είς ’Ελευσίνα, έπάνω 
είς περίστασιν δπού οί δπλαρχηγοί διωρ- 
γάνιζαν νά συμμερισθούν τήν έκστρατείαν 
τής Ρούμελης».

Καί δ Αποκαλυπτικός λόγος τοδ στρα
τηγού Μακρυγιάννη γιά  τόν έρχομό τοδ 
Νικηταρά στή Ρούμελη, τό 1822, μέ τόν 
Τψηλάντη: «Στούς συντρόφους του (ήταν 
μέλος τής Κυβερνήσεως) ή άπαραίτηση 
τοδ Τψηλάντη καί νά πάγη είς τό στρα- 
τόπεδον δέν τούς άρεσε νά μήν τύχη καί 
δοξαστή αύτός καί μαρτύρήση καί τούς 
καλούς σκοπούς δποδχαν διά τήν πατρίδα 
καί κατεξοχή διά τό στρατιωτικόν. Διά 
δλα αύτά, νά μήν πετύχη δ Τψηλάντης 
λένε τοδ Νικήτα καί τόν βάνουν σέ σύλ- 
λογα' «τώρα δποδ θά βγής έξω μέ, τό σώ
μα σου νά μήν πάρης καί τόν Τψηλάντη 
μαζί σου, δτι θά είποδνε οί άνθρωποι είς 
τήν Ρούμελην, δτι δ Τψηλάντης είναι Αρ
χηγός κ’ έαύ είς τήν δδηγίαν αύτεινοδ καί 
χάνεις τήν ύπόληψίν σου». Ό  Νικήτας, 
Αγαθός πατριώτης, δέν τούς άκουσε' ένώ- 
θη μέ τόν Τψηλάντη κ’ έμβήκαν μαζί είς 
τήν Ρούμελη».

Οί δυό αύτές μαρτυρίες, τοδ Κασομούλη 
καί τοδ Μακρυγιάννη, μάς δείχνουν τήν 
Ακεραιότητα καί τό ήθος τού Νικηταρά. 
Α λλά γιά τήν έντιμότητά του, χαρακτη
ριστικό είναι καί τό έξής περιστατικό πού 
μάς διασώζει δ Γιάνης Βλαχογιάννης στήν 
«Ιστορική Ανθολογία» του. «Ό  Νικητα- 
ράς — γράφει—δέν Αγαπούσε τά γρόσια' 
ήτανε πολύ φτωχός μ’ δλο πού τού δόθηκε 
Αφορμή πολλές φορές νά καζαντήση, δπως 
τό κάμαν άλλοι καπεταναϊοι άτακτοι. 
Στόν έρανο πού έγινε γιά τό ξεκίνημα τού 
στόλου, κατά τό 1822, δ Νικήτας χάρισε 
ένα σπαθί του, λάφυρο Από τόν Κιαμήλ- 
πεη. «Αύτό έχω, αύτό δίνω», είπε. 01 έ- 
πίσημοι συγκινήθηκαν Από τά παράδειγμά 
του. Οί Τδραίοι προύχοντες ντράπηκαν 
καί τοδ στείλαν πίσω τ’ Ακριβό του χάρι
σμα, μαζί μέ γράμμα πολύ φιλικό». Έ λ ε 
γε τά γράμμα τούτο Ανάμεσα σέ άλλα: 
«"Εν μόνον λυπούμεθα, Αδελφέ, τουτέστι 
νά ίδωμεν τό σπαθί τοδ Νικήτα είς τήν 
"Γδραν. Τά δπλον τούτο δχι τρεις χ ιλ ιά 
δες γρόσια Αξίζει, Αλλ’ είναι άνεκτίμη- 
τον. Πότε δμως; "Οταν είναι είς τάς χεΐ- 
ρας σου καί κατακόπτει τούς έχθρούς τής 
πατρίδος».

Σέ άλλο, έπίσης, γράμμα τους οί Πρό
κριτοι τής Έδρας Αποκαλοδσαν τόν Νικη- 
ταρά «φιλόστοργου τέκνον τής Πατρίδος, 
άξιο νά παραβληθή μέ τούς ένδοξωτέρους 
τών ήρώων τούς δποίους τό πάλαι έγέν- 
νησεν ή πατρίς!».

Κορυφαίες στιγμές παλληκαριάς τοδ Νι- 
κηταρά ή μάχη στά Δολιανά, δπου καθώς 
λέει δ Τρικούπης «δ Νικήτας έδωκε τρα
νά δείγματα Ανδρείας» καί ή συμμετοχή 
του στή συντριβή τοδ Δράμαλη, κατά τήν 
έποποιία τών Δερβενακίων. «Ή στάσι τοδ 
Νικηταρά σ’ αύτή τήν περίπτωσι—γράφει 
δ "Αγγλος ιστορικός Φίνλεϋ — τιμήθηκε 
δπως άξιζε. Έκτέλεσε ένα σοφό έλιγμό, 
μέ ταχύτητα καί θάρρος. Κέρδισε Ακόμα 
τιμή μέ τήν προσωπική του Ανδρεία στή 
μάχη, χυμώντας μέ τό σπαθί στό χέρι σ’
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Τοΰ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

ένα σώμα τουρκικού πεζικού πού προσπα
θούσε ν’ άποτελέση έναν δγκο γιά νά έπι- 
τεθί) στίς θέσεις του. Οί στρατιώτες του 
τόν (ονόμασαν Τουρκοφάγο, ( . . . ) .  Καί τδν 
τίτλο τόν δέχτηκαν δλοι οί "Ελληνες. Ό  
Κανάρης, δ Μιαοΰλης, δ Μάρκος Μπότσα- 
ρης καί δ Νικηταρας ήσαν άνδρες πού ή 
άνδρεία καί δ πατριωτισμός τους ήταν πέ
ρα άπδ κάθε φθόνο».

’Αλλά γιά τδν Νικηταρά άποκαλυπτικά 
είναι δσα γράφει δ Γάλλος φιλόσοφος καί 
Ιστορικός Έδγάρ Κινέ, πού τδν γνώρισε 
άπδ κοντά δταν έφτασε στήν Πελοπόννη
σο, τδ 1828, μέ τδν στρατάρχη Μαιζόν, ώς 
μέλος μιας επιστημονικής άποατολής. Τό 
κείμενο αύτδ τού Γάλλου συγγραφέα πρω- 
τοπαρθυσίασε στά «Νεοελληνικά Γράμμα
τα", τδ 1935, δ ίστορικδς Κώστας Καιρο- 
φύλας: «Άπδ τ ’ άκρογιάλια τής Μεθώ
νης δέν είχα ακούσει νά μιλούν παρά γιά 
τήν παλληκαριά του καί τόν ίπποτισμό 
του, γιά  τό φυλαχτό πού κρεμόταν άπδ τδ 
λαιμό του καί γιά τδ δνομά του « Τ ο υ ρ 
κ ο φ ά γ ο  ς»,—γράφει δ Κινέ. "Ηξερα 
δτι αύτός σέ μιά στιγμή άπελπιαίας καί 
φτώχειας είχε δώσει τδ γιαταγάνι του, 
τή μόνη του περιουσία, γιά  νά πωληθή 
καί νά πιάσουν μερικά χρήματα γιά νά 
σταλούν στδ Μεσολόγγι. "Ολος δ γαλλικός 
στρατός είχε θαυμάσει τήν δμορφιά καί 
τήν άφέλεια πού είχε στά στρατιωτικά του 
φερσίματα. Είναι ψηλός, εύκίνητος, έτοι
μος νά δρηήαη. Έ χ ε ι τδ γρήγορο πόδι τών 
άνδρών τής άρχαιότητος. "Οταν τδν είδα, 
οί πυρετοί είχαν χλωμιάσει τήν εύγενική 
κ ι’ ωραία μορφή του. Είναι άδύνατον νά 
κρατήση κανείς τδ κεφάλι του μέ περισ
σότερη περηφάνεια κι άγνότητα, ούτε νά 
ίδή κανείς μάτια γαλανότερα, πού νά χύ
νουν μιά άγνότερη φωτιά. Τό πολεμικό ύ
φος του, τδ δποϊο σκεπάζει τδ στόμα του 
κάτω άπδ κόκκινα μουστάκια πού έχουν 
τδ χρώμα τών ρεικιών τού βουνού, άποκα- 
λύπτει τδ βάθος τής γλυκότητος, τής εϊ- 
λικρινείας καί τού φυσικού ενθουσιασμού 
πού φωτίζουν τδ πάνω μέρος τού προσώ
που του. Ά ν  θέλη κανείς νά φκιάση τδ 
ιδεώδες τού άγνοτέρου παλληκαριοΰ, τού 
πιό έλκυστικού, τού πιδ ποιητικού, ένδς 
άνθρώπου πού μόλις έγγίζει τή γή, δ δ- 
ποΐος έχει περισσότερη χάρι άπδ δύναμι, 
δ όποιος πηγαίνει ν’ άρπάξη άπδ έναν πα
σά, άνάμεσα άπδ τό στρατό του, ένα άρνί 
ή μιά τσότρα κρασί, γιά τδν δποΐον δ θό
ρυβος τού τουφεκιού, ή λάμψί τού γιατα
γανιού είναι ένα έρωτικδ πανηγύρι, ένα 
ποτό δροσερώτερο άπδ τδ Κρητικό κρασί, 
αύτός πρέπει νά ζωγραφίση τό Νικήτα, 
χωρίς νά τού άφαιρέση ούτε ένα χαρακτη
ριστικό, ούτε τδ φυλαχτό τδ κρεμασμένο 
άπδ τδ λαιμό του».

Ή  αύθεντική γνώμη τού μεγάλου συγ
γραφέα φανερώνει δλη τήν παλληκαριά 
καί τήν έκτασι τής άρετής τοΰ Νικηταρά, 
πού ύπηρέτησε τδ Γένος μέ ύποδειγματική 
συνέπεια. Πολέμησε μέ πάθος γιά τή λευ
τεριά τής πατρίδας. Κι δταν ή λευτεριά 
ήρθε, άποαύρθηκε σ’ ένα φτωχόσπιτο στόν 
Πειραιά κ’ έζηαε τά . στερνά του χρόνια 
μέ τή συνείδησί του ήσυχη δτι ξεπλήρω
σε τδ χρέος του πρδς τήν Πατρίδα. Πι
κράθηκε, δοκιμάστηκε, άλλά έμεινε ώς 
τήν ώρα πού ή λεβέντικη καρδιά του στα
μάτησε τδ ρυθμικό τραγούδι τής παλλη- 
καριάς, τδ 1849, άκαμπτος, άκέραιος, μέ 
τήν άθάνατη δμορφιά τού άληθινού πα
τριώτη, τού ήρωα καί τού μάρτυρα.

Υ  ποστηρίΖεται έπισήμως, μέ πολλά 
* επιχειρήματα καί στατιστικές, πώς 

σέ τρία ή τέσσερα χρόνια οί τουρίσται 
πού θά έρχωντται στήν Ελλάδα κάθε κα
λοκαίρι, θά φθάσουν τά τέσσερα έκα- 
τομμάρια περίπου. Φανταστικός άριθμός. 
Κάποτε, τά πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, 
νοιώθαμε περήφανοι άν τύχαινε νά έρ- 
χόντανε γιά παραθεριαμό στήν Ελλά
δα δέκα - είκοσι χιλιάδες Εένοι. Κι αυ
τούς, δέν είχαμε που νά τούς τακτοποι
ήσουμε: Ό  Εένος ήταν σπάνιο φαινό- 
μενον, καί άμα τόν βλέπαμε, τρέχαμε 
νά τόν γνωρίσουμε καί «νά τόν δούμε 
άπό κοντά», σάν νά ήταν κανένα άνώ- 
τερο ή προνομιούχο άνθρώπινο πλάσμα. 
Θυμάμαι τό καλοκαίρι τού 1946, στή 
Μύκονο. Ή Μύκονος, ήταν ένα άπό τά 
νησιά τών Κυκλάδων, πού είχε άρχίσει 
.ύ άποκτάη φήμη άκάμα καί πριν άπό 
τόν τελευταίο πόλεμο. Μιλούσαν γι' αύ- 
τήν μέ θαυμασμό Εένοι σοφοί, άρχαιο- 
λόγοι καί καλλιτέχνες πού τήν έπισκε- 
πτόνταν γιατί άπό κεϊ έπρεπε νά περά
σουν γιά νά πάνε στήν κοντινή Δήλο, 
τό έρημόνησο μέ τά πιό κατσπλητικά 
άρχαϊα έρείπια. Κοί δέν είχαν άδικο νά 
μιλάνε οί Εένοι μέ θαυμασμό γιά τή Μύ
κονο. Τούς θάμπωναν τά κάτασπρα καί 
χαριτωμένα σπιτάκια της, πού άστραπο- 
κοποΰσαν άπό τόν άσβέστη. Τά Εύλινα 
μπαλκονάκια τους τά στόλιΖαν γλάστρες 
μέ βασιλικούς καί γσρούφαλα. Κάθε δυό 
βήματα μέσα στά στενά καί στριφογυρι
στά σοκάκια τους, πού ήταν γεμάτα άπό 
γαλήνη καί πού στίς πόρτες τους κά
θονταν καί πλέκανε παλιές νοικοκυρές

καί άγαθές γριούλες μέ τό χαμόγελο 
τής έγκορδιότητας καί τής φιλοξενίας 
ατά χείλη τους, συναποντοϋσαν καί άπό 
μιά έκκλησούλα, μικρή, κουκλίστικη, 
στολισμένη μ' ένα χαριτωμένο, άνάλα- 
φρο, σάν νταντελλυατό καμπαναριό. Πά
νω σ' ένα ύψωμα, κοντά στήν μικρή πά
λι μέ τό χαριτωμένο λιμανάκι τό γεμάτο 
ψορόβαρκες κοί καΐκια, μιά σειρά άπό 
άνεμόμυλοι στριφογύριζαν τά λευκά πα
νιά τους στό μελτέμι τού Αιγαίου, μέσα 
σ' ένα θαυμάσιο γολάΖιο. Τό φώς ήταν 
τόσο δυνατό, πού έδειχνε τά πάντα ν' 
άστρσποβολούν. Πέρα, διαγράφονταν 
σάν μολυβοχάρακτες οί σιλουέττες άλ
λων νησιών, τής Τήνου, τής Σύρας, τών 
Γιούρων. Είχε τό νησί έξαίσιες άμμου- 
διές, μέ λεπτή, άσημένια καί χρυσή άμ
μο, καί πεντακάθαρα, σάν άπό κρύστολ- 
λο νερά, πού σέ προκαλούσαν νά πέσης 
καί νά μή σού κάνη καρδιά νά βγής άπό 
μέσα. Μά κ έκεϊνες οί ταβερνούλες τού 
γιαλού μέ τά όλόφρεακα ψάρια, τή χει
μερινή λούΖα καί τό κόκκινο λιαστό κρα
σί. Καί οί άνοιχτάκαρδοι .Μυκσνιάτες,' οί 
τόσο φιλόξενοι, μέ τό έΕυπνο άστεϊο 
πάντα έτοιμο στό στόμα τους. Πόση γα
λήνη Θεέ μου, πόση άμορφιά, πόση Εε- 
κούρασι. "Ελεγες ,«έδώ νά μείνω γιά 
όλο τό καλοκαίρι, γιά άλο τό φθινόπω
ρο». Καί πόσο λίγοι Εένοι. "Ετσι, μιά 
μέρα πού άνάμεσά μας ξεφύτρωσε έ
νας ΈγγλέΖος, μάς φάνηκε τόσο πε
ρίεργο φαινόμενο. ΤρέΕομε δλοι σιμά 
του, τόν ύπαδεχθήκαμε, τόν ρωτούσαμε 
γιά τούτο κοί γιά κείνο, καί άδιάκαπα 
τόν κεονούσαυε οΰΖο καί υαοιδοϋλες τη-
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γανητές. Κι ό ΈγγλέΖος ήταν κατοσυγ- 
κινημένος καί δέν ήΕερε πώς νά μας άν- 
τοποδώση αύτή τή θερμή ατμόσφαιρα 
πού τού είχαμε δημιουργήσει. Ασφα
λώς, ήταν κάτι πού γιό πρώτη φορά τού 
συνέβαινε στή Ζωή του.

Μά άπό τότε, πώς άλλαζαν τά πρά
γματα! Σήμερα, μυριάδες Εένοι πλημ
μυρίζουν τις όκτές μας, καί τις νησιω
τικές καί τις στεριανές, καί δέν τις χορ
ταίνουν! Καί μέ τό δίκιο τους! "Εχουν 
κάνει όλοι αύτοί πολλά ταΕίδια στον κό
σμο, όμως τελικά άνοκάλυψαν πώς τά 
πιό ώραία νησιά είναι τά έλληνικά. Εί
ναι οί Κυκλάδες. Ή Μύκονος, ή Πάρος, 
ή Σαντορίνη, ή Ανδρος, ή Τήνος, ή 
Σίφνος, ή Αμοργός, ή Σύρα, είναι τά 
Δωδεκάνησα μέ τή Ρόδο, τήν Κώ, τήν 
Κάλυμνο, τήν Σκύρο καί τήν Αλόννησο, 
είναι ή Χίος, ή Σάμος, ή Μυτιλήνη, ή 
Λήμνος, ή Θάσος, ή Σαμοθράκη καί εί
ναι τά διαμάντια τού Ίονίου Πελάγους, 
ή Κέρκυρα, ή Ζάκυνθος, ή Κεφαλλωνιά, 
ή Ιθάκη, ή Λευκάδα! Τό κάθε ένα άπό 
τά νησιά αύτά ένας κόσμος ολόκληρος, 
μέ δική του φυσιογνωμία, μέ δικές του 
άμορφιές καί χάρες. "Ο,,τι σού δίνει τό 
ένα νησί, δέν σοϋ τό δίνει τό άλλο, 
γιατί έχει κάτι διαφορετικό νά σού προσ- 
φέρη. Όμως άλα μαΖί σού προσφέρουν 
τήν εύτυχία καί τή χαρά τής θάλασσας! 
Τής θάλασσας, πού είναι ένας άπό τούς 
δυό μεγάλους πνεύμονες τής έλληνικής 
Ζωής — ό δεύτερος, είναι οί θαυμάσιες 
στεριές μας μέ τά βουνά μας, τούς κάμ
πους μας καί τις κοιλάδες μας — καί πού, 
αφήνοντας τήν ψυχή μας καί τό πνεύμα 
μας έλεύθερα νά χυθούν στό απεριόρι
στο τού κόσμου, μάς ένώνουν μέ όλη 
τήν ανθρωπότητα. Είναι ή «ώρα τής θά
λασσας», πού τό καλοκαίρια, καί τόν 
Σεπτέμβρη, κομμιά φορά καί τόν Όκτώ- 
βρη, τρσγουδεί τό πιό μαγευτικό της 
τραγούδι.

"Ετσι, πώς νά μήν ονειρευτή τήν ά- 
πόλαυσι αύτής τής ώρας ό άνθρωπος 
τών πόλεων, καί ιδίως όσοι έργάΖονται 
κλεισμένοι στά γροφεϊα τους, στά έργο- 
στάσια, στις ΤράπεΖες, στά μαγαΖάκια 
τους, ακόμα καί στά περίπτερά τους; 
Γιστί όλοι ούτοί είναι οί -έργάτες τής 
Ζωής». Είναι οί δημιουργοί τών άγαθών, 
πού τόσο τά έχει άνάγκη ή καθημερινή 
Ζωή μος. Χωρίς ούτά δέν μπορούμε νά 
Ζήσουμε. Μά κοί αύτά δέν πορόγονται 
χωρίς τήν ανθρώπινη έργοσία. "Ετσι, ό 
άνθρωπος πού όλο τό χρόνο μοχθεί γιά 
νά ουμβάλη — ό καθένας στάν κύκλο του 
— στήν παραγωγή τών άγαθών, έχει ά
νάγκη άπόλυτη απ' αύτό τό Εεκούρααμα, 
πού ό πιό ιδεώδης τρόπος είναι νά τό

χαιρώμοστε στή φύσι, στήν καθαρή ά- 
τμόσφαι,ρα, στό πράσινο, στό όΕυγόνο 
καί στό ιώδιο τής θάλασσας. Πρό παν
τός στή θάλασσα, γιατί αύτή έπί πλέον 
μάς προσφέρει τις έναλλαγές τών κατα- 
στάσεών της, τών χρωμάτων της, τών 
ήχων της, καί πρό παντός τή χαρά τού 
μπάνιου, πού δροσίΖει, όνακουφίΖει καί 
γσμνάΖει τά κουροσμένα μας σώματα, 
βυθίΖοντός μας σέ μιά μοναδική εύδαι- 
μονία, πού ή άνάμνησί της καί ή έλπί- 
δα πώς θά τήν Εαναχαροϋμε τό έπόμε- 
νο καλοκαίρι μάς κάνει πιό ύποφερτές 
τις βαρειές καί καματερές ώρες τού χει
μώνα, καθώς εϊμσστε δεμένοι μέ τή δου
λειά μας. Ή θάλασσα λοιπόν τής Ελ
λάδας, μάς καλεϊ. Μάς καλεί νά χα- 
ροϋμε τό καλοκαίρι ό ένας δίπλα στόν 
άλλο, δίπλα στούς φίλους μας, τούς δι
κούς μας, στούς συμπατριώτες μας, ά
κόμα καί δίπλα στούς Εένους. Καί γιατί 
όχι δίπλα καί στούς Εένους; Αύτό δέν 
έπιδιώκουν ό πολιτισμός καί ό ανθρωπι
σμός τής έποχής μας; Αύτό δέν είναι 
καί τό ιδεώδες τού έλληνοχριστιανικοΰ 
πολιτισμού; Μάς τό ουμβούλευσε καί 
ένας μεγάλος μας ποιητής, λέγοντας 
μας, «στόν άνθρωπο, ιερός άς είναι ό 
άνθρωπος». Πάμε λοιπόν στή θάλασσα. 
Πάμε στά νησιά μας. Στά νησιά, άπό τά 
πιό κοντινά ώς τά πιό μακρινά. Από 
τή Σαλαμίνα, τήν Αίγινα, τόν Πόρο, τήν 
"Υδρα καί τις Σπέτσες, ώς τήν μεγάλη 
Κρήτη. . .

ΣυλλογίΖομαι τώρα έναν ποιητή μας, 
πού έχει πεθάνει έδώ καί πολύν καιρό. 
Μά αν οί ποιηταί πεθαίνουν, οί στίχοι 
τους παραμένουν πάντα Ζωντανοί, όταν 
πρό παντός μάς μιλάνε γιά τις πιό μό
νιμες επιθυμίες μας. Αύτός ό ποιητής, 
ελάχιστα είχε ταΕιδέψει. Η έποχή του 
καί οί δύσκολες περιστάσεις τής Ζωής 
του, δέν τόν άφηναν νά μετακινηθή άπό 
τήν Αθήνα. Μά μόλις πλησίαΖε τό κα
λοκαίρι, καί νά, τόν κυρίευε ή λαχτάρα 
να βρεθή σ' ένα νησί. Εκεί θά Εεκουρα- 
Ζόταν, έκεϊ θά λησμονούσε τά προβλή
ματα του, τά άγχη του, τις φροντίδες 
τής πεΖής Ζωής. Καί ονειρεύεται νά φτά- 
ση μιά μέρα καλοκαιρινή στό «ώραϊο νη- 
σάκι», καθώς τό λέει. “Οταν ένας ποιη
τής Ζή ένα όνειρο τόσο έντονα καί τό 
έκφράΖη τόσο ώραία, είναι οά νά τό 
έχη κιόλας πραγματοποιήσει.

ΙΙάει τό ταξίδι, φτάσαμε! Τό ώρα!ο 
(νησάκι, νά το!

Διπλά ακρογιάλια: τό άνοιχτό, φώ;
δλο, τό χιονάτο

μέ τά γραμμένα έρείπια καί μέ τά μαυ- 
(ροποόλία,

καί τ ’ άλλο, ώ κήποι άπό μυρτιές, ί> 
(δάση άπό ζουμπούλια!

κι άνάμεσα στής νεραντζιάς τής φουν
τωτής τά κλώνια,

ω ίσκιοι! Οί έρωτες μιλούν, άντιμιλούν 
(τ’ άηδόνια!

Τό ένα άγρογιάλι, «έδώ», μάς λέει. Τό 
(άλλο άκρογιάλι, «νάμαι»!

Βαρκούλα, ποΰ 0’ αράξουμε; Βαρκάρη, 
(πού θά πάμε;>

Αλήθεια, είναι τόσα πολλά τά νησιά 
μας τά ώραία καί τόσες κρυφές χάρες 
έχει τό καθένα, πού ή έκλογή, κάποτε, 
μάς φαίνεται δύσκολη! Αλλά γι' αύτόν 
άκριβώς τό λόγο υπάρχει μιά λύσι: ό
ποιο νησί κι άν διαλέΕουμε, όπου κΓ άν 
μάς πάη «ό βαρκάρης ,μέ τή βαρκούλα» 
του, θά βρούμε πράγματα πού θά μάς 
μαγέψουν. Θά μάς αιχμαλωτίσουν μ' έ- 
κείνη τή χάρι τής Ζωής στό νησί, στό 
νησί τού έλληνικοΰ καλοκαιριού, πού έ
ναν άλλον ποιητή τόν έκαμε νά χαράΕη 
μέσα σέ στίχους τή διαφορά πού ύπάρ- 
χει άνάμεσα στή Ζωή τής πόλεως καί 
στή Ζωή τού νησιού: «Καί πλατύς ό
δρόμος, δέν μάς χωράει,— μήτε μίλημα, 
ούτε περπατησιά. —  Βούίσμα, σπρώΕε, 
κύλημα. Τό κοπάδι.—  Πάμε στό νησί» 
Αύτή είναι ή Ζωή στήν πάλι: οπρώΕιμο. 
θόρυβος, μοναΕιά μέσα στό μεγάλο πλή
θος. Αλλά στό νησί, «όλα έκεϊ άπ' τόν 
κόαμο σά χωρισμένα,—  δέν άλλάΖουν οί 
ώρες μιά ίδια ώρα έκεϊ γλυκοχαραμένη' 
τίποτε μαύρο.— Πάμε στό νησί».

"Ενός άλλος ποιητής, Εένος αύτός, 
φώναΖε: «Δέν μπορώ νά δώ θάλασσα, 
χωρίς νά ονειρευτώ ταΕίδια»! Πόσο 
αληθινό, πόσο ψυχολογημένο είναι αύτό, 
πρό παντός γιά μάς τούς Έλληνες, πού 
όπου κι άν στοκώμοστε, βλέπουμε πάντα 
θάλασσα, κοντά ή μακριά. Καί τή βλέ
πουμε γαλάΖια καί γεμάτη πλεούμενα, 
καί ονειρευόμαστε πώς σέ κάποιο πλε
ούμενο είμαστε κ' εμείς μέσα! Γι’ αύ
τό, άν επίσημα γιορτόΖουμε τή «Ναυτι
κή Εβδομάδα» μιά φορά τό χρόνο, ά· 
νεπίσημα τή γιορτόΖουμε κάθε μέρα, κά
θε στιγμή. Είμαστε λαός θαλαοσινός, 
καί τόν πολιτισμό μας τόν χρωστάμε 
στή θάλασσα! Πάνω σ αύτό τό κεφά
λαιο, πόσα έχει νά μάς πή ή ιστορία 
τών αρχαίων Αθηνών, μέ τόν Θεμιστο
κλή, τόν Περικλή, τόν Αλκιβιάδη καί 
τόν μεγάλο καί ασύγκριτο άθηναϊκό στό
λο! "Ισως, άλλοτε, νά σάς πούμε μερι
κές ιστορίες πάνω σ' αύτό τό σπουδαίο 
κεφάλαιο. . .

Έ λληνα αστυφύλακα. Παράδοσιν διά τήν Αστυνομίαν Πόλεων αποτε
λεί ή εύγένεια, ή καλωσύνη και ή ανθρωπιά. Δείξε δλη σου τήν άγάπη 
προς τόν πολίτην, τόν συνάνθρωπό σου. Εφάρμοζε τόν νόμο μέ τήν πειθώ 
καί πείσε τόν παραβάτην, δτι ή ποινή είναι «άναγκαΐο κακό» διά τήν ομα
λήν έπιβίωσιν τής κοινωνίας καί τήν ευτυχίαν τοΰ συνόλου.
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ΤΑ Ψ ΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡ Ο Ν Ο Υ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(Συνέχεια έκ τής σελ. 687 )
γωνίας είναι ή μή έπανάπαυσις των άνθρωπον 
εις τήν ήθικήν τών όμοιων των καί προπαντός 
των ιθυνόντων προσώπων καί όργανώσεων. Ό  
σημερινός άνθρωπος θεωρεί τον συνάνθρωπόν 
του ώς πηγήν κινδύνου καί δεινών καί έχει 
χάσει τήν έμπιστοσύνην είς αότόν. Άγωνιμ 
δηλαδή έκ τών πράξεων τών συνανθρώπων του 
είς τούς όποιους καταλογίζει άνειλικρίνειαν, 
άνεντιμότητα, άσυνειδησίαν, κακίαν, σκληρό
τητα, καταστρεπτικότητα καί έλλειψιν εό- 
θύνης. Έ τι μάλλον ισχύει τούτο άναφορικώς 
πρός τούς ιθύνοντας καί καθορίζοντας τήν 
τύχην τών λαών3. Δι’ όλα τά άνωτέρω αισθά
νεται έαυτόν περισσότερον ή άλλοτε άνέστιον. 
Έ χω ν δέ άπολέσει τό αίσθημα άσφαλείας 
κατέχεται ύπό άγωνίας4.

'Η  συνειδητοποίησις τών παντοίων κινδύνων 
έν μέσω τών όποιων ζή ό άνθρωπος πληροί έτι 
μάλλον άγωνίας τήν ψυχήν αυτού. «Ό  γνώσιν 
λαβών άλγημα προστίθησιν».

3) Τήν άγωνίαν έκ τύψεων συνειδότος. 'Ο 
άνθρωπος πλήρης άντινομιών καί άντιθέ- 
σεων5 άναπτύσσει πολλάς ένδοψυχικάς συγ
κρούσεις καί ούχί σπανίως παραβαίνει τούς 
ήθικούς νόμους. Είς ταΰτα άντιδρςί διά τής 
άγωνίας τών τύψεων συνειδήσεως. Ή  έκ τών 
τύψεων τού συνειδότος άγωνία τού σημερινού 
άνθρώπου δέν είναι ίσως ούτε τόσον έντονος 
ούτε τόσον συχνή, διότι, ώς κατωτέρω θά άνα- 
πτύξωμεν, έχει άπολέσει οδτος τήν ευαισθη
σίαν έναντι τής ήθικής. 'Οπωσδήποτε όμως 
έξακολουθεΐ νά ταλαιπωρήται άπό τών τύψεων 
συνειδότος τοσούτφ μάλλον καθόσον είπέρ 
ποτέ καί άλλοτε ζή έκτός τών ήθικών νόμων.

4) Τήν υπαρξιακήν άγωνίαν. Αύτη κατά τήν 
φιλοσοφικήν' άνθρωπολογίαν άλλά καί τήν 
ψυχολογίαν έν γένει είναι θεμελιώδης άγωνία.

Γνώρισμα τής ψυχικής καταστάσεως τού 
σημερινού άνθρώπου συνήθως άγνοούμενον 
ή παραθεωρούμενον είναι τό λεγόμενον υπαρ
ξιακόν κενόν, τό όποιον άναφαίνεται κυρίως 
όταν ή ζωή καί ό κόσμος έν γένει θεωρούνται 
ώς μή ένέχοντα νόημα καί σκοπόν καί κατ’ 
άκολουθίαν καί ό άνθρωπος ώς ύπαρξις στε
ρείται τούτων. Τοιαύτη ψυχική κατάστασις 
δημιουργεΐται είς τόν άνθρωπον διά πλείστας 
αιτίας κυρίως δέ όταν καταργή ούτος τήν μετα
φυσικήν θεώρησιν τού κόσμου καί τής ζωής 
(ό άνθρωπος έχει έγγενή τήν ιδιότητα καί τόν 
προορισμόν νά πραγματοποιή μεταφυσικήν 
καί νά βιοΐ μεταφυσικούς τρόπους ύπάρξεως) 
έπί τούτοις όταν ό σκοπός καί τό νόημα τής

ζωής δέν άναζητοΰνται είς τήν περιοχήν τής 
πνευματικότητος άλλ’ είς τήν ίκανοποίησιν 
μόνον τών ένστικτωδών καί φυτοζωϊκών άναγ- 
κών τού όργανισμοΰ. Ή  άπουσία τής μεταφυ
σικής καί τής πνευματικότητος άποτελεΐ προ- 
ϋπόθεσιν μή δημιουργίας νοήματος καί σκοπού 
έν τή ζωή, άλλά συστάσεως ύπαρξιακοΰ κενού, 
τό όποιον συνακολουθεΐται ύπό τού κόρου, τής 
άνίας, τής άθυμίας, τής πλήξεως καί τελικώς 
τής ύπαρξιακής άγωνίας. Ή  ύπαρξιακή άγωνία 
είναι έν ταυτώ άγωνία μονώσεως, έγκαταλεί- 
ψεως καί θανάτου. Ύποκρύπτεται δέ όπισθεν 
πάσης άγωνίας.

Ό  σημερινός άνθρωπος κυριαρχούμενος ύπό 
τής λογικοκρατίας καί έχων ώς κύριον καί σχε
δόν άποκλειστικόν σκοπόν τής ζωής του τόν 
διά τής ώφελιμοκρατίας καί τού ήδονισμοΰ ευ
δαιμονισμόν έχει έμπέσει είς υπαρξιακόν κενόν.

Έ χε ι διαπιστωθή ψυχολογικώς ότι παραλλή- 
λως πρός τόν βαθμόν τής λογικοκρατίας καί 
τής έκκοσμικεύσεως συμπορεύεται τό άγχος 
τού άνθρώπου. Τό τοιοΰτον καθίσταται νοη
τόν, όταν άναλογισθή τις ότι ή αΰξησις τής 
λογικοκρατίας έπιτελεΐται είς βάρος τού μετα
φυσικού στοιχείου τής άνθρωπίνης ύποστά- 
σεως, έκ τής πηγής τού όποιου άντλεΐ ό άν
θρωπος τήν δύναμιν άντιτάξεως πρός τήν ζωήν 
καί τήν άδιασάλευτον ψυχικήν γαλήνην.

Ό  σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί νά 
καλύψη τό ύπαρξιακόν κενόν διά ποικίλων 
μεθοδεύσεων όπως είναι ή έντονος καί άκατά- 
παυστος έργασία καί άπασχόλησις, ή άπόκτη- 
σις πολλών υλικών άγαθών έπίσης κύρους καί 
δυνάμεως, αί διασκεδάσεις, ή χαρτοπαιξία, 
τό άλκοόλ, τά ναρκωτικά, αί γενετήσιοι άπο- 
λαύσεις κ.ά.

Έ κ τών άνωτέρω καταφαίνεται ότι πλεϊστα 
είναι τά γεγονότα τής συγχρόνου ζωής τά 
όποια άποτελούν πηγάς ηύξημένου φόβου, 
άγωνίας, άγχους καί καταθλίψεως, τών έκδη- 
λώσεων τούτων τής θυμικής καταστάσεως τού 
σημερινού άνθρώπου, έν μέσφ τών όποίων δια- 
κυμαίνεται ούτος σφοδρώς κλυδωνιζόμενος.

1. «Ή  λύπη χαλεπωτάτη τών παθών». Πλούταρχος.
2. Κατά τούς Στωϊκούς ή άγωνία είναι «φόβος 

άδηλου πράγματος». Ό  Άμμώνιος γράφει «Λέος μέν 
γάρ έστι πολυχρόνιος κακού ύπόνοια, φόβος δέ ή πα- 
ραυτίκα πτόησις».

3. "Ας άναλογισθή τις πρός ποιαν άσφαλμένην 
έξέλιξιν έχουν όδηγήσει τήν άνθρωπότητα οί προσ- 
φάτως ιθύνοντες τούς λαούς, άλλά καί οί σημερινοί 
ήγέται.

4. Είς τό έπόμενον κεφάλαιον «αί άγχώδεις νευ
ρωτικοί παθήσεις» άναφέρονται λεπτομερέστερον αί 
διάφοροι αίτίαι γενέσεως φόβου, άγωνίας, άγχους καί 
καταθλίψεως.

5. «Μυρίων έναντιωμάτων ή ψυχή γέμει» λέγει ό 
Πλάτων.



Προς τον ’Εθνικόν Η γέτην κ. Κωνσταντίνον Καραμανλήν, άναλαβόντα είς 
κρίσιμους διά τό 'Εθνος στιγμάς τά ήνία τής χώρας, οί άνδρες τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων υποβάλλουν τάς θερμοτέρας τών ευχών των δι’ υγείαν καί μα- 
κροημέρευσιν, έπ’ άγαθω τής πατρίδος, δηλοδν δέ, δτι θά συμπαρασταθούν 
με δλας των τάς δυνάμεις είς τό δυσχερές έργον του διά την πρόοδον και 
τήν προκοπήν τής Ελλάδος.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΙΩΝΑ

Μ Α Τ Ι Ε Σ
Σ Τ Α
Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Α
Ο ΤΟΥΦΕΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥ
ΤΣΟΥ ΚΟΥ

’Εφημ. «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 23-6-1887
Πάλιν σήμερον τήν πρωίαν προσεκα- 

λείτο ή κοινωνία εις θανατικήν έκτέλε- 
σιν τήν τοϋ καταδικασθέντος εις θάνα
τον παρά τοϋ Α ' Διαρκούς στρατοδικεί
ου στρατιώτου Δημητρίου Κουτσούκου. 
Τό έγκλημα αύτοϋ διοπραχθέν έν Πει- 
ραιεϊ ορό τριών έτών είχε συντοράΕει 
τήν γείτονα πολιν εις βαθμόν ύπέρμε- 
τρον ένεκεν τής θηριωδίας καί τοϋ αιμο
χαρούς, διότι κατά τήν κατοδίωΕιν αύτής 
δέν προϋπήρΕεν έτερον πάθος ή μόνον 
τό πάθος τής αισχροκέρδειας κινησάσης 
τήν μάχαιραν τοϋ κακούργου κατ' άν- 
θρώπου δστις τόν έφιλοΕένει, διό στε
ναγμός άνακουφίσεως έΕήλθε τών στη
θών πόσης τής κοινωνίας έπί τη κατα
δίκη εις θάνατον αύτοϋ καί έπί τή γνώ- 
στοποιήσει τής έκτελέσεως τής άποφά- 
οεως τούτης τοϋ στρατοδικείου, σήμε
ρον τήν 6'/2 ώραν τής πρωίας παρά τή 
θέσει Νεκροτοφείου Πειραιώς καί πλη
σίον τοϋ Κτηνοτροφείου «’Οδησσός».

ΔΓ δ άπειρον πλήθος συνέρρεεν άπό 
τής πέμπτης πρωινής ώρας πρός τήν 
άνσπτεταμένην πεδιάδα καί πρός μέρος 
άκριβώς έπικλινές, ώστε πανταχόθεν 
νά γίνηται καταφανής ή έκτέλεοις, μή 
παρέχουσα οόδέν κώλυμα πρός τό πλή
θος. Εκτός τών κατοίκων τής γείτονος 
ιπόλεως, οϊτινες άθρόοι συνέρρευοαν εις 
τόν τόπον τής θανατικής έκτελέσεως, 
χιλιάδες όλοι έκ τής πρωτευούσης κα- 
τήρχοντο διά τών άμοΕοστοιχιών τής 
5% καί 6 , εις τό νέον τούτο είδος τής 
διά τουφεκισμού έκτελέσεως τής θανα
τικής ποινής.

***
Από μακράν ή όψις τοϋ πεδίου παρί- 

στα ώραιότατον θέαμα, ώς έκ τής συγ- 
κεντρώσεως τοϋ πλήθους έπί άνωφε- 
ροϋς μέρους καί τής παρατάΕεως μιας 
ίλης ιππικού καί άπάσης τής έν Πειραι- 
εϊ φρουράς, ήτις όμολογουμένως έτήρη- 
σε μεγίστην τάΕιν, ουδόλως δέ έκ τοϋ 
μέρους τούτου ήδύνατο νά ύποπτευθή 
τις ότι ή πανηγυρική έκείνη συνάθροισις 
έγένετο πρός θέαν τοσοϋτον άποτροπαί- 
ου θεάματος. Από τής θέσεως ταύτης 
διεκρίνεται άπό μακράν ό άνεσκαμμένος

τάφος καί έπί τοϋ συσσωρευυένου χώ
ματος λευκόν τό σάββανον, δΓ οΰ θά πε- 
ριτυλίσσετο τό πτώμα τοϋ φονευθέντος.

Αί Αρχαί άπό τής 5 τής πρωίας εί- 
χον τοποθετήσει καταλλήλως στρατιώ- 
τας, χωροφύλακας καί κλητήρος πρός 
τό μέρος τής έκτελέσεως, όπως τηρηθη 
ή τάΕις. Ό  Φρούραρχος δέ ταγματάρ
χης κύριος Πανάς λίαν εύγενώς παρε- 
χώρησε πρός τούς άντιπροσώπους τοϋ 
τύπου θέσιν πλησίον τών μελλόντων 
νά πυροβολήσωσι στρατιωτών. Εις τήν 
θέσιν τούτην έπετράπη νά παραμείνωσιν 
καί αί κυρίαι, οϊτινες μετά μεγίστου θάρ
ρους πορηκολούθησαν τάς τελευταίας 
στιγμάς τοϋ καταδικοσθέντος καί έμει- 
νον άπτόητοι, καί ότε ακόμη ό Δημή- 
τριος Κουτοοΰκος κατέπεσε βληθείς 
ύπό τών σφαιρών τών έκτελεστών τής 
ποινής στρατιωτών. Καθ' όλην δέ τήν 
έκτασιν τών θεατών διακρίνονται άφθο
νοι οί άντίιπρόσωποι τοϋ άδυνότου φύ
λου πασών τών κοινωνικών τάΕεων.

***
Τήν 5 V2 είχε παρατοχθή πλέον μία ίλη 

ιππικού, κσταλαβοΰσα καί σχηματίσασα 
ημικύκλιον στενό πρός τό μέρος τής έκ
τελέσεως, πρός άπστροπήν παντός έκ 
παρεκκλίσεως σφαίρας τινός δυστυχή
ματος, κατά τήν ώραν δέ άκριβώς έκεί- 
νην έφάνηοαν καί ό διοικητής τής Μοι
ραρχίας Αττικής, ταγματάρχης κ. Στε
φάνου, μετά τοϋ φρουράρχου Πειραιώς 
καί πολλών άλλων άΕιωματικών τοϋ πε
ζού στρατού καί τής θαλάσσης, όλίγον 
δέ μετέπειτα προσήλθον λόχος έκ τοϋ 
έβδομου πεζικού Συντάγματος, δστις 
παρετάχθη δεΕιά καί αριστερά τοϋ μέ
ρους, έφ' οϋ έμελλε νά γίνη ή έκτέλε- 
σις ,σχημαχίσας έπιμήκη γραμμήν, εις 
τό κέντρον τής όποιας προσήλθον οί διά 
κλήρου έκλεχθέντες, όπως γίνωσιν έκ- 
τελεσταί, όπαΕιωματικοί καί στρατιώται. 
Ή οαν έν όλω δώδεκα έΕ ών τρεις λο- 
χίαι, τρεις δεκανείς καί έΕ στρατιώται 
ύπό τήν διοίκησιν τοϋ άνθυπαοπιστοϋ κυ
ρίου Αθανασίου Φωτίου, δστις έμελλε 
νά δώση τό παράγγελμα. Οί έκτελεσταί 
όπλϊται προσκληθέντες παρέμενον εις 
τήν θέσιν αύτών, ύποδεκανεύς δέ τις 
μετρήσας τήν άπόστασιν, τήν όριζομέ- 
νην ώς γνωστόν εις δέκα βήματα, έχά- 
ραΕε γραμμήν κοί έθεσε ογκώδη λίθον 
σημειοΰντα τό μέρος άκριβώς, έφ' οΰ 
έμελλε νά τοποθετηθή ό τουφεκισθησό- 
μενος.

***
Μετά τάς μικρός ταύτας προπσρα- 

σκευάς τό πλήθος ήρΕατο δυσφοροϋν 
διά τήν βραδύτητα, έν τούτοις όλονέν 
συνεπυκ,νούτο καί έπλήρου τούς πέριΕ 
λόφους, άνευ υπερβολής δέ θά ύπερέ- 
βαινε τάς έΕ χιλιάδας, μεταΕύ τών ό
ποιων πολλοί ήσαν έΕ Αίγίνης συμπα- 
τριώται τοϋ καταδίκου καί συγγενείς αύ
τοϋ, οϊτινες προσήλθον ϊνα ϊδωσι διά 
τελευταίαν φοράν αύτόν, ούδείς δμως 
τούτων προσήλθεν δπως άποχαιρετίση 
αύτόν κατά τήν ύπερτάτην στιγμήν, καί 
ό ίδιος δέ κατάδικος φαίνεται δτι άπέ- 
φευγε τήν συνάντηοιν τούτων, μήτε έ- 
ζήτησε τινα έκ τών συγγενών του, οΐ- 
τινες προσέβλεπον αύτόν έκ τοϋ πλη
σίον ύψώμστος ούδέ κίνημά τι έκαμε ά- 
ποχαιρετιστήριον. Ήκούσαμεν δτι μετα
Εύ τών συγγενών του είχε τήν 4 τής 
πρωίας ώρον μεταβή κοί ή μήτηρ του,

Συγχρότηιμα χτιρίων καί έργοάτάσιο στην Πλατεία Αλεξάνδρας 
τού Πειραιώς τό 1895. "Εργα τοϋ άρχιτέκτονος Τσίλλερ.
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I
ήν όμως έπειοαν συγγενείς του τινες 
νά άπσμσκρυνθή, ϊνα μή πρόσθεση νέαν 
όδύνην κατά τήν τελευταίαν του στιγμήν 
διά των θρήνων της. Ευτυχώς ή μήτηρ 
άπεσύρθη λίαν εγκαίρως ϊνα μή ϊδη πί- 
πτοντα τόν υιόν της ύπό τάς σφαίρας 
τής άνθρωπίνης δικαιοσύνης.

•**
Τήν 6 ώρον καί 1/4 έφάνη όπό τής 

όδοϋ νεκροταφείου ή σιδηρόφροκτος 
μελανή τών στρατιωτικών κατοδίκων ό- 
μαΕα άκολουθουμένη ύπό όποοπάσματος 
έφιππων χωροφυλάκων, φωναί δέ ήκού- 
σθησαν.

—  Τόν φέρνουν, νό την ή μαύρη όμα- 
Εο, καί κίνησις γενική έγένετο καθ' ά- 
πασαν εκείνην τήν γραμμήν τών θεα
τών. Τέλος ή άμοΕα τρέχουσα όπό ρυ- 
τήρος κατέφθοσεν εις τόν τόπον τής 
έκτελέοεως, κοί οί παρατεταγμένοι 
στρατιώται διετάχθησαν νά θέσωσι τάς 
λόγχας των έπί τών όπλων, ίλη δ' ιπ
πέων έκύκλωσε τήν άμαΕαν. Καθ' όλην 
τήν όπό τών στρατιωτικών φυλακών 
«Μενδρεοέ» μέχρι του τόπου τής έκτε- 
λέσεως όδόν, ό Κουτσοΰκος ώμολόγει 
ότι ούτός ήτο ό διαπράΕας τό έγκλημα 
καί ότι δικαίως ή δικαιοσύνη τφ έπέβαλ- 
λε τήν έσχάτην τών ποινών, άλλ' έν 
μόνον προσέθηκεν ότι τό έγκλημα δέν 
είχε λάβει χώραν ώς έλέχθη, ύπεστήρι- 
Εεν ότι προέκυψεν πάλη μεταΕύ αύτοΰ 
καί τού κατηγορουμένου, καθ' ήν ούτος 
τόν έφόνευσεν.

—  Έγώ ήθελα εις τό δικαστήριον νό 
μαρτυρήσω τήν αλήθειαν πώς έγινεν ό 
φόνος, έλεγεν, εις τούς συνοδεύοντας 
ούτόν, άλλά ας όψεται ή μάννα μου, ή 
όποια έφερε ψευδομάρτυρας, διά νά ά- 
ποδείΕη ότι κατά τήν ήμέραν έκείνην ή
μουν εις τήν Αίγιναν. Οί μάρτυρες τής 
μητέρας μου μέ φέρουν σήμερα έδώ.

Λ
Εκτός τής έΕομολογήοεως ταύτης 

κατά τά άλλα διέμεινεν ατάραχος έκ-

φράΖων μόνον μετάνοιαν δι' ό,τι κακόν 
έπροΕεν εις τόν φιλοΕενήσαντα αύτόν. 
Ότε ή άμοΕα έστη πλησίον τών κατά 

τόν δρόμον Πειραιώς —  Αθηνών παρα
πηγμάτων, είπε, ορός τούς συνοδεύον
τας ούτόν.

—  Σταματήσατε θρέ παιδιά νά πιούμε 
κανένα έκατοσταράκι μαστίχα, τώρα, 
πρωί, πρωί. Κρίμα πού δέν είναι βγαλ- 
μένα κοί τά σύκα νά πάρωρε κανένα 
δύο γιά τελευταίαν φοράν.

"Οτε όμως τού έφεραν τήν μαστίχαν, 
άπεποιήθη νά δεχθη αύτήν λέγων.

—  Ό χ ι είναι γιά σάς, έγώ θά φάγω 
ένα λουκούμι, γιά τό χατήρι σας τρώ
γω, δύο, άλλά ρακί δέν πίνω, δέν θέλω 
νά μέ πούνε μεθυσμένο τήν ώραν πού 
θά μέ τουφεκίσουν. "Ελαβε δύο λουκού
μια τά όποια έφαγεν.

Κοθ' όλην τήν όδόν μέχρι τής ώρας 
τής έκτελέοεως έμεινε σκυθρωπός μή 
όμιλών, ότε δέ έφθασεν ή όμσΕα εις 
Πειραιά μόλις ήτο 6 1/4 ϊνα τηρηθή 
στρστιωτικωτστη άκρίβεια ώς πρός τό 
διάταγμα τής έκτελέοεως, ήνσγκάσθη- 
σαν νά κρατήσουν τόν κστάδικόν, μέ- 
χρις ότου συμπληρωθή άκριβώς ή ύπό 
τού Διατάγματος όριΖομένη ώρα 6 καί 
'h . Καθ' δλον αύτό τό διάστημα ό κα
τηγορούμενος διέμενεν έντός τής σιδη- 
ροφράκτου άμάΕης.

•**
Τέλος συνεπληρώθη ή Θ'Δ καί οί συνο- 

δεύοντες ούτόν ύπενωμστάρχαι καί χω
ροφύλακες προσήγαγον αύτόν εις τόν 
τόπον τής έκτελέοεως παρά τόν λευκόν 
λίθον, όν είχε τοποθετήσει ό δεκανεύς, 
Ο διοικών τό άπόσπασμα άΕιωματικός 

ένεκεν τής μεγάλης αύτοϋ σπουδής ό
πως έκτελεοθή άμέοως ή ποινή καί μή 
παρατείνη πλειότερον τάς άγωνιώδεις 
στιγμάς τού καταδίκου ύπέπεσεν εις πα
ρατυπίας τινας. Έν πρώτοις δέν ήρώτη- 
σεν αύτόν άν θέλη νά τώ δέσωσι τούς 
οφθαλμούς ώς συμβαίνει κατά τάς πε

ριστάσεις ταύτας, καί τό χειρότερον δέν 
διέταΕε νά άφαιρέοωσι τάς σιδηράς χει- 
ροπέδας, αϊτινες έκράτουν αύτφ τάς 
χεϊρας, ένώ εις πάσαν θανατικήν έκτέ- 
λεσιν όφαιροϋνται άμέοως αύται κατά 
τήν τελευταίαν στιγμήν τής θανατικής 
έκτελέοεως. Μία έπίσης παράλειψις εί
ναι καί ή ύπενθύμιοις ύπό τού άΕιωμα- 
τικοϋ άν πρό τής έκτελέοεως έχει νά 
εϊπη τίποτε, όλα τούτα άρκούντως ού- 
σιώδη, πορελείφθησαν έκ τής μεγίστης 
σπουδής τού διοικούντος άΕιωματικοϋ.

Προσοχθείς ό κατάδικος ήτον ώχρός, 
άλλ' έθάδιΖε μετά στερεού καί άκλονή- 
του βήματος, τά όμματά του βλοσυρά 
καί οί ώμοι του άνεσηκωμένοι, ώς έκ 
τής δεσμεύσεως, έδιδον αύτώ στάσιν αί- 
λούρου. Ούδέν βλέμμα έρριψεν πρός 
τούς όπλίτας, οίτινες έμελλον νά πυρο- 
βολήσωοι κατ' αύτοϋ, άλλά δέν έδεί- 
κνυε τήν πορά μικρόν ταραχήν, μόνον 
οί οφθαλμοί του έφερον ίχνη δοκρύων, 
στινα θά έχυσεν έν τή άμάΕη ένθα έκρα- 
τεϊτο κοί δέν ήδυνήθη νά τά σφογγίση.

Ό  γρομματεύς τού Α ' Διαρκούς 
στρατοδικείου άνέγνωσε τήν άπόφασιν, 
ό δέ διοικών άΕιωματικός ένήργηοε τήν 
καθαίρεοιν, τό στέμα τού πηλικίου άπε- 
κόπη ώς καί τά τρία κομβία τής στολής 
του, πάντες δέ άπεούρθησαν έκ τής θέ- 
σεως ταύτης, καί ό άνθυπαοπιστής κ. 
Φωτίου έδωσε τά παράγγελμα.

—  Θέσις τού όρθίως πυροβολοΰντος 
έπί σκοπόν ΠΰρΙ !

Τό στόματα τών όπλων έλαμψαν, 
κρότος ήκούσθη καί ταυτοχρόνως ό Δη- 
μήτριος Κουτσούκος κατέπεσεν ύπτιος, 
φέρων έννέα τραύματα, τρία κατά τόν 
λαιμόν έΕ ών τό έν είχεν άποκόψει τήν 
καρωτίδα αύτού, τά δέ άλλα δύο κάτω
θεν τής σιαγόνος κοί τά έΕ άλλα τραύ
ματα εις τό στήθος, έΕ ών δύο είχον 
διαπεράση τήν καρδίαν. Ο προσδραμών 
στρατιωτικός ιατρός κ. Καραμπίνης έβε- 

(Συνέχεια εις τήν σελ. 715 )

Άποψις τοϋ τελωνείου καί άλλων έγκχταστάσεων τοϋ λιμ,ένος Πειραιώς τό 1867.

ι # -
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΒΑ
ΥΠ ΑΡ ΧΗ ΓΟ Υ Α Σ Τ Υ Ν .  ΠΟΛΕΩΝ Ε. Α.

45. (Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Ό  Φοίβος Γρηγοριάδης, είς τό βιβλίον του, κατακρίνει τό 
δτι οί Σιάντος— Ίωαννίδης δέν έπέτρεψαν τήν έπίθεσιν κατά 
των μεμονωμένων άγγλικών φρουρών είς δλόκληρον τήν Χώ
ραν, ώς καί τήν στέρησιν τοΟ άγώνος είς ’Αθήνας από τήν 
πείραν τοϋ Γενικού Στρατηγείου, είς τό όποιον, σημειωτέον, 
πρωταρχικόν ρόλον, πλήν τοΟ έξωμότου Σαράφη καί τοϋ θη
ριώδους ’'Αρη, Ιπαιζεν ώς ’Επιτελάρχης του 6 κατόπιν άποδει- 
χθείς « π α ρ α ν ο ϊ κ ό ς »  έξωμότης ταγματάρχης Θεόδω
ρος Μακρίδης ή Μ υταράς...

Κατά τήν συνοπτικήν έξιστόρησιν τής Δεκεμβριανής σφα- 
γής, πλήν τής προσωπικής μας έμπειρίας, θά χρησιμοποιή- 
σωμεν ώς βοηθήματα τά βιβλία τοϋ στρατηγού θρ. Ταακαλώ- 
του «Ή μάχη τών ’Αθηνών» καί καί «Ή μάχη των όλίγων», 
πολλά κείμενα καί ντοκουμέντα τοϋ ΚΚΕ, ώς έπίαης καί τά 
βιβλία τοϋ Φοίβου Γρηγοριάδη. ’Ιδιαιτέραν σημασίαν ενέχει 
τό περιεχόμενον τοΰ ' Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ  τοϋ Α' Σώμα
τος Στρατοΰ τοϋ ΕΛΑΣ.

Τό 'Ημερολόγιου τοΰ Α’ Σ.Σ. (ΕΛΑΣ), παρά τάς 6- 
π ε ρ β ο λ ά ς  καί  τάς ά ν α κ ρ ι β ε ί α ς  του, είναι 
λίαν ά π ο κ α λ υ π τ ι κ ό ν .  Τό «Ημερολόγιου» περι
λαμβάνεται είς τήν «Ιστορίαν τοϋ έμφυλίου πολέμου» τοΰ Φ. 
Γρηγοριάδη (τόμος 1ος, σελ. 212—291). Είναι πολύ ένδια- 
φέρον νά μάθωμεν πώς είδον τά Αεκεμβριανά οί εχθροί μας 
καί ποία στοιχεία τών ένεργειών των μάς παρέχουν. ’Από τά 
στοιχεία τοϋ ήμερολογίου καί Ιδιαιτέρως τών 1, 2 καί 3 Δε
κεμβρίου, άποδεικνύεται πλήρως ή προπαρασκευή τοϋ κινήμα
τος ύπό τοϋ ΚΚΕ.

Κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ Ημερολογίου θά παρεμβάλλων- 
ται σημειώσεις τοϋ γράφοντος (Σημ. Συγγρ.), πρός έπεξήγη- 
σιν ή άνασκευήν τοΰ κειμένου. Έ ν συνεχείφ, είς ιδιαίτερον 
κεφάλαιον θά έξιστορήσωμεν τούς άγώνας, τάς θυσίας καί τήν 
έποποιϊαν τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τό Δεκεμβριανόν κί
νημα.

’Επανερχόμενος είς τόν Φοίβον Γρηγοριάδην (Φώτην Βερ- 
μαίον), υιόν τοϋ στρατηγοϋ Νεοκόαμου Γρηγοριάδη (δστις διε- 
τέλεσεν ’Επαναστατικός ’Επίτροπος τοΰ ’Επαναστατικού Δικα
στηρίου πού κατεδίκασεν είς θάνατον τούς "Εξ, ώς έπίσης μέλος 
τής Κ.Ε. τοΰ ΕΛΑΣ καί Βουλευτής τής Άριστεράς), διευκρινί
ζω, δτι, κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, ή συγγραφική του έ
ρευνα καί προσφορά, κυρίως διά τά γεγονότα τής τελευταίας 
δΟετίας, είναι πολύτιμος καί έξαιρετικώς ένδιαφέρουαα. Ουτος, 
πλήν τής προσωπικής του έμπειρίας, προφανώς, θά διαθέτη καί 
πλουσιώτατον πατρικόν άρχεϊσν. Δέον έπίσης νά σημειωθή, δτι 
ό Φοίβος Γρηγοριάδης χειρίζεται τόν κάλαμον μέ έξαιρετικήν 
δεξιοτεχνίαν. Προσδίδει είς τά κείμενά του (άτινα κατά τήν κοι
νήν έκφρασιν «ροφώνται), έκλαϊκευτικήν μορφήν γλώσσης καί 
διανοημάτων καί έν ταυτφ χροιάν άμεροληφίας. Χροιάν δμως 
παραπλανητικήν, διότι πάντοτε σκοπεύει πολιτικοϊδεολογικόν 
στόχον. Καί ώς έπί τό πλείστον, έπιτυγχάνει τοϋ σκοποΰ του. . .

Οπωσδήποτε όμως ή προσφορά του είς τήν μελέτην 
καί κριτικήν τής συγχρόνου ιστορίας είναι πολύ σημαντική 
καί λίαν ένδιαφέρουαα, λόγω έλλείψεως στοιχείων καί πη
γών. Είδικώτερον είς τήν προσφοράν στοιχείων έκ τής 
άντιπέραν όχθης — δηλ. τόν πάντοτε έστρατευμένον Κομ
μουνισμόν— υπάρχει άπόλυτσν χάος. "Οχι μόνον λόγω τών 
πολυποίκιλων πολεμικών γεγονότων, άλλά κυρίως ένεκα 
τής έπικρατούσης έκεί άδιστάκτου σκοπιμότητος. τών κυ-

ριαρχουσών φατριαστικών καί προσωπικών άντιθέσεων, ώς· 
έπίσης καί τής έΕυπηρετήοεως σκοπών καί Δυνάμεων πέραν 
τής Ελληνικής πατρίδος. ΈΕυπηρετήοεως, είτε υπό μορ
φήν ιδεολογικής καί οργανωτικής έξαρτήσεως, είτε ύπό 
μορφήν π ρ α κ τ ο ρ ε ύ σ ε ω ς  καί  π ρ ο 6 ο κ α
τ ο μ ι σ μ ο ύ . .  Ούτως, ή προσφορά τοϋ Φοίβου Γρηγοριάδη, 
δεδομένης καί τής μή στρατεύοεώς του είς τάς έκάστοτε 
ήγεαίας, καθίσταται λίαν πολύτιμος.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

Ή  έπερχομένη αιματηρά θύελλα ένεφάνιζεν ήδη τά πρώ
τα σημεία. Πλήν τών άλλων τήν Κ.Ε. τοΰ ΕΛΑΣ έπί τή προ
σάψει τών γεγονότων, δ Σιάντος μετέφερεν είς Μονήν Κλει
στών. ’Επιτελάρχης ταύτης έτοποθετήθη ό άντισυνταγματάρχης 
Κ. Λαγγουράνης, δ έξωμότης, ώς είδομεν τοϋ 5/42 τοϋ ψαρ- 
ροϋ. Διοικητής τοϋ Α' Σώματος Στρατοϋ, δ συνταγματάρχης
I. Πυριόχος. Διοικηταί δύο Ταξιαρχιών, οί συνταγματάρχαι 
Πυροβολικού Στάθης Δεληβοριάς καί Μηχανικού Π. Γιακουμέ- 
λος. ’Επιτελάρχης Α' Σ.Σ. δ ταγματάρχης Προυκάκης, άπό- 
φοιτος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας Πολέμου.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΓ ΕΛΑΣ

« Ό  ΕΛΑΣ όπό τήν πρώτη μέρα τής απελευθέρωσης 
άντιμετώπισε τή μελετημένη επίθεση όλης τής άντίδρασης, 
κρατώντας τις δυνάμεις του πάντα σέ έπιφυλακή. Όταν 
όμως τά γεγονότα τραβούσαν φανερά γιά τή σύρραξη, μή 
διαθέτοντας άρκετές δυνάμεις μέσα στήν πόλη καί τόν Πει
ραιά άναγκόστηκε τήν 1 η  τ ο ύ  Δ ε κ έ μ β ρ η  νά 
κινήση τήν 11 η Μεραρχία κ ο ν τ ή τ ε ρ α  σ τ ή ν  Α
θ ή ν α  καί όχι πορακάτω άπό τή γραμμή Μενίδι — ’Ελευ
σίνα.

Τήν ίδια μέρα έκδίδει (Α.Π. 25/1.12.44 Διαταγή Α' 
Σ.Σ. τού ΕΛΑΣ) σχέδιο ένεργείας, σύμφωνα μέ τό όποιο:

1. "Εβσήε τις δυνάμεις τού ΕΛΑΣ Αθήνας —  Πειραιά 
καί Περιχώρων σέ αύστηρή έπιφυλακή.

2. Διέτασσε τήν κ ύ κ λ ω σ η  τών Αστυνομικών Τμη
μάτων καί τής Χωροφυλακής, ώστε στή δεδομένη στιγμή νά 
άφσπλιστοΰν καί νά εμποδιστούν νά χτυπήσουν τά Λαό!

3. Σέ περίπτωση έπίθεσης προέβλεψε τήν κατάληψη τών 
συνοικιών πού είναι φιλικές στό. . .  (ή λέΕις είναι έφθαρ- 
μένη είς τό πρωτότυπο τοΰ ήμελογίου).

4. ΠερίσφιΕη σέ συνέχεια τοΰ Κέντρου ώσπου νά έπέμ- 
βουν στόν άγώνα καί δυνάμεις άπό τήν ύπαιθρο». . .

( Σ η μ ε ί ω σ ι ς  Σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς :  ’Εκ τών ώς
άνω, άποδεικνύεται περιτράνως ή προπαρασκευή ύπό τοϋ ΚΚΕ 
τής αιματοχυσίας).

1 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Η διοίκηση τού Α ' Σ. Στρατού άφοϋ κοινοποίησε τό 
σ χ έ δ ι ο  έ ν ε ρ γ ε ί α ς  του ατούς διοικητές τών 
μονάδων του κΓ έδωσε τις προφορικές οδηγίες του γιά τήν 
έ φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ ,  μετεκίνησε τό Σταθμό Διοικήσεώς 
του στή Ν. Φιλσδέλφεια.

(Σ .Σ .: Δηλαδή μετεκόμιαεν άπό τήν δδόν Σίνα, ένθα ή- 
δρευε, είς περιοχήν έκτός τοΰ κέντρου τής πόλεως).

704



2 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Αποφασιστικέ ή συγκρότηση τής Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ, ή 
όποια γνωστοποίησε τήν απόφασή της στις μονάδες τοϋ 
ΕΛΑΣ τής υπόλοιπης Ελλάδας (Γεν. Στρατηγείο — Πελο- 
ποννήσου), ώς καί τή σοβαρότητα τής κατάστασης πού δη- 
μιουργήθηκε στην Αθήνα μετά τήν παραίτηση τοϋ ΕΑΜ άπό 
τήν Κυβέρνηση. Καθιστά προσεκτικούς ν ά μ ή ε π ι 
τ ρ έ ψ ο υ ν  ν ά  σ χ η μ α τ ι σ θ ή ή  Ε θ ν ο φ υ 
λ α κ ή  κι άν γίνη απόπειρα συγκρότησής της νά έπιδιω- 
χθή ή δ ι ά λ υ σ ή  τ η ς  είτε μέ πολιτικά, είτε στήν 
άνάγκη καί μέ β ί α ι α  μέσα.

(2 .Σ .: Διά τής έπανιδρύσεως τής Κ.Ε, δ ΕΛΑΣ, πχρά τά 
συμφωνηθέντα εις Γκαζέρχαν, άποσπάται έκ των ύπδ τδν Σκδ- 
μπυ δυνάμεων).

3 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Ή κατάσταση πιά είναι όξύτστη. Ή Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ 
διαβλέπουσα πώς ή σ ύ ρ ρ α Ε η  ε ί ν α ι  ά φ ε υ 
κ τ η ,  Ζ η τ ε ί  τ ή ν  κ ά θ ο δ ο  π ρ ό ς  Α θ ή 
ν α ς  (Α.Π. 11) τών 42, 52 Συνταγμάτων καί των Στα
θμών Διοικήσεώς τής X III Μεραρχίας καί τής ΟΜΣ ( Ομά
δα Μεραρχιών Στερεός μέ διοικητήν τόν ύποστράτηγο Κ. 
Τσαμάκο καί κοπετόνιο τόν Τάσσο Λευτεριά). Ομοιους Ζη
τεί τήν προώθηση άπ' τήν Πελοπόννησο (Α.Π. 12) τμημά
των καί άπό τό Γεν. Στρατηγείο (Α.Π. 15), βορείου οπλι
σμού καί τμημάτων Π υ ρ ο β ο λ ι κ ο . ΰ  (Σ .Σ . τήν στι
γμήν πού σκσνδαλουδώς ό βαρύς οπλισμός τών Ριμινιτών 
πορέμενεν εις Τάρσνταί). . . Διατάσσει όμοίως τήν II Με
ραρχία νά έγκατασταθή κλιμοκωτά στή γραμμή Μενίδι —  
Χασιά (Α.Π. 65). Τή νύχτα, τό 2ο Σύνταγμα τής II Μεραρ
χίας κινούμενο πρός Αθήνα γιά νά μείνη στήν περιοχή Μα
ρούσι —  Χαλάνδρι —  Ψυχικό, δέν είχε λάβει τά κανονικά 
μέτρα ασφαλείας κι έπεσε σέ ένέδρα μηχανοκινήτου τμή
ματος Αγγλικού. Αναγκάστηκε παρά τις διαταγές πού είχε 
ν ά  π α ρ α δ ο θ ή  ο λ ό κ λ η ρ ο  καί νά άφοπλιστή.

(Σ .Σ .: Έ πΙ τοΰ έν λόγφ σοβαρού έπεισοδίου, θά παράσχω- 
μεν, έν αυνεχείφ πλεΐστα στοιχεία).

4 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Τό 34ο Σύνταγμα τής II Μεραρχίας κλιμακώνεται, ύ
στερα άπό διαταγή τού Α ’ Σ.Σ. (Α.Π. 63), μέ ένα τάγμα 
στή Ν. Φιλαδέλφεια—  ΡιΖούπαλι κΓ ένα Ν. Λόσιρ—  Αγ. Α
ναργύρους... Μετά τό χτύπημα, ύστερα άπό τήν κηδεία 
τοΰ λαού, διατάσσεται άρχικά άπό τό Α ' Σ.Σ. (Α.Π. 60) 
ή ε κ κ α θ ά ρ ι σ η  τ ο ΰ  Θ η σ ε ί ο υ  ά π ό  
τ ο ύ ς  Χ ί τ ε ς .  Ή έπιχείρηση ένεργήθηκε αιφνιδιαστι
κά καί τ' άποτελέοματά της ήταν άστραπιαϊα. Μέσα σέ λίγες 
ώρες έξοντώθηκαν. Είχαν 100 νεκρούς καί 40 αιχμαλώτους. 
Στό 4ον Σύνταγμα τής 2ας Ταξιαρχίας πού έκανε τήν έπι- 
χείρησιν περιήλθαν καί λάφυρα. . .».

(Σ.Σ .: Τά άναφερόμενα διά τήν έπιχείρησιν είναι ψευδή. 
Εις τήν περιοχήν θησείου είχον δχυρωθή 6 0 μ ό ν ο ν  
Χ ί τ ε ς ,  μέ έπικεφαλής πέντε αξιωματικούς, ήτοι αύνολον 
65 άνδρών. Ό  άρχηγδς τής X Γεώργιος Γρίβας, εΐχεν άποκλει- 
σθή είς τδ κέντραν τής Πόλεως. Παρά ταΟτα, οί ήρωΐκοί μα- 
χηταί άνθίστανται καί έπιφέρουν μεγάλας απώλειας εϊς τούς 
έπιτιθεμένους μέ βαρέα πολυβόλα καί δλμους έξ δλων τών 
πλευρών έλασΐτες. Τδν 4ον Σύνταγμα τής 2ας Ταξιαρχίας ΕΛΑΣ 
’Αθηνών ττού διενήργει τήν έπιχείρησιν εΐχεν δύναμιν, ώς άνα- 
φέρει δ Γρηγοριάδης, 1200 άνδρών! Δηλαδή οί Χίτες ήγωνί- 
ζοντο ένας πρός 20!!! Τά φυλάκια τδ Ιν μετά τδ άλλο περιήρ- 
χοντο είς χεΐρας τών έρυθρών. Τελευταίου έπεσε τό είς τήν 
επί τής δδού ’Αποστόλου Παύλου οικίαν I. Παπανικολάου. Τδ 
άπστέλεσμα τής μάχης ήτο βεβαίως αιματηρόν. Εΐκοσιν έπτά 
έκ τών έθνικοφρόνων μαχητών έπεσαν ήρωϊκώς μαχάμενοι, 
άρκετοί δέ έτραυματίσθησαν. Οί λοιποί διέφυγον. Οί έλασΐτες 
είχον πολλούς νεκρούς καί τραυματίας, περίπου 200. Α ύ τ ή 
ε ί ν α ι  ή ά λ ή θ ε ι α .

Συνεχίζοιιεν τδ ήμερολόγιον τού ΕΛΑΣ είς τήν αύτήν ήμε- 
ρομηνίαν (4/12).

«Χαρακτηριστικόν ήτον στόν ένθουσιαομό τοϋ λαού 
γιά τήν εξόντωση τών Χιτών, δτι πήραν μέρος καί δύο 'Αμε
ρικανοί, πού ό λαός σήκωσε στά χέρια.

Μετά τή νέα αιματοχυσία τού άπογεύματος, οί Μονά
δες τού ΕΛΑΣ τής 'Αθήνας σύμφωνα μέ τή διαταγή πού 
είχαν έ π ε τ έ θ η κ α ν  αιφνιδιαστικά καί αφόπλισαν

όλα τά 'Αστυνομικά Τμήματα τών συνοικιών καί άρχισαν 
τήν περίσφιξη τοϋ Κέντρου. Τό Α ' Σώμα Στρατού γιά νά 
είναι ένήμερο άμεσα τής διεΕογωγής τοΰ άγώνα, μεταφέρει 
τόν Σταθμόν Διοικήσεώς του άπό τή Ν. Φιλαδέλφεια στήν 
Κυψέλη.

5. Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Ή Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ ύστερα άπό τήν έκδηλη πιά τροπή 
τής κατάστασης σέ σύρραΕη, καθορίΖει (Α.Π. 44/5.12.44) 
τήν άποστολή τών Μονάδων ώς έΕής: \

Τό Α ' Σ.Σ., μέσα στήν Πόλη τής Αθήνας καί τού 
Πειραιά, γιά εκκαθάριση. Ή II Μεραρχία σέ στενό σύνδε
σμο μέ τό Α ' Σ.Σ., νά έπέμβη στόν άγώνα μέ σκοπό τήν 
έΕουδετέρωση τοΰ έχθρού στό Γουδί — Σχολείο Χωροφυλα
κής καί ύστερα νά συμβάλλη στήν όλοσχερή κατάληψη τής 
Αθήνας. Ή Ο.Μ.Σ. (Όμάς Μερορχιών Στερεός) θά έχη 

τόν Σταθμό Διοικήσεώς της στή Θήβα καί άπό κεϊ 1) θά 
προωθή τις δυνάμεις ένισχύσεως, 2) θά έΕασφολίΖει μέ 
πληροφορίες καί στήν άνάγκη μέ άντίστοση, άπό Β. τις 
συγκοινωνίες γιά τήν Αθήνα. 3) θά έξοσφολίΖει τούς έφο- 
διασμούς πρός τά νότια. Ή Ταξιαρχία ιππικού (μέ 700 
άνδρες ιππείς καί 300 άνδρες μηχανοκινήτου Τμήματος), 
θορθεϊ στό Σχηματόρι καί θά πάρει τήν έπαφή μέ τήν Κ.Ε. 
Σέ περίπτωση πού τά Αγγλικά στρατεύματα, όπως είναι πι
θανόν, μάς επιτεθούν θά άντιμετωπισθούν σάν έ χ θ ρ ι- 
κ ά τιμήματα, γι' ούτό άπό τώρα πρέπει νά πορθούν μέ
τρα άντίστασης ένοντίον τάνκς καί γενικά μηχανοκινήτων. 
Ή XIII Μεραρχία μέ τό 52ο Σύνταγμα καί τό άνασυγκρο- 
τούμενο 2ο τής 11 Μεραρχίας (σ.σ. δηλαδή τό άφοπλισθέν 
άπό τούς "Αγγλους!), νά ένεργήοουν άπό Β.Δ. σέ στενή 
συνεργασία μέ τό Α ' Σ.Σ. καί νά συμβάλουν στή γενική 
έκκαθάριση τής κατάστασης. Όλη τήν ήμέρα τής 5ης τού 
Δεκέμβρη, συνεχίστηκε ή έκκαθοριστική έπίθεση τών τμη
μάτων τής Αθήνας, μέ έντονη διαταγή τοΰ Α ' Σ.Σ. νά 
έξοσφαλιστή ή ισχυρή κατοχή τών συνοικιών πού έπρεπε 
νά μείνουν πόση θυσίρ έλεύθερες (Α.Π. 76) καί τήν άνά- 
ληψη έντατικών έπιθέσεων γιά τόν Ηον 'Αστυνομικόν Τμή
μα, πού άντεστέκετο άκόμα καί γιά τούς Μπουραντάδες πού 
έπιχείρησαν νά Εαναπόνε στή Βάθη (Α.Π. 78).

. . .  Τό μεσημέρι τά τμήματά μας πού έπεχείρησαν νά 
καταλάβουν τάς φυλοκάς Συγγροΰ, ήρθαν σέ πρώτη σύγ
κρουση μέ τάς Αγγλικός δυνάμεις πού καλά καί σώνει έ- 
πέμεναν νά ύποστηρίξουν τούς Χωροφύλακες τών Φυλά 
κών καί τελικά χτύπησαν μέ άπώλειες τά τμήματά μας. Οί 
Φυλακές καταλήφθησαν καί σκοτώθηκαν οί πρώτοι δύο “Αγ
γλοι. Από τή στιγμή αύτή βριακόμοστε σ έ  έ μ π ό λ ε -  
μ η κστάσταση μαΖ'ι τους. Στήν έπιχείρηση έναντίον τού 
Μακρυγιάννη, ή 1η Τοξιαρχία βρέθηκε πρό ισχυρών άντι- 
στάοεων καί Ζήτησε νά άναβληθή ή γενική έναντίον του 
έΕόρμηση γιά τήν αύγή τής 6ης. Έγκρίθηκε (Α.Π. 85).

"Ολες οί έξορμήσεις τής 5ης τοϋ Δεκέμβρη έπέτυχαν. 
Έτσι καταλήφθηκε μέχρι τό βράδυ τό Η ' Αστυνομικό Τμή
μα καί τό άπέναντί του κτίριο Χωοοωυλακής, μέ 218 όπλα 
λάφυρα (σ.σ. οί άριθμοί νεκρών ή λοφύρων τών άντιπάλων 
τού ΕΛΑΣ, είναι έΕωγκωμένοι). Επίσης ή 'Εφορία Υλικού 
Πολέμου, άλλά ύστερα 10 όγγλικά τάνκς, άνάγκασαν τούς 
ΕΛΑΣΪΤΕΣ νά άποσυρθούν. Ή Γενική Ασφάλεια καί ή Ά - 
νωτέρα Διοίκηση Χωροφυλοκής πολιοοκοϋνται στενό. Εκ
τός άπό τούς Χωροφύλακες, 'Αστυφύλακες καί τούς "Αγ
γλους, ό ΕΛΑΣ στις έπιχειρήοεις τής 5 τοϋ Δεκέμβρη δέν 
συνήντησε άπέναντί του άκόμη τά στρατεύματα τής Ορει
νής Ταξιαρχίας, ούτε τού Ιερού Λόχου. Τμήματα μόνο, ώς 
ένα Τάγμα τής 'Ορεινής Ταξιαρχίας, κατέβηκαν στό κέντρο 
τής Αθήνας.. .

Στόν Πειραιά ή κατάσταση πήρε ταχύτερο ρυθμό μέ 
τό Εεκαθάρισμα άμέσως όλης τής πόλης. Μεοικοί άστυνο- 
μικοί ένισχυθέντες καί άπό ναύτες πού έβγαλαν άπό τά πο
λεμικό, κλείστηκαν στό Μέγαρο Βσττπ (σ.σ. έκτός άπό τό 
μέγαοον Βάττη, άντέστη οταθεοώς καί έκρατήθη κοί ή Σχο
λή Ναυτικών Δοκίμων). Οί "Αγγλοι δέν πήραν κανένα μέ
ρος, άλλά ύστερα άπό τήν πλήρη έπικράτηση τοΰ ΕΛΑΣ 
έβναλαν πυκνές περιπόλους. Ή Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ έπειδή ή 
ΤοΕιαρχία ιππικού πού τής όρίστηκε νά κατέβη στό Σχη- 
ματάοι, δέν έχει τήν δυνατότητα νά έκτελέση τή διαταγή, 
τήν διατάσσει νά παρομείνη προσωρινά στή Λαμία. ( Αργό
τερα κατέβηκε ώς τό Σχηματόρι). Τό Α ' Σ.Σ. μεταφέρει
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τό βράδυ της ίδιας ήμέρας τόν Σταθμό Δ/ναεως άπό τήν 
Κυψέλη στον Καλωνό».

(Σ .Σ .: Διά τήν ώς άνω χρονικήν περίοδον δ στρατηγός 
Ταακαλώτος γράφει: «Ό κομμουνιστικός κίνδυνος κατέστη αν
τιληπτός άπό τήν πρώτην ήμέραν τής άφίξεώς μας. Ά πό τών 
πρώτων ήμερών ή Ταξιαρχία κατέστη δ στόχος δβρεων καί προ
κλήσεων τδν κομμουνιστών, οί όποιοι κατείχον δι’ ισχυρών 
τιμημάτων τοΟ ΕΛΑΣ τήν Καισαριανήν καί τά όορείως ταύτης 
όώώματα, μέχρι καί τών παρυφών τών στρατώνων τής Τα
ξιαρχίας. Έτηρήθη μέ θρησκευτικήν εύλάβειαν ή διαταγή δ- 
πως άποφευχθή προχώρησ,ίς των καί μέχρι τής 17ης ώρας κα- 
τέλαδον τήν γραμμήν Άλσους Συγγροϋ —Β καί ΒΑ παρυφή 
Καισαριανής—δψωμα Άλεποβοβνι. Κατελήφθη τό Νοσοκομείου 
τών Παίδων καί τό Λαϊκόν Νοσοκομεϊον, διά μικρών τμημάτων 
τής Ταξιαρχίας άπεφεύχθη. . .  ».

Έπανερχόμεθα ήβη στό «'Ημερολόγιου* τοδ Α' Σ.Σ. τοΟ 
ΕΛΑΣ).

6 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

«Ή κεντρική σκέψη τής στρατιωτικής ήγεοίας τού 
ΕΛΑΣ ήταν πάντα ή έκκαθάριση τού ισχυρού συγκροτήμα
τος τής αντίδρασης στό Γουδί. ΓΓ αύτό άπό τής 11— 13 ώ
ρας τής 6ης τού Δεκέμβρη, λαμβάνει χώρα στή Χασιά όπου 
ό Σ. Δ. τής Κ.Ε. τοΰ ΕΛΑΣ μεγάλη σύσκεψη μέ συμμετοχή 
όλης τής Κ.Ε., τοϋ Στρατιωτικού 'Αρχηγού τού Α ' Σ.Σ. 
κσί τής Διοικήσεως τής II Μεραρχίας. 'Εξετάζεται ή όλη 
κατάσταση καί άποφασίΖεται: Τήν άλλη μέρα (7.12.74) 
πριν φέΕει, στις 5 τό πρωί, ή II Μεραρχία νά ένεργήση 
μέ όλες τίς δυνάμεις της (σ.σ. ή δύναμίς της άνήρχετο 
εις 4.500 άνδρας—  δηλ. 34ον Σύνταγμα 2.000, 7ον 1.000, 
2ον 1.000, είχεν άφοπλισθή — λοιποί σχηματισμοί 500, δη
λαδή έπετέθη μέ δύναμιν 3.500 άνδρών), αιφνιδιαστι
κή έπίθεση κατά τών στρατώνων τού Γουδί — Σχολεία Χωρο
φυλακής καί ύστερα μετά τήν έΕουδετέρωση νά μπή στήν 
Αθήνα καί νά συμβάλη στό Εεκαθάρισμα. Γιά νά μή φανή 

ή κίνησή της άποφοσίστηκε οί μονάδες τής Μεραρχίας νά 
κινηθούν νύκτα (6 πρός 7 Δεκέμβρη). Τό Α ' Σ.Σ. μέ τίς 
δυνάμεις του άπό τήν Κσισαριανή, θά βοηθούσε στήν έπί
θεση άπό Νότο. Εν τώ μετσΕύ στήν Αθήνα οί έπιχειρήσεις 
συνεχίζονται μέ έντονώτερο ρυθμό. Στήν Καισαριανή έπι- 
τίθεται ή Ορεινή ΤοΕιαρχία μέ ταγματασφαλίτες άπό τό 
Γουδί πού κατορθώνουν νά φανούν στό δασύλλιο τής Και- 
σοριανής, άπ' όπου τελικά άποσύρθηκαν.

Στό Πολυτεχνείο ,πού μπήκαν τά τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ 
ύστερα άπό έΕουδετέρωση ύπολειμμάτων φασιστών πού τό 
κοτεϊχαν άπό τήν κατοχή (σ.σ. έτσι άπσκαλεϊ τούς ήρωϊ- 
κούς έθνικιστάς φοιτητάς) ήρθαν άγγλικά τάνκς καί οί έ- 
λασίτες άναγκάστηκαν ν' άποσυρθοϋν.

Κατελήφθη ή Ειδική 'Ασφάλεια (σ.σ. εις τήν όδόν Έλ- 
πίδος) άπό τμήματα τής 2ας ΤαΕιαρχίας ύστερα άπό σκλη
ρή άντίσταση. Πιάστηκαν λίγοι αιχμάλωτοι, γιατί κι' έδώ 
τήν τελευταία στιγμή άγγλικά μηχανοκίνητα έσωσαν τούς 
πολλούς προδότες. Στή λεωφόρο Αλεξάνδρας, άνατινά- 
χτηκε ένα Τυπογραφείο πού μυστικά έβγαΖε ψεύτικα δελ
τία ειδήσεων τής άντίδροσης.

Ή  έπίθεση στοϋ Μακρυγιάννη σήμερα είχε τό αποτέ
λεσμα νά άναγκάση τίς περιπολίες τών Χωροφυλάκων ποΰ- 
χαν βγάλει άπό τή λεωφόρο Συγγροΰ, τίς Στήλες τοϋ 'Ο
λυμπίου Διός καί τό Φρουραρχεϊον (Παλαιό Α ' Σ .Σ .) νά 
συμπτυχθούν. Ή δύναμις πού κλείστηκε τελικά στούς στρα
τώνες ύπολογίΖεται πάνω άπό 1.000.

Οί Άγγλοι βοηθούν τήν σύμπτυξη σύτή άπό τήν Ακρό
πολη μέ πολυβόλα καί όλμους.

Σ.Σ.: Ό  άναφερόμενος άριθμός τών μαχητών τοΰ Μακρυ- 
γιάννη είναι πρός κάλυψιν τής άπστυχίας τών κομμουνιστών 
ψευδής. Ό  στρατηγός θρ. Τσακαλώτος είς τό βιβλίου του «Ή 
μάχη τών όλίγων», άναφέρει τά έξής σ. 104) :

«Ή δύναμις τού Συν/τος Μακρυγιάννη άπετελεϊτο άπό 
88 άΕιωματικούς καί 429 όπλίτας, ύπό τήν διοίκηοιν τοϋ 
Συν/ρχου Χωρ/κής Σαμουήλ Γεωργ. Σ' αύτούς προσετέθη- 
οαν ό Άντ/ρχης ΠεΖικοϋ Κωστόπουλος Κων. μέ 12 άξιω- 
ματικούς καί όπλίτας. Ή το εύτύχημα ή παρουσία τοΰ Άντ/ 
ρχου Κωστοπούλου, ό όποιος έκτός τής γνωστής του γεν- 
ναιότητος ήτο καί άπό τούς είδικώτερους γιά τήν όργάνω- 
σιν άμύνης τού Συν/τος.

Ετσι όταν είς τάς 6 τό πρωί τής 6ης Δεκεμβρίου οί κσμ-

Έπάνω : 'Αρματωμένοι κατσαπλιαδες τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. 
εις τήν ’Αράχωβα Βοιωτίας τό 1942. ’Ανήκουν στήν 
II Μεραρχία πού δύο χρόνια άργότερα αιματοκύλισε 
τήν ’Αθήνα. Κάτω : 'Ο ’'Αρης Βελουχιώτης μέ Έλα- 
σϊτες λίγο πρίν τύ Δεκεμβριανό αιματοκύλισμα.
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Επάνω : Κομμουνιστική διαδήλωσις άμέσως μετά την άποχώρησιν των στρατευμάτων κατοχής έκ τής πρωτευού- 
σης. 'Υπό τό άπατηλδ σύνθημα «νά πιαστούν καί να δικαστούν οί προδότες τοϋ’Έθνους», τό Ε.Α.Μ. στρατολογούσε 
νέα μέλη του, ιδίως μεταξύ τής νεολαίας. Κάτω : Κομμουνιστική παρέλασις στήν ’Αθήνα μέ σημαίες καί λάβαρα, 
άμέσως μετά τήν άπελευθέρωσιν. "Ας προσέξη ό άναγνώστης τόν έαμίτη μέ τό δίκωχο εις τό δεξιόν τής φωτογραφίας.
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I

Επάνω : 'Οδοφράγματα μέ υλικά από κατεστραμμένα σπίτια «προδοτών», τα όποια έστησαν οί «πατριώτες» 
τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. εις τον Πειραιά. Κάτω : Έλασΐτες τοϋ Πειραιώς τόν Δεκέμβριον τοϋ 1944. Σαδιστικά χαμόγελα

καί αίμοβόρες φάτσες. Ή  αιματοχυσία πλησιάζει.
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μουνιοταί λυσσασμένοι όπό φανατισμό επιτίθενται ύποστη- 
ριΖόμενοι 6πό πόσης φύσεως όπλα καί έκρηκτικάς ϋλας, βρί
σκονται μπροστά σ' ένα τέλειο σχέδιο πυρός, τό όποιον 
τούς άποκρούει καί τούς άπσδεκατίΖει. Τήν 7ην Δεκεμβρίου 
ή έπίβεσις επαναλαμβάνεται μέ περισσοτέρας δυνάμεις καί 
μεγαλύτερον πείσμα, πλήν όμως ή αύτή όποτυχία άναμένει 
τούς συμμορίτας, μέ εξαιρετικός μάλιστα άπωλείας».

Συνεχίζομεν χό «Ημερολόγιου χοΟ ΕΛΑΣ» εις χήν ήμε- 
ρομηνίαν 6 Δεκεμβρίου).

«Στόν Πειραιά ήσσχία, στόν "Αγιο Γεώργη τού Κε- 
ροτσινίου έμφανίστηκαν άγγλικά πλοία μέ πεΖικό 'Ινδικό μέ 
σκοπό νά τό αποβιβάσουν, κατά πληροφορίας Σή
μερα έφτασε στόν Άσπρόπυργο τό 6ο Σύνταγμα Κόριν
θου καί τέθηκε στις διατογές τού Α ' Σ.Σ. (Α.Π. 44 τής 
Κ.Ε.). Από τόν ’Ασπρόπυργο κινείται πρός τό Περιστέρι. 
Τή νύχτα τό Αγγλικά άεροπλόνα άρχίΖουν έντονη επιτή
ρηση στις γραμμές τού ΕΛΑΣ όπό χαμηλό ύψος. Μέχρι τώ
ρα άκόμα δέν άνοιξαν πϋρ. Αντίθετα άπό σήμερα άρχισαν 
έξω άπό τήν πόλη τή δράση τους. (Σ .Σ .: Εις άνακοινωθέν 
τής Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ άνοφέρεται ότι έξω άπό τή Θήβα έπο- 
λυβολήθη φάλαγξ τού ΕΛΑΣ μέ αποτέλεσμα 2 νεκρούς καί 
6 τραυματίας. Ή άλήθεια ήταν μόνον διά τούς 6 τραυμα
τίας).

7 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Ή  II Μεραρχία δέν ένεργεί τήν έπίθεσή της έγκαιρα 
έναντίον τών στροτώνων Γουδί —  Σχολ. Χωροφυλακής καί 
έτσι χάνεται όριστικά ό αιφνιδιασμός. . . Οί συνθήκες πο
ρείας τής II Μεραρχίας τήν νύχτα 6 —  7 δέν ήταν εύνοϊ- 
κές κΓ έτσι δέν κατώρθωσαν τά τμήματά της νά φτάσουν 
έγκαιρα στή βάση εξόρμησής τους καί ή επίθεση άρχισε στις 
10 τό πρωί. Εμποδίστηκε νά προχωρήση μέ μεγάλες άπώ- 
λειες. (Σ .Σ .: Ο Γρηγοριάδης άνοφέρει, ότι ό συνταγμα
τάρχης Ιωάννης Πυριόχος έλεγε πρός τούς έλασίτες: 
“ Θά καβαλήσετε νύχτα τή μάντρα καί θά πέσετε μέσα μέ 
τό μαχαίρι ατά δόντια». Βεβαίως τίποτα άπό αύτά δέν έγι
νε. Οί Ριμινϊτες ά γ ρ υ π ν ο ΰ σ α ν  καίτά δραστικά 
πυρά τους εξόντωσαν 80 έλοσίτες (νεκρούς). * Ηταν ένα 
μάθημα πικρό. Μεταξύ τών νεκρών καί ό διοικητής τού 
ΙΙΙ/34 λοχαγός Κ. Ζούσης (Κρατερός) καί ό καπετάνιος 
τού Ι/34 Θεοχάρης Πολύχρονος, άνηψιός τού ληστοϋ καί 
κοπετάνιου τού ΕΛΑΣ Καραλίβανου. . .)

(Σ .Σ .: Ή  περιοχή Γουδί διά τής παρουσίας κυρίως τής 
ϊαχυράς III Ταξιαρχίας Γίμινι είχε καχα-χή απαγορευμένος 
χώρος διά τοίις κομμουνιοχοελαοίτας. Εις χήν έν λόγφ περιο
χήν καί εις χό Στρκτόπεδον ’Ορειβατικού Πυροβολικού, έστρχ- 
τωνίζοντο έπίοης 900 περίπου ΕΟζωνοι τών Ταγμάτων Άυφα- 
λείας ίιπδ τούς συνταγματάρχην Γιαννουδάκην καί ταγματάρ
χην πεζ. Ταλούμην. 'Ομοίως εις τήν Σχολήν Χωροφυλακής 
είχον όχυρωθή 66 αξιωματικοί καί 520 χωροφύλακες μέ 10 δ- 
πλοπολυβόλα, όπό τήν διοΕκηαιν τού συνταγματάρχου Πεζικού 
Γερακίνη Χρ. καί μέ υποδιοικητήν τδν άντ/ρχην Χωρ)κής Δου- 
κάκην. Ό  στρατηγός Τσακαλώτος, δστις παρέχει τά ώς άνω 
στοιχεία, αναφέρει έν αυνεχείφ:

« Αμα τή ένάρξει τής έηιθέοεως τών συμμοριτών 
(Σ .Σ .: ούτως άποκαλεί τούς έλοσίτας) εις τήν περιοχήν 
Γουδί, ή III Ταξιαρχία Ρίμινι, στρατωνιΖομένη εις τούς έγ· 
Υύς στρατώνας τού 34ου Συντάγματος ΠεΖικοϋ, άνέλαβεν 
αυτοβούλους ύπό τάς διαταγάς της καί τάς δύο αύτάς μο
νάδας, τάς όποιας ένίαχυσεν εις οπλισμόν (οί ΕΰΖωνοι ήσαν 
τελείως άοπλοι, διότι έφέροντο ώς κρατούμενοι) καί τούς 
άνέθεοεν αμυντικός έντολάς. Τήν πρωίαν τής 7ης Δεκεμ
βρίου, τό 7ο Σύνταγμα τού ΕΛΑΣ έκ τής περιοχής Νοσο
κομείου « Ερυθρός Σταυρός» έπετέθη κατόπιν προπαρασκευ- 
ής όλμων καί πολυβόλων έναντίον τής Σχολής, άλλ' άπε- 
κρούσθη δι εύστοχων πυρών τών ήρωίκών χωροφυλάκων. 
Δύο άκόμα ισχυροί έπιθέσεις κατά τήν διάρκειαν τής ήμέ- 
ρας άπεκρούσθησαν έπίοης μέ αιματηρός άπωλείας, αί ό
ποιοι ήνάγκασαν τούς έλασίτας νά συμπτυχθοϋν πρός τάς 
βάσεις των τού « Ερυθρού Σταυρού». Τήν πρωίαν τής 10ης 
Δεκεμβρίου νέα έπίθεσις έξεδηλώθη ύπό δύο ταγ/ρχας τού 
ΕΛΑΣ έναντίον τής Σχολής, ήτις άρχικώς έσημείωσε σχε
τικήν επιτυχίαν, καθ όσον προωθημένα τμήματα έφθαοαν 
μέχρι τού μανδροτοίχου τής Σχολής, πλήν όμως διά τής 
ήρωίκής άντιστάσεως τών άνδρών καί τής σοβαρός ύποστη- 
ρίξεως διά πυρών "Ολμων καί Πολυβόλων ύπό τής Ταξιαρ

χίας Ρίμινι, οί έλασίτες συνεπτύχθησαν μέ οοβαρωτότσς 
άπωλείας, μή άποπειρύθέντες τού λοιπού νέσν σοβαρόν 
ένόχλησιν». (αύτ. σ. 105).

’Επανερχόμενα είς τό «Ημερολόγιου τού ΕΛΑΣ» (ήμερ. 
7.12.1944).

Στή Βάθη τά τμήματα τής 2ος Ταξιαρχίας (άθηναϊκής) 
κατέλαβαν τόν Σάν - Ριβάλ, ξενοδοχείο όργονωμένο άπό 
τήν άντίδραση.

Τις άπογευματινές ώρες τά τμήματά μας ατού Μακρυ- 
γιάννη άνογκάστηκαν νά χολορώσουν τήν περίσφιξη, ύστερα 
άπό σφοδρά πυρά τών "Αγγλων άπό τήν Ακρόπολη.

8 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Ή άντίσταση τού Μακρυγιάννη παρατείνει έκεϊ τόν 
άγώνα, ύποχρεώνει τό Σ. Στρατού νά ένισχύση τις επιτι
θέμενες δυνάμεις μ' ένα Τάγμα άπό τό 6ο Σύνταγμα Κό
ρινθου, ένα λόχο ακόμη, μισό λόχο πολυβόλων καί τά πυρά 
δ ύ ο  π υ ρ ο β ό λ ω ν  τών 75, διατάσσει δέ έπίθεοη 
γιά τό πρωί στις 5 τής 9.12.44 (Α,Π. 133).

9 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Ή Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ μετά τήν διαμόρφωση τής νέας κα
τάστασης στό Γουδί καί έως δτου φθάσουν καινούργιες ενι
σχύσεις παίρνει άπάφαση (Α.Π. 130): Τό Α'  Σώμα Στρα
τού νά έξακολουθήση τήν εκκαθαριστική του δράση στήν 
Αθήνα, πέρνοντας στις διαταγές του καί τήν II Μεραρχία, 

ή όποια θά εξακολουθεί τήν περίσφυξη στό Γουδί, καί θά 
πρσσέχη γιά νό έμποδίση κάθε άπάπειρα άποβάσεως άπό 
τά Α. Παράλια τής Αττικής. Ή XII Ιη θά έξασφαλίση τό 
δεξιό τής Αθήνας άπογορεύουσα κάθε άπόπειρα άπόβασης 
άπό τά Δ. παράλια καί θά συνέχιση τόν άγώνα της στό 
Ν. Φάληρο - Πειραιά, παίρνοντας στις διαταγές της καί τό 
6ο Σύνταγμα τού Πειραιώς. Επίσης μέ Γενική Διαταγή 
της (Α.Π. 132) γνωστοποιεί σ' όλες τις μονάδες τού ΕΛΑΣ, 
ότι μετά τήν όριστική έπιθετική στάση τών Βρεττανών, βρι
σκότανε ό ΕΛΑΣ σέ έμπόλεμο κατάσταση. Τό Α ' Σ.Σ. ύ
στερα άπό τή διαταγή αύτή τής Κ.Ε., έντείνει τόν άγώνα 
του καί διατάσσει τήν ΙΙα Ταξιαρχία (Α.Π. 137) νό έκπορ- 
θήση τήν Σχολήν Εύελπίδων, πού όπό τήν άρχή τού άγώνα 
ύποστηρίΖουν μέσα κλεισμένοι διάφοροι άντιδραστικοί καί 
"Αγγλοι. Θέτει γιά τήν έπιχείρηση αύτή στή διάθεση τής 
Ταξιαρχίας καί τό Τάγμα Πειραιώς. . .

10 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Ή έπίθεοη τών τμημάτων μέσα στήν Αθήνα συνεχί
ζεται. Στή Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ύστερα άπό έπίθεοη, κο 
ταλαμβάνονται τό Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο καί δύο πο
λυκατοικίες μπροστά του, ποϋχουν οχυρώσει οί αντιδρα
στικοί. Τήν νύχτα 10 πρός 11, τμήματα τού 4ου Συντά
γματος, κατέλαβον κοντά στήν Ομόνοια τήν Πολυκλινική 
(οδός Σωκράτους - Πειραιώς) καί έλέγχουν έτσι τήν Ο
μόνοια άπό τήν γωνία αύτή. Επίσης κοτελήφθη τμήμα τής 
οδού Ιωνος — Σωκράτους —  Αγίου Κωνσταντίνου. Απ' τό 
Ταχυδρομείο πού ώχύρωσε ό έχθρός, βάλλει μέ σφοδοά 
πυρά. Στόν κίνδυνο μή χάσουν τήν Ομόνοια, οί "Αγγλοι 
τήν κλείνουν μέ συρματόπλεγμα. "Αλλα τμήματα στήν Νεά
πολη, προωθούνται μέχρι τό Χημείο καί έλέγχουν τήν όδό 
Σόλωνος, όπου ό έχθρός έχει έγκαταστήσει ίσγυοές αντι
στάσεις. Η έπίθεοη πού έγινε στή Σχολή Εύελπίδων, έσφι
ξε άκόμη περισσότεοο τόν κλοιό γύρω της. Ό  βχθπός 
χρησιμοποιεί τά πυροβολεία πού είχαν χτίσει στήν κατοχή 
οί Ιταλοί σ' όλες τις γωνίες της. . . Τό Τάγμα τής II Με
ραρχίας πού διατάχθηκε νά μπή στήν Καισαριανή όπό τόν 
Υμηττό, δέν κατόρθωσε άκόμα νά μπή. . .

. . . Τό Α ' Σ.Σ. διατάσσει (Α.Π. 144): Η I Ταξιαρ
χία νό συνέχιση τήν έπίθεσή της σ τού Μακρυγιάννη καί νά 
είσβάλη στήν Πλάκα. 'Επίσης νά φράξη τήν διάβαση ποός 
τήν Ακρόπολι. Η II Ταξιαρχία νά συνέχιση τήν έπίθεσή 
της γιά τήν κατάληψη τής Σχολής Εύελπίδων καί νό διει
σδύει συνεχώς, ώστε νά έπιτύχη τελικώς στό κέντρο τής 
πόλης άπό Θησείο — Ψυρρή— Βάθη καί Νεάπολη. Ο εχθοός 
συγκεντρώνει δυνάμεις στήν περιοχή Φάληρο —  Μοσχάτο.

(Συνεχίζεται)
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
I. Γ Ι Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  

Α σ τ υ ν ό μ ο υ  Β'

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

11. ΔΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ 
ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΕΩΣ

Ούδείς αμφιβάλλει, ότι οί κατακτήσεις τής γυναικός 
εις τήν σύγχρονον κοινωνίαν ύπήρΕαν μεγάλοι. Τό πρό
βλημα όμως είνοι, έάν καί καττά πόσον αί κατακτήσεις αύ- 
ται άντοποκρίνοντοι εις τή φόσιν τής γυναικός καί άν δυ
νατοί αϋτη νά άντοπσκριθή εις τάς πολλοπλός υποχρεώσεις 
τάς όποιας καθημερινώς παρουσιάζει ή ζωή, διότι ή γυναίκα 
παρ' όλην τήν μεγίστην προπαγανδιστικήν βιβλιογραφίαν καί 
τήν χειροφέτησίν της, είνοι γεγονός, ότι δέν έπέτυχεν ά- 
ξιόλογα πράγματα, μέ άποτέλεσμα όχι μόνον νά μή έπιτύ- 
χη τό ποθούμενον, άλλά νά πορουσιάση, έν πολλοϊς, άντί- 
θετο άποτελέαματα.

Αί νέοι συνθήκαι ζωής κοί διοβιώσεως καί τό σύνο- 
λον τών κοινωνικών καί οικογενειακών υποχρεώσεων, ή 
τεράστιο κατά τά τελευταία έτη τεχνική πρόοδος, ό μεγά
λος άριθμός τών γυναικών καί ή μετανάστευσις τών άνδρών, 
υπήρξαν τά κύρια αίτια εις τήν έξοδον τής γυναικός έκ 
τοϋ οίκου πρός άνσζήτησιν έργασίας, μέ άποτέλεσμα, άφ' 
ένός μέν, νά έπιτευχθή οικονομική ένίσχυσις αυτών, άφ' 
έτέρου δέ, έπέφερε τήν χαλάρωσιν, άν όχι διάλυσιν, τής 
οικογένειας κοί τής μορφώσεως κοί διαπαιδαγωγήσεως τών 
τέκνων.

Διότι άν έξοιρέσωμεν ώριομένα έπαγγέλματα, εις τά 
άποϊα ή γυναίκα, ώς έκ τής φόσεως της, δύναται νά προσ- 
φέρη κοινωνικόν έργον, ή άπομάκρυνσις έκ τής οικογέ
νειας έπέφερε δυσάρεστα όποτελέσματα.

Διότι έντός τής οίκογενείος ή γυναίκα διαδραματίζει τόν 
σπουδαιότερον καί σσβαρότερον κοινωνικόν αυτής ρόλον, 
ό όποιος δέν περιορίζεται μόνον εις τήν έννεάμηνον κύη- 
σιν καί τόν τοκετόν, άλλά προχωρεί πέραν αύτοϋ καί εις τήν 
άνατροφήν τών τέκνων, ή δέ άνάθεσις αυτών εις όμόρφω- 
τον, κατά κανόνα, οικιακήν βοηθόν ή εις τούς βρεφικούς 
σταθμούς δέν έχει άλλο άποτέλεσμα, παρά τήν άπομάκρυν- 
σιν τοϋ ποιδιοϋ έκ τής οικογένειας καί τήν δημιουργίαν 
ψυχρότητος, ή όποια δημιουργεϊτοι έκ τής ήθελημένης τοι- 
ούτης έγκατολείψεως. Οϋτω, λοιπόν, ή παρουσία μερίδος 
διεφθαρμένης νεολαίας καί άνωμάλου οφείλεται εις τό οιγι 
πολλά ποιδιά έστερήθησον τής μητρικής στοργής, διότι ή 
μητέρα καθορίζει τήν τύχην τοΰ παιδιού καί τό μέλλον αύ- 
τοΰ. Καί είναι άληθές ότι ή γυναίκα, παρά τήν χειραφέτη- 
σίν της, δέν άπέκτησε δυναμικότητα, έκτός τού τομέως τής 
κοινωνικής δροστηριάτητος, άποχωριζομένη δέ τοϋ τέκνου 
της δέν έκπληροϊ τό σπουδαιότερον πρός τήν ζωήν καθήκον 
της.

Κατά τόν καθηγητήν τής ψυχιατρικής κ. Κωνσταντι- 
νίδην, «πρωτεύουσα ψυχική λειτουργία τού άνδρός είναι ή 
διανόησις, ό λόγος, εις δέ τήν γυνοϊκα είναι τό θυμικόν, 
ή συνοισθημστικότης. Ό  λόγος τού άνδρός έκφράζεται ώς 
κλίσις καί διανοητική σχέσις αύτοΰ πρός τήν παντός είδους 
πραγματικότητα κυρίως τήν άψογον, διό ή έπίδοσις αύτοΰ 
εις τάς έπιστήμος. Ή σχέσις τής γυναικός πρός τήν πρα
γματικότητα είναι σχέσις συναισθηματική καί έκδηλοΰται 
ύπό τήν έννοιαν τής άγάπης πρός αύτήν. Δύνανται βεβαίως 
παρά τήν διοφοράν ή όποια ύφίσταται μεταξύ άνδρός καί 
γυναικός νά έπιτελέσουν άμφότεροι τό αύτό έργον, άλλά 
διάφορος θά είνοι ή άπόδοσις. Ή βαρεία π.χ. μυϊκή έργα- 
σία μή πρσσιδιάζουσα εις τήν ύφήν τού μυϊκού συστήματος

τής γυναικός δύναται νά έκτελεοθή παρ' αύτής, δέν έχει 
όμως τήν αύτή άπόδοαιν.

Επίσης ή γυναίκα άνδροποιουμένη άπώθησεν εις τό 
άσυνείδητον τά ούσιοσπκά γυνοικεϊα στοιχεία καί έφερεν 
εις τήν επιφάνειαν τά άουνείδητα μειονεκτικά άνδρικά.

Επαγγέλματα άπαιτοϋντα μυϊκήν έργασίαν, τεχνικός 
ικανότητας μέ τούς συναφείς αυτοματισμούς άπάδουν πρός 
τήν γυναικείαν φύσιν.

Καθίσταται τούτο προφανές έάν λάβπ ύπ' όψιν καί έξε- 
τάση τά έκ τής χειραφετήσεως προκύπτοντα δυσμενή έπα- 
κόλουθα εις τήν ίδιον κοί τά άτομα τά έξ αύτής έξαρτώ- 
μενα. Ούτω πως κρινομένη ή χειραφέτησις τής γυναικός 
εις τήν σύγχρονον κοινωνίαν, ώς κατάκτησις αύτής παρου
σιάζει μίαν δυσμενή πλευράν διότι έχουν προκύψει έξ αύ
τής πλεϊστα όσα ζητήματα π.χ. ύγείας αύτής τής ιδίας, 
οικογενειακά, συζυγικά, άνατροφής τέκνων, γενετήσια, κοι
νωνικά. Εκείνο όμως τό όποιον δέον νά κατανοηθή είναι 
ότι όσα λέγονται δέν άποτελούν άρνησιν τής άναδείξεως τής 
γυναικός εις άνώτερον έπίπεδον έξελίξεως καί δραστη- 
ριότητος, άλλά ύπόδειξιν πρός τήν ορθήν έξέλιξιν αύτής 
καί πρό παντός μή άπεμπολήσεως τού θεμελιώδους έργου 
καί τής άποσταλής ήτις άπστελεϊ μίαν τών βασικών μορφών 
τής ύπάρξεως αυτής».

Βεβαίως είναι άποραίτητος ή ήθική καί πνευματική 
άνύψωσις τής γυναικός, ούχί όμως καί ή παρανόηοις τών 
κοθηκόντων καί ύποχρεώσεων αύτής, ούτως ώστε νά πα- 
ροσύρωνται εις πράξεις, οί όποίαι άποδεικνύουν ηθικήν 
έξοθλίωσιν καί πνευματικήν κατάπτωσιν πορά τήν άντίθε- 
τον γνώμην. Τούτο άποδεικνύουν ώρισμέναι πράξεις αί ό
ποιοι ούδόλως τιμούν τήν γυναικείαν αξιοπρέπειαν, καθ' ό
σον παρουσιάζεται τό φαινόμενον νά ένεργούν προσφάτωά 
εις Αμερικήν διαδήλωσιν ύπέρ τών δικαιωμάτων των καί 
νά πραγματοποιούν δημοσίως άνοισχύντους πράξεις, ώς τήν 
έξαγωγήν καί έπίδειξιν τών έοωρούχων των, εις ένδειξιν 
άπελευθερώσεως.

Ωσαύτως προσφάτως εις Αγγλίαν έπραγματοποιήθη 
διαδήλωοις γυναικών φερουσών πανώ, έπί τών όποιων ά- 
νεγράφετο ή φράσις «ΚΑΤΩ Ο ΓΑΜΟΣ». Επίσης ή μετά 
πάθους καί μένους άνδρική άμφίεσις, ή εξοργιστική έπίδει- 
ξις άποκρύφων μερών τοϋ σώματος (τόπλες - μίνι) καί ή 
προκλητική χρήοις τού σιγαρέττου καί τών ναρκωτικών, 
έχει ώς οκοπόν περισσότερον τήν καταπάτηοιν τοΰ άνδρι- 
κού κατεστημένου καί ούχί τήν έννοιαν τής άπελευθερώ
σεως, άποδεικνύει δέ τήν ήθικήν καί πνευματικήν έξαθλίω- 
σιν καί παρακμήν.

Σήμερον παρατηρείτοι εις τάς Εύρωπαϊκάς καί είδι- 
κώς εις τάς θεωρουμένας ώς προηγμένος χώρας τό πανσε
ξουαλικόν πρόβλημα, διά τού όποιου ή γυναίκα προσπαθεί, 
κατά ένα τρόπον, νά δικάιολογήση τήν άπελευθέρωσίν της.

Πολλοί γυναίκες τής εποχής μας, αί όποίαι έχουν έπι- 
βληθή εις τούς άνδρός των, έλευθέρως άσκοΰν πολυγαμίαν, 
διαπράττουσοι ιμοιχείαν καί έν πολλοϊς έν γνώσει τών άν
δρών των διά τής νέας μορφής σεξουαλικών σχέσεων σί 
όποίαι έχουν καθιερωθή εις τάς λεγομένας άνεπτυγμένας 
χώρος διά τής άντολλαγής τών συζύγων. Κατ' αύτόν τόν 
τρόπον, ή γυναίκα σήμερον, άφοΰ μορφωθή, γκρεμίζει ώ- 
ρισμένας βοσικάς ήθικάς άρχάς, οί όποίαι συγκροτούν τήν 
οικογένειαν καί τόν γάμον, περιφερόμενοι έλεύθεραι εις 
τούς κοσμικούς κύκλους καί άλλάσσουν τούς έραστάς κα
τά τρόπον θίγοντα τόν πολιτισμόν.

Τό σεξουαλικόν αύτό κίνημα, «φρούτο» τής έποχής
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μας, έπέτυχεν όπολύτως, τη συμμετοχή καί άνοχή δυστυ
χώς τών άνδρών. Ό  Δόκτορ SIMON αναφέρει, ότι ή κατά 
τά τελευτοϊα έτη πανσεξουαλική τάσις διά τής άνταλλαγής 
συΖύγων είναι πράξις απαράδεκτος καί αντίθετος πρός τήν 
χριστιανικήν ήθικήν καί τήν ήθικήν όλων τών γνωστών θρη
σκειών τοϋ κόσμου, ό δέ ίεροκήρυξ Μίλλο Γκράχαμ τών 
Η.Π.Α. ύποστηρι'Ζει σχεττικώς μέ τήν πσνσεξουσλική έπανά- 
στασιν, ότι πολλοί νέοι τής Αμερικής έχουν φθάσει εις τοι- 
αύτην ήθικήν κατόπτωσιν, ή όποια δέν έχει τό προηγούμε- 
νον εις τήν ιστορίαν καί αποτελεί τήν μεγαλυτέρον άπείτ 
λήν καί τής Δημοκρατίας τής Αμερικής. Αλλά έκτος τών 
άναφερθένττων άνωτέρω, ή γυναίκα τής σήμερον συνεχώς, 
οΰχί όμως λελογισμένως, προσπαθεί νά Ζή καί νά συμπερι- 
φέρεται ώς όνδρας, όπωθοϋσα οϋτω τήν γυναικότητά της, 
μέ όποτέλεσμα νά παρασύρωντται καί πολλαί έκ μιμήσεως 
καί μόνον. Κατ αυτόν τόν τρόπον, ή γυναίκα δέν ήμηοροϋ- 
μεν άδοσανίστως νά ύποστηρίξωμεν, ότι έπέτυχε πολλά 
πράγματα1, διότι αί τάσεις αύταί καί ό μιμητισμός αυτών 
έδημιούργησαν ώρισμένους τύπους γυναικών, αί όποίαι όχι 
μόνον δέν είναι έλεύθεραι όλλά τουναντίον ύπέστησαν πε
ρισσότερον άπό κάθε άλλην φοράν τήν έπιρροήν ή έκμετόλ- 
λευσιν τών άνδρών καί τήν έξάρτησιν έξ αυτών, έστω καί 
αν δέν καταλαβαίνουν τούτο, όπως ό τύπος τής έλευθέρας 
γυναικός, ή όποια ένόμισε κοί έπίστευσεν ότι έλευθερία 
σημαίνει, ότι μπορεί νά κάνη ό,τι θέλει. Τούτο όμως άπέβη 
μοιραϊον, διότι έπέφερεν εις αυτήν τήν τελείαν όπογύμνω- 
σιν, μέ όμεοον έπακόλουθον τό αίσθημα τής ένοχής, ό τύ
πος τής ωραίας, τής καλλονής κατά τά πρότυπα τού κινη
ματογράφου, μέ όποτέλεσμα καί αυτή νά ύπαδουλωθή εις 
τήν άνδρικήν έκμετάλλευσιν καί κοινωνικήν έπιβολήν, ώς 
καί ό τύπος τής διανοουμένης, ή όποια πλήν έλαχίστων καί 
μόνον έξαιρέσεων, δέν κατόρθωσε νά έπιτύχη τήν όλοκλή-

ρωσίν της, τούς σκοπούς της καί τάς επιθυμίας της.
Ή έξέλιξις τής γυναικός πρέπει νά γίνεται λελαγισμέ- 

νως, διότι δέν πρέπει νά λησμονή τόν μεγάλον προορισμόν, 
τής ουΖύγου καί μητρός, χωρίς νά χάση βεβαίως τήν γοη
τείαν της κοί τήν χόριν της. Τόσον ό όνδρας όσον κοί ή 
γυναίκα αποτελούν θεία δημιουργήματα, έχοντα τάς αύτάς 
ύποχρεώσεις καί δικαιώματα εις τήν Ζωήν, μέ διαφορετι
κήν όμως έκοστος αποστολήν. Οϋτω, λοιπόν, ή έργαοία τού 
όνδρός, ώς έπαγγελματίου, τεχνικού κοί καλού πατρός, καί 
ή έργαοία τής γυνοικός, ώς καλής καί άξισπρεποϋς συζύ
γου καί μητρός, είναι συνδεδεμένη μέ τήν φύσιν τούτων 
κοί συνάδουν πρός τό φύλον έκαστου.

Ή μανία μερικών γυναικών νά Ζητούν έπιμόνως τόν 
έκτος τής φύσεως των έξανδρισμόν, νά ένδύωντοι άνδρι- 
κώς, νά KonviZouv, νομίΖουσαι ότι κατ' αύτόν τόν τρόπον 
καθίστανται ϊοαι πρός τούς όνδρας, δέν βαοίΖεται έπί στα
θερών βάσεων κοί φέρει Ζημίαν εις αύτάς τάς ίδιος. Ή 
γυναίκα δέν είναι άνδρος, ούτε μπορεί νά πλησιόση αύτόν, 
όσον καί όν τόν μιμήται, καί πρέπει νά γνωρίση ότι κατ' 
αύτόν τόν τρόπον τίποτε άλλο δέν έπιτυγχόνει άπό τό νά 
άπομακρύνη τόν άνδρα, διότι όπως άηδιόΖη τόν θηλυπρεπή 
όνδρα οϋτω κοί ό όνδρας άηδιάΖει κοί άπομακρύνεται άπό 
τήν γυναίκα ή όποια δέν έχει τήν όποιτουμένην λεπτότητα, 
σεμνότητα, συστολήν καί καλούς τρόπους συμπεριφοράς.

Καί έν κατακλείδι, ή γυνοίκο δέν πρέπει νά λησμονή, 
ότι αύτή καί μόνον είναι ή βάσις τής οικογενειακής ευτυ
χίας καί τούτο περικλείει δι' ούτήν τό πλέον σοβαρόν κοί 
έπιβαλλάμενον καθήκον, μένουσα πιστή εις τήν θειον καί 
ίεράν άποσταλήν της καί τά καθήκοντά της, οικογενειακά 
καί κοινωνικά, θά έκπληρώνη τό μεγολύτερον καθήκον εις 
τήν Ζωήν.

Αί κατακτήσεις τής γυναικός είς τήν σύγχρονον κοινωνίαν υπήρξαν τεράστιαι. Τό πρόβλημα δμως είναι έάν 
καί κατά πόσον αδται άνταποκρίνωνται είς τήν φύσιν τής γυναικός.
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Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α
Δ Ι Α Τ Α Γ Η

ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ 
κ. Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ  Γ Κ Ι Κ Α
ΕΠΙ ΤΗ Α Ν Α Λ Η Ψ Ε Ι  
ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

Π Ρ Ο Ε
"Απαντας τούς ’Αξιωματικούς, 'Υπαλλή

λους καί κατώτερα όργανα τών Σωμά
των ’Ασφαλείας, τοΰ Πυροσβεστικού 
Σώματος καί τής ’Αγροφυλακής.

Μετέχων τής πολιτικής Κυβερνήσεως, 
ήτις ύπό τόν δεδοκιμασμένον ηγέτην 
κ. Κωνσταντίνον Καραμανλήν έπωμίσθη 
τάς εύθύνας διακυβερνήσεως τής Χώρας, 
έσχον τήν τιμήν νά άναλάβω τά καθή
κοντα τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.

Γνωρίζω τάς δυσχερείας τάς όποιας 
έμφανίζει ό ζωτικός τομεύς τής δημοσίας 
τάξεως καί άσφαλείας, δυσχερείας ηυξη- 
μένας σήμερον, ότε καλούμεθα νά άπο- 
καταστήσωμεν καί έξασφαλίσωμεν πολι
τικήν όμαλότητα καί δημοκρατικής έλευ- 
θερίας άνευ διαταραχής τής έννόμου τά
ξεως. Πιστεύω, όμως, ότι ή μακρά σας 
πείρα, ή άφοσίωσίς σας εις τό καθήκον, 
ή ίστορία σας είς Έθνικούο άν<ηνας καί 
ή έγνωσμένη φιλοπατρία σας άποτελοΰν 
μίαν έγγύησιν, ότι θά άνταποκριθήτε 
είς τό δύσκολον έργον σας.

Σας καλώ σήμερον, ότε τό "Εθνος δια
νύει κρίσιμον περίοδον τοΰ βίου του, 
νά άρθήτε όλοι είς τό ύψος τών περι
στάσεων καί άναλογιζόμενοι τήν βαρύ
τητα τών ευθυνών σας νά προσφέρητε 
τό σύνολον τών δυνάμεών σας πρός

πραγμάτωσιν τών σκοπών τούς όποιους 
ή Πολιτεία, ύπό τήν σημερινήν πολιτι
κήν της ήγεσίαν, έπιδιώκει.

’Οφείλετε νά θέσητε ώς πρωταρχικόν 
στόχον τήν έθνικήν ένότητα καί νά δια- 
φυλάξητε ώς κόρην όφθαλμοΰ τήν έννο- 
μον τάξιν.

"Εχετε χρέος νά έπιδεικνύητε άμέρι- 
στον τό ένδιαφέρον σας πρός τούς πο- 
λίτας, νά έξυπηρετήτε αύτούς, νά έπι- 
διώκητε τήν συνεργασίαν των, νά άπο- 
φεύγητε πάσαν άνισον μεταχείρισιν καί, 
γενικώς, διά τής όλης δράσεώς σας νά 
έδραιώσητε τήν πεποίθησιν, ότι είσθε 
ύπηρέται τοΰ Νόμου καί προστάται τών 
πολιτών.

Είς τήν δραστηριότητά σας ταύτην θά 
εύρητε ένθερμον συμπαραστάτην καί έμέ 
καί τήν Κυβέρνησιν, τής όποιας έπι- 
δίωξις είς τόν τομέα τοΰ ύπ’ έμέ Υ πουρ
γείου είναι ή έξασφάλισις τής έννόμου 
τάξεως καί ή δημιουργία συνθηκών 
πραγματικοΰ Κράτους δικαίου.

Μέ τάς σκέψεις ταύτας καί τήν δια- 
βεβαίωσιν, ότι θά άναλώσω όλας μου 
τάς δυνάμεις διά τό καλόν τής Πατρίδος 
καί τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, άπευθύνω είς όλους σας θερμόν 
χαιρετισμόν.

Ό  'Υπουργός 
ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Η Π Α Ν Α Γ Ι Α  ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑ - ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΙΣ - ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΤΡΙ Α ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τού κ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΡΙΝΑΙΟΥ

0 βαθύτατα χριστιανικός, έλληνι
κάς κόσμος γιορτάζει τήν σεπτή 

καί αγιασμένη γιορτή τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου, μέ σεβασμό καί μέ τα
πεινή άγάιπη, μέ χαρμολύπη καί ά
κρα κατάνυξη. 'Η βασανισμένη Μάν
να πού ήπιε τόν πικρότερο πόνο, κυ- 
τώντας τόν μονογενή της μέ τά καρ- 
φ'.ά του Σταυρού, εισακούει τήν δέη
ση, βαλσαμώνει τήν λύπη, συγχωρεΐ 
τό αμάρτημα, γλυκαίνει τήν πίκρα, 
στεγνώνει τά δάκρυα. Σ’ δλη τήν η
πειρωτική καί νησιωτική Ελλάδα, 
λατρεύουν τήν Πλατυτέρα των Ουρα
νών σ’ έπιβλητικοΰς ναούς, μοναστή
ρια, ξωκλήσια, κυττάζουν μέ ταπει
νό σεβασμό καί άγάπη τήν λυπημένη 
μορφή της, «περιβεβλημένη» μέ Ακτι
νοβολία καί δόξα. Τήν άποκαλοΰν 
καί τήν στολίζουν μέ ζεστά, τρυφε
ρά ποιητικά τοπωνύμια καί λογής 
έγκωμιαστικά όνάματα.

Ή  Θεοτόκος είναι Ελεούσα καί 
Δέσποινα, Φανερωμένα; καί ΙΙαμμα- 
κάριστος, Δεομένη καί Φοβερή Προ
στασία, Μεγαλόχαρη καί Γοργοεπή-

κοος, Καταφυγή καί Τπέρμαχος, Ό- 
δηγήτρια καί Ά γ. Σκέπη. Παντάνασ- 
σα καί Άμόλυντη. Οί θησαυροί τής 
τρυφερής ευσπλαχνίας της κ’ οί πη
γές τού Ελέους της είναι Ανεξάντλη
τοι, ή υδρία τής, προσφοράς της είναι 
Ακένωτη, ή λυτρωτική παρουσία της 
σέ ώρα. κινδύνου, Απειλής, ψυχικής 
δοκιμασίας, τραγικού Αδιεξόδου, Αδι
άκοπη .

Οί πονεμένοι καί καταφρονεμένοι, 
οί Αδικημένοι καί Ανέλπιδοι, σ' αύτήν 
καταφεύγουν καί σ’ αύτήν έμπιστεύ- 
ονται τά μυστικά των, Αφού ή Γρη- 
γοροΰσα Παρθένος είναι ή έλπίδα 
των Απελπισμένων, ή παρηγοριά των 
χαροκαμένων, ή κρυφή προσδοκία 
τών πικραμμένων. τό πρωινό φώς 
τών Αγρυπνιαμένων, τό ραβδί τών 
τυφλών ή άγκυρα τών θαλασσοδαρ
μένων. ή μάννα τών ορφανών.

ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ
ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

Ή  Ακολουθία τού Ακαθίστου "Υ
μνου, έξαντλεΐ τόν έμπνευσμένο ψαλ-

μό της γιά νά συνθέτει τήν ύμνητική 
χορωδία τών 24 Χαιρετισμών κοντα
κίων της. Τήν Αποκαλεΐ «βλαστού Α- 
μαράντου κλήμα», «χορηγόν θεϊκής 
εύφροσύνης», «κλειδί τής Χριστού 
βασιλείας», «χρυσοπλοκώτατον πύρ
γον», «ΔωδεκΑτειχον ΙΙόλιν». Ή  ύ- 
μνωδία τής Εκκλησίας μας είναι μυ
στικό περιβόλι μέ λογής, μυρίπνοα 
άνθη. Τά πιό μυροβόλα είναι Αφιε
ρωμένα στήν Παναγιά τού ’Ελέους 
καί ΟΙκτιρμών.

"Ολος ό κόσμος θλίβεται μαζί της, 
κι’ δλος ό κόσμος Αναγαλλιάζει μαζί 
της σέ χαρά καί σέ πόνο. Ό  κατανυ- 
κτικός ψαλμός υψώνεται μέ τήν με
θυστική εύωδία τού λιβανωτού σέ δο
ξαστικόν αίνο, μεγαλυνάρι καί βυζαν
τινό κεκραγάριο, πρός τήν Ανεξάν
τλητη Χάρι της. Σ οφοι καί άσοφοι, 
βασιλιάδες καί άπλοι άνθρωποι τού 
λαού, γυναίκες καί παιδιά καί γέρον
τες Απευθύνουν μέ γονυκλισία καί ά
κρα ταπείνωση τήν δεητική προσευ
χή των. καί τήν θερμή των παράκλη
ση, σ’ Αύτήν πού ξέρει Από πόνο καί
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κατέχει τήν πικρότατη γεύση τής λύ
πης. Χρυσοκαντήλια καί πολύτιμα 
τάματα εόλαβών χριστιανών Αστρά
φτουν κι’ Αντιφεγγίζουν στό τέμπλο 
όπου τό σεπτό ιστορημένο· εικόνισμα 
μέ τον μονογενή στήν Αγκάλη. *0 
Ψαλμωδός την έγκωμιάζει.

«Έηί σοί Χαίρει, Κεχαριτωμένη, πα- 
σα ή κτίοις
Αγγέλων τό σύστημα, καί ανθρώπων 

τό γένορ, ηγιασμένε Ναέ 
καί παράδεισε λογικέ, παρθενικό καύ
χημα, έΕ ής Θεός έσαρκώθη καί 
παιδίον γέγονε, ό πρό αιώνων ύπαρ
χων Θεός ημών. .

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ Σ ΘΡΥΛΟΣ

Μόλις έγειρε στήν κλίνη της, γε- 
ρόντισσα πια ή Θεοτόκος, προετοιμα
σμένη νά παραδώση τό πνεύμα καί 
τήν πανάμωμη ψυχή της στόν Κύριον, 
Αφηγεΐται δ Αρχαίος χριστιανικός 
θρύλος, συνεκεντρώθησαν έκ περάτων 
τής Γής, ΕύαγγελισταΙ καί Απόστο
λοι, προφήτες καί "Αγιοι νά παρα- 
σταθούν στή θανή της. Κι’ Ικεΐ στήν 
Γεθσημανή, πού δλοφύροντο πνιγμέ
νοι στά δάκρυα, κατέβηκε σαν χρυσο- 
νεφέλη Από τήν βασιλεία τών Ούρα- 
νών, ό Μονογενής της, γιά νά δεχθή 
καί νά δδηγήση στήν αιώνια μακα
ριότητα, τήν καθαγιασμένη ψυχή της. 
Ή  έτοιμοθάνατη Μάννα γερόντισσα 
τού είπε: «Στά χέιρα σου Παιδί μου 
Αφήνω τό πνεύμα μου. Δέξου έκείνη 
πού φύλαξες άγνή μέ τήν γέννησή 
σου. Πάρε με κοντά σου γιά νά βρί- 
σκωμαι έκει δπου είσαι κι’ έσύ». Ό  
Ναζωραίος, Χριστός τής είπε: «"Ελα 
εύλογημένη μου Μάννα, έσύ ή καλή 
1ν γυναιξί, Ανάστα, έλα κοντά μου, 
δτι δ χειμώνας παρήλθε καί δ καιρός 
τής Υπαπαντής καί τών Εύαγγελι- 
σμών έφθασε».

Καί σάν Ακούσε τήν Ιπιθυμία τού 
Γιού της, ή Άχραντη καί "Ασπιλη, 
δπως λέγει στό έγκωμιαστικό δεύτε
ρο λόγο του, στήν Κοίμηση τής Θεο
τόκου, δ μέγας έκκλησι αστικός ρήτο
ρας 'Ιωάννης Δαμασκηνός, παρέδω
σε τό πνεύμα της στά χέρια τού Μεσ- 
σία. Κι’ έκεί στό χωριό τής Γεθσημα-

νή Ανάμεσα στ' Αναφυλλητά τών Α 
γίων καί ’Αποστόλων ,μέ χαμηλσφώ- 
νους έξοδίους ψαλμούς καί δεήσεις, 
τό πάναγκο σώμα κατετέθη σέ μνη- 
μεΐον Απ’ δπου τήν τρίτη ήμέρα θά 
υψωνόταν στήν ουράνια βασιλεία. 
Τήν τελευταία ήμέρα κατέφθασε 
στήν Γεθσημανή, συλλογισμένος, πι
κρός καί κατάκοπος, δ ’Απόστολος 
πού έλειπε, δ Θωμάς, γιά νά προσκύ
νηση τό θεοδόχο λείψανο. "Ανοιξαν 
τήν λάρνακα. Τό ενταφιασμένο σώμα 
δέν ήτο πλέον είς τό κενόν μνημεΐον. 
Τά έντάφια δθόνια πού Ανάδιναν με
θυστικήν εύωδίαν ήσαν σκορπισμένα 
στό λαξεμένο μνήμα. Γεμάτοι Από 
θαυμασμό καί κατάπληξη, οί έκ πε
ράτων Εύαγγελισταί καί ’Απόστολοι, 
είπανε δτι δ Κύριος έτίμησε τό σκή
νωμα μέ Ούράνια Δικαίωση κι έτα
ξε τήν θεοδόχο γερόντισσα στόν ύ- 
πέρτατο θρόνο τής ’Αρχιερατικής δια
κονίας του μέ χορικό καί φρουρά τήν 
στρατιά τών Αοράτων πνευμάτων καί 
σκεπή τήν χερουβική Αγρυπνία τών 
’Αγγέλων του. Κ’ ήτανε μεταξύ τών 
δλοφυρωμένων καί δ τιμώμενος ’Α
πόστολος Τιμόθεος, δ πρώτος έπίσκο- 
πος τής ’Εφέσου καί δ πρώτος Όμο- 
δλοφυρομένων καί δ τιμώμενος ’Α
ρεοπαγίτης πού βεβαίωσαν τόν δύσπι
στο καί Αργοπορημένο Θωμά γιά τήν 
ουράνια μετάβαση τής Θεοτόκου.

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΑ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ

Οί πιό ξακουστές θαυματουργές 
Παναγίες, Ιστορημένες σέ βυζαντινά 
καί μεταγενέστερα εικονίσματα είναι 
οί 3 πού έζωγράφισε, σύμφωνα μέ 
τήν Αρχαία παράδοση, δ Εύαγγελι- 
στής )ιατρός καί ζωγράφος Λουκάς 
τήν έποχή Ακόμα πού βρισκότανε στήν 
έπίγεια ζωή ή Θεοτόκος, ήγουν με
ταξύ 60—70 μ.Χ. Ή  μία βρίσκεται 
στό Μοναστήρι τού Κόκκου στήν Κύ
προ, ή δευτέρα στό Μακεδονικό μο
ναστήρι τού Σουαελά τών Ποντίων 
καί ή τρίτη στό Μεγάλο Σπήλαιον. 
Στήν ’Αθωνική μοναστική πολιτεία 
τού 'Αγίου "Ορους λατρεύονται μέ 
μυσταγωγική λειτουργία καί λιτανεί
ες τά ιστορικά εικονίσματα τού «"Α

ξιόν Έστί» στό Καθολικό τού Πρωτά
του Καρυών, ή «Παναγία Πορταίτισ- 
σα» στήν Μονή τών Ίβήρων, ή «Πα
ναγία Κουκουζέλισσα» στήν Μονή 
Λαύρας καί ή «Παναγία Γλυκοφιλοΰ- 
σα» στή Μονή Φιλαθέου. Στήν Σαλα
μίνα λατρεύεται στό θαυματουργό ει
κόνισμα τής Φανερωμένης, στήν Πά
ρο ή Έκατονταπυλιανή, στήν Νάξο 
ή Παναγία Μυρτιδιώτισσα, στήν Σκι
άθον ή Παναγία Κεχρεά, στήν ’Α
μοργό ή Παναγία Χοζοβιώτισσα, στήν 
Κύπρο οί Παναγίες τού Κόκκου καί 
Μαχαιρά, στό Αίγιον ή Παναγία ή 
Χρυσοσπηλιώτισσα, στήν ’Αθήνα ή 
Παναγία ή Γρηγορούσα, στό μοναστή
ρι τού Προυσσσΰ, ή ξακουστή ’Ορει
νή Παναγία ή Προυσιώτισσα κλπ. 
Γιά τό θαυματουργό εικόνισμα τής 
Παναγίας Κουκουζέλισσας οί μονα
χοί στό "Αγιον ’Όρος διηγούνται τόν 
παρακάτω γοητευτικό θρύλο. Ό  πε
ρίφημος Ηπειρώτης πρωτοψάλτης 
τού Βυζαντίου ’Ιωάννης Κουκουζέλης 
«μαγίστωρ τού μουσικού χορού» στόν 
Μητρσπολιτικό ναό τής Πόλης, έπε
σε στήν δυσμένεια τού Βυζαντινού 
αύτοκράτορος Θεοδοσίου καί κινδυ
νεύοντας νά φυλακισθή, έδραπέτευσε, 
καί ξεμπαρκάρισε τελικά στ’ Ανατο
λικά παράλια τού "Αθω. Ζήτησε δου
λειά κρύβοντας τήν καλλιτεχνική του 
ιδιότητα Από τούς μοναχούς τής Με- 
γίσης Λαύρας. Τόν έταξαν νά σκά
ριζε στις έρημιές γιδοπρόβατα. ’Εκεί 
στήν άκρα σιωπή τού δρυμού δ Κου
κουζέλης έψελνε μέ Απερίγραπτο πά
θος καί βυζαντινή μελωδία τά στιχε- 
ρά καί τά ιδιόμελα. Σέ κάμποσες μέ
ρες περαστικός Από τήν μαύρη λαγ- 
γαδιά μοναχός τόν Ακούσε. Στάθηκε 
έκστατικός. Τόν είδε, πήρε τό χαρ
μόσυνο μήνυμα στήν Μονή. «Ό γιδο
βοσκός είναι χερουβικός πρωτοψάλ
της. ’Ανοίγουν στήν ψαλτική του οί 
Ούρανοί». Ό  ήγούμενος τής Λαύρας 
τόν πήρε Από τό χέρι καί τό έταξε 
στό δεξί άναλόγι, πρωτοψάλτη στό ι
στορικό μοναστήρι. Καί δ Κουκουζέ- 
λης ξαναβρήκε τόν ψαλμωδικό του 
παράδεισο. "Οταν έψελνε τό έκκλη- 
σίασμα έκλαιγε’ μέ Αναφυλλητά καί
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μέ δάκρυα. *Η φήμη τόυ απλώθηκε 
παντού. ’Ερχότανε άπό τήν ’Ανατο
λή καί τήν Δύση νά τόν άκούσουν. 
"Εγινε θρύλος καί δόξα τού "Αθω. 
Σέ κάποια δλονυκτία, άφού έψαλλε 
μέ συγκλονιστική περιπάθεια τόν 
ψαλμό τού « Επί σοί Χαίρει Κεχαρι- 
τωμένη», τράβηξε στό κελλί του, έ- 
κσιμήθη. Τά μεσάνυχτα ή Θεοτόκος 
κατέβηκε στό κελλί του σαν άχραντο 
σχήμα, τόν ξύπνησε, τούβαλε στό χέ
ρι ένα χρυσό βυζαντινό ' ύπέρπυρο 
(νόμισμα) καί τού είπε: «Σ’ ευχαρι
στώ τέκνον μου γιά τήν χερουβική 
μελωδία σου! Νά είναι εύλογημένο 
τό δναμά σου είς τούς αιώνες». Τό 
μνημονικό αυτό θρυλικό νόμισμα ά- 
φιερώθη στό εικόνισμα τής Θεοτόκου 
(Τό προσκυνάνε οί έπισκέπτες τής 

Λαύρας) πού άποκαλεΐται Παναγιά 
Κουκουζέλισσα.

Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

Χιλιάδες προσκυνηταί κάθε χρόνο, 
κατά τήν γιορτή τής Κοιμήσεως, κα
τακλύζουν τήν Τήνο νά δεηθούν στήν 
Παναγιά Μεγαλόχαρη. Τό μοναστή
ρι της στό Κυκλαδίτικο αυτό νησί 
είναι τό σεπτότερο θρησκευτικό Παλ
λάδιο τού Ελληνισμού. Μαζί του εί

ναι συνυφααμένη ή παλαιά κι ή νεώ- 
τερη Εθνική Παράδοση. ’Εδώ καί 
τριαντατέσσαρα χρόνια κατά τήν ή- 
μέρα τής γιορτής της, δ ’Ιταλικός 
φασισμός τόλμησε νά κατασπιλώσει 
μέ τόν πιό άπάνθρωπο καί δολοφονι
κό τρόπο τήν γιορτή καί τό εικόνι
σμα. ’Αθέατος καί κουκουλωμένος, 
στό ύπαβρύχιο σκοτάδι, έξαπέλυσε τά 
τορπιλλικά του βλήματα καί κατεβύ- 
θισε στ’ άγιααμένα νερά τής Τήνου 
τό καταδρομικό τού πολεμικού μας 
στόλου «"Ελλη». Ή φοβερή αυτή 
μπαμπεσιά συνεκλόνισε τό Πανελλή
νιον, άλλά άπό τό καμπαναριό τού ι
στορικού μοναστηριού άντιλάλησε ατά 
πέρατα τού Κόσμου τό σήμαντρο τού 
Εθνικού Συναγερμού.

Κι’ έτσι άπό τόν Αύγουστο τού ’40 
τό Μοναστήρι τής Τήνου στάθηκε τό 
ψυχικό στρατηγείο τών Ελλήνων, κι’ 
άπ’ έδώ ξεκίνησεν ή Εθνική όργή 
γιά νά συνθέσει στίς χιονισμένες κορ
φές τής Τρεμπεσίνας καί Μάροβα τό 
άθάνατον έπος τού Έλληνοίταλικοΰ 
πολέμου τού 1940— 41. Μέ τήν δί
καιη όργή γιά τήν δολοφονική ιερο
συλία τού ιταλικού φασισμού στήν 
ώυχή καί φτερά στά πόδια, οί άσυγ- 
κράτητοι στρατιώτες τής πικραμμέ-

νης, βασανισμένης φυλής, έκρήμνι- 
σαν τόν άσεβή έχθρό άπό τά οχυρά 
του, τόν έτρεψαν σ’ έπονείδιστη φυ
γή, στεφάνωσαν τήν έλληνική πολε
μική ’Αρετή μέ θρύλο καί παγκόσμια 
δόξα. Κ’ ή άντρειωσύνη έκείνων πού 
πολέμησαν τόν Μήδο στόν Μαραθώ
να, τόν Τούρκο στά θεοφρούρητα τεί
χη τής Πόλης, τόν Άράπη στό Μεσο
λόγγι. τόν Τουρκοκρητικό ζεϊμπέκη 
στό ματωβαμμένο Ά ρκάδι.Ή  Πανα
γιά τής Τήνου ήταν Όρατή καί ’Αό
ρατη 'Οδηγήτρια στόν τραγικό πόλε
μο τής ’Εποποιίας τού 1940, δπως 
στάθηκε Στρατηγός καί 'Οδηγήτρια 
κατά τά βυζαντινά χρόνια. Ό  εύλα- 
βικός λαός καί στρατός τού Βυζαντι
νού Δικεφάλου Αετού, ύστερα άπό 
κάθε νίκη του, υμνούσε τήν φοβερή 
Προστασία τής Τπερμάχου μέ τόν 
κατανυκτικό ψαλμό καί τροπάρι. «Τή 
Ύπερμάχψ στρατηγψ τά νικητήρια», 
στούς προμαχώνες τού Κάστρου καί 
στήν 'Αγία Σοφία του. 'Ο δοξαστικός 
αυτός ψαλμός έπανειλημμένα άντή- 
χησε. μεταξύ Ουρανού καί Γής, στά 
βαραθρώδη, χιονισμένα βουνά τής 
Βορείου ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας, τό ( 
1940—41.

ΙΙΑΓΛΟΣ ΚΡΤΝΑΙΟΣ

’Έ λληνα αστυφύλακα. Δείξε ηρός τόν πα
ραβάτην τού νόμου, αγάπη, καλωσύνη καί 
άνθρωπιά. ’Έτσι 0ά έπιτύχης καλύτερα είς 
τήν υψηλήν, τήν ώραίαν άποστολήν σου.
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Ο ΤΟΥΦΕΚΙΣΜΟΣ Τ Ο Υ  ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 703 ) 

δαίωσε ότι ό Κουτσούκος άπώλεσε τήν 
Ζωήν, τό δέ πλήθος έχύθη καί έκύκλω- 
σε τό πτώμα έφ' ού έφαίνοντο αί έννέα 
μεγάλοι πληγαί, έΕ ών όλίγιστον αίμα 
ρεΰοαν ύγρανε τήν γήν.

ΜεταΕύ τών προσδρομόντων πολλαί 
ήσαν κύριοι, μία μάλιστα ώχρά έκ τής 
συγκινήσεως καί στηριΖομένη εις τόν 
βραχίονα τού συνοδού της έπλησίασε 
πρός τό πτώμα.

—  Πού πάτε, Κυρία μου, θά υποφέρε
τε εις τήν θέαν τού αϊματος, λέγει 
άΕιωματικός τις εις άκρον συγκεκινημέ- 
νος.

—  Μήν άνησυχεϊτε, κύριε, άποκρίνε- 
ται μειδιώοα ή κυρία, έχω παραστή εις 
τρομερώτερα θεάματα, καί έπλησίασε 
πρός τό πτώμα.

Στρατιώται τινες όπέσυρον έκεϊθεν 
αυτό καί άκολουθούμενοι ύπό πλήθους 
μετέβαινον όπως τό ένταφιάσωσιν ένώ 
ύποτρέμων γέρων, φέρων τήν γραφικήν 
τών Αίγινητών ένδυμοσίαν συγγενής τού 
φονευθέντος, έλάμβανε τά δύο άποκο- 
πέντα κομβία τής στολής του καί τό 
διάτρητον έκ τών σφαιρών περιλαίμιόν 
του, όπως μετοφέρη αύτό εις τήν μη
τέρα του, ώς πικράν άνάμνησιν τού τοι- 
οΰτον τέλος λαβόντος υιού της.

Β.
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΥΞ 

ΤΟΥ ΚΟΥΤΖΟΥΚΟΥ

"Οταν ό ΚουτΖούκος χθές τήν νύκτα 
μετεφέρθη εις τάς φυλοκάς τού Μενδρε- 
σέ ήρωτήθη άν πεινά' καί αφού άπήντη- 
σε κατοφοτικώς τώ προσεφέρθησαν τή 
ώρα 9 μ.μ. σαρδέλλαι, άρτος καί οίνος.

Εφαγε μετά μεγάλης όρέΕεως τέσσα- 
ρες σορδέλλας άμέσως καί πέντε άλλας 
κατόπιν. Έπινε δέ καί οίνον, έπιμένων 
όμως νά σσμπίνωσιν καί οί φυλάοσοντες 
αυτόν χωροφύλακες καί ό υπενωμοτάρ
χης κ. Κόπος όπερ καί έγένετο. Μετά 
τάς σορδέλλας τώ προσεφέρθησαν τΖί- 
ροι έΕ ών έτρωγε ολίγον κατ' ολίγον 
άνττί μεΖέ μέχρι τής πρωίας. Ό  κατα
ναλωθείς παρ’ όλων οίνος ήτο 3V2 — 4 ο
κάδες μεταφερόμενος έκ τού παντοπω
λείου διά παγουρίων, άρα ό ΚουτΖούκος 
δέν είχε προσέλθει μεθυσμένος εις τον 
τόπον τής έκτελέοεως ώς έλέχθη πρός 
στιγμήν. Τό μεσονύκτιον έΖήτησε νά πα- 
ραγγείλωοι εις φίλον του τινα Ντάνε- 
Ζην ΐνα προσέλθη οίκογενειακώς καί ά- 
ποχαιρετήση αύτόν, άλλ' ώς έκ τής προ- 
κεχωρηκυίας ώρας τούτο καθίστατο άδύ- 
νατον. Καθ' δλην τήν νύκτα δέν έκοι- 
μήθη, άλλ' έκάθητο πάντοτε έπί τού πα
ραθύρου βλέπων έΕω τις οϊδε άν μή ήλ 
πιΖε έκεΤθέν τι.

***
Εις τόν μετ' αύτού μένοντα υπενω

μοτάρχην κ. Θεοδ. Κόπον διηγήθη τά 
τού φόνου έπιμένων ότι ήτο ένοχος 
άλλ' ή καταδίκη του αυστηρά λίαν.

—  Εγώ τόν έσκότωσα τόν Φαναρίτην. 
έλεγεν, άλλ' όχι διά νά τού κλέψω τά 
χρήματα πού είχεν ό Πετρόπουλος ο 
θείος του εις τόν μπεΖοχτάν. Έφαγα 
καί έμεινα χρέος δύο δραχμάς καί δέν 
είχα νά πληρώσω, έφορούσα πολιτικά 
διότι τό είχα σκάσει άπό τό Σύνταγμα 
καί έκεί είχα τό στρατιωτικά μου ρού
χα. Τό πρωί ήθελα νά παρουσιασθώ, έ

Ζήτησα νά φορέσω τά στρατιωτικά, ό 
Φανορίτης δέν μού τά έδιδεν, ήθελε νά 
τά κρατήση άμανάτι, τί νά έκαμνα, έπέ- 
μενα νά τά πάρω, τά τραβούσα, τά τρα
βούσε καί αύτός έπί τέλους μού βαρεί 
καί μέ καρέκλα στήν κεφαλή, τότε στρέ
φω στό μπάγκο πού ήτον τό μαχαίρι πού 
έκοβεν ό Πετρόπουλος τό ψωμί τό άρ- 
πάΖω, τού καταφέρνω μία καί τρέπομαι 
εις φυγήν.

Οϋτω κατά τάς τελευταίας του ώρας 
διηγείτο ό ΚουτΖούκος τά τής πράΕεώς 
του, καπνίΖων άκαταπαύστως έκ σιγά- 
ρων έτοιμων άτινα ό υπενωμοτάρχης τώ 
προσέφερε. Μετ' ολίγον έΖήτησε νά γρά- 
ψη έπιστολήν ήν μή γνωρίΖων ό ίδιος 
γράμματα ύπηγόρευσεν εις τόν ύπενωμο- 
τάρχην ύπέγραψεν δέ ό ίδιος.

Ιδού ή επιστολή ήτις άπευθύνεται 
πρός τινα κατάδικον φίλον Ίωάννην 
ΤΖουάνον καλούμενον.

«Μενδρεσέ 11 Ιουνίου 1887 
'Αδελφέ Γιάννη ΤΖουάνο!

Νά μέ συγχωρέσης έπειδή άληαμόνη- 
σα νά φιληθοϋμαι καί νά συγχωρεθοϋ- 
μαι, όχι άπό καμμιάν αιτίαν άλλ' άπό 
πολύ σκέψιν πού άφήνω άδελφαϊς χω
ρίς καμμία προστασία.

Πάρε άπό μέρος μου συγχώρεσι άπό 
τούς έχθρούς καί φίλους μας καί 'γώ 
τούς συγχωρώ.

Εδώ πού μέφεραν στόν Μενδρεσέ έ- 
Εομολογήθηκα στόν Ποπά τών φυλακών 
καί τού είπα ότι θά τιμωρηθώ γιατί έ- 
προΕα, όχι όμως πώς έκαμε τό δικα
στήριο τήν άπόφοσιν. Παρεκάλεσα καί 
τόν κ. ύπαμοίραρχον ΤΖαντήλαν πού μέ 
περιποιήθη πολύ καί τόν εύχαριοτώ' νά 
σοϋ στείλη πού είναι διοικητής ατούς 
στρατιώτες τούς κσϋμένους αύριον ένα 
συσσίτιο καί κουραμάνα καλή δηλοδή 
κρέας καί μού είπε πώς θά σού στείλη.

Συγχώρα με.
Δημήτριος ΚουτΖούκος».

Η ύπογραφή είναι ώς πραείπαμεν ι
διόχειρος διά μολυβδίδος.

Κατόπιν ήρχισε πάλιν διηγούμενος ότι

έποχής.

τόν πήρε στόν λαιμόν της ή μήτηρ του 
κοί ό δικηγόρος οϊτινες έφερον δύο 
ψευδομάρτυρας νά εϊηωσιν ότι τήν νύ
κτα έκείνην ήσαν μσΖύ άλλά στενοχω- 
ρηθέντες ύπό τού δικαστηρίου ήρνήθη- 
σαν τούτο, ένώ άν ώμολόγει τήν πράΕίν 
του ώς έγένετο, δέν θά έτιμωρεϊτο διά 
τής έσχάτης τών ποινών.

—  Αλλά γιά καλό τό εκαμνεν ή καϋ- 
μένη ή μάννα μου, είπε'

Κατόπιν ήρωτήθη πορά τού ύπενωμο- 
τάρχου άν έχη άνάγκην ένδυμάτων.

—  Σάμοτι θά πάγω στό γάμο, είπε, 
δέν πειράΖει, ένα Ζεύγος παπούτΖια ή
θελα μόνον.

Τψ προσεφέρθησαν τοιαύτα και έκ πε
ρισσού καί Ζεύγος καλτΖών.

Εις τάς 4 π.μ. άκριβώς προσήλθεν ό 
ίερεύς, όστις τώ άνέγνωσε τάς νεκρώ
σιμους εύχάς. Τότε μόνον έφάνη ουγ- 
κινηθείς καί δακρύων.

Μετ' όλίγον ήλθε τό φορεϊον καί ή- 
τοιμόσθη νά έΕέλθη, έΖήτησε δέ πριν νά 
άποχαιρετήση στροτιώτην τινά, κατάδι
κον Πηγαδίτην καλούμενον, όπερ καί έ- 
γένετο' έΖήτησε καί δύο άλλους τούς 
Κουμπήν καί Κορβελλάν, άλλ' άστάθη 
άδύνατον νά προσέλθωσι τήν ώραν έ
κείνην.

Είσήλθεν έντός τής άμάΕης καπνίΖων 
πάντοτε, άμα ή άμαΕα έφθασε πλησίον 
τών παραπηγμάτων τού Ρούφ.

—  Εδώ χωρίΖει ό δρόμος γιά τόν Πε- 
ραία, είπε.

Ή  άμαΕα έΕηκολούθησε τόν δρόμον 
της, άμα δ' άφίκοντο εις τά καφενεδά- 
κια έΖήτησε ρακή, είπών.

—  "Ας μάς φέρουν ένα έκατοστάρη 
ροκή νά τό πιοΰμαι όλοι μαΖύ. Αλλά με- 
τανοήσας άίμέσως «δχΓ είπε θά μέ πά
ρουν γιά μεθυσμένο, λουκούμι θέλω» 
καί έφαγε δύο τοιαύτα, έπιμόνως άρ- 
νούμενος τήν προσφοράν ρσκής.

Τώ έφαίνετο ότι έβρσδυπόρει ή άμα
Εα.

—  Μιά μέρα έχομεν καί άκόμη δέν 
έφθάσαμεν είπεν.

Καί μετ' όλίγον σκεφθείς.
—  Δέν μέ μέλλει, είπε μόνον πού ά

φήνω άδελφάς χωρίς προστάτην, μέ λυ
πεί όμως ότι θά πάγω σάν κολασμένος 
κοντά στά πορνεία, έννοών τό μέρος 
όπου έγένετο ή έκτέλεοις όπερ έπληρο- 
φορήθη παρά τού ύπενωματάρχου.

"Οτε μακρόθεν είδε τό συρρεϋσαν 
όπως παραστή εις τήν έκτέλεοιν πλήθος 
είπε.

—  Σάν κυπορίσσια είνε ό κόσμος καί 
ό Βασιληάς άν ήρχετο δέν θά ήτον τέ
τοια παράταΕις.

Επί τέλους καί ή άμαΕα άφίκετο άλ
λά πρό τής ώρισμένης ώρας καί έδέηοε 
νά όναμείνη.

—  Τί διάβολον δέν μάς βγάΖουν νά τε- 
λειώσωμεν, είπε, θά σκάσωμεν έδώ μέ
σα.

Μετ' όλίγον ώδηγήθη πρό τού άΕιω- 
μοτικού, ήκουοε ψυχρώς τήν άπόφσσιν 
δέν τώ έδόθη ό καιρός νά όμιλήση ώς 
έπεθύμει, κσθό έλεγεν έν ταϊς φυλακαϊς, 
ίνα Ζητήση συγχώρησιν έκ τού πλήθους 
καί εις τήν τελευταίαν ένθάρρυνσιν τού 
παρισταμένου ύπενωματάρχου είπε.

—  Τί νά φοβηθώ.
Αύται ήσαν αί τελευταίοι του λέΕεις 

καί έπεσεν ύπό τό πύρ 12 όπλων.
Μ
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Η
ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΣΤΗ
ΖΩΗ
Διασκευή 
Μετάψρασις 
I. ΣΤΑΘΑΡΑ
Άστυν. Δ)ντοΰ Β'

'Υπάρχουν στή κοινωνία μελικοί άν
θρωποι, πού σμικρύνουν τήν ζωή μας καί 
ισοπεδώνουν τά όνειρά μας, ένω άντίθετα 
ύπάρχουν άλλοι, πού μάς γνέφουν για μια 
πάλλουσα, στοργική καί έλπιδοφόρα ζωή. 
Π ώς έξηγεϊται τύ κοινωνικό τούτο φαινό
μενο; Τήν εξήγηση στήν άλήθεια αύτή μάς 
δίνει πολύ παραστατικά ό διάσημος συγ
γραφέας A rdis W hitm an  μέ τύ άρθρο 
του, πού ό τίτλος του μνημονεύεται στήν 
αρχή καί πού έχει διασκευασθή στα έλ- 
ληνικά άπό τύ άγγλικύ κείμενο άπύ τύν 
γράφοντα.

Τύ περιστατικό πού θά σάς άφηγηθώ 
είχε συμβή σ’ ένα χωριό της Νέας Σκω
τίας στό Καναδά, δταν ήμουν μικρό παι
δί. "Οχι μακρυά άπό τό σπίτι, πού μέναμε 
ζοϋσε μιά οίκογένεια, πού ή μάννα είχε πε- 
θάνει καί ό πατέρας, συχνά μεθυσμένος, 
ήταν άνίκανος νά φροντίση διά τήν δια
τροφή των παιδιών του 'έτσ ι μιά γυναίκα 
της κοινότητος πήρε άπό τήν οικογένεια 
αύτή ένα άπό τά άγόρια μέ σκοπό νά τό 
άναθρέψη καί νά ζήση μαζύ της. Δέν ήταν 
πλούσια, ούτε μορφωμένη, είχε δέ μείνει 
χήρα έδώ καί μερικά χρόνια. Α λλά, άν καί 
φτωχή καί χωρίς μόρφωσι, τής περίσ
σευε στοργή καί άφοσίωσι, γ ι’ αύτό θέ
λησε καί άποφάσισε νά δαπανήση ίλη της 
τή ζωντάνια καί ένεργητικότητα γιά τήν 
άνατροφή τού σκυθρωπού παιδιού, πού μό
λις έβγαλε άπό τήν μιζέρια καί τήν άθλιό- 
τητα. Τό παιδί νύχτα μέ τήν νύχτα σχεδόν 
άρχισε νά άλλάζη δψιν, νά άναπτύσσεται, 
νά άνθη. "Ενα πράγμα δμως, παρ’ δλα 
ταΰτα, τό κρατούσε πίσω. Καί αύτό ήταν, 
δτι κανένας άπό μάς δέν ήθελε νά παίξη 
μαζύ του, έπειδή φαινόταν ξένο στό κύκλο 
μας. Μιά μέρα ή θετή του μητέρα, περ
νώντας τυχαία στό δρόμο, πού παίζανε, 
είδε έμάς μέν νά διασκεδάζουμε παίζον
τας καί γελώντας, ένω τό θετό της γυιό 
νά κάθηται παράμερα σέ μιά γωνιά τού 
δρόμου καί νά κλαίη μέσα στή καταφρόνια 
του. Τόν έστειλε αμέσως στό σπίτι καί 
ύστερα ξαναγύρισε σέ μάς. «Δέν θά τό 
έπιστρέψω αύτό», έφώναξε πλημμυρισμέ
νη άπό θυμό. «Τό παιδί αύτό θέλει νά ζηση 
καί έχέι κάθε δικαίωμα νά ζήση· άπό μέ
ρους μου ύπάρχει ή άπόφασις καί θά κριθή 
κατά πόσον θά μπορέση νά γίνη μιά μέρα 
κάποιος στή κοινωνία, άλλά σείς παιδιά, 
κάθε φορά πού έγώ τόν οδηγώ μιά ίντσα 
πρός τά έμπρός, τόν σπρώχνετε πάλι πρός 
τά πίσω. Δέν θέλετε, λοιπόν, νά ζήση;»

’Έχουν άπό τότε περάσει τίολλά χρό
νια, μά άκόμα δέν έχω ξεχάσει αύτό τό 
συμβάν. ΤΗταν ή πρώτη μου άψιμαχία, 
μέ τήν βαθεΐα καί οδυνηρή γνώσι, δτι ό 
κόσμος θεραπεύει καί ό κόσμος καταστρέ
φει. Βοηθάμε ή έμποδίζομε ό ένας 
άλλο νά ύπάρχη στή ζωή, νά άναπτύσσεται 
ή νά παραδίνεται καί νά ύποχωρή, έπη- 
ρεάζοντας ό ένας τόν άλλο, καθώς ό ήλιος 
καί ή παγωνιά «έπιδροΰν» σέ ένα πρασινι
σμένο χωράφι.

Ό  ψυχοθεραπευτής Σίντνεϋ Γιού- 
ραντ στό έργο του «T ransparen t Self: 
ό διαφανής έαυτός «ύποστηρίζει, δτι πάν
τοτε αύτή ή πορεία συνεχίζεται, δλο τό 
καιρό δλοι μας έκδίδομε διαρκώς μοναδι
κές, άσυνήθιστες καί έπίσημες προσκλή
σεις ό ένας στόν άλλο νά ζήση ή νά πεθάνη, 
νά θριαμβεύση ή νά παραδοθή. ’Έ χει άσφα- 
λώς δίκαιο καί δέν μπορούμε νά μή τού 
άναγνωρίσωμε τήν όρθότητα της σκέψεώς 
του. "Οταν είμαι μαζύ σου, μεγαλώνω ή μι
κραίνω, σύμφωνα μέ τό πώς σύ μέ άναγ-

κάζεις νά αισθάνομαι, καί μέ τή σειρά μου 
σέ προσκαλώ καί έγώ νά ζήσης ή νά πε- 
θάνης άπλώς καί μόνο γιατί μέ τή παρου
σία σου ύπάρχεις, μέ τό νά προχωρώ μαζύ 
σου ή νά όπισθοχωρώ, μέ τό νά κρατώ τό 
χέρι μου μέσα στό δικό σου ή μέ τό νά μή 
τό κρατώ, μέ τό νά σοΰ άνοίγω τή καρδιά 
μου ή μέ τό νά τή κρατώ κλειστή. Ό  
Φρέντερικ Μπόχνερ παραλληλίζει τήν 
άνθρωπότητα μέ ένα ιστό αράχνης. «Κα
θώς κινούμεθα γύρω άπό αύτό τό κόσμο » 
γράφει στό «The H ungering D ark  =  τό 
πνιγηρό σκοτάδι», καί καθώς ένεργοΰμε 
μέ καλωσύνη, ίσως, ή μέ άδιαφορία ή μέ 
έχθρότητα πρός τούς άνθρώπους πού συ
ναντούμε, ύφαίνομε τό μεγάλο ιστό τής 
άράχνης, πού προκαλεϊ δέος καί ρίγος. Ή  
ζωή, πού έγγίζω , γιά  καλό ή γιά κακό, 
θά έγγίση μιά άλλη ζωή καί έκείνη μέ τή 
σειρά της μιά άλλη, μέχρις δτου, ποιός 
ξέρει, πού οί πάλλουσες χορδές ή σέ ποιό 
μακρυνό τότο τό άγγισμά μου θά κάνη νά 
γίνουν αισθητές». Ή  άτομική μας έπί- 
δρασις μπορεί νά γίνη σαφώς βαθεΐα. Πώς 
θά τή χρησιμοποιήσομε; «Μερικοί άν
θρωποι, γράφει ό Γιούραντ, έχουν μιά φα
νερή διαίσθησι σέ σημείο πού νά μεταφέ
ρουν στούς άλλους ίσχυρές προσκλήσεις, 
ώστε νά θεωρούν τήν ζωή σάν άσκοπη, 
άστοχη καί άπελπιστική. Είναι προικι
σμένοι μέ μιά δύναμι πού νά ύποχρεώνουν 
τούς άλλους νά «παραιτούνται», νά «ύπο- 
χωροΰν», νά «ένδίδουν». Τέτοια πρόσωπα 
δυνατόν νά άντιμετωπίσουν άντιξοότητες 
τής ζωής, γιά  τίς όποιες δέν μπορούν νά 
κατηγορηθούν, ή έχουν νοιώσει άπό τή 
μικρή ήλικία τήν άπογοήτευσι άπό γονείς, 
πού τούς κτύπησαν οί μπόρες καί οί συμ
φορές τής ζωής. 'Οποιαδήποτε καί έάν 
είναι ή αιτία, τά άτομα αύτά παρουσιά
ζονται ψυχρά καί δύσκαμπτα. Σκοτώνουν 
τό όνειρο, παραλύουν τήν έλπίδα, κολο
βώνουν τή χαρά. Κάτω άπό τό βλοσυρό 
τους βλέμμα, τά χαρίσματα συρρικνοΰν- 
ται, τά κατορθώματα μηδενίζονται, ή 
έμπιστοσύνη χάνεται καί ό φόβος παίρνει 
τή θέσι τους.

Πρόσωπα σάν αύτά, πού ή παρουσία 
τους μάς άφανίζει, δλοι μας γνωρίζομε. 
Καί γιά νά γίνωμε πιό κατανοητοί, άς 
μιλήσωμε μέ μερικά παραδείγματα. 'Ένας 
σύζυγος σωματικά άνάπηρος χλευάζεται 
καθημερινά άπό τή γυναίκα του. «Είσαι 
σύ άντρας», τού λέει καί κλαίει, δταν αύ- 
τός δέν μπορεί νά τής προσφέρη τόσα, 
δσα αύτή έπιθυμεϊ καί τόν κατακεραυνώ
νει έπικρίνοντάς τον, μέ τήν πιό πάνω 
έξονειδιστική φράσι. Μιά νεαρά σύζυγος, 
άντίθετα, ένω άγωνίζεται γιά  νά μάθη 
νά μαγειρεύη, άπό τήν άλλη μεριά ό σύ
ζυγός της τήν παρατηρεί καί τήν έπιπλητ- 
τει «ποτέ δέν θά τά καταφέρης νά μάθης 
καί άπορώ γιατί δέν τά παρατάς». Ή  
βούλησίς της παραλύει καί τό ένδιαφέ- 
ρον της γιά βελτίωσιν, ή φιλοδοξία της 
γιά Πρόοδο μαραίνονται. Τό άντίθετο 
άποτέλεσμα θά μπορούσε νά έπιτευχθή, 
έάν ό σύζυγος προσπαθούσε νά τήν έπαι- 
νέση καί τήν άμείψη γιά τίς φιλότιμες 
προσπάθειές της. 'Ένας δάσκαλος, τέλος, 
άντί νά έπαινή ένα μαθητή γιά τήν έξαι- 
ρετικά δημιουργική του φαντασία καί τήν 
έφεσι γιά μάθησι, κατατρίβεται καί άσχο- 
λεϊται μέ τό γραφικό χαρακτήρα ή γκρι- 
νιάζει άκόμα έστω καί γιά  τήν δρθογρα- 
φία τού παιδιού.

"Οταν ζοΰμε κοντά σέ τέτοια πρόσωπα, 
αισθανόμαστε άνεπαρκεΐς, όλιγώτερο άπό
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δ,τι είμασθε στή πραγματικότητα, για  να 
άντικρύσωμε τή ζωή, άφοΰ νοιώθουμε δτι 
βρισκόμαστε άπωθημένοι μέσα στδ τρόμο, 
στή πολεμική διάθεσι καί στή μωρία ακό
μα. Δέν είναι μόνο αυτός ό λόγος πού μας 
φέρνει τή καταστροφή. Γ ιατί δταν μας 
προσκαλοϋν νά πεθάνωμεν, ή πρόσκλησις 
διαβιβάζεται, περνώντας άπό μας σέ άλ
λους. ’Επειδή καταπνίγουν τό όρμέμφυτο 
της ζωής μέσα μας, δέν μπορούμε παρά νά 
μεταβιβάσωμε τήν κατάστασι αυτή στό 
έπόμενο πρόσωπο πού θά συναντήσομε. 
Νικημένοι, οδηγούμε τούς αποτυχημένους 
μας έαυτούς μέσα σέ μάχη ύστερα άπό 
μάχη.

’Αλλά τ ί θά μπορούσαμε νά πούμε καί 
γιά έκεΐνα τά σπουδαία καί άλησμόνητα 
πρόσωπα, τά όποια μάς προσκαλοϋν νά 
ζήσωμε; Μέ τά πρόσωπα αύτά μεγαλώ
νομε καί ξανανιώνομε. Μάς δίνουν πελώ
ριο κύμα ένηργητικότητος, πού νά μάς με- 
ταφέρή πάνω άπό τό τρικυμισμένο ώκεανό, 
μάς παροτρύνουν νά άναπτύξωμε τό είναι 
μας ή αύτό πού μπορούμε νά είμασθε, νά 
άξιοποιήσωμε δηλαδή δλη μας τή δύναμι, 
δίνοντες ολόκληρο τόν έαυτό μας.

"Οταν ήμουν έφηβος, είχα μιά περί
φημη Ά γγλίδα  δασκάλα. ΤΗταν ένας 
θαυμάσιος άνθρωπος, πού δταν έδίδασκε, 
παρέδιδε τό μάθημα μέ τέτοια ζέση, θέρμη 
καί άγάπη, ώστε κανένας άπό τούς σπου- 
δαστάς μπόρεσε ποτέ νά τή λησμονήση. 
'Ό ταν στή δεύτερη τάξι τού κολλεγίου διά
βαζε τις έκθέσεις μας, θά βλέπαμε τό πρό
σωπό της νά λάμπη άπό ένθουσιασμό, θά 
άκούγαμε τήν άνάσα της μέ εύχαρίστησι, 
τό γέλιο της, άκόμα καί τό κλάμμα της. 
Τό σημαντικώτερο, δμως, είναι, δτι μπο
ρούσε νά ένθαρρύνη καί έμψυχώση καί τή 
πιό μικρή φλόγα πρωτοτυπίας πού ύπήρ- 
χε μέσα μας. Καί, τέλος, δταν έρχόταν ή 
στιγμή τής κριτικής, αύτή θά γινόταν μέ 
ένα‘τόσο ζωντανό κάλυμμα καί εύσχημο 
πρόσχημα, ώστε νά μή μάς στενόχωρη, 
ούτε νά αίσθανόμαστε άπαγοήτευσι ή φόβο. 
«Μπορούμε νά τό κάνωμε άκόμα καλλί
τερα», έλεγε, «Μπορούμε νά προχωρή- 

, σωμε άκόμα πιό βαθειά».
Ό  ποιητής Ρόμπερτ Μπράουνικ ήταν 

ένα τέτοιο πρόσωπο. Τήν Έλίζαμπεθ 
Μπάρρετ τή κάλεσε, στή κυριολεξία, νά 
ζήση. Ή  μάννα τής Έλίζαμπεθ είχε πε- 
θάνει, δταν τά ένδεκα (11) παιδιά της 
ήσαν άκόμη μικρά, ό δέ πατέρας διοικούσε 
τήν οίκογένεια δεσποτικά καί τυραννικά. 
Εύθραυστη κατά τό περισσότερο χρόνο 
τής ζωής της, ή Έλίζαμπέθ κατήντησε, 
σιγά - σιγά, μιά άνάπηρη, δεμένη θά λέ
γαμε, έπάνω στό καναπέ. Ε ίχε πιστεύσει 
καί είχε ύποβληθή μέ τήν διάγνωσι, πού 
έκανε ό γιατρός, δτι έπασχε άπό «φυμα- 
τίωσι». ’Έχοντας προσκολληθή σέ συμ
πτώματα μιάς έμμονης Ιδέας, δτι ήταν 
άρρωστη, τά συμπτώματα αύτά ένίκησαν 
τό μεγάλο της ταλέντο, νά ζήση. ’Ασυ
νείδητα ίσως νά τό θέλησε αύτή έτσι. Μέ 
τό νά είναι άρρωστη, έτυχε τής ειδικής 
φροντίδας, είχε ένα δωμάτιο άποκλειστικά 
δικό της καί σχετική έλευθερία, μακρυά 
άπό τού πατέρα της τή μανία.

Στά σαράντα της χρόνια, δμως, συνάν
τησε τόν Ρόμπερτ Μπράουνίκ, πού τήν 
έρωτεύτηκε τόσο παράφορα, ώστε, μιά 
ή δυό μέρες ύστερα άπό τή συνάντησι της, 
τής έγραψε μιά περιπαθή έπιστολή. Υ περ
νικώντας τούς φόβους πού τήν κατείχαν, 
τήν έβγαλε άπό μέσα άπό τό θλιβερό δω
μάτιο τής άρρώστειας της, άπό τό κλει-

Ό  δάκτωρ "Αλμπερτ Σβάϊτσερ. Ύπε- 
στήριΖε, δτι πρέπει νά δίνωμε σέ κάθε 
θέλησι Ζωής τόν ίδιο σεβασμό γιά ζωή, 

πού δίνομε στή δική poc Ζωή.

στό περιβάλλον της, καί μέ τό γάμο, πού 
άκολούθησε, έδιωξε δλα έκεΐνα τά συμ- 
πτώματά της, σάν πολλούς ιστούς άράχ- 
νης πού τούς πετάς.

Στά  σαράντα ένα της χρόνια έταξίδευσε 
μαζί του σέ πάρα πολλές χώρες, στά σα
ράντα τρία της, έγέννησε ένα πολύ γερό 
παιδί. Στό ύπόλοιπο τής ζωής της έγραψε 
ποίησι ύψηλής ποιότητος, πού άναγνωρί- 
σθηκε παγκοσμίως. Τούτο φυσικά μόνον 
άπό μιά ζωντανή ΰπαρξι θά μπορούσε νά 
προέλθη.

Ό  θεατρικός συγγραφεύς Έντουάρντ 
Σέλντον, θρυλική μορφή τής σκηνής τού 
θεάτρου τής Νέας 'ΐόρ κη ς στή καμπή τού 
αίώνα μας, άποδείχθηκε ένας άλλος δωρη
τής ζωής, προικισμένος άπό τή φύσι μέ 
αύτό τό τάλαντο. Ό  Σέλντον στην ήλικία 
τών 30 έτών είχε προσβληθή άπό προϊοΰσα 
άρθρίτιδα τόσο καταστρεπτικής μορφής, 
ώστε στό τέλος κατήντησε καθ’ όλοκλη- 
ρίαν παράλυτος καί τελείως τυφλός. Καί 
πώς νομίζετε δτι άντέδρασε στή κατά
στασή του αύτή; Δέν έσκυψε τό κεφάλι του 
στή μοίρα, δέν τόν τσάκισε ή συμφορά τής 
ζωής, δέν τόν παρέσυρε τό κύμα τής άπαι- 
σιοδοξίας. Στή κατάστασί του άύτή άντέ
δρασε μέ τό νά προσκαλή άλλους, δλους 
έκείνους πού είχε γνωρίσει καί άγαπήσει 
στό παρελθόν, γιά  νά ζήσουν πιό χαρού
μενα καί πιό πλούσια άπό δ,τι είχαν ποτέ 
ζήσει. Κατά δεκάδας παρήλαυναν καί έκα
ναν προσκύνημα πρό τής κλίνης του. "Ολοι 
έβγαιναν άπό τό δωμάτιο πιό ζωντανοί 
άπό δ,τι ήσαν δταν είχαν £ΐπή. Άκούοντάς 
τους μέ μεγάλη προσοχή, θά τούς έπέ- 
πληττε, άν ήταν άναγκαΐο, θά έλυπεΐτο 
μαζύ τους έάν ήσαν στενοχωρημένοι καί 
λυπημένοι, θά έχαίρετο καί στις πιό μικρές 
τους χαρές καί θά τούς έδινε τέλος τίς πιό 
χρήσιμες συμβουλές. 'Η  συγγραφεύς ’Άννα 
Μόρροου Λίντεργκθ έγραψε «βγαίνοντας 
κανείς άπό τό δωμάτιό του, έφευγε άνα- 
ζωογονημένος καί άποφασισμένος νά ά- 
κολουθήση εκατοντάδα άπό νέα μονο
πάτια, χαραγμένα στό μυαλό του μέ διά
φορα άνεξίτηλα χρώματα καί τή ψυχική 
γαλήνη, άσφαλώς, δτι είχε στή διάθεσί 
του ένα άπέραντο χρόνο πού θά άκολου- 
θούσε. ’Άνοιγε πράγματι ό κόσμος έπάνω 

(Συνέχεια είς τήν σελ. 749 )
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ΙΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
’Αντιπροέδρου της Έθν. ’Εταιρείας 
’Ε λ λ ή ν ω ν  Λ ο γ ο τ ε χ ν ώ ν

«’Απανθίσματα έκλεκτών μνημείων τής 
δημώδους λογοτεχνίας, καθιστάμενα κοι
νόν άνάγνωσμα, συντελούν είς τήν συν- 
τήρησιν τών καλλίστων κληροδοτημά
των τής πατρίου κληρονομιάς, άποκαλύ- 
πτοντα τρόπον τινά είς τον λαόν τούς 
παρ’ αύτώ έγκρυπτομένους θησαυρούς καί 
μεταδίδοντα αύτούς είς δλον τό Έθνος».

ΝΙΚΟΛ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΗΤΑΝΕ παντρεμένος, είχε μεσοκαιρίσει δ ψαράς 
καί δέν είχε Αποκτήσει κανένα παιδί. Όλη- 

μερίς παιδευότανε μέ τδ ψάρεμα κι δλο Αναστέναζε: 
«"Ας ήταν, Θεέ μου, νάχα ένα γιδ να μ’ Αλάφρωνε», 
δεότανε.

Κάποτε, έκεΐ πού μάζευε τα δίχτυα, έχασε τις 
δυνάμεις του κι έπεσε χάμου.

— "Ας είχα, Παντοδύναμε, ένα γιδ! παρακάλεσε. 
Τότε μέσ’ άπδ τά κύματα πρόβαλε μιά γοργόνα, 

πούχε πρόσωπο όμορφης γυναίκας κι ουρά ψαριού. 
«Γιατί βαριαναστενάζεις;» τδν ρώτησε.

—Κοντεύω νά γεράσω καί παιδί δέν έκανα, Απο
κρίθηκε .

—Έγώ θά σοΰ χαρίσω ένα Αγόρι, μά σάν θά γίνη 
δώδεκα χρόνων πρέπει νά μοΰ τδ ξαναιδώσης. 

Σκέφτηκε λίγο δ ψαράς κ’ έπειτα είπε:
—Πάει καλά. Φερτό μου.
’Έβγαλε ένα μήλο Από τδν κόρφο της, ή γοργόνα 

καί τού τώδωσε λέγοντας δτι Αμα τδ φάη ή γυναίκα 
του, σ’ έννιά μήνες θά κάνη ένα Αγόρι. ’Έπειτα βού- 
τηξε κι ίξαφανίστηκε.

Γεννήθηκε τδ παιδί κ’ έδωσε μεγάλη χαρά στδ 
Αντρόγυνο. ΤΗταν όμορφο, χαριτωμένο. Κι όσο μεγά
λωνε, τόσο πι’ όμορφο γινότανε, τόσο πιδ χαριτωμένο.

Ή  χαρά τού πατέρα ήτανε τάση, πού τδν έκανε νά 
ξεχάση τήν ύπόσχεσι πούχε δώσει στη γοργόνα. 'Όπου 
μιά μέρα, έκεΐ πού ψαρεύανε μαζί, πρόβαλε ή γοργό
να, Αρπαξε τδ δωδεκάχρονο πιά παιδί, καί τδ τράβηξε 
στδ σκοτεινό βυθό!

Ό  ψαράς κ’ ή συντρόφισσά του Απόμειναν μόνοι 
κ’ έρημοι κι δλο κλαίγανε γιά τδ κακό πού τούς βρήκε.

"Αμα έγινε δεκαοχτώ χρόνων τδ παιδί, ή γοργό
να τ’ Ανέβασε στδν Αφρδ τών κυμάτων καί τού είπε: 

—Σύρε τώρα στδ καλό. Πήγαινε δπου σ’ Αρέσει. 
Τράβηξε κατά τήν καλύβα τών γονιών του, κι δ- 

ταν έκεΐνοι τδ είδανε τά χάσανε. Κάνανε μεγάλες χα
ρές, τδ περιποιήθηκαν, τού φτιάσανε μιά καλή φορε
σιά.

"Γστερα Απδ κάμποσον καιρό τδ παλληκάρι αί- 
σθάνθηκε τήν Ανάγκη νά σεργιανίση μοναχό πέρα, στά 
πράσινα περιβόλια. Καθώς περνούσε ένα φαράγγι είδε 
Ινα ψοφίμι κ’ δλόγνρά του ένα Αϊτό, ένα χοίρο καί

πλήθος μυρμήγκια φτερωτά, πού μαλώνανε γιά τή 
μοιρασιά.

—"Εφτασες Απάνου στήν ώρα, τού είπανε μέ μιά 
φωνή. Κοίτα νά μάς τδ μοιράσης δίκαια, γιατ’ Αλλοιώς 
θά φαγωθούμε συναμεταξύ μας.

Θέλοντας καί μή τδ παλληκάρι, έκανε τή μοιρα
σιά. "Εδωσε τδ κρέας στδν Αϊτό, τά κόκκαλα στδ χοίρο, 
τά έντόσθια, στά μυρμήγκια. "Ολοι έμειναν ευχαριστη
μένοι καί θελήσανε νά τού πληρώσουνε τήν καλωσύνη. 
Ό  Αϊτός τού χάρισ’ ένα πούπουλό του, δ χοίρος μιά 
τρίχα, τδ πιδ μεγάλο μυρμήγκι ένα φτεράκι, τούτο τδ 
τελευταίο τού φάνηκε Ασήμαντο. «Τί καλό μπορώ νά 
ίδώ Απδ σένα;» είπε.

—Κράτησέ το, Αποκρίθηκε τό μυρμήγκι. Κάποτε 
θά σού χρειαατή. Έγώ, πού δέν σοΰ γεμίζω τδ μάτι, 
θά σού δώσω μιά καλή γυναίκα.

Πήρε τδ πούπουλο, τήν τρίχα καί τδ φτερό δ γιδς 
τού ψαρά, Αποχαιρέτισε καί ξεμάκρυνε, ένψ δλοι φω- 
νάζανε: «Κάψε ένα κομμάτι Απδ τούτα όταν μάς χρεια- 
στής κι έμεΐς θά τρέξουμε κοντά σου».

Γύρισε στδ χωριό καί ξανάρχισε νά δουλεύη μαζί 
μέ τδν πατέρα του. Μιά μέρα έκεΐνος τού είπε:

—Γεράσαμε πιά, παιδί μου, κ’ οί δυό μας. "Εχου
με Ανάγκη Απδ μιά γυναίκα. Κ’ έσύ μεγάλωσες, είναι 
καιρός νά παντρευτής.

"Εμεινε σύμφωνος, Αλλά δέ βρήκε στδ χωριό καμ- 
μιά κοπέλλα πού νά τού Αρέση.

"Οπου μιά μέρα Ακούστηκε νά λέη δ τελάλης: 
«"Οποιος θέλει νά πανρευτή τή βασιλοπούλα νά πάη 
στδ παλάτι, κι Αμα μπόρεση νά κάνη δ,τι τού είπή, θά 
τήν πάρη γυναίκα του. Μ άν δέν τά καταφέρη, θά 
χάση τδ κεφάλι του».

Τ’ Ακούσε δ γιδς τού ψαρά κ’ είπε στά γονικά 
του: «θά πάω». Βάλανε τά κλάματα κ’ οί δυό, τού 
πέσανε στά πόδια λέγοντας δτι ήταν άδικο νά χαθή δ 
μονάκριβάς τους, δπως χαθήκανε τόσα άλλα παλληκά- 
ρια, πού ήτανε μάλιστα πολύ διαβασμένα. Πού ν’ Αλ- 
λάξη γνώμη δ νιός:

—Ο,τι καί νά λέτε, έγώ θά πάω, Αποκρίθηκε. 
Μονάχα δώστε μου τήν εύχή σας.

Τδν ευχήθηκαν μ’ δλη τους τήν ψυχή, τούς φίλη
σε τδ χέρι, έφυγε. Μόλις Αντίκρυσε τή βασιλοπούλα
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θαμπώθηκε άπ’ τα κάλλη της. Αύτή κρατούσε έναν 
καθρέφτη κι δλο τδν κοιτούσε.

—Σύρε νά κρυφτής δπου θέλεις. Έγώ θά σέ βρώ 
ίσαμε αύριο τδ πρωί. "Αμα άνέβη δ ήλιος καί δέν τό 
καταφέρω, θα γίνω δική σου.

Συμφώνησ’ έκεΐνος, έφυγε. "Εφτασε συλλογισμέ
νος στδ περιγιάλι. κ’ έκεΐ έκαψε ένα λέπι πούχε φυλά
ξει. Τότε πρόβαλε ή γοργόνα καί τδν ρώτησε σάν τί 
θέλει.

—Νά μέ κρύψης θέλω ώς αύριο, ώσπου νά ψηλώ- 
ση δ ήλιος, είπε.

Τδν πήρε στήν άγκαλιά της ή γοργόνα καί τδν 
πήγε στη σκοτεινή σπηλιά της. ’’Εκραξε ψάρια πολλά 
καί τδν κουκουλώσανε, έτσι πού διδλου νά μή φαίνεται.

Τήν αυγή, μόλις ξύπνησε ή βασιλοπούλα, πήρε 
τδν μαγικό καθρέπτη κι άρχισε νά κοιτάη. Δέν τδν 
βρήκε δλόγυρα ατά βουνά καί στά λιβάδια, δέν τδν βρή
κε στά ούράνια. Γύρισε κατά τή θάλασσα, κι άξαφνα 
είδε μεσοπέλαγα άπειρα ψάρια μαζωμένα στδ ίδιο ση
μείο. «’Εκεί πρέπει νάναι», σκέφτηκε. Πήγε γοργά, τδν 
έπιασε. «Παρά λίγο' νά σέ χάσω», τού είπε, κ' έφυγε.

Τ’ άλλο πρωί παρουσιάστηκε στήν βασιλοπούλα. 
«"Ασε με νά κρυφτώ ίσαμ’ αύριο τής είπε, κΓ άν μπο- 
ρέσης νά μέ βρής, σκότωσέ με».

Αυγήν - αύγή έκαψε τδ πούπουλο τ’ άιτοΰ. "Ε
φτασε άμέσως αυτός, τδν ρώτησε τί θέλει. «Κρύψε με, 
τού άπάντησε, ίσαμε αύριο». Συνάχτηκαν άιτοί πολλοί 
τριγύρω, τδν άρπαξαν καί τδν πήγανε σέ χώρα μακρινή. 
Ξύπνησε, ή βασιλοπούλα, συγυρίστηκε, πήρε τδν κα
θρέφτη,,. "Εψαξε, έψαξε, ώσπου είδε πέρα μακριά μα
ζεμένους άϊτοΰς πολλούς. «Έκεΐ θά είναι», σκέφτηκε. 
Μόλις έπεσε ή νύχτα κ’ οι άιτοί άρχισαν νά φεύγουν, 
ξεχώρισε τδ σγουράμαλλο κεφάλι του. "Ετρεξε, τδν 
βρήκε καί τού είπε: «Τώρα πιά δέ μοΰ ξεφεύγεις, θά 
σέ βασανίσω σκληρά, γιατί πολύ μέ κούρασες».

Τήν αυγή, μόλις έκείνη πρόβαλε, στάθηκε μπρο
στά της καί είπε: Μιά φορά άκόμα θά κρυφθώ, κι 
άμα μέ βρής, νά μοΰ πάρης τδ κεφάλι».

ι—Καλά, τού άποκρίθηκε. Μά σάν σέ βρώ, δέ θά 
γλυτώσης». "Ομως άλλα λέγανε τά χείλη κι άλλα ή 
καρδιά της. Είχε άρχίσει νά τδν άγαπάη! «Τί παλλη-

κάρι είναι τούτο, έλεγε μέσα της, τού όλο μέ τού για
λού τά ψάρια πηγαίνει καί μέ τ' ουρανού τά πετούμε
να!».

Καίει μιά τρίχα τού χοίρου τήν άλλη μέρα δ γιδς 
τού ψαρά, έρχεται τδ ζωντανό, τού γυρεύει νά τδν κρύ- 
ψη. Εύθΰς μαζεύτηκαν άπειροι χοίροι δλόγυρα, τδν κου
κουλώσανε, Ξανά ή βασιλοπούλα συμβουλεύτηκε τδν κα
θρέφτη της. "Εψαχνε—έψαχνε δλη μέρα καί δταν άρ
χισαν ν’ άραιώνουν οί χοίροι, τδν βρήκε. «Σ’ έπιασα» 
φώναξε καί πήγε νά κοιμηθή.

Μόλις ξημέρωσε τδν κάλεσε έκείνη, τδν κοίταξε 
κατάματα μέ συμπόνια καί τού είπε άναστενάζοντας:

—θά  σού δώσω μιάν άκόμα ευκαιρία. Μ’ άν καί 
τούτη τή φορά σέ βρώ, θά σέ χαλάσω. Δέ γίνεται άλ- 
λοιώς. "Εχω κάνει δρκο.

—Καλά, άπάντησε θαρρετά, γιατί δέν είχε χάσει 
τις έλπίδες του. Τράβηξε μακριά, κι δταν βρέθηκε σ’ 
ένα μέρος έρημικδ έκαψε τδ φτερό τού μυρμηγκιού. 
Φάνηκε αότδ άμέσως καί ρώτησε τί τδ θέλει. «Κρύψε 
με καλά, τού είπε, ώς αύριο».

—Βάλε στδ στόμα σου τούτο τδ φτερό καί θά γενής 
μυρμήγκι. Καί τότε τρέξε νά κρυφτής πίσω άπδ τή 
βασιλοπούλα.

"Εκανε δπως τδν ώρμήνεψε καί πήγε στήν κάμα
ρά της. Ξύπνησ’ έκείνη, πήρε τδν καθρέπτη, άγωνίστη- 
κε νά τδν άνακαλύψη δλη μέρα. Τού κάκου! Πήγε νά 
τρελλαθή. Τδν είχε χάσει λοιπόν; Μήπως ήτανε γρα
φτό νά μήν ξαναειδή τδν μόνον άντρα πού τής είχε 
άρέσει;

Ό  ήλιος έβασίλεψε, τδ σκοτάδι σκέπασε τή γή, 
κ’ ή βασιλοπούλα κοίταζε γεμάτη θυμό τό μαγικό κα
θρέφτη. "Ωσπου νευριασμένη πιά κι άπελπισμένη, τδν 
πέταξε μέ δύναμι, τδν έκανε συντρίμμια.

—  "Αχ, πού είσαι πιά, έκραξε άναστενάζοντας. 
πού είσαι νά γίνης ταίρι μου;

"Εβγαλε τδ φτερό τού μυρμιγκιοΰ άπδ τδ στόμα 
του δ λεβεντογιός, ξανάγινε άντρας κι άπλώνοντας τά 
χέρια τήν πήρε στήν άγκαλιά του.

•—Έδώ είμαι, τής είπε. Μέ θέλεις άληθινά;
Δέν μπόρεσε ένα λόγο νά συλλαβίση ή πεντάμορφη 

κόρη. Μόνο τδν έσφιξε κι αύτή καί τδν φίλησε μέ πά
θος.
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Α Π Ο  ΤΟ Ν  Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο  Μ Α Σ ...« Τ Η Λ Ε Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο » ...

ΠΥΡ!!.. ΓΥΝΗ!!.. ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ!!!..
Κ Ω Μ Ω Δ ΙΑ  ΣΕ Σ Ε Ν Α Ρ ΙΟ  Κ Α Ι Σ Κ Η Ν Ο Θ Ε Σ ΙΑ  κ. Χ.Σ.

(Συνέχεια έκ toC προηγουμένου και τέλος)

ΣΚΗΝΗ 7η (έξωτερική —  ήμερα).

(Στήν ίδια πλατεία καί στό ίδιο σημείο πού αφήσαμε 
«τά πράγματα». Ή γεροντοκόρη βλέπει ότι ό Μπερμπάντης 
συνήλθε άπό τό «πνίξιμο», διορθώνει τά γυαλιά της καί 
βυθίΖεται οτήν άνάγνωσι τού περιοδικού της. Ό  Μπερ
μπάντης, Ζητώντας δύο ποτήρια νερό ακόμη τήν ώρα πού 
πληρώνει τό γκαρσόνι.

(« —  Καί γιά τά δύο, τήν πάστα τής δεσποινίδας καί τήν 
γκαΖόΖα! . . Καί δύο νερά ακόμη! . .»), παρατηρεί «τόν θεο- 
κόμματο», τήν Ασπασία, όπως πορεύεται τορνευτά καί 
σείοντας τά σπάνια κάλλη της. . . 'Εκείνη μπαίνει στήν 
είσοδο ένός μεγάρου, κρατώντας ένα μεγάλο φάκελλο. Σέ 
λίγο βγαίνει χωρίς τόν φάκελλο. "Οπως κατευθύνεται ατό 
άμάξι της, τό βλέμμα της διοσταυρώνεται μέ τις λιγωμένες 
ματιές τού Μπερμπάντη. . .

' Επίμονο «γδύσιμο» στό βλέμμα τού Μπερμπάντη, έπίμο- 
νες ματιές έκείνης σ' όλο του τό κορμί... Προχωρεί καί άνοί- 
γει τήν πόρτα τού άμαξιοΰ της, όπως κάθεται όμως στό 
βολάν— ά φακός στό μεταξύ έχει δείξει τόν «Ζαλιοτικό» 
μηρό της μέχρι έπάνω, τήν ώρα πού έμπαινε στό όμάξι της 
— στέκεται καί τόν κυττάΖει περισσότερο έπίμονα. Εκείνος 
τό ίδιο, όπότε χομόγελο προκλητικό έκείνης καί κλείσιμο 
ποθητικό τών ματιών της. . . Ό  Μπερμπάντης, μέ τό χα
μόγελο κ.λ. έκείνης τινάΖει τό κεφάλι του σάν νά όνειρεύε- 
ται, κυττάΖει πίσω του, δεξιά καί άριστερά του γιά νά βε· 
βαιωθή ότι σ' ούτόν άπευθύνετσι ό «θεοκόμματος», καί 
σηκώνεται. ΚυττάΖει τήν γεροντοκόρη σά ν . . .  βρεγμένη 
γάτα, βλέπει ότι έκείνη έχει βυθισθή στό διάβασμα, τήν 
χαιρετάει κοί φεύγει. . . Προχωρεί πρόν τήν Ασπασία καί 
έκείνη άνοίγει σιγά - σιγά τήν πόρτα δίπλα της. . . Φθάνει 
κοί μπαίνει χωρίς νά πολυπιστεύη στήν «εύτυχία» του, ένφ 
ή Ι.Χ. «αύτακινητάρα» έξαφανίΖεται μέ ταχύτητα, άφήνον- 
τας σύννεφο σκόνης πίσω της καί πάνω άπό τήν γεροντο
κόρη . . .) .

ΣΚΗΝΗ 8η (έξωτερική —  ημέρα)

(Τό Ι.Χ. αυτοκίνητο— καινούργιο καί άεροδυναμικό —  τρέ
χει μέ μεγάλη ταχύτητα στή Συγγροϋ. Ή Ασπασία πατάει 
γκάΖι όσο γίνεται, καί φαίνεται νά διασκεδάΖει τό «πρά
γμα» . . . Δίπλα της ό Μπερμπάντης, φοβερά ανήσυχος καί 
. . .τρομοκρατημένος γιά τήν «άνέλπιοτη εύτυχία» καί τήν 
ίλιγγιώδη ταχύτητα τής κούρσας. . .) .

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

(Ζαρωμένος όπως είναι καί ψιθυριστά σχεδόν, τήν ώρα 
πού τό αυτοκίνητο κατηφορίζει στον Ιππόδρομο):

—  Δέ θά μου μιλήσετε; . . Σάς ρώτησα. . . Πού μέ πάτε;

' Α σ π α σ ί α

(Μισοκλείνοντας τά μάτια καί μέ χαμόγελο) :
—  Γουστάρεις θάλασσα, ρ έ ; ! . .

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

(Συνέρχεται καί άνοιγοκλείνει τά μάτια του):
—  Ψυχή μου! ! . .  Ντερβίση μου ! ! . .  "Αν γουστάρω θά

λασσα μέ ρωτάς; . . Όπου θές πηγαίνω έγώ μαΖί σου, 
μπσρμπουνάρα μου! ! . . Καί στή θάλασσα! . . καί στά όρη! . . 
καί στά βουνό!!! "Οπου θές, κούκλα μ ο υ ! ! ! . .

(ΒάΖει τό χέρι του πίσω της καί τήν άγκαλιάΖει σάν 
γυμνασιόπαιδο στήν άρχή. Βλέπει ότι έκείνη δέν άντιδρά 
καί τήν άγκαλιάΖει σάν. . . ώριμος δνδρας πλέον. Τήν σφίγ
γει έπάνω του καί έκείνη άφήνει τό σώμα της νά γείρη 
πρός τό μέρος του έρωτικά. . .

"Αποψι τής περιοχής άπό Δέλτα μέχρι Καβουριού, όπως 
οί δυό τους πορεύονται γελοστοί, εύτυχισμένοι καί συΖητών- 
τας. . . Κόσμος πολύς στις άκτές, μπάνια κ.λ. ΤονίΖεται 
ιδιαίτερα τό στοιχείο «Θ ά λ α ο σ α», πού άποτελεϊ τό 
τρίτο συστατικό τής ιστορίας μας. . .

Τό αυτοκίνητο σταματάει στήν πλάΖ Καβουριού).

Α σ π α σ ί α

(Άνοίγοντας τήν πόρτα):
—  Λοιπόν, Λιάκο μου; Ξέρει καλό κολύμπι, έ; Αλλά δέν 

έχεις μαγιό! ! . . Βέβαια, πώς νά έχης μαγιό, άφοΰ οτιδή
ποτε άλλο σκεφτόσουν έκτός άπό μιά τέτοια περιπέτεια! . . 
Χ μμμ! ! !  . .

(Τόν χτυπάει στήν πλάτη):
—  "Αντε! . . Πάρε τά κλειδιά καί άνοιξε τό πόρτ - μπογ- 

κάΖ! ! . . Θά βρής ένο μαγιό πού έλπι'Ζω νά μή σοΰ είναι 
καί πολύ φαρδύ. . .

(Τού δίνει τά κλειδιά καί έκείνος άνοίγει τό πόρτ - μπαγ- 
κάΖ, βγάΖει ένα μαγιό καί κυττάΖει πού μπορεί νά γδυθή. 
Βλέπει κάτι θάμνους καί τρέχει πρός τά έκεϊ.

Κόσμος άρκετός στήν παραλία. Ή Ασπασία γδύνεται μέ
σα στό αυτοκίνητο καί βγαίνει. Σφυρίγματα καί άναστενα- 
γμοί, άπό νεορούς καί μή, μόλις προβάλλει «τό σώμα» .



Φοίνέτοι ό Μπερμπάντης νά γδύνεται ατούς θάμνους. 
ΒάΖει τό μαγιό κοί βλέπει ότι. . . περισσεύει άρκετό Kurr- 
τάΖει κοί τήν «κομμάρα» πού κάνει βόλτες κοντά ατό αύτο- 
κίνητο κοί μονολογεί ψιθυριστά:

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

— —  Πολύ κοιλαράς ό άλλος, βρέ ποσά μου εσύ! !.  . . θά 
τό κανονίσω όμως! . . Π ώ ! ! ! . , π ώ ! ! !πώ! ! ! Τί κορμί είναι 
αύτό πού έχεις ,βρέ μπορμπουνάρα μ ο υ ! ! ! . .» .

(Σφίγγει έπάνω του τις Ζώνες τού μσγιώ, δοκιμάζει καί 
πείθεται ότι έτσι πού τό έκαμε δέν μπορεί. . . νά τού πέση, 
ορθώνει τό κορμί του κοί παίρνει τό ρούχα του. Πηγαίνει 
καί τό βάΖει μέσα ατό αυτοκίνητο,' κλειδώνει καί βάΖει τά 
κλειδιά στήν μέση του σάν καλός νοικοκύρης. . . "Υστερα 
τρέχει κοντά της, τήν άγκαλιάΖει, άλλά έκείνη τού ξεφεύγει 
καί βουτάει στή θάλοσσα. Πίσω της βουτάει καί αύτός. . .

Λίγες ή μάλλον αρκετές στιγμές γιά νά παρακολουθή
σουμε τούς δυό τους όπως κολυμπούν πραγματικά ευτυ
χισμένοι, γιά νά παρακολουθήσουμε σκηνές μέ άλλα Ζευ
γάρια κ.λ. κ.λ.) . . .

ΣΚΗΝΗ 9η (έξωτερική — ημέρα)

(Βγαίνουν οί δυό τους μέ γέλια καί χαρές. . . Κυνηγιούν
ται γιά λίγο καί κατόπιν πέφτουν στήν άμμο. Τό στήθος 
τής Ασπασίας πάλλει άπό κούρασι — μέ τό μπάνιο, τά πολ
λά κυνηγητά καί τά πολλά γέλια—  άλλά καί άπό έρωτι- 
ομό, όπως ό Μπερμπάντης, πολύ έπιθετικός, τήν άγκαλιά- 
Ζει καί τήν σφίγγει συνεχώς. . .

Α σ π α σ ί α

(Μέ τό στήθος της ν' άνεβοκατεβαίνρ καί τόν Μπερ
μπάντη νά έχη κόλληση τά χείλη του ατά δικά της, όπως 
καμουφλάρονται άπό τούς άλλους μέ μιά άμπρέλλα) :

—  Ό χ ι ! . . όχι ! . . "Οχι έδώ! ! !  . . Μάς βλέπουν! !!  . .
(ΤινάΖεται κοί τού ξεφεύγει).

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

(ϊαπλωμένος όπως είναι, λιγωμένος καί κρατώντας την 
άπό τό χέρ ι):

—  "Ασπα μου, δέν άντέχω άλλο! . . Πάμε! . . Έλα άγάπη 
μου!, φώς μου! . . άγγελέ μου έού! ! !  . . Έλα, πάμε! ! ! . .

(Σηκώνονται καί βαδίΖουν τρικλίζοντας πρός τό αύτο- 
κίνητο. ΠληοιάΖουν καί κάνουν ν' άνοίξουν γιά νά μπουν, 
βλέπουν όμως ότι έκεϊ γύρω έχει -στρατοπεδεύσει» κόσμος 
καί κοσμάκης καί κυττάΖονται γιά πολλή ώρα στά μάτια. 
Υστερα έκείνη -βλέπει» πρός τόν λόφο μέ τά πεύκα, 

έκεϊνος τήν κυττάΖει δείχνοντας ότι -κατάλαβε», καί φεύ
γουν άγκαλιασμένοι πρός τά έκεϊ. . . Προχωρούν σφιχταγκα
λιασμένοι γιά λίγο καί, νά μπροστά τους, λίγα βήματα ά- 
κόμα, μιά μικρή πού φιλιέται μ' ένα άγοράκι! . . . Ό  Μπερ
μπάντης σταματάει σάν κεραυνόπληκτος):

' Α σ π α σ ί α  

—  ΤΙ είναι, άγάπη μου;

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

(Μέ τά μάτια άρθάνοιχτα):
—  θεέ μου! ! . .Τό Κατινάκι! ! ! . .

' Α σ π α σ ί α

(Πού δέν έχει προσέξει τήν σκηνή μέ τά παιδιά):
—  Τί είναι τό Κατινάκι; Ή γυναίκα σου; Ή φίλη σου; . .
(ΚυττάΖει γύρω της καί πιό πολύ πρός μιά συντροφιά

λαϊκών ανθρώπων, χωρίς νά βλέπη ακόμα τά παιδιά).

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

(Φοβερά άνήσυχος):
—  Ό χ ι!  Είναι τό μικρό! ! .  . .  Ή  μικρή πού έχω στά σπίτι 

γιά νά βοηθάη τήν Ελενάρα! . . Κάηκα, Παναγία μου! ! . .
Αφού είναι έδώ τό Κατινάκι, οπωσδήποτε θά είναι καί ή 

Έλενάρα! ! I . . Πάμε πίσω! Πάμε νά φύγουμε! ! ! . .
(Τήν τραβάει άπό τό χέρι, κατατρομαγμένος, γιά νά γυ

ρίσουν πίσω. Τήν ίδια στιγμή άκούεται μιά δυνατή καί τρο
μερή γυναικεία φωνή):

ΦΩΝΗ (τής Έ ΛΕΝΑΡΑΣ):

—  Ή λ ία αοα α οα ! ! ! . . . Η λίασοαα! ! ! . .
(Ή  φωνή «βγαίνει» άπό μιά συστάδα μικρών πεύκων. 

ΜαΖί της ορθώνεται άπειλητική καί ή σιλουέττα τής Έλενά- 
ρας, ύστερα άλλες τρεις - τέσαερες γυναίκες τής γειτο
νιάς του. Ο Μπερμάντης, ούτε πού γυρίΖει νά ίδη. Καμ
πουριάζει όσο γίνεται γιά νά μή φαίνεται— παρ' όλο πού 
ή Έλενάρα καί οί άλλες τόν βλέπουν «πανοραμικά» καί 
τραβάει πανικόβλητος τήν 'Ασπασία τρέχοντος. "Εχει καί 
έκείνη -κστολάβει» τώρα καί τρέχει όσο μπορεί κοντά του. 
Φτάνουν λαχανιασμένοι ατό αύτοκίνητο καί χώνονται μέσα. 
Ή Άσποσία είναι καί αυτή πλέον τρομαγμένη. . .

Ό σ ο τρέχουν πρός τό αύτοκίνητο, ή φοβερή γυνακεία 
φωνή τούς άκολουθεϊ) :

ΦΩΝΗ (τής ΕΛΕΝΑΡΑΣ )

—  Ήλίαασααα! ! ! . . " Α χ ! ! ! . . .  Πού θά μού πας, προ- 
κομένε! ! ! . . .

( Από τήν στιγμή πού μπαίνουν, ή Ασπασία βλέπει ότι δέν 
ύπάρχει καιρός γιά χάσιμο. Ακούει καί τόν Μπερμπάντη 
πού τής φωνάΖει συνεχώς):

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

—  Φύγε! !!  Πάτα γκάΖι όσο μπορείς! ! ! . . . "Αν μάς πιά- 
ση, θά σέ ξεμαλλιάση! ! ! Θά σέ πνίξη! ! ! Θά σέ σφάξη μέ 
κανένα κονσερβοκούτι! ! !  Φύγεεεε! !  ! . .

(Πανικόβλητη ή Ασπασία πατάει γκάΖι καί τό αύτοκίνητο 
γίνεται καπνός. . . ) .

ΣΚΗΝΗ 10η (έξωτερική —  ήμέρα).

(Φαίνεται τό αύτοκίνητο πού γυρίΖει μέ ίλιγγιώδη ταχύ
τητα στήν 'Αθήνα. Ο Μπερμπάντης πολύ άνήσυχος, ή 'Α
σπασία άνήσυχη κοί αύτή, άλλά συνέρχεται όσο προχω
ρούν. Φτάνουν στό Σύνταγμα καί σταματάνε στόν «"Αγνω
στο»).

' Α σ π α σ ί α

(Μέ τή μηχανή άναμμένη):
—  Έ λα τώρα, σάν πρωτάρης κάνε ις! ! . .  "Ακούσε: Νά 

τά άρνηθής ό λ α !!
—  «"Εκαμες λάθος κυρία μου» νά τής πής: « Εγώ στό 

Καβούρι;! Κάποιος άλλος θά ήταν πού μού έμοιαΖε!!!». 
Δέν μπορείς νά δημιουργήσης καί ένα «άλλοθι»; Νά βρής 
κάποιο έμπιστο πρόσωπο πού νά τής πή, έξαφνα, ότι στις 
δυόμιση έτρωγες μαΖί του στό τάδε έστιατόριο τής Ομό
νοιας! ! ! "Ακου πού σου λέω! ! Κάνε το αύτό καί θά τήν 
πείσης έάν έπιμείνης, έάν όγριέψης κοί λιγάκι καί τής δώ- 
σης καί κάνα χαστούκι πάνω στόν καυγά!! !  Έ π ι μ ο- 
ν ή  σ τ ή ν  έ π ι μ ο ν ή  τ η ς ,  ά γ α π η τ έ ,  κ α ί  
θ ά  ν ι κ ή σ η ς Ι ! ! . .  Έλα, μήν τρέμης έτσι καί φο
βάμαι, καημένε!!! Τί άνδρας είσαι σύ, τέλος πάντων!!!

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

(Κάνοντας κωμική προσπάθεια γιό νά φανή ότι δέν τρέ-



Εκ τών άνω πρός τ6 κάτω: 1) Τοιχο
γραφία άπό τό ναό Tfic Παναγίας Φορ- 
βιωτίσσης Άσίνου. (Ή  κοινωνία τών 
Αποστόλων). 2) Παλαιό λεακαρίτικο 
κέντημα μέ τή χαρακτηριστική ποικιλία 
τών «κοφτών» σχεδίων. Τά λευκαρίτικα 
είναι τά γνωστότερα κυπριακά κεντήμα
τα. 3) Σταυρός μέ «ντουντούνια» ένα 
δείγμα τής έργασίας, μέ σύρμα, πού α
ποτελούσε τήν κυριότερη τεχνική τής 
κυπριακής λαϊκής άργυροχοίας. Α πέ
ναντι: Ή λεγομένη «Πέτρα τού Ρω
μιού», στή δυτική όκτή τής Κύπρου, τήν 
περιοχή τού Κτήματος. Μιό παράδοση 
έδώ τοποθετεί τή γέννηση τής Θεάς 

Αφροδίτης.

Π ΕΡΑΣΑ τούς άπέραντους κά
μπους της Κύπρου μέσα στον 

Αύγουστο. Ό  Θεριστής έβαζε φω
τιά στο χρυσάφι τών σπαρτών, πού 
καλλιεργούνται μέ πρωτόγονα μέσα. 
Οί φλόγες τ ’ ούρανοϋ τύλιγαν τό 
πεντάφαρδο τοπίο. Παντού ήταν α
λώνια καί μέσα στ’ άλώνια οί Κυ- 
πριώτισσες, σφικτά μανδηλωμένες, 
έτρεχαν θρονιασμένες πάνω στό ξυ
λένιο έλκηθρο τού άλωνίσματος, 
χουγιάζοντας καί καμουτσίζοντας 
τ ’ άλογα πού τό ’σερναν πάνω στα 
στάχυα. Αύτή ή εικόνα μέ παρακο
λουθούσε σ’ δλη τή διαδρομή. Μια 
μορφή άρχαϊκά ωραία της Κύπρου, 
τής δουλευτάρας, της άγρότισσας, 
πού έχει στεφανωμένο τό μελαχροι- 
νό της μέτωπο μέ μια χεροβολιά 
χρυσά στάχυα. ’Ανέβηκα καί στά 
περίφημα βουνά τού νησιού. Έ κεΐ 
είναι ή αιώνια δροσιά, έκεϊ τρέχουν 
νερά καί τραγουδούν ρεμματιές, όταν 
κάτω ό κάμπος καίεται καί ιδρώνει. 
’Εκεί τά δάση είναι πυκνά καί τά 
δέντρα ψηλά καί ΐσια, ψηλά ως τόν 
ουρανό, καί τρίζουν άπό τό βάρος 
τού κρυσταλλένιου θόλου πού σηκώ
νουν στις κορυφές τους. Έ κεΐ παρα
θερίζουν οί πλούσιοι τού νησιού καί 
τής Αίγύπτου καί τού Λιβάνου, έκεΐ 
περνούν τό καλοκαίρι τους καί οί επί
σημοι Εγγλέζοι τών υπηρεσιών τής 
Κατοχής. Τά ξενοδοχεία είναι πελώ
ρια, πολυτελή, οί κατασκηνώσεις 
είναι πεντακάθαρες, κάτω άπό γι- 
γάντια πεύκα πού σμίγουν τήν κόμη 
τους. "Ολα αύτά ήταν θαυμαστά, 
όπως θαυμαστά είναι τά γιγάντεια 
μήλα καί τά αχλάδια πού σάς πω- 
λοΰν οί χωρικοί. Λοιπόν καί έκεΐ 
έπάνω δέν υπήρχε ειδύλλιο. ’ Ηταν 
τό δάσος τό σοβαρό, τό σκούρο, ο 
ίσκιος ό βαθύς, σχεδόν βαρύς. "Ετσι 
είναι δλη ή φυσιογνωμία τής Κύ
πρου. Τό στοιχείο τής ομορφιάς της 
είναι ή βαρύτητα. 'Η  ψυχή τής Κύ
πρου είναι άρσενική. ’Επική, ζή άκο- 
μα τό "Επος τού Διγενή ’Ακρίτα στη 
γραμμή τών βουνών, πού έπάνω στήν 
κόψι τους σού δείχνουν τά σημάδια 
άπό τή χεριά πού άποτύπωσε κεΐ 
ψηλά σάν τ ’ άδραξε ό μυθικός γίγας.

’Ανέβηκα στό Κάστρο τού 'Αγίου 
'Ιλαρίωνα. Είναι κτισμένο πάνω στις 
πετρένιες μασέλλες ένός κάθετου 
βουνού, πού ό άγριος βράχος του ση
κώνει τά δόντια του μεσούρανα σάν 
ένα μνημείο γοτθικό. Έ κεΐ πάνω 
είναι κτισμένη ή άιτοφωλιά τών 
Φράγκων καί τών Βυζαντινών άρ- 
χόντων τής μεσαιωνικής Κύπρου.
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μει καί ορθώνοντας τό κορμί του):
_  Εγώ τρέμω;! I ! Εγώ! ! ! "Α ! ! !  Δέν μέ Εέρεις! ! ! Θα 

τήν κανονίσω τήν κακούργα, άν μέν στριμώΕη! ! ! . . .
(Μιοοκλείνοντας τά μάτια):
-Κ α λ ά  λέ ς ! ! !  . . . Τό Λεωνιδάκι, Βρέ! τό Λεωνιδάκι!!!  

Αυτός Θά τακταποιήση τό Ζήτημα! ! ! . . Μά, τί σοφή κοπελ- 
λάρα είσαι σύ, Άαπούλα μου! ! !  Τί σοφή! ! .  . . (Κάνει νά 
τήν άγκαλιάση άλλά βλέπει ότι έχει «πήΕη» γύρω τους ό 
δρόμος άπό αύτακίνητα καί πεΖούς, βλέπει καί έναν Αστυ
φύλακα πού προχωρεί πρός τό μέρος τους σφυρίζοντας, 
καί παραιτεϊται). . .

Α σ π α σ ί α

(Προγμοτικά τρομοκρατημένη μόλις βλέπει τόν Αστυ-_ 
φύλακα):

-Θ ά  μέ γράψη πάλι αύτός ό περικεφαλαίας! ! ! . . . Μού 
έχει δώσει εφτά κλήσεις ό ίδιος μέσα στόν Ιούνιο, π' άνά- 
Θεμά τον! ! I . . . Είναι όμως όμορφούλης, καί μου δίνει 
τις κλήσεις όταν τού κλείνω τό μάτι! ! ! Γιά αγρίεψε, σέ 
πορακαλώ ,ιμόλις μού Ζητήσει πάλι τά στοιχεία! !!  · .

(Ό  Αστυφύλακας τούς προσπερνάει καί παρατηρεί έναν 
άλλον οδηγό, πού έχει κλείσει μισοκάθετα δύο λωρίδες κυ
κλοφορίας. Ή Ασπασία άναστενάΖει μέ άνακούφισι) . . .

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

( Ανοίγοντας τήν πόρτα τού άμαΕιοϋ):
-Φεύγω, κΓ ό Θεός βοηθός!! . . .  Γειά σου ! ! ! .  . .

Α σ π α σ ί α

(Τόν πιάνει άπό τό μπράτσο. Μέ πραγματικό ερωτισμό):
—  Φεύγεις έτσι; Χωρίς νά μού πής αν θά άνεβής τό βρά

δυ στήν Κηφισιά; Έλα, χρυσέ μου! ! Θά σέ περιμένω κατά 
τις όχτώμιση. . . Όπως είπαμε όμως: Δύο ελαφρό χτυπή
ματα τού κουδουνιού, καί ένα επίμονο ύστερα. . . Σύμφω
νοι; Μή χάσης τή διεύθυνση μέσα στήν Ζάλη σου! . . .

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

(Δαγκώνοντας τά χείλη του):
—  Θά προσπαθήσω! . . . Καταλαβαίνεις πόσο θέλω νά έρ

θω! . .  . Καταλαβαίνεις, έ; . . . Γειά σου τώρα! Πάω κατ' 
εύθείσν γιά τό Λεωνίδα! . . .

(Φεύγει σάν μεθυσμένος. Φεύγει καί τό αύτοκίνητο μέ 
τήν Ασπασία).

ΣΚΗΝΗ 11 η ( Εσωτερική —  νύχτα)

(Στήν κλινική. Ό  Μπερμπάντης φαίνεται σκεφτικός, ό 
Ύπαρχιφύλακας περιμένει μέ τό στυλό στό χέρι. . . ) .

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

—  'Όταν θέλης νά βρής έναν άνθρωπο, κύριε Αστυνόμε 
μου, άνοίγει ή γή καί τόν καταπίνει! . . Βρέ έδώ ό Λεωνί
δας, έκεϊ ό Λεωνίδας, πουθενά ό Λεωνίδας! ! ! . . Σκοτώ
θηκα ψάχνοντας, χωρίς νά τόν θρώ πουθενά μέχρι τις έΕη 
τό άπόγευμα! . . .  «Τί νά κάμω τώρα; Πού νά πάω; Στό 
σπίτι; Στήν Έλενάρα; —  Θά μέ ρέψη στό Εύλο!! !», σκέ
φτομαι, -άσε τις σ ο φ ί ε ς  τής Ασπασίας γιά άρνή- 
οεις, χαστούκι καί τά τοιαΰτα! ! !». Πάω λοιπόν καί μοΖεύω 
κάτι βερεσέδια παρακαλώντας, άγοράΖω ένα μπουκέτο λου
λούδια, καί, κοτά τις όχτώμιση, άριβάρω στό σπίτι μου! . .
Ανοίγω τήν πόρτα, βόΖω τά λουλούδια στή,ν άγκαλιά τής 

Έλενάρας, καί τής δείχνω τά λεφτά πού μάΖεψα! . . . Ένα 
μάτσο λεφτά!! !  Εκείνη μ' άφήνει νά μπώ μέσα, καί τό
τ ε ! ! ! . .  Ωχ! !!  "Ωχ! ! ! . . Ωχχχχχ! ! ! . . Νά, πάλι μ' έπια- 
οαν οί άνσθεματιαμένοι οί πόνοι! ! ! . . .

Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς

—  Κατάλαβα, κατάλαβα!. . .  Ησύχασε τώρα καί μή φω- 
νάΖεις έτσι! ! ! . . .

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

—  Μά, πονάω κύρ' Αστυνόμε μ ο υ ! ! ! . .  Πονάω πολύ!! !  
Ω χ ! ! ! . .  " Ω χ ! ! ! . . .

Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς

— Τό Εέρω άτι πονάς ! . . .  Δέ μού λές: Σ' έκανε τού 
άλατιοΰ καί σέ παράτησε ύστερα; . . .

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

—  Πού νά Εέρω, κύρ - Αστυνόμε μου! ! . . Εγώ, ύστερα 
άπό τά λουλούδια καί τό μάτσο μέ τά λεφτά, δέν θυμάμαι 
τίποτα!! Έδώ Εύπνησα! ! ! . . .

Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς

—  Κοί μέ τί σέ χτύπησε;

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

—  Μέ τά χέρια της καί μ' ένα μπουγαδόΕυλο! ! . . "Αν 
καί δέν χρειαΖόταν τό μπουγαδόΕυλο, μέ τέτοια χέρια πού 
έχε ι ! ! !  Τά είδατε μήπως τά μπράτσα της; Τά προοέ- 
Εατε; ! . . .

Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς

—  Τά είδα! . . τά είδα! ! . . Δέ μού λές τώρα. . .
(Τόν διακόπτει ό θόρυβος τής Έλενάρας, πού πλησιά- 

Ζει όσο γίνεται σιγά καί σάν βρεγμένη γάτα. Ό  Ύπαρχι
φύλακας γυρίΖει καί τήν βλέπει. Πίσω άπό τήν Έλενάρα 
έρχεται καί ό Γ ι α τ ρ ό ς  τής νύκτας. Ο Ύπαρχιφύ
λακας πρός τόν γιατρό) :

—  Είναι σοβαρά, γιατρέ μ ο υ ; . . .

Γ ι α τ ρ ό ς

—  "Οχι καί μεγάλα πράγματα... Έπί τό πλεϊστον έΕω- 
τερικοί μώλωπες κοί αμυχές. . . Σέ λίγες μέρες, πάντως, 
θά είναι περδίκι! .  ..

Έ λ ε ν ά ρ α

(Ω ρύεται):
—  Γιά νά συνέχιση τις βρώμιές του, ό ΚαΖανόβας; ! Γιά 

νά! !

Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς

(Αύστηρά) :
—  Σιωπή, κυρία μ ο υ ! ! . . .  Ελάτε έ δ ώ ! ! ! . . .  Γιατί μού

είπατε ψέμματα, ότι τόν κακοποίησαν άλλοι καί μάλιστα πολ
λοί; Αλλά άφήατε το σύτό: Γ ι α τ ί  έ γ κ α τ α λ ε ί -
ψ α τ ε  τ ό ν  σ ύ Ζ υ γ ό  σ α ς  σ'  α ύ τ ή  τ ή ν  
κ α τ ά σ τ α σ ι  κ α ί  φ ύ γ α τ ε ;  Γ ι α τ ί  δ έ ν ! ! . .

Έ λ ε ν ά ρ α

(Τόν διοκάπτει κλαψιάρικα):
— Πήγα νά φωνάΕω τή μαμά μου κύριε Αστυνόμε μου, 

όταν τόν είδα άναίσθητον. Ή ταν έκεϊ πιό πάνω, σέ κάποια 
έπίσκεψι καί φοβήθηκα!... Δέν ήθελα νά τόν καταντήσω 
έτσι, άλλά παρασύρθηκα! ! . .



Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς

. . (ΚυττάΖοντας καί τούς δυό):
—  Καί τώρα, τί θέλετε νά γ ίν η ; . . .

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

(Μέ πόνους):
—  Τίποτα, κύρ - Αστυνόμε μου! Θέλουμε νά μή γίνη 

κανένας λόγος! ! !  "Ο,τι έ γ ι ν ε ,  έ γ ι ν ε ! ! ! . . .

Έ λ ε ν ά ρ α

(Μέ κροκοδείλια δάκρυα) :
—  Ναι, κύρ - 'Αστυνόμε μ ο υ ! ! ! . .  "Ο,τι έγινε έγινε!. .  

Τώρα όλα τελείωσαν καί θά τά πάμε μέλι · γ ά λ α ! ! ! . . .  
"Ειτσι, Λιόκο μου; . . . "Ολο δέν τελείωσαν; (Κ λα ίε ι). . .

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

—  Ν α ι . . .  Έλενίτσα μου! . .  Τελείωσαν όλα! " Ω χ ! ! ! . . .  
" Ω χ ! ! !  Έγώ έφταιξα! ! !  "Αχ! ! !

Έ λ ε ν ά ρ α

—  Καί γώ, Λιάκο μου, καί έγώ έφταιΕα! ! . . "Ε φ τ α ι- 
Ε α ! ! !  . . .

(ΣυνεχίΖει νά κλαίη δυνατά). ..

Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς

—  Δώσε μου τήν ταυτότητα τοϋ άνδρός σας, κυρία μου. . 
Σύντομα, σάς παροκολώ! . . .

(.Η Έλενάρα παίρνει άπό τό κομοδίνο τήν ταυτότητα τοϋ 
άνδρός της καί τοϋ τήν δίνει. Ό  Ύπσρχιφύλακας σημειώνει 
βιαστικά τά στοιχεία στήν όρχή τής «Έκθέσεως», συμπλη
ρώνει κάτι στό τέλος καί έπιστρέφει τήν ταυτότητα. "Υστε
ρα απευθύνεται στόν Μπερμπάντη, κρατώντας τό στυλό καί 
τήν έκθεσι ατά χέρια του):

—  Κάντε τώρα μιά προσπάθεια γιά νά ύπογράψετε, κύριε 
Μπερμπάντη... Έν τάΕει! "Ολα τακτοποιήθηκαν!! Διαβά
στε πρώτα τήν έκθεσι καί ύπογράωτε. . .

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

(Κάνει μιά μεγάλη προσπάθεια νά γυρίση κάπως καί νά 
μπορέση νά ύπογράψη, βγάζοντας κάπου - κόπου σπαρα
κτικά « Ωχ!.  . .  Ωχ!!».  Υπογράφει καί πέφτει πάλι, φαρ
δύς πλατύς, στό κρεββάτι. . . Ύστεοα χαμογελάει. . .) :

—  ΈντάΕει κύριε Αστυνόμε, έ; Δέν θά πάθη τίποτα ή 
Έλενίτσα μου! ! . . Καί δέν θά πήτε, όσα είπαμε, πουθε
νά ! “ Ετσι; . . .

Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς

(Σοβαρός):
—  Καληνύχτα σας. . . Καί περαστικό καί. . . καί. . . στούς 

δυό σας! ! ! . .

Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς —  Έ λ ε ν ά ρ α

—  Καληνύχτα σας, κύριε Αστυνόμε! ! . . Καί εύχαριστοΰ- 
με πολύ! ! !  Πάρα π ο λ ύ ! ! ! . . .

( Ό  Ύπαρχιφύλακας βγαίνει μέ τόν γιατρό). . .

ΣΚΗΝΗ 12η (έσωτερική —  νύχτα)

(Στό ίδιο γραφείο, τοϋ ΆΕιωματικοϋ Υπηρεσίας ΛΗ 
Αστυνομικού Τμήματος. Ό  Ύπαρχιφύλακας μπαίνει βια

στικός. Πρός τόν Ύπαστυνόμο, πού κάθεται στήν καρέκλα 
καί συμπληρώνει μιά δικογραφία):

—  Τά σέβη μου, κύριε Ύπαστυνόμε! ! ! . . Είναι έλεύθερο 
τό Βιβλίον Συμβάντων;

Ύ π ο σ τ υ ν ό μ ο ς

(ΚυττάΖοντάς τον κάπως περίεργα):
—  Έλεύθερο είναι, κύριε Ύπαρχιφόλακα! . . . Αλλά γιατί 

τόση βιασύνη; Κάνεις τήν «συμπληρωματική- σου αύριο!! 
Πήγαινε τώρα νά κοιμηθής, είναι περοσμένα μεσάνυχτα. . .
Αλλά τί συνέβη, αλήθεια, μ' αύτόν τόν δύστυχο; (Συνε

χίζει νά οημειώνη στά έγγραφα τής δικογραφίας).

Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς

(ϊεροβήχει καί δέν απαντάει, όπως ό Ύπαστυνόμος είναι 
άπορροφημένος στή δικογραφία του. Παίρνει τό Βιβλίο 
Συμβάντων καί έτοιμάΖεται νά γράψη, πέφτοντας πρώτα σέ 
συλλογισμούς. . . ).

Ύ π α σ τ υ ν ό μ ο ς

(Σημειώνοντας πάντοτε στά έγγραφά του καί χωρίς νά 
τόν προσέχη):

—  Μή γρόψης, πάλι, κύριε Ύπορχιφύλακα, κανένα κατε
βατό ! ! !  Τ ό  λ α κ ω ν ί Ζ ε ι ν  έ σ τ ί  φ ι λ ό σ ο 
φ ε  ί ν!», πάντοτε νά τό θυμάσαι αύτό! ! ! (Σηκώνεται 
καί συνεχι'Ζει):

—  Πάω νά δώ τούς κρατουμένους γιά λίγο. . . Πρόσεχε 
τό γραφείο, όσο θά λείπω, σέ παρακαλώ. . . Τί έγινε λοι
πόν μ αύτόν; Αλλά άφησε. . . Θά δώ τήν έγγραφή σου 
άργότερα. . . (Βγαίνει).

Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς

(Τόν παρακολουθεί. . . άγανακτησμένος όπως βγαίνει. 
"Υστερα σκέπτεται, μέ τά μάτια στηριγμένα στόν τοίχο. . . 
Μονολογεί):

—  «Ώστε έτσι: « Τ ό  λ α κ ώ ν  ί Ζ ε ι ν έ σ τ ί
φ ι  λ ο σ ο φ ε ϊ ν »  κύριε Διοικητά!, «τ ό λ α κ ώ 
ν ί Ζ ε ι ν έ σ τ ί  φ ι λ ο σ ο φ ε ί  ν» κύριε Διευθυν- 
τά! ! Θά σάς κανονίσω έγώ τώρα! ! . . . » .

(Παίρνει αποφασιστικά τό στυλό του, άνοίγει τό μεγάλο 
Βιβλίο Συμβάντων καί άρχίΖει νά γρόφη. Γράφοντας, λέΕι 
πρός λέΕι, ύπαγορεύει ταυτόχρονα... στόν έαυτόν του):

—  «Παράγραφος 25. Συμπληρωματική έγγραφή. "Ωρα 
00.35 '.

» Συμπληρωματικούς πρός τήν έν σελίδι. . . (γυρίΖει τις 
δύο - τρεις σελίδες τού βιβλίου γιά νά βρή τήν άρχική του 
έγγραφή καί συνεχι'Ζει νά γράφη):

857 παράγρ. 16, τής 21.7.1973 έγγραφήν μου έν τώ πα- 
ρόντι βιβλίω, άναφέρω, ότι ώς προέκυψεν έκ τής διενεργη- 
θείίης προανακρίοεως, ή έν αφασία κχτχοτασις τοΒ ΜΠΕΡ
ΜΠΑΝΤΗ Ήλίχ προήλθε·) συνεπείφ κχκοποιήσεώς του, δπό 
τής ουζύγου του, 8t’ χσήμχντον άφορμήν(ϋ) Κατά τής δρά- 
στιδος συζύγου δέν έστηρίξαμε κατηγορίαν έπί πχρχβάαει τών 
δρβρων Π.Κ. 309 (’Επικίνδυνος σωματική βλάβη) και II.Κ . 
306 ("Εκθεσι; Ιτέρου εις θέσιν άβοήθητον. . .) πρδς αποφυ
γήν περαιτέρω διχτχράξεως τής συζυγικής Αρμονίας. Κύρ. 
ΝΙΚ ΕΞΓΠΝΟΤΛΗΣ -  Τπαρχιφΰλα; ΛΗ' 4 . . .

(ΔιαθάΖει σύντομα —  άπό μέσα του —  τήν έγγραφή του 
καί κλείνει τό Βιβλίον Συμβάντων μονολογώντας):

—  «Χμμ! . . “ Α ν  Ε έ ρ α τ ε  τ ί  χ ά ν ε τ ε  κ ύ 
ρ ι ο ι— κ ύ ρ ι ο ι  π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ι ,  π ο ύ  δ έ ν  
μ'  ά φ ή ν ε τ ε  ν ά  τ ά  γ ρ ά ψ ω  ό λ α ! ! ! . . .  
Χμμμ!!  Π ή ρ α  έ κ δ ί κ η σ ι  μ έ  τ ό  « λ α κ ώ 
ν ί Ζ ε ι ν» σ α ς ! ! ! . . .

(Σηκώνεται καί έτοιμάΖεται νά φύγη, ένώ πέφτει ή

Α Υ Λ Α Ι Α )



ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΟΝ
Προσφορά των « ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  Χ ρ ο ν ι κ ώ ν »  
Π ρ ο ς  τ ούς  ά γ α π η τ ο ύ ς  ά ν α γ ν ώ σ τ α ς  των

Κάτω: Παράταξις άστυψυλάκων χατά τήν πρώτην ήμέραν της έγ- 
καταατάσεως της Άστυν. Πόλεων εις ’Αθήνας, πρό των Προπυλαί
ων των Παλαιών Ανακτόρων.’Απέναντι έπάνω: Μέτρα τάξεως τής 
’Αστυνομίας ’Αθηνών, εις έχδήλωσιν υπέρ τής Κυπριακής άνεξαρ- 
τησίας, τό έτος 1932. Απέναντι κάτω: Πυροσβεστικόν όχημα τού 
1926 xca άστυφΰλακες μετά τήν κατάσβεσιν πυρκαϊάς εις ’Αθή

νας.
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Εις τάς φωτογραφίας αυτής τής σελίδος : ’Αστυνομικοί έκπαιδεύονται εις τήν χρήσιν συγχρόνων ο
πλών τό έτος 1948. (Διόρθωσις ήμαρτημένων: Εις το προηγούμενον τεύχος τών·«Α.Χ.» καί εις τήν 
σελ. 645 έκ τυπογραφικής άβλεψίας έγράφη δτι πρόκειται δι’ άσκησιν αστυφυλάκων τό 1944, ένω 
αΰτη άναφέρεται εις τό 1946). (Εύγενής προσφορά προς τα ((’Αστυνομικά Χρονικά» τοϋ τ. ’Αρχη

γού Α.Π. κ. Μπουραντα).
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Μέτρα τάξεως τής Αστυνομίας ’Αθηνών πρό τοΰ Μνημείου τοϋ ’Αγνώστου Στρατιώτου κατά τήν 
διάρκειαν παρελάσεως μετά τήν κατοχήν. Κάτω: Έκπαίδευσις δοκίμων Άρχιφυλάκων εις τήν 
χρήσιν οπλών τήν αύτήν ώς Ιναντι έποχήν (δμοίως προσφορά τοΰ κ. Μπουραντά) .
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ΥΠΟ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΛΛΙΓΚΑΚΗ
r

0 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΣΥ ΓΧ Ρ Ο Ν Ο Υ  ΕΠ Ο ΧΗ Σ ΜΑΣ

Ε ΙΣ  ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ άηό τούς τομείς.
“  τού πολιτισμού ή ιστορία έχει έ- 

πισημάνει χρονικός περιόδους έΕάροε- 
ως κοί ακμής καί έποχάς χαρακτηρισ
μένος άηό τό άντίθετον, δηλαδή τήν 
παλινδρόμησιν ή τήν πτώσιν.

Εις τόν τομέα τού πνεύματος τής έ- 
ρεύνης διά τούς Νόμους τούς διέπον- 
τας τό σόμπαν, ή Ελληνική Άρχαιότης 
δέν ήτο εις θέσιν ποτέ νά άντιπαράΕη 
έπιτεύγματα συγκρινόμενα μέ όοα έπέ- 
τυχον εις νεωτέρας έποχάς οί Δυτικό - 
Εύρωπαϊοι, παρ' όλον ότι έκείνη είχεν 
άναοτύΕει εις βαθμόν άπαράμμιλον τήν 
φιλοσοφικήν διονόησιν κοί εϊχεν έμφα- 
νίσει πραγματικά θαύματα εις τά ιδεώ
δη καί τάς ήθικάς άΕίας καί τόσος όλλας 
σφαίρας τού πνεύματος. Εις τόν τομέα 
των θεσμών έλευθέρου πολιτεύματος, ή 
Αναγέννησις δέν ήδυνήθη νά πράΕη 

κάτι πραγματικά μεγάλο, τούλάχιστον 
εις εύρύτερα έδοφικά πλαίσια, αν καί 
έθαυματούργησεν εις τήν σφαίραν τής 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ό  19ος 
αιών ύπερηφανεύθηκε δικαίως ότι κα- 
τώρθωσεν ύστερα άπό αιματηρούς ά- 
γώνας νά πραγμάτωση τελικά εις τήν 
Δυτικήν Εύρώπην τό άντιπροσωπευτι- 
κόν πολίτευμα, τούς καταστατικούς 
χάρτας, τήν διασφάλισιν των άταμικών 
έλευθεριών καί τών δικαιωμάτων τού 
πολίτου.

Τήν Ιδικήν μας χρονικήν περίοδον, ή 
όποια συμπίπτει μέ τό δεύτερον ήμιου 
τού 20ου αίώνος, τήν περίοδον ένός 
πολιτισμού προπαντός τεχνικοοικοναμι- 
κοϋ, δέν θά ήδύνατο κανείς νά εϊπη αν 
θά τήν κατατάΕπ κάποτε ό ιστορικός 
τού μέλλοντος εις ικανοποιητικήν βα
θμίδα σχετικώς μέ τήν πορείαν τού 
πνεύματος. Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι 
θά έΕάρη τήν άκμήν τής θετικής έπι- 
στήμης καί τά θαυμαστά τεχνολογικά 
τής περιόδου τούτης έπιτεύγματα, τάς 
άνέσεις τού βίου, τούς κολοσσιαίους οι
κονομικούς οργανισμούς κ.λ.π. 'Εκείνο 
όμως τό όποιον είναι ιδίως βέβαιον διά 
τόν ιστορικόν ούριανόν έρευνητήν εί
ναι ότι θά εϊπη απερίφραστα, ότι εις τά 
μέσα τού οίώνος μας εύρέθημεν αίφνι- 
δίως έπάνω εις τούτην τήν σφαίραν εμ
πρός εις ένα τρσμοκτικόν κενόν Νόμου 
καί τάΕεως, εις ένα χαϊνον κενόν εις 
τόν τομέα τών θεσμών πολιτικοοτρατιω- 
τικής διακρατικής όργονώοεως, τό όποϊ-

\ ____________ _______________

ον δέν θά ήδύνατό τις νά πιστεύη έπει
τα άπό τόσας προσποθείας διά πρόοδον 
εις τήν ένναμον τάΕιν, έπειτα άπό τό
σην συσσωρευιμένην εμπειρίαν διεθνούς 
δημοσίου βίου όλοκλήρων αιώνων. Τό 
τρομακτικόν τούτο οίφνίδιον κενόν εις 
τόν τομέα τής έννόμου τάΕεως —  ένα 
τομέα πολιτισμού τόσον Ζωτικής σημα
σίας, πού δύναται νά εϊπη τις ότι ούτος 
είναι θεμέλιον τών άλλων — ϊσταται έπα- 
κόλουθον τής τεχνολογικής προόδου 
τήν όποιαν δέν ήδυνήθημεν νά παρακο- 
λουθήσωμεν. Τό οίφνίδιον χάσμα, τό 
κενόν εις θεσμούς συντονισμένους διά 
τάς άνόγκας τής συγχρόνου έποχής, έγ- 
κυμσνεϊ θανάσιμους κινδύνους διά τήν 
άνθρωπότητα καί έκβάλλει εις άνησυχίαν 
τούς πνευματικούς ταγούς της καί όλους 
τούς στοχοΕομένους άνθρώπους τούς ό
ποιους έμπνέει ή πίστις εις τό μεγάλα 
της πεπρωμένα. Τό κενόν τούτο άπει- 
λεϊ καί τήν έπιβίωσιν τού άνθρώπου, 
ώς βιολογικού είδους, έπάνω εις αύ- 
τήν τήν σφαίραν, εις τήν όποιαν έτά- 
χθημεν άπό τόν Δημιουργόν πριν χιλιά
δες χρόνια νά πραγματοποιήσωμεν εις 
τό κυκλογύρισμα τού χρόνου, όμού μέ 
τήν άλληλοδιαδοχήν άναριθμήτων γενε
ών, καί μίαν ιστορικήν πορείαν, μέ άΕιο- 
λογικόν περιεχόμενον καί κατεύθυνσιν 
πρός ένα προϊόντα έκπαλιτισμόν.

Παλαιότερον ,οί τομείς τού πνευματι
κού πολιτισμού— τά ιδεώδη, ή έσωτερι- 
κή καλλιέργεια τού άνθρώπου, ό άνθρω- 
πισμός — όλαι αί αίώνιαι ήθικαί άΕίαι διε- 
πλόσθησαν ύστερα άπό κοπιώδη προσπά
θειαν καί άπό έΕαιρετικά δύοβατον άνο- 
δικήν πορείαν τού άνθρωπίνου γένους, ό
πως μία σειρά Θριαμβευτική άπό εύγενι- 
κάς κατακτήσεις καί άπό δυσχερείς ει
ρηνικός νίκας έναντι τών προτογόνων 
ένστικτων τής βαναυσότητος καί τής ά- 
γριότητος, καί πάντα ταύτα μέ τήν έν- 
νομον τάΕιν ώς άνογκαϊον ύπόβαθρον.

Έν τούτοις, έκεϊνα τά χρόνια όταν 
ώμίλουν δι' έννομον τάΕιν έννοούσαν 
τόν Νόμον καί τήν ΤάΕιν εις μίαν έκά- 
στην χώραν. Τώρα ή έννοια έχει άλλά- 
Εει. Τόν καιρόν τών Πόππων μας δέν 
κατεδικάΖετο άπό κοινήν συνείδησι 
ώς παράνομος όπλοφορία ή συναγωνι- 
στική διάθεαις εις έθνικούς έΕοπλισμούς 
τών μεγάλων, ούδέ έλαμβάνετο ύπ' όψιν 
τόσον φοβερόν «κενόν θεσμών», ή έλ- 
λειψις κανόνων άποκλειστικής έπιφυλά-

Εεως τών τρομακτικών δι' έκείνην τήν 
έποχήν, τού 1915 λ.χ., Γερμανικών ή 
Βρεττανικών όπλοστοσίων ύπέρ μιας 
κεντρικής ομοσπονδιακής έΕουσίας. Ή 
κατάστασις ήτο διαφορετική. Ο κόσμος 
ήΕερε ότι ένα άπό τά δύο έπρεπε νά δια- 
λέΕη, πολεμικήν ούγκρουσιν ή πολιτι
σμόν. Αλλά ή πολιτιστική ύποχώρησις, 
ή πτώσις, ήτις ήθελεν έποκολουθήση κα
τόπιν τής συγκρούσεως άπ' άκρου εις 
άκρον τής κατεστραμμένης Εύρώπης 
προεβλέπετο πρόσκαιρος. 'Επάνω άπό 
τά οικονομικά ερείπια καί τά συντρίμμια 
τών ήθικών καί άνθρωπιστικών άΕιών 
ήθελεν άνθίοει Εανά άργά ή γρήγορα 
ένας νέος πολιτισμός. Ο ί ά ν θ ρ ω 
π ο ι  σ ή μ ε ρ ο ν  γ ν ω ρ ί Ζ ο υ ν  
ότι ένα άπ' τά δύο θά διαλέΕουν: πολε
μικήν ούγκρουσιν ή έπιβίωσιν τού άν- 
θρωπίνου γένους. Τά δύο μαΖί είναι ά- 
συμβίβαστα.

Ή άπόταμος αΰτη τεχνική πρόοδος 
έκμηδενι'Ζουσα τάς άποστάσεις δίδουσα 
μορφή ένότητος καί γειτνιάσεως εις 
τάς άλλοτε χωριστός καί άπόμακρας άπό 
όκρου εις όκρον τής οικουμένης χώρας, 
δίδουσα τέλος εις χεϊρας τού ανθρώ
που φοβερά όπλα αύτοκτονίας καί ομα
δικού έΕολοθρευμού, μας άναγκάΖει νά 
άναθεωρήσουμε τάς άντιλήψεις διά τό 
έννοισλογικόν περιεχόμενον τής έννό
μου τάΕεως. Καί σύγκαιρα μας δείχνει 
τόν νέον Μεσαίωνα ένθα εύρέθημεν αί- 
φνδίως έν μέσω τού εικοστού αίώνος. 
Έτσι ή άναπάντεχος άκμή τών θετικών 
έπιστημών, ή αιφνίδιος αΰτη άνοδος, 
δέν περιορίζει τήν έπίδρασιν της μόνον 
εις τεχνικός έφσρμογάς άλλ' έπηρεάΕει 
ολόκληρον τήν Ζωήν μας. Καί όχι μό
νον εις τάς άνέσεις, εις τόν ύψηλόν βιο
τικόν έπίοεδον, εις τήν ύλικήν, τήν οι
κονομικήν πλευράν τής Ζωής τού άνθρώ
που. 'Επιδρά εις τάς άντιλήψεις μας, δί
δει νέον περιεχόμενον εις πολλάς ήθι
κάς άΕίας καί ιδεώδη. Διότι καί εις ταΰ- 
τα τά τελευταία παρ' όλην τήν γρανιτώ
δη ύφήν των, παρ' όλον ότι εις τό βά
θος των έχουν αιώνιον κύρος, βλέπει 
κανείς εις τήν έΕωτερικήν τήν «έπιφαι- 
ναμένην» μορφή τους νά παρολλάΖη 
καμμιά φορά άναλόγως πρός τήν χρονι
κήν περίοδον πολιτισμού ένθα διανύει ή 
σίτορία τών άνθρώπων. Έ κ ά ο τ η 
έ π ο χ ή έ χ ε ι  τ ά  μ ε γ ά λ α  
π ν ε υ μ α τ ι κ ά  τ η ς  ρ ε ύ μ α -
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τ α  κ α ί  τ ά ς  ά Ε ι ο λ ο γ ι κ ά ς  
τ η ς  π ε π ο ι θ ή σ ε ι ς  προβάλλει 
δέ ώρισμένα βασικά αιτήματα καί οχε- 
τικώς μέ τούτα ή γενεά τών πρεσβυτέ
ρων καλείται νά άπαντήση εις τήν νέαν 
γενεάν.

Τά πλέον έπιτακτικά άπό τά σύγχρονα 
«γενικά» αιτήματα είναι «ό Νόμος καί ή 
ΤάΕις» εις διεθνή κλίιμακα, ή έΕασφάλι- 
σις τής έννάμου τάΕεως εις έδαφικά 
πλαίσια πολύ εύρύτερα άπό άλλοτε.

Πρό 50 έτών έθεωρείτο αρκετόν νά 
έχη έΕασφαλιαθή ή έννομος τάΕιο εις τό 
έσωτερικόν έκάστης χώρας. Μόνον αί 
συγκρούσεις μετοΕύ ομάδων μέ αντίθε
τα συμφέροντα έντός ώρισμένης χώρας 
έθεωροΰντο ότι αποτελούν έκρυθμον κα- 
τάστασιν. Έγένετο τότε λόγος περί α
νορχίας, περί εμφυλίου συγκρούσεως, 
περί άδυναμίας τής πολιτείας νά έΕα- 
σφολίση τήν επιβολήν τής έννόμου τά
Εεως.

Αντιθέτως οί διενέΕεις καί συγκρού
σεις μεταΕύ διαφόρων κρατών έθεω- 
ροϋντο πρό 50 έτών ώς κάτι τό φυσι
κόν νά άποτελοϋν οί πόλεμοι τά μέσα 
λύσεως τών διενέΕεων τούτων, μετά 
άπό τήν ένδεχομένην άποτυχίαν τών δι
πλωματικών διαπραγματεύσεων. Εϊχον 
διομορφωθή άρχαί καί κανόνες αχετι- 
κώς μέ τούς «δικαίους» πολέμους. Ή 
'Ιστορία ήτο πλήρης άπό τοιαύτας πε
ριπτώσεις συνεχίσεως τών δικαίων έπι- 
διώΕεων καί διεκδικήσεων ένός λαού 
διά δυναμικών μέσων.

Σήμερον, ή αιφνίδια τεχνολογική πρό
οδος έχει άπαγορεύσει τόν πόλεμον ώς 
τρόπον ή μέσον έπι,λύσεως τών μεταΕύ 
τών έθνών διενέΕεων, έπί ποινή αυτο
κτονίας ολοκλήρου τής άνθρωπότητος.

Τά μέσα ολοκληρωτικού ολέθρου τά 
όποια ή τεχνική πρόοδος έχει δώσει εις 
τάς χεϊρας τού άνθρώπου έχουν κατα
στήσει τόν πόλεμον άδύνατον ώς μέσον 
κρίαεως τών διενέΕεων, καθ' όσον ότι 
τά άπστελέαματα τού «μέσου» τούτου θά 
ύπερέβαινον κατά πολύ τόν σκοπόν. 
Σκοπός τού πολέμου τής παλαιός έπο- 
χής ήτο νά καμφθή ό άντίπαλος καί νά 
παραδοθή, έν<·> τό αποτέλεσμα ένός ση
μερινού πολέμου «επιστημονικού» θά εί
ναι νά έΕαφανισθή όριστικώς ό πολιτι
σμός παντού άπό τήν οικουμένην καί ί
σως νά λήΕη έντελώς κι' ή πανάρχαιη 
έπσνω εις τόν πλανήτην μας ιστορία

V_______________________________

τού βιολογικού είδους τού όνομαΖομέ- 
νου «άνθρωπος». Διά τούτο ή άνάγκη ύ- 
πάρΕεως θεσμών έννόμου τάΕεως είναι 
περισσότερον έπιτακτική άπό άλλοτε.
Επιβάλλεται ή έΕοαφάλισίς της κι' άνά- 

μεσα εις τά κράτη κι' άνάμεσα εις ήπεί- 
ρους, άνάμεσα εις όλα τό έθνη τά όποια 
Ζοίν έπάνω εις τούτην τήν σφαίραν. Ν 
τύχη των είνοι κοινή. Είτε άπαντες θά 
σωθούν καί θά έπιΖήσουν, είτε άπαντες 
θά καταστραφούν. Παλαιότερον ύπήρ- 
χον μετά άπό κάθε πόλεμον νικηταί καί 
ήττημένοι. Τώρα νικητής δέν θά είναι 
κανείς καί ήττημμένη θά είναι έκ τής 
συρράΕεως ή άνθρωπίνη φυλή εις τό 
σύνολόν της. Παλαιότερον ή κάθε χώρα 
ή ό κάθε συνασπισμός κρατών είχεν ώς 
άντίπολόν του μίαν άλλην χώραν καί 
τούς συμμάχους της. Τώρα ό έχθρός εί
ναι κοινός, ό άντίπαλος είναι κοινός. 
Είναι ή έλλειψις θεσμών έννόμου τάΕε
ως οί όποιοι νά έχουν προληπτικήν άπο- 
στολήν καί νά είναι λίαν άποτελεσματι- 
κοί ώστε νά δύνανται νά έπιβάλωνται 
εις τούς λαούς τούς έχοντας τυχόν διε- 
νέΕεις μεταΕύ των καί νά έΕασφαλίΖουν 
τήν διευθέτησιν τών διαφορών τούτων.
Εκείνο βεβαίως τό όποιον έπιβάλλεται 

είναι όχι ή πρόληψις τών διενέΕεων άλ- 
λά ή έγκαθίδρυσις θεσμών διά τήν άν- 
θρώπινον έπίλυσίν των. Κατά ποιον τρό
πον οί θεσμοί οΰτοι θά στηρίΖωνται ό
σον είναι δυνατόν εις δικαιοτέραν καί 
δημοκρατικοτέραν βάσιν, τούτο είναι τό 
κεντρικόν αίτημα τής έποχής μας.

Ή άνθρωπότης προσδοκά θεσμούς 
ώργανωμένους κατά τρόπον ίσον καί δη
μοκρατικόν, εις τρόπον ώστε νά κρίνουν 
μέ άντικε.,,ονιινότητα, «ισότητα» κι' εύ- 
θυδικία, ώστε νά μή γεννώνται άδικίαι 
εις βάρος τών μικρών καί άδυνάτων λα
ών καί νά μή παρσγνωρίΖωνται τά δίκαια 
οίτήματά των. Η εκβασις καί λύσις τής 
δ»ενέΕεως δέν θά πρέπει νά γίνεται άν- 
τικείμενον πολιτικής συναλλαγής τών 
μεγάλων καί ισχυρών κρστών τής γής 
εις βάρος τών μικροτέρων. Όλα τούτα 
άποδεικνύουν ότι ή έποχή τήν όποιαν 
διανύσμεν είναι ή τής προϊστορίας τών 
θεσμών μας. Είναι λοιπόν άνάγκη είτε 
νά ένισχυθή ό Οργανισμός Ηνωμένων
Εθνών, είτε νά συμπτυχθη νέα ένωσις 

κρατών εις μορφήν διακρατικής εύρυτά- 
της Ομοσπονδίας εις βάσεις ίσότητος 
καί δικαιοσύνης. Αί ομοσπονδιακοί άρ

χαί— μέ μορφή συλλογικών οργάνων —  
θά πρέπει νά περιλαμβάνουν όχι μόνον 
πολιτικούς όλλά καί μεγάλους άνθρω- 
πιστάς. Νά είναι κοινής έμπιστοσύνης 
καί νλ διαθέτουν ήθικόν κύρος εις τρό
πον ώστε νά δύνατσι νά διατόσσουν ι
κανήν έΕωπλισμένην Αστυνομικήν δύ- 
ναμιν έχουσαι τήν μονοπωλιακήν έΕου- 
σίαν νά διαθέτουν τά ολίγα ύπάρχοντα 
θερμοπυρηνικά όπλα.

' Απ οτελεσμ στ ικ ό ν σύστημα έλέγχου 
είναι άποραίτητον νά όργανωθή, ώστε 
νά έΕοσφαλισθΐή ή άπαγόρευσις τής κα
τοχής τοιούτων όλων έΕ έκάστης χώ
ρας μέλους. "Ενα νέον συναίσθημα έ- 
θνότητσς» κοί μία νέα Πολιτική καί Κοι
νωνική όγωγή θά πρέπει νά διαπλασθούν 
εις έννοιαν λίαν εύρυτέραν άπό τήν ση
μερινήν, όχι τόσον εις τούς πληθυσμούς 
όσον ιδίως εις έκείνους τούς τεταγμέ- 
νους νά άσκοϋν έΕουσίον άνήκοντες 
εις τά Κοινοβουλευτικά ή Στρατιωτικά 
εκείνα σώματα. Παράλληλα ό κάθε λαός 
θά διατηρή τάς έθνικάς του παραδόσεις 
τούς έσωτερικούς του θεσμούς, τήν πί- 
σπν του, ολόκληρον τόν έθνισμόν του. 
Ή απότομος αϋτη πρόοδος τών φυσικών 
έπιστημών έχει άλλάΕει πολλάς παλαιός 
Αρχάς καί πεποιθήσεις εις πολλά ση

μεία τού δημοσίου βίου, τών θεσμών κοι
νωνικής όργανώσεως, τών διεθνών σχέ
σεων μεταΕύ Κρατών κ.λ.π. έχει έπιφέ- 
ρει ταισύτην προσέγγισιν τών λαών ε- 
τοΕύ των, ώστε ή άντίληψις διά χωρι
στήν ιστορικήν τύχην έκάστου λαού, διά 
χωριστήν πορείαν εις τήν Ιστορίαν δέν 
είναι σήμερον όρθή.

Ώς τά μέσα τού αίώνος μας ήδύνσν- 
το νά ύπάρχουν διαφορετικοί έθνικαί οί- 
κονομίαι εις έκάστην χώραν. Σήμερον ή 
ασκούμενη άλληλοεπίδροσις έκάστης έ- 
θνικής οικονομίας εις τήν οικονομικήν 
κατάστασιν τών άλλων λαών είναι τόσον 
σημαντική, ώστε κλειστοί έθνικαί οίκο- 
ναμίαι είναι άδύνατον νά διατηρηθούν 
καί έτσι όλαι οί χώραι έχουν τήν τάσιν 
νά ένταχθούν εις εύρυτέρας όμάδας, 
τάς διακρατικός οικονομικός κοινότη
τας. Παύουν νά ισχύουν οί φραγμοί οί 
τεθέντες άπό τά παλαιά τελωνειακό τεί
χη, καταργούνται οί περιορίσει εις τήν 
έργασίσν τών Εένων καί ολόκληρος ή 
οικονομική δραστηριότης τείνει εις ένό-
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ΕΥΒΟΙΑ
Κ Α Τ Α Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο Σ  Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ε Ν Ι Ο Σ  ΤΟΠΟΣ

Ή  δλάδρσση, καταπράσινη Εύβοια είναι δ 
τόπος τοδ Αύγουστιάτικου ταξιδιού μας, στήν 
προσπάθεια τών «’Αστυνομικών Χρονικών» νά 
γνωρίσουν, μέ προσεγμένα κατά τδ δυνατόν κεί
μενα καί καλοβαλμένες φωτογραφίες, οί άγαπη- 
τοί άναγνώστες τους τις δμορφιές της γαλανής 
'μας πατρίδος. Εύβοια τήν ώνόίμαζαν άπδ τα παν- 
άρχαια τά χρόνια άπδ τή νύμφη Εύβοια, πού ήταν 
κόρη τοΰ ποταμού ’Ασωπού. "Αλλοι υποστηρίζουν 
πώς τδ μεγαλύτερο μετά τήν Κρήτη Ελληνικό 
νησί, πήρε τδ δνομά του άπδ τά πολλά βόδια, πού 
στήν άρχαιότητα έζοΰσαν έκεΐ. Είναι δμως βέ
βαιο, δτι κατά διαστήματα την έλεγαν Μάκρα καί 
Έλλοπία καί Οχη καί ’Αβαντιάδα. Στδ ιστορικό 
προσκήνιο έμφανίζεται γιά πρώτη φορά ή Εύβοια 
τήν έποχή τοΰ Τρωικού πολέμου, όταν οί Εύβοεΐς 
μέ σαράντα πλοία καί άρχηγδ τδν ’Ελεφήνορα πή
ραν μέρος στήν Πανελλήνια έκείνη έκστρατεία.

Οί δύο μεγαλύτερες πόλεις της, ή Χαλκίδα καί 
ή Ερέτρια, άγωνίστηκαν, τδν 9ον π.Χ. αίώνα γιά 
τήν κυριαρχία τού πλουσίου Ληλαντίου πεδίου, 
μέ άποτέλεαμα νά ύπερισχύση ή πρώτη.

Άπδ τδν 8ον μέχρι τδν 6ον π.Χ. αιώνα, ή 
Εύβοια άποίκησε πολλές πόλεις στή Μικρά Άσία, 
στή Σικελία, στήν Κάτω ’Ιταλία καί στήν Χαλκι
δική. Ή  γειτνίασίς της μέ τήν ’Αττική είχεν σάν 
άποτέλεσμα νά εύρίσκεται σχεδόν μονίμως κάτω

άπδ τήν κυριαρχίαν τών ’Αθηναίων. Αότή άκρι- 
βώς ή φιλοαιθηναϊκή θέσις τών Εύβοέων, ώδήγη- 
σε, τδ 490 τδ Δάιτι καί τδν Άρταφέρνη στα πα
ράλια τού νησιού μέ άποτέλεσμα νά καταστραφή 
ή Κάρυστος καί ή Ερέτρια καί οί περισσότεροι 
κάτοικοι νά πωληθοδν δούλοι στή Βαβυλώνα. Τδ 
191 τήν πήραν οί Ρωμαίοι καί άργότερα χρη
σιμέυσε σάν βάσις έξορμήσεως τοδ Μιθριδάτου, 
δπότε καί Ιπα&ε ,μεγάλες καταστροφές. ’Ακολού
θησαν αιώνες παρακμής καί άλεπάλληλοι κατα- 
κτητές, μέχρι τδ 1205, πού τήν κατέλαβαν οί 
Αατΐνοι μέ τδ Βονιφάτιο Μομφερατικό. Οί Φράγ- 
κοι καί ιδίως οί Ενετοί τήν κράτησαν ώς τδ 1470, 
δταν ήλθαν οί Τούρκοι. Τά χρόνια τοΰ ’Εθνικού 
ξεσηκωμού οί Εύβοεΐς διοργάνωσαν στρατόπεδο 
στά Βρυσάκια καί Ιπολιόρκησαν, δύο δλόκληρα 
χρόνια, τά κάστρα τής Χαλκίδος καί τής Καρύ
στου.

Τδ πρωτόκολλο τοΰ Λονδίνου τοΰ 1829 πε
ριέλαβε καί τήν Εύβοια στά δρια τού νέου Ε λ 
ληνικού Κράτους. "Ομως, μόλις τδ 1833 οί Τούρ
κοι τήν παρέδωσαν έπιίσημως στήν Ελλάδα μέ 
Φιρμάνι τοΰ Σουλτάνου. Στά νεώτερα χρόνια, τδ 
δεύτερο μετά τήν Κρήτη Ελληνικό νησί γνώρι
σε έκπληκτική πρόοδο σέ δλους τούς τομείς καί 
ιδίως στή γεωργία, στή βιομηχανία καί τδν του
ρισμό. Αύτόν τδν τελευταίο, εύνοεΐ κυρίως ή μι-

Άποψις τής Χαλκίδος μέ τή γέφυρα
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Ή Γέφυρα της Χαλκίδος, όπως φαντάζει τις νυκτερινές ώρες.



ΣΤΗ Ν  ΚΥΠΡΟ
«Στήν Κύπρο τήν πολόχαλκη 
στήν καρποφόρα γή 
άκόμα ή Μοίρα τής ’Οργής 
ή μοίρα όλων των όμορφων 
ξεσπα και καταλεΐ.. .»

Κωστής Παλαμας

τοΰ ΣΤΡΑΤΉ ΜΥΡΙΒΗΛΗ

Είναι καταπληκτική ή έντύπωσι πού 
κάνει αύτό τό δαιδαλώδες κάστρο. 
Είναι ένα έργο πολέμου φοβερό, πού 
στέκεται έκεϊ ψηλά μέ τις άπειρες 
στοές καί καμάρες καί πολεμίστρες 
του —«τα χίλια σπίτια της βασί
λισσας» το λέει ό λαός. Καί είναι κεϊ 
ένα τοξωτό παράθυρο, «τό παράθυρο 
της βασίλισσας», άπό δπου τό θέαμα 
τοϋ κάμπου καί της θάλασσας, πού 
σέρνεται στα πόδια τοϋ βουνοϋ, είναι 
έξαίσιο. Τα έρείπια είναι γεμάτα άπό 
τη μυστηριώδη παρουσία των αιώ
νων πού τα γέμισαν. Στις τρύπες των 
στοών, στις σκιερές γαλαρίες, στις 
φαρδειές ζεματίστρες, είναι, θαρ
ρείς, κουρνιασμένες μαζί μέ τσα
μπιά νυκτερίδες όλες οί ψυχές, οί 
κραυγές, οί πολεμικές προσταγές, 
οί ήχοι άπό σάλπιγγες ιπποτών, άπό 
τά κυνηγετικά κέρατα της αύλής 
τών Λουζινιάν, άπό τό άλαλητό τών 
σκυλιών καί τό φρούμασμα τών άλο
γων. Σάν άρχίζη νά βραδυάζη, δλα 
αύτά τρίζουν έκεϊ στούς θόλους. 
Κάτι σάν έλυτρα, κάτι σάν θρόισμα 
4άπό πτεροϋγες ή μεταξωτά πολύ
χρωμα φλάμπουρα μέ σταυρούς καί 
λιοντάρια. Τότε περπατεΐς σιγά - 
σιγά κάτω άπό τούς θόλους, γιατί 
φοβάσαι μην άκούσης τά βήματά σου 
νά ξυπνάν άπό τόν ύπνο τοϋ θανάτου 
δλα αύτά τά φαντάσματα της Κυ
πριακής ιστορίας.

Πουθενά δέ βρήκα τήν 'Ιστορία 
νά πατά τόσο καταθλιπτικά τό στή
θος ενός τόπου, δσο στήν Κύπρο.

Αύτή τήν έντύπωσι μοΰ τήν άφη
σαν οί πελώριοι γοτθικοί ναοί της, 
τά άμέτρητα βυζαντινά έκκλησάκια 
καί τά κάστρα της. Δέν είναι αύτά 
χαροπά καί άνθοστόλιστα, δπως τά 
κάστρα τής Ρόδου. Δέν είναι γΰρο 
στις πολιτείες τής Κύπρου μιά σκη

νογραφία καλλιγραφημένη, μέ τό 
φεστόνι τής πετρένιας δαντέλλας 
τους φρεσκοσιδερωμένη. Είναι πύρ
γοι βαρείς καί πένθιμοι, πού κοιτά
ζουν τά κύματα καί τά μετράν έπί 
αιώνες, καί περιμένουν νά άγναν- 
τεύσουν στο φουρτουνιασμένο πέλα- 
γο τά μαΰρα καράβια τών Φράγκων 
κουρσάρων, τών σουλτάνων καί τών 
Άράπηδων. Είναι έκεϊ ό πύργος τοΰ 
Όθέλλου, πού τό πιό μεγάλο πνεΰμα 
τής ’Αγγλίας τόν γέμισε μέ φαντά
σματα, προικισμένα άπό αιώνια 
ζωή, δπως έκεΐνα τοϋ 'Ομήρου.

'Η  θάλασσα βογγά στά ριζά του 
καί, κεϊ ψηλά, πάνω στά φαρδιά 
μπεντένια του, σέρνει τά βήματά 
του ό Ίάγος πίσω άπό τό βελούδινο 
φόρεμα τής γλυκειάς Δυσδαιμόνας, 
πού τής έχει σφραγίσει κιόλας ή 
μοίρα τό μέτωπο μέ τό σημάδι τοΰ 
θανάτου, δπως σφραγίζουν μέ κόκ
κινο σταυρό στο μέτωπο τά άθώα 
άρνιά τοΰ Πάσχα.

Οί γοτθικές έκκλησίες, άφειμένες 
στή μοϊρά τους άπό τήν άγγλική

Κατοχή, είναι πελώρια έργα πετρέ
νια, πού ό χρόνος καί οί πόλεμοι τά 
καταλοΰν σιγά-σιγά. Μερικά άπ’ 
αύτά, δπως τό Άββαεΐο τοΰ Μπέ- 
λαπαΐς, είναι θαυμαστής τέχνης, ά
κόμα καί σ’ αύτό τό χάλι πού βρί
σκονται. "Αλλα πάλι —κι αύτά είναι 
κείνα πού οί Τοΰρκοι κρατοΰν άκόμα 
ώς τζαμιά— διατηρούνται περίφη
μα. ’Ανέβηκα πάνω στή στέγη καί 
στις έπάλξεις τής 'Αγιά - Σόφιάς, 
στή Λευκωσία, περνώντας μέσα άπό 
τούς ύπερύψηλους μιναρέδες της. 
Κάτω, στο άπέραντο δάπεδό της, 
σκεπασμένο μέ χαλιά, οί μουσουλ
μάνοι πιστοί, ναρκωμένοι άπό τή 
νηστεία καί τήν κούρασι τοΰ ραμα- 
ζανιοΰ, ήτανε ξαπλωμένοι σάν άρ
ρωστοι. Καί κεϊ ψηλά, πάνω στή 
στέγη, μάς τριγύριζαν τά πετρένια 
κοσμήματα καί οί γρυπόμορφες ρου- 
νιές, καί ξαναζούσαμε τά παιδιάτικα 
χρόνια μέσα στις γοητευτικές σελί
δες τής «Παναγίας τών Παρισίων». 
"Ωρα μέ τήν ώρα θά ’πρεπε νά προ- 
βάλη πίσω άπό ένα θωράκιο κείνος 
ό άπαίσιος καλόγηρος παραφυλά
γοντας σάν γεράκι τή μικρή, φυλακι
σμένη Τσιγγάνα. Άντίς διά τόν Κου
ασιμόδο, βγήκε κάποτε ένας χότζας 
πάνω στόν κυκλικόν έξώστη τοΰ μι- 
ναρέ, ίπιασε τό κιγκλίδωμα, καί άπό 
κεή ψηλά κάλεσε τούς πιστούς στήν 
προσευχή τοΰ Ίσλάμ. Λάιλ-’Αλλάχ!

"Ενας ό Θεός καί ό Μωάμεθ ό 
προφήτης Αύτοΰ.

'Η  φωνή κατεβαίνει ψαλμουδιστή, 
μελαγχολική, πάνω στή μυρμηγκιά 
τών άνθρώπων πού σαλεύουν μικρο- 
σκοπικοί, άσήμαντοι στούς πρόποδες 
τοΰ κολοσσιαίου χριστιανικού ναοΰ, 
πού έχασε τό Θεό του καί τούρ- 
κευσε.
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κρή Απόστασις Από τήν Αθήνα, τό πλούσιο πρά
σινο κα'ι τά Απέραντα άμουδερά της Ακρογιάλια.

Στήν Εύβοια μπαίνομε περνώντας τή γνωστή 
κινητή γέφυρα, πού τήν συνδέει μέ τήν Απέναντι 
Ακτή τής ’Αττικής. ’Εδώ, θά θαυμάσουμε τόν 
Εύριπο, τδν περίφημο πορθμό, μέ τό μοναδικό 
φαινόμενο τής Παλίρροιας, πού Απασχόλησε, Από 
τήν Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Αστρονόμους, μα
θηματικούς, ναυτικούς, συγγραφείς, φιλοσόφους 
κά . Ό  μεγάλος ’Αριστοτέλης, δ Στράβων, ό Τί- 
τιος Αίβιος, ό Σουίδας καί Από τούς νεωτέρους, 
δ 'Ελβετός φυσιοδίφης Φορέλ, ό Άγγλος πλοίαρ
χος καί γνωστός ύδρογράφος Άρθροΰρος Μάνσελ, 
ό καθηγητής I. Σαρρής, δ ’Ακαδημαϊκός Αίγινή- 
της κ-Α. Ασχολήθηκαν μέ τήν Παλίρροια καί διε- 
τύπωσαν τις Απόψεις τους σέ Αξιόλογα συγγράμ
ματα. Τό συμπέρασμα Απ’ δλες αυτές τις μελέτες 
είναι πώς στδν Εύριπο διαπιστοΰνται δύο κατηγο
ρίες ρευμάτων. Τό κανονικό, πού ρέει 22—23 ή- 
μέρες, έξ ώρες πρδς βορρά καί έξ ώρες πρός νό
τον καί έναλλάσσεται κανονικώς τέσσερες φορές 
τό ήμερονύοιτιο (24' ώρ. 22 ', 2 " )  καί τό Ακα
νόνιστο, τά τρελλά νερά, δπως λένε χαρακτηρι
στικά οί ντόπιοι. Στή δεύτερη αύτή περίπτωσι, 
πού έμφανίζεται κατά τόν τετραγωνισμό τής σε
λήνης καί διαρκεΐ 2—3 ήμέρες, ή κατεύθυνσις 
τοΰ ρεύματος Αλλάζει μέχρι καί πέντε φορές έν- 
τός μιας ώρας, Αλλοτε μένει στάσιμο μέχρι καί μία 
ώρα καί Αλλοτε Ιχει τήν ίδια φορά 12 δλόκλη- 
ρες ώρες. Ή  έξήγησις για τό κανονικά ρεΰμα, 
δπως τήν διετύπωσε δ καθηγητής Αίγινήτης εί
ναι πώς τούτο δφείλεται στή διαφορά τοΰ ύψους 
τής έπιφανείας τού νερού στις δύο λεκάνες τοΰ 
Βορείου καί Νοτίου Εύβοϊκοΰ κόλπου, έν συνδυα- 
αμψ μέ τις έπιδράσεις τής σελήνης. "Οσον Αφορά 
τό Ακανόνιστο ρεύμα Ισχύει μέχρι σήμερα ή Αρχή 
τών ταλαντεύσεων έντδς θαλασσίων στενών, δπως 
τήν διετύπωσε δ ’Αριστοτέλης.

Καιρός δμως είναι νά περπατήσουμε στή 
γραφική πρωτεύουσα τής Εύβοιας, τή Χαλκίδα, 
μιά πολιτεία, πού σφύζει Από ζωή καί Αποτελεί 
ένα Από τά Αξιολογώτερα τουριστικά κέντρα τής 
χώρας μας. Μέ τά πολυτελή της ξενοδοχεία, τήν 
τακτική συγκοινωνία, τήν παραλία μέ τό πλήθος 
τών κέντρων Αναψυχής, τά δροσερά της προά- 
στεια καί τις ένδιαφέρουσες Αρχαιότητες, προσελ
κύει πλήθος έπιακεπτών Από όλόκληρη τήν Ε λ
λάδα καί ιδίως Από τήν ’Αθήνα.

Μέσα στήν πόλι μπορεί κανείς νά γνωρίση 
τό μουσείο, τή δημοτική πινακοθήκη, τή βιβλιο
θήκη, τό παλαιοχριστιανικό ναό τής Άγιας Πα
ρασκευής, τό κάστρο, τό ρωμαϊκό υδραγωγείο καί 
Αλλα μνημεία τής μακραίωνης ιστορίας τής Χαλ- 
κίδος. Στό μουσείο, έκτός Από τά γλυπτά καί τά 
κεραμεικΑ, φυλάσσονται τά περίφημα γλυπτά τού 
ναού τοΰ Δαφνηφόρου Απόλλωνος τής ’Ερέτριας, 
μεταξύ τών όποιων φημίζεται γιά τήν Απαράμιλ
λη τέχνη του τό σύμπλεγμα τοΰ Θησέως μέ τήν

Αμαζόνα Αντιόπη.
’Αλλά καί ένα περίπατος έξω Από τήν πόλι, 

είναι, ιδίως τό Καλοκαίρι, χαρά θεού. "Αν έχου
με καιρό, μπορούμε νά πάμε γιά μπάνιο στόν 
"Αγιο Μηνά, γιά φρέσκο ψάρι καί όνομαστά θα
λασσινά στό Λευκαντί, στή Λιανή "Αμμο καί στή 
Νέα Άρτάκη, ένα δλόασπρο λουλουδισμένο χω
ριό.

Τί θά λέγατε δμως, γιά μιά σύντομη περιή- 
γησι σ’ δλόκληρο τό Νομό;

"Ας έλθουμε πρώτα στήν καρδιά του, στήν 
κεντρική Εύβοια. Γιά τούς φίλους τοΰ βουνού, 
έχουμε μιά ευχάριστη έκπληξι. Τό χωριό Στε
νή, στις ύπώρειες τής Δίρφυος. Πρόκειται γιά ένα 
τόπο μαγείας, πού συνδυάζει Αγρια δμορφιά καί 
δργιαστικό πράσινο. Γάργαρα νερά κυλούν χει
μώνα καλοκαίρι κάτω Από τά θεόρατα πλατάνια, 
πού φθάνουν μέχρι ψηλά στις πλαγιές τοΰ βου
νού. Πρόσχαρες χωριάτισσες μέ τις τοπικές τους 
φορεσιές σέ καλοσωρίζουν στή Στενή, γιά νά σού 
προσφέρουν πολύ φθηνά, φρέσκα Αγρια χόρτα, 
έκλεκτά σύκα, κάστανα, ρίγανη καί Αρωματικό 
βουνήσιο τσάϊ. "Αν είσαι φίλος τής δρειβασίας, 
μπορείς Από τό χωριό νά φθάσης στό καταφύγιο 
τής Δίρφυος κι’ άπό κεϊ νά σκαρφαλώσης στις 
Απότομες πλαγιές τού Ξηροβουνίου. πού φημίζε
ται γιά τά Αγρια βότανα καί τήν ποικιλία τών 
λουλουδιών του. Στή συνέχεια τοΰ καλοκαιριάτι
κου ταξιδιού μας στήν Εύβοια, θά τραβήξουμε 
πρώτα στά βόρεια τοΰ νησιού, γιά νά χαροΰμε 
μερικές Από τις Ασύγκριτες δμορφιές του. θά 
πάμε στά Πολιτικά, στό Προκόπιο, στή Λίμνη, 
στήν Ίστιαία καί στήν Αιδηψό. Τά Πολιτικά, 
μέ μιά Αμμουδιά πού φθάνει σέ Απόσταση πολλών 
χιλιομέτρων, συγκεντρώνουν τό καλοκαίρι πολ
λούς παραθεριστάς, πού Απολαμβάνουν, έκτός Από 
τά θαλασσινά τους μπάνια, καί δλόφρεσκο ψάρι, 
πού φέρνουν στά ταβερνάκια τοΰ χωριοΰ γραφι
κοί ψαράδες μέ τις κακαβιές τους.

Στό προκόπιο, θά σταθούμε γιά ένα εύλαβι- 
κό προσκύνημα στόν "Αγιο ’Ιωάννη τό Ρώσσο, 
τοΰ όποιου τό δλόσωμο σκήνωμα φυλάσσεται σέ 
Αργυρή λάρνακα, μέσα στόν περικαλλή ναό. Τό 
λείψανο τοΰ Άνίου. μοναδικό, μά Ατίμητο άπο- 
μεινάρι τής μεγάλης καταστροφής, έφεραν στήν 
Εύβοια οί πρόσφυγες τής Μ. ’Ασίας, μετά τό ξε
ριζωμό. τοΰ Έλληνισμοΰ, Από τις προαιώνιες ε
στίες του. Τό νέο χωριό πού έχτισαν οί διωγμέ
νοι "Ελληνες τό ώνόμασαν Προκόπιο, σ’ άνάμνη- 
σι τής μακρυνής τους, χαμένης πατρίδας τοΰ Προ
κοπίου τής Καπαδοκίας.

Καί τώρα ή Λίμνη. Μιά δλοκάθαρη κο>μό- 
πολη, πραγματικό τουριστικό θέρετρο, μέ πολιτι
σμένο περιβάλλον καί ωραίες έξοχές. Είναι τό 
Αρχαίο Έλύμνιον, πού άναφέρει δ "Ομηρος, δ 
Θουκυδίδης, δ ’Αριστοφάνης καί δ Στράβων. ΙΙα- 
τρίδα τοΰ Άγγελή Γοβιοΰ, γνωστοΰ ήρωα τής 
Εθνεγερσίας καί τής Λέλας Καραγιάννη, τής
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ήρωίδας τής Εθνικής ’Αντιστάσεως, πού οί Χι
τλερικοί σκότωσαν Ιπειτα άπό άφάνταστα βασα
νιστήρια. Άπό τή Λίμνη μπορούμε νά πάμε στό 
Γαλατάικι, όπου καί περίφημη μονή τού 'Αγίου 
Νικολάου, στό Κοχΰλι, μέ ωραιότατη πλάζ, στόν 
Ά γιο  Γεώργιο Χρυστομάνου, όπου και άξιόλογο 
ύδροβιολογικό μουσείο καί στις Ροδιές, Ινα πα
ραλιακό χωριό, δώδεκα χιλιόμετρα έξω άπό τή 
Λίμνη.

Ξηροχώρι τήν έλεγαν στά χρόνια τής Τουρ
κοκρατίας, 'Ιστιαία είναι τό άρχαΐο καί τό σημε
ρινό όνομά της. Ό  "Ομηρος τήν άναφέρει στόν 
κατάλογο των πόλεων, πού πήραν μέρος, στήν Ικ- 
στρατεία κατά τής Τροίας. Στους μηδικούς πο
λέμους κατελήφθη καί κατεστράφη άπό τούς ΙΙέρ- 
σες καί άργότερα άπετέλεσε τό κέντρο ’Αθηναϊ
κής κληρουχίας. Άπό τή νεώτερη ιστορία τής, 
Ίστιαίας πρέπει ιδιαίτερα νά τονισθή ή συμβολή 
της στήν ’Εθνική έπανάστασι τοΰ 1821, άφοΰ 
πρώτοι οί ξηροχωρϊτες άπό όλόκληρη τήν Εύβοια 
πήραν τα όπλα κατά τοΰ τυράννου. Ή, σημερινή 
'Ιστιαία, πού είναι έδρα δήμου, φημίζεται γιά τα 
έκλεικτά προϊόντα τής περιοχής της, δπως στα
φύλια, έληές χΑ.  Πέντε χιλιόμετρα Ιξω άπό τήν 
πόλι εύρίσκεται ή θέσις «Κανατάδικα» μέ έξοχη 
άμμώδη παραλία. Ασύγκριτο είναι έπίσης καί 
τό χωριό Πευκί, κατάφυτο άπό πεύκα, πού φθά
νουν χαμηλά μέχρι τή θάλασσα. Επίνειο τής 'I- 
στιαίας είναι d  ’Ωρεοί κέντρο έπεξεργασίας άλιευ- 
τικών προϊόντων, βρωσίμων έλαιών καί έτοιμων 
φαγητών. Σέ μιά πλατεία τοΰ χωριού ένας μαρ
μάρινος έλληνικός ταΰρος, άρκετά καλά διατη
ρημένος, έντυπωσιάζει τόν Ιπισκέπτη.

Λίγα χιλιόμετρα άπό τήν 'Ιστιαία, στή βο
ρειοδυτική πλευρά τής Εύβοιας, στούς πρόποδες 
τοΰ όρους Τελεθρίου είναι χτισμένη ή Αιδηψός, 
ή γνωστή σ’ δλόκληρο τόν κόσμο λουτρόπολις, 
μέ ειδυλλιακή παραλία, θαυμάσιο κλίμα καί σύγ
χρονες, άνέαεις. Χιλιάδες άνθρωποι άπό τά πέρα- 
τα τής οικουμένης φθάνουν κάθε καλοκαίρι έδώ, 
άποζητοΰντες ψυχική ξεκούραση καί σωματική ύ- 
γεία. Σοβαρές παθήσεις, δπως άρθριτικά. ρευματι
σμοί, Ισχιαλγία, γυναικολογικά, ραχίτιδες, φλε
βίτιδες χΑ.  θεραπεύονται στις θαυματουργές πη
γές τής Αιδηψού, πού γιά τήν ιστορία πρέπει νά 
άναφερθή, δτι ήταν γνωστές άπό τήν άρχαιότητα 
άκόμη, άφοΰ ό Ηρόδοτος περιγράφει τις Θερα
πευτικές τους ιδιότητες καί ό Αριστοφάνης τις 
συνιστά στις «Νεφέλες» του. Ό  Πλούταρχος, τέ
λος. άναφέρει, πώς στήν Αιδηψό θεραπεύτηκε 
άπό τήν ποδάγρα πού τόν βασάνιζε ό μεγάλος 
Ρωμαίος στρατηγός Σύλλας.

"Αν μετά τήν Αιδηψό καί μέ κέντρο έξορ- 
μήσεως πάντα τή Χαλκίδα στραφούμε πρός τή 
νότιο Εύβοια έχουμε καί έδώ ένα σωρό δμορφιές, 
πού συνδυάζουν γαλάζια κατακάθαρη θάλασσα, 
πράσινο, πλούσια λαϊκή παράδοσι καί ιστορία. 
Ή ’Ερέτρια, ή Κύμη, τά Νέα Στύρα καί ή Κά

ρυστος είναι άπό τά χαρακτηριριστικώτερα ση
μεία τοΰ νοτίου τμήματος τοΰ νησιού. 'Η ’Ερέ
τρια, γνωστή άπό τήν ιστορία, άφοΰ ύπήρξε άπό 
τις πρώτες πόλεις τής Ελλάδος, πού πλήρωσαν 
μέ καταστροφή τή βοηθέ ιά τους πρός τούς Ιπανα- 
στατημένους "Ιωνες, έντυπωσιάζει τώρα τόν έπι- 
σκέπτη μέ τις πλούσιες άρχαιότητες καί τά ευ
ρήματα τοΰ μουσείου της. Ό  έκτεταμένος έρει- 
πιώνας τής πόλεως, δ ναδς τοΰ Δαφνηφόρου Α 
πόλλωνος, τό περίφημο θέατρο, δ ναός τοΰ Διο
νύσου καί άλλα ένδιαφέροντα μνημεία, είναι με
ρικά άπό έκεϊνα. πού ή άρχαιολογική σκαπάνη 
έφερε στό φώς άπό τό 1890 μέχρι σήμερα. Ή  
σύγχρονη Ερέτρια είναι μιά δλοζώντανη κωμό- 
πολις μέ άρίστη συγκοινωνία, ώραιότατα ξενοδο
χεία καί μεγάλη τουριστική κίνησι. Αϊτό τήν 
Ερέτρια πραγματοποιούνται ένδιαφέρουσες έξορ- 
μήσεις στήν γύρω περιοχή πού είναι δνομαστή 
γιά τις δαντελωτές ήσυχες άκρογιαλές της.

Ή  Κύμη, άπό τις άρχαιότερες πόλεις τής 
Εύβοιας, είναι δνομαστή γιά τά έξαίρετα σΰκα 
της. Άπό τις έξοχές της, μοναδικές γιά τις κα
λοκαιριάτικες διακοπές, μπορούμε νά άναφέρου- 
με τό χωριό Πλατάνα, τό Κάβο - Χηλή, τήν Πα
ραλία Κύμης καί τό Χωνευτικό μιά μαγευτική το
ποθεσία μέ πλούσιο πράσινο καί τήν πηγή μέ τό 
θαυματουργό νερό, κατάλληλο γιά λιθίασι, ψαμ- 
μίασι καί άλλες παθήσεις.

Όνομαστά γιά τά πλούσια νερά καί τήν άμ- 
μουδερή άκρογιαλιά τους είναι τά Νέα Στύρα, 
100 χιλιόμετρα άπό τήν Χαλκίδα καί άπέναντι 
άκριβώς άπό τήν Ραφήνα. Τό καλοκαίρι συγκεν
τρώνουν έκατοντάδες παραθεριστές.

Τό ταξίδι μας στήν Εύβοια θά τελειώση μέ τήν 
Κάρυστο, τή νοτιώτερη άπό τις κομωπόλεις τοΰ 
νησιοΰ. Διακρίνεται γιά τό δικό της τοπικό χρώ
μα μέ τούς άνεμομύλους, τά παληά σπιτάκια καί 
τά γραφικά, χαριτωμένα γεφυράκια. Περιβόλια 
άπό λεμονιές κι άλλα δένδρα τήν γεμίζουν δλο- 
χρονίς σχεδόν άπό τό πλούσιο άρωμά τους. 'Η 
παραλία της προσφέρει στόν ξένο ξέχωρη καλο
καιριάτικη δροσιά, δσο καί οί έξοχές της, δπως 
τά Πηγαδάκια, δ ’Αετός, τό Μετόχι, τό Καστιρί 
καί δ Πλατανιστός .

"Ανας περίπατος στά στενά δρομάκια τής 
Καρύστου άποτελεί καί τό τέλος τής περιηγήσεώς 
μας στήν καταπράσινη Εύβοια. Κάποιο άνθισμέ- 
νο γιασεμί στό γραφικό μπαλκονάκι, μαζύ μέ τό 
χαμόγελο τής χαριτωμένης Εύβοιωτοπούλας, θά 
μάς μείνουν γιά πάντα χαραγμένα στή μνήμη 
σάν πρόσκλησι καί πρόσκλησι γιά Ινα καινούρ
γιο ταξίδι στό δλόδροσο νησί.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Ύπαστυ νόμος Α'

Τής Ένώσεως Ελλήνων Συγγραφέων καί 
Δημοσιογράφων Τουρισμοΰ
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τητα καί περιλαμβάνει πολλάς έκτετα- 
μένας χώρας καί πολυανθρώπους έθνό- 
τητας. Παλαιότερον έπίστευον τό άντί- 
θετό: ότι όσον καλλίτερον μία χώρα ή 
δποία εύημεροί έχει κλειστήν τήν οικο
νομίαν της δσον αύστηρότερον διατη
ρεί τούς προστατευτικούς δασμούς της, 
όσον περισσότερον άδιόλλακτος είναι 
εις τόν αποκλεισμόν τής έργασίας άλ- 
λοδαπών έντός τής έπικρατείας της, τό
σον άσφαλέστερον ένισχύει καί διατηρεί 
εις μεγάλην χρονικήν διάρκειαν τό ικα
νοποιητικόν επίπεδον Ζωής τών ύπηκό- 
ων της.

Ή τεχνολογική πρόοδος καί ή συνα
κόλουθος προσέγγισις τών λαών μετα- 
Εύ των είχον ώς συνέπειαν τήν ριΖικήν 
όλλαγήν τών άΕιαλογικών πεποιθήσεων 
εις τήν οικονομικήν επιστήμην. Τό αύτό 
περίπου συνέβη καί εις τήν σφαίραν τού 
πολιτισμού καί στρατιωτικού βίου τών 
λαών.

"Εως τό 1945 έπίστευον όλοι ότι έ
καστον έθνος δημιουργεί τήν ιστορικήν 
του τύχην άναλόγως τής Ζωτικότητάς 
του, τής ύλικής του δυνάμεως τού ύψη- 
λού φρονήματός του, τής έθνικής ταυ 
ύπερηφανείας καί τής ισχυρός του θε- 
λήσεως.

Ό  αιών τού άτόιμου μας διδάσκει άν- 
τιθέτως ότι ή ιστορική τύχη τών λαών 
τού πλανήτου μος είναι κοινή, ότι τό ι
στορικά πεπρωμένα δέν παραλλάΖουν. 
Είτε όλοι μαΖί θά σωθούν καί θά συνε- 
χίσουν τήν ιστορικήν πορείαν μέ κατεύ- 
θυνσιιν μίαν άΕιοτέραν όλανέν στάθμην 
πολιτισμού, είτε όλοι μαΖί θά έΕολοθρευ- 
θοΰν, πίπτοντες κάτω άπό τό πλήγματα 
ένός κοινού έχθρού, ένός κοινού άντι- 
πάλσυ: τού κενού εις θεσμούς διακρατι
κής έννάμου τάΕεως καταλλήλους νά ά- 
σκοϋν προληπτικήν άποστολήν, ώστε νά 
δύνονται νά έπιβάλλωνται εις τάς χώ
ρας μέλη τής διεθνούς κοινότητος καί 
νά δύνανται νά έπιλύουν άπατελεσματι- 
κώς τάς μεταΕύ των διενέΕεις. Ή  νέα 
άμοσπονδιακή τής λευκής (ουλής όργά- 
νωσις εις τά πλαίσια μιας εύρυτάτης νέ
ας άντιλήψεως εις Νόμον καί ΤάΕιν δέν 
θά άνοφέρεται —  συμφώνως πρός όσα 
έκθέτομεν —  εις πολιτικούς μόνον θε
σμούς. ΆρμόΖει νά έκτείνεται καί εις 
σφαίρας τής κοινωνικής Ζωής, τής έ
θνικής οικονομίας, τής έΕοσφολίσεως 
μιας έννόμου τάΕεως, τής έΕυψώσεως 
τής στάθμης τού βίου, καί όλα ταϋτα μέ 
βάσιν τά δημοκρατικά ίδεώδ- τά παρα
δεδεγμένα εις τάς Δυτικού τύπου Δη
μοκρατίας, άλλά εις έδαφικά καί πλη- 
θυσμιακά πλαίσια πολύ εύρύτερα.

"Αν τό κενόν τούτο δέν ήθελεν έγ- 
καίρως πληρωθή, ό άνθρωπος διά τών 
έπιτευγμάτων τής τεχνικής προόδου, θά 
ήτο εις μαθητευόμενος μάγος. Θά βλέ- 
πη νά έΕολοθρεύεται ή λευκή φυλή άπό 
τάς ίδιας τρομακτικός δυνάμεις τάς ό
ποιας ή πρόοδος τής έπιστήμης είχεν 
έΕοπολύσει καί όπεδείχθη άνίκανος νά 
τάς πεοιμαΖέψη, έπειδή τάς έγκατέλει- 
ψε καί έΕέφυγον άπό τόν έλεγχόν του.

Πολλάκις είχον άπορήσει οί πρόγονοί

\ _____________________________

μας, άναδιφώντες τάς σελίδας τής άρ- 
χαίας ιστορίας, έάν ήτο δυνατόν νά ύ- 
πάρΕη ομαλός κοινωνικός βίος εις τάς 
παλαιός έποχάς τής άγριότητος, πρό 
τής έλεύσεως τών ήγετών τών λαών, 
τής έποχής τούτης τών νομοθετών. 
Ή το αδύνατον, έλεγον, νά ύπήρχεν δη
μόσιος καί πολιτικός βίος πολιτισμένος.
ΑναλονίΖεται κανείς εις ποιον σημείον 

είχον εύεργετήσει τούς συγχρόνους των 
κοί τούς μεταγενεστέρους των οί νομο- 
θέται τής Κίνας καί τής Βαβυλώνος, ό 
Λυκούργος τούς Σπαρτιότας, ό Σόλων 
τούς Αθηναίους. Σήμερον έχομεν εύρε- 
θή έν μέσω τού εικοστού αίώνος εις 
παρομοίαν κατάστασιν. Οί νομοθέται 
δέν ήλθον είσέτι. Τούτο τό Εανογύρι- 
σμα εις μίον κατάστασιν άγριότητος τής 
συγχρόνου ιστορίας, μέ πανταχοϋ παγί
δας εις τήν ιστορικήν πορείαν τού άν- 
θρώπου, μέ πανταχού κινδύνους διά τήν 
έπιβίωσιν τού πολιτισμού του καί αύτήν 
ταύτην τήν βιολογικήν του έπιβίωσιν, 
είναι συνέπεια τής αιφνίδιας καί αποτό
μου τεχνολογικής άναπτύΕεως τής τε
λευταίας εικοσαετίας. ΜηδενίΖουσα τάς 
άπαστάσεις έθεσεν εις χείρας τού αν
θρώπου μέσα μαΖικού ολέθρου καί ήλ- 
λοΕεν τάς σχέσεις τών λαών. Ενώ έ
βλεπε κανείς πρότερσν έκάστην έπικρά- 
τειαν έχουσαν ίδικήν της οικονομίαν, ί- 
δικά της συμφέροντα, χώρας όπου με
γάλοι άποστάσεις τάς διεχώριΖον μετα
Εύ των, ή τεχνική πρόοδος έδημιούργη- 
σεν τάς ήπείρους τού πλανήτου μας νά 
άποτελούν μίαν ένιαίαν σχεδόν έδαφι- 
κήν περιοχήν μέ άλληλοεΕαρτωμένας έ- 
θνικάς οικονομίας, διά κοινών συμφε
ρόντων ,διά κοινής ώς εϊπσμεν τύχης. 
Τότε ένεφάνη τό κενόν τού Νόμου καί 
ΤάΕεως, ή σοβαοωτάτη άπειλή τής ιστο
ρίας, ή όπλώνουσα σήμερον τήν σκιερή 
φτερούγα της έπάνω άπό τήν οικουμέ
νην. Εις τό παρελθόν ύψηλαί πολιτιστι
κοί άΕίσι διά τής αίγλης των έπλήρουν 
τόν κοινωνικόν βίαν άναριθμήτων γενε
ών.

Ή προσωπική άνδρεία εις τάς συρ- 
ράΕεις, ή άγωνιστική διάθεσις, τό αίσθη
μα γοήτρου, ή έΕαρσις καί ή άνάτασις 
τής ψυχής, τό πνεύμα έθελοθυσίας, τό 
ύψηλόν φρόνημα. Πάντα ταϋτα ήσαν 
άρκετά διά νά άναπληρώσουν τήν ένδε- 
χομένην μειονεκτικήν θέσιν εις τόν υλι
κόν παράγοντα. Σήμερον, ό συντελε
στής τής εύψυχίας έχει καμφθή έμπρο- 
σθεν εις τούς νέους όρους τού έπιστη- 
μονικοϋ πολέμου μέ τήν πίεσιν «τών κομ
βίων».

Ή σύνεσις, τήν όποιαν άπέδειΕον έως 
τώρα οί ισχυροί τής γής καί άπό τάς 
δύο πλευράς τών συγχρόνων πανισχύ- 
ρων συνασπισμών, δέν άρκεϊ νά άναπλη- 
ρώση τό κενόν όπερ έμφανίΖει ή έλλει- 
ψις θεσμών έννόμου τάΕεως δι' έΕου- 
σίαν καί άνασχετικήν ικανότητα καί ά- 
ποτελεοματικότητα εις τήν προληπτικήν 
άποστολήν τους. «Ή κατάστασις είναι 
πάντα επισφαλής». Αρκεί ένας κακός 
ύπολογισμός διά τάς προθέσεις τού άλ
λου καί διά τό όριον τής άνθεκτικότη- 
τός του, άρκεϊ μία αψυχολόγητος ένέρ- 
γεια, ένα σφάλμα εις τήν σειράν τών

άμοιβαίων ύποχωρήσεων μία όποιαδήπο- 
τε κοκή έκτίμησις τών πραγμάτων, ίνα 
συντελε<Λη ή άσύλληπτος κοινή κατα
στροφή. Κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 
αίώνος μας ή έννοια τής κυριάρχου πο
λιτικής έΕουοίας έπαυσε νά έχη τήν ά- 
κακον καί άβλαβή σημασίαν.

Η παγκόσμιος ουνείδηοις ήρχιοε νά 
αιζάνεται ότι πολιτικοί έΕουσίαι δύναν- 
ται νά έΕοκολουθοϋν νά ύπάρχουν πολ
λοί εις τήν οικουμένην, άλλά ή κυρίαρ
χος πολιτική έΕουσία δέν έπιτρέπεται νά 
είναι άλλη, έκτός όπό τήν κεντρικήν ο
μοσπονδιακήν τήν όποιαν οφείλουν νά 
έγκαθιδρύσουν τά έπί μέρους κράτη. Αί 
κατά τόπους έθνικαί, πολιτικοί έΕουσίαι 
δύνανται νά άναλάβουν ένα εύρύτατον 
πολιτιστικόν έργον εις μεγάλον κύκλον, 
άλλά ύπάρχουν Ζητήματα άτινα κατ' ά- 
νάγκην άποκλείονται όπό τάς έθνικάς έ- 
Εουσίας τών έπί μέρους χωρών. Π.χ. τόν 
χειρισμόν τών θερμοπυρηνικών όπλων 
είνοι όδιανόητον — ώς γράφομεν άνωτέ- 
ρω—  νά τόν έχη άλλη δύναμις έκτός 
άπό τήν κεντρικήν ομοσπονδιακήν έΕου- 
σίαν. Ή παλαιό άντίληψις, ότι ή κρατική 
έΕουσία έκάστης χώρας είναι κυρίαρ
χος κοί δέν ύπάκειται εις νόμους, έχει 
ύποχωρήοει έμπροσθεν τής νέας άνάγ- 
κης τών πραγμάτων.

Σήμερον δεχόμεθα ότι ή πολιτική έ
Εουσία έΕοκολουθεϊ νά θεοπίΖη νομικούς 
κανόνας κοί νά δεσμεύη δι' αύτών τούς 
ύπηκόους της, άλλά όπό τώρα καί έμ- 
πρός άρμόΖει νά διέπεται καί έκείνη 
άπό άλλους νομικούς φραγμούς, όπό 
ύπερτέρους νομικούς κανόνας μέ άνω- 
τέρσν τυπικήν δύναμιν, τούς όποιους κά
ποια κεντρική ομοσπονδιακή άργάνωσις 
—  ή μόνη κυρίαρχος εις τήν οικουμένην 
τής έπιβόλλει.

Ή άντίθετος νοοτροπία, ή πεισματώ
δης έμμονή εις τήν παλαιόν άντίληψιν 
περί κυριαρχίας καί ή διεκδίκησίς της 
άπό έκάστην πολιτείαν θά κατέληγε νά 
συνεπιφέρη τοιαύτης έκτάοεως κινδύ
νους, ώστε ολίγον θά άπείχε τής άναρ- 
χίας.

Πρός χάριν τής έννόμου τάΕεως — βά 
θρσν άπαραιτήτου διά τήν άνοδικήν πο
λιτιστικήν πορείαν τών λαών — κάποια 
έκχώρησις άρμοδιοτήτων εις θέματα εί
ναι άνογκαία νά γίνη έκ μέρους έκάστης 
κυριάρχου χώρας εις τήν Δημοκρατικώς 
ώργανωμένην κεντρικήν ομοσπονδιακήν 
έΕουσίαν. Καί οί νέοι, εις έκάστην χώ
ραν τής γής — ιδίως εις τάς μεγάλος έ- 
πικρατείας τής λευκής φυλής, ήτις σή
μερον είναι έπικεφαλής εις τήν πολιτι
στικήν πορείαν τού γένους μας—  έχουν 
τό ήθκόν δικαίωμα καί τό καθήκον νά 
ένωθοϋν εις τήν κοινήν προσπάθειαν καί 
νά αιτήσουν άπό τήν γενεά τών πρεσβυ
τέρων ήτις χειρίΖεται ύπευθύνως έπάνω 
εις τούτον τόν πλανήτην τήν πολιτικήν 
έΕουσίαν νά πράΕη κάθε τι τό έπιβαλλό- 
μενσν διά τήν έγκαθίδρυσιν τών θεσμών 
τούτων, οϊτινες έλλείπουν καί ούτω νά 
έκπληρωθή τό άσυγχώρητον εις τήν έπο- 
χήν μας κενόν εις Ν ό μ ο ν  κ α ί  
Τ ά Ε ι ν .  τού όποιου ή ϋπαρΕις είναι 
μία άδιάλειπτος άπειλή διά τήν ανθρω
πότητα.

____________________________ /

737



ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. 
ΠΟΛΕΩΝ

τέρων μας καί τών αδελφών μας, οί ό 
ποιοι έδωσαν τήν Ζωήν των καί έπότισαν 
μέ τό άφθσνον αίμα των, τόν τραχύν, 
άλλα πλούσιον εις δόξαν καί άφθαστον 
εις μεγαλοπρέπειαν Ελληνικόν αύτόν 
τάπαν, διά τήν έλευβερίαν τής άγαπη- 
μένης μας Πατρίδος.

Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Αντιπροσωπεία του ’Αρχηγείου 
Άστυν. Πόλεων ύπό τόν Άστυν. Δ/ 
ντήν κ. Κατσψ,πάραν έπεσκέφθη άπό 
24ης μέχρι 28ης ’Ιουνίου τό υιοθετη
μένο της ’Αστυνομίας Πόλεων άκρι- 
τικό χωριό ’Αμάραντος Κονίτσης. 
Είς τήν άντιπροσωπείαν, άπστελουμέ- 
νην πλήν του κ. Κατσυμπάρου καί έκ 
τών ’Αστυνόμων κ. κ. Δρακοπούλου 
καί Καννή, τών Ύπαστυνόμων κ.κ. 
Σταυροπούλου καί Έλευθεριάνου, ά- 
στυφυλάκων τών Αστυνομικών Δ/ν- 
σεων Αθηνών, Πειραιώς καί Πατρών 
καί τοΰ Φωτογραφικού καί Κινηματο
γραφικού Συνεργείου τοΰ A A JL , έ- 
πεφυλάχθη ύπό τών κατοίκων τοΰ 
χωρίου συγκινητική υποδοχή. Μέ έ- 
πικεφαλής τόν ιερέα, τόν πρόεδρο καί 
τόν διδάσκαλο, άνεμενον τούς άστυνο- 
ιι,ικούς είς τήν είσοδον τοΰ χωρίου. 
Αμέσως μετά δ Πρόεδρος τής έν Ά- 

θήναις ’Αδελφότητος ’Αμαράντου πα
ρέθεσε γεύμα πρός τιμήν τής άντιπρσ- 
σωπείας.

Τήν πρωίαν τής έπομένης 25.6.74, 
έψάλη έπίσημος δοξολογία, είς τόν 
ένοριακόν ναόν καί άκολσύθησε κατά- 
θεσις στεφάνου είς τό ήρώον τών πε- 
σόντων. Μετά τήν κατάθεσιν τοΰ στε
φάνου, πρός τούς παρισταμένους ώ- 
μίλησεν έκ μέρους τού κ. ’Αρχηγού 
Αστυνομίας καί τών άνδρών τού Σώ

ματος ό ’Αστυνόμος κ. Δρακόπουλος, 
δστις συγκεκινημένος καί ύπό συνεχή 
χειροκροτήματα είπε τά έξής:

«Αίδεσιμώτατε,

Κύριοι, Κύριοι Πρόεδροι τής Κοινότητος
κοί Αδελφότητος 'Αμαράντου,

Κύριε Δάσκαλε,

Κύριε Μοίραρχε,

'Αγαπητοί κάτοικοι τοΰ 'Αμαράντου.

Από χθές, όλιγομελής άντιπροσωπεία 
τοΰ Σώματος Αστυνομίας Πόλεων, μέ 
επικεφαλής τόν Αστυνομικόν Δ/ντήν κ. 
Κατσιμπάρον Σωτήριον, εύρίσκεται είς 
τήν ίεράν Ελληνικήν γήν τής 'Ηπείρου, 
έν μέσω όμών, τών άπλών καί ύπερη

φάνων κατοίκων τού Χωρίου Αμάραν
τος.

" Ηλθσμεν έδώ, μέ μεγάλην μας χα- ■ 
ράν καί κατ' έντολήν τού Αρχηγού τής 
Αστυν. Πόλεων, διά νά σάς μεταφέρωμεν 
τόν έγκόρδιον χαιρετισμόν καί τήν άγά- 
πην του καί επίσης τόν χαιρετισμόν καί 
τήν άγόπην όλων τών συναδέλφων μας, 
τοΰ Σώματος τής Αστυν. Πόλεων.

Καί άκάμη ήλθομεν έδώ, διά νά σας 
διαβεβαιώσωμεν ότι εϊοθε οί καλλίτεροι 
αδελφοί μας καί οί άγνότεροι καί πιστό
τεροι φρουροί τής Ελληνικής Πατρίδος 
καί νά σάς εύχηθώμεν έκ βάθους καρ
διάς ύγείαν άταμικήν καί οίκογενειοκήν 
καί πάσαν ευτυχίαν καί προκοπήν.

Αγαπητοί κάτοικοι τής Κοινότητος 
Αμαράντου.

Αίσθανόμεθα μεγάλην τιμήν καί έξαι- 
ρετικήν συγκίνησιν, διότι αύτήν τήν στι
γμήν άναπνέαμεν τόν μυρωμένον άέρα 
τών ' (Ηπειρωτικών βουνών μας καί άκού- 
ομεν τούς κτύπους τής μεγάλης Πα
τριωτικής σας καρδιάς.

Μέ τά μάτια τής ψυχής μας, βλέπο- 
μεν νά κινούνται όλόγυρά μας αί ήρωϊ- 
καί ψυχαί τών προγόνων μας, τών πα-

"Ολοι οί "Ελληνες, άγοπητοί καί ύ- 
περήφανοι Ήπειρώται, γνωρίΖουν, ότι 
σείς αποτελείτε τήν προφυλακήν τού 
Ελληνικού Έθνους καί τήν χαλυβδίνην 

άσπίδα τής Ελληνικής Φυλής. Σείς, 
μεταξύ τών Ελλήνων, ύπήρξατε πρώτοι 
είς θυσίας, πρώτοι είς ήρωϊαμόν, άλλά 
καί πρώτοι είς δόξαν. Αψευδείς περί 
τούτου υάρτυρες, έκ μόνης τής νεωτέ- 
ρας τοΰ "Εθνους ιστορίας, διά νά περιο- 
ρισθώμεν είς αύτήν, οί άσύγκριτοι καί 
έκβαμβωτικοί άγώνες τών προγόνων 
σας, κατά τήν Εθνεγερσίαν τού 1821, 
πρός άοοτίναξιν τοΰ βαρβάρου Τουρκι
κού Ζυγού, τών πατέρων σας κατά τούς 
μεγαλειώδεις άπελευθερωτι,κούς πολέ
μους τού 1912 —  1913, τών άδελφών 
σας, κατά τόν νικηφόρον καί ύπέρλαμ- 
προν πόλεμον τού 1940, έναντίον τού 
Ιταλικού Φασισμού καί τοΰ Γερμανικού 

ΝαΖισμσϋ καί τέλος ή ύπέροχος καί ύ· 
περάνθρωπος άντίστασίς σας έναντι ό
λων τών κατά καιρούς ύπούλων καί ά- 
πανθρώπων έπιθέσεων τών Σλαύων, 
τών Αλβανών καί τών αιμοσταγών, τών 
όθέων, τών άπατρίδων καί μυοα- 
ρών προδοτών Ελλήνων Κομμουνι
στών.

Ούδέποτε ύπεστείλατε τήν Εθνικήν 
Σημαίαν καί ούδέποτε έκλονίσθη ή πί- 
στις σας πρός τά πεπρωμένα τής φυλής 
μας. Ως Διγενήδες Ακρίτες έκρατήσα- 
τε άλώβητον άπό τούς κατακλυσμούς, 
οί όποιοι κατά καιρούς έξέσπασαν κατά 
τής φιλτάτης μας Πατρίδος, τήν κιβω
τόν τής Ελληνικής ιδέας καί τής όρθο-
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'Απέναντι : Ή  αντιπροσωπεία τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας ΙΙόλεων μέ τά παιδιά 
τοΰ σχολείου ’Αμάραντος μετά τή διανομή τών δώρων. ’Επάνω : Διανομή δώρων 
στους ήρωϊκούς άκρίτας τών συνόρων μας. Μέ πολλή άγάπη άπό τήν ’Αστυνομία 
Πόλεων. Κάτω. ΟΙ Αξιωματικοί καί οί άστυφύλακες της άντιπροσωπείας μέ τούς 

κατοίκους τοϋ Άμαράντου πρό τοϋ κοινοτικού Καταστήματος.

δόΕου Ελληνικής μας πίστεως. Αύ- 
τούς τούς δύο μεγίστους φάρους, οί ό
ποιοι φωτίΖουν δλην τήν ανθρωπότητα 
καί κατευθύνουν τό 'Ελληνικόν "Εθνος 
πρός τό μεγαλείον.

Νό είσθε βέβαιοι γενναίοι 'Ακρίτες τής| 
Ηπείρου μος, δτι ή Πατρίς σάς τιμά ι
διαιτέρως καί σάς περιβάλλει μέ άπεριό- 

ριστον στοργήν.
Οχι μόνον διότι άποτελεϊτε τόν άκα- 

τάβλητον προμαχώνα τοώ "Εθνους, άλ- 
λά καί διότι, διακρινόμενοι διά τήν εύ- 
φυΐαν σας, τήν έργατικότητό σας, τήν 
μεθοδικότητα, τήν εύγένειαν καί τόν 
άνεΕάντλητον δυναμισμόν σας, πρωτα
γωνιστείτε εις πάσαν προσπάθειαν οικο
νομικής καί πολιτιστικής προόδου τής 
Πατρίδος μας, οπουδήποτε καί άν εύρί- 
οκεσθε.

Σταθήτε άκλόνητοι εις τά χαρακώμα
τα τών Εθνικών έπάλΕεων διά νά συν
τηρήσετε άσβεστόν τήν έλπίδα, περί 
μιάς μελλοντικής των άποκατοστάσεως, 
τών πλησίον ευρισκομένων αλυτρώτων 
καί δεινοπαθούντων άδελφών μας.

Κρατήσατε ύψηλά, όπως σείς γνωρί
ζετε, τήν 'Ελληνικήν ιδέαν καί τήν όρ- 
θόδοΕον χριστιανικήν μας πίστιν καί νά 
είσθε βέβαιοι, άτι ή εύγνωμοσύνη τοϋ 
Έθνους θά σάς συνοδεύη εις κάθε σας 

βήμα.
Εϊμεθα όλοι ύπερήφανοι, διότι έγεν- 

νήθημεν 'Έλληνες. Ή Χώρα μας είναι 
ή Πατρίς τών πατρίδων, τό φώς καί τό 
άλας τοϋ Κόσμου. Είναι ή φωτοδότις 
τών ισχυρών καί ή έλπ'ις τών άδυνότων.

Ή Ελλάς προώρισται νό Ζή καί νά 
μεγαλουργή.

Ζήτω ή αιώνια Ελλάς 

Ζήτω ή ήρωϊκή μας "Ηπειρος 

Ζήτωσαν οί εύγενεϊς καί γενναί

οι 'Ακρίτες τοϋ Αμαράντου».

Μετά τόν κ. Δρακ’άπουλον ώμίλη- 
σε δ Πρόεδρος τής Ιν Άθήναις ’Αδελ
φότητος Άμαραντιανών κ. Ζακόπου- 
λος, δστις έτόνισε τούς Αδελφικούς 
δεσμούς τών κατοίκων τοϋ Άμαράν
του μέ τούς Ανδρας τής Αστυνομίας 
Πόλεων.

Τήν ώραίαν τελετήν Ακολούθησε 
ή διανομή δώρων καί ή παράδοσις 
πρός τόν Πρόεδρον τής κοινότητος 
50.000 δρχ. ώς Ιλαχίστη προσφορά 
τής ’Αστυνομίας πρός τούς ήρωϊκούς 
Ακρίτες. Τήν πρωίαν τής 26ης ή Α
στυνομική Αντιπροσωπεία έπεσκέφθη 
τά Ακριτικά φυλάκια Κρεμαστής. 
Μπουραζανίου και Μολυδδοσκεπάστου 
καί διένειμε διάφορα δώρα ατούς 
στρατευμένους φρουρούς τών συνόρων 
μας.

Α. ΣΠΕΡΔΟΓΛΗΣ
Άστυφύλαξ
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Ό α σ τ υ ν ο μ ί Η ό ε  θ ε σ μ ό ς  ΰισ μέσου 
τ ω ν  α ι ώ ν ω ν

Η ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Ε ΙΣ  ΤΗΝ
Του Ύτταστ. Α ' κ. ΣΑΡ. Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Υ

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
Μετά τήν 'Ασπασίαν ,τήν ΛαΙδα, τήν Φρύνην, τήν Γλυ- 

κέρσν κα ί τήν Πυθιονίκην, καί διά νά κλείσωμεν τό περί 
έταιρών κεφάλαιον, θά άναφερθώμεν δΓ ολίγων καί εις 
τάς ύπαλοίπους έκ τούτων, οί όποϊαι, διά τόν ένα ή τόν 
άλλον λόγον, έγένοντο διάσημοι εις τόν άρχαϊον κόσμον.

Μετά τάς προανοφερθείσας, οί πλέον γνωστοί ύπήρ- 
Εαν ή Βσκχίδα, ή Αρχεάνασσα, ή Λάμια, ή Λέαινα, ή Με- 
τάνειρα, ή Λαγίδα, ή Ίππα ρ χ ία , ή Νικαρέτη, ή Νέαιρα, ή 
Μυρίνη, ή Μ έλιτα, τό Λεόντειον, τό Λασθένειον, ή Έρπυλ- 
λίδα, ή Αρχίππη, ή Αρισταγόρα, ή Βελιστίχη, ή Δωρίχη, 
ή Λαμπιτώ καί ή Λήμη.

Ή  Β α κ χ I δ α, έκ Σάμου, ήτο έρωμένη τού Με- 
νεκλείδου. Κατέστη περιώνυμος μέ τήν έπιστολήν τήν ό
ποιον, έΕ όνόμστος δλω ν τών έταιρών, άπέστειλε πρός τόν 
Ύ περίδην, στον ό τελευταίος κατώρθωσε, ώς προηγουμένως 
άνειρέραμεν, νά άπαλλάΕη τήν Φρύνην έν δικαστήρια). "Ε 
γραφε πρός τάν περίφημον ρήτορα ή Β ακχίδα: « . . .  Πάσαι 
σοι ϊαμεν αί έταϊραι χάριν καί έκάστη ήμών ούχ' ήττον ή 
Φρύνη' ό μέν γάρ άγών μόνης Φρύνης, όν ό παμπόνηρος 
Εύθίας έπανείλετο, ό δέ κίνδυνος άποσώ ν. . .».

Ή  Α ρ χ ε ά ν α σ σ α  είναι έκείνη, έκ τής όποιας, 
ώς λέγεται, ένεπνεύσθη ό Πλάτων διά νά γράψη τό «Συμ- 
πόσιόν» του. Σχετικώ ς μέ τάς σχέσεις Πλάτωνος καί Ά ρ - 
χεανάσσης, ή όποια σημειωτέον κατήγετο έκ Κολοφώνος, 
ό Αθήναιος άναφέρει χαρακτηριστικώ ς:

« . . .  ό δέ καλός ήμών Πλάτων ουκ Αρχεά,ννασαν, τήν 
Κολοφω νίαν έταίραν ήγάπα; ώς καί άδειν εις αυτήν τάδε: 

Άρχεώνασσαν έχω, τήν έκ Κολοφώνος έταίραν, 
ής καί έπί 'ρυτίδων πικρός έπεστι έρως.
Ά  δειλοί, νεότητος άπαντήοαντες έκείνης 
πρωτοπόρον, δι’ δοης ήλθετε πυρκαϊής!1

Ή  Λ ά μ ι α ,  μία έκ τών γνωστοτέρων έταιρών τής 
άρχαιότητος, ήτο Αθηναία, κόρη του Κλεάνορος. Εις τόν 
έτσιρικόν βίον είσήλθεν άφοϋ προηγουμένως διεκρίθη ώς 
αύλητρίς.

ΈπιΖητούσα δόΕαν καί πλούτη μετέβη εις τήν Α ίγυ
πτον, οπού, μετά τήν μάχην εις τήν Σαλαμίνα  τής Κύπρου, 
τό 306 π.Χ., έγνωρίσθη μέ τόν νεαρόν άκόμη τότε Δημήτριον, 
τόν μετέπειτα Πολιορκητήν. Ο Δημήτριος, άν καί πολύ 
μεγαλυτέρα του εις ήλικίαν, έΕετίμησε καί άγάπησε τήν Λά
μιαν, ή όποια έφημίΖετο διά τήν καλλονήν της καί τόν σπά- 
ταλον βίον. Ό  μεγάλος στρατηγός έθεσε εις τήν διάθεσίν 
της αμύθητα ποσά καί πολυτελέστατα δώρα, τά όποια άνα- 
φέρονται ύπό πολλών άρχαίων ποιητών καί ιδίως τών κω 
μ ικώ ν. Είναι έΕηκριβωμένον, ότι μόνον διά τήν άγοράν τών 
καλλυντικώ ν της έΕώδευσε ό Δημήτριος πενήντα τάλαντα, 
δηλαδή περί τά εϊκοσιν έκοτομμύρια σημερινών δραχμών.

’Επάνω: Αύλητρίδα. ’Εκ τοΰ «τριπτύχου Ludoviji» έν 
Ρώμη. Αί πλεΐσται τών διασημοτέρων έταιρών τής άρ
χαιότητος, πριν ή είσέλθουν είς τό έταιρικόν βίον, ήσαν 
αδλητρίδες. ’Απέναντι: Ή  ’Αφροδίτη τής Δήλου. (Έθν. 
Μουσ. ’Αθηνών) . Τήν θεάν τού Ιρωτος πολλοί καλλι- 
τέχναι απεικόνισαν χρήσιμοποιήσαντες ώς μοντελλα 

ώραίας έταίρας.
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Μετά τού Δημητρίου έφθασε καί ή Λάμια εις Αθήνας 
καί έγνώρισε τάς δουλικός εκδηλώσεις τών Αθηναίων καί 
άργότερα τών Θηβαίων καί τών άλλω ν κολάκων τοϋ Πολιορ- 
κητοϋ. Οί Αθηναίοι ίδρυσαν καί ναόν αυτής ώς Αφροδίτης, 
ό δέ "Αδείμαντος έτίμηοε κοί τήν θυγατέρα της Φιλάν, έκ 
τοϋ Δημητρίου. Πρέπει όμως νά άναφερθή, ότι ή Λάμια διε- 
κρίνετο, όχι μόνον διά τήν χόριν τοϋ σώματος καί τήν εύ- 
μορφίαν τοϋ προσώπου, άλλά κοί διά τήν μάρφωοιν καί τήν 
άγάπην πρός τάς καλάς τέχνας. Μ αρτυρίας περί τούτου 
έχομεν έκ πολλών άρχαίων συγγροφέων. Τόν πρός τάς κα
λάς τέχνας καί τούς καλλι,τέχνας θαυμασμόν της άπέδειξε, 
διά τής ίδρύσεως εις τήν Σ ικυώ να τής περιφήμου Ποικίλης 
Στοάς, τής πρώτης εις τόν κόσμον πινακοθήκης, εις τήν 
όποιαν συνεκέντρωσε τά περισσότερα έκ τών Ζωγροφικών 
έργων τών Ζωγράφων τής Συκυώνος.

Ή  Λ έ α ι ν α ,  έρωμένη τοϋ τυραννοκτόνου "Αρι- 
στογείτονος, δ ιεκρίνετο διά τό θάρρος της κοί τήν άνδρείαν. 
Συλληφθεϊσα ύπό τοϋ τυράννου Ίιππίου, έθασανίσθη, ώστε 
νά άποκαλύψη τήν ένοντίον του προετοιμοΖομένην έπανά- 
στασιν. Επειδή όμως έφοθήθη, ότι πιθανόν νά άναγκασθή 
έκ τών βοσανιστηρίων νά ύποκύψη, καί νά προδώση τόν 
φ ίλον της, άπέκοψε μόνη «δήΕοσα τήν έαυτής γλώσσαν». 
Οί Αθηναίοι έθαύμαοαν τόν ήρωϊσμόν της καί πρός τιμήν 
της έστησαν εις τά Προπύλαια τής Ά κρ ο π ό λεω ς  άγλωττον 
χαλκίνην λέαιναν.

Ή  Μ ε τ ά ν ε ι ρ α ,  γνωστή κα ί αύτή διά τήν μόρ- 
φωσίν της, ύπήρΕεν ή αγαπημένη τοϋ «οίδημονεστάτου» τών 
ρητόρων, τοϋ Ίσοκράτους.

Ή  Λ α γ I δ α, πρός τιμήν τής όποιας έγροψεν έγ- 
κώμιον ό ρήτωρ Κέφολος, ήτο φ ίλη τοϋ ρήτορος Λυοίου.

Ή  In  π α ρ χ ί α, ήτο γνωστή διά τόν σφοδρόν 
έρωτά της πρός τόν φιλόσοφον Κράτητα, "Αν καί ύπήρΕαν 
πάμπολλοι θαυμαστοί της, οί όποιοι έπεδίωκον μέ μεγάλα 
χρηματικά ποσά νά τήν σαγηνεύσουν, έκείνη προύτίμηοε νά 
δώση τήν άγάπην της εις τόν τερατώδη καί κυφόν φ ιλό 
σοφον, άγάπην τήν όποιαν μάλιστα προσεπάθει νά έκδηλώ- 
νη δημοσίως. Τό περιστατικόν, συνεπείς τού όποιου ή Ίπ -  
πορχία έΕετίμησε καί έρ ω τε ι^η  τόν Κράτητα, άνοφερόμε- 
νον ύπό πλειόνω ν συγγραφέων, έχει ώς έΕής: Κάποτε ό  
Κράτης, εις έφαρμογήν τοϋ φ ιλοσοφικού του «πιστεύω», 
παρητήθη τής περιουσίας του" καί διά νά άποδείΕπ, ότι ά- 
πηλλάγη τώ ν άλικών άνογκών, έφθασεν ημίγυμνος εις τήν 
άγοράν τών Αθηνών κραυγάΖων» « Ό  Κράτης άπελευθεροί 
τόν Κράτητα». Εκεί τόν είδεν ή Ίππα ρ χ ία , συνεκινήθη έκ 
τής άθλιος καταστάσεως εις τήν όποιαν εύρίσκετο, άλλά 
κοί έκ τής φ ιλοσοφίας του, τόν ένηγκαλίοθη καί ούτως 
ήρχιοον, ύπό τά όιμματα τών έκπλήκτων άρχοσχόλων τής 
άγοράς, έρωτικάς περιπτύΕεις. Τόσον σκανδαλώδης ήτο ό 
άπροσδόκητος έναγκολισμός, ώστε ό μαθητής τοϋ Κράτη- 
τος Ζήνων έσπευοε κα ί έκάλυφε μέ τόν μανδύαν του τούς 
θρασείς έροστάς, οί όποιοι άσυγκίνητοι συνέχιΖον φ ιλοσο
φικά νά «προκαλοϋν» τούς πλέον συντηρητικούς έκ τών 
"Αθηναίων.

Ή  Ν ι κ α ρ έ τ η  έκ Μ εγάρων ήτο γνωστή διά 
τήν άριοτοκρατικήν της καταγωγήν καί τήν πολύπλευρον 
μόρφωσίν της « . . . Ο ύ  αγενής ήν έταίρα, γράφει ό "Αθη
ναίος, άλλά καί γονέων καί κατά παιδείαν έπέραοτος, ήκρο- 
άτο δέ Στίλπωνος, τού φ ιλοσ όφ ου . . . »2.

Ή  Ν έ α ι ρ α, περιώνυμος "Αθηναία έταίρα, είναι 
μέχρι σήμερον γνωστή έκ τοϋ περιφήμου «κατά Νεοίρας» 
λόγου τού μεγάλου ρήτορος Δημοσθένους. Ή  ιδία άναφέ- 
ρεται κοί εις τά ποιήματα τοϋ Ό ροτίου, τοϋ Τιβούλλου καί 
άλλων ποιητών. Έ νφ  κατ' άρχάς ήτο δούλη τού Ή λείου  
Κοσίου, έγινε έν συνεχείς έρωμένη τοϋ ύποκριτοϋ "Ιππάρ
χου, τοϋ ποιητοϋ Ξενοκλείδου, τοϋ Φρυνίωνος τού Παιανιέως, 
συγγενούς τοϋ Δημσθένους, τοϋ Στρατοκλέους καί τοϋ ρή
τορος Στεφάνου, ό όποιος καί άπέκτηοε μέ τήν Νέαιραν 
θυγατέρα, τήν Στρυμθήλην, ή όποια έπί τό χαίδευτικώτε- 
ρον έκαλεϊτο Φονώ.

Ή  Μ υ ρ ί ν η. ήτο έρωμένη τού ρήτορος Ύπε- 
ρίδου, τοϋ γνωστού συνηγόρου τής Φρύνης.

Ή  Μ έ λ ι τ α, άναφέρεται ώς ή πλέον άγαπητή 
έκ τών γυναικών τοϋ Τυράννου τής Κορίνθου Περιάνδρου. 
Ό  Περίανδρος τήν έρωτεύθη όταν κάποτε τήν είδε «άναμ- 
πέχωνον καί μονοχίτωνα».

Τ ό  Λ ε ό ν τ ε ι ο  ν, "Αθηναία καί αύτή έταίρα, 
ήτο δάοημος κοί έΕετιμάτο διά τήν καλλονήν καί τήν χάριν 
τοϋ πνεύματος. ΈγνώριΖε τόσον καλώς τήν "Αττικήν δ ιά
λεκτον, ώστε νά διορθώνη τά έργα τού Θεοφράοτου. Κατ' 
άρχάς ύπήρΕεν φίλη τού "Επικούρου, άργότερον δέ καί άλ
λω ν έπικουρείων φ ιλοσόφων. Μετά τόν θάνατον τού Επι
κούρου, έγένετο έρωμένη τοϋ Μητροδώρου. Γοητευμένοι 
έκ τοϋ κάλλους καί τής παιδείας της, έφιλοτέχνησαν περι- 
φήμους προσωπογραφίας, ό Θηβαίος Ζωγράφος "Αριστείδης 
καί ό έπίσης Ζωγράφος Θέωρος. Μέ τό ούτό όνομα άναφέ- 
ρεται καί άλλη έταίρα, φίλη τοϋ Έρμησιάνακτος, πρός τι
μήν τής όποιας έγραψε τρία έλεγειακά βιβλία ύπό τόν τ ί
τλον «Λεόντειον».

Τ ό  Λ α σ θ έ ν ε ι ο ν  ή ή  Λοσθενία, διά τήν ό
ποιον ύφίστανται δ ιχογνωμία ι, έάν καί κατά πόσον ύπήρΕεν 
έταίρα. Κατά μαρτυρίαν Διογένους τού Λοερτίου, κατήγετο 
έκ Μ οντινείας τής "Αρκοδίας, καί ήτο μαθήτρια τού Πλά
τωνος. Ό  Διονύσιος ό Νεώτερος, ύποστηρίΖει, ότι ύπήρΕεν 
έρωμένη τού έπίοης πλατωνικού φιλοσόφου Σπευσίππου

(Συνέχεια είς τήν σελ. 748 )
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΥΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥΡΚΩΝ 
ΧΩΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Η Κ Υ Π Ρ Ο Σ
ΑΕΝ ΥΠΗΡΞΕ Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Κ Η  

Ο Υ Τ Ε  Α Ι Α  Μ Ι Α Ν  Η Μ Ε Ρ Α Ν
”Av oi Τούρκοι έξτρεμισται δεν έννοοΰν οτι 
δεν μπορούν νά υποδουλώσουν μία χώρα πού 
ποτέ, ούτε για μιά στιγμή, δέν άνήκε στήν 
Τουρκία, πρέπει νά τούς πληροφορήσουμε δτι 
θά πεθάνουμε δλοι γιά νά ύπερασπίσωμε μέχρι 
τέλους τούς τάφους τών προγόνων μας και τά 
λίκνα τών άγαπημένων μας, άπό 4.000 χρόνια 
μέχρι σήμερα.

Κάτω : Ή  Μ αθητιώοα Νεολαία παρελαύνει κατά τήν 'Εθνικήν 'Εορτήν etc Λευ
κωσίαν. Α πέναντι: Ό μο ίακ: παρέλαοιο κατά τήν ουτήν έπέτειον τής 'Εθνικής

Φρουράς.

ΠΟΛΥΣ χρόνος καί χαρτί ξοδεύ
τηκε γιά ν’ άποδειχθή πώς οί 

"Ελληνες Κύπριοι δέν είναι "Ελληνες 
μά μόνο έλληνόφωνοι. Σήμερα όμως 
επικρατεί τό συμπέρασμα στο όποιο 
κατέληξαν δλοι οΐ εθνολόγοι, δτι ή 
Κύπρος ήταν μέρος τοϋ έλληνικοϋ 
κόσμου περισσότερο άπό 4.000 χρό
νια, καί δτι είμαστε άκριβώς τόσο 
"Ελληνες δσο καί κάθε "Ελληνας 
τής Πελοποννήσου, της κυρίως Ε λ 
λάδος καί τών έλληνικών νήσων.

Άνήκε δμως ποτέ ή Κύπρος στήν 
Τουρκία ; Οΰτε γιά μιά μέρα. ’Ιδού 
έν συντόμω ή ιστορική πραγματικό-
της.

"Οταν οί σουλτάνοι τής ’Οθωμα
νικής Αύτοκρατορίας, στήν οποία οί 
Τούρκοι ήσαν μιά μικρή μειονότητα, 
ήρχισαν νά εισχωρούν στήν Κεντρι
κήν Εύρώπη, στά μέσα τού 16ου αί- 
ώνος, ό Σουλεϋμάν ό Μεγαλοπρε
πής — ίσως ό πιο μεγάλος Σουλτά
νος τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατο
ρίας — κατέληξε στό συμπέρασμα δτι 
χωρίς νά έξασφαλίση τά πλευρά του, 
δηλαδή τά νησιά τής Μεσογείου, δέν 
θά μπορούσε ΐσως νά φέρη σέ πέρας 
τον σκοπόν του. ’Έτσι τό 1566 άπέ- 
σπασε τά Δωδεκάνησα άπό τούς 'Ιπ 
πότες τής Μάλτας καί άμέσως μετά 
σχεδίασε τήν κατάκτησι τής Κύπρου 
άπό τούς Βενετούς.

"Οταν τά νέα έφθασαν στήν Δυτι
κή Εύρώπη, δλες οί χώρες κατατρο
μοκρατήθηκαν, ιδιαίτερα ό Πάπας 
Πίος V. Ό  Πάπας αύτός ήταν ένας 
άπό τούς πιο σπουδαίους, αν δχι ό 
σπουδαιότερος Πάπας τής περιό
δου τής «Άντιμετωπίσεως». ’Αμέ
σως τότε κάλεσε τήν Δυτ. Ευρώπη 
νά σχηματίση μιά ιερή συμμαχία 
εναντίον τών απίστων. Ή  Γαλλία 
δέν μπορούσε νά πάρη μέρος, έξ αι
τίας τών «διομολογήσεων» πού ΰ- 
πεγράφησαν άπό τον Φραγκίσκον 
τον I καί τον Σουλεϋμάν τον Μεγα
λοπρεπή, λίγα χρόνια πιο μπροστά.

Έν τούτοις, ό έξοχώτερος Γάλ
λος ποιητής τής «Πλειάδας» Πιέρ 
Βονσάρ έγραψε τήν έξαιρετικήν του 
ώδή «δέηση στην ’Αφροδίτη νά σώ- 
ση τό νησί της άπό τον βάρβαρο 
Τούρκο».

'Ο Σουλεϋμάν πέθανε, ό διάδοχός 
του δμως Σελήμ II, άκούοντας τήν 
συμβουλή τού Μεγάλου του Βεζύρη 
Μεχμέτ Σόκολη Πασά (Μεγάλος 
Βεζύρης καί τού Σουλεϋμάν καί τού 
γιοΰ του Σελήμ II άπό τό 1551 μέ
χρι τό 1579 — ό Μεγάλος Βεζύρης 
μέ τήν πιο μεγάλη επιρροή στήν Ό -
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Τ Ο  Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Τ Ο  
TOY Ε ΓΚ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ

Η I Σ T Ο P I Λ
Τ Η Σ

Μ Α Φ Ι Α Σ

Τ Ο  πρώτο λεΕικό τής σ ικελικής δια- 
* λέκτου, πού περιλαμβάνει τήν λέ 

Ει «μαφία», είναι εκείνο  πού έΕέδωσε 
τό 1868 ό Τράινα. Τό λεΕικό αύτό πα
ρουσιάζει τήν «μαφία» σάν νέα λέΕι, 
πού είσήχθη στήν Σ ικελία  άπό τούς Πιε- 
μοντέΖους, δηλαδή τούς δημοσίους ύ- 
παλλήλους καί τούς στρατιώτες πού 
πήγαν στήν Σ ικελ ία  μετά τόν Γαριβάλδη. 
Ή  λέΕις όμως προέρχεται μάλλον άπό 
τήν Τοσκάνη, οπού «μαφφία» (μέ δύο 
φ ) σημαίνει δυστυχία, φτώχεια, άθλιό- 
της, καί «αμάφερο» σημαίνει μπράβος. 
Ο Τράινα έχει τήν γνώμη ότι οί δυό 

αύτές λέΕεις, οί δύο αύτές έννοιες, ται- 
ριάΖουν στόν τόπο τού άνβρώπου, πού 
στήν Σ ικελ ία  όναμάΖεται μαφιόΖος. Ό  
μοφιόΖος έχει τά θάρρος καί τό θράσος 
ένός μπράβου. Ταυταχράνως όμως εί
ναι καί ένα άθλιο υποκείμενο, γιατί 
«προγματική άθλιότης είναι νά πιστεύη 
κανείς ότι είναι μεγάλος άνθρωπος στη- 
ριΖάμενος στήν κτηνώδη δύναμι, ένω, 
άντιθέτως, δέν πρόκειται παρά γιά ένα 
μεγάλο κτήνος». Μ αφία, έπομένως, ε ί
ναι ένα «φαινομενικό θάρρος, μιά ψυχι
κή σιγουριά». Καί τίποτε άλλο. Τήν ί 

δια γνώμη μέ τόν Τράινα έχει καί ό με
γαλύτερος μελετητής τών λαϊκώ ν παρα
δόσεων τής Σ ικελίας, ΤΖουΖέππε Π ιτρέ: 
«Ή  μαφία δέν είναι ούτε κόμμα ούτε 
όργάνωσις, δέν έχει καταστατικό καί κα 
νονισμούς. Ό  μαφιόΖος δέν είναι κλέ
φτης, δέν είναι ληστής. Κ ι άν ή σύγ
χρονη σημασία τής λέΕεως συμπίπτη μέ 
αύτές τις έννοιες, αύτό οφείλεται ατό 
όττι ό άμόρφωτος λαός δέν είχε τόν κα ι
ρό νά κρ ίνη  κατ' άΕία τήν λέΕι αύτή. 
Ό  μαφιόΖος δέν έχει τήν ψυχολογία 
τού κλέφτη καί τού ληστοϋ, ούτε σκέ
πτεται όπως αύτοί. Ή  μαφία είναι ή συ- 
νείδησις τής άτομικής ύπάρΕεως, ή ύ- 
περεκτίμησις τής προσωπικής δυνάμεως, 
μοναδικός κριτής κάθε άντιθέσεως, κά
θε συγκρούσεως συμφερόντων καί ιδε
ών. Ό  μαφιόΖος δέν παραδέχεται τήν 
άνωτερότητα καί τήν δύναμι τού άλλου. 
Ό  μαφιόΖος θέλει νά τόν οέβωνται καί, 
πάντα σχεδόν, σέβεται καί ό ίδιος τούς 
άλλους. "Αν τόν προσβάλης ή άν τόν 
άδικήσης, δέν Ζητά τήν προστασία τού 
νόμου, δέν καταφεύγει στήν δικαιοσύνη, 
παίρνει μόνος του τό δ ίκιο  του. Καί ό
ταν δέν έχη τήν δύναμι νά τό έπιτύχη

μόνος του, Ζητά τήν βοήθεια τών άλ
λω ν πού σκέπτονται όπως αυτός».

Ό  Πιτρέ ύποστηρίΖει ότι ή κτηνωδία 
καί τό θράσος δέν είναι ιδιότητες τού 
μοφιόΖου, άλλά τών «άλλων», ένοντίον 
τών όποιων αύτός έΕεγείρεται. "Ετσι, ή 
μαφία δέν είναι τίποτε άλλο παρά ένα 
αίσθημα έλευθερίας καί ύπερηφανείας 
μπροστά στις καταπιέσεις τών ισχυρών, 
τών άδικων νόμων καί τώ ν υπερβασιών 
τής κρατικής έΕουσίας. Συμπέρασμα: ό 
Τράινα, όπως καί ό Πιτρέ, όπως τόσοι 
άλλοι κο ινω νιολόγοι, νομομαθείς καί πο
λιτικοί τής Σ ικελ ίας , άρνοϋνται ότι ή 
μαφία είναι «όργάνωσις». Είναι άπλώς 
μιά «υπερτροφία τού έγώ», όπως τήν 
χαρακτήρισε ό δικαστής τής Σ ικελ ίας  
ΤΖουΖέππε ΜατΖιόρε.

Τό ότι ή μαφία θεωρήθηκε έγκλημα- 
τική όργάνωσις, οφείλεται, σύμφωνα μέ 
τήν γνώμη ένός δικαστοϋ τής Σ ικελίας, 
στόν ΤΖουΖέππε ΡιτΖόττο, ό όποιος έ
γραψε τό 1862 τήν κωμωδία « Ί  μαφιού- 
Ζι ντί λά Βικαρία» (ή Βικαρία ήταν μία 
φυλακή ατό Π αλέρμο). « Ό  λογοτέχνης, 
δίνοντας έμφοσι στά περιστατικά τού 
έργου του, όπως σέ κάθε καλλιτεχνική
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Απέναντι άριστερά : Τό άγρόκτημα στά 
περίχωρα τού Μοντελέπρε, δπου ό Τζου- 
λιάνο είχε έγκαταστησει τό γενικό στρα
τηγείο του πρίν καταφυγή στά βουνά. 
’Απέναντι δεξιά : Χαρακτηριστικός δρό
μος της Κορλεόνε. Σ ’ έναν ά π ’ αύτούς δο
λοφονήθηκε τό 1915 ό δήμαρχος Μ περ- 
ναντϊνο Βέρρο, έπειδή είχε άντιταχθή στήν 
έγκληματική δρασι της μαφίας. Είς αυτή 
τή σελίδα έπάνω : Τό Μουσσομέλι. ’Εδώ 
γεννήθηκε ό Τζένκο Ροϋσσο πού διαδέ
χθηκε στήν άρχηγία της όργανώσεως τόν 
Καλότζερο Β ιτσ ίν ι, δταν αυτός πέθανε τό 
1957. Δεξιά : Καραμπινιέροι σέ περιπο
λία  στά περίχωρα τοϋ Π αρτινίκο , κέντρου 

δράσεως της μαφίας.

δημιουργία, κατόρθωσε νό ένισχύση καί 
νά δισδώση τήν άνόητη πεποίθηοι, ότι ή 
μαφία ήταν εγκληματική όργάνωσις», 
γράφει ό δικαστής καί συμπεραίνει: « Ό  
θ εό ς  άς συγχωρήση τόν ΡιτΖόττο, πού, 
έδώ καί πολλά χρόνια, έχει έξαφανιαθή 
από τήν σκηνή τής Ζωής, γιά τό κακό 
πού έκανε στήν Σ ικελία  μας. Τ ις συνέ
πειες αύτοϋ τοϋ κοκοϋ τις δοκίμασα δ
ταν ήμουν είσσγγελεύς στό Τουρίνο».

Καί πρέπει νό παρσδεχθοϋμε, ότι ή 
θητεία του στήν εισαγγελία τοϋ Τουρί- 
νου, αντίθετα όπό τήν θητεία του στήν 
είσογγελία τοϋ Παλέρμου, ύπήρξε εύ- 
τύχημα γιά τήν Σ ικελία , όπου, τήν ίδια 
περίπου έπαχή, υπήρχε ένας είοαγγε- 
λεύς, ό 'Αλεσσάντρο Μ ιρόμπιλε, πού οί 
όγορεύσεις του κατά τις δ ίκες εναντίον 
τής μαφίας, βίαιες καί αμείλικτες, μπο
ρούν νά θεωρηθούν ώς ή μεγαλύτερη 
συμβολή στήν μελέτη τού φαινομένου.

Ό  είσσγγελεύς Μ ιρόμπιλε σκεπτόταν 
τό αντίθετο ακριβώς όπό τόν Πιτρέ: ό
τι, δηλοδή, ή μαφία ήταν όργάνωσις, 
μέ συγκεκριμένο καταστατικό (όχ ι γρα
πτό) , υέ ούστηρούς κανόνες, μέ σημεία 
άνσγνωρίσεως μεταξύ των μελών της.

Εκτός όπό τήν προσωπική του πείρα, 
θεμελίωσε τήν πεποίθηοι του αύτή σέ 
ένα υπόμνημα τού Μ περναρντίνο Βέρ
ρο, πού, στά νιάτα του, ύπήρξε, φαίνε- 
τοι, μέλος τής μαφίας, άργότερα όμως 
έγινε σοσιαλιστής — μιά όπό τις ώραιό- 
τες μορφές τοϋ σοσιολιαμοϋ τής Σ ικ ε 
λίας, πού καταδιώχθηκε σκληρά όπό 
τήν κυβέρνησι Κ ρ ίσ π ι—  καί άντίπαλος 
τής μοφίος ώ ς τό θάνατό του. Δολοφο
νήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1915, μέρα 
μεσημέρι, σέ ένα δρόμο τής Κορλεόνε, 
τής όποιας ήτο δήμαρχος.

Τό όνάμστα τών Βέρρο, Μ ιρόμπιλε 
καί, προπαντός, τοϋ Ναπολεόνε Κολα- 
τΖιάνι, μελετητοϋ τώ ν κο ινω νικώ ν προ
βλημάτων καί βουλευτού τοϋ δημοκρα
τικού κόμματος, δείχνουν ότι ύπήρχαν 
καί μερικοί Σ ικελο ί πού παραδέχονταν 
ότι ή μαφία ήταν έγκληματική όργάνω- 
σις. Καί οί άνθρωποι αύτοί τήν κατάγ
γειλαν δημοσία καί τήν πολέμησαν, θεω 
ρώντας κουτή καί έπιΖήμια τήν άντίλη- 
ψι ότι πρέπει νά άπακρύπτεται ή νά μει
ώνεται ή σημοσία τοϋ κακοϋ άπό τό ό
ποιο πάσχει ένας πληθυσμός. Τά κο ινω 
νικά δεινά είναι, πράγματι, όπως οί προ

σωπικές άρρώ ατιες: μέ τό νά τις κρύ- 
βωμε, υέ τό νά μή τις παροδεχώμαστε, 
μέ τό νά μειώνωμε τήν σημασία τους, 
είναι σόν νά μή θέλωμε νά θεραπευ- 
θούμε άπό αύτές, σάν νά μή θέλωμε νά 
τις ξεφορτωθούμε.

Οί Σ ικελο ί πού, όπως ό Πιτρέ, όπως 
ό ΛουίτΖι Καπουάνα, ύποστηρίΖουν άκό- 
μη σήμερα ότι ή μαφία  είναι μόνο προ- 
κλητικότης, φιλοτιμία, α κ ^η σ ις  τιμής, 
δίψα γιά δικαιοσύνη καί τρόπος όπονο- 
μής δικαιοσύνης σέ μιά χώρα πού έπα- 
σχε άνέκαθεν όπό έλλειψ ι κρατικής δι- 
ο ικήσεως, βεβαιώνουν ότι όλες οί έγ- 
κληματικές πράξεις πού γίνονται στήν 
Σ ικελ ία  δέν διαφέρουν σέ τίποτε άπό 
τά έγκλήμστα πού συμβαίνουν σέ άλλες 
περιοχές τής 'Ιταλ ία ς  καί σέ άλλες εύ- 
ρωπαϊκές χώρες, ούτε είναι πιό σοβα
ρές ούτε περισσότερες. Γι' αύτούς ή λέ- 
ξις μαφία δέν έφορμόΖεται σέ έγκλημα- 
τικές πράξεις.

Μ ερικοί πιστεύουν ότι ή ταύτισις τής 
μαφίας μέ τόν «ΚόΖα Νόστρα» —  έκφρα- 
σις πού χρησιμοποιείται εύρύτατα τά τε
λευταία χρόνια — τείνει νά δημιουργήση 
τήν έντύπωσι μ ιός  φυλετικής διακρί-
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σεως, μιάς ηροκαταλήψεως εναντίον ό- 
λου του πληθυσμού Tfjc Σικελίας.

Είναι άδικο, λένε, μιά συμμορία κλε
πτών, νά θεαιρηται 6πλή συμμορία κλε
πτών από Μιλάνο ή στήν Μασσαλία ή 
ατό Λονδίνο, καί στό Παλέρμο νά θεω- 
ρήται «κόακα μοφιόΖα» («κάσκα» είναι 
τά φύλλα της άγκινάρας). Στό Μιλάνο 
θεωρούνται ένοχοι μιάς έγκληματικής 
πράΕεως μόνο έκεϊνοι πού τήν οργάνω
σαν καί τήν έζετέλεσαν, ένα» ατό Πα- 
λέρυο, άταν γίνη κάποιο έγκλημα, οί 
έρευνες καί οί άνακρίσεις παίρνουν πο
λύ έκτειταμένο χαροκτήρα, οί ύποπτοι 
είναι άναρίθμηιτοι, λές καί όλόκληρη ή 
πόλις, όλάκληρο τό νησί, πήρε, μέ τόν 
ένα ή τόν άλλο τρόπο, μέρος στήν διά- 
προΕι τού έγκλήμστος καί προστατεύει 
τούς ένάχους. Πρέπει, λοιπόν, λέγουν, 
οί ύπεραοπισταί τής τιμής τής Σικελίας, 
νά διοχωρίσα»με τήν μαφία άπό τήν κό
Ζα καί νά δούμε τήν κόΖα μέσα στά στε
νά πλαίσια τού έγκλήματος.

Ή λέΕις όμως μαφία (πού στήν αρ
χή είχε τήν έννοια πού τής άποδίδει 
ό Πιτρέ — καί τό πιό παλαιό ντοκουμέν
το στό όποιο τήν συναντούμε, τού 1658. 
τήν άνοφέρει ώς παρατσούκλι μιάς «μα- 
γκάρα», δηλαδή μιάς γυναίκας πού ά- 
σχολεϊται μέ τήν μαγεία), ταυτίσθηκε μέ 
τήν κόΖα, ή ή κόΖα πήρε αύτό τό όνο

μα, γιά τήν ποιοτική διάκριοι τών εγ
κλημάτων, πού στήν Σικελία είναι σεβα
στά, άπό τά έγκλήματα άλλων περιοχών 
ή άλλων χωρών. Εννοείται όχι όλα τά 
έγκλήματα καί όχι σέ όλη τή Σικελία.

Ό  διαχωρισμός αύτός έπισημαίνεται 
ήδη άπό τό 1838, όταν δέν ύπήρχε άκό- 
μη ή λέΕις μέ τήν σημερινή της έννοια, 
σέ μιά άναφορά τού ντόν ΓΙιέτρο Ούλ- 
λόα (τού ίδιου πού έγραψε κατόπιν ι
στορικές μελέτες γιά τήν βασιλεία τών 
Βουρθώνων,) πού τότε ήταν είσαγγε- 
λεύς ατό Τράπανί: «Δέν ύπάρχει ύπάλ- 
ληλος στήν Σικελία πού νά μήν είναι 
όργανο κάποιου ισχυρού καί πού νά μή 
φροντίΖη νά έκμεταλλευθή τήν θέσι του. 
Ή γενική αύτή διοφθορά ανάγκασε τόν 
λαό νά καταφυγή σέ μέσα πολύ παράΕε- 
να καί έπικίνδυνα. Σέ πολλές περιοχές 
υπάρχουν «αδελφότητες», ένα είδος 
κόμματα, πού τά μέλη τους ούτε συγ
κεντρώνονται ούτε έχουν άλλο δεσμό 
μεταΕύ τους έκτός άπό τό ότι έΕαρτών- 
ται άπό ένα κοινό άρχηγό, πού άλλοτε 
είναι ένας ισχυρός τού τόπου καί άλ
λοτε ένας όνώτερος έκκλησιαστικός. 
Γιά τις άνάγκες τής «άδελψότητος» ύ- 
πόρχει ένα κοινό ταυεϊο. Τό χρήματα 
χρησιμοποιούνται πότε γιά τήν έΕαγορά 
ένός δημοσίου ύπολλήλου καί πότε γιά 
τήν ένοχοποίησι ένός άθώου. Πολλοί ή-

Ένας «γκαμ,πελλόττο» σέ χαλκογρα
φία. τού περασμένου αιώνα. Ό  «γκαμ- 
πελλόττό» ήταν δ μαφιόζος, πού νοί
κιαζε κτήματα άπδ τόν βαρώνο για 
νά καλλιεργή, ή νά μισθώνει σέ άλ

λους.

λικιωμένοι δικασταί καλύπτουν καί προ
στατεύουν αυτές τις άδελφότητες, ό
πως ό Σκαρλάτα, πού ύπηρετεί στό Πα
λέρμο, όπως ό ΣιρακούΖα καί άλλοι. . . 
Δέψ μπορείς νά ύποχρεώσης τις φρου
ρές τών πόλεων νά έπ ιτηροΰν τούς δρό
μους ούτε νά βρίσκουν μάρτυρες γιά τά 
έγκλήματα πού διαπράττονται μέρα με
σημέρι. Στό κέντρο αύτής τής έκλύσεως 
τών ήθών, υπάρχει μιά πρωτεύουσα μέ 
τήν πολυτέλειά της καί τήν φεουδαρχι
κή της επαρσι, στήν όποια Ζούν σαράν
τα χιλιάδες προλετάριοι. Ή έπιβίωσίς 
τους έΕαρτσται άπό τήν πολυτέλεια καί 
τά καπρίτσια τών άρχόντων. Σέ αύτό 
τόν όμφαλό τής Σικελίας τό δημόσια 
άΕιώματα πωλοϋνται, η δικαιοσύνη δω
ροδοκείται καί υποθάλπεται ή αμά
θεια . . .».

Θά διαβάσωμε άραγε ποτέ, οτά άρ- 
χεϊα τής σημερινής κοινοβουλευτικής έ- 
πιτροπής έναντίον τής μαφίας, ένα τόσο 
θαρραλέο καί όΕύ κατηγορητήριο όπως 
αύτό τού Πιέτρο Ούλλόα;

Τά στοιχεία πού ΕεχωρίΖουν τήν μα
φία άπό κάθε άλλο τύπο οργανωμένου 
έγκλήματος, ό Ούλλόα τά είχε έΕατο- 
μικεύσει καί τά είχε υποβάλει στήν κυ- 
βέρνηοι τής Νεοπόλεως (πού φυσικά 
δέν τά έλαβε καθόλου ύπ' όψι της όπως 
αργότερα οί κυβερνήσεις τής ήνωμένης 
Ιταλίας δέν έλαβαν ύπ' όψι τους τις 

έκθέσεις Φρανκέιττι - Σοννίνο τών έτών 
1875 - 1876, τούς λόγους τού Κολα- 
τΖιάννι στήν Βουλή, τις άναφορές τών 
έντιμων νομαρχών καί τού σώυοτος τών 
Κραμπινιέρων). Τά στοιχεία αύτά μπο
ρούν νά συνοψισθούν στήν διαφθορά 
τών δημοσίων λειτουργών καί στήν δι- 
είοδυοι στόν κρατικό οργανισμό μιας 
μυστικής όργανώαεως, πού ύποστηρίΖει 
τά συμφέροντα τών έταίρων της σέ βά
ρος τών συμφερόντων τού κοινωνικού 
συνόλου.

Ο Ούλλόα καταλάβαινε ποιά ήταν ή 
άρχική αιτία αύτής καταστάσεως: οί 
κοινωνικές καί οικονομικές συνθήκες 
τής Σικελίας, στήν όποια έπικροτούσε 
άκόμη (μέσα 19ου οίώνος) ό φεουδαρ- 
χισμός. Η μαφία, πού γεννήθηκε άπό 
τόν φεουδαρχισμό, πήρε καί τήν μορφή 
του (ό άρχηγός τής μαφίας δισδέχθη- 
κε τόν φεουδάρχη άρχοντα, μέ δικαίω
μα Ζωής καί θανάτου έπί τών κατοίκων 
τών πόλεων καί τής ύπαίθρου, μέ δι
καίωμα έπιβολής φόρων κλπ ). Ή μα
φία είχε νό έπιτελέοη ένα έργο, πού 
μπορεί νό συγκριθή μέ τό πέροσμα από 
μιά φεουδαρχική κοινωνία σέ μιά άστι- 
κή. Τό πέρασμα αύτό, πού στήν Γαλλία 
πραγματοποιήθηκε μέ τήν έπανάσταοι
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Μαφιόζοί πού συνελήφθτρκν για κά
ποιο άιδίκημα. Πολλές φορές τά έγ- 
κλήιμ,α,τα τής μαφίας έχουν «έσωτερι- 
κό» χαρακτήρα. Ή  μία δηλαδή όμά- 
δα έξοντώνει τήν άλλη προκειμένου 
νά καταλά£η τήν έξουσία τής δργα- 

νώσεως.

τοϋ 1789, κοί, στις άλλες χώρες, μέ 
εκείνο πού ονομάσθηκε «φωτισμένος δε- 
σποτισμός», δηλαδή οί μεταρρυθμίσεις 
πού οί ήγεμόνες (ό αύτοκράτωρ τής 
Αύστρίας, ό μύγας δούκας τής Τοσκά
νης) έπέφεραν στήν άσκησι τής βασι- 
λείος τους εις βάρος τής όριστοκρατι
κής τάΕεως, ή άποία αποτελούσε τό στή
ριγμά τους.

Στήν Σικειλία δέν έγινε έπανάστα- 
σις, ούτε καμμιά μεταρρύθμισις τοϋ τύ
που τοϋ «φωτισμένου δεσποτισμοϋ». Ή 
γή πέρασε όπό τούς βαρώνους στούς 
«άστούς» (αστούς σέ εισαγωγικά, γιατί 
δέν μπορούμε νά ύποστηρι'Εωμε άτι στήν 
Σικελία ύπήρΕε πραγματική άστική τά- 
Εις) μέ ενέργειες τύπου μαφίας. Οί χω
ρικοί πού προήχθησαν σέ «καμπιέρι» 
(είδος χωροφυλάκων τού φεούδου σέ 
έΕάμτησι άπό τόν βαρώνο) καί άπό «κα
μπιέρι· σέ «γκαμπελλόττι» (δηλαδή μι
σθωτούς των γαιών), τρομοκρατώντας 
τούς βαρώνους, δίνοντάς τους δάνεια 
μέ μεγάλους τόκους, κλέβοντας τις σο
δειές, κατόρθωσαν νά γίνουν κύριοι τής 
Υήό.

"Οταν όμως οί δούλοι έγιναν άφεντι- 
κά, κληρονόμησαν καί τά έλαττώματα 
των παλαιών κυρίων τους. "Ηθελαν 
μόνο γή, όσο τό δυνατόν περισσότε
ρη γή. Τούς άρκοϋσαν οί σοδειές πού 
άπέδιδε πάντοτε ή γή. Δέν ήθελαν νά 
φία έκείνων πού είχαν καταταγή ύπά- 
μετοθάλουν αύτή τήν γή, νά τήν βελ
τιώσουν, νά τήν κάνουν πιό άποδοτική. 
Μέ τά έσοδα τής γής άγόραΖαν άλλη 
γή. «Γή όσο φθάνει τό μάτι σου, καί σπί
τι όσο φθάνει γιά νά μένης», λέει μιά 
παροιμία τής Σικειλίας. Δηλαδή τούί 
έφθανε ένα μικρό σπιτάκι, πού νά πε
ριβάλλεται όμως άπό μιά άπέραντη έκ- 
τοσι γής. Ένας φωτισμένος άντιβασι- 
λεύς, ό Ναπολιτάνος Ντσμένικο Καρα- 
τσιόλο, πού έμεινε στήν Σικελία άπό τό 
1781 ως τό 1784, είχε σημειώσει, ότι 
ή Σικελία ήταν ή μόνη περιοχή τής Εύ- 
ρώπης, στήν όποια τά έσοδα τής γής 
γίνονταν άλλη γή, δέν χρησιμοποιούν
ταν δηλαδή γιά τήν βελτίωσι τής γής 
ή γιά τήν δημιουργία βιομηχανιών ή τήν 
άνάπτυΕι τού εμπορίου. Καί ή κατάστα- 
σις αύτή συνεχίσθηκε ώς τις ήμέρες μας 
σχεδόν.

Γιά τήν μαφία, ώς «πρωτογόνου μορ
φής κοινωνικής έπαναστάσεως», ώς μό
νης δυνατής άστικής έπαναστάσεως πού 
μπορούσε νά έχη ή Σικελία, έγραψε ό 
Αγγλος Έρικ Χόμπσμπομ καί τις δια

πιστώσεις του μπορεί κανείς νά τις βρή 
στό μυθιστόρημα τού ΤΖουΖέππε ΤσμάΖι 
ντί ΛαμπεντούΖα «Γαταπόδαρος·, κοί

συγκεκριμένα στό πρόσωπο τού Καλό- 
τΖερο Σεντάρα. Σέ κάποιο σημείο τού 
μυθιστορήματος ό πρίγκιψ συγγραφεύς 
λέει στον πρωτογωνιστή πρίγκιπα: 'Ε
μείς ύπήρΕομε οί γατοπόδαροι, τά λιον
τάρια: έκείνοι πού θά μάς διαδεχθούν 
θά είνοι τά τσακάλια, οί ύαινες». Αύ- 
τές οί ύαινες, αύτά τά τσακάλια ήΕεραν 
μόνο νά διαλύσουν τήν άριστοκρατική 
τάΕι. Καί, όταν βρέθηκον στήν θέσι των 
άριστοκρατών, δηλαδή σέ ήγετική θέσι, 
έΕσκαλουθοΰσαν νά συμπεριφέρωνται 
τσακάλια »<-*' ύαινες: νά καταβροχθί
ζουν τήν δημόσια περιουσία όπως είχαν 
κάνει μέ τήν περιουσία τών παλαιών 
κυρίων τους. Μέ λίγα λόγια, ή μαφιόΖι- 
κη άστική τάΕις, τής όποιας ήρωας εί
ναι ό ΚσλότΖερο Σεντάνα, δέν Εέρει νά 
οικοδομή, Εέρει μόνο νά καταβροχθίΖη.

Από αύτά προκύπτει ότι στό έσωτε- 
ρικό μιός τέτοιας τάΕεως έπικρατεϊ ένας 
συνεχής άνταγωνισμός, μιά συνεχής ε 
ν α λ λ α γ ή . Θεμελιωμένη στήν βία καί στήν 
άπάτη, ή έΕουσία μιάς μαφιόΖικης όμά- 
δος φυσικό είναι νά είναι εύάλωτη καί 
τρωτή τήν στιγμή πού πρόκειται νά έ- 
πιδοθή στήν όργάνωσί της. Καί τότε 
έΕαπολύεται ένα νέο κύμα βίας καί άπά- 
της. Γιά τόν λόγο αύτό τά έγκλήματα 
τής μαφίας είναι, συνήθως, «εσωτερι
κά». Συγκρούσεις μεταΕύ μιός νέας γε-.

νεάς καί τής παλαιός, μετοΕύ ομάδων 
πού βρίσκονται ήδη στήν έΕουσία καί έ
χουν πλουτίσει καί άμάδων πού θέλουν 
νά τις έκτοπίσουν γιά νά τις διαδεχθούν 
στήν έΕουσία. Έτσι, τό «άνέβαομα» συμ
πίπτει μέ τήν έκμηδένισι, μέ τό τέλος.

Ο πληρέστερος καί άκριβέστερος ο
ρισμός πού μπορεί νά δοθή γιά τήν μα
φία, είναι, νομίΖομε, ό ακόλουθος: «ή 
μαφία είναι μιά έγκλημστική άργάνωσις 
πού έχει ώς σκοπό τόν παράνομο πλου
τισμό τών μελών της καί πού, μέ βί
αιο μέσα, υπεισέρχεται μετοΕύ τής ιδιο
κτησίας καί τής έργοσίας μεταΕύ τής 
παραγωγής καί τής καταναλώσεως, με
τοΕύ τού πολίτου καί τού κράτους». Γεν
νημένος, χωρίς άμφιβολία, τήν εποχή 
τού ψεουδαρχιαμού, . στήν ύπαιθρο, ώς 
«μεσολαβητής» μεταΕύ τού κυρίου καί 
χωρικού, έκτελώντας, μέ άλλα λόγια, 
χρέη χωροφύλακος καί βασανιστού τού 
χωρικού γιά λογαριοσμό τού κυρίου καί 
ταυτοχρόνως κλέβοντας τόν κύριο, εί
δαμε ήδη πώς, τό 1838, ό μαφιόΖος έ
γινε άστός καί έγκατοστάθηκε σέ πόλεις 
όπως τό Παλέρμο καί τά Τράπανι.

Γιά νά σχηματίσωμε μιά ιδέα τού τί 
ήταν ή μαφία στήν άρχή, άρκεϊ νά θυ
μηθούμε τις σκέψεις πού κάνει ό Μαν- 
τσόνι στό περίφημο μυθιστόρημά του 
«Οί άρραβωνιασμένοι» γιά τούς «παλλη-
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ΦΡΑΝΚ ΚΑΠΙΙΟΛΑ. Σήμερα είναι 73 έ- 
χόδν. 'Εφυγε άπδ τό ΙΙα-ρτινΐκο χδ 1926 καί 
πήγε σχίς H.H.A., δ που Ιζηαε οχήν παρα
νομία εϊκθ3ΐ χρόνια. 'Γπήρξε αρχηγός χοΟ 

δπακόαμου χοΟ Κάνα ας.

ΛΑΚΓ ΑΟΓΓΖΙΑΝΟ. Γεννήθηκε χδ 1897 
σχδ Λερκάρο Φρόνχι. ’'Αρχισε χήν «σχαδιο- 
δρομία» στήν Αμερική άπό χήν έποχή χής 
Ιίοχοαπαγορεόσεως. Έ ν συνεχείς έγινε 
άπό χούς άρχηγοϋς χοδ «Συνδικάτου χοΰ 

’Εγκλήματος».

ΒΙΤΟ ΤΖΕΝΟΒΕΖΕ. Γεννήθηκε χδ 1897 
σχδ Ρααιλιάνο χής Νεαπόλεως. Μεχανά- 
σχευσε σχήν Αμερική αέ ήλικία 16 έχών. 
Έ π ί δέκα χρόνια δπήρξε άρχηγδς τής 

«Κόζα Νάσχρα».

καράδες»; Τ6 πρότυπα τών μαφιόΖων 
στήν Σικελία ύπήρΕαν οί μπράβοι πού 
ύπηρετητούσαν τούς εύγενεις καί δια
φέντευαν τά συμφέρσντά τους. Στήν 
Λομβαρδία, δτον κατέρρευοε ή ισπανική 
έΕουσία καί τήν διαδέχθηκε ή αύστρια- 
κή, χάρις στά μέτρα πού πήραν οί νέες 
άρχές, οί μπράβοι έΕοφανίσΘηκον.

Στήν Σικελία, οπού διατηρήθηκαν 
πολλά γνωρίσματα τής ισπανικής έΕου- 
σίας, άκάμη καί όταν οί ’ Ισπανοί είχαν 
φύγει, δέν άλλαΕε ή κοινωνική διάρθρω- 
σις τού φεουδαρχιαμού (ένάς φεουδαρ- 
χισμοΰ, πού ήταν άπληστος γιά προνό
μια, φιλόνικος κοί άναρχικός) καί έπέ- 
Ζησαν οί μπράβοι, πού σήμερα γνωρίζο
με ώς μαφιόΖους. "Οταν έδυσε ή έ£ου- 
οία τών φεουδαρχών, ή κρατική διοίκη- 
οις πού τήν διεδέχθη, άπεδείχθη άοθε- 
νής, άνεπορκής, σαθρή. Τήν άσκοΰααν 
άνίκανοι καί κακοπληρωμένοι ύπάλληλοι, 
πού όφειλαν τήν θέσι τους σέ κάποιον 
ισχυρό, τά συμφέροντα τού όποιου έ
πρεπε νά έΕυπηρετήσουν.

"Ενα κράτος, όποιες καί άν είναι οί 
άρχές ή ή τάΕις πού στήν πραγματικό
τητα έκπροσωπεί, λειτουργεί πάντα (ή 
δέν λειτουργεί) μέ τούς ύπαλλήλους 
του.

Η ΔΡΑΣΙΣ 
ΤΩΝ ΠΙΤΣΙΟΤΤΙ

Στήν Σικελία ένας ύπάλληλος, πού 
δείχνει ικανότητα καί τιμιότητα, πού άν- 
θίσταται στήν διαφθορά ή στήν πίεσι τών 
ισχυρών, ή άπομονώνεται ή όποβάλλεται 
σάν Εένο σώμα. Ή «μετάθεσις» ήταν, 
καί ίσως είναι άκάμη, τά όπλο πού χρη
σιμοποιεί ή έΕουσία τής μοφίας έναντίον 
τού ύπαλλήλου πού δέν στέργει νά έΕυ- 
πηρετήση τά συμφέροντά της.

Ή ιστορία, λοιπόν, τής μαφίας, δέν 
είναι τίποτε άλλο άπό τήν ιστορία τής 
ουνεργοσίος τού κράτους —  άπό τούς
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Βουριβώνους ώς τήν Δημοκρατία — στήν 
δημιουργία μιας παρσσιτιικής τάΕεως. Ή 
τάΕις, αύτή, πού κατήγγειλε ό Ούλλόα 
στά μέσα τού 19ου αίώνος, βρήκε πρόσ
φορο έδαφος γιά νά άναπτυχθή μετά τήν 
ένοποίησι τής Ιταλίας καί τήν έγκαθί- 
δρυσι δημοκρατικού καθεστώτος.

Όταν, στά άπαμνημονεύματα τού Γα- 
ριβάλδη, γίνεται λόγος γιά «πιτσιόττι» 
(νεανίσκους), ή λέΕις δέν σημαίνει μιά 
νεολαία πού τρέχει αύθόρμητα νά κατα- 
τογή κάτω άπό τις γαριβαλδινές σημαίες 
γιά νά πολεμήση έναντίον τής τυραννίας 
τώ Βουρβώνίον. Έχει τήν έννοια μιας 
στρατολογίας μεταΕύ τής μαφιοΖοαστικής 
τάΕεως, τών τελευταίων βαρώνων καί 
τών χωρικών τών τιμαρίων. ΈΕ άλλου, 
καί σήμερα άκάμη, στήν διάλεκτο τής μα
φίας, «πιτσιόττι» όναμάΖσνται οί έκτελε- 
σταί έγκληματικών διαταγών, οί πληρωμέ
νοι δολοφόνοι. «Πιτσιόττι» ήσαν έκεϊνοι, 
πού πήραν μέρος στήν μάχη τού Μιλά- 
τΖο τόν Ιούλιο τού I860. «Πιτσιόττι» ή
σαν καί εκείνοι πού, τόν Οκτώβριο τού 
1970, μπήκαν, μεταμφιεσμένοι σέ νο
σοκόμους, σέ ένα νοσοκομείο τού Πα
λέρμο γιά νά άπστελειώσουν μέ μιά ρι
πή πολυβόλου ένα τραυματία πού, άν 
έπιΖοϋσε, μπορούσε νά κάνη πολύ κακό 
στήν μαφιόΖικη όργάνωσι. «Πιτσιόττι» 
ήσαν έπίσης έκεϊνοι πού, στις 16 Σε
πτεμβρίου 1970, όπήγαγαν τόν δημο
σιογράφο Μάουρο Ντέ Μάουρο, πού έ
κανε μιά έρευνα γιά τόν Ματτέι, καί 
«Πιτσιόττι» ήσαν οί δράστες τής δολο
φονίας τού είσαγγελέως Σκαλιόνε, τόν 
προηγούμενο χρόνο.

Εννοείται πώς δέν έλειψαν άπό τήν 
έκστρατεία τού Γαριβάλδη στήν Σικελία 
καί οί πραγματικοί έθελονταί. Αλλά αύ- 
τοί ήσαν έλάχιστοί. Ή μεγάλη πλειοψη- 
φία έκείνων πού είχαν κατοτογή ύπά- 
κουαν μόνο στήν θέλησι τών άρχηγών 
τους. Δέν ήΕεραν γιατί πολεμούσαν,

ποιές ήσαν οί έπιδιώΕεις τους. Οί έπι- 
διώΕεις έκείνης, πού ό Χάμπσμπομ άπο- 
καλεϊ «νέα κυρίαρχη τάΕι τής σικελικής 
άγροτικής οικονομίας», περιορίζονται 
ούσισστικά σέ μιά": νά γίνη ή Σικελία 
άγροτική αποικία τού έμπορικοΰ καί βιο
μηχανικού Βορρά, πράγμα πού άρεσε 
στήν έμποροβιομηχανική τάΕι τής Βο
ρείου Ιταλίας καί ώθησε τά κράτος 
στήν ένίσχυσι τής μαφιοΖοαστικής τά
Εεως τής Σικελίας.

Τά «σύστημα», ή έγκαθίδρυσις τής ε
κλογικής μηχανής, έκανε τά ύπόλοιπα. 
Ή μαφία συμφώνησε απόλυτα. Καί μό
νο μέ τήν έμφάνισι τών κομμάτων τής 
αριστερός ό έκλογικός άγών στήν δυτι
κή Σικελία πήρε πολιτικό χαρακτήρα. 
Ή μαφία άντιτάχθηκε άμέσως στά γεν- 
νώμενο Σοσιαλιστικό κόμμα. Άντιτά- 
χθηκε έπίσης ατό Λαϊκό κόμμα τών Κα
θολικών πού, άργότερα, έγινε τά Χρι- 
στιανοδημοκρατικό κόμμα. Απέναντι 
στόν φασισμό, ή μαφία κράτησε, τά 
πρώτα χρόνια, μιά στάσι δυσπιστίας. 
"Οταν άρχισε νά κινήται γιά νά μπή στά 
κόμμα, ήταν πιά πολύ άργό. Ο Μουσοο- 
λίνι είχε άνακαλύψει ότι ή μαφία ήταν 
«κράτος έν κράτει».

Λέγεται πώς τήν διαπίστωοι αύτή τήν 
έκανε κατά τήν διάρκεια μιάς έπιακέψε- 
ώς του σέ μιά πάλι τής έπαρχίας τού 
Παλέρμου, όπου δήμαρχος ήταν ένας 
μαφιόΖος. Καί ό δήμαρχος είχε τήν ά- 
φέλεια νά τού πή ότι δέν χρειάΖονταν 
τόσοι καραμπινιέροι, τόσοι φρουροί, γιά 
τήν προστασία τού προέδρου τής κυβε- 
νήσεως. Τό κύρος καί τά γόητρο τού 
Ντοϋτσε τής φοσιστικής Ιταλίας ήσαν 
αρκετά γιά νά τόν προστατεύσουν. Ό  
Μουσσολίνι έμοθε ποιος ήταν ό δήμαρ
χος καί τί ήταν ή μαφία. ΔιέταΕε μιά ρι- 
Ζική έκκαθάριοι τής όργανώσεως, στέλ
νοντας στήν Σικελία, μέ πλήρη έΕουσία, 
τόν νομάρχη ΤσεΖάρε Μόρι. Υπάλληλος



’Επάνω : *0 Γκέντζο Ροϋσσο 79 έτών 
είναι σήμερα ό «Πατριάρχης» τής μαφίας. 
Δεξιά : Ή  Πάλμα ντέ Μοντεκιάρο, στήν 
έπαρχία τοϋ Ά γκριτζέντο. Καί έδώ ή μα
φία έχει άνέκαθεν μια ισχυρή όργάνωσι 
καί έλέγχει τδ νότιο τμήμα τής Σικελίας, 
όπου γίνονται αιματηρές συγκρούσεις.

μέ αναμφισβήτητες ικανότητες καί άπε- 
ριόριστο κύρος, ό Μόρι κτύπησε τήν μα
φία οέ όλες τις βαθμίδες τής Ιεραρ
χίας της, άπό τούς εκτελεστός ώς τούς 
άρχηγούς. Οί μέθοδοι πού χρησιμοποίη
σε ήσαν αντίθετες πρός τό κοινό αίσθη
μα. "Αν λάβωμε όμως όπ" όψι μας ότι, 

|  ακόμη καί σήμερα, μέ τήν ϋπαρξι τής 
κοινοβουλευτικής επιτροπής έναντίον 
τής μοφίας, τό μόνα μέτρα πού λαμβά- 
νονται είναι κατασταλτικού χαρακτήρος 
καί δέν άνταποκρίνονται στις άρχές τού 
δημοκρατικού Συντάγματος καί, έπί 
πλέον, περιορίζονται μόνο ατούς έκτε- 
λεοτάς, πρέπει νά όναγνωρίσωμε ότι τό 
έργο τού Μόρι υπήρξε αποφασιστικό, 
γιατί περιέλαβε καί τούς μοφιόΖους τής 
άνωτέρας κοινωνικής τάξεως.

Όταν ό φασισμός τούς κτύπησε, οί 
μαφιόΖοι στράφηκαν έναντίον του. Αν 
στήν Σικελία είχε όργανωθή κίνημα άν- 
τιστάσεως καί ένοπλος άγών έναντίον 
τού φασισμού μετά τήν πτώσι τού Μουσ- 
οολίνι καί κατά τήν διάρκεια τής γερ
μανικής κατοχής, όπως έγινε στήν Βό
ρειο "Ιταλία, τότε άσφαλώς οί μαφιόΖοι 
θά ήσαν οί πιό ικανοί καί οί πιό γεν
ναίοι άρχηγοί. Στήν Σικελία, πάντως, 
άποβιβάσθηκαν στις 10 "Ιουλίου 1943, 
δεκαπέντε ημέρες πρό τής πτώσεως 
τού Μουσσολίνι, τά άγγλοαμερικανικά 
στρατεύματα.

Στήν δυτική Σικελία, πού είχε κατα- 
ληφθή άπό τά αμερικανικά στρατεύματα, 
οί μαφιόΖοι έκλήθησαν νά πάρουν μέρος 
στήν πολιτική διοίκησι. Φαίνεται πώς οί 
μυστικές ύπηρεσίες τοΰ αμερικανικού 
στρατού είχαν έλθει σέ έπαφή μαΖί τους, 
μέσω των Σικελών μαφιόΖων τής "Αμε
ρικής. Περίφημοι γκάνγκστερς Σικελοα- 
μερικανοί, όπως ό Σαλβατόρε ΛουτΖιά- 
να, ό έπονομαΖάμενος Λάκυ Αουτσιάνο, 
καταγόμενος άπό τήν Λερκάρα τής έ- 
παρχίας Παλέρμου, είχαν δημιουργήσει

σχέσεις συνεργασίας μεταξύ τής σικε
λικής μαφίας καί τής αμερικανικής μυ
στικής ύπηρεσίας. Καί πράγματι, ό Λου- 
τσιάνα, πού ήταν φυλακισμένος στις "Η
νωμένες Πολιτείες, άφέθηκε έλεύθερος 
καί έπέστρεψε στήν "Ιταλία (όπου πέρα
σε τις τελευταίες ημέρες τής Ζωής 
του).

Οί σχέσεις μεταξύ τής σικελικής μα
φίας καί τής μοφίας τών "Ηνωμένων 
Πολιτειών, πού είχε ίδρυθή καί διευθύ- 
νετο άπό Σικελούς, ήσαν πάντα πολύ 
στενές. Όποιος θέλει νά πληροφορηθή 
περισσότερα μπορεί νά διαβόοη τό βι
βλίο τοϋ "Αμερικονού δημοσιογράφου 
Έντ Ράιντ «Ή μαφία», πού έξεδόθη 

τό 1955. Κατά τόν Ράιντ, τήν μαφία 
τήν μετέφεραν άπό τήν Σικελία στις 
"Ηνωμένες Πολιτείες οί άδελφοί Βίτο 
καί ΤΖιοβάννι ΤΖιανόλα καί ό φίλος 
τους Άλφόνσο Πονιτσόλα, τό 1915. 
Καί ή πρώτη άμερικανική πόλις, στήν 
όποια έφαρμόσθηκε τό σύστημα έκμεταλ- 
λεύσεως τής μοφίας, ήτον τό Σαίντ 
Λούις τοϋ Μισσούρι. Εμείς έχομε τήν 
'"• " μη ότι πρέπει νά άνατρέξωμε σέ πα- 
λαιότερη έποχή, στό τέλος τού 19ου αί- 
ώνος καί στις άρχές τοΰ εικοστού. Πάν
τως, ή μοφία, πού προήλθε άπό μιά 
φτωχή καί καθυστερημένη άγροτική κοι
νωνία, οπούς ήταν ή σικελική, ριζώνον
τας καί προκόβσντας στήν άμερικανική 
κοινωνία, μέ τήν τεράστια βιομηχανική 
άνάπτυξι καί τό ύψηλό βιοτικό έπίπεδο, 
προκάλεσε ένα πολυσύνθετο καί Ζωτικό 
φαινόμενο, άνάλογο πρός τό φαινόμενο 
τοϋ καπιταλισμού. Γιά νά άντιληφθή ό 
άνογνώστης πώς ένα κράτος μπορεί νά 
σταθή άνίκανο νά άντιμετωπίση τήν μα
φία, άξίΖει ό κόπος νά μεταφέρουμε έδώ 
ένα έπεισόδιο πού άφορά τόν Βίτο ΤΖε· 
νοβέΖε, ένα Σικελό μαφιόΖο τής "Αμε
ρικής. Ό  Βίτο ΤΖενοβέΖε, ό όποιος κα- 
τεΖητεϊτο στήν "Αμερική γιά φόνο, βρέ

θηκε στήν Σικελία τό 1943 —  1944, ώς 
διερμηνεύς τής Συμμαχικής Στρατιωτι
κής Διοικήσεως. "Ενας αστυνομικός, 
πού τόν έλεγον Ντίκεϋ, κατόρθωσε στό 
τέλος νά τόν βρή. Μέ τήν βοήθεια δυό 

Αγγλων στρατιωτών (φρόντισε νά εί
ναι “Αγγλοι καί όχι Αμερικανοί), τόν 
συνέλοβε. "Επάνω του όμως βρήκε συ
στατικά γράμματα "Αμερικανών άξιωμα- 
τικών, οί όποιοι βεβαίωναν ότι ό ΤΖενο
βέΖε ήταν «εντιμότατος άνθρωπος, ά
ξιος κάθε έμπιστοσύνης καί χρήσιμος 
γιά τήν ύπηρεσία».

Μόλις συνελήφθη, άρχισε ή κατα
κραυγή, όχι ένοντίον τοϋ ΤΖενοβέΖε, 
άλλά έναντίον τοϋ Ντίκεϋ. Ούτε οί α
μερικανικές ούτε οί ιταλικές άρχές θέ
λησαν νά μάθουν τίποτε γιά τήν ούλλη- 
ψι. Ό  φουκαράς ό Ντίκεϋ άνσγκάοθηκε 
νά τόν άφήση έλεύθερο. Τόν συνέλαβε 
πάλι μόνο έπειτα άπό έξη μήνες καί τόν 
μετέφερε στήν Νέα Ύάρκη, όταν έκεϊ- 
νος πού κατηγορούσε τόν ΤΖενοβέΖε 
γιά φόνο είχε πεθάνει δηλητηριασμένος 
(όπως ό διώκτης τού ΤΖουλιάνο, ό Γκα- 
σπάρε Πισιόττα, στις φυλακές τοϋ Πα
λέρμου) σέ μιά άμερικανική φυλακή. 
Μόνο τότε, ότον πιό ό ΤΖενοβέΖε έπρό- 
κειτο νά άθωωθή, κατόρθωσε ό Ντίκεϋ 
νά έκτελέση τό καθήκον του.

Ή περίπτωσις τοϋ ΤΖενοβέΖε δέν εί
ναι μοναδική. Υπάρχουν πολλά παρα
δείγματα, πού δείχνουν, μέ τ^όπο παρα
στατικό, ότι τό κράτος —  όχι μόνο τό 
άμερικανικό, άλλά, δυστυχώς, καί τό 
ιταλικό — είναι άνίκανο νά όντιμετωπίση 
άποφασιστικά τήν μαφία τών γκάνγκστε- 
ρς, τήν «ΚόΖα Νόστρα», καί τήν μαφία 
τής Σικελίας, πού έξακολουθεϊ, κοί στις 
δυό ήπείρους, νά διατηρή τις δυνάμεις 
της κοί νά δρά σύμφωνα μέ τούς δικούς 
της έγκληματικούς νόμους.

LEONARDO SCI ASCI A
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Η ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Α Ρ Χ Α Ι Α Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
(Συνέχεια έκ τής σελ. 741 )

Eic τόν κατάλογον τού Ίοβλίχου άναφέρεται υπό τό όνομα 
Λασθενία γυναίκα, συμπεριλομβανσμένη εις τούς έπιφανε- 
στέρους άποδούς τής φιλοσοφίας τού Πυθαγόρου. Δέν εί
ναι δυνατόν νά λεχθή μετά βεβαιότητος, έάν πρόκειται περί 
τής ώς άνω έταίρας, ή άλλης Έλληνίδος.

Ή  Έ ρ π υ λ λ ί δ α  άναφέρεται ώς ή παλλακίς 
τού Άριστοτέλους, μετά τής όποιας ό μεγάλος φιλόσοφος 
έΖηοε μέχρι τοϋ θανάτου του. ΈΕ αυτής άπέικτησε καί υιόν, 
τόν Νικάμαχον.

Ή Ά  ρ χ ί π π η ύπήρΕεν ή γεροντική άγάπη τοΰ 
Σοφακλέους.

Ή  Α ρ ι σ τ α γ ό ρ α ,  Κορινθία έταίρα, συνέΖη 
μονίμως μετά τοϋ Δημητρίου, απογόνου του γνωστού Δη- 
μητρίου τοϋ Φαληρέως. Ό  Δημήτριος είναι έκείνος, ό ό
ποιος, άτον κάποτε ό Άρειος Πάγος τόν κατηγόρησε διά 
τήν έκφυλον καί σκανδαλώδη Ζωήν του, άπήντησε άνευλα- 
βέστατα: «. . .  Ζώ έλευθερίως, έταίρον έχω τήν Καλλίστην, 
αδικώ οϋδένα, πίνω οίνον Χίον, καί έκ των έμών άναλίοκω 
προσόδων, ούχί δέ ώς ένιοι έΕ ύμών, δικαζόμενος Ζώ καί 
μοιχεύω. .

Ή Β ε λ ι ο τ ί χ η, Αργίτισσα ούτή, έφημίΖετο 
διά τήν εύγενή καταγωγήν της. Ελέγετο, ότι κατήγετο κατ' 
εύθείαν γραμμήν έκ τών Ατρειδών.

Ή Δ ω ρ ί χ η, έκ Θράκης, ήτο περιΖήτητος διά τό 
ρόδινον χρώμα τοϋ προσώπου, πράγμα δ'ό τό οποίον καί

έκολεϊτο Ραδώπη. Δούλη εις τήν αϋλήν τοΰ Ίάδμονος εις 
Σάμον, έγνωρίσθη έκεί καί συνεδέθη έρωτικώς μετά τοϋ 
έπίσης δούλου, τοΰ γνωστού μυθογρόφου, Αισώπου. Μέ τόν 
καιρόν έγινε διάσημος ώς έταίρα μέ πλουσίους έραστάς, 
οί όποιοι καί έδσπάνησαν άμύθητα ποσά. ΜεταΕύ τών φί
λων της, συγκαταλέγεται καί ό βασιλεύς τής Αίγύπτου "Α- 
μοσις, ό όποιος πρός τιμήν της έκτισε μεγαλοπρεπή πυρα
μίδα.

Ή Λ α μ π ι τ ώ, φίλη τοϋ Δημητρίου τοΰ Φαλη
ρέως, έφημίΖετο διό τό ώραϊα μάτια καί ιδίως τό βλέφαρα, 
έΕ οΰ καί έκολεϊτο χοριτοβλέφορος.

Ή Λ ή μ η  έκολεϊτο κοί Παρόρραμα, διότι έΕεδί- 
δετο άντί τοΰ εύτελούς ποσού τών δύο δραχμών «. . .  διά 
τό καί δύο δραχμών φοιτάν πρός τόν βοιιλόμενον, ώς φησί 
Γοργίας εις τό περί έταιρών»3.

Θά ήτο δυνατόν νά άναφερθοϋν καί άλλαι διάσημοι 
έταϊραι, οί όποιοι κατέστησαν περιώνυμοι καί άνομφιβό- 
λως άφησαν εμφανή τά ίχνη των εις τήν ιστορίαν τής άρ- 
χσίας Ελλάδος, άλλά ούτε ό χώρος τό έπιτρέπει, ούτε καί 
τούτο είναι δυνατόν, άφοϋ ό άριθμός των ήτο τόσον μεγά
λος, ώστε μόνον διό τάς Αθήνας νά γράψη ό Αθηναίος 
άτι:

« . . .  α'ι γάρ καλαΐ ήμών Άθήναι τσοοδτον πλήθος ήνεγ-
γκαν έταιρών, δσον δχλον εόανδροΰοα πόλις οόκ Ισχεν.

(ΣυνεχίΖεται)

1. Άθήναιος «Δειπναοοφισταί» ΙΓ ' 589.
2. Άθήναιος ένθ. άν. ΙΓ ' 596.
3. Άθήναιος ένθ. £ν. ΙΓ ' 596.

Ή  γέννησές τί]ς ’Αφροδίτης. (’Εκ τοΰ «τριπτύχου L u d o v iji» . Ή  γέννησις τί)ς ώραίας θεάς συνεδυάσθη μέ τ6
θαλάσσιο λουτρό της Φρύνης.
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Η Π Ρ Ο Κ Λ Η Σ Η  ΣΤΗ ΖΩΗ
( Συνέχεια έκ τής σελ. 717 )

άπό έκείνους τούς κλειστούς τέσσερες 
τοίχους».

Π ώς μπορούμε νά όνομάσωμε ένα δώρο 
σάν αύτό; Ό  Γιούραντ λέγει, δτι τέτοια 
πρόσωπα μας «έμψυχώνουν», μας λυτρώ
νουν άπό τό σκεπτικισμό, τήν ανία μας, 
τήν πλήξι, τήν έλλειψιν ένδιαφέροντος. 
Κατανικοϋν τήν άπάθεια πού μάς κατα
λαμβάνει καθώς ή ζωή προχωρεί. Κάνουν 
πραγματικότητα τή χαρά, τή τραγωδία, 
άκόμα καί τό θάνατο. Εύλογοΰν τούς άν- 
θρώπους. Δέν θά μπορούσαμε νά γίνωμε 
καί μεϊς σάν αύτούς τούς άνθρώπους - αύ- 
τούς πού φλογίζουν τή ζωή; Τό πρόβλημα 
είναι πώς; Πώς μπορούμε νά άποκτησωμε 
αύτό τό πιό πολύτιμο χάρισμα, αύτό τό 
άνεκτίμητο θείο δώρο; Τό καλλίτερο πού 
μπορούμε νά κάνωμε είναι τό νά καταστή- 
σωμεν σαφή, συγκεκριμένη καί κρυστάλ
λινη τή δική μας άγάπη γιά  τή ζωή.Γιατί 
ζωή τότε μόνο μπορούμε νά δώσωμε, δταν 
έμεϊς έχομε ζωή. "Οταν, άντί νά είμαστε 
συνεσταλμένοι γιά τόν ένθουσιασμό μας, 
άντί νά τόν κρύβωμε, τόν χρησιμοποιούμε 
διά νά άνοίγωμε τή πόρτα τού ένθουσια- 
σμοδ στούς άλλους.

Ό  Μπύχνερ γράφει γιά  ένα χειμωνιά
τικο άπόγευμα πού μπήκε στή τάξι του, 
δπως άκριβώς άρχίζει νά πυρπολή τόν 
ούρανό έπάνω άπό τα καψαλισμένα μαύρα 
δένδρα μιά καυτερή δύσις ήλίου.

Μέ μιά αιφνιδιαστική παρόρμησι έσβησε 
τα φώτα καί παρουσίασε στούς θορυβοϋν- 
τας καί φλυαροΰντας μαθητάς του «πυρα
κτωμένο όλόκληρο τόν ούρανό σάν τό τέ
λος τού κόσμου ή τήν άρχή». Κανείς δέν 
γέλασε κανείς δέν έκανε εύφυολόγημα καί 
άκόμα κανείς δέν ρώτησε γιατί τό έκανε 
αύτό. Έ μειναν δλοι καταμαγεμένοι καί 
γοητευμένοι, μέχρι πού τό φώς χάθηκε, 
πάνω άπό 20' τής ώρας. ΤΗταν, θυμάται, 
μιά σπουδαία τάξις, ένα μάθημα μέ βα- 
θειά πνευματική έπικοινωνία.

"Αλλος τρόπος πού προσκαλοΰμε στή 
ζωή είναι μέ τό νά διακηρύξωμε μέ τό 
προσωπικό μας κουράγιο τήν δύναμι τής 
ζωής πάνω άπό τό θάνατο. ’Αναπολώ τή 
σκηνή, δταν, μπροστά άπό 20 χρόνια, πέ- 
θανε ό πατέρας μου. Πήγα σπίτι μας, στή 
Νέα Σκωτία, γιά  τή κηδεία καί πώς ύστερα 
άπό τή κηδεία ίκέτευσα τή μάννα μου νά 
έρθη καί νά μείνη μαζύ μου. Άρνήθηκε εύ- 
γενικά, άλλά σταθερά. ’Αργότερα, στεκό
ταν δίπλα μου καί έκλαιγε, ξεσπώντας σέ 
λυγμούς, καθώς περιμέναμε γιά τό τραίνο. 
Ε ίχε άνάστημα μόλις πέντε πόδια καί μέσα 
στό μαύρο της ταγιέρ. άπέναντι στά χιο
νισμένα χωράφια, έφάνταζε πιό κοντή. Δέν 
φαινόταν δμως τίποτα τό μικρό γύρω άπό 
τό «πιστεύω» της, μέ τό όποιο ξεπροβά- 
διζε.

«Θέλω νά ξέρη, είπε μέ μιά άγρια ύπε- 
ρηφάνεια, δτι καί άν άκόμα σάς έχανα 
δλους σας, θά έκανα μιά ζωή γιά  τόν 
έαυτό μου καί καθόλου δέν θά ήταν μιά 
άσχημη ζωή».

Τά λόγια, φυσικά, έσήμαιναν τήν προ
σωπική μου άνεσι, άλλά ήξερα δτι γιά  νά 
κάνη αύτά άληθινά καί νά μέ ίκανοποιήση 
καί νά μή μέ κουράση στό έλάχιστο, θά 
έκανε τό πάν, πού κανείς βέβαια πάνω στή 
γή δ έν  θά μπορούσε νά τό κάνη. Καί τώρα 
πού καί αύτή έχει έπίσης πεθάνει, βλέπω 
άκόμα σάν τό μεγάλο σύμβολο τής ζωής 
μέσα στή στροβιλιζομένη τρικυμμία έκείνη

τή γενναία μικροσκοπική μορφή.
Ό  Δόκτωρ "Αλμπερτ Σβάϊτσερ συνεί- 

θιζε νά λέγη, δτι πρέπει νά δίνωμε σέ κάθε 
θέλησι ζωής τόν ίδιο σεβασμό γιά ζωή, 
πού δίνομε στή δική μας ζωή. ’Εάν θά 
προσκαλέσωμε ένα πρόσωπο νά ζήση, 
πρέπει νά δεχθούμε τήν «διαφορά» άπό 
έκεϊνο τό πρόσωπο. Πρέπει νά ακοΰμε μέ
χρι τέλος τά δνειρά του καί νά μή τά άρ- 
νούμεθα λέγοντας «δχι». Πιό πάνω άπ’ 
δλα πρέπει νά κοιτάξωμε τί είναι τό καλ
λίτερο γ ι’ αύτό τό πρόσωπο καί νά τού 
παρέχωμε τήν άδεια γιά  νά ζή καί νά 
αναπτύσσεται. Γ ιατί άνάπτυξις είναι τό 
μεγάλο έμβλημα κάθε ζωντανής δημιουρ
γίας, ή καρδιά τής πορείας τής ζωής, καί 
ζωή είναι ένα δένδρο πού άναπτύσσεται 
καί μεγαλώνει, δέν είναι άγαλμα. Ή  πρόσ- 
κλησις στή ζωή είναι τότε ή πρόσκλησις 
νά άναπτυχθής, νά γίνης σέ κάποιον άλλον 
«έαυτός», νά άπολαύσης καί νά χαρής. 
’Αλλά είναι, δμως, έπίσης καί πρόσκλησις 
νά έλπίζης. «Έ νας άνθρωπος ζή, λέγει 
ό Γιούραντ, έν δσω άποκτά έμπειρία δτι 
ή ζωή του έχει κάποιο νόημα καί άξια καί 
έν δσφ έχει κάτι κάμει γιά  νά ζήση. Μόλις 
τό νόημα αύτό, ή σημασία, ή άξια καί ή 
έλπίδα έξαφανισθοΰν άπό τή ζωή ένός 
άνθρώπου, ό άνθρωπος άρχίζει νά παύη 
νά ζή. ’Αρχίζει νά πεθαίνη».

Οί καιροί είναι πράγματι χαλεποί καί 
κρίσιμοι. Ά λλά είναι έπίσης έλεύθεροι, 
άνοικτοί καί κλειστοί, παρορμητικοί, γε
μάτοι άπό δυνατότητες. ΟΙ άνθρωποι πού 
μάς προσκαλοΰν στήν έλπίδα — στή ζωή — 
δέν κάθονται στά σπίτια τους καί θρηνούν. 
Διαδηλώνουν τό δικαίωμα ψήφου, παραδί
νουν ίδιαίτερα μαθήματα στά παιδιά τους, 
πού έχουν έμπλακή σέ φασαρίες μέσα στό 
σχολείο, συντρίβουν τά φυλετικά φρά
γματα πού ύπάρχουν κοντά τους.

Μιά φορά μίλησα μέ μιά άνήμπορη γυ
ναίκα, πού .μαζύ μέ δυό νεαρούς πού τή 
βοηθούσαν, άγωνίσθηκε σέ μιά πόλη μέ 
τούς τοπικούς άρχοντας γιά  τή κατοχή 
ένός έτοιμορρόπου μισθίου μιάς λαϊκής 
πολυκατοικίας, πού βρισκόταν σέ μιά έρη- 
μική περιοχή. Α φού τό κέρδισε, τό έβούρ- 
τσισε, τό έσφουγγάρισε μέ τά χέρια της 
καί τά πόδια της. "Υστερα τό άνοιξε καί 
τό έκανε καταφύγιο γιά  νά μπαίνουν τά 
παιδιά τής γειτονιάς καί νά προφυλάσ- 
σωνται άπό τό κρύο. ’Εκεί έπαιζαν καί 
έκαναν μαθήματα. «Δέν έρωτήσαμε, άν 
θά μπορούσε νά λειτουργήση σάν σχολείο», 
είπε. «Ή τα ν  κάτι πού μπορούσε νά χρη- 
σιμεύση γιά τήν έξυπηρέτησι αύτών τών 
σκοπών καί τό έχρησιμοποιήσαμε».

Ζοΰσε δταν είμαστε άληθινοί στούς 
έαυτούς μας, κυρίαρχοι στά αίσθήματα 
μας, δταν άνταποκρινόμαστε στίς πεποι
θήσεις μας. Ζοΰμε δταν άγαπάμε, δταν 
άναμιγνυόμαστε στή ζωή τών άλλων, άφοΰ 
μάς έμπιστεύονται καί ή άνάμιξις μάς 
άφορά. Ζοΰμε δταν οικοδομούμε καί δη
μιουργούμε, έλπίζομε, ύποφέρομε καί 
χαιρόμαστε.

Άποθησαυρίσατε τή ζωή μέσα σας καί 
δώσατέ την στούς άλλους. Χαρίσατέ την 
στούς άλλους καί θά ξαναγυρίση σέ σάς. 
Γ ιατί ή ζωή, καθώς καί ή άγάπη, δέν μπο
ρεί νά άνθιση, νά εύδοκιμήση, νά άκμάση 
καί νά εύημερίση μέσα στό κατώφλι της, 
έάν δέν προσφερθή ή ίδια στούς άλλους. 
Τότε ή ζωή άναζωογονεϊται καί σημειώ
νει τίς άριστες έπιτυχίες. Ή  ζωή άνα- 
πτύσσεται, μεγαλώνει καί αύξάνει, καθώς 
μοιράζεται, έξοδεύεται καί σπαταλάται. .

Άπό τά δώδεκα νησιά, όνειρο μέσ’ 
(τό κύμα,

Ώ ς τήν αύλή τ’ Άράπη,
Σκιάχτρο στό πλάϊ ή άκρογιαλιά μ’ 

(αίματωμένο ντύμα 
Κι άτιμασμένη άγάπη.

***
Καί να κεί μέσ’ τό πέλαγος ή Κύπρος 

(μας προβάλλει 
Μέσ’ τούς άφρούς λουσμένη 
Πεντάμορφη Βασίλισσα μέ δόξα καί 

(μέ κάλλη
Περίσσια στολισμένη.

Λ
Τρικάλλινη, μητέρα γή τής όμορφης

(Παφίας
θεάς άλόρθη στέκει,
Φάρος λαμπρός κι άκοίμητος του νού 

(καί τής σοφίας 
Καί παίρνει τό ντουφέκι.

Λ
Κι άντιλαλοΰν τά πέλαγα, τά κορφο- 

(βόύνια γύρα
Τά αίματοπρτισμένα 
Καί ξαναζούν κάτι παληά τραγούδια 

(μέ τή λύρα
Τού θείου είκασιένα.

Λ
'Ελλάδα, μάννα μου γλυκειά, μέσ’ τή 

(σκλαβιά παλεύω, 
Χρόνια μέ δέρνει ή μπόρα,
Μά νά την πιά τή λευτεριά, τή θεία 

(πού προσμένω 
ΤΗρθε κοντά μου τώρα.

Λ
ΤΗρθε καί στ’ άγιο χέρι της κρατεί 

(χρυσό στεφάνι 
Καί πριν νά γροικηθή

Μαζύ μάς έστεφάνωσε κι Ινα τίς 
(δυό μάς κάνει 

Μέ λόγο καί σπαθί.

ΕΓΑΓ. Π. ΠΑΝΝΙΚΟΠΟΓΛΟΣ 
Ύπαστυνόμος Α'
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ο Ι

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΠΡΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ 
Τ Η Σ  Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ

Μεταξύ τών πολλών καί ποικίλων δραστη
ριοτήτων, τάς όποίας περιλαμβάνει τό πρό
γραμμα τής Δ/νσεως Τουριστικής ’Αστυνομίας 
είναι καί αί έπαφαί μετά τών πάσης φύσεως 
έπαγγελματιών τών Τουριστικών έπαγγελμά- 
των.

Σκοπός τών έν λόγω έπαφών είναι ή ένημέ- 
ρωσις τούτων έπί τών γενικών γραμμών καί 
κατευθύνσεων τού προγράμματος τής Τουρι
στικής ’Αστυνομίας, ώς καί ή άνταλλαγή άπό- 
ψεων, ούτως ώστε διά τής συνεργασίας νά 
καταστή πλέον εύκολος καί θετική ή πραγμά- 
τωσις τού κοινού σκοπού, ήτοι τής δσον τό 
δυνατόν καλλίτερος έξυπηρετήσεως τών του
ριστών, πρός τό καλόν τής Χώρας μας γενικώ- 
τερον.

’Εντός τών οΰτω διαγραφομένων πλαισίων, 
έπραγματοποιήθη πρό ήμερών συγκέντρωσις 
τών ξενοδόχων Πειραιώς, είς αίθουσαν τού 
ξενοδοχείου «ΚΑΠΙΤΟΛ», πρός τούς όποιους 
ώμίλησαν ’Αξιωματικοί τής Τουριστικής ’Α
στυνομίας.

Μετά τήν υπό τού Προέδρου τών ξενοδόχων 
Πειραιώς κ. Ζαχαράτου Άνδρέου παρουσίασιν 
τών κ.κ. ’Αξιωματικών τής Τουριστικής ’Α
νομίας πρός τούς συγκεντρωθέντας ξενοδό
χους, τόν λόγον έλαβε ό Δ/ντής τής Τουριστι
κής ’Αστυνομίας, ’Αστυν. Λ/ντής Α. κ. Χρή- 
στος Γ. Πατσιούρης, ό όποιος προλογίζων εί
πε, δτι ή μόνη όδός ή άγουσα έπί τού άσφαλοΰς 
εις τήν έπιτυχίαν τού έπιδιωκομένου σκοπού 
είναι ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α .  'Η διερεύνησις, 
είπεν ό κ. Πατσιούρης, άμφοτέρων τών πλευ
ρών τής σχέσεως Ημών καί 'Υμών, άποτελεΐ 
προϋπόθεσιν καλής συνεργασίας. Ή  μία 
πλευρά, Υμείς αί οικονομικοί μονάδες, άπο- 
τελεΐτε τά υπόβαθρα τής ’Εθνικής Οικονομίας 
μας. Ή  έτέρα πλευρά, 'Ημείς, ή Τουριστική 
’Αστυνομία, έχομεν τήν έξουσίαν. Τήν έξου- 
σίαν δμως ταύτην χρησιμοποιοΰμεν διά τήν 
βοήθειαν τών οικονομικών μονάδων, πρός 
πραγμάτωσιν τού είς αύτάς άνατιθεμένου έθνι-

κού σκοπού, καί ούχί διά τήν έπιβολήν ποι
νών, μέτρον είς δ ένδέχεται νά καταφύγωμεν 
μόνον έν έσχάτη άνάγκη καί έφ’ δσον δέν θά 
ΰφίσταται έτέρα όδός.

Πεποίθησίς μου είναι, δτι αί προσωπικοί 
έπαφαί δέν άντικαθίστανται μέ τόννους «χαρ
τιών». Ά λ λ ’ ή έπαφή διά νά είναι παραγωγική 
πρέπει νά έπαναλαμβάνεται.

Τόσον αί έπιχειρήσεις δσον καί ή ’Αστυνο
μία, έκτος τών μεθόδων καί μέσων, άτινα δια
θέτουν, χρησιμοποιούν κατά βάσιν άνθρώπους, 
οί όποιοι μόνον έάν είναι ένημερωμένοι είς 
τό άντικείμενον ένός έκάστου μπορούν παρα- 
γωγικώς νά άλληλογνωρισθοΰν γιά νά συνερ- 
γασθούν καί νά άλληλοεκτιμηθοΰν».

’Ακολούθως, ό ’Αστυνόμος Α' κ. Λαβράνος 
Γεώργιος, Διοικητής τού Τμήματος Τουρισμού 
Πειραιώς, έσκιαγράφησε άδρά τήν ξενοδοχεια
κήν κατάστασιν τού Πειραιώς.

«Ή  ξενοδοχειακή δυναμικότης τού Πει
ραιώς, είπεν κατ’ άρχήν ό κ. Λαβράνος, είναι 
έβδομήκοντα έν (71) ξενοδοχεία καί είς ξενών 
νεότητος. Έ κ τούτων, τά (5) είναι Β' τάξεως, 
(26) Γ' τάξεως, (26) Δ' τάξεως κα τά υπόλοιπα 
Ε' τάξεως. Αί διαπιστώσεις τού τελευταίου 5 
μήνου είναι γενικώς αισιόδοξοι. Κατά τάς 
διενεργηθείσας έπιθεωρήσεις, έγένοντο συνο- 
λικώς 27 έγγραφοι συστάσεις, πολλαί προ- 
φορικαί τοιαύται καί ούδεμία μήνυσις. Τά 
ξενοδοχεία εύρίσκονται είς καλόν έπίπεδον. 
Ή  ήλικία τών κτιρίων καί κυρίως αί προσπά- 
θειαι τών ξενοδόχων συντελούν είς τήν καλήν 
κατάστασιν. Ή  καθαριότης, πλήν έξαιρέσεων, 
είναι γενικώς καλή.

Τό έπίπεδον τής λειτουργικότητος τών ξενο
δοχείων, έξεταζόμενον γενικώς, είναι ύψηλόν. 
Φυσικά, μικροπαραλείψεις ύφίστανται καί 
εύχόμεθα νά έξευρεθή τρόπος άποφυγής των. 
Ή  συνέπεια είς τάς ύποχρεώσεις μας άποτελεΐ 
σημαντικόν παράγοντα είς τήν έπιτυχίαν τού 
έπιδιωκομένου σκοπού. Είς τήν γενικήν συμ
περιφοράν δέν ένετοπίσθησαν μελανά ση-
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μεϊα, πρός τιμήν ύμών καί τοΰ προσωπικού σας 
καί θά ήτο ευχής έργον νά φερώμεθα πάντοτε 
άψογα πρός τούς ξένους μας. Θά είναι μεγάλη 
έπιτυχία μας έάν έπιτύχωμεν, ώστε ό ξένος 
νά ,νοιώθη σάν στο σπίτι του, νά νοιώθη τήν 
ζεστή Ελληνική καρδιά. Δέν είναι δουλοπρέ- 
πεια ή έξυπηρέτησις τών ξένων μας, είναι 
«μέγιστον μάθημα», τό όποιον μας έρχεται 
άπό τά βάθη τοΰ έλληνικοΟ παρελθόντος. 
Γνωστή ή φιλοξενία τών προγόνων μας, γνω
στός ό Ξένιος Ζευς, άλλά παραλλήλως έκτι- 
ζον Παρθενώνας. Ίδ ιο ι είναι οί "Ελληνες καί 
τότε καί τώρα.

Πολλάκις ή Τουριστική ’Αστυνομία έπι- 
μένει εις τήν «λεπτομέρεια». Πρέπει νά δοθή 
μία έξήγησις, ώστε νά μή είναι κουραστική ή 
έπιμονή διά τήν «λεπτομέρεια».

’Αναγνωρίζονται βεβαίως αί πολλαί καί 
ποικίλαι θετικαί βελτιώσεις καί καλυτερεύ
σεις τών έπιχειρήσεών σας, όμως, παρά ταΰ- 
τα, έπιμένομεν εις τήν λεπτομέρειαν, διότι αί 
έξ αύτής έντυπώσεις είναι ίκαναί νά γκρεμί
σουν τά πάντα, είναι ίκαναί νά διαγράψουν δ,τι 
καλόν καί νά παραμείνη φωτεινή μόνον ή δυ
σάρεστος λεπτομέρεια. 'Αρα, κατέληξεν ό κ. 
Λαβράνος, είναι άναγκαία ή συνεργασία διά 
τόν συντονισμόν τών ένεργειών μας, ούτως 
ώστε νά καταστή ό Πειραιεύς πόλος έλξεως 
τουριστών. Δημιουργοί, βεβαίως, θά είσθε 
σείς, πρός τό ίδικόν σας συμφέρον άφ’ ένός 
καί άφ’ έτέρου τής Χώρας μας γενικώτερον.»

’Ακολούθως, ό Δ/ντής τής Τουριστικής 
’Αστυνομίας κ. Πατσιούρης έτόνισεν έτι 
περισσότερον τήν έπιμονήν εις τήν λεπτομέ
ρειαν, ή όποία ώς χαρακτηριστικώς είπεν,

«είναι έμφανής είς κάθε μας άναπνοή. Πε
ραιτέρω άνέπτυξε τήν σημασίαν τών παραπό
νων τών πελατών, καί έτόνισε τήν άνάγκην 
νά διατηρηθή ή καλή φήμη μας διά τήν ό
ποιαν πρέπει νά προσέξωμε τήν λεπτομέρεια... 
Ένώ άναμένομε πολλάκις ν’ άκούσωμε συγχα
ρητήρια διά τήν μεγάλην μας προσπάθεια 
καί τόν πλέον τού δέοντος καταβληθέντα κό
πον καί μόχθον, άρκεΐ μιά λεπτομέρεια, ή όποία 
νά διέλαθε τής προσοχής μας, διά νά μηδενίση 
τά πάντα.. . . »

Έ ν συνεχείς ώμίλησεν ό Πρόεδρος τών ξενο
δόχων Πειραιώς κ. Ζαχαράτος Άνδρέας,ό όποι
ος άφού ηύχαρίστησε τήν Τουριστικήν’Αστυ
νομίαν διά τήν συμπαράστασιν καί τό ένδιαφέ- 
ρον, είπεν, ότι οί ξενοδόχοι ήκουσαν μέ προ
σοχήν τάς παραινέσεις, ύποδείξεις καί συστά
σεις καί υπεσχέθη, ότι θά καταβληθή προσπά 
θεία έκ μέρους όλων τών ξενοδόχων, νά συμ
μορφωθούν πρός αύτάς, τυχόν δέ άντίθετος 
ένέργεια δέν θά όφείλεται είς πρόθεσιν.

Έπηκολούθησε συζήτησις, κατά τήν όποίαν 
έπεσημάνθησαν προβλήματα καί έπροτάθησαν 
λύσεις.

Τέλος, ό Δ/ντής κ. Πατσιούρης ύπεγράμμισε 
τήν χρησιμότητα παρομοίων συγκεντρώσεων, 
ηύχαρίστησε τούς συμμετασχόντας είς αύτήν 
καί κατέληξεν, ότι τόσον ό Διοικητής τού ’Α
στυνομικού Τμήματος Τουρισμού Πειραιώς, 
κ. Λαβράνος Γεώργιος, όσον καί ό ίδιος προ- 
σωπικώς είναι πάντοτε είς τήν διάθεσιν οίου- 
δήποτε, διά τήν έπίλυσιν παντός προβλήματος.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΒΑΛΟΣ 
Ύπαστυνόμος Α'

’Αριστερά: Μία άποψις τής αιθούσης τού ξενοδοχείου «ΚΑΠΙΤΟΛ» Πειραιώς, δπου καί έπρα- 
γμαπαποιήθη ή συγκέντρωσις τών ξενοδόχων τής γείτονας πρός τούς όποιους ώμίλησαν άξ/κοί 
τής Τουριστικής ’Αστυνομίας. Δεξιά: Ό  Δ/ντής τής Τουρ. ’Αστυνομίας κ. Χρ. Πατσιούρης δμι-

λών κατά τήν συγκέντρωσιν.
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θωμανική Αυτοκρατορία—), άπε- 
φάσισε να έπιτεθή έναντίον της Κύ
πρου, τό καλοκαίρι τοϋ 1570. 'Ο ιθα
γενής ελληνικός πληθυσμός, στον ό
ποιο την στιγμή έκείνη ή Λατινική 
Εκκλησία ήταν μισητή, δεν πρόβαλε 
μεγάλη άντίσταση. Μέσα σε λίγες 
έβδομάδες δλο τό νησί άποσπάστηκε 
άπό τα χέρια των Βενετών, μέ τήν 
έξαίρεσι τής ’Αμμόχωστου, πού έ
πεσε τόν Αύγουστον τοϋ 1571.

’Αμέσως μετά τήν κατάκτησιν 
της Κύπρου άπό τόν Ααλά Μουστα- 
φά, ό Σελήμ II άκουσε επίσης για 
τήν έκμηδένισι τής άρμάδας του άπό 
τήν Δυτική στο Λεπάντο, στις 7 
’Οκτωβρίου 1571, μέ άρχηγό τόν 
Δον Χουάν, έτεροθαλή άδελφό τοϋ 
Φιλίππου τής 'Ισπανίας. 'Ο Σελήμ II 
κι’ ό μεγάλος του Βεζύρης Μ. Σό- 
κολη (αύτός μόλις άκουσε τήν κατα
στροφή τοϋ τουρκικοΰ στόλου στο 
Λεπάντο είπε: 'Η  Δημοκρατία (Βε
νετία) ψαήλίδησε τήν γενειάδα μου, 
δμως εμείς κόψαμε τόν ένα βραχίονα 
τής Βενετίας (έννοώντας τήν Κύπρο) 
δντες προβλεπτικοί πολιτικοί άντε- 
λήφθησαν δτι χωρίς τήν Χριστιανική 
’Ορθοδοξία, καί ιδιαίτερα τούς "Ελ
ληνες (τήν πιό δυναμική ράτσα στήν 
’Οθωμανική Αύτοκρατορία), δεν μπο

ροΰσαν ν’ άντιμετωπίσουν τα ήνω- 
μένα έθνη τής Δυτικής καί Κεντρι
κής Εύρώπης. "Εδωσαν αύτονομία 
στήν νήσο καί έπέτρεψαν στις έπι- 
σκοπές τους ή έπέτρεψαν στον Οι
κουμενικό Πατριάρχη τής Κωνστα
ντινουπόλεως, να διορίζη νέους καί 
δώσανε στον ’Αρχιεπίσκοπο τής Κύ
πρου, στούς ’Επισκόπους, στον Κλή
ρο καί γενικά στήν Ελληνορθόδοξη 
’Εκκλησία δλα της τά προνόμια. 
Έ τσ ι τό νησί πολύ σύντομα ξανα- 
μπήκε στον Βυζαντινό τρόπο ζωής, 
καί διετήρησε τήν γλώσσα του, τά 
ήθη καί έθιμά του, καί παρέμεινε 
έλληνικό, δπως ήταν πάντα.

'Η  πληροφορία, πού ύποστηρίζε- 
ται άπό μερικούς ιστορικούς καί λί
γους ερασιτέχνες, δτι ό Λαλά Μου- 
σταφάς άφησε πίσω 20.000 ή άκό- 
μα καί 30.000 άπό τό στράτευμά 
του νά έγκατασταθοΰν στήν Κύπρο 
είναι έντελώς άβάσιμος. Ά πό ιστο
ρική άποψη δεν ύπάρχει τίποτε πού 
στηρίζει τόν ισχυρισμό αύτό. Λαμ- 
βάνοντας ύπ’ δψει δτι ό τουρκικός 
στόλος δέν μπορούσε νά άριθμή πε
ρισσότερα άπό 35 πλοία, μεγέθους 
πολεμικών πλοίων τοϋ 16 αΐώνος, 
είναι άπίθανο ναΰτες καί στρατιώτες 
μαζύ νά μπορούσαν νά ύπερβοΰν τις

30 - 40 χιλιάδες άνδρες. Κι’ άκόμα 
είναι πασίγνωστο δτι πρίν ό Λαλά 
Μουσταφάς κατακτήσει έξ ολοκλή
ρου τήν Κύπρο, δλος του ό στόλος 
ώφειλε νά έγκαταλείψη τήν Κύπρο 
βιαστικά γιά ν’ άντιμετωπίση τήν 
ήνωμένη άρμάδα τοϋ Δον Χουάν.

Ό  Άλή, ’Οθωμανός Ναύαρχος 
(πού άντικατέστησε τόν ναύαρχο 
Πιαλή τόν Αύγουστο τοϋ 1570) μέ 
τό καλύτερο μέρος τοϋ στόλου τοϋ 
Λαλά Μουσταφά ένισχυμένου άπό 
τόν Τσιουλούκ Μπέη καί Ούλούχ 
Άλή, Μπέη τής Αλγερίας, μέ 273 
γαλέρες δλες κι’ δλες (οί περισσό
τερες άπ’ αύτές ήσαν πολύ μικρό
τερες τοϋ Δον Χουάν) συνήντησε τήν 
'Ηνωμένη Αρμάδα στις 7 ’Οκτω
βρίου, καί μόνο ό Μπέης τής Άλγερί 
ρίας καί τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ 
στόλου του καί τοϋ στρατού του γλύ
τωσαν. 'Υπολογίστηκε πώς πάνω 
άπό 20.000 Μουσουλμάνοι καί 8.000 
χριστιανοί ναΰτες καί στρατιώτες 
σκοτώθηκαν στήν Ναύπακτο.

'Ο Λαλά Μουσταφάς έγκαταλεί- 
πονταρ τό νησί θά άφησε μιά μικρή 
φρουρά· καί μερικούς ύπαλλήλους νά 
επιβλέπουν τό νησί. "Ισως λίγοι 
Τούρκοι στρατιώτες νά έγκατεστά- 
θησαν στήν Κύπρο, μά δέν μπορεί
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"Οτι δέν τοϋ έηλήρωσαν τήν βενζίνη 
μέ τήν όποιον «έφοόλαραν» τό ρεζερ
βουάρ τοϋ αυτοκινήτου .κατήγγειλε πρα- 
τηριούχος βενζίνης πρός τήν "Αμεσον 
Δρόσιν. Μετά τήν καταγγελίαν άνεζη- 
τήθησαν ύπό τών πληρωμάτων τών πε
ριπολικών αυτοκινήτων οί δράσται οί ό
ποιοι καί συνελήφβηοαν. Έπρόκειτο πε
ρί τών Αυστραλών MICHAEL THOMAS 
καί SHANEEN PAYLA, οί όποιοι καί έ- 
πέβαινον τοϋ ύπ' άριθ. E.P.L. 823 J 
I X.Ε. αυτοκινήτου. Οί δράστοι προσή- 
χθησαν εις τό ΛΓ’ Αστυν. Τμήμα.

Λ
Βάσει δοθέντων χαρακτηριστικών, 

ουνολήφθησαν μετά όπό άναζητήσεις οί 
Κ.Θ., έτών 17 καί Π.Δ., έτών 15, οί ό
ποιοι τήν 00.52' ώραν τής 6.6.74 άρ- 
ποξαν εις τήν όδόν ’ Αχαμνών τόν χαρ
τοφύλακα τοϋ Ίατρίδη Νικολάου κομ-
μωτοϋ, έτών 34, δστις περιείχε 700 δρχ.

***
Επ' αύτοφώρω συνελήφβηοαν άπό τό 

πλήρωμα περιπολικού ούτοκινήτου, μέ
σα σέ νεοανεγειρομένη πολυκατοικία, 
όπου είχαν κατοφύγει μετά όπό διάρ
ρηξήν παροκειμένου κρεοπωλείου οί Π. 
Δ., έτών 14 καί Π.Α., έτών 15. Οί αυ
τοί είχον έπίσης διαπράξει δέκα άκόμη 
διαρρήξεις εις τάς περιοχάς Ν. 'Ιωνίας 
καί Κυψέλης. ***

Τό κρύσταλλο τοϋ ύπ' άριβ. Β.Υ. 
1909 Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου έσποσε τήν 03. 
35' ώραν τής 6.6.74 ό σεσημασμένος 
διαρρήκτης Κουτρόπουλος Γεώργιος, 
έτών 24, προκειμένου νά άφαιρέση τό 
μαγνητόφωνο καί τις κασσέτες τοϋ ώς 
άνω αύτακινήτου. Συνελήφθη έπ' αύτο
φώρω άπό τούς άνδρες περιπολικού αύ- 
τοκινήτου.

Λ
"Ενα μοτοποδήλατο έκλεψαν οί άνή- 

λικοι Σ.Ν., Κ.Ε Τ.Κ., Α.Β., Τ.Γ., καί 
Β.Δ. καί θάλθηκαν νά τό διαλύσουν προ
κειμένου νά πωλήσουν τά άνταλλακτικά.
Συνελήφβηοαν έπ' αύτοφώρω.

***
Κεροϊες τις όποιες πωλοϋοον, άφαι- 

ροϋσαν άπό αύτοκίνητα οί Δ.Ι., έτών 19 
καί Κατσούλας Παναγιώτης έτών 22. 
Συνελήφβηοαν έπ' αύτοφώρω.

"Επειτα άπό κστοδίωξι συνελήφθη ό 
σεσημασμένος διαρρήκτης Γ.Ι. έτών 17. 
Είχε κλέψει τό ύπ' άριθ. 32345 μοτο
ποδήλατο. ***

Τό έπί τής όδοϋ Ίακωθάτων 58 κα
τάστημα ειδών υγιεινής έπεχείρησε νά 
διαρρήξη ό Ζοερλής Θεόδωρος, έτών 
39. Συνελήφθη μετά άπό καταδίωξι καί 
προσήχθη στή Γενική Ασφάλεια Αθη
νών.

Λ
Από τό πλήρωμα τοϋ ύπ' άριθ. Α.Π. 

947 περιπολικού αυτοκινήτου, τό όποιον 
άπετελεϊτο έκ τών άστυφυλάκων κ. κ. 
Θεμελή Ήλία καί Γρηγοροπούλου Βασ. 
συνελήφθησαν τήν 04,15' ώραν τής 15.
6.1974 εις τήν όδόν Σιβιτανίδου έπειτα 
άπό επίπονον καί έπικίνδυνον καταδίω- 
ξιν οί: Κ.Α., έτών 17 καί Κ.Β. έτών 
έπίσης 17, οί όποιοι όλίγον πρό τής συλ- 
λήψεώς των διέρρηξαν τό έπί τής όδοϋ
Αρσπάκη 74, κρεοπωλείον τοϋ Ίμαρ- 

τζιάδη Εύαγγέλου. Μετά τήν προσαγω
γήν των εις ΙΑ ' Παρ)μα Ασφαλείας 
ώμολόγησαν σωρείαν κλοπών καί διαρ
ρήξεων. ***

Έσταυθμεμένον αύτοκίνητον προσπα
θούσε νά διαρρήξη τήν 02,10' ώραν τής
18.6.1974 εις τήν όδόν Ραμνουσίων ό 
Μπενέτος Παναγιώτης έτών 34. Συνε
λήφθη έπ' αύτοφώρω άπό τόν Αρχιφύ- 
λακα κ. Τσιακουμάκην Παναγ. καί τόν 
άστυφ. κ. Λειβαδίτην Νικόλ. οί όποιοι

Πρός τούς άνίρας τής ’Αμέ
σου Δράσεως ώμίλησεν μέ 
σύγχρονον προβολήν σλάϊτς 
6 Άστυν. Δ/ντής κ. Λαδιάς 
μέ θέμα τήν έπίόρασιν τών 
ναρκωτικών φαρμάκων είς 
τόν άνθρωπον. Ή  άνωτέρω 
όμιλία έγένετο έν τφ πλαι- 
σ£φ περαιτέρω ένημερώσεως 
τών Αστυνομικών έπί τών ά- 
φσρώντων τά ναρκωτικά θε

μάτων.

άπετέλεσον τό πλήρωμα τοϋ ύπ' άριθ. 
Α.Π. 779 περιπολικού ούτοκινήτου. Με
τά τήν προσαγωγήν του εις Υ.Γ.Α., ό 
δράστης ώμολόγησε σωρείαν κλοπών 
καί διαρρήξεων.

***
Τούς Σουδανούς φοιτητάς Μπομπικίρ 

Τάγκ Έλσίρ καί Όμπιέντ Αλκάμ άπε- 
πειράθησαν νά ληστεύσουν είς τήν Πλα
τείαν Συντάγματος τήν νύκτα τής 23. 
6.74 οί: 1) Γιαννουλόπουλος Γεώργιος 
τοϋ Σωτηρίου έτών 18 καί 2) Σπυριδά- 
κος Ιωάννης τοϋ Πολυζώη έτών 23 καί 
3) Καζαμίας Βασίλειος τοϋ Ίωάννου έ
τών 23. Οί δύο φοιτητοί άντέστησαν, 
έκάλεσον είς βοήθειαν, δτε πλησίον των 
,τροσέτρεξε άστυφύλοξ, ό όποιος καί 
ειδοποίησε τήν "Αμεσον Δράσιν, άφοϋ 
έν τφ μεταξύ οί λησταί είχον έξαφανι- 
σθή. Τό πλήρωμα τοϋ ύπ' άριθ. Α.Π. 
1022 περιπολικού ούτοκινήτου έκ τών 
άστυφυλάκων κ.κ. Μιχαλαχοπούλου Αν
τωνίου καί Φσνδρίνη Ίωάννου, μετά 
άπό άναζητήσεις ένετόπισε καί συνέλα
βε τούς τρεις δράστας είς τήν γωνίαν 
τών όδών 'Ακαδημίας καί Ίπποκράτους.

Λ
Κατά τό διάστημα άπό 4.6.74 έως 18.

6.1974 ύπό τής Αμέσου Δράσεως άνευ- 
ρέθησαν 6 κλαπέντα αύτοκίνητα καί 10 
δίκυκλα, ήλέγχθησσν 1.444 αύτοκίνητα, 
προσήχθησαν διά διαφόρους οίτίας 588 
άτομα καί βεβαιώθηκαν 408 παραβάσεις 
περί θορύβων.
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ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ Σ.Α.

Ή  πορεία των σημαντικών Αθλητικών έπιτυχιών 
τής ύπηρεσίας μας συνεχίζεται.

Εις τό Ηράκλειον Κρήτης έγράφη δ νέος άθλη- 
τικδς θρίαμβος. Ή  'Ομάς Καλαθοσφαιρίσεως τοΰ Σώ
ματος, κατόπιν συναρπαστικών άγώνων, άπέσπασε 5 
νίκας, έπϊ ισαρίθμων άγώνων, άνακηρυχθεΐσα Πρωτα- 
θλήτρια ΕΑ. καί Σ.Α., διά τδ έτος 1974.

Οί άγώνες έτελέσθηΐσαν άπό 3— 7 ’Ιουλίου και 
υπήρξαν ιδιαιτέρως συναρπαστικοί. Οί καλαθοσφαιρι- 
σταί μας αστυφύλακες έπέδειξαν άσυνήθη άγωνιστικό- 
τητα, ψυχραιμίαν και ένθουσιασμόν.

’Εγνώριζον δτι είναι συνεχισταί λαμπράς άθλητι- 
κής παραδόσεως τής ’Αστυνομίας καί Ιδανικοί έκπρό- 
σωποι τοΰ Σώματος είς τήν λεβεντογέννα Κρήτην.

Τα Ιδανικά τοΰ Σώματος έπυρπόλουν τάς καρδίας 
των. ’Επρεπε νά νικήσουν. Έπάλαιψαν ώς λέοντες καί 
ένίκησαν.

Τήν 7.7.74 έγένετο δ τελικός τοΰ πρωταθλήμα
τος μεταξύ τών ίσοβάθμων δμάδων A H .—Χωροφυλα
κής. Τόν άγώνα παρηκολούθησαν δ Σος Μητροπολίτης 
Ηρακλείου, δ κ. Νομάρχης, δ κ. Δήμαρχος, οί Ύπαρ- 
χηγοί Χωρ/κής καί Αιμενικσΰ, άνώτατοι Αξιωματικοί 
καί άνω τών 3000 θεαταί.

Ό  άγών προσέφερε συγκινήσεις καί άνεπαναλή- 
πτους δραματικάς σκηνάς, διότι ήτο Αμφίρροπος .

Έν μέσψ άπσθεώσεως, ή δμάς μας έστέφθη νική
τρια, άποσπάίσασα τόν γενικόν έπαινον.

Ό  κ. ’Αρχηγός μας, δστις έτηρεϊτο ένήμερος τών 
άποτελεσμάτων, καθ’ έκάστην, έδέχθη τούς καλαθο- 
σφαιριστάς μας, συνεχάρη τούτους καί τούς παρώτρυνε 
διά μελλοντικάς Ιπιτυχίας.

Τ ’ άποτέλεσματα τής δμάδος μας ήσαν:

ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ -  ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ 7 4 -8 7

» -  ΝΑΥΤΙΚΟΝ 7 0 -3 8

» -  ΣΤΡΑΤΟΣ 7 7 -8 8
ι

6 9 -6 0» -  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

» -  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 6 8 -8 4

Εύγε είς τήν ύπέροχον Αγωνιστικήν προσπάθειαν 
τών Αστυφυλάκων —  Καλαθοσφαιριστών.

’Εδωσαν είς τό Σώμα προβολήν άπιθάνων διαστά
σεων, κατέστησαν γνωστόν τό νεανικόν σφρίγος τούτου 
είς τήν πανέμορφη Κρήτη. Τήν δοξασμένη Ελληνική 
γή τών θρύλων καί ήρωϊσμών.

ΣΩΚΡ. ΑΛΕΞ0Π0ΓΑ0Σ 
’Αστυνόμος Α '

Ή  νικήτρια όμάς Καλαθοσφοιρίσεως τής Άστυν. Πόλεων, μετά τών κ.κ. Αρχηγού κοί ΎοορχηγοΟ Α.Π. τού Δ/ντοΰ 
Υ.Σ.Π.Α. καί τοΰ προϊσταμένου τοϋ Τμήματος 'Αθλητισμού.

753



'Ορκωμοσία έΥέω ν 'Τ^ωασίννόμων και 'υωαρχιφνχάκων
Τήν 10,20 ώραν τής 8.7.74 και εις Ατμό

σφαιραν έθνικής έξΑρσεως, Ιλαιβε χώραν είς τήν 
Σχολήν Άξ/κών ’Αστυνομίας Πόλεων ή τελετή 
τής Απονομής τών πτυχίων είς τούς Αποφοιτή- 
σαντας 43 νέους Ύπαστυνόμους τής ΚΣΤ' Ε κ 
παιδευτικής Περιόδου.

’Από τής πρωίας τό κτίριον τών ’Αστυνομι
κών Σχολών ώραιότατα διακεκοαμημένον Απετέ- 
λει Ιν θαυμΑσιον πανηγυρικόν σΰνολον. Τό κυα- 
νόλευκον χρώμα έπλημμύριζε τούς έξώστας, τας 
Ούρας καί τα παρΑθυρα καί ό ΑπαστρΑπτων περί
βολος τσΰ μεγΑρου μέ τήν θαυμαστήν τΑξιν καί 
τΑς καιθοδηγητικΑς πινακίδας θέσε ως τών προσ
κεκλημένων, έφανέρωναν τήν παλλήν φροντίδα 
τοΰ Διοικητοΰ τών ’Αστυνομικών Σχολών Άστυν. 
Δ/ντοΰ Α' κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΓ ΊωΑννου, τού 
Διευθυντοΰ Σπουδών Άστυν. Δ/ντοΰ Β ' κ. ΜΟΙ- 
ΡΙΣΚΛΑΒΟΓ ΝικολΑου, τοΰ Κοσμήτορος τής 
Σχολής ’Αστυνόμου Α' κ. ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ Ίω- 
Αννου, τοΰ διμοιρίτου τής Σχολής Ύπαστυνόμου 
Α' κ. ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΓ Δημητρίου, τοΰ Τπασπι- 
ατοΰ τής Σχολής ’Αστυνόμου Β' κ. ΠΑΝΟΓΤΣΟ- 
ΠΟΓΑΟΓ Παναγιώτου καί τών λοιπών Άξ/κών 
τών ’Αστυνομικών Σχολών.

Άρχικώς έγένετο παράδοσις τής σημαίας 
τής Σχολής ύπό τών Απερχομένων ’Αξιωματικών 
είς τούς έναπομείναντας είς τήν Σχολήν μαθητΑς. 
Έν συνεχεία ίψΑλη έν κατανυκτική Ατμοσφαίρα 
δοξολογία χοροστατοΰντος τοΰ ΣεβασμιωτΑτου 
Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής κ.κ. 
’Αγαθόνίκου καί έπηκολοΰθησεν ή Απαγγελία 
τοΰ δρκου, ένψ ή Φιλαρμονική τοΰ Σώματος τής 
’Αστυνομίας Πόλεων έπαιΑνιζε τόν καθιερωμένον 
ύμνον. ΜετΑ τήν Αποχώρησιν τής πομπής τοΰ

Τερσΰ Ευαγγελίου δ Διοικητής τής Δ/νσεως ’Α
στυνομικών Σχολών Άστυν. Δ/ντής κ. ΠΑΙΙΑ- 
ΧΡΙΣΤΟΓ ΊωΑννης, Ανελθών έπί τοΰ βήματος, 
ώμίλησε πρός τούς νέους ‘Γπαστυνόμους, σκιαγρα- 
φήσας έν Αδραΐς γραμμαΐς τά ΕδανικΑ τοΰ Αστυ
νομικού θεσμού, είπών μεταξύ Αλλων καί τα έξής 
χαρακτηριστικά:

Νέοι Ύπαοτυνόμοι,

Κατά τήν διετή φοίτησίν σας έν τή Σχολή τού
τη, έπεδιώχθη συστημοτικώς ή πνευματική καί ψυχι
κή υμών καλλιέργεια, φρονοϋμεν δέ δτι έτύχατε τής 
προσηκούσης ' Επαγγελματικής καταρτίσεως καί ότι 
δύνσσθε πλέον νά άνταποκριθήτε άνέτως είς τάς ά- 
πορρεούσας έκ τού νέου βαθμού υποχρεώσεις σας.

Πρέπει νά είσθε βέβαιοι ότι πρός έπίτευΕιν τοΰ 
άνωτέρω σκοπού τόσον έκ μέρους τής Σχολής, όσον 
καί έκ μέρους τών διακεκριμένων Καθηγητών σας, 
κατεβλήθη δλως έΕαιρετική προσπάθεια.

"Ομως θά ήτο μεγάλη παράλειψις, άν δέν έτο- 
νίΖετο καί ή έκ μέρους σας έπιδειχθεϊσα έπιμέλεια 
καί πειθαρχικότης, άρεταί αϊτινες ύπεβοήθηοαν τά 
μέγιστα τό, όμολσγουμένως, δύσκσλον έργον μας.

ΔΓ δ καί ή Σχολή δΓ έμοΰ τούς κ.κ. Καθηγη
τής σας θερμώς εύχοριστεϊ, ύμδς δέ είλικρινώς συγ
χαίρει.

Ή  σημερινή ημέρα άποτελεί όληθώς σταθμόν 
είς τήν Ζωήν σας, άλλά καί άφετηρίαν.

Σταθμόν, διότι όπό τοϋδε έντάοσεσθε είς τήν 
επετηρίδα τών ΆΕιωματικών τού Σώματος καί άφε
τηρίαν, διότι καλείσθε νά άγωνισθήτε, ώς άΕιωμοτικοί 
πλέον, τόν άγώνα τόν καλόν, τόν άγώνα τής ειρήνης, 
όστις άπαιτεΤ μεγάλην ενέργειαν καί δρδσιν, μεγα- 
λυτέραν ίσως καί όπό αύτήν τού πολέμου.

Καλείσθε δέ νά άγωνισθήτε τόν άγώνα τούτον 
είς έποχήν, ήτις, λόγω τής άλματώδους έπιστημονι- 
κής καί κοινωνικής έΕελι'Εεως, έπιθάλλει καί άπαιτεϊ 
όπό τούς άστυνομικούς έπαγγελματικήν καί πνευμα
τικήν κατάρτισιν τοιαύτην ώστε, νά δύνανται νά άν-
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I

'

τοποκριθοϋν είς τό συνεχώς κοθιοτάμενον δυσκολώ- 
τερσν καί πολυσύνθετον έργον των.

ΔΓ αύτόν ακριβώς τόν λόγον μή έπανοπαυθήτε 
Die ό,τι έμάβατε. Μελετάτε συνεχώς, καθ' όσον «με
λέτη καί μοθήσει σπόντα άλωτά γίγνεται».

Όρκιοθέντες, είναι φυσικόν, συναισθήματα χα
ράς, συγκινήσεως καί υπερηφάνειας νά ύπερεκχυλί- 
Ζουν έκ τής ψυχής σας, διότι καλεϊσθε νά ύπηρετή- 
οητε, ώς άΕιωματικοί, είς τό εύγενές καί ώραϊον Σώ
μα τής ’Αστυνομίας, τού όποιου ή ϊδρυσις πρό πεν- 
τήκοντα καί πλέον έτών όπετέλεσεν ένα άπό τά 
σπουδαιότερα γεγονότα τής νεωτέρας Ελληνικής 
'Ιστορίας, τά όποιο είχον ευεργετικός, άναμφισβη- 
τήτως, έπιπτώσεις έπί τού κοινωνικού καί καθόλου 
έθνικοϋ βίου καί του όποιου οί άνδρες εμφορούμενοι 
άπό τάς άρετάς τής εύγε'νείας, άξιοπρεπείας, ειλι
κρίνειας, άμεροληψίας καί δικαιοσύνης έΕετέλεσαν 
πάντοτε εύόρκως καί είς τό ακέραιον τό καθήκον των, 
πολλοί μάλιστα τούτων έθυσιάσθησαν, έν υπηρεσία, 
δημιουργήσαντες τοιουτοτρόπως μίαν ιερόν παρακα
ταθήκην δΓ ήμάς τούς νεωτέρους.

"Ομως, ή πλούσια αϋτη παρόδοσις, τής όποιας 
καλεϊιΛε νά γίνετε συνεχισταί, είναι βαρεία καί είς 
εύθύνην, μέ σοβαρότητα δέ πρέπει νά άναΖητήσητε 
τό χ ρ έ ο ς  σας καί νά δώσητε τό π α ρ ό ν  
σας,

Ώ ς έκ τούτου, κόμνετε κανόνα καί γνώμονα 
είς τήν Ζωήν σας τήν φρόσιν έκείνην τού όρκου τών 
άρχαίων «τήν Πατρίδα ούκ έλάσσω παραδώσω, πλείω 
δέ καί άρείω όσης όν παραδέΕωμαι» καί μεταφέρατέ 
την είς τόν ώραϊον θεσμόν τής 'Αστυνομίας, προσπα- 
θούντες διά τήν έσαεί έΕύψωσίν σας.

Νέοι Ύπαστυνόμοι,

Έν τώ πνευματική τούτω Κέντρω έδιδόχθητε, 
ώς προελέχθη, παν, ό,τι έκρίθη άποραίτητον διά τήν

άρτίαν κατάρτισίν σας, έν τούτοις, άκολουθών τό πα
ράδειγμα τού όργσνωτού κοί πρώτου 'Αρχηγού τού 
Σώματος, αειμνήστου σέρ Φρειδερίκου Χαλλιντέϋ, θά 
προσπαθήσω δΓ όλίγων νά σάς ύπενθυμίοω, κατά τήν 
τελευταίσν ταύτην πνευματικήν μας συνάντησιν, με
ρικός παραινέσεις, αϊτινες καθορίΖουν, έν γενικαϊς 
γρομμαϊς, τόν τρόπον μέ τόν όποιον θά δυνηθήτε 
έν τη σταδιοδρομίρ σας νά άποβήτε άντάΕιοι τής ύ- 
ψηλής αποστολής σας καί τών προσδοκιών τού Σώ
ματος, τής Πολιτείας κοί τής Κοινωνίας.

Σήμερον ή Πολιτεία σάς κήμνει ιδιαιτέραν τι
μήν, άναθέτουσα είς υμάς τήν προστασίαν τών πο- 
λυτιμοτέρων άγαθών καί δικαιωμάτων τών πολιτών 
της. Φανήτε άΕιοι τής τιμής ταύτης διά τής εύσυνει- 
δήτου έκτελέσεως τών κσθηκόντων σας κοί τής μετά 
πιστέ ως προσηλώσεώς σας είς τά Εθνικά 'Ιδεώδη.

Μή λησμονείτε ότι τό θεμελιωδέστερον τών κα
θηκόντων σας είναι ή έΕυπηρέτησις τών πολιτών, ά- 
διακρίτως τόΕεως, καί ότι ώς έφαρμοσταί τών νόμων 
πρώτοι ύμείς πρέπει νά δίδετε τό παράδειγμα τής 
ύπακοής καί συμμορφούμενοι είς ούτούς, νά διάγητε 
δέ κατά τρόπον δυνάμενον νά καταστή παράδειγμα 
πρός μίμησιν, καλλιεργοΰντες πάσαν άρετήν.

'Αντιμετωπίζετε τούς πρός ύμάς προοφεάγοντας 
πολίτας μετά πνεύματος εύγενείας, διαλλακτικότη
τας καί ύπομονής, διότι τότε θά έκπληρώσητε τήν 
ύψηλήν όποστολήν σας, ήτις είναι ένοάρκωοις τού 
κύρους τού Κράτους. Ούδέποτε δέ νά σάς διαφεύγη 
ότι δέν άσκείτε οίονδήποτε βιοποριστικόν έπάγγελμα, 
άλλά κοινωνικόν λειτούργημα.

Έστέ γενναίοι καί μετά παρρησίας άντιμετωπί- 
Ζετε τά ύπηρεσισκά θέματα, διότι τό ήθικόν θάρρος 
καί ή παρρησία είναι συνώνυμα τής άΕιοπρεπείας, 
ήτις είναι στοιχείον άποραίτητον πρός άπόκτησιν τής 
δημοσίας έκτιμήσεως.

Υπηρετήσατε τήν αλήθειαν μετά πνεύματος ού- 
τοθυσίας, λέγετε, πάντοτε τήν όλήθειαν. μόνον τήν

Απέναντι: Οί Νέοι ΆΕ/κοί τής Αστυνομίας Πόλεων δίδουν τόν πρός τήν πατρίδα-νενομιομένον όρκον. Κάτω: 'Ομοί
ως σπγμιάτυπσν άπό τήν όρκωμοσίον τών νέων Ύπαρχιφυλάκων.
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αλήθειαν, ολόκληρον τήν αλήθειαν καί δισχειρίξεσθε 
τήν εξουσίαν σας μετά δικαιοσύνης, τπμιότητος, εύ- 
θύτητος καί άμεροληψίος.

"Εχοντες πάντοτε πρό όφθαλμών τό τών Λατί
νων «SUMMUM JUS SUMMA INJURIA-, αποφεύ
γετε τόν ύπερβάλλοντα ξήλον καί πάσαν αδικαιολό
γητον αυστηρότητα. Κατά τήν έκτέλεσιν τών καθη
κόντων ααε ένεργείτε μετά ψυχραιμίας καί αύτοκυ- 
ριαρχίας, διατηρούντες τό πνεύμα σας καθαρόν, 6- 
π ε ρ  ε ί ν α ι  ά ι π α ρ α ϊ τ η τ ο ν  δ ι ά  τ ή ν  
ά κ ρ ι β ή  έ κ τ ί μ η σ ι ν  τ ώ ν  ά ν α φ υ ο -  
μ έ ν ω ν  έ κ ά σ τ ο τ ε  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν .

'Ακρίβεια, τάξις καί σαβορότης άς είναι τά χα
ρακτηριστικά σας γνωρίσματα, διότι αύτά μαρτυρούν 
άρτίαν συγκρότησιν καί ώλοκληρωμένην προσωπικό
τητα.

Έργασθήτε διά τήν πρόοδον τού Σώματος καί 
έχετε ύπ' όψιν σας ότι εις ταύτην συμβάλλει τά μέ
γιστα ή μεταξύ σας σύμπνοια, ή αγάπη καί ή πειθαρ
χία πρός τό καλόν όμών καί τού Σώματος. 'Επαγ
γελματικοί άντιξηλίαι, μικροφιλοδοξίοι καί μικροσυμ- 
φέροντα δέν πρέπει νά εύρίσκουν θέσιν εις τήν ψυχήν 
σας. Μή σάς διοφεύγη δέ άτι ή έργατικότης, ή τι- 
μιότης καί ή εύγενής άμιλλα είναι τά καλλίτερο μέσα 
διάκρίσεως.

Πόσα ένέργειά σος δέον νά εϊνοι άντικειμενική

καί ουδέποτε νά σάς επηρεάζουν ξένοι πρός τό δη
μόσιον συμφέρον άντιλήψεις. Μή λησμονείτε άτι ή 
εύγένεια, ή ειλικρίνεια, ή άμεροληψία καί ή άγάπη 
πρός τόν συνάνθρωπον, άπετέλεσαν τά θεμέλια έπί 
τών όποιων έστηρίχθη τό ύπέρλσμπρσν οικοδόμημα 
τής 'Αστυνομίας Πόλεων.

Πολλοί θά είναι οί πειρασμοί τούς όποιους θά 
συναντήσητε κατά τήν ένάακησιν τού έργου σας. Ή  
άκεραιότης τού χαροκτήρος σας καί ή ήθική άντοχή 
σας θά σάς βοηθήσουν νά άπσντήσητε κατά τήν Κα
βαφικήν ρήσιν: «μέ τό όχι τό σωστό» καί νά κρατή- 
σητε όρθίσν τήν ψυχήν καί ύψηλόν τό φρόνημά σας.

Τό έμβλημά σας πρέπει νά είναι «ισχύς μας ή 
άγάπη καί ή έμπιστσσύνη τού κοινού».

Μέ τήν βεβαιότητα άτι θά φανήτε άντάξιοι τών 
άστυνομικών παροδόσεων καί προσδοκιών μας σάς 
χαιρετώ, εύχόμενος πάσαν έπιτυχίαν εις τό έργσν 
σος καί σάς προσκαλώ νά άναφωνήσωμεν όλοι

Ζ Η Τ Ω  Τ Ο  Ε Θ Ν Ο Σ  
Μετά ταΰτα έγινε ή Απονομή τών πτυχίων 

καί ή καθιερωμένη παρέλασις τών νέων ’Αξιω
ματικών.

Κ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ύπαστυνόμος Α'

*8(ΰίσκει/ις ρονμάνων ά}ιωμαίικών 
εις ιόν 'έΆοίυν. 3))vthv 'έ/ldnvwv

Τήν 29.6.74, ή όμάς Καλαθοσφαιρίσεως Ρουμάνων Αξιωματικών έπεσκέφθη τήν χώραν μας καί 
ήγωνίαθη μέ τήν Ανάλογον ομάδα τών Ενόπλων Δυνάμεων 'Ελλάδος. Οί Ρουμάνοι Αξιωματικοί έπεσκέ- 
φθησαν τόν Δ/ντήν τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί έν συνεχείς έξεναγήθησαν ύπό Αστυνομικού τού Τμή- 
τος Δημοσίων Σχέσεων τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων εις ’Αρχαιολογικούς χώρους, Κόρινθον, 
Σούντον, Άκρόπολιν καί Μουσεΐον. Είς τήν φωτογραφίαν μας ό Δ/ντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ.

Λάμπρου έν μέσψ τών Ρουμάνων Αξιωματικών.

ι

I

756



V
'<~Ά(ΰονομη ωίνχιων έΚοωΐικής - έΡαωΐικής εις μαόηΐρίας 

ιον 'Ομίλου SKvpiwv SPijwv '̂ Ιοίννομίας έΓίειραιώς
Την 12ην ώραν τής 3.7.74, έν τψ οίκήματι 

τοΰ 'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραι
ώς, ΙΙας Μεραρχίας 25, έν οίς λειτουργεί Σχολή 
Κοπτικής — Ραπτικής διά τά τέκνα τών ’Αστυ
νομικών, έγένετο έν έπισήμψ τελετή ή άπονομή 
πτυχίων τών εύδοκίμως άποφοιτησασών, έκ τής 
έπί διετίαν έκπαιδέύσεώς των, μαθήτριών τής Σχο
λής άφ’ ένδς καί άφ’ έτέρου ένεχειρίσθη έπιταγή 
δύο γαμήλιων βοηθημάτων εις τούς έχοντας προ
τεραιότητα έν συντάξει άστυνομικούς.

Κατά τήν διάρκειαν τής έν λόγψ έκδηλώ- 
σεως έγένετο ύπδ τών πτυχιούχων μαθητριών έ- 
πιτυχής έπίδειξις διαφόρων έργων Κοπτικής — 
Ραπτικής, αΐτινες άπέσπασαν δντως τδν καθολι
κόν θαυμασμόν καί τά συγχαρητήρια τών παρευ- 
ρεθέντων.

Είναι άνεξάντλήτα τά έπιτεύγματα τοΰ 'Ο
μίλου πρός τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί ή προσφο
ρά τούτου γενικώτερον εις παντοειδείς κοινωνικάς 
έκδηλώσεις, ύπό τήν αιγίδα πάντοτε τής Προέ
δρου κ. Εύγε νιας Φλέγκα καί δλων τών άλλων 
Κυριών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, αίτινες άό- 
κνως καί άφιλοκερδώς έπιδίδονται είς έργα εύ- 
ποιίας, άλτρουϊσμοΰ καί φιλαλληλίας, έν στενω- 
τάτη πάντοτε συνεργασία καί σύμπνοια μετά τοΰ 
έκάστοτε Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας Πειραιώς καί 
τών λοιπών ’Αστυνομικών ’υπαλλήλων.

’Επ’ ευκαιρία τής έν λόγψ έκδηλώσεως καί 
μέ σκοπόν τήν διεύρυνσιν τής κοινωνικής καί θεα-. 
ρέστου άποστολής ΐοΰ είρημένου 'Ομίλου, μέ πρω

τοβουλίαν τοΰ Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας Πειραιώς 
κ. Παύλου θεοχαροπούλου καί τής Προέδρου τοΰ 
'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. 
Εύγενίας Φλέγκα, άπεφασίσθη δπως, είς τήν έν 
λόγψ Σχολήν Κοπτικής — Ραπτικής, ήτις δντως 
άποτελεΐ κυψέλην δημιουργίας, έγγράφωνται 
πρός έκμάθησιν, έκτός τών τέκνων ’Αστυνομικών 
καί τέκνα άπορων οικογενειών, έντελώς δωρεάν.

Ή  έν λόγψ χειρονομία, καθ’ δλα άξιέπαινος 
καί θαυμαστή, άποτελεΐ τψ δντι ύπέροχον πράξιν 
άλληλεγγύης καί φιλαλληλίας, ήτις άποτελεΐ τήν 
συνιαταμένην τής προσπάθειας περιθάλψεως καί 
πάσης δυνατής συνδρομής είς άναξιοπαθοΰντα ά
τομα, ίδανικά άτινα έχουν ένστερνισθή έν πλή- 
ρει συνειδήσει οί πρωταγωνισταί τής ωραίας ταύ- 
της κονωνικής έκδηλώσεως.

Ή  δλη έκδήλωσις έτελείωσε μέ μικράν δε- 
ξίωσιν.

’Από πλευράς έπισήμων έλάμπρυνον τήν ώ- 
ραίαν ταύτην έορτήν, έκτός τής Προέδρου τοΰ 
ΟΚΦΑ Πειραιώς κ. Εύγενίας Φλέγκα, καί τών 
ρελών τού Διοικητικού Συμβουλίου, δ ’Αρχηγός 
Αστυνομίας κ. Σπυρίδων Μιχελής, δ.Δ/ντής ’Α
στυνομίας Πειραιώς κ. Παΰλος θεοχαρόπουλος, 
δ Α' Τποδ/ντής Πειραιώς κ. Γεώργιος Γεωργα- 
κόπουλος καί άλλοι άξιωματικοί καί κατώτεροι 
Αστυνομικοί καί πλήθος κόσμου.

ΦΡΙΞΟΣ ΔΑΜΑΛΑΣ 
. Ύπαστυνόμος Α'

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπου απο τήν τελετήν της απονομής τών πτυχίων Κοπτικής - Ραπτικής είς τέκνα άστυνο- 
μικών. Διακρίνονται . ο Αρχηγός Α .Π . κ. Μιχελής, ό ’Αστυν. Δ /ντής Πειραιώς κ. Θεοχαρόπουλος, αί Κυρίαι 

τοϋ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς καί άξ/κοί τής Δ/νσεως Πειραιώς

(
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Π Ε Ν Θ Η
ΠΑΝΤ. ΒΙΓΚΑΚΗΣ

Τήν 22.6.74 άπεβίωσεν ό έ.ο. 
Ύποστυνόμος Β ' ΒΙ ΓΚΑΚΗΣ 
Παντελής (2897). Τήν κηδείαν 
του, γενομένην τήν έπομένην έκ 
τοϋ Ιερού Ναού τού Νεκροταφεί
ου Βύρωνος, παρηκολούθησαν οί 
συγγενείς καί φίλοι του, ώς καί 
αντιπροσωπεία τού Σώματος, μέ 
έπικεφαλής τόν Αστυνόμον Β ' κ. 
Ανδρουτσάπουλον Γεώργιον, ό

σης κατέθεσε στέφανον καί άπε- 
χαιρέτησε τόν νεκρόν.

Ό  ΒΙ ΓΚΑΚΗΣ Παντελής έγεν- 
νήβη τό έτος 1899 εις Χίον καί 
κατετάγη εις τό Άστυν. Σώμα τό 
1926. Προήχθη εις τόν βαθμόν 
τού 'Αρχιφύλακος τό 1944 καί 
εις τόν βοθμόν τού Ανθυπαστυ- 
νόμου τό 1950. Τό 1954 προήχθη 
εις τόν βαθμόν τού Ύπαστυνόμου 
Β ' καί καταληφθείς ύπό τού ο
ρίου ήλικίος όπεστρατεύθη.

Διεκρίνετο διό τό πράον καί 
μειλίχιον τοϋ χαρακτήρος του κα
θώς κοί τήν άγάπην καί ατογρήν 
πρός τό Αστυνομικόν Σώμα, τό 
όποιον τότε διήνυε τό πρώτα βή
ματα τής λαμπρός σταδιοδρομίας 
του, διό καί έτυχεν έκτιμήσεως 
καί σεβασμού.

Τό « Αστυνομικά Χρονικά» εύ
χονται, όπως ό "Υψιστος χαρίση 
όφεσιν καί κατοτάΕη αυτόν μετά 
τών δικαίων.

Ή μνήμη αύτοϋ άς είναι αιώ
νια.

«Α.Χ.»

Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ή Αστυνομία καί είδικώτερον 
ή Τροχαία 'Αθηνών είχε τήν άτυ- 
χίον νά κλαύση καί πάλιν τήν ά- 
πώλειον ένός τροχονόμου. Ό  Δη- 
μήτριος Πετρόπουλος εις ήλικίαν 
25 έτών τήν 04.45' ώραν τής 18 
'Ιουνίου 1974 έγκατέλειψε τά έγ- 
κόσμια. Τήν τελευταίαν πνοήν του 
δφηοεν εις τήν ιδιαιτέραν του πα
τρίδα, τό γροφικόν Περδικονέρι- 
ον Τροπαίων Γορτυνίας. Ό  άτυ- 
χής άστυνομικός έπάλαιοεν έπί 
έν περίπου έτος μέ τόν θάνατον.

Ά λλ ' άς ίδωμεν τήν σύντομον

βιογραφίαν τού άπελθόντος τού 
πρόσκαιρου βίου συναδέλφου.

Ούτος έγεννήθη εις τό Περδι- 
κονέριον Γορτυνίας τό έτος 1949. 
Οί γονείς του έφρόντιαον νά τόν 
γαλουχήσουν εις τά Ελληνοχρι
στιανικά ιδεώδη. Μέ πολλάς θυ
σίας καί κόπον πολύν έβοήθησαν 
τόν υιόν των νά περατώοη τάς 
γυμνασιακός του σπουδάς. Ό  έκ- 
λιπών άπηρέτησεν εις τόν Ελλη
νικόν Στρατόν ώς έφεδρος άΕιω- 
ματικός.

Ή φήμη τού εύγενοϋς Σώμα
τος τής 'Αστυνομίας Πόλεων τόν 
προοείλκυσε πρός αύτό. Τοιουτο
τρόπως τήν 7.1.1972 είσήχθη εις 
τήν Αστυνομικήν Σχολήν 'Αστυ
φυλάκων. Άπεφοίτηοεν έΕ αυτής 
τήν 10.6.1972. Τοποθετείται έν 
συνεχεία άπ' εύθείας εις τήν Ύ- 
ποδιεύθυνσιν Τροχαίας Κινήσεως. 
Προσφέρει άόκνως τάς ύπηρεσί- 
ας του έπί έν (1) έτος οπότε 
δυστυχώς έκδηλοϋται ή νόσος 
τής έποχής μας. "Αν καί νέος εις 
τήν οικογένειαν τής Τροχαίας Α
θηνών, ήγαπήθη ιδιαιτέρως. Οί ύ- 
πάλληλοι συμμερίοθησαν τήν δο 
κιμσσίαν του.

Αντιπροσωπεία μέ έπικεφαλής 
τόν Αστυνόμον Β ' κ. Παυλόπου- 
λον μετέβη καί προέπεμψε τόν ά
τυχή άστυφύλακα εις τήν τελευ
ταίαν του κατοικίαν. Επί τής σο- 
ρού του κατετέθησαν δύο (2) 
στέφανοι έκ μέρους τού Αστυνο
μικού Σώματος καί τής Τροχαίας 
Αθηνών. Ό  Αστυνόμος κ. Παυ- 

λόπουλος καί ό ΆστυφύλαΕ Μαν- 
τΖώρος Εύστ. άπεχαιρέτησαν τόν 
νεκρόν.

Εύχόμεθα τήν έΕ ύψους παρη
γοριάν εις τούς οικείους του καί 
ίδια εις τούς τραγικούς γονείς 
του.

Αιώνια σου ή μήμνη καί έλα- 
φρόν τό χώμα τής άγαπημέ' ης 
σου πατρίδος πού σέ καλύπτει.

ΑΘ. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 
Ύποστυνόμος Α '

ΣΕΒ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πρό καιρού άπεβίωσεν εις τήν 

Ιερόν Μονήν Αγίου Νικολάου 
Τσιριβόλου Καστοριάς ό αρχιμαν
δρίτης Σεβαστιανός Στεφανάπου- 
λος. Ό  εις Κύριον έκδημήσας σε
βαστός λειτουργός ύπήρΕε παλαι
ός καί πολύτιμος συνεργάτης τοϋ 
Περιοδικού καί παλλήν προσέφε- 
ρε πνευματικήν τροφήν, εις 
τούς άγαπητούς μας άναγνώστας. 
Έκ τοϋ λόγου τούτου καί αί άκο- 

λουθοϋσαι γραμμαί.
Έγεννήθη εις τό Πύργον Η

λείας, τό έτος 1912, καί κατήγε- 
το έκ πτωχής καί πολυτέκνου οι
κογένειας. Μετά τήν άποστράτευ- 
σίν του, τό 1934 έκάρη μοναχός 
εις τήν Ίεράν Μονήν Σκαφιδιας 
Ηλείας. Τό 1949 έγγράφεται είε

τήν Θεολσγικήν Σχολήν Αθηνών 
καί λαμβάνει τό πτυχίον του τά 
1955. Τό 1958 χειροτονείται πρε- 
σβύτερος, άναλαθών εϊτα έργον 
άγαθοποιόν εις Δημόσια ιδρύματα 
(Σανατόριον «Σωτηρία», Δη
μόσιον Ψυχιατρείον κλπ.). Κατά 
τό έτος 1960 έγκαταλείπει τάς 
Αθήνας καί μεταβαίνει εις τήν 

μαρτυρικήν Μακεδονίαν. ' Ανασυγ
κροτεί κοί έκ βάθρων άνεγείρει 
τήν Ιστορικήν Μονήν τού Αγίου 
Νικολάου (Τσιριβόλου), όπου έ- 
δροσεν ό έθνικός μάρτυς Παύλος 
Μελάς.

Εκεί έπιδίδεται εις συγγραφήν 
έργων καί εκδίδει περιοδικόν, τό 
«Ή φωνή τής Ερήμου». Τό έτος 
1967 θεμελιώνει νέαν Μονήν, τής 
Αγίας Παρασκευής Βασιλειάδος 
Καστοριάς, τό μαθητικόν Οίκο- 
τροφεϊον «Ταβιθά», άπόρων καί 
ορφανών μαθητριών Γυμνασίου.

Καθ' όλον τό έτος, μή φειδό- 
μενος κόπων, περιοδεύει πόλεις 
καί χωρία τής περιφέρειας Κα
στοριάς, νά κηρύΕη τόν λόγον 
τού Κυρίου, νά έΕομολογήση, νά 
βοηθήση νά νουθετήση!

Πράγματι ό 'Αρχιμανδρίτης 
Σεβαστιανός Στεφανόπουλος ά- 
νεδείχθη άΕιος έθνικός έργάτης 
καί φλογερός Ιεραπόστολος. Ύ- 
πήρΕεν άπλοΰς εις τήν Ζωήν και 
ταπεινός εις τήν δρόοιν του. Έ - 
Ζησεν ώς άσκητής καί έκοιμήθη 
ώς μάρτυς.

Ή  στήλη αύτή ένώνει τήν εύ- 
χήν μέ τήν τοιαύτην τών συν- 
ασκητών του διά τήν κατάταΕιν 
τής ψυχής του μετά τών δικαίων.

Τού μακαριστού π. Σεβαστιανού 
οίωνία ή μνήμη

«Α.Χ.»

Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εις τό προηγούμενον τεύχος 
458, έκ λάθους έδημοσιεύθη 
εις τήν νεκρολογίαν τοϋ Εύαγ- 
γέλου Παπαγεωργίου ή φωτο
γραφία τοϋ έπίσης άποθανό- 
ντος Ίωαννίδη Βασιλείου. Ζη- 
τοΰμεν συγγνώμην άπό τούς 
συγγενείς αύτοϋ, καθώς καί 
άπό τούς άναγνώστας
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:

1. "Ετσι εκαλούντο οί ουνεργαΖόμενοι 
μετά των Τούρκων 'Αθηναίοι κοτζα
μπάσηδες, κατά τήν περίοδον διοι- 
κήσεως ΧατΖή Αλή.

2. Πολυτραγουδιαμένη συνοικία τών 
Αθηνών —  Πτηνόν τής Βορ. θα
λάσσης, όμοιάΖον πρός τόν πιγκουΐ
νον, έξαφανισθέν λόγω τής έντατι- 
κής του Θήρας (πληθ.).

3. Ή το τό πρώτον άγώνιομα τού άρ- 
χαίου πεντάθλου —  Πρώτον συνθε
τικόν πολλών τοπωνυμιών τής Ν.
Αμερικής.

4. Πρόσωπον τής Π. Διαθήκης, ένθυ- 
μΙΖον κατακλυσμόν—  Επαναλαμβα
νόμενον, άντιστρόφως, γίνεται πα
λαιός μοντέρνος χορός —  Τό άγχέ- 
μσχον τών. . . σταυρολέξων.

5. Δίλεπτον νόμισμα τών αρχαίων Ρω
μαίων (γεν. πληθ.) —  Γνωστόν Ία  
πωνικόν Εθνικόν θέατρον.

6. Εν ενεργείς γνωστόν ήφαίοτειον 
τής Εύρώπης ύψους 3.365 μ.

7. Τό παραθετικά του είναι άμεινον, ά
ριστα καί σημαίνει καλώς —  Διαφέ
ρουν άπό τάς άθλοπαιδιάς.

8. Αντιστρόφως, συνδέει προτάσεις — 
Μάρκα αύτσκινήτων —  Αίτιολογικόν 
τής άρχσίας.

9. Κοιλάς τής Κεφαλληνίας, ύπό τάς 
μεσωρείας τού Αίνου, ένθα ή Μονή 
τού Άγ. Γερασίμου (άνστρ.)—  Σύν· 
θεσις διά μονωδίαν μεγάλης έκτά- 
σεως, πού υπερβαίνει τά όρια τού 
συνήθους άσματος.

10. 'Αντιστρόφως, χαρακτηρισμός κου
τού ή βραδύνου, κυρίως εις τόν 
Στρατόν —  Ξενικής προελεύσεως 
σύνθετος λέξις, διά τής όποιας χα
ρακτηρίζονται οί αδιακρίτως μιμού
μενοι ξένους τρόπους καί ήθη.

11. Λέγεται καί στοοιασμός ή έπανά- 
στασις.

ΚΑΘΕΤΟΣ:

1. Φανταστικόν φάρμακον, θεραπεύον 
πάσαν νόσον (α ίτ .).
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2. Σημα ίνει κατ' άλλον τρόπον —  Πα
ρασκευάζεται διά τής συντήξεως 
άμμου, σόδας καί μαρμάρου (κα θ .).

3. Έξετοπίσθησαν σήμερον κατά μέ- 
γα ποσοστόν, άπό τάς ξυριστικός 
μηχονάς (πληθ. δημ.) — Γερμανός 
φ ιλόσοφος έκ τών μεγαλυτέρων 
τώ ν νεωτέρων χρόνων, δημιουργός 
τής θεωρίας τού Κριτικισμού.

4. Διαθέτει καί σταθμόν πρώτων βοη
θειώ ν (άρχικά ) —  Τρία όμοια, χα
ρακτηρισμός ποιότητας —  Έ κφρά- 
Ζει θαυμοαμόν, άλλά καί έκπληξιν 
(δημ).

5. "Αρθρον εις  τόν πληθυντικόν —  
Τούς χρησιμσποιοΰμεν κα ί ώς ό

ρους συγκρίσεως μεταξύ ποσοτήτων 
(αίτιατ. πληθ .).

6. 'Ιε ρ ό ν  άλσος τού Δ ιάς κα ί τής "Η - 

ρας εις τήν 'Ο λυμπίαν (άνστρ.).

7. Εύκολος βίος, νωθρότης (α ίτ .). —  

Κτητική άντωνυμία εις τόν πληθυν
τικόν.

8. Στρατιωτική μονός εις τήν άρχαίαν 

Σπάρτην —  Τό άντίστροφον τού 8β 
όριΖοντίως, πού σημαίνει εις τήν 

Λατινικήν διότι —  Ό  άγνός καί ό 

άμνός τά έχουν κοινά.

9. Τά δ ιακρίνει ή νωθρότης —  Σπειρό- 

μεναι έκτόσεις, χωράφια.

10. Θεραπεύσιιμον —  Μ εγάλης κυκλο

φορίας καί παγκοσμίως γνωστή έ- 

φημερίς, οί έγκαταστόσεις τής ό 

ποιας μετεστεγάσθπσαν τελευταίως.
11. Παρεκτραπαί, θυμοί (άνστρ.).

( I .  Κ ο .)
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Ό  ’Επιθεωρητής Mix ΓκρΑΘ σήκωσε ιό 
ακουστικό τοϋ τηλεφώνου του, πού χτυ
πούσε. ΜιΑ φωνή Ακούστηκε:

—Μέ σκοτώνουνε, βοήθεια!.. Στόν Α
ριθμό 18 τής Τζάκσον Στρήτ. ”ί2χ!.

"Ενας κρότος Ακούστηκε κι* ύστερα έ
νας γδούπος.

'0  ΜΑκ ΓκρΑΘ ειδοποίησε τή Σήμανσι 
καί μαζί μέ τόν Αρχιφύλακα ΜπΑρροου 
έτρεξαν στή διεύθυναι πού τού είχε δοθή 
Από τό τηλέφωνο.

"Οταν έφτασε έκεί, Ανοιξε τήν πόρτα 
καί μπήκε μέσα. Σ’ ένα κρεββάτι ήταν 
ξαπλωμένος σέ στΑσι κουλουριασμένη ένας 
Ανθρωπος νεκρός. Είχε δεχθή μιΑ σφαίρα 
στό στήθος κ ι’ δ ιατροδικαστής ΑπεφΑνθη 
δτι δ θάνατος ήταν Ακαριαίος. Ό  ΜΑκ 
ΓκρΑΘ κύτταξε κάποιον π ο ύ  στεκόταν ε
κεί.

— Έσεϊς ποιός είσθε; ρώτησε.

— "Ενας ένοικος. Μένω α τό  διπλανό δω
μάτιο.

— Μήπως ξέρετε τί Ακριβώς συνέβη; 
ρώτησε.

— Ναί. Γύρισα Από τήν ΑγορΑ δταν εί
δα τόν κύριο Ράντολφ νεκρό. Ετοιμαζό
μουν νΑ τηλεφωνήσω στήν αστυνομία, δταν 
ήρθατε έσεΐς.

— Πειράξατε τίποτα έδώ μέσα; τόν ρώ
τησε δ έπιθεωρητής.

—ΜΑ φυσικά, δχι, Απάντησε αύτός .

— Μπάρροου, είπε δ ΜΑκ Γκράθ γυρί
ζοντας πρός τόν Αρχιφύλακα, μπορείς νΑ 
αυλλάβης τόν κύριο Από δώ. "Εχει νΑ 
μΑς έξηγήση μερικΑ πράγματα πού τόν 
ΑαθιστοΟν ύποπτο.

Πώς κατάλαβε δ ΜΑκ Γκράθ δτι δ έ
νοικος ήταν δ ένοχος;

Η Λ Υ Σ Ι Σ  Κ Α Τ Ω Τ Ε Ρ Ω
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Μ ία  δέομη  
ά π ό  χ ιλ ιά ρ ικ α ...  
ένα ς  ά π ό  τους 
π ο λ λ ο ύ ς  λ α χ ν ο ύ ς .
Ά π ’ Τ ά  ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια  
τού  π ρ ώ τ ο υ !!!

π ι ν α ξ  m m
ΕΚΑΣΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΚΑΤ ΑΚΕΡΑΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ (ΤΕΤΡΑΣ)

Αος Λαχνός 300.000 Δρχ. 300.000
Boc » 100.000 » 100.000
Γος » 50.000 » 50.000
5 Λαχνοί 10.000 » 50.000
10 » 5.000 » 50.000
20 » 3.000 » 60.000
30 » 2.000 » 60.000
50 » 1.000 » 50.000
8.000 » 40 » 320.000

-------------  Κυκλοφορεί εις 80άδας -------------

ΠΡΩΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 80άδος 

6.000.000 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ

Ϊ Α  Δ Ι Π Λ Α  Λ Α Χ Ε Ι Α  Κ Ε Ρ Δ Ι Ζ Ο Υ Ν  Δ Ι Π Λ Α Σ Ι Α  Π Ο Σ Α

Λ Α ΪΚ Ο Ν
Λ Α Χ Ε ΙΟ Ν
Κ Λ Η Ρ Ω Σ Ι Σ  Κ Α Θ Ε  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α
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-Ε κ δ ο σ ι ς : ΥΠΟΔ/ΝΣΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ — ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς :  
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 

Ύπαστυνόμος Α'

•

Γ ρ α φ ε ί α :  ΚαλλιδρομΙου 12 ΑΘΗΝΑΙ (706) 
Τηλέφωνα: 627.469 καί 9515.1 II έσωτ. 296

‘Ε κ τ ύ π ω σ ι ς :  Ά-φοΙ Γ. ΡΟΔΗ ‘Αμαρουσίου 59 —  
Άμαρούσιον Τηλέφ. 6819.631 καί 6819.861

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :

‘Εσωτερικού ........................... Δρχ. 180
‘Εξωτερικού ..........................Δολλ. 8
‘Οργανισμών, Συλλόγων κλττ. Δρχ. 360 

Τιμή τεύχους: ΔραχμαΙ 15 

•

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έττιστρέφο- 
νται. Αί δημοσιευόμεναι μελέται άττηχούν τήν πνευματικήν 

Εργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.

•
Φωτογραφίαι έπικαιρότητος τού Φωτογραφικού καί Κινημα

τογραφικού Συνεργείου τού ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ ΜΑΣ 
Αφιέρωμα στους ηρωικούς νεκρούς 

τής Μαρτυρικής Μεγαλονήοου.


