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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Τδ τμήμα τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου, πού ή 
ζωή προσφέρει στό πνεύμα για να φανερωθή καί 
νά δώση έκφραση καί μορφή, είναι δ χώρος καί 
δ χρόνος τής 'Ιστορίας. ’Ετυμολογικά ή 'Ιστορία 
παράγεται άπδ τό ρήμα οίδα καί τό έπίσταμαι 
(έπιστήμη), πού σημαίνουν δχι μόνον γνωρίζω, 

άλλα γνωρίζω καλώς, δηλαδή κατέχω μιά γνώ
ση μετά άπό έρευνα καί άπό κριτική κατά βάθος. 
Πριν δμως άπό τήν γνώση τής 'Ιστορίας, προηγεί
ται ή δημιουργία τής 'Ιστορίας. Καθώς έννοεΐτε, 
θά σάς μιλήσω γιά τήν δημιουργία τής 'Ιστορίας.

’Αναμφισβήτητα ή 'Ιστορία είναι δ χώρος 
καί δ χρόνος, δπως τούς δημιουργεί καί τούς δια
μορφώνει δ άνθρωπος. 'Ιστορία δεν υπάρχει στή 
φύση, ούτε στήν πρωτογενή φυσική ζωή. 'Ιστο
ρία υπάρχει δπου ύπάρχει άνθρωπος. 'Η 'Ιστο
ρία είναι άπσκλειστικά δική του περιοχή. Καί 
άφοϋ 'Ιστορία είναι ό χώρος καί δ χρόνος δπου έκ- 
δηλώνεται τδ πνεύμα, 'Ιστορία είναι δ χώρος καί 
δ χρόνος δπου έκδηλώνεται, έκφράζεται, διαμορ
φώνεται καί δίνει μορφές τδ άνθρώπινο πνεύμα, 
ή τδ πνεύμα πού βρίσκεται μέσα στδν άνθρωπο.

’Αμέσως γεννιέται ένα καίριο θέμα. Γιά νά 
κινηθή τδ άνθρώπινο πνεύμα, (κΓ άν πώ άπλώς 
τδ πνεύμα είναι τδ ίδ ιο ), καί νά διαμορφώση τδ 
άδιαμφισβήτητο βασίλειό του, τήν 'Ιστορία, πρέ
πει νά κινήται έλεύθερα, καί νά δημισυργή έξ ύ- 
παρχής. Χωρίς έλευθερία, 'Ιστορία δέν γίνεται, 
δέν ύπάρχει κάν. 'Υπάρχει λοιπόν έλευθερία; 
Καί τί είναι έλευθερία; Άπδ πού προέρχεται; 
Ποιδς τήν δίνει, άν δίνεται καί δέν είναι άρχέ- 
γονη, δηλαδή άν δέν ύπάρχη έξ άρχής, ίσως καί 
πρδ τής ζωής.

Ά πδ μιά πρώτη ματιά, τέτοια έλευθερία δέν 
ύπάρχει. “Ολοι γνωρίζουμε άπδ πείρα τούς χίλισυς 
φράχτες πού όρθώνονται μπροστά καί στήν τρέ- 
χουσαν άκόμα έλευθερία μας. θέλω, άλλά δέν μπο
ρώ. θέλω, άλλά δέν μ ’ άφίνουν. θέλω , άλλά παν
τού ύπάρχουν δρια. ’Ελευθερία δμως καί δρια 
δέν συμβιβάζονται.

Μήπως αυτό πού θέλω δέν είναι έλευθερία; 
Μήπως είναι παρεξήγηση τής ούσίας τής έλευ- 
θερίας; Μήπως είναι σωστότερο νά διερευνήσουμε 
πρώτα τήν ούσία;

. Τ ί είναι έλευθερία; Ή πρώτη άπάντηση σ’ 
αύτδ είναι δτι έλευθερία είναι νά κάνω αύτδ πού 
θέλω, δ,τι έπιθυμώ. Ά ρ α  καί νά περιορίζω τήν

έλευθερία τού διπλανού μου, άνάλογα μέ τήν δύ
ναμη πού διαθέτω, ή άνάλογα μέ τήν άδυναμία 
τού άλλου. Δηλαδή, άν έλευθερία είναι νά κάνω 
αύτδ πού θέλω, τότε έλευθερία είναι ή άρνηση 
τής έλευθερίας τού άλλου, άρα άρνηση τού έαυ- 
τού της. Καί έπί πλέον, ή έλευθερία τού δ,τι θέ
λω, είναι μία δύναμη πού ώθεΐ σέ δποιεσδήποτε 
ένέργειες, σκόπιμες ή άσκοπες. "Αν δμως είναι 
δυνατόν ή έλευθερία νά μέ φέρη καί σέ άσκοπες 
ένέργειες, τότε δέν πραγματοποιείται τδ αίτημα 
δτι δημιουργώ. Δημιουργία δέν σημαίνει κάτι τδ 
άσκοπο.

Δέν είναι σωστός αύτδς ό δρισμδς τής έλευ
θερίας, άφοΰ άρνιέται τδν έαυτό της. Τότε άς 
διορθώσουμε τδ κάνω αύτδ πού θέλω, καί άς δ- 
ρίσουμε δτι έλευθερία είναι νά κάνω αύτδ πού 
πρέπει, γιά ν’ άποφύγσυμε τδν κίνδυνον νά περι- 
λάβουμε μέσα στήν ούσία τής έλευθερίας, καί κά
θε τ ι τδ άσκοπο, κάθε τι πού δέν πρέπει νά γ ί
νεται. Καί έπομένως, δταν κάνω κάτι πού δέν 
πρέπει, κάτι τδ άσκοπο, αύτδ δέν προέρχεται άπδ 
τήν έλευθερία μου. Τδ άπδ πού προέρχεται δ,τι 
κάνω πού δέν πρέπει, άς τδ άφίσουμε κατά μέρος, 
ή, γιά νά ξεφύγουμε άπδ τδ βάρος, δπως άλλω
στε κάνουμε συνήθως, άς τδ φορτώσουμε στδ κα- 
κδ πνεύμα, στδν διάβολο.

Δηλαδή ή έλευθερία είναι πουλί χωρίς φτε
ρά ή άνάπηρη δύναμη, ή έλευθερία νά κάνω δ,τι 
θέλω, άλλά μόνο μέσα στδν στενό κορσέ τής έκά- 
στοτε έπικρατούσης δεοντολογίας, έντδς τών δ- 
ρίων, μόνον καί μόνο γιά νά μήν περιορίσω τήν 
έλευθερία δποιουδήποτε άλλου. Τδ νά κάνω δ,τι 
δέν πρέπει, πέρα άπδ τά δρια, αύτδ σύμφωνα μ ’ 
αύτή τήν άντίληψη, δέν είναι έλευθερία. Τώρα 
ποιδ είναι αύτδ τδ δέον, άς βρούμε μιάν δποια- 
δήποτε έξουσία νά μάς δρίση, νά τδ έποπτεύη, 
νά δικάζη καί ν’ άπονέμη εύσημα ή ποινές. Ούσια- 
στικά, έλευθερία νά πράττω τδ δέον, είναι άπλώς 
έλευθερία νά έφαρμόζω κάποιο νόμο, πού άνάλο
γα μέ τδ κύρος του έπιβάλλεται γιά πολλά ή καί 
λίγα χρόνια, σέ μικρό ή σέ μεγαλύτερο χώρο. 
Στήν τελική της συνέπεια ή έλευθερία αύτή είναι 
ή ύποχρεωτική έφαρμογή τοΰ νόμου. Πού μόνον 
έλευθερία δέν είναι.

Πρέπει πάλι νά διορθώσουμε τδν δρισμό. 
’Ελευθερία είναι νά συμβάλω μέ τδν έαυτό μου 
στούς σκοπούς τής Δημιουργίας. "Αν σκοπός τής 
Δημιουργίας είναι παραδείγματος χάριν ή τελειο
ποίηση τών πάντων, έλευθερία είναι νά βάλω τδ
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πετραδάκι μου στδ αΙώνιο έργο τών σκοπών τής 
Δημιουργίας, μιας δημιουργίας πού κανείς δέν μ' 
έρώτησε αν τή θέλω ή δχι, καί πού οί σκοποί της 
αυτοί θά πραγματοποιηθούν στδ τέλος τών αιώ
νων. Μεταφέρεται έτσι ή έλευθερία, δηλαδή ή 
πρωτόβουλη καί δημιουργική μου δύναμη να πρα
γματοποιώ, μέσα σ’ Ινα χώρο πού δέν δημιουργώ 
έγώ, πού άλλος έχει δημιουργήσει, έστω δ ίδιος 
δ Δημιουργός. "Ετσι δμως, δέν υπάρχει περιθώ
ριο καί γιά τήν δική μου δημιουργία. Έ ν τοιαύτη 
δμως περιπτώσει, έλευθερία είναι οί πράξεις ένδς 
σκλάβου, πού δφείλει να δούλεψη σέ ξένο χωράφι 
καί γιά άλλους, γιά τούς έαχάτους, "Αν μοΰ έπι- 
τρέπατε νά χαριτολογήσω, θά έλεγα δτι αυτού τοΰ 
είδους έλευθερία, μοΰ θυμίζει τήν έλευθερία τοΰ 
κομμουνισμού.

"Αν ίσως δέν είναι σωστδ τδ παράδειγμα, καί 
δέν είναι σκοπός τής δημιουργίας ή τελειοποίηση 
τών πάντων στδ τέλος τών αιώνων, καί είναι μό
νο ή καταστροφή τών πάντων, ή κάτι πού δέν 
μπορώ νά συλλάβω μέ τδ νοϋ μου, τότε έλευθε
ρία είναι νά οικοδομώ τή ζωή μου καί τή ζωή 
γενικά μέχρι τήν ώρα τής καταστροφής της, ή 
νά συμβάλω σέ κάποιους άγνωστους σέ μένα σκο
πούς. Έ τσ ι κ ι’ άλλοιώς, καλούμαι χωρίς νά έρω- 
τηθώ, νά μετάσχω στό έργο μιας κατεστημένης 
Δημιουργίας. Μπορεί νά τδ κάνω ή δχι. ’Αλλά 
ποτέ δέν θά συμφωνήσω δτι αύτδ είναι έλευθερία.

ΠΟΙΑ Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Παρ’ δλα αυτά, ή άρνηση τοΰ άνθρώπου νά 
δεχτή τά δεσμά, ή πεποίθηση τών έκλεκτοτέρων 
δτι δ άνθρωπος διαμορφώνει τήν 'Ιστορία του καί 
τήν ’Ιστορία, κάτι πού είναι γεγονός καί δέν μπο
ρούμε νά τό άρνηθούμε, οί μεγαλειώδεις μεταβο
λές στή ζωή, ή ποικιλία τών Ιδεωδών, ή διαρκής 
έμφάνιση νέων μορφών καί νέων έκφράσεων, ά- 
κόμα καί οί άπέραντες καταστροφές πού προκα- 
λοΰνται άπδ δική του καί μόνον άπόφααη, καί 
πού δέν είναι τίμιο νά έπιρρίπτουμε στδν Δημι
ουργό, φοβούμενοι μήπως καί τού περιορίσουμε 
τήν παντογνωσία ή τήν τελειότητα, οί όποιες κα
ταστροφές δέν θά γίνονταν άν δ άνθρωπος δέν τις 
είχε θελήσει, δλα αότά, καί κυρίως οί καταστρο
φές, μάς πείθουν δτι ύπάρχει έλευθερία. ’Αλλοί- 
μονον άν δ κάθε μεγάλος έγκληματίας προερχό
ταν άπδ μιά θείαν άναγκαιότητα ή σκοπιμότητα. 
Καί προπαντός, μάς πείθει δτι ύπάρχει έλευθε
ρία, τό γεγονός, τό άναμφισβήτητο γεγονός, δτι 
μπορούμε νά έπιβάλουμε στούς άνθρώπους δποιουσ- 
δήποτε δεσμευτικούς δρους, πού δμως ποτέ δέν 
μπορούν νά δεσμεύσουν τόν άνθρωπο στό μέσα του 
κόσμο, στδ βάθος τού είναι του, καί πού ποτέ δέν 
μπορούν νά τόν δεσμεύσουν γιά πάντα.

"Ενα άλλο έρώτημα, πού θά μάς φωτίση 
πάνω στδ θέμα τής έλευθερίας, είναι τό ποιά εί
ναι ή πηγή τής έλευθερίας.

"Ολα δσα έσημειώσαμε πιδ πάνω γιά τήν 
έλευθερία, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. "Οτι

ή έλευθερία είναι ένα έπιγενόμενο γνώρισμα τού 
άνθρώπου, πού τοΰ έδόθη ή πού τδ έδημιούργησε 
δ άνθρωπος μετά τήν έλευσή του στό είναι μετά 
τήν άπόικτηση τής ζωής. Πρώτα ύπάρχει ή ζωή, 
καί μετά ύπάρχει ή έλευθερία. Επομένως ή έλευ
θερία δέν μπορεί νά άφανίση ή νά έκμηδενίση τή 
ζωή, γιατί θά έρχεται πάντοτε μετά άπδ αυτήν. 
Μετά άπό τήν στιγμή πού άρχίζει δ άνθρωπος νά 
ύπάρχη καί νά κινήται μέσα στδν δεδομένο κό
σμο, άπδ έκείνη τή στιγμή μπορεί νά κάνη αύτδ' 
πού θέλει, ή νά κάνη αύτδ πού πρέπει, ή νά ύπη- 
ρετήση τούς σκοπούς τής ζωής. Πριν άπό έκείνη 
τή στιγμή δέν μπορεί νά ύπάρχη ή δυνατότης τής 
έκλογής του, δέν μπορεί ν’ άμφισβητήση ή ν’ ά- 
ναιρέση τήν δεδομένη ζωή. 'Π έλευθερία περιορί
ζεται μέχρι τήν πηγή τής ζωής, ώστε νά μήν 
μπορή ποτέ νά τήν καταργήση.

Είναι δμως έπιγενόμενο φαινόμενο τής ζωής 
ή έλευθερία, ή είναι μήπως σωστότερο νά δεχτού
με δτι ή έλευθερία αυτό τδ δικαίωμα τής έπιλο- 
γής, αύτή ή ικανότητα πρός δημιουργίαν έξ ύ- 
παρχής, τό παίρνουμε μαζί μέ τή ζωή, μαζί μέ 
τήν έλευσή μας στόν κόσμο; "Αν αύτή ή έλευ
θερία ύπάρχει μαζί μέ τή ζωή, είναι δηλαδή Ισο
δύναμη μέ τή ζωή, τότε δύναται ή έλευθερία καί 
ν’ άντιστρατεύεται τή ζωή, νά τήν δδηγή καί 
στόν μηδενισμό της, στή μή ζωή, στήν καταστρο
φή της. 'Οπότε ή ζωή θά είχε μαζί της, έξ αί
τιας τής έλευθερίας πού συνυπάρχει έξ άρχής μα
ζί της, μιάν άτέλεια, νά φτάση ίσως πρόωρα στδν 
άφανισμό της. "Αρα, ούτε μετά τήν ζωή παρου
σιάζεται ή έλευθερία, ούτε μαζί της μέ τή ζωή.

Υπάρχει τότε ή έλευθερία πρό τής ζωής; 
Καί γιά νά τδ θυμήσω, ζωή είναι τό πνεύμα μέ
σα στό χώρο καί τόν χρόνο. "Αν λοιπόν ή έλευθε
ρία ύπάρχη πρό τής ζωής, σημαίνει δτι ή έλευ
θερία ύπάρχει πρό τής συναρτήσεως πνεύματος 
καί χωροχρόνου. Πρό τής ζωής πρέπει νά ύπήρ- 
χε τό χάος, άν μέ τή λέξη χάος έννοούμε τήν μή 
έκδήλωση, τήν καμμίαν έκδήλωση τοΰ πνεύμα
τος, τήν μή ύπαρξη χώρου καί τήν μή ύπαρξη 
χρόνου. Δηλαδή, τίποτε. ’Αλλά τότε τί λόγον εί
χε ή έλευθερία, ή δυνατότητα έπιλογής καί δη
μιουργίας, μέσα στδ χάος; ’Ελευθερία μέσα στό 
τίποτα, χωρίς τήν προϋπόθεση, τήν προΰπαρξη, 
τοΰ πνεύματος, είναι έννοιες άσύλληπτες, τουλά
χιστον γιά τήν λογική μας.

Κ ι’ άν άκόμα ύπήρχε μέσα στό χάος ή δυ·; 
νατότητα τής έπιλογής, τότε ή έλευθερία, πού 
έχει τήν άρχήν της στό χάος, πρό τής ζωής, τότε 
ή έλευθερία αύτή έκδηλούμενη, μπορεί νά ξανα- 
γυρίση τή ζωή πριν άπό τήν άρχή της, στό χάος. 
Αύτδ ίσως έξηγεί πλήθος άτομικές καί δμαδικές 
άνθρώπινες μηδενιστικές καί καταστροφικός πρά
ξεις, άπέχει δμως πολύ άπδ αύτδ πού διαρκώς 
άναζητεΐ δ άνθρωπος, πού θέλει νά κατέχη, ή νά 
κερδίση, μιά θεία, θετική καί δημιουργικήν έλευ
θερία. Καί έπί πλέον, δέν έξηγεί τδν λόγον τής 
ύπάρξεώς της.
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Ή τουρκική εισβολή 
εις τήν Κύπρον

I. ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΥ Α/ΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ Α.Σ.Α.Υ.

Τ Η Ν  ΑΥΓΗΝ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ έ.έ. πολυάρι- 
* θμα τουρκικά στρατεύματα, ύποστηριΖόμενα ύπό 

τεθωρακισμένων μονάδων, βαρέος πυροβολικού, ισχυ
ρός άεροπορίας καί σημαντικού άριθμοΰ πολεμικών 
πλοίων άπεθιβόαθησαν αίφνιδιαστικώς εις τήν Κύπρον 
(όκταί Κυρηνείας), ύπό τό πρόσχημα τής επαναφοράς 
τής Συνταγματικής τάΕεως έν τή νήοω καί τής δήθεν 
προστασίας τών Τουρκοκυπρίων. . .

"Εναντι τών καλώς (οργανωμένων καί έΕωπλι- 
σμένων στρατιωτικών δυνάμεων τής Τουρκίας, ή Κύ
προς άντιπαρέταΕε τάς ίοχνάς δυνάμεις τής 'Εθνο
φρουράς, έφωδιασμένας μέ έλαφρόν καί παμπάλαιον 
οπλισμόν, άνευ ύποστηρίΕεως, έστω καί ένός άερο- 
πλάνου ή ένός πολεμικού πλοίου.

Τήν αύτήν ήμέραν συνήλθεν εις Νέαν Υόρκην 
τό Συμβούλιον Ασφαλείας καί τάς άπογευματινάς 
ώρας έΕέδωσεν άπόφοσιν, διά τής όποιας διετάοσε- 
το «ή άμεσος κατάπαυσις τού πυρός, ή άπσμάκρυν- 
αις τών Εένων δυνάμεων από τήν Κύπρον καί ή έναρ- 
Εις συνομιλιών μεταΕύ Ελλάδος, Τουρκίας καί Μεγά
λης Βρεττανίας», έγγυητριών δυνάμεων τής άνεΕαρτη- 
σίας, κυριαρχίας καί άκεραιότητος τής Κύπρου. Η 
Τουρκία, κωφεόσασα εις τήν έντολήν ταύτην τού Συμ
βουλίου Ασφαλείας, συνέχισε τάς έπιχειρήσεις καί 
μόλις τήν 22αν Ιουλίου άπεδέχθη, μετά τής Ελλά
δος, τήν άνακωχήν καί ταυτοχρόνως όπεφασίσθη νά 
συνέλθη τριμερής διάσκεψις εις Γενεύην διά τήν ύλο- 
ποίησιν τής προαναφερθείσης άποφάσεως τού Συμ
βουλίου Ασφαλείας.

Εις τό μέτωπον τών έπιχειρήσεων, μετά τάς 
πρώτας έντυπώσεις, άπεδείχθη, ότι αί Τουρκικοί Δυ
νάμεις, παρά τήν άριθμητικήν ύπεροχήν των εις όν- 
δρας, οπλισμόν, τεθωρακισμένα, πυροβολικόν, ναυτι
κόν καί άεροπορίαν, όχι μόνον δέν έπέτυχαν πλήρως 
τούς άντικειμενικούς σκοπούς, άλλά εϊχον καί σοβα
ρός άπωλείας τόσον εις άνδρας, όσον καί εις πολε
μικόν ύλικόν, άποκορύφωμα τών όποιων ύπήρΕεν ή 
βύθισις ύπό τής τουρκικής πολεμικής άεροπορίας τού 
άντιτορπιλικού των «Κατσατεπέ», ένώ συγχρόνως ύ- 
πέστησαν σοβαράς Ζημίας καί τά άντιτορπιλικά «Αν- 
τατεπέ» καί «ΤαναΖτεπέ».

Εις τήν Γενεύην, μετά έΕαήμερον διελκυνστί- 
δα, καί ένώ έν τώ μεταΕύ αί Τουρκικοί Δυνάμεις έΕη- 
κολούθουν νά άποβιβάΖωνται εις Κύπρον καί νά προω
θούνται πρόό διεύρυνσιν τού προγεφυρώματος των, 
έπετεύχθη μία συμβιβαστική λύσις: «καθήλωοις τών 
δυνάμεων εις τήν Κύπρον», εις τάς γραμμάς αί όποϊαι 
κατείχοντο ώς εκείνην τήν στιγμήν, καί έπανάληψις 
τών συνομιλιών εις Γενεύην εις τάς 8 Αύγούστου. 
μέ συμμετοχήν, έκτος τών τριών έγγυητριών δυνά
μεων, καί έκπροσώπων τής Ελληνοκυπριακής καί 
Τουρκοκυπριακής κοινοτήτων.

Εις τάς 2 Αύγούοτου έλαβον χώραν αί πρώτοι 
έπαφαί μεταΕύ τών στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων, 
τής Ελλάδος, Τουρκίας, Μ. Βρεττανίας καί τών έν 
Κύπρω Κυανοκράνου, διά τήν χάραΕιν τών γραμμών 
καταπαύσεως τού πυρός καί τής ούδετέρας Ζώνης 
μεταΕύ Τουρκικών καί Ελληνοκυπριακών δυνάμεων, 
πλήν όμως τό έργον αύτών καθίσταται δυσχερές, έφ' 
ένός μέν λόγω τής κακοπιστίας καί τών παλινωδιών 
τού Τούρκου έμπειρσγνώμονος καί άφ' έτέρου διότι οί

Τούρκοι κατά παράβοοιν όχι μόνον τής άποφάσεως 
τού Συμβουλίου Ασφαλείας, άλλά καί αύτής ταύτης 
τής συμφωνίας τής Γενεύης, τήν όποιαν καί οί ίδιοι 
είχον ύπσγράψει, έΕηκολούθουν νά προωθούν τάς θέ
σεις των εις τήν περιοχήν τής Κυρηνείας, μέ άπο- 
τέλεσμα τήν 8ην Αύγούστου, ότε συνήλθεν ή διευ- 
ρυνθεϊσα διάσκεψις εις τήν Γενεύην, ούτοι νά έχουν 
τριπλασιάση τήν ύπ' αυτών κατεχομένην περιοχήν έν 
Κύπρω.

Ή διάσκεψις τής Γενεύης, ήτις ήρΕατο τάς ά- 
πογευματινάς ώρας τής 8ης Αύγουστου, έΕ άρχής 
διεφάνη, ότι ώδηγείτο εις άποτυχίαν, λόγω τής παρ
ελκυστικής πολιτικής, τών υπερφιάλων άΕιώοεων καί 
τής άνεντίμου στάσεως τών Τούρκων, τών όποιων ό 
πραγματικός σκοπός ήτο όχι ή άποκατάσταοις τής 
Συνταγματικής τάΕεως έν Κύπρω καί ή δήθεν προ
στασία τών Τουρκοκυπρίων, άλλά ή διχατόμησις τής 
νήσου, βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου, εις τό ό
ποιον είχον δώσει τήν συμβολικήν ονομασίαν .'Αττί
λας I» καί « Αττίλας II». Εις τάς 13 Αύγούστου ό 
Τούρκος Πρωθυπουργός Έτσεβίτ έΖήτησε τελεσιγρα
φικούς, όπως ή Ελλάς έντός 20 ώρών άπαντήση, ότι 
άποδέχεται τάς προτάσεις (άΕιώσεις) τής Άγκύρας, 
αί όποϊαι φυσικά έκρίθησαν άπσράδεκτοι, δΓ ό καί τήν 
02.20' τής 14ης Αύγούστου ή διάσκεψις τής Γενεύ
ης έναυάγησεν όριστικώς, ένώ ταυτοχρόνους αί Τουρ
κικοί Δυνάμεις έΕώρμησαν καί πάλιν καί χρηοιμοποι- 
ούσαι 30.000 περίπου άνδρας, έΕωπλισμένους διά βα
ρέων όπλων, βαρέος πυροβολικού, 300 άρμάτων μά
χης καί διαθέτουσαι πλήρη κυριαρχίαν εις τόν άέρα 
καί τήν θάλασσαν, μετά 48 ώρας, έπέτυχαν νά όλο- 
κληρώσουν τήν κατάληψιν μιάς Ζώνης, ήτις καλύπτει 
τό 40% τού Κυπριακού έδάφους τού πλέον εύφόρου, 
ήτις, ώς έλέχθη, φέρει τήν όνομαοίαν, κατά τό Τουρ
κικόν Έπιτελεϊον, «Γραμμή Αττίλας», προφανώς, ώς 
πρσσφυώς έσημειώθη, «Βάρβαροι, Βαρβάρους έπικα- 
λοΰνται ή μιμούνται»! ! !

Έν τώ μεταΕύ τό Συμβούλιον Ασφαλείας συν- 
ελθόν τρεις είσέτι φοράς, μετά τήν άπόφασιν τής 
20ης Ιουλίου, οεριωρίΖετο, κάθε φορά, εις τό νά 
λαμβάνη θεωρητικός άποφάσεις, διά τών όποιων κα- 
τεδικάΖετο ή κατά τής Κύπρου έπίθεσις καί έκαλοΰν- 
το τά ένδιαφερόμενα μέρη νά παύσουν τό πΰρ!

Ή Ελλάς άπαυδήσασα πλέον έκ τής ήθελημένης 
άνικανότητος τού ΝΑΤΟ, όπως άποτρέψη τήν σύγ- 
κρουσιν δύο μελών του, όπέσυρε τήν 14ην Αύγούστου 
έκ τής συμμσχίας τάς στρατιωτικός της δυνάμεις.

Πρωτοφανείς χαταστροφάς ύπέστησαν ύπό τών 
συγχρόνων Βανδάλων καί οί άνεκτίμητοι άρχαιο- 
λογικοί θησαυροί της μαρτυρικάς Μεγαλονήσου. 
Είς τάς φωτογραφίας μας άπέναντι δείγματα άπό 
τήν ύψηλήν πολιτιστικήν παράδοσιν καί Ε λ λ η 
νικότητα τής Κύπρου. ’Επάνω: Τό άρχαΐο θέατρο 
τών Σόλων. Κάτω: Κεφαλή πήλινου άγάλματος 
τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, εύρεθέν είς τήν νεκράπολιν 

τής Σαλαμίνας.
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C K  ΤΗΣ ΑΠΡΟΚΛΗΤΟΥ ΤΑΥΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ
™  εισβολής εις τήιν Κύπρον, βάσει αντικειμενικών 

στοιχείων, διβπιστώθησαν τά έζής:
Κοτέπεοεν ό μύθος, ό τόσον καλλιεργηθεί ύπό 

τής Τουρκίας, περί τού άΕιομάχου τών Τουρκικών 
'Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός όπερ δέον νά έμβάλη 
εις σκέψεις τούς άρμοδίους τού ΝΑΤΟ, ώς πρός τάς 
δυνατότητας ούτών. Βίδικώτερον, οί Τούρκοι κατά 
τήν εισβολήν των, χρησιιμαποιοϋντες 40.000 στρα
τού έικ τών πλέον έπιλέκτων μονάδων πεζικού καί άλε- 
Ειπτωτιστών, έΕωπλισμένων μέ σύγχρονον όπλισμόν 
καί ύποστηριΖομένων ύπό 300 όρμάτων μάχης, έκ τών 
όποιων πολλά ήοαν βαρέος τύπου Μ — 49, έκατόν πυ
ροβόλων όλων τών τύπων κοί άπεριόριοτον άριθμόν 
όεροσκοφών καί πολεμικών πλοίων, έναντι άντιπάλσυ 
όλιγαριθμοτέρου καί άνεπαρκώς έΕωπλισμένου καί μή 
διαθέτοντος άεροπορικήν καί ναυτικήν κάλυψιν, έδει 
κατά τούς στρατιωτικούς ειδήμονας νά έπιτύχουν τούς 
άντικειμενικούς ούτών σκοπούς, τό βροδύτερον, έν- 
τός 18 ώρών. Άντ' αύτού, πρό τής ήρωϊκής άντιοτά- 
σεως τών 'Ελληνοκυπρίων ’Εθνοφρουρών άπαιτήθη 
χρονικόν διάστημα ένός μηνάς περίπου, ένψ συγ
χρόνως οί Τουρκικοί "Ενοπλοι Δυνάμεις ύπέστηοαν 
βαρυτάτας άπωλείας εις άνδρας καί ύλικόν (κατάρ- 
ριψις ύπό άντιοεροπορικοϋ πυράς 24 άεριωθουμένων 
κ.λ,π.), προκολέσασσι καί τήν παγκόσμιον θυμηδίαν, 
μετά τό περίφημον «Μάλτα γιόκ», διά τής κσταβυ- 
θίσεως ύπό τής άεροπορίας των τού ίδικού των άντι- 
τορπιλλικοϋ «Κατσστεπέ·. Ως έκ τούτου, ύπό τά 
δεδομένα τούτα, άνοκύπτει τό έρώτημα, ποια θά είναι 
τά άποτελέσματα, έάν αύται κληθούν νά αντιμετω
πίσουν άντίπαλσν ύπό τούς αύτούς όρους ή έστω δια- 
θέτοντα άνάλογον βαρύν όπλισμόν καί στοιχειώδη άε- 
ροπορικήν κοί ναυτικήν κάλυψιν; Ώ ς είναι δέ γνω
στόν, τόσον ή Ελλάς όσον καί ή Τουρκία περιβάλ
λονται όπό Χώρας, οί όποϊαι διαθέτουν, κατά τό Διε
θνές Ίνστιτούτον Στρατηγικών Σπουδών τού Λονδί
νου, στρατούς μέ σύγχρονον όπλισμόν καί μέ άζιά- 
λογον νουτικήν καί άεροπορικήν κάλυψιν, πλήν όμως 
ώς πρός τάς 'Ελληνικός 'Ενόπλους Δυνάμεις, ή προ
ϊστορία των άπό τού 1821 μέχρι καί τού άντεθνικοΰ 
ουμμοριτοπολέμου, άπετέλεοε καί άποτελεί τήν με- 
γαλυτέραν έγγύησιν, ότι είναι εις θέσιν νά άντιμετω- 
πίσουν οίονδήποτε έχθρόν('), ένψ ώς πρός τάς 
Τουρκικός 'Ενόπλους Δυνάμεις ποια έγγύησις ύπάρ- 
χει; Ή  εισβολή εις τήν Κύπρον, καθ' όν τρόπον διε- 
Εήχθη, μόνον ώς εϋσημον άνικανότητος δύναται νά 
χρησιμεύση!

Εάν εις τά ώς όνω στοιχεία προστεθούν καί οί 
δημοσιογραφικοί πληροφορίαι, ότι έκ τών 3Θ0 άρμά- 
των μάχης, τά όποια οί Τούρκοι έχρησιμοποίησαν κα
τά τήν εισβολήν των, πολλά όκινητοποιήθησαν λόγω 
κακής συντηρήσεως, καθώς καί ή άνακοίνωάις τού 
Τουρκικού Επιτελείου, ότι άεροσκάφος των, μετά 
βσμβορδισμόν εις Κύπρον, άπώλεσε τόν προσανατολι
σμόν του, ώστε άντί τής Σμύρνης νά εύρεθή ύπερά- 
νω τών Αθηνών, τότε οί έπιτελεϊς τού ΝΑΤΟ κα
λούνται όπως συναγάγουν τά συμπεράσματά των.

ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

α. Ένήργησσν καθαρώς έπιθετικάς έπιχειρήσεις, 
άπσβλέπουσαι εις τήν όπόσπαοιν τρήματος (Γραμ
μή 'Αττίλας I) έκ τού κυριάρχου καί άνεΕαρτή- 
του Κυπριακού Κράτους, τήν όποιαν καί έπέτυ- 
χον διά τής κατολήψεως τού 40% τού Κυπρια
κού έδάφους καί περιέργως. . . τού πλουσιωτέ- 
ρου εις παραγωγικός έπενδύσεις (ορυχεία - του
ρισμός κ.λ.π.) καί τού εύφορωτέρου άπό πλευράς 
γεωργίας, μέ τήν δικαιολογίαν, ότι οί Τουρκο
κύπριοι, οί όποιοι άποτελούν μόλις τό 18% τού 
συνολικού πληθυσμού τής Κύπρου, κατ' έξοχήν 
γεωργοί, έχουν άνάγκην Ζωτικού χώρου, διά νά 
έπιΖήσουν. Έν προκειμένω παρατηρεϊται, ότι οί 
Τούρκοι έχουν τό «Γνώθι σαυτάν», άναγνωρίΖον- 
τες ότι δέν είναι ικανοί παρά μόνον διά τήν ά- 
σχολίον τού γεωργού καί ούτως έΕηγείται ό φθό
νος των κατά τών προοδευτικών συνοίκων των 
'Ελλήνων. Τό ότι έπρόκειτο περί έπιθετικών έπι- 
χειρήοεων, μέ τόν προαναφερθέντα σκοπόν καί

όχι περί έπανοφορός τής Συνταγματικής τάΕεως 
καί τής προστασίας τού Τουρκοκυπρίων, προκύ
πτει τόσον έκ τών δηλώσεων τού λαλιστάτου 
Πρωθυπουργού τής Τουρκίας κ. Έτσεθίτ(2), τού 
'Υπουργού ΕΕωτερικών κ. Γκιουνές καί τού Τουρ
κοκυπρίου ήγέτου κ. Ντενκτός, οί όποιοι άδιάν- 
τροπα πλέον όμιλοϋν περί άνεΕαρτήτου Τουρκο- 
κυπριακοϋ Τμήματος ή καί Κράτους, όσον καί έκ 
τών μέτρων γενοκτονίας, τά όποια λαμβάνουν τά 
Τουρκικά στρατεύματα κατοχής, ώς κατωτέρω 
έκτεθήσεται.

β. Έχρησιμοποιήθησαν στρατεύματα έκ τών τεταγμέ- 
νων εις τά Ρωσοστουρκικά σύνορα καί έΕοπλι- 
σμόν Αμερικανικής πραελεύσεως, όστις έχορη- 
γήθη εις τήν Τουρκίαν, έπί σκοπώ όπως θύτη, ώς 
έταϊρος τής άμυντικής συμμαχίας τού ΝΑΤΟ, εί
ναι εις θέσιν νά άνταποκριθή εις τάς ύποχρεώ- 
σεις της έναντι τής συμμαχίας. Σημειωτέον, ότι 
ή διάθεσις στρατευμάτων έκ τών ύπό τάς διατα- 
γάς τού ΝΑΤΟ τελούντων, ώς καί ή χρησιμοποίη
σα στρατιωτικού ύλικού, χορηγουμένου δΓ άμυν- 
τικούς σκοπούς τής συμμαχίας, εις έτέρους σκο
πούς έπιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγουμένης 
έγκρίσεως τού Αρχηγείου τής συμμαχίας. Καί 
ναι μέν όδυνστεϊ τις νά πιστεύση ώς άληθές τό 
δημοσιευόμενον εις τήν έφημερίδο «Πράβδα» τής 
Μόσχας(3), ότι ή έπιχείρησις τών Τουρκικών 
Στρατευμάτων εις τήν Κύπρον έγένετο κατόπιν 
διαταγής τού ΝΑΤΟ, διά νά έγκαταστήσουν έκεϊ 
προγεφύρωμα τής Ατλαντικής Συμμαχίας, πλήν 
όμως είναι άναμφισβήτητον γεγονός, ότι τούτο 
ήνέχθη τήν έγκλημστικήν τούτην ένέργειαν τής 
Τουρκίας.

γ. Προέβησσν εις τόν βομβαρδισμόν, διά πυροβολι
κού, άεροπορίας καί ναυτικού, όχι μόνον στρα
τιωτικών στόχων, όπότε ύφίοτατο δικαιολογία, άλ- 
λά έπί πλέον:
(1) Καθαρώς βιομηχανικών καί τουριστικών Ζω

νών (π.χ. βιομηχανική Ζώνη Λευκωσίας, 
τουριστικά Εενοδοχεϊα Άμμοχώστου κ.λ.π ), 
μέ άποτέλεσμα Τήν πλήρη καταστροφήν τού 
βιομηχανικού καί τουριστικού δυναμικού τής 
Κύπρου, τό όποιον εύρίσκετο εις χεϊρας τών 
Ελλήνων. Αί ένέργειοι αύται τών Τούρκων 

είναι άπόρροια τού γενικωτέρου αισθήματος 
κατωτερότητος ύπό τού όποιου κατατρύχον- 
ται οϋτοι έναντι τών Ελλήνων, διά τήν κοι
νωνικήν καί πολιτιστικήν των άνωτερότητα, 
ώς καί τού φθόνου διά τήν οικονομικήν αύ- 
τών πρόοδον. Πράγματι, ή 'Ελλάς, καίτοι 
ύπέστη τρομερός υλικός καταστροφάς κατά 
τόν Β ' Πογκόσμιον Πόλεμον καί τόν έπακο- 
λουθήσαντα άντεθνικόν συμμοριτοπόλεμον 
καί έλαβεν έκ τών Η.Π.Α. οικονομικήν βοή
θειαν, κοτά πολύ μικροτέρσν, έν οχέσει πρός 
τήν τοιαύτην, ήν έλαβεν ή Τουρκία, ήτις, 
καιροσκοπούσα, δέν έλοβε μέρος εις τόν Β' 
Παγκόσμιον Πόλεμον, κοί ούδεμίαν ύλικήν 
Ζημίαν ύπέστη, έν τούτοις παρουοιάΖει οικο
νομικήν πρόοδον πολλαπλασίως άνωτέραν 
τής τοιαύτης τής Τουρκίας καί φυσικά αϋτη 
φέρει τούτο βορέως(4).

(2) 'Ανυπεράσπιστων πόλεων, κατοικιών, σχο
λείων, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, νοσοκο
μείων, μέ άποτέλεσμα τόν τραυματισμόν κοί 
τόν θάνατον χιλιάδων άτόμων.

δ. Επί σκοπώ άλλοιώσεως τής έθνολογικής δομής 
τής περιοχής, τήν όποιαν κατέλοβον, προέβησαν 
εις πρόΕεις γενοκτονίας κατά τού Κυπριακού Λαού 
κοί συγκεκριμένος:
(1) ΈΕετάπισαν τόν 'Ελληνικόν πληθυσμόν ή ύ- 

αεχρέωσον τούτον νά καταφυγή εις τάς ύπό 
τών 'Ελληνοκυπριοκών Δυνάμεων κατεχομέ- 
νος περιοχάς, μέ άποτέλεσμα ταύτην τήν 
στιγμήν νά ύπάρχουν 200.000 πρόσφυγες, οί 
όποιοι, άπωλέσαντες τά πάντα, διαμένουν καί 
διατρέφονται ύπό άθλιεστάτας συνθήκας, μέ 
κίνδυνον πλήρους όφανισμοϋ, ένώ ή Κυποια- 
κή Κυβέρνησις όδυνστεϊ νά καλύψπ έΕ ιδίων



----- -τήν έκ τού προσφυγικοϋ τούτου προβλήματος
δημιουργηθείσσν κατάσταοιν, έπικαλεσθείσο 
πρός τούτο βοήθειαν τής μητρός 'Ελλάδος, 
τών Διεθνών Φιλανθρωπικών Οργανώσεων 
καί τών φιλικών πεπολιτιομένων Κρατών. 'Αλ
λά καί εις όσας ύπό Τουρκικήν κατοχήν πε- 
ριοχάς παρέμεινον "Ελληνες, Εενοδοχεϊον 
Ντόυμ, κωμάπολις Μπέλλα Παίς Κυρηνείας, 
περιοχή Άμμοχώατου κ.λ.π., οί Τούρκοι όχι 
μόνον δέν παρέχουν προστασίαν τινά ή βοή
θειαν, άλλά όκτάς τής κτηνώδους συμπεριφο
ράς των, μέ παντοειδή τεχνάσματα καί δικαιο
λογίας παρεμποδίζουν τόν Διεθνή Ερυθρόν 
Σταυρόν ή τάς δυνάμεις τού Ο.HE., όπως έ- 
φοδιάσουν τούς όποκεκλεισμένους μέ τρόφι
μα, ύδωρ, καί φάρμακα. Έν άντιθέσει πρός 
τήν τουρκικήν τακτικήν, οί Τούρκοι τών πε
ριοχών Λάρνσκος καί Πάφου, ώς πρόσφυγες 
διαμένουν εις πολυτελείς οικίας καί σχολεία 
(ΛάρναΕ) ή παραμένουν εις τά χωρία των 
(Πάφος) προστατευόμενοι ύπό τής Ελληνι
κής 'Εθνοφρουράς καί τών άνδρών τής Δυ- 
νάμεως τού Ο.Η.Ε.

(2) ΈΕετέλεσαν καί έκτελοϋν, έν ψυχρώ, άδια- 
κρίτως, τούς, έκ τού άμάχου πληθυσμού (ιε
ρείς, παιδία, γέροντας καί νεορούς "Ελλη

νας καί προβαίνουν εις ποντοειδεϊς ώμότη-
τας εις βάρος αύτών.

(3) Έβίοσαν καί έΕακολουθοϋν τούς βιασμούς 
νεαρών Έλληνίδων καί τάς άνβισταμένας κο- 
κοποιούν άπακάπτοντες τάς θηλάς τών μα

στών των ή χαρόσσουν τάς παρειάς των διά 
μαιχαιριδίων(5), ή τάς γαΖώνουν κυριολεκτι- 
κώς διά πολυβόλων. (4)

(4) Έλεηλάτησαν τάς περιουσίας τών Ελλήνων, 
εις τάς ύπ' αύτών κατεχομένας περιοχάς, 
κατά τρόπον ληστρικόν, μή φεισθέντες ουδέ 
τών παραθύρων καί κιγκλιδωμάτων τών οίκι-

1. Έν προκειμένψ, ένδεικτικόν τό απόσπασμα 
έκ τοθ λόγου τοθ Χίτλερ τής 5ης Μαΐου 1941, όστις 
παραδέχθη, δτι: «Ή ιστορική δικαιοσύνη μοί έπι- 
βάλλει νά διαπιστώσω, δτι μεταξύ τών έχθρών, οί 
όποιοι εδρίσκοντο πρό ήμών, δ Έλλην στρατιώτης 
πρό πάντων έπολέμησε μέ τό μεγαλύτερου θάρρος. .. 
Έπολέμησε γενναίως, ώστε καί οί πολέμιοί του 
αύτοί δέν δύνανται νά τοδ άρνηθοδν τήν έκτίμησίν 
των».

2. Είναι αμφίβολον έάν έτερος ’Αρχηγός Κράτους 
έχει προβή είς τόσον άντιφατικάς δηλώσεις, μέ πε- 
ριεχόμενον είτε σοβαρόν, είτε ιταμόν, άναιδές ή καί 
ειρωνικόν.

3. Έφημερίς «Άκρόπολις» 25.8.1974.
4. Έν πρακειμένψ χαρακτηριστικά είναι τά στοι

χεία τά παρεχόμενα ύπό τής Στατιστικής Έπετη- 
ρίδος τών Ηνωμένων Εθνών, τής UNESCO καί 
τοδ Ο.Ο.Σ.Α., περί τής κοινωνικής καί οικονομι
κής δραστηριότητος Ελλάδος καί Τουρκίας, διά τό 
έτος 1970:

ΕΛΛΑΣ ΤΟΓΡΚΙΑ
α) Έκπαίδευσις

(ΙΙηγή: UNESCO) έπί 
100.000 κατοίκων, δ 
άριθμός τών φοιτητών
είναι: 858 427

6 ) Γεωργική παραγωγή 
(Δείκτης 1963:100) 

Πηγή: Στατιστική Έπε- 
τηρίς Ήν. Έθν. 1971 139 119

Τ) Βιομηχανική παραγωγή 
(Δείκτης 1963:100)
Πηγή: Στατ. Έπ. Ήν. 
Εθνών 1971 195

δ) Ηλεκτρική παραγωγή 
Εγκατεστημένη ισχύς 
εις χιλιάδας ΧΒ. 
Εμπορικός Στόλος

2.595 2.292
-«£)

ών, ώς μεταδίδουν οί Εένοι άνταποκριταί.
Βεβαίως άπό τούς Τούρκους δέν ήδμνοτο νά ά- 

ναμείνη τις διοφορετικήν συμπεριφοράν, δοθέντος ότι 
ή γενοκτονία' άποτελεϊ δι' αύτούς « Εθνικόν γνώρι
σμα»: Τό παιδομάζωμα, ώς μία μορφή γενοκτονίας, 
αποτελεί έφεύρευσιν τών Τούρκων(7j καί αί οφα- 
γοί, οί βιασμοί καί οί διώΕεις έν γένει, κτηνώδεις 
πράΕεις, είς τάς όποιας ούτοι άνά τούς αιώνας διέ- 
πρεψαν καί διαπρέπουν. Αί σφαγαί, αί διώΕεις, οι 
βιασμοί, αί λεηλασίαι (κοινώς πλιάτσικο) είς βάρος 
τών Ελλήνων κοτά τήν Έπανάστασιν τού 1821, τήν 
Μικρασιατικήν κστοστροφήν τού 1922, τά γεγονότα 
τής Κωνσταντινουπόλεως τού έτους 1955, ώς καί ή 
άγρια σφαγή ένός έκατομμυρίου καί πλέον 'Αρμενίων 
μεταΕύ τών έτών 1890 έως 1915, έχουν δημιουργή
σει πλέον παράδοσιν είς τάς Τουρκικός Ενόπλους 
Δυνάμεις, άπό τήν όποιαν άδυνατοϋν νά άποστοΰν.

Τάς κτηνώδεις ταύτας πράΕεις τών Τουρκικών 
Στρατευμάτων κατήγγειλαν τήν 5.8 1974, τόσον ή 
Ελλάς είς τάν Ο.Η.Ε., όσον καί ό Πρόεδρος τής Κυ

πριακής Δημοκρατίας, είς τόν Ο.Η.Ε., τό Συμβούλων 
τής Εύρώπης, τήν Ε.Ο.Κ., τόν Διεθνή 'Ερυθρόν Σταυ
ρόν, τάς 'Επίτροπός Εξωτερικών Υποθέσεων τής 
'Αμερικανικής Γερουσίας καί τής Βουλής, τό Εύρω- 
παϊκόν Δικαστήριον έπί τών δικαιωμάτων τού άνθρώ- 
που, τήν Εύρωπαϊκήν 'Επιτροπήν Νομικών, τήν Διε
θνή Όργάνωσιν Άμνηστείας, τόν Πάπα Παύλον καί 
άλλους 49 άρχηγούς Κρατών ή Κυβερνήσεων. Άτυ- 
χώς, ή διεθνής εύαισθηοία άνήκει εις τό παρελθόν, 
διότι σήμερον τά πάντα διέπει ή πολιτική καί ό ύπο- 
λαγισμός. Διεθνείς Οργανώσεις, αί όποϊαι κατά τό 
παρελθόν έκόπτοντο κυριολεκτικούς, έάν Κυβέρνησίς 
τις έδίωκε, διά πολιτικά έγκλήματα, μεμονωμένον 
άντίπαλον, σήμερον άντιπαρέρχονται ώς παρονυχίδας 
τάς φοβερός ταύτας πράΕεις, αί όποϊαι έν τή πρα- 
γματικότητι άποτελοΰν (στίγμα διά τούς πεπολιτισμέ- 
νους λαούς.

(Συνεχίζεται)

Είς χιλιάδας κόρων δ- 
λικής χωρ. (Πηγή: L- 
LOD’S REGISTER OF 
SHIPPING (Λσνδΐνον) 13.066 714

στ) Καταναλωθεϊσαι θερμίδες 
τροφίμων, κατά κεφαλήν 
ήμερησίως Πηγή: Στατ.
Έπ. Ήν. Έθν. 1971 
Έτος 1967: 2.900

» 1964—1966: 2700
ζ) Πληθυσμός

(Πηγή Μηνιαϊον Στατι- 
στιτικόν Δελτίον τών 
Ήνωμ. Εθνών, ’Οκτώ
βριος 1972) 8.850.000 36.160.000

η) Κατά κεφαλήν άκα- 
θάρ ιστόν έθνικδν προϊ- 

. όν είς τρεχούσας άγο- 
ραίας τιμάς, είς δολ.
ΗΠΑ (Πηγή: ΟΟΣΑ:
Εθνικοί Λογαριασμοί 
(1960 — 1970) έτος
1970: 1060 350

θ) Τουριστικόν Συνάλλαγμα 
Εις έκατ. δολ. Η.Π.Α.
(Πηγή: Έθν. Στατ.
τών Ήν. Έθν.1971) 194 51

("Απαντα τά δπό διακρ. σημεία α—θ στοιχεία έλήφθη- 
σαν έκ τής Στατιστικής Έπετηρίδος τής Ελλάδος, έ
τους 1972, σελ. 367—387).

5. "Ορα άνταπόκρισιν δημοσιογράφου Β. Τοιμπι- 
δάρου έκ Λονδίνου είς τήν Εφημερίδα «’Απογευμα
τινή» τής 23.8.1974 καί άνταπόκρισιν Άμερικανοδ 
δημοσιογράφου κ. Ήτς.

6. Έφημερίς «Άκρόπολις», τής 25.8.1974.
7. Διον. Κσκκίνου. Ή Ελληνική Έπανάστασις, 

Έκδ. Γ ', τόα. Α', 1956, σελ. 19. Νέα Εστία τόμ. 
44ος, σελ, 894.
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ΓΕΩ ΡΓΙΟΥ

ΕΙς τδ προηγούμενον άρθρον μιας έγράφαμε 
δτι ή προσωπικότης διαστέλλεται άπδ τήν άτομι- 
κότητα. Ή βιολογική παρουσία καί ή ψυχολογι
κή ύπόστασις δέν άποτελοΰν άπόοειξιν τής πνευ
ματικής ύπάρξεως. Ή προσωπικότης είναι απο
τέλεσμα προσπάθειας, είναι προϊόν άγώνος. Συ- 
νίσταται είς τήν μεταξίωσιν τοΰ άτόμου είς πρό- 
σωπον. Τδ έγώ διαφέρει άπδ τδν έξωτερικδν κό
σμον καί τά ψυχικά γεγονότα, αύτενεργεί, κρίνει 
τα πράγματα, δέχεται, άπορρίπτει.

ΑΙ άξίαι έκ πρώτης δψεως φαίνονται όποκει- 
μενικαί, έφ’ δσον άναφέρονται είς συγκεκριμένας 
ψυχικάς ή όργανικάς άνάγκας τοϋ άτόμου. Διά 
τδν γεωργδν άξίαν έχει ή συγκομιδή, διά τδν 
μαθητήν ή γνώσις, διά τδν φιλότεχνον τδ ώραΐον 
κκ>.κ. 'Ομως ή διαφοροποίησις, δέν άποδεικνύει 
τήν σχετικότητα τής άξίας, άλλά τήν έλευθερίαν 
ή τήν αυθαιρεσίαν τοΰ άνθρώπου.

Αί άξίαι δέν είναι δλαι ισοδύναμοι ούτε δλαι 
γνήσιαι. “Αλλαι άναφέρονται είς πραγματικάς καί 
άλλαι είς πρόσκαιρους, φευγαλέας ή πλασματικάς 
άνάγκας. Τά «άντικείμενα πολυτελείας» πού θη- 
ρεύομεν άποτελοΟν φαντασίωσιν, δχι πραγματικό
τητα τοΰ έαυτοΰ μας. Αί άληθιναί άνάγκαι πη
γάζουν άπδ τδν έσώτερον χώρον τής ύπάρξεώς 
μας, τδ άσυνείδητον.

“Ομως δ σύγχρονος άνθρωπος είναι έξω- 
στρεφής. Δίδεται είς τάς αισθήσεις. Εντυπωσιά
ζεται άπδ τά κατορθώματα τής τεχνικής, θ η 
ρεύει τά άγαθά τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου. Ταυτίζει 
τά φυσικά φαινόμενα πρδς τήν συνάλην πραγμα
τικότητα. Παραμελεί τήν βαθεΐαν καί άληθινήν 
του δπόστασιν, τούς άρχετύπους. Αυτοί ένέχουν 
δυναμικόν ψυχικόν φορτίον. “Οταν δέν ικανο
ποιούνται διά τής άγωγής καί τής παιδείας, έ κ- 
φ ρ ά ζ ο ν τ α ι  α ύ θ α ι ρ έ τ ω ς .  Διεκδι- 
κοΰν δυναηικώς τά δικαιώματά των άπδ τήν συ- 
νείδησιν. Τήν άνταγωνίζονται, τήν άποδιοργανώ- 
νουν.

ΜΠΟΖΩΝΗ*

Ό  άρχέτυπος π.χ. τοΰ θεού δταν δέν άναπτύσ- 
σεται δμαλώς, ευρίσκει ίδικάς του διεξόδους. "Ο
ταν άπωθήται είς τδ άσυνείδητον ώς «καθυστερη
μένη» ύπόθεσις, δταν διώκεται άπδ τδ έγώ, δταν 
εύρίσκη πεισματικήν άντίστασιν, τότε μεταμφιέζε
ται καί έπανέρχεται είς τήν συνείδησιν ώς δολιο- 
φθορεύς της. Αυτός πού άρνεΐται τδν θεόν ευρί
σκει άλλην θεότητα. Νομίζει δτι δέν πιστεύει, έ- 
πειδή άπορρίπτει καθιερωμένας πίστεις. "Ομως 
είς τήν πραγματικότητα ένδύει άθελήτως τήν «ά- 
πιστίαν» του μέ λατρείαν καί τήν περιβάλλει μέ 
θρησκευτικόν φανατισμόν!

Λ

Ό  κίνδυνος τής προσωπικότητος είναι τδ 
σύμπλεγμα (complex) . Γεγονότα έξωτερικά τής 
ζωής μάς ταράσσουν συναισθηματικώς. Ή άνά- 
μνησίς των καθίσταται φορτική καί δυσάρεστος 
διά τήν συνείδησιν. “Αλλοτε ή δυσαρέσκεια τοΰ 
έγώ πηγάζει άπδ τούς άρχετύπους. Άποφεύγο- 
μεν τότε νά βιώσωμεν τάς άπαιτήσεις των καί 
τούς άπωθοΰμεν είς τδ άσυνείδητον.

Τδ δυσάρεστον λοιπόν συναίσθημα (πού ήμ- 
πορεί νά είναι καί εύχάριστον) άποτελεΐ τδν πυ
ρήνα τοΰ συμπλέγματος. Γύρω άπδ αύτδ συμπλέ
κονται αισθήματα, Ιννοιαι, έπιθυμίαι, δρμαί. ’Α
ποκτά αυτοτέλειαν καί δύναται νά είσελαύνη είς 
τήν συνείδησιν αύθαιρέτως.

'Απλά αισθήματα όσφρήσεως, όπτικαί εικό
νες, συριγμοί ή θόρυβοι, πρόσωπα, άσήμαντα πε
ριστατικά, λέξεις συνήθεις δύνανται νά άνταπο- 
κρίνωνται είς στοιχεία τοΰ συμπλέγματος, νά 
τδ προκαλοΰν καί νά τδ σύρουν είς τήν συνείδησιν.

Τδ έγώ δέν δύναται δυναμικώς νά άποδιορ- 
γανώνη τδ σύμπλεγμα. Τδ σύνηθες δπλον του 
είναι ή άπώθησις, ή έκδίωξις άπδ τήν συνείδησιν 
τοΰ δχληροΰ θέματος. ’Αλλά τοΰτο δύναται νά 
έπανέρχεται. Ή Ιντασις καί ή ισχύς τοΰ αυμπλέ- 

*Έκ toC περιοδικοϋ «ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ»
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γματος έξαρτδται άπδ τήν έντασιν καί τήν ίσχύν 
των άρχετύπων ή τού συναισθήματος. Ε ίς τήν ά- 
δυναμίαν του δ άνθρωπος συμπληρώνει τήν άπώ- 
θησιν διά τής φυγής. Νομίζει δτι σώζεται μέ τδ 
να τρέχη, νά κρύβεται ή νά ταξιδεύη.

"Αλλοτε τδ έγώ έπιστράτεύει τδν μηχανι- 
σμδν τής άναπληρώσεως, δια νά ύπερνικήση τδ 
σύμπλεγμα. 'Ο πολύ κοντός, πού Ιγινε μειονεκτι
κός, δνειρεύεται πολύ συχνά δτι άνεβαίνει εις μίαν 
σκάλαν. *0  άνθρωπος πού άρνεϊται τδν Θεδν καί 
έπιδίδεται είς κοινωνικδν έργον. Ό  άφηγητής 
δήθεν ήρωϊκών κατορθωμάτων πού πανικοβάλλε- 
ται πρδ ένδς κοινού θορύβου. Ύπδ τήν παραδο- 
ξότητα ή τήν άντίφασιν κρύπτεται τδ σύμπλεγμα.

"Οταν αύτδ έπιμόνως άπωθήται άπδ τδ έγώ, 
εύρίσκει άλλον μανδύαν καί παρουσιάζεται είς 
τήν συνείδησιν.Δι’ αύτδ ή διάγνωσις καί ή αίτιο- 
λόγησις τού συμπλέγματος δέν είναι πάντοτε εύ
κολος. Πολλές φορές μπερδεύομε τήν γλώσσαν 
μας, χωρίς νά εύρίσκωμεν τήν αιτίαν. "Αλλοτε 
αίσθανόμεθα δύσθυμοι, χωρίς νά ύπάρχη λόγος 
έξωτερικός. Είς άλλας περιπτώσεις χάνομε τήν 
ήρεμίαν μας, παρεξηγοΰμεν τούς λόγους κάποιου. 
Ε ίς τδ βάθος έκεΐνος δέν ήθελε νά μάς θίξη, άλ- 
λά κάποια λέξις του άφύπνισε τδ σύμπλεγμά μας.

"Ας πάρωμε τώρα ένα άνθρωπον, δ δποΐος 
δέν κατατρύχεται άπδ ένα σύμπλεγμα, άλλά άπδ 
πολλά. Ά πδ τήν άποθάρρυνσιν μεταπίπτει είς τδν 
ένθουσιασμόν. Άπδ τήν μελαγχολίαν καί τήν 
άδράνειαν δδηγειται είς τήν δράσιν. Τρέυει δι’ 
άνυπάρκτους κινδύνους ή δεικνύεται θρασύς καί 
άωελώς αισιόδοξος πρδ Ανυπερβλήτων έμποδίων. 
Ή  συνείδησίς του δέν είναι έλευθέρα. Ύφίσταται 
τήν εισβολήν καί λεηλασίαν τών ποικίλων συμ
πλεγμάτων. 'Ο άνθρωπος αύτδς δχι μόνον δέν 
δημιουργεί προσωπικότητα, άλλά ύφίσταται διά- 
σπασιν καί άποδιοργάνωσιν αύτού πού έχει.

A

"Αλλος μεγάλος κίνδυνο; τής προσωπικότη- 
τος είναι ή άποξένωσις. Αύτή έκδηλώνεται ώς 
τάσις αύταρκείας. 'Υψώνει τδ έγώ είς εϊδωλον, 
τδ θέτει έπάνω άπδ τήν πραγματικήν άνάγκην, 
άπδ τήν άληθινήν άξίαν. 'Ο άνθρωπος αύτδς κρί
νει τα πάντα. ’Αμφιβάλλει διά τά πάντα. Περι- 
φρονεΐ τά πάντα. Περιβάλλεται τήν άρχαίαν 
«δβριν».

Οί έλληνες παρέστησαν τδν «ύβριστήν» μέ 
άπαράμιλλον τραγικότητα καί άξιοθαύμαστον 
κάλλος. Απομονώνεται άπδ τούς άλλους άνθρώ- 
πους. Αλλοτριώνεται άπδ τάς άξίας. Άπαρνεΐ- 
ται τούς θεούς. Πιστεύει είς τήν ίδικήν του σο
φίαν καί τήν προσωπικήν του ικανότητα.

'Ο Αίας τοΰ Σοφοκλέους έχει πολλά στοιχεία 
τής προσωπικότητος. Διαθέτει ήρωισμόν, άγωνι- 
στικδν πνεύμα. "Εχει προσήλωσιν είς τήν ιδέαν 
τής πατρίδος. Πιστεύει είς τήν άξιοπρέπειαν καί 
τήν τιμήν. "Ομως έρχεται στιγμή πού τδν κυ
ριεύει ή δβρις. Νομίζει δτι δέν έγεννήθη, διά νά 
ύπηρετήση τάς άξίας, άλλά διά νά ίκανοποιήση 
τήν φιλαρέσκειάν του.

Ή δβρις τδν δδηγεΐ είς τήν πνευματικήν 
τύφλωσιν, τδν άγει πρδς τήν μωρίαν, τδν φέρει 
είς τήν αύτοκαταστροφήν. 'Ο ύβριστής είναι αύ- 
τόχειρ. Ό  Αίας είναι τδ άρχέτυπον σύμβολόν 
του. Ό  σύγχρονος άνθρωπος είναι Αίας. Άπαρ- 
νεΐται, άπομονώνεται, δέχεται παθητικώς τά γε
γονότα τής ζωής, άποξενώνεται άπδ τήν πραγμα
τικότητα. Δέν ύπάρχει τίποτε δι’ αύτόν' ούτε ά
ξια! ούτε άνθρωποι.

Ε ίς  τδ Huis Clos διερωτάται δ Sartre ποια 
είναι ή κόλασις. Καί διαπιστώνει δ ίδιος δτι κό- 
λασις είναι οί άλλοι. Καθένας ευρίσκει ένα άλλον 
καί τδν τυραννεΐ. Καί τούτο είναι διεργασία τής 
άποξενώσεως. Είς τδ πρώτον βήμα της συναντφ 
τήν άνίαν, είς τδ δεύτερον εύρίσκει τήν.παθητι
κήν άδιαφορίαν ή τήν έπαναστατικήν δραστηριό
τητα.
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"Οταν ή συνείδησις άδειάση Από τά Ιξοχα 
περιεχόμενα τής δμαλής διεργασίας τών Αρχετύ
πων, πλήττει, Ανιφ, παραδίδεται εις τόν πρόσκαι- 
ρον ήδονικόν έναγκαλισμόν τών ναρκωτικών, με- 
ταφέρεται εις τόν χώρον τής φαντασίας καί τοΰ 
μύθου. Η δρα ένεργητικώς. Κάμνει προβολήν 
τοΰ άρρωστημένου του Ασυνειδήτου έπΑνω εις τούς 
Αλλους Ανθρώπους. Καί ευρίσκει δτι οι Αλλοι πταί- 
ουν, ώσάν τό πρόβλημα τής ευθύνης να Αφορά 
μερικούς καί δχι δλους. 'Ωσάν ή κοινωνία νά μή 
Απαρτίζεται καί Από αυτούς πού μόνον νά τήν 
κρίνουν ξέρουν.

Λ

Μένει δμως καί ή Αλλη, ή ύγιής λύσις. '0  
Ανθρωπος γυρίζει είς τόν έαυτάν του, δχι διά νά 
Αποξενωθή ή νά ρεμβΑση. Στρέφεται είς τήν έ- 
σωτέραν ουσίαν του. Συμφιλιώνεται μαζί της. 
Άποδιοργανώνει τά συμπλέγματα, διότι συνειδη
τοποιεί τάς αιτίας των. Σκύβει εις τδ Ασυνείδη
τόν του καί διαπλάσσει τούς Αρχετύπους.

Ό  θεός δέν είναι όπόθεσις τής Αρεσκείας 
μας, είναι πραγμάτωσις τοΰ έαυτοΰ μας. Ή Αλή
θεια δέν Αποτελεί παρωνυχίδα τής ύπάρξεως, Αλ
λά ψυχικήν Ανάγκην. Ή έλευθερία δέν είναι μΰ- 
θος, Αλλά διεργασία Αρχετύπου. Ή. δικαιοσύνη 
δέν Αποτελεί πολυτέλειαν ούτε είναι έφεύρημα 
τών Αδυνάτων, άλλ’ ουσιώδες περιεχόμενον τοΰ 
Ασυνειδήτου.

Είδικώς, κατά τήν Αποψίν μας, δ Αρχέτυπος 
τής δικαιοσύνης έκδηλώνεται ώς κοινωνικότης, 
δηλαδή Ανάγκη έπικοινωνίας μέ τούς Αλλους Αν
θρώπους, καί δ μηχανισμός άποκαταστάσεως καί 
έξισορροπήσεως. Ε ίς τάς Αφελείς, ειλικρινείς καί 
αυθορμήτους έκδηλώσεις μας συμπαθοΰμεν τόν 
πάσχοντα, βοηθοΰμεν τόν Αδικηθέντα, ζητοϋμεν 
τήν τιμωρίαν τοΰ πταίσαντος.

Ή ήθική δεοντολογία έπομένως δέν είναι 
αυθαίρετος. Δέν είναι ύπερ - έγώ έν τή έννοια τοΰ 
Freud, δτι δηλαδή ή κοινωνία κατασκευάζει ένα 
βασανιστήν, ένα τύραννον Από προτροπάς καί Α
παγορεύσεις, είς τάς όποιας καλείται τό έγώ νά 
συμμορφωθή καί νά πειθαρχήση.

Ή γνήσια ήθική δεοντολογία άνταποκρίνε- 
ται είς τόν ούσιώδη μηχανισμόν τής άποκατα
στάσεως καί έξισορροπήσεως. Ή ή θ ι κ ή  
π ρ α γ μ ά τ ω σ ι ς  δέν Αποτελεί ψευδή 
καί άναγκαίαν σχέσιν προσαρμογής. Ε ί ν α ι  
ά ν έ λ ι ξ ι ς  κ α ί  δ ι α μ ό ρ φ ω σ ι ς  ού- 
σ ι ώ δ ο υ ς  ύ π  ο σ τ ά σ ε ω ς  τ ο ΰ  Ασ υ 
ν ε ι δ ή τ ο υ .

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον δ Ανθρωπος διαπλάσ- 
σει τήν προσωπικότητά του. Αύτή δέν έκφράζει 
στασιμότητα. Είναι Αγώνισμα. Δέν είναι τέρμα. 
Είναι δείκτης τέρματος. Ή τελείωσις είναι δ Α
πώτατος σκοπός. ’Αλλά σκοπός Ανεκπλήρωτος. 
Τοΰτο δέν φέρει άπογοήτευσιν. 'Οδηγεί είς ρεα
λισμόν.

Ό  Αληθής σοφός δέν συνίσταται είς τάς Α
πείρους γνώσεις του, άλλ’ είς τήν ίσχυράν έπιθυ- 
μίαν καί θέλησιν νά έρευνήση καί νά προσοικειω- 
θή τήν Αλήθειαν. 'Ο πραγματικός καλλιτέχνη; 
παρά τήν «τελειότητα» τών μορφών, πού δημιουρ
γεί, έχει έπίγνωσιν τής Αδυναμίας του, ξέρει κα
λά τήν μεγάλην άπόστασιν πού χωρίζει τήν καλ
λιτεχνικήν πραγμάτωσιν Από τό δραμα τοΰ καλλι
τεχνήματος. 'Ο γνήσιος κοινωνικός έργάτης δι
ψά διά κοινωνικήν δικαιοσύνην, Αλλά γνωρίζει 
καλά πόσον έπίπονον Αγώνισμα Αποτελεί ή πρα- 
γμάτωσίς της.

'Η π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς  λ ο ι π ό ν  
δ έ ν  ε ί ν α ι  τ ε λ ε ί ω σ ι ς ,  Α λ λ ά  τά-  
σ ι ς  π ρ ό ς  τ ε λ ε ί ω σ ι ν .  Ό  Ανθρωπο; 
καλλιεργεί τάς ικανότητάς του, διαμορφώνει τούς 
Αρχετύπους του, Αλλά δέν μένει μόνον είς τήν διά- 
πλασιν. Παραλλήλως έναρμονίζει. Τότε δ Α θρω- 
πος δοκιμάζει τό συναίσθημα τής δλοκληρώσεως, 
τής άπόπληρώσεως, τής γνήσιας δημιουργικότη
τας. Γ ί ν ε σ α ι  α ύ τ ό  π ο ύ  ε ί σ α ι ,  
α ύ τ ό  π ο ύ  μ π ο ρ ε ί ς  ν ά  γ ί ν η ς .

"Ομως ή έναρμόνισις προϋποθέτει τήν διαφο- 
ρότητα, τήν Αντίθεοιν καί τήν Αξιολογίαν. Ό  
έξωστρεφής, δ δραστήριος, δ δρμητικός τύπο; 
έχει Ανάγκην Από αύτοσυγκέντρωσιν καί περισυλ
λογήν. Ό  Απαθής, δ έγωκεντρικός χρειάζεται έ- 
ρεθίσματα καί συγκινήσεις πρός κοινωνικότητα. 
'Ο δειλός έχει Ανάγκην Από θάρρος. Ό  ά απο- 
φάσιστος χρειάζεται ίσχυροποίησιν τής βουλή- 
σεως.

***

Ή π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς  Α ξ ι ο λ ο 
γ ε ί .  Τοΰτο σημαίνει δτι κρίνει, ξεχωρίζει, 
έπιλέγει, Απορρίπτει, δέχεται, κατατάσσει, κλι
μακώνει. "Οταν λέγω δτι μσΰ χρειάζεται καλλι
τεχνική μόρφωσις, διαπιστώνω μίαν έλλειψιν καί 
Αναζητώ τήν Αντίστοιχον Αξίαν. Ή διαπίστωσς 
δηλώνει τήν προτίμησιν. Καί ή προτίμησις ένέ- 
χει τήν έννοιαν τής άξιολογήσεως. Αύτήν τήν πε
ρίοδον τής ζωής μου Αποφασίζω νά διαβάσω λο
γοτεχνίαν, νά Ακούσω καλήν μουσικήν, νά έπι- 
σκεφθώ Αξιόλογα μουσεία.

Ή Αξιολόγησις είναι ουσιώδης λειτουργία 
τής συνειδήσεως. Δέν ύπάρχει Ανθρωπος πού δέν 
προβαίνει είς Αξιολογήσεις. Τό πρόβλημα δμω; 
είναι πώς ή Αξιολόγησις θά έκφύγη Από τό πε- 
δίον τής υποκειμενικότητας καί τής αυθαιρεσίας. 
Τοΰτο συντελεΐται δχι μέ τήν συμπτωαατικήν καί 
τυχαίαν προτίμησιν μιας Αξίας, Α λ λ ά  μ έ 
τ ή ν ’ π α ρ α δ ο χ ή ν  τ ώ ν  ο ύ σ ι ω δ ώ ν  
Α ξ ι ώ ν ,  π ο ύ  π η γ ά ζ ο υ ν  Α π ό  
τ ο ύ ς  κ υ ρ ί ω ς  Α ρ χ ε τ ύ π ο υ ς .  
Ή ά ν α κ ά λ υ ψ ι ς  τ ο ΰ  ο υ σ ι ώ δ ο υ ς  
Α π ο τ ε λ ε ί  θ ε μ ε λ ι ώ δ ε ς  κ ρ ι τ ή -  
ρ ι ο ν  τ ή ς  ω ρ ι μ ό τ η τ α ς  τ ή ς  προ-  
σ ω π ι κ ό τ η τ ο ς .
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Ό  άνθρωπος πού κινείται άπό άψιθυμίας καί 
πάθη είναι άνώριμος. Τό άτσμον πού χαράσσει 
τήν πορείαν του μόνον άπό τούς έρεθισμούς των 
έξωτερικών γεγονότων είναι έπιπόλαιον. Ή  προ
σωπικότης άντιθέτως δέν υποδουλώνεται εις τήν 
έπήρειαν τών αισθήσεων. Άποδεσμεύεται άπό τα 
συμπλέγματα, τα άποδιοργανώνει. ’Απαγκιστρώ
νεται άπό τό παρελθόν καί πορεύεται πρός τό 
μέλλον, κάμνει σχέδια, θέτει σκοπούς, τείνει είς 
τήν πραγμάτωσίν των. Αύτό είναι έλευθερία.

Ό  ά ν θ ρ ω π ο ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί ,  
έ π ε ι δ ή  έ λ ε υ θ ε ρ ώ ν ε τ α ι .  Κ α ί  
έ λ ε υ θ ε ρ ώ ν ε τ α ι ,  έ π ε ι δ ή  δ η μ ι 
ο υ ρ γ ε ί .  Ά λ λ ’ ή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  
τ ο ύ  ά λ η θ ι ν ο ΰ  έ γ ώ  π ε ρ ν φ ά π ό  
τ ό σ ύ. ”Αν ή άποξένωσις άποδιοργανώνη 
τήν προσωπικότητα, ή συνεπαφή μέ τό σύ τήν συν
θέτει.

Τό σύ είναι διφυές. Είναι Σύ καί σύ. Είναι 
ό θεός. Είναι δ συνάνθρωπος. Τό έγώ μόνον του 
βουλιάζει είς τήν αύταρέσκειάν του. Ή  μέθεξις 
μέ τό σύ πλουτίζει τήν έμπειρίαν, λεπταίνει τα 
συναισθήματα, ένισχύει τήν άποφασιστικδτητα, 
σμικρύνει τάς δυσκολίας, γεμίζει άπό άγάπην. 
Καί άγάπη είναι δ ίδιος δ θεός.

Ή γ ν ή σ ι α  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς  
ε ί ν α ι  ά π ό  τ ό ν  δ ρ ι σ μ ό ν  τ η ς  
ή γ ε τ ι κ ή . Δέν τής χρειάζεται ή έξωτερική 
έπιβολή. Δέν χρησιμοποιεί τήν βίαν. Δέν θέλει 
να υψώση τό έγώ έπάνω άπό τό σύ. 'Ηγείται, έ- 
πειδή ήμπορεί καί άκτινοβολεί. Τό έσωτερικόν 
κάλλος άπαστράπτει καί διαχέεται πρός τά έξω. 
Παρορμφ τούς άλλους να διψάσουν καί να πει
νάσουν τήν άνωτερότητα.

Ή δημιουργία μέσα μας είναι καί δημιουρ
γία Ιξω μας. Ή  σμίλευσις τοΰ έαυτοΰ μας είναι 
καί σμίλευσις τού περιβάλλοντος. Έ τσ ι έξηγείται 
διατί δ λ α ι  α ί  έ ξ α ι ρ ε τ ι κ α ί  π ρ ο 
σ ω π ι κ ό τ η τ ε ς  ε ί χ α ν  μ ί α ν  ά π ο -  
σ τ ο λ ή ν .  Κ α ί  ή  ά π ο σ τ ο λ ή  
τ ω ν  δ έ ν  ή τ ο  κ α τ α ν α γ κ α σ μ ό ς ,  
ά λ λ α  ξ ε χ ε ί λ ι σ μ α  χ ρ έ ο υ ς .  “Εδει
χναν τόν δρόμον είς τούς άλλους, έπειδή κάτι με
γάλο συνετελεϊτο μέσα των.

**#

Ό  Ι ά γ ώ ν  κ α τ α ξ ι ώ ν ε ι  τ ή ν  
δ π α ρ ξ ί ν  μ α ς .  Βεβαίως άποτελεί θαυμα
στόν λόγον ή πρίότασις τοΰ Descartes- cogito ergo 
sum. Είναι ή άπαρχή τής νεωτέρας φιλοσοφίας. 
Δύναμαι νά άμφιβάλλω διά τόν έξωτερικόν κό
σμον, διά τάς πληροφορίας τών αισθήσεων, διά 
τά πρόσωπα, τά πράγματα καί τήν έρμηνείαν των. 
Δέν δύναμαι δμως νά άμφιβάλλω διά τόν έαυ- 
τόν μου, διά τήν δπαρξίν μου, διότι σκέπτομαι. 
Ή άμεσότης τοΰ στοχασμού δηλώνει τήν βεβαιό
τητα τού συλλογισμού.

Ό  καθηγητής Τσιριντάνης μάς έπαναφέρει 
είς τήν γνησιότητα τής προσωπικότητος, διότι έ- 
πισημαίνει τόν άγώνα είς τήν ύπαρξιακήν του 
διάστασιν. Δύναμαι νά ύπάρχω ώς σκεπτόμενος 
άνθρωπος. ’Αλλά δέν δύναμαι νά ύπάρχω ώς προ
σωπικότης χωρίς άγώνα. Αγωνίζομαι άρα υπάρ
χω, μάς λέγει. Ή λειτουργία τής καρδιάς, τών 
μυών, τών έσωτερικών δργάνων, ή άναπνοή, δ 
μεταβολισμός, αί ψυχολογικαί άντιδράσεις άπο- 
δεικνύουν τό άτομον, όχι τήν προσωπικότητα. 
Αύτή φέρει τήν σφραγίδα τοΰ άγώνος διά τήν 
πρόσκτησιν τών άξιών.

“Ε τ σ ι  ιέ ξ η γ ε ί τ α ι  δ ι α τ ί  π ν ε υ 
μ α τ ι κ ά  Α ν α σ τ ή μ α τ α  ά π έ θ α -  
ν ο ν  π ρ ό  τ ο ΰ  β ι ο λ ο γ ι κ ο ύ  θ α ν ά 
τ ο υ  τ ω ν .  *0  άγών έδικαίωσε τήν δπαρξίν 
τ ω ν '  άλλ’ άπέθανον, όταν έπαυσαν νά άγω- 
νίζωνται, όταν έσταμάτησαν νά συνθέτουν «μου
σικήν» καί νά δημιουργούν.

Δυστυχώς δμως σήμερα οί πολλοί άνθρωποι 
δέν ζοΰμε ή ζούμε μέ προσωπεία. Έπιλέγομεν 
τήν κατάλληλον διά κάθε περίστασιν μάσκαν καί 
παίζομεν ένα ρόλον. Δέν είμεθα είς δλας τάς πε
ριπτώσεις ύπσκριταΕ. Τό προσωπεΐον μας δέν ταυ
τίζεται πάντοτε μέ τήν ύπόκρισιν. Επισημαίνει 
δμως τήν κενότητα. Είμεθα μέσα μας κούφιοι. 
Είμεθα άδειοι. Μάς ένδιαφέρει μόνον ή προσαρ
μογή είς τό περιβάλλον, θέλομεν άπλώς νά άρέ- 
σωμεν. Δέν έκφράζομεν τήν γνησιότητα τής ούσίας 
μας.

Ά λλ ’ δ άρχαίος έλλην μάς έδειξε τι είναι ή 
προσωπικότης. Μάς έδωσε τόν φιλόσοφον. Αύτός 
ήθελε νά γίνη σοφάς, έπεδίωκε νά μάθη τήν ου
σίαν τών πραγμάτων καί νά γνωρίση τόν άληθι- 
νόν έαυτόν του. Ά λ λ ’ ήξερε καλά δτι ή «πολυ- 
μαθίη νόον έχειν ού διδάσκει» (Ηράκλειτος, D K  
22 Β  4 0 ) . Ήμπορεί νά ξέρης πολλά, άλλά νά 
μή έχης μυαλό νά άντιμετωπίσης τήν ζωήν.

Φιλόσοφος διά τόν έλληνα είναι δ πλήρης 
άνθρωπος, δ δποίος ήμπορεί νά ξεπερνά τά: δυσκο
λίας καί τάς μικρότητας τής ζωής. Τά δυσμενή 
έξωτερικά γεγονότα δέν έπηρεάζουν τήν βαθείαν 
ύπόστασίν του, άλλά χαλυβδώνουν τήν θέλησιν.

Ό  φιλόσοφος άποβαίνει άπαράμιλλος καλ
λιτέχνης. Ό  θεός παραγγέλλει διά τοΰ ένυπνίου 
είς τόν Σωκράτη' «μουσικήν ποίει καί έργάζου», 
(Πλάτων. Φαίδ. 60 e) . Καί έκεινος δέν κάμνει 

τίποτε άλλο παρά νά έμβαθύνη μέσα του.

Πλάθει τόν έαυτόν του, τόν άληθινόν έαυτόν 
του, τούς άρχετύπους του. Καί είναι ώραϊον τό 
πλάσιμο αύτό. Είναι ή μουσική τοΰ Τζίτζικα μέ
σα είς τήν αύχμηρότητα τοΰ καλοκαιριού. Είναι 
τό τραγούδι τοΰ κύκνου, πού δέν θρηνεί, όταν πλη- 
σιάζη δ θάνατος, άλλ’ άποβλέπει είς τήν μεταξίω- 
σιν τής ζωής!
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ΕΤΟΣ KB' ΤΕΥΧ. 461

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1974

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 :  Καλλιδρομίου 12 ΑΘΗΝΑΙ (706) 
Τηλέφωνα: 627.469 καί 9515.1 II έσωτ. 296

Έ κ τ ύ π ω σ ι ς :  Ά-φο1 Γ. ΡΟΔΗ Αμαρουσίου 59 —  
‘Αμαρούσιον 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. Ai δημοσιευόμενοι μελέται άττηχοΰν τήν πνευματικήν 

έργασίαν τών συντακτών καϊ τάς γνώμας αύτών.

•

Φωτογραφίαι έπικαιρότητος τού Φωτογραφικού καϊ Κινημα
τογραφικού Συνεργείου τού ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ ΜΑΣ

Τροχονόμος άστυφύλοΕ εις τήν Πλατείαν 
Συντάγματος, δίδει διά του φαρητοΰ 
ασυρμάτου αναφοράν εις τό κέντρον, 
σερί τών εις τήν περιοχήν έπικρατουαών 

συνθηκών κυκλοφορίας.

Η Δ' ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΣ

Τουρίστρια κάτωθι τής Ακροπόλεως 
κολεϊ έκ τής στήλης Αμέσου Βοήθειας 

τήν Αμεσον Δράσιν.
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MIX. Δ. ΣΤΑ ΣΙΝ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ
’Ακαδημαϊκού

ΤΟ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟ 
ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ

ΕΧ Ε Τ Ε  βέβοαα Ιδει έκκλησάκι έρειπωμένο, έκκλη
σάκι έρημο στοϋ βουνού τή ράχηΤ Αφημένο στήν 

τύχη ταυ καί γκρεμισμένο Από τήν έγκατάλειψη καί 
τό χρόνο. Είναι θέαμα λυπητερό, μά πού έχει καί κάτι 
τό ειδυλλιακό. Δέν έχετε δμως ίδεΐ εκκλησάκι δεδηλω
μένο, κουρσεμένο, θανάσιμα παραδιασμένο καί μέ τις 
ιερές του ρίζες κομμένες καί ξεριζωμένες άπό φοβερές 
σκοτεινές δυνάμεις. Δέν έχετε ίδεΐ έκκλησάκι, μέ τδν 
πέτρινο σταυρό του σπασμένο καί πληγωμένο, μέ τήν 
άγια πόρτα του φιμωμένη μέ καγκελόφραγμα, έκκλη
σάκι αλυσοδεμένο γύρω - γύρω μέ τάφρους όχυροΰ, μέ 
τα πλευρά του τρυπημένα σάν τα πλευρά τοΰ Κυρίου, 
γιά να γίνουν τσιμεντένιες πολεμίστρες. Δέν έχετε ίδεΐ 
τό σπαραχτικό αυτό έκκλησάκι, μέ τόν άδυτο ιερό χώρο 
του, δπου τα άγια των άγιων, χτισμένο μέ σκληρό όγκο 
μπετόν καί καμωμένο άγριο γερμανικό πολυβολείο.

Δέν τδχετε Ιδεΐ. . .  Λέω πώς δέν τδχετε ίδεΐ, γιατί 
έγώ πού τό είδα αύτές τις ήμέρες, δέν πίστευα τά μάτια 
μου, νόμισα πώς είδα μπροστά μου μιά ζωή, πώς είδα 
τήν ίδια τή ζωή, να σπαράζει Ακόμα στά χέρια τοΰ 
Κακοΰ.

Είναι τό έκκλησάκι τής 'Αγίας Μαρίνας, μπροστά 
σέ μιά ζωγραφιστή άκρογιαλιά τής ’Αττικής. 'Όταν 
φτάσετε έκεΐ, συναντάτε ένα άσπρο κατακαίνουργο έκ
κλησάκι, χτισμένο Ακριβώς πάνω στό Ακρογιάλι, 
έξαιρετικά περιποιημένο, μέ καμάρες γύρω, μ ΐ ώ- 
ραίες σιδεριές στήν πόρτα, πόρτα πού δέν είναι

σφαλισμένη, άλλά φιλόξενα άνοιχτή καί πρόσχαρη. 
Μπαίνετε μέσα νά προσκυνήσετε καί δέν ξέρετε τί νά 
πρωτοθαυμάσετε: τήν πάστρα, τήν καινουργάδα, τά ω
ραία σεμνά εικονίσματα, τό σχετικά πολυτελές έσωτερι- 
κό,— ή τή γαλάζια μαγεία τών κυμάτων, πού φαίνον
ται μέσα άπό τά τζαμωτά, νά σπάζουν άφρισμένα Ακρι- 
βώς πάνω στόν αύλόγυρο τής έκκλησούλας.

Γιά μιά στιγμή σκέπτεσθε πώς κάποια υπερκόσμια 
δύναμη έχτισε τό θαυμάσιο αύτό έκκλησάκι σ’ έκείνη 
έκεΐ τήν έρημιά, δπου δέ βλέπετε ψυχή νά σαλεύει. Κ ι’ 
άν τδκαμαν άνθρωποι, μέ πόση στοργή, μέ πόσο ένθευ- 
σιασμό πρέπει νά τδχτισαν, καί πόση λαχτάρα τής ψυ
χής τους πρέπει νά ξόδεψαν στό χτίσιμό του. ·

Βγαίνετε έξω, θαυμάζετε άκόμα μιά φορά τήν 
κομψή Αρχιτεκτονική του, κοιτάζετε γύρω τό θαυμάσιο 
τοπίο— καί τότε, ξαφνικά, πέφτει τό μάτι σας έκεΐ 
πάνω, στη ράχη τοΰ λόφου, σ’ ένα έρειπωμένο έκκλη
σάκι, πού τό τριγυρίζουν θεριεμένα χορτάρια. Πάμε ώς 
έκεΐ πάνω, νά ίδσΰμε κΓ έκεΐνο τό παλιό έκκλησάκι, 
τό παραπονεμένο. . .

Καί τότε, φτάνοντας, έκεΐ, βλέπετε τό νεκρό, τό 
πεθαμένο, τό σφαγμένο έκκλησάκι. Γιατί είναι Αληθι
νά κάτι πού πήγαν νά τό σκοτώσουν, νά τό σφάξουν, 
αύτό τό γλυκό έκκλησάκι, πού τούχουν κόψει τό σταυ
ρό, τούχουν φράξει τήν πόρτα μέ κάγκελα, τδχουν χτί
σει μέ όγκους άπό μπετά καί, φριχτό νά τό πεις, έχουν 
κάμει τό άγιό του βήμα μιά στενόμακρη πολεμίστρα, 
ένω γύρω γύρω ένα βαθύ χαντάκι τό ζώνει, σά νά θέλει 
νά τό Απομονώσει άπό τόν κόσμο.

Μιά παράξενη ιδέα σέ κυριεύει μπροστά σ’ αύτό 
τό θέαμα: δτι μέσα στό τραγικό αύτό πτώμα τοΰ πα
λιού ξωκκλησιοΰ, ύπάρχει άκόμα μιά δύναμη: κάτι φτε- 
ρουγάει πάντα έκεΐ μέσα, Αδιόρατο, άλλά σταθερό καί 
δυνατό, κάτι πού σέ μαγνητίζει καί σέ κρατεί άκίνητο. 
Είναι ή ψυχή τής σκοτωμένης έκκλησίας, πού έχει μείνει 
άκόμη έκεΐ καί κατοικεί γιά πάντα πάνω στις πέτρες 
καί ατούς τοίχους καί στήν πληγωμένη ρίζα τού σταυ- 
ροΰ καί στό ματωμένο άγιο της βήμα.

Είναι έπειδή τή σκότωσαν τή φτωχή έκκλησού- 
λα, γιαυτό ή ψυχή της δέν έφυγε άπό κεί, άλλά έμεινε 
φυλακισμένη έκεΐ, στον τόπο οπού έγινε δ Αλλόκοτος 
φόνος. Ένώ, έάν τό έκκλησάκι είχε γκρεμιστεί σιγά - 
σιγά μέ τόν καιρό κΓ είχε σβήσει ήρεμα στήν έγκατά- 
λειψή του, γνωρίζοντας έτσι ένα θάνατο ειρηνικό, ή ψυ
χή του θά είχε φτερουγίσει κΓ αύτή ήρεμη κΓ άνάερη 
μαζί μέ τις πεταλούδες τής άνοιξης, καί τά έρείπιά του 
θ’ Αναπαύονταν ειρηνικά Ανάμεσα στά χορτάρια καί στις 
παπαρούνες. . .

Μπροστά στη φοβερή τούτη πράξη τοΰ Κάϊν, μπο
ρεί κανείς νά μείνει ώρες μαγνητισμένος, ν’ άκούει τή 
σοβαρή ψυχή τοΰ πεθαμένου έξωκκλησιοΰ νά στενάζει 
μαζί μέ τόν άνεμο, ή νά σιωπά σέ μιά βαθειά καί τρο
μαχτική σιωπή —  τήν Απειλητική σιωπή, πού προμηνά 
τή θεία Δ ίκη.

Μά τό βλέμμα γυρίζει άθελα πίσω, έκεΐ κάτω στό 
γλυκό άκρογιάλι μέ τό γαλάζιο κΰμα, δπου τό χέρι τής 
πίστης, Αδάμαστο καί δημιουργικό, έχτισε τό κανούρ- 
γιο έκκλησάκι, τήν καινούργια 'Αγία Μαρίνα, κάτα
σπρη καί πανέμορφη μπροστά στή γαλάζια θάλασσα. Τ ! 
ώραία, τί λευκή, τ ί καθάρια Απάντηση, στό σκληρό, τό 
Ατσαλένιο καί πρωτάκουστο έκεΐνο έγκλημα: τό φόνο 
μιάς έκκλησίας.
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ΕΠΙΔΕΙΞΙΟΜΑΝΙΑ Η ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΣΜΟΣ (EXHIBITIONISM)

ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΑΙ 
Ή  ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 

ΤΟΥ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΕΝΣΤΙΚΤΟΥ

Ι Ω A N N O Y  ΣΤΑΘΑΡΑ 
Ά  σ τ υ ν. A / ν τ ο ϋ Β'

(Συνέχεια έκ τοϋ τεύχους 458)

Έπιδειξιομανία ή ’Επιδει
κτισμός (Exhibitionism).

Κατά την γενετήσιον τούτην δια
στροφήν, δ πάσχων αισθάνεται άκα- 
τανίκητον τήν τάσιν είς τδ νά έκθε
τη ή έπιδεικνύη τά γεννητικά του 
όργανα είς άτομα του άντιθέτου φύ
λου. Ή έκθεσις τών γεννητικών όργά- 
νων έπί σκοπψ σεξουαλικής ίκανο- 
ποιήσεως δηλοϊ, ώς έπί τδ πλειστον, 
τήν παθολογικήν έπίδειξιν τού έγώ. 
Ή παρέκκλισις αύτη τού σεξουαλι
κού ένστικτου φαίνεται κυριαρχούσα 
μάλλον μεταξύ τών άρρένιον. Τά γεν
νητικά δργανα εύρίσκονται έν στύσει 
συνήθως.

'Ο καθηγητής τής ’Ιατροδικαστι
κής καί Τοξικολογίας Γεωργιάδης 
αναφέρει είς τήν ’Ιατροδικαστικήν 
του (Τόμος Β ' ,  σελίς 1 6 6 ), δτι δ 
Laseque είναι δ πρώτος, δστις περι
έγραψε τήν διαστροφήν τής έπιδειξι- 
μανίας, συνοψιζομένης ώς ακολού
θως:

«Έπίδειξις γυμνών γεννητικών 
μορίων, έξ άποστάσεως άνευ ασελγών 
χειρονομιών, άνευ τής άποπείρας πρδς 
στενωτέραν συγχρώτισιν, ούδεμία δέ 
άλλη έπίψογος, πράξις πλήν τής μο
νοτόνου ταύτης έκδηλώσεως». Καρα- 
δοκών δ έπιδειξιμανής τήν έμφάνισιν 
γυναικδς είς έρημον τινά γωνίαν δ- 
δού, ή ίστάμενος έσωθεν τού παραθύ- 
οου γειτονικής οικίας, είς δ προβάλ
λεται γυναικεία τίς μορφή, σπεύδει 
έν άληθώς φρενοπαθεΐ ένορμήσει νά 
άποκαλύψη τά γεννητικά αυτού μό
ρια, εύρίσκων, ώς φαίνεται, μυστικο
παθή ήδονισμδν καί μόνον είς τήν 
έπαφήν τού βλέμματος τού αύτόπτου 
θήλεος. «Ά λλ ’ ή αισχρά αύτού έπί- 
δειξις δεν περιορίζεται πάντοτε είς 
μόνην τήν πλατωνικήν ταύτην έκδή- 
λωσιν, αλλά συνοδεύεται ένίοτε καί 
μετ’ αισχρολογιών καί δή πλήρους 
αόνανισμοΰ ύπδ τάς όψεις τής άκου- 
σίας έκείνης μάρτυρος, άν μή προ- 
λάβη νά τραπή είς φυγήν. .

Ό  έπιδειξιμανής, ήτοι δ έκθέτων 
τά γεννητικά αυτού δργανα είς πρό
σωπα τού άντιθέτου φύλου, ώς καί δ 
ήδανοβλεψίας, κατά τήν σύγχρονον

ψυχιατρικήν έπιστήμην, παρουσιάζε
ται συνήθως ώς άτομον άνεπαρκές, 
κυριαρχούμενον ύπδ αισθήματος άνα- 
σφαλείας καί έχον άποτύχει νά προσ- 
αρμοσθή είς τήν δμαλήν σεξουαλικήν 
έτερόφυλον διευθέτησιν τού ένήλικος. 
Ώς καί μέ τδν ήδονοβλεψίαν συμβαί
νει, δ έπιδειξομανής παρουσιάζει δλι- 
γωτέρας πιθανότητας νά άποβή μία 
σοβαρά κοινωνική άπειλή. Είναι καί 
παραμένει μιά άπλή ένόχλησις διά 
τήν Κοινωνίαν, διότι καί έάν άκόμη 
οδτος ένεθαρρύνετο, άμφισβητείται 
έάν θά ήδύνατο νά πραγματοποιήση 
προσεγγίσεις έτέρας μορφής μέ τά 
«θύματά του».

Μέ τδν έπιδειξιμανή στενώς, σχε
τίζεται καί τδ άτομον έκεΐνο, δπερ ά- 
ρέσκεται είς τήν πραγματοποίησιν δ- 
χληρών καί αισχρών τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων μετ’ άγνώστων, ή είς 
τήν άποστολήν μέσω Ταχυδρομείου, 
ή άλλως πως, έπιστολών λάγνων, 
προσβλητικού ή βωμολοχικοΰ περιε
χομένου, ή τέλος τήν άποστολήν ά- 
σέμνων εικόνων ή φωτογραφιών.

Συχνάκις δ πάσχων έξ έπιδεικτι- 
σμού ιφαίνεται άποσκοπών είς τήν
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πρόκλησιν απλώς έκπλήξεως ή μόνον 
δημιουργίας φόβου εις τόν παρατη
ρητήν. Ενδεχομένως να Αποτελή 
τούτο μίαν μέθοδον έπιδείξεως έχθρό- 
τητος πρός τό άντίθετον φύλον. Έπι- 
δειξιμανείς 'ροπαί καί τάσεις συνδέ
ονται στενώς μέ τήν σκοποφιλίαν. 
(Ό  Freud έθεώρησε τάς δύο ταύτας 

έκδηλώσεις ώς ζεύγος ένός ένστικτώ- 
δους φαινομένου). Έπιδεικτικαί τι- 
νές παρορμήσεις έγειρόμεναι γενικώς 
είς τα μικρά παιδία κατά τήν διάρ
κειαν τού φαλλικοΰ σταδίου τής Ανα- 
πτύξεως καταπνίγονται έν συνεχεία. 
Μεταρσιώσεις τού είδους είς τήν με- 
τέπειτα ζωήν περικλείουν διαφόρους 
τρόπους έξιδανικεύσεως, «έπιδείξεως» 
ή προσελκύσεως, της προσοχής. (Π.χ. 
δδήγησις ένός έρυθροΰ αυτοκινήτου 
σπόρ, άγόρευσις πρός έπίδειξιν 'ρη
τορικού ταλέντου, χωρίς νά ύφίσταται 
πρός τούτο λόγος ή πρόκλησις).

Λέγεται, ένίοτε, δτι γυναίκες έπι- 
δειξιμανεΐς δεν υπάρχουν. Ή άπο- 
ψις αυτή δέν φαίνεται Ανταποκρινο- 
μένη πλήρως πρός τήν Αλήθειαν, μο
λονότι γυναίκες σπανίως συλλαμβά- 
νονται διά συμπεριφοράν έπιδειξιμα- 
νή. Υπάρχουν γυναίκες, αΐτινες έν- 
συνειδήτως ή Ασυνειδήτως συνειθί- 
ζουν νά έκδύωνται πλησίον τών πα
ραθύρων μέσφ τών όποιων εύχερώς 
δύνανται νά καταστούν άντικεΐμενον 
παρατηρήσεως. Ένίοτε δέν δύναται 
νά θεωρηθή έπιδεικτισμός, άλλ’ δφεί- 
λεται είς τήν άδιαφορίαν ή τήν ιδέαν 
δτι δέν παρέχεται δυνατότης νά φα
νούν, γίνεται δηλαδή οόχί έκ προθέ- 
σεως, άλλά έξ Αμελείας. ("Αν δέν 
θέλουν νά φανούν σύρουν τάς κουρ
τίνας, είς άλλας όμως περιπτώσεις 
γίνεται έκ πραθέσεως) . Γυναίκες τι- 
νές, άλλ’ ούχί δλαι, έχουν διαγνω- 
αθή ίατρικώς ώς πνευματικώς καθυ- 
στερημέναι ή ώς έχουσαι άντικοινω- 
νικάς ή ύστερικάς προσωπικότητας. 
'Ο Lalanne άαφέρει δύο περιπτώσεις 
γυναικών, αΐτινες έπεδείκνυον τά δ- 
πίσθια αυτών πρός άπόδειξιν, δτι έ- 
βιάσθησαν.

Ή πλέον ικανοποιητική έκ τών δε
δομένων έξηγήσεων τού έκθετισμοΰ 
τών γυναικών είναι, δτι ή Κοινωνία 
μας προσφέρει μεγαλυτέραν ευκαι
ρίαν διά στόχον άπηγορευμένης έτίΐ- 
δεικτικής συμπεριφοράς είς τάς γυ
ναίκας (π.χ. τό φέρειν άποκαλυπτι- 
κά ένδύματα —  μίνι —  μίνι φού
στα, υπερβολική άπογύμνωσις τού 
σώματος κατά τάς χορευτικάς συγ

κεντρώσεις, μαγιό είς τάς θαλασ- 
σίας άκτάς «πλάζ») Ή τάσις αΰτη 
δέον νά μή θεωρήται ώς βιαία έκδή- 
λωσις (ξέσπασμα) μιάς μακροχρονί
ου καταπιέσεως, άλλά δυνατόν νά ό- 
φείλεται καί είς πλέον έπιπολής αί
τια.

Ή έπιδειξιμανία, ώς έλέχθη, ά- 
ναφορικώς πρός τάς γυναίκας, άνευ- 
ρίσκεται ού μόνον ώς περιεχόμενον 
γενετησίου άνωμαλίας, άλλ’ Απαντά
ται γενικώς καί ώς σύμπτωμα είς 
διαφόρους ψυχικάς παθήσεις, π.χ. τήν 
μανίαν, τήν προϊούσαν γενικήν παρά- 
λυσιν, τήν γεροντικήν άνοιαν. Με
ταξύ τών παραδειγμάτων του, αναφέ
ρει δ Lalanne καί τήν περίπτωσιν Α
τόμου,. όπερ έπεδείκνυε τούς δρχεις 
του, ίσχυριζόμενον, δτι ήααν έκ χρυ
σού. Ή πράξις αΰτη είναι ένδεικτι- 
κή άνοίας.

Μέ τήν έπιδειξιμανίαν δέον νά μή 
συγχέεται ή κατάστασις Ανθρώπου, ή- 
λικιωμένου συνήθως καί παν άλλο ή 
Ασελγούς διαθέσεως, δστις πάσχων, 
φέρ’ είπεϊν, έξ άνωμαλίας τίνος ή 
παθήσεως τών ούροφόρων δδών (στε
νώματα ουρήθρας, υπερτροφία κλπ.) , 
κωλυούσης τήν έλευθέραν έκροήν τών 
ούρων, χρονοτριβεί ύπέρ τό δέον είς 
γωνίαν τινά τής δδοΰ ή είς δημόσιον 
ούρητήριον καί συγχρόνως προσπα
θεί, ίσως, διά κινήσεων τής χει- 
ρδς νά διευκολύνη τήν καθυστε
ρούσαν οΰρησιν. Ό  Γεωργιάδης 
Αναφέρει καί έτέραν περίπτωσιν άλ
λου Ατυχούς, δστις πάσχων έξ Ακρα- 
τείας ούρων, δσάκις έκάθητο είς δη
μόσιον τι μέρος έξήγεν έξω τής πε- 
ρισκελίδος τήν βάλανον ϊνα άνακου- 
φίζηται, Αποφεύγων τό κατάβρεγμα 
τών ένδυμάτων του.

Ό  έπιδειξιμανής, έφ’ δσον δέν εί
ναι ψυχικώς νοσών, έχει τδ συναίσθη- 
υα τής ευθύνης έπί τή πράξει του καί 
έμπίπτει είς τήν άρπάγην τού Ποι
νικού νόμου.

Παρ’ ήμΐν, δ έκθέτων τά γεννητι- 
κά του όργανα έπί σκοπψ, τιμωρείται 
ώς βαναύσως προσβάλλων τήν αιδώ 
τού πρός δν έπιδεικνύονται, διά φυ
λακής μέχρι 6 μηνών ή διά χρηματι
κής ποινής, συμφώνως, τψ άρθρψ 
353 τού Π.Κ. «Ποόκλησις σκανδάλου 
δΓ Ασέμνων πράξεων».

Ή ’Αστυνομία Αντιμετωπίζει πλει- 
στάκις περιπτώσεις έπιδειξιμανών. Ί - 
δαιτέρως σημειούνται σχετικαί παρα
βάσεις έν Αλσυλλίοις, ή άπομεμονω- 
μένοις τόποις, έντός έργοστασίων, ή

σχολείων, ένθα διέρχονται έργάτριαι 
ή μαθήτριαι, έν έρημικοίς δρόμοις καί 
Αλλαχού. Οί πάσχοντες, ώς προελέ- 
χθη, ήδονίζονται μέ τήν ιδέαν δτι οί 
Ακούσιοι θεαταί ήδονίζονται έπίσης 
έπί τή θέα. Συνήθως αυνανίζονται.

Έν τψ Ζαππείψ κήπψ παρουσιά
ζεται μεγαλυτέρα έξαρσις αυτού τού 
είδους τής διαστροφής διό καί πολ- 
λάκις ύπό τής οικείας ’Αστυνομικής 
Αρχής έχουν βεβαιωθή παραβάσεις 

πρακλήσεως σκανδάλων δι- Ασέμνων 
πράξεων, καθ’ δσον οί πάσχοντες έκ 
τής νόσου κάθηνται έπί πάγκων καί 
έπιδεικνύουν τά γεννητικά των δργα- 
να είς είσερχομένας έν τψ κήπψ διά 
περίπατον γυναίκας συνοδευούσας Α
νήλικα ή μόνας.

Διά τούς Ανικάνους πρός καταλο
γισμόν πάσχοντας Αρμόδια είναι τά 
θεραπευτικά ιδρύματα.

Ό  έπιδειξιμανής είναι άτομον έ- 
πηρμένον, είναι έγωΐστής μέ ύπερο
πτικήν τάσιν. Ή ΐασίς του δύναται νά 
έπιτευχθή διά τής καταστολής τού 
«έγώ» του. "Απαξ καί δ ιατρός έπι- 
τύχη, πάση θυσία, νά έμφυτεύση είς 
τόν νοΰν του τήν αϊσθησιν τού γελοί
ου καί τής αίδοΰς, δσον Αφορά τάς 
πράξεις του, έχει έπιτελέσει τό πρώ
τον βήμα πρός Ανάνηψιν τού πάσχον- 
τος έπιδειξ(μανούς. Είς τόν τύπον 
τούτον μία φυσική έξέτασις μέ τήν 
δλως τυχαίαν παρατήρησιν, δτι δ Α
σθενής δέν είναι Ασυνήθης κατά τήν 
σωματικήν διάπλασιν,. Αλλά μάλλον 
Ακριβώς δ μέσος δρος, θά έξυπηρε- 
τήση ώς Αρχή είς τδ «ξεφούσκωμα» 
τού έγώ του. Έν τή περιπτώσει ταύ- 
τη, μία έξήγησις θά έδει νά έδίδετο 
περί τού πώς τό θήλυ Αντιδρά είς τήν 
έκθεσιν τών γεννητικών οργάνων τού 
άρρενος. Θά έδει νά έπληροφορεΐτο, 
δτι ή έπιδεικτική τών σεξουαλικών 
του όργάνων συμπεριφορά προκαλεΐ 
ένα αίσθημα Αηδίας, φόβου καί απο
στροφής, είς τό θήλυ, δπερ ουδόλως 
γοητεύεται, ούδ’ Ακόμη κατ' έλάχι- 
στον ένδιαφέρεται. Απεναντίας έκ- 
λαμβάνει τούτον ώς «τρελλόν» καί ώς 
'ρυπαρώς διεστραμμένον άτομον καί 
θά έδει κατ’ αυτό νά συλληφθή καί 
νά Αποσταλή είς τάς φυλακάς ή είς 
θεραπευτικόν άσυλον. Ό  ιατρός δέον 
τελικώς νά τόν διαβεβαιώση, δτι γνω
ρίζει καλώς, δτι δπιοσδήποτε δέν έπι- 
θυμεί νά ύπαχθή είς αυτήν τήν κα
τηγορίαν. . .

Καί διερωτάται, κατόπιν τών ώς 
άνω, δ Ασθενής πόσαι έκ τών γυναι-
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κών εις ας έχει έπιδείξει τά γεννη- 
τικά του όργανα έπέδειξαν ένδιαφέ- 
ρον διά τήν πράξιν του, ή τον προσ- 
ήγγισαν και έξέφρασαν τήν έπιθυ- 
μίαν νά έξέλθουν μετ’ αύτοΰ, ή έστω 
τοΰ ύπεσχέθησαν τήν πραγματοποίη
σή μιας συναντήσεως. Δέον νά λη- 
φθή ύπ' δψιν, δτι τό έγώ εις τούς 
συνεσταλμένους ένδοστρεφεΐς έστιδειξι- 
μανεϊς, οϊτινες αυνανίζονται, μετατο
πίζεται συχνάκις εις αίσθημα ύπερο
πτικόν. Διαπραγματευόμενοι μέ τοιού- 
τους τύπους συναντώμεν μίαν λανθά- 
νουσαν κατάστασιν δυναμικήν, ήτις 
μέλλει νά παρουσίαση τον μελλοντι
κόν βιαστήν ή σαδιστήν. Έάν δέν 
χαλιναγωγηθή εις τάς πράξεις του 
καί εις τάς έ% συνήθειας έξασκήσεις 
του δυνατόν νά άποβή θρασύτερος καί 
έπιθετικώτερος. Ό  μέχρι χθες θεω
ρούμενος άπλώς ως «βάσανον τής 
γειτονιάς» ίσως έξελιχθή αυριον είς 
ένα, τή άληθεία, πρόβλημα σοβαρόν. 
Δυνατόν νά έξιχθή μέχρι τοΰ σημείου, 
ώστε νά έξακοντίζη άπειλάς καί νά 
έκστομίζη 'ρύπους βωμολοχιών. Τό 
θέαμα τούτο τής έπιθέσεως συνιστά 
στοιχείον σαδισμοΰ, συναντώμενον 
είς τόν τύπον τοΰ σεξουαλικώς ψυχο
παθούς. Έάν μετά τάς έκδηλώσεις 
αύτάς δέν έπιτευχθή χαλιναγώγησίς 
του, δυνατόν νά άποτολμήση έπίθεσιν, 
κατά τοΰ θύματός του, διαπράττων 
κατ’ αύτοΰ παντός άσελγοΰς είδους 
έγκληματικήν προσβολήν.

Πέραν τής ώς άνω άναπτυχθείσης 
διαστροφής τοΰ έκθετισμοΰ, ύπάρχει 
καί έτέρα μορφή έπιδειξιμανίας, καθ’ 
ήν ό πάσχων έπιθυμεΐ νά Ικτελέση 
τήν σεξουαλικήν πράξιν μέ διαφόρους 
σεξουαλικούς συντρόφους ή έπί πα
ρουσία διαφόρων προσώπων. Καί ύ- 
πάρχουν πράγματι πολλά άτομα, άτι- 
να πρός έπίτασιν τής γενετησίου 
όρμής, άσκοΰν τάς γενετησίους πρά
ξεις τριαδικώς, δηλαδή ταυτοχρό
νους είς άνήρ μετά δύο γυναικών ή 
μία γυνή μετά δύο άνδρών. (Trioli- 
sm ) . Έ πί τής Ιδιαιτέρας ταύτης μορ
φής έπιδειξιμανίας παραθέτομεν μίαν 
περίπτωσιν, είλημμένην καί αύθις έκ 
τών άνεξαντλήτων τοΰ ’Αμερικανού 
ψυχιάτρου Joseph Paul de River, τοΰ 
συγγραφέως τοΰ «The Sexual Crimi
nal».

Πρόκειται περί τής πλέον κτηνώ
δους περιπτώσεως μέ ήρωα τόν πλέ
ον μισητόν τύπον άλγολαγνικοΰ φο- 
νέως. Έδολοφόνησε τρεις κορασίδας 
ήλικίας 7, 9 καί 11 Ιτών. Διά τάς

πράξεις έδικάσθη, κατεδικάσθη δι’ 
ιδιαζόντως απεχθή ανθρωποκτονίαν 
καί έξετελέσθη, άγων τό 32ον έτος 
τής ήλικίας του. Ή ψυχοβιολογική 
του έξέτασις άπέδειξεν, δτι έτύγχανε 
σαδιστής παιδόφιλος, βιαστής, σοδομί
της, αιδοιολείκτης, έπιδειξιμανής, φε- 
τιχιστής καί νεκρόφιλος. Ή σε
ξουαλική του ζωή ήρχισεν άπό τοΰ 
11ου ή 12 έτους τής ήλικίας του διά 
τής πράξεως τοΰ αυνανισμού. Μετά 
μακράν χρονικήν περίοδον, έπαυσεν, 
εξακολουθούν τήν έμπειρίαν τοΰ αυνα
νισμού, έπειδή είχεν άκούσει δτι θά 
τόν καθίστα «τρελλόν». 18ετής περί
που είχε τήν πρώτην σεξουαλικήν έ- 
παφήν μετά 12έτιδος κορασίδος. Πάν
τοτε τό ενδιαφέρον του εϊλκυον κορα
σίδες τής εφηβικής καί ουδέποτε με- 
γαλυτέρας ήλικίας γυναίκες ή όμο- 
φιλοφυλικαί σχέσεις μετ’ άνδρών ή 
άκόμη έφήβων νέων. Είς πολυάριθμα 
είδη σεξουαλικών πράξεων διεστραμ
μένης φύσεως ένετρύφησε μετά τόν 
γάμον του.

Ή έξήγησις ώς πρός τήν δολοφο
νίαν τών τριών ώς άνω ανηλίκων θη- 
λέων είναι ή άκόλουθος:

Τόν διακατείχε πάντοτε ή έμμο
νος ιδέα νά δοκιμάση τήν πράξιν τής 
συνουσίας μέ κάτι σπάνιον καί νεώ- 
τερον άπό δ,τι είχε συνηθίση. Ό  φό
βος, δμως, δτι θά προσέκρουεν είς τήν 
άντίδρασίν των τόν δδήγησεν είς τήν 
σκέψιν νά τά άπολαύση άφοΰ προη
γουμένως θά τά έδολοφόνει. Έ να 
μήνα πρό τής δολοφονίας τών τριών 
κοριτσιών έπεσκέφθη μίαν στενήν 
κοιλάδα τήν όποιαν έκρινεν ώς τήν 
πλέον κατάλληλον ϊνα έκείσε όδηγή- 
ση μέ δόλον καί άκολούθως τά δολο- 
φονήση. Ή ιδέα δτι θά έφόνευε τούς 
τρεις νεαρούς σεξουαλικούς του συν- 
τρόφουί; ουδέ έπί μίαν στιγμήν κατέ- 
λιπε τόν νοΰν του. Έχαίρετο διότι θά 
ύπέφερον (μαζοχικόν στοιχείον) .Τ ή ν  
προηγουμένην τοΰ εγκλήματος, μετά 
τήν δριστικήν του άπόφασιν, μετέβη 
καί αύθις είς τήν κοιλάδα καί άφήκε 
κατά τά σχέδιά του έκεΐ σπάγγον καί 
λοιπά χρειώδη διά τόν στραγγαλι
σμόν των.

Τήν ήμέραν τοΰ έγκλήματος παρέ
συρε τάς τρεις κορασίδας είς τήν κοι
λάδα, υποσχόμενος είς αύτάς δτι θά 
έπεδείκνυεν μερικούς κονίκλους, ζών- 
τας έντός τής κοιλάδος. Άφοΰ ώδή- 
γησε τάς νεανίδας έκεΐ έφόνευσε τά 
θύματά του διά Θέσεως έπί τοΰ λαι
μού των έκ τών όπισθεν, σπάγ-

γου στραγγαλίζων αυτά. Ή δολοφο
νία δέν ύπήρξεν δμαδική. Κεχωρι- 
σμένως έστραγγάλιζε τό έν θΰμα, 
ένφ τά έτερα άνέμενον όπισθεν θά
μνων ίνα τοίς έπιδειχθή τό θέαμα τών 
κουνελιών. Μία έκ τών κορασίδων 
μεταμεληθεϊσα διεμαρτυρήθη καί δέν 
ήθέλησε νά ίδη τά κουνέλια, τοσαύ- 
τη δμως ύπήρξεν ή σεξουαλική διε- 
ρέθισις τοΰ σαδιστικοΰ παιδοφίλου, 
ώστε δέν έδωσε προσοχήν είς τάς δια
μαρτυρίας της. "Εκαστον φόνον ήκο- 
λούθει άλγολαγνικόν πάθος. Ή Ιδέα 
τοΰ πόνου ούδόλως τόν ήνώχλει, ά- 
πεναντίας δέ ήδονίζετο μέ τό νά ξε- 
σχίζη τήν σάρκα. Μετά τήν δολοφονι
κήν έπίθεσιν, έπεθεώρησε τά θύματά 
του καί ώμίλησεν είς ένα ένα έξ αύ- 
τών άλλά δέν έτυχεν άπαντήσεως 
(τύψεις συνειδήσεως μαζοχιστών). 
"Εσυρε τάς περισκελίδας τών θυμά
των του καί άκολούθως τήν ίδικήν 
του. Έτοποθέτησεν έν συνεχεία 
τά υποδήματα τών θυμάτων είς 
μίαν σειράν (έπιδείξιμανία) καί 
μαζοχική λύπ η). Διά τής θέσεως 
τών υποδημάτων είς μίαν σειράν 
άπεσκόπει νά δημιουργήση τήν 
σκέψιν είς έκεϊνον όστις θά τά άνεύ- 
ρισκεν δτι τά παιδιά ήσαν «τακτικά» 
μέχρι τέλους, (σύμπλεγμα θεαματι- 
κότητος). Γονυπετών πρός τών θυμά
των του προσευχήθη: «Ό  Θεός νά
σώση τήν ψυχήν μου καί τήν ψυχήν 
τών παιδιών καί νά μέ συγχώρηση 
γιά δ,τι έκανα». ’Ακολούθως ήναψε 
πυράν, άφοΰ συνεκέντρωσε ξηρά 
χόρτα, καί είς τήν όποιαν πυράν έρ- 
ριψε τό μανδήλιον, τό όποιον έχρησι-' 
μοποίησε. Μετά ταΰτα έφυγε βεβια
σμένους διά τήν οικίαν του (αίσθημα 
δραπετεύσεως) . Κατά τόν φόνον ή- 
σθάνετο παντοδύναμος θεωρών τά Θύ
ματά του σκλάβους του (σαδιστικόν 
σύμπλεγμα) . Τό έσπέρας έδείπνησε 
πλουσιοπαρόχως καί έκοιμήθη άτάρα- 
χος. Τήν έπομένην τής δολοφονίας 
έσπέραν έπιεν οίνον καί συνουσιά θη 
μετά τής συζύγου του. Άνεγίγνωσκε 
τήν σχετικήν είδησεογραφίαν έπί τοΰ 
τύπου καί έθεώρησε έαυτόν εύφυέστα- 
τον (σύμπλεγμα θεαματικότητος)

Διά τήν έκτέλεσιν τής συνουσίας 
μετά τών τριών κορασίδων έξήγησεν, 
δτι είχε προπαρασκευασθή διά τρεις, 
διότι τρεις έπεθύμει, θά ήδύνατο δ
μως νά προστεθή καί τετάρτη είς τήν 
συντροφιάν τών θυμάτων του (Trio- 
lism. Μορφή έπιδειξιμανίας) .

(Συνεχίζεται)
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ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Α. ΤΑΓΑΡΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Α .  Ή  τεχνολογική 
φρενΐτις Εδημισσύργησε σύγχυσιν 
φρονών είς τόν σύγχρονον άνθρωπον, δ 
όποιος δεν είναι δυνατόν πλέον, ώς Εκ 
τούτου, νά έλέγξγ] τδν καταρράκτην 
τών τεχνολογικών κατασκευασμάτων 
του. Ή σύγχυσις είς τούς λαούς χει
ροτερεύει Από τό δτι άποκρύπτονται 
ή παραποιούνται οί πραγματικοί σκο
ποί παραγωγής καί χρησιμοποιήσεως 
τών τεχνολογικών προϊόντων, τών 
σχετικών ούχί μέ τάς διευκολύνσεις 
τής Ανθρώπινης διαβιώσεως, άλλα μέ 
μεγαλεπηβόλους Επιτεύξεις καταστρο
φικής ισχύος. Διατυμπανίζουν αί Τ -  
περδυνάμεις Δτι δ σκοπός τών διαστη
μικών προγραμμάτων είναι ή Εξε- 
ρεύνησις τού Διαστήματος δι’ ειρη
νικούς σκοπούς. Όπισθεν δμως τού
του καλύπτεται ή Εθνική άσφάλεια, 
έρμηνευομένη ούχί ώς απλή άμυνα, 
άλλ’ ώς Επιθετική κατάκτησις πρός 
Εξουδετέρωσιν τού άντιπάλου.

Ή σύντροφος τής Γής Σελήνη δύ- 
ναται νά μεταβληθή είς Εν πυρηνικόν 
όπλοστάσιον, Ικ τού όποιου θά είναι 
ευχερές νά προαβληθή άφανιστικώς 
πάς στόχος έπί τής Επιφάνειας τού 
πλανήτου μας.

Ή πυρηνοβόμβα μετά τού φορέως 
της πυραύλου Αποτελούν Εν Απόλυτον 
δπλον όλέθρου .Ή δυάς αΰτη δύναται 
νά μεταβληθή είς κυρίαρχον τής βιό
σφαιρας, έκτοξευομένη Ασφαλώς έκ 
τής Σελήνης καί Επικινδύνως έξ Ε
ξεδρών τού Διαστήματος.

Σύντροφος τού πυρηνοπυραύλου εί
ναι δ πολεμικός πυρηνοβομβοφόρος 
δορυφόρος καί δή δ πλέον τρομακτι
κός τοιοΰτσς, λόγψ τού άπροσβλήτου

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  
ΚΑΙ  ΠΟΛΕΜΟΣ

Ή πυρηνοβόμβα μετά τοΰ φορέως της πυραύλου άποτελοΰν 
εν άπόλυτον όπλον όλέθρου. Ή δυάς αΰτη δύναται νά 
μεταβληθή εις κυρίαρχον τής βιόσφαιρας, έκτοξευομένη ά
σφαλώς έκ τής Σελήνης και έπικινδύνως έξ έξεδρών τοΰ

Διαστήματος.

του, Ενεκα μεταβαλλόμενης τροχιάς. 
Τούτον Εξυπηρετούν πλεΐστοι άλλοι 
τεχνητοί δορυφόροι, ώς οί κατασκο
πευτικοί, οί Επικοινωνιακοί, οί μετε
ωρολογικοί, οί άνιχνευτικοί, οί γεω- 
δαιτικοί, οί παραπλανητικοί κλπ. Οί 
σπουδαιότεροι Εκ τών υπηρετών δορυ
φόρων είναι οί κατασκοπευτικοί, οί 
όποιοι δύνανται άπό δυσθεώρητα ύψη 
καί όπισθεν μεγάλου πάχους νεφών 
νά Αναγιγνώσκουν Ανοικτόν βιβλίον.

Πέραν τών Ανωτέρω, πολλά άλλα 
Απίθανα όπλα προμηθεύει προθύμως 
ή παντοδύναμος τεχνολογία είς τό ά- 
κόρεστσν πολεμικόν όπλοστάσιον. Κα
τωτέρω θά Επιχειρήσωμεν μίαν βρα- 
χείαν θεώρησιν τών Αντιστοίχων προ
όδων:

—  ΙΙΓΡΑΓΛΟΠΓΡΗΝΙΚΟΝ ΣΥ
ΣΤΗΜΑ.— Π ΓΡΑΓΑΟΙ. Ώς εναρξις 
τής συγχρόνου πυραυλικής Εποχής 
δύναται νά τεθή τό 1942 (3.10.42) . 
Τότε είς τήν Βαλτικήν Ακτήν τοΰ ΙΙε- 
ενεμούντε Γερμανοί μηχανικοί, μέ Ε
πί κεφαλής τόν πατέρα τών πυραύλων 
Βέρνερ φόν Μπράουν, Εξετόξευσαν 
τόν πύραυλον «V—-2». Ό  πύραυλος 
αύτός, δ όποιος έπροξένησε σημαντι- 
κάς ζημίας είς τό Λονδΐνον, ήτο βρέ
φος Εν σχέσει μέ τούς σημερινούς γι- 
γαντιαίους πυραύλους (1974). Είχεν 
Εμβέλειαν μόλις 200 χλμ. καί φορτί- 
ον Εκρηκτικής ύλης 1 τόννου, βέλος 
δέ τροχιάς μόλις όλίγων χιλιομέτρων. 
Μετά τήν λήξιν τού πολέμου, οί φι  ̂
λόδοξοι Γερμανοί πυραυλοκατασκευα- 
σταί (ό φόν Μπράουν μέ ύπερεκατόν 
συναδέλφους του) εύρέθησαν είς τάς 
ΗΠΑ, δπου είχον είς τήν διάθεσίν 
των πλουσίαν χρηματοδότησιν, δι’ ά-

Αριστερά έηάνω: Διαμήκης τομή τού 
θαλάμου καύσεως ενός προωθητικού 
συστήματος μέ υγρό προωθητικό καύ
σιμο. Κάτω: Αξιωματικοί του γερμα
νικού Γενικού 'Επιτελείου παρακολου
θούν μίαν πειραματικήν έκτόξευσιν πυ
ραύλου τόν Μάίον τού 1943. Είς τό 
μέσον μέ τό μαύρο κοστούμι ό Βέρνερ 
φόν Μπράουν. Απέναντι: "Εκρηξις
βόμβας ύδρογονου. Ό  συνεχιζόμενος 
άνταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ καί ΕΣΣΔ 
είς τόν εκσυγχρονισμόν τού πυραυλικού 
οπλοστασίου των προκαλεί, ιδίως σήμε
ρον φρίκην είς ολόκληρον τόν κόσμον. I
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νάπτυξιν τού νέου τέρατος Ισχύος. Ό  
φδν Μπράουν άπέδειξεν έκεΐ, δτι 
προσφορώτερος μεταφορεύς των πυρη
νοβομβών ήτο δ άναπτυχθέίς έν τφ 
μεταξύ πύραυλος καί ούχί, τδ θεω- 
ρούμενον άπηρχαιωμένον διά τδν 
σκοπδν τούτον, στρατηγικδν άεροσκά- 
φος. Ούτως έδημιουργήθη δ πρώτος 
ισχυρός πύραυλος «’Άτλας», μέ βελη
νεκές 10.000 χλμ. καί κόστος κατα
σκευής 30 έκατομ. δολλαρίων. Τδ 
1962 αί ΗΠΑ είχον κατασκευάσει 
126 πυραύλους τύπου «’’Ατλας». Έν 
τφ μεταξύ ήρχισε σφοδρός συναγω- 
νισμδς πυραυλικών κατασκευών μετα
ξύ ΗΠΑ καί Ε ΣΣΔ , μέ συνέπειαν τήν 
συνεχή γιγάντωσιν τών νέων γενεών 
πυραύλων. Τδν «”Ατλαντα» διεδέχθη 
δ γίγας «Τιτάν», δ δποιος έχρησιμο- 
ποιήθη διά νά θέση έπί τροχιάς πέ- 
ριξ τής Γης τδ πλωτδν διαστημικόν 
έπηνδρωμένον δχημα «Τζέμινι». Τδν 
«Τιτάνα» διεδέχθη δ «Μινιούτμαν», 
πλέον περίπλοκος, άλλά πλέον άπο- 
τελεσματικός, έκτοξευόμενος άπδ βά
σεις ύπδ τήν θάλασσαν (υποβρύχια). 
Καί τούτον διεδέχθη δ «Πολάρις» Ιτι 
τελειότερος.

Περί τά μέσα τής παρελθούσης δε
καετίας (1960— 70) τδ πρόγραμμα 
•πυραυλικής ισχύος τών Η1ΙΑ είχεν 
ύλοποιηθή διά 54 «Τιτάνων», 1200 
«Μινιούτμαν» καί 656 «Πολάρις», δυ- 
ναμένων τών τελευταίων νά έκτοξευ- 
θούν έκ 41 υποβρυχίων (16 έξ έκά- 
στου ύποβρυχίου). Ά λλά τδ πυραυλι
κόν πρόγραμμα συνεχίζετο άνοδικώς 
καί άτερμόνως. Έπηκολούθησαν οί 
άκαταμάχητοι πολυκέφαλοι πύραυ
λοι, άνεξαρτήτου σκοπεύσεως «Μ.Ι. 
R.V.» καί οί «Μινιούτμαν I I  καί III» . 
Ε ίς τδν τομέα τών πυραυλοφόρων ύ- 
ποβρυχίων οί μέ πληθύν πλεονεκτη
μάτων «Ποσειδώνε·:» ήρχισαν νά άν- 
τικαθιστούν τούς «Πολάρις».

Τδ πυραυλικόν τούτο δπλοστάσιον 
συνεχώς καί ταχέως άνανεούμενον, 
λόγψ τών προόδων τής τεχνολογίας, 
άλλά, Ιδίως, λόγιρ τού σφοδρού άντα- 
γωνισμσΰ μέ τήν ΕΣΣΔ , έστοίχιζε 
πληθύν δισεκατομμυρίων είς τάς 
ΗΙΙΑ, ρεόντων έξ ένδς άστειρεύτου 
πακτωλού. Είς τήν συνεχιζσμένην αύ- 
τήν κατασκευαστικήν φρενίτιδα συνέ- 
βαλον ώς κύριοι παράγοντες αί άπε- 
ριόριστοι τεχνολσγικαί δυνατότητες, 
ή γόνμος στρατιωτική φαντασία πρδς 
διηνεκή ίκανοποίησιν (;) άκορέστων 
πολεμικών άπαιτήσεων, δ δξύς άντα- 
γωνισμδς μέ τήν Ε ΣΣΔ  καί αί άστεί- 
ρευτοι παροχαί Ικ μέρους τού πακτω
λού τού θησαυροφυλακίου τών ΗΠΑ.

Ά λλά ή κοινή γνώμη τής υπερατλαν
τικής Τπερδυνάμεως ήρχισε νά αι
σθάνεται κόπωσιν. Αί πρώται έκδη- 
λώσεις άναστολής τού πυραυλικού 
προγράμματος έκαμαν, άκολούθως, 
τήν έμφάνισίν των. Τότε ή δυάς τών 
στρατιωτικών έμπνευστών καί τών 
βιομηχανικών κατασκευαστών έφεΰ- 
ρε —  πρδς άμείωτον συνέχισιν τού 
πυραυλικού προγράμματος —  τδ δια
στημικόν έξερευνητικόν πρόγραμμα. 
Τούτο έγοήτευσε τούς πάντας καί οί 
πακτωλοί συνέχισαν τήν ροήν των.

Έδημιουργήθη τότε ή μάγισσα τού 
Διαστήματος ΝΑΣΑ, ή δποία, ,πλήν 
τής συνεχίσεως τού πυραυλικού προ
γράμματος, τδ δποΐον παρείχε ση
μαντικός έμμέσους ώφελείας είς τδ 
πρόγραμμα Εθνικής Ασφαλείας τών 
ΗΠΑ, έδιδε καί άπ’ ευθείας βοήθει
αν είς αύτδ πρδς λύσιν άμεσωτέρων 
στρ) κών προβλημάτων (διά τών κα
τασκοπευτικών δορυφόρων, τών μετε
ωρολογικών τοιούτων κλπ .). Ή προσ
φορά τής ΝΑΣΑ συνεκίνησε περισσό
τερον τδ Τπουργεΐον Άμύνης τών 
ΗΠΑ, δταν κατηρτίσθτ ύπ’ αυτής τδ 
πρόγραμμα «Έ ϊμπλ», διά τού δποίου 
τδ έγγύς Διάστημα θά παρείχε πολ- 
λάς στρ)κάς ώφελείας. Ούτως, δλί- 
γον κατ’ δλίγον, έξεπήδησεν είς τε
ράστιος συζευκτικδς παράγων τών Ιν- 
διαφερόντων τής ΝΑΣΑ άφ’ Ινδς καί 
τού Υπουργείου Άμύνης τών ΗΠΑ 
άφ’ Ιτέρου. Καί αύτδς ήτο τδ έγγύς 
Διάστημα μετά τής Σελήνης, τδ δποΐ
ον θά έξυπηρέτει τήν ΝΑΣΑ δι’ ει
ρηνικός διαστημικάς έξερευνήσεις, τδ 
δέ Γ.Ε.Α7ΗΠΑ διά πολεμικός δια
στημικάς έξερευνήσεις. Κατ’ αύτδν

τδν τρόπον ή ΝΑΣΑ διά τού μεγα
λοπρεπούς της διαστημικού προγράμ
ματος. έξυπηρέτει καί άμυντικούς 
σκοπούς. Είς τήν άντιπέραν δχθην-- 
τήν ΕΣΣΔ — συνέβαινε τδ ίδιον. Καί 
δ πολεμικός άνταγωνισμδς συνεχίσθη 
όξύτατος, ένφ άπαντες διετυμπάνι- 
ζον δτι τδ Διάστημα έξερευνάται δι’ 
ειρηνικούς μόνον σκοπούς.

Έπηκολούθησε τδ στρ) κδν διαστη
μικόν πρόγραμμα «Νταϊάνα— Σόουρ» 
ύπ’ άριθ. 1, τδ δποΐον άπέδωσε μέ
τρια άποτελέσματα, ώς καί τδ ύπ’ ά- 
ριθ. 2 τοιοΰτον, ύπδ τδν Βάλτερ 
Ντόρν - Μπέργκερ, δαπάνης περίπου 
ήμίσεος δισεκατομμυρίου δολλαρίων, 
μέτριας έπίσης άποδόσεως. Κατά τδ 
τέλος τού 1963 παρενέβη δ Γ Έ Ά . 
Μακναμάρα διά νά τδ διαγράψη, δ
ταν άντελήφθη δτι ή δαπάνη ύλοποι- 
ήσεώς του προσήγγιζε τδ έν δισεκ. 
δολλάρια.

Τδ ώς άνω πειραματικδν πρόγραμ
μα διεδέχθη έτερον πλέον τολμηρόν, 
άλλά καί πλέον δαπανηρόν. Έπρόκει- 
ΐο διά τδ πρόγραμμα «M.O.L.» τού έ- 
πηνδρωμένου τροχιακοΰ έργαστηρίου. 
Οί πειραματισμοί διά τήν έφαρμσγήν 
του διήρκεσαν άπδ τού 1964— 1969 
ααί έδαπανήθησαν 3 δισεκ. δολλάρια. 
Ποικίλοι λόγοι ύπηγόρευσαν είς τήν 
Κυβέρνησιν τών ΗΙΙΑ νά διαγράψη 
καί τδ πρόγραμμα τούτο. Έν τφ με
ταξύ διά τάς πάσης φύσεως προσπά
θειας τών στρ) κών (στρατού ξηρός, 
θαλάσσης καί άέρος) είς τδ έγγύς δια
στημικόν πεδίον, πρδς έπίτευξιν πο
λεμικών ώφελημάτων, άπδ τδ 1951 
— 1969 (20ετίαν περίπου) έδαπανή- 
θησαν 11 δισεκ. δολλάρια.
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Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α
Μετά τήν διαγραφήν τού προγράμ

ματος «MOL», προεβλήθη, περιέρ
γως, εις τό προσκήνιον πρός ύλοποίη- 
σιν έν άναγεννη,μένον πρόγραμμα τύ
που «Νταϊάνα - Σόουρ», μέ έτερον δ- 
νομα καί έτερον ένδυμα. Διά τοϋ νέου 
τούτου προγράμματος έπεδιώκετο ή 
κατασκευή ένός πλωτού δχήματος 
άερο - διαστημικού, τό δποΐον θά ά- 
πεγειοϋτο ώς άεροσκάφος, θά έτίθε- 
το εις τροχιάν περί τήν Γην, θά συν- 
ηντάτο μέ ένα διαστημικόν σταθμόν 
καί θά έπέστρεφεν εις τήν Γην, δπου 
θά προσεγειοϋτο όμαλώς. Τούτο θά 
ήτο έν είδος πολυτίμου πορθμείου, πε- 
ριορίζοντος τάς τεράστιας δαπάνας 
έκτοξεύσεως πυραύλων, θά είχε μή
κος 5 μέτρα περίπου καί μεταφορικήν 
ικανότητα 25 περίπου τόννων. Τό 
Γ.Ε.Α./ΗΠΑ διεκήρυξεν, δτι τό πο
λύτιμον τούτο πορθμεΐον θά έξυπηρέ- 
τει καί τό ΝΑΤΟ καί έζήτησεν άπό 
τούς Ευρωπαίους συμμάχους νά συν- 
εργασθοΰν μέ τάς ΗΠΑ, διά συμβο
λής των καί είς τά έξοδα ύλοποιήσε- 
ως τού νέου προγράμματος. Τό όχη
μα πορθμεΐον, βελτιωθέν κατά τάς 
σχεδιάσεις, θά είχε καί τήν ικανό
τητα νά μεταφέρη έτι μεγαλύτερα 
φορτία καί νά τά έκτοξεύη είς τό έγ- 
γΰς Διάστημα, δταν ίπτατο είς τρο
χιάν περί τήν Γην. Τό τελευταΐον 
τούτο θά παρεΐχεν ώφελείας καί είς 
τό πολιτικόν πρόγραμμα τής ΝΑΣΑ. 
Ουτω, τό πολιτικόν καί στρ) κόν πρό
γραμμα άλληλοεξυπηρετοΰντο, συν- 
ειργάζοντο καί προσήγγιζον μέχρι 
σχεδόν ταύτίσεως τό έν τό έτερον. 
Συνέπεια τούτου ύπήρξεν ή καταπλη
κτική πρόοδος τού πυραυλικού δια
στημικού προγράμματος τών ΙΙΙΙΑ, ή 
όποια ώδήγησε, τήν 21.7.1969, είς 
τήν κατάκτησιν' τής Σελήνης, είς τήν 
όποιαν ή ΕΣΣΔ ούδέποτε μέχρι σή
μερον άπεβίβασεν άστροναύτην

—  ΠΓΡΗΝΟΠΑΑ. ’Από τό 1945 
μέχρι τό 1974, έπί μίαν 30ετίαν πε
ρίπου, τά πυρηνόπλα (έκ σχάσεως 
καί συντήξεως) διήνυσαν στάδια συ
νεχών καί άλματωδών έξελίξεων. 
Τήν βρεφικήν των κατάστασιν έξε- 
προσώπει ή άτομοβόμβα τύπου Χιρο
σίμα (20 Κ .Τ .) . ’Ακολούθως κατε- 
σκευάσθησαν άτομοβόμβαι ,συνεχώς 
αυξανόμενης ίσχύος, ώς καί πυρηνο- 
βόμβαι, γιγαντούμεναι συνεχώς, μέ
χρι σημείου ώστε ή βόμβα Χιροσίμα 
νά θεωρήται, έναντι αυτών, έν άκα- 
κον πυρεΐον. Ούτως άπεκτήθησαν πυ-

ΚΑΙ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ
ρηνοβόμβαι χαρακτηριζόμεναι διά 
μεγατόννων, ισοδυνάμων μέ έκατομ- 
μύρια τόννων τρινιτροτολουόλης, καί 
κατά τά τελευταία έτη διά γιγατόν 
νω/.

Προσφάτως ή Ε ΣΣΔ  κατασκευά
ζει πυρηνοβόμβας «μαμμούθ». Α λλά ή 
συνεχής αυξησις τού μεγέθους τών 
πυρηνοτεράτων δημιουργεί προβλή
ματα, λόγψ τής δυσχρησίας των, δ- 
περ δδηγεΐ είς έν είδος τεχνικού καί 
στρατηγικού αδιεξόδου. Τούτο άντε- 
λήφθησαν έγκαίρως αί ΗΠΑ καί ά- 
νέστρεψαν τήν πορείαν των. ’Επιστή- 
μονές των ήδη έρευνοϋν τό πρόβλη
μα, κατά πόσον είναι έφικτόν νά 
σμικρυνθή μία πυρηνοβόμβα, ώστε νά 
δύνανται νά τοποθετηθή είς έν μικρόν 
όχημα, ή έντός μιας βαλίτσας ή έν- 
τός ένός διπλωματικού σάκκου ή καί 
χαρτοφύλακος είσέτι.

Είς τάς Η.Π.Α. οι έπιστήμονες, οί 
όποιοι έργάζονται βάσει δδηγιών τού 
Πενταγώνου, έντείνουν συνεχώς τάς 
προσπάθειας των διά τόν δσον τό δυ
νατόν μεγαλύτερον περιορισμόν τών 
διαστάσεων τών πυρηνικών δπλων. 
Ή σμίκρυνσις αυτή, δταν θά έπιτευ- 
χθή, θά έχη πλείστας έπιπτώσεις είς 
τήν γενικήν στρατηγικήν, είς τήν έ- 
πιχειρησιακήν στρατηγικήν, είς τήν 
πυρηνικήν κλιμάκωσιν καί είς τάς 
δυνατότητας διασποράς τών πυρηνι
κών δπλων, ώς έπίσης καί είς τάς πι- 
θανάς μορφάς τής καθόλου πολεμικο- 
πυρηνικής δραστηριότητος, αί δποΐαι 
θά προκύψουν μελλοντικώς. Αί ώς 
άνω διαφοροποιήσεις θά διαμορφώ
σουν ένα νέον τομέα είς τήν πολεμι
κήν δεοντολογίαν, άπιθάνων συνεπει
ών, δ όποιος θά φέρη τόν τίτλον τής 
μικροπυρηνικής στρατηγικής καί τα
κτικής.

Έσυνηθίσαμεν νά θεωρώμεν τά 
πυρηνικά όπλα ώς γίγαντας, φερόμε- 
να ύπό τεραστίων πυραύλων καί προ- 
οριζόμενα διά τεραστίους στόχους 
(ώς είναι αί μεγάλαι πόλεις, τά με

γάλα συγκροτήματα Ιργοστασίων 
κλπ.) . ’Επίσης έχομεν ύπ’ δψιν μας 
δτι ύπάρχουν τακτικά πυρηνικά δ
πλα, φερόμενα ύπό μικρών άεροσκα- 
φών ή μικρών πυραύλων, ή βαλλόμε
να ώς πυρηνικαί όβίδες ύπό συνήθους 
πυρ) κοΰ. Τοισύτου είδους τακτικά 
πυρηνικά δπλα διαθέτει σήμερον τό 
ΝΑΤΟ είς άρκετάς χιλιάδας, έτοιμα 
διά δράσιν. Μερικά έκ τούτων είναι αί 
πυρηνικοί όβίδες αί βαλλόμενοι δι’ 
όβιδοβόλων μέσων διαμετρημάτων είς

βεληνεκή μερικών δεκάδων χιλιομέ
τρων. Αί όβίδες αύται έχουν ίσχύν 
έλαχίστων χιλιοτόννων, ή όποια εί
ναι μικρά ύποδιαίρεσις τής άτομοβόμ- 
βας τύπου Χιροσίμα. Ευθύς ώς έκρα- 
γή μία τοιαύτη δβίς έχει καταστρε
πτικήν ίσχύν έπί άκτΐνος άρκετών έ- 
κατοντάδων μέτρων.

Ή τρομακτική δύναμις τών πυρη- 
νόπλων καθορίζει καί τούς περιορι
σμούς είς τήν έπωφελή, άλλά καί είς 
τήν άκίνδυνον, είς τόν χρησιμοποι
ούντο ταΰτα. χρησιμοποίησίν των.

Τό νέον πρόγραμμα κατασκευής 
τών πυρηνόπλων, ιδίως τών μικρού 
μεγέθους τοιούτων, άποβλέπει είς τόν 
καθορισμόν τών δυνατοτήτων των, ώ
στε νά έξαπολύεται ή οίκονομικώς έ- 
πιθυμητή ποσότης έκρηκτικής δυνά- 
μεως καί άκτινοβολίας. Αί δυνατότη
τες αύται είναι δυνατόν νά έξασφα- 
λισθοϋν καί είς τά μικρά πυρηνικά 
δπλα, ίσχύος 100 τόννων Τ .Ν .Τ . Καί 
αί προσπάθειαι σμικρύνσεως συνεχί
ζονται. Ό  ειδικός έπί τών πυρηνό
πλων ’Αμερικανός στρατηγός Γκίλ- 
λερ έτόνισε σχετικώς είς τήν άρμο- 
δίαν ’Επιτροπήν τού Κογκρέσσου, δ- 
τι πρέπει νά έκμεταλλευθοΰν, είς τήν 
πορείαν σμικρύνσεως τών πυρηνικών 
δπλων, τάς δυνατότητας τής πυρηνι
κής τεχνολογίας, ή όποια δύναται νά 
έξασφαλίση άκόμη καί τήν κατα
σκευήν ένός «θαυμασίως άκονισμέ- 
νου πυρηνικού ξίφους», ύπονοών δι’ 
αύτοΰ τήν μεγίστην δυνατήν σμίκρυν- 
σιν τού πυρηνικού δπλου καί τήν χρή- 
σιν αύτοΰ ύπό ένός μαχητοΰ, είς έγ- 
γυτάτην άπόστασιν, άκινδύνως δι’ 
αύτόν καί έπικινδύνως διά τόν άντί- 
παλον. Μέχρι τοΰδε έχουν κατασκευ- 
ασθή πυρηνικοί δλμοι, ώς καί πυρη
νικά! χειροβομβίδες. Ό  στρατηγός 
Γκίλλερ παρεδέχθη, δτι ή διαρκώς 
έξελισσσμένη τεχνολογία θά είναι δυ
νατόν νά προσφέρη μελλοντικώς σχε
τικά:, κατασκευάς, τάς όποιας ούτε 
ή πλέον τολμηρά φαντασία δύναται 
νά διανοηθή.

Ώς μία ένδειξις έπ’ αυτού είναι ή 
χαρακτηριστική άνακοίνωσις τού ει
δικού Δανού καθηγητοΰ Όλγκααρντ, 
κατά μίαν διεθνή έπιστημονικήν διά- 
σκεψιν, καθ’ ήν είναι δυνατή ή χρη
σιμοποίησή ώς πρώτης ύλης παρα
σκευής φορέως πυρηνικής ισχύος, οί- 
ουδήποτε μεγέθους, καί σμικρίστου 
είσέτι, προερχομένης τής πρώτης ύ
λης. έξ ύπερβαρέων στοιχείων, βαρυ- 
τέρων τού ούρανίου, τά όποια δέν ύ- 
φίστανται είς τόν άτομικόν πίνακα 
τών στοιχείων, άλλά είναι δυνατόν
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Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  ΚΑΙ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Σνά άνακαλυφθούν. Τα ύπερβαρέα ταΰ- 
τα στοιχεία θα είναι «σχάσιμα» εΙς 
πολύ μικροτέρας άναλογίας άπό δσον 
είναι τδ ούράνιον, μέ συνέπειαν ή I- 
κρηκτική δύναμίς των νά είναι συνε
χώς μικροτέρα καί τάση, δση θά εί
ναι άναγκαία νά προσβληθή μικρών 
διαστάσεων στόχος, άλλά λίαν ζωτι
κός. Δ ί’ αυτού τού τρόπου, ώς ισχυ
ρίζεται δ καθηγητής 'Όλγκααρντ, 
θά είναι δυνατόν νά κατασκευασθοΰν 
σμίκρισται άτομικαί βόμβαι, δυνάμε- 
ναι νά έναπστεθοΰν εις λίαν περιωρι- 
σμένου μεγέθους βαλίτσας ή καί εις 
χαρτοφύλακας είσέτι.

Αί ώς άνω έξελίξεις δημιουργούν 
ευφορίαν είς τούς στρ) κούς. άλλά καί 
άνησυχίας καί φόβους είς τδ εόρύτε- 
ρον κοινόν. Είς έκ τών φόβων αυτών 
είναι δτι δσον μικρότερα είναι τά πυ
ρηνικά δπλα είς μέγεθος ,τάσον δμοι- 
άιζουν είς τήν έμφάνισιν μέ τά συμβα
τικά μικρά δπλα καί συνεπώς θά 
συγχέωνται μέ αύτά, είς πάσαν περί- 
πτωσιν. Τούτο θά Ιχη ώς άποτέλεσμα 
τήν δυνατότητα χρησιμοποιήσεως λι- 
λιπουτείων πυρηνόπλων παντού καί 
πάντοτε, καί μέ δυνατότητας άμύ- 
νης τού προσβαλλομένσυ σχεδόν μη- 
δαμινάς. Τά μικροπυρηνόπλα ταύτα 
θά άποτελοΰν τρομακτικόν μέσον ι
σχύος, δταν περιέλθουν είς χεΐρας 
τών συγχρόνων άνταρτών πόλεων, 
τών άεροπειρατών καί Ιν γένει τών 
τρομοκρατών (μαχητών τού άνορθο- 
δάξου πολέμου) .

"Ετερος μέγας κίνδυνος έκ τής 
χρησιμοποιήσεως τών μικρό - πυρη
νόπλων είναι δ άκόλουθος. Ό  σχετι
κός μέ τήν κατάργησιν τής διαχωρι- 
στικής γραμμής χρησιμοποιήσεως 
διαδοχικώς συμβατικών καί άκολού- 
θως πυρηνικών δπλων, ή δποία θά 
ήτο δυνατόν νά δράση άνασχετικώς, 
ώς πρός τήν χρησιμοποίησιν τών 
δευτέρων: Κατά τήν Ικρηξιν μιά:
συρράξεως, είναι λίαν σημαντικόν 
νά ύφίστανται διάφορα στάδια κλιμα- 
κώσεως ταύτης, ώς πρός τήν χρησιμο
ποίησή μέσων καταστροφή: συνεχώ: 
μεγαλυτέρας ’ισχύος. Σκοπός τών 
σταδίων κλιμακώσεως θά είναι ή δυ- 
νατότης δπως χρησιμεύσουν τούτα ώς 
σταθμοί τοοχοπεδήσεως τής ίσνύος 
καί τελικώς άνασχέσεώς της. Σήμε
ρον, πρδ τής χρησιμοποιήσεως τών 
μικρό - πυρηνόπλων. ή πλέον εύκρι- 
νής καί σαφώς άναγνωριζομένη δια- 
χωριστική γραμμή είναι Ικείνη, ή δ
ποία ύπάρχει μεταξύ τών συμβατικών 
καί τών πυρηνικών δπλων. Διά τών 
μικροπυρηνόπλων όμως, ή διαχωρι-

στική αύτη γραμμή παύει ύφισταμέ- 
νη, καθόσον δ οίοσδήποτε άνεύθυνος 
(κατάσκοπος, άνορθόδοξος πολεμι

στής, φανατικός κλπ) ή καί ύπεύθυ- 
νος (ύπό τάς εύλογίας διαταγής τί
νος σκοπιμότητος ή καί άνευ αυτής) 
θά είναι δυνατόν ή νά διαβή τήν 
γραμμήν αύτήν άνεπισήμως, μέ συ
νέπειαν τήν κατάργησιν της ώς στα
θμού τροχοπεδήσεως ή άνασχέσεώς, 
ή νά άρχίση άπό τής ένάρξεως τής 
συρράξεως τήν μικροπυρηνικήν δρά- 
σιν (δπότε θά Ιχη μεγαλυτέραν άπο- 
τελεσματικότητα, λόγψ, κυρίως, αι
φνιδιασμού) μαζί μέ τήν συμβατικήν 
δράσιν. Τό ώς άνω θά Ιχη ώ* τρο- 
μεράν συνέπειαν τό άνοιγμα τού δρό
μου, άνευ έλπίδος τροχοπεδήσεως ή 
άνασχέσεώς, δι’ ενα γενικώτερον πυ
ρηνικόν πόλεμον.

Τά μικρό - πυρηνόπλα είναι δυνα
τόν νά Ιχουν διαφόρους έξωτερικάς 
μορφάς, είτε γνωστάς (ώς βλήματα, 
δλμοι, νάρκαι, ρουκέτται) έν σμικρύν- 
σει ή καί άγνωστους καί δ ή τοιαύ- 
τας ειρηνικών άκινδύνων άντικειμέ- 
νων (ώς τρανζίστορ - ραδιόφωνα, τη
λέφωνα γραφείων, άγαλματίδια, τα
χυδρομικά δέματα κλπ .). Τά ώς άνω, 
έφ’ δσον είναι πολεμικής μορφής, δύ- 
ναται νά μεταφέρωνται έντός ειρηνι
κού περιβλήματος ή νά θάπτωνται, 
τά δέ άλλα νά άφίενται είς ποικίλας 
θέσεις, Ιν Ιπιφανεία, ώς πρόκλησις 
πρός χρησιμοποίησιν ύπό τού έπιλε- 
γέντος προσώπου - στόχου. 'Επίσης 
ώς μεταφορικόν μέσον τού μικρσπυ- 
ρηνόπλου δυνατόν νά είναι, άντί άε- 
ροσκάφους ή έλικοπτέρου ή πυραύ
λου, μία άπλή μικρά τρίκυκλος μοτο- 
συκλέττα τηλεκατευθυνομένη πρός 
τόν έπιλεγέντα στόχον της.

Αί ώς άνω έξελίξεις δδηγοΰν, άνα- 
ποφεύκτω:, είς έφιαλτικάς κατα
στάσεις, ίδίως έφ’ δσον τά μικρό - πυ
ρηνόπλα εύρεθούν είς τήν διάθεσιν 
φανατικών καί άδιστάκτων τρομοκρα
τών. Τότε καί εν δλόκληρον, άκόμη, 
μέγα έθνος θά ήτο δυνατόν νά γίνη 
θύττα έκβιασμοΰ μιας τρομοκρατικής 
όργανώσεως. χρησιμοποιουμένης καί 
ύπό τού πλέον μικρού έθνους, τδ ό
ποιον, Ινώ θά άδυνατή νά κατασκευ- 
άση μεγάλα πυρηνικά δπλα, ώς καί 
πολυδάπανα μέσα μεταφοράς των, θά 
δύναται νά παραγάγη, διά μικράς 
δαπάνης πρώτης ύλης καί μέσων κα
τασκευής, μικροπυρηνόπλα ή νά προ- 
μηθευθή τοιαΰτα άπό τούς πάντοτε 
προθύμους έμπόρους τού θανάτου. Αί

σήμερον άπειλούσαι τήν ύφήλιον δ- 
μάδες τρομοκρατών χρησιμοποιούν 
συμβατικά δπλα καί έπιτυγχάνουν νά 
έκβιάσουν κυβερνήσεις καί ισχυρών 
είσέτι κρατών. Ά ς  φαντασθώμεν τάς 
όμάδας ταύτας έφωδιασμένας μέ εύ- 
θηνά μικρό - πυρήνόπλα. ’Ασφαλώς 
δι’ αύτών θά δύνανται νά έξαπολύ- 
σουν, δπουδήποτε καί δποτεδήποτε, 
τόν όλεθρον καί τήν φρίκην, μέ καr 
τάλυσιν πάσης έννοιας παγκοσμίου 
τάξεως, δικαίου, είρήνης κλπ. καί έ- 
πικράτησιν παγκοσαίως μιάς άδιστά- 
κτου ληστρικής δράσεως.

Ώς είναι γνωστόν, ή κατασκευή 
ένδς πυρηνόπλου είναι Ιργον δυσχε
ρές καί πολυδάπανον, έφ’ δσον πρό
κειται περί μεγάλου τοιούτου. ’Αλλά 
ούδέν μυστικόν ύφίσταται ώς πρός 
τόν τρόπον κατασκευής του καί ώς 
πρός τήν όρθήν έπιλογήν τών άναγ- 
καίων ύλικών καί ώς πρός τούς κατα
σκευαστικούς χειρισμούς. Ή δαπάνη 
διά ταύτα περιορίζεται πολύ σύν τή 
σμικρύνσει τού δπλου. Τφίσταται δυ
σκολία ώς πρός τήν προμήθειαν τών 
χρησίμων ύλικών. Ά λλά, ώς κατέλη
ξαν ειδικοί έπιστήμονες ε ί: σνετικόν 
σύγχρονον συνέδριον, δέν είναι δυνα
τόν νά άποτραπή ή κλοπή σγασ’μων 
ύλικών άπό άντιδραστήρας, οί όποιοι 
τά έπεξεργάζονται, είς Ινα κότμον 
χωρίς πειθαρχίαν, χωρίς λογικήν άν- 
τίληψιν τού καθήκοντος καί εί- τόν 
όποιον τό συυρέρον !γ ε ι προαχθή ε ί: 
θεότητα. Κατόπιν τούτου άπ—ά"°η 
τό συνέδριον. πρέπει νά λαμβάν··>ν- 
ται δρακόντεια μέτοα κατά τοιούτων 
κλοπών καί δή μέ άμεσον έφαραογιέν 
των. "Εν έκ τών μέτρων είναι νά εύ- 
ρεθοΰν τρόποι διά τών όποιων θά έ- 
πιτυγγάνεται ώστε τό πλουτώνιο·' ή 
τά άλλα σχετικά ύλικά. άτινα έπε- 
ξεργάζονται είς τού* άντιδραστήρας, 
νά είναι δύσχρηστα διά πάσαν χρη- 
σιν ή δύσκολα ε ί: τήν άπόκρυώίν των. 
Επίσης έπιβάλλεται δπω-, αί έγκατα- 
στάσεις πυρηνοκατασκευών συτκ·'1- 
τοωθούν ε ί: ύπογείους στοάς έντός 
βραχωδών δοέων, οουλασσόαεναι άπο- 
λύτω: άσφαλεΐ:. Διότι σήμερον, ώ: 
άπετάνθη τό συνέδριον. τά πυΛηνκά 
ύλικά είναι είς τή·' δ’άθεσιν οί'υδή- 
ποτε καί παρουσιάζονται ώ: μία έ- 
νεργό: ποόκλησι: διά τού: άνεπι-ή- 
μους έιαπόρους τού θανάτου καί διά 
τούς άαείβοντα: αύτούς έξαιρέτως
φανατικούς τρομοκράτας.

(Συνεχίζεται)
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Χ ρ ή σ ι ς  κ α τ ά χ ρ η σ ι ς  
καί έξάρτησις έξ αυτών

(Συνέχεια έκ τοΟ Προηγουμένου)

6. Έπί πλέον των μέτρων έλέγχου, 
έφαρμοζομένων εις δλα τά ναρ
κωτικά τοΰ πίνακος I , τδ δπιον 
ύπόκεινται είς τάς διατάξεις τών 
άρθρων 23 καί 24, τό φύλλον τής 
κόκας είς τάς διατάξεις τών 
άρθρων 26 καί 27 καί ή κάνναβις 
είς τάς τοιαύτας τοΰ άρθρου 28.

7. Ή δπιοφόρος παπαρούνα, δ θά
μνος τής κόκας, τδ φυτδν τής καν- 
νάβεως, τδ άχυρον τής παπαρού
νας καί τά φύλλα τής καννάβεως 
ύπόκεινται είς τά μέτρα έλέγχου 
τά περιγραφόμενα είς τά άρθρα 
22 μέχρι 24, 22, 26 καί 27, 22 
καί 28, 25 καί 28 άντιστοίχως.

8. Τά Μέρη θά καταβάλουν τάς 
καλλιτέρας προσπάθειας των, ίνα 
έφαρμόσουν είς τάς ουσίας, αί δποϊ- 
αι δέν υπάγονται είς τήν παρού
σαν Σύμβασιν, άλλά αί δποΐαι δυ- 
νάτδν νά χρησιμοποιηθούν διά τήν 
παράνομον παραγωγήν ναρκωτι
κών, τοιαΰτα μέτρα έπιβλέψεως, 
καθ’ δ μέτρον δύναται ταΰτα νά 
είναι έφαρμόσιμα.

9. Τά Μέλη δέν ύποχρεοΰνται νά έ
φαρμόσουν τάς διατάξεις τής Συμ- 
βάσεως ταύτης έπί ναρκωτικών τά 
δποΐα χρησιμοποιούνται κοινώς 
είς τήν βιομηχανίαν, δΓ έτέρους, 
πλήν δι’ ιατρικούς καί έπιστημο- 
νικούς σκοπούς, ύπδ τήν προϋπό- 
θεσιν δτι:

α. βεβαιοΰται δτι, τά φάρμακα ταΰ
τα μετουσιούμενα ή κατ’ άλλον 
τρόπον χρησιμοπιούμενα δέν είναι 
δυνατδν νά γίνη κατάχρησις τού
τον̂  ή νά έχουν δυσμενείς έπιπτώ- 
σεις έπί τής ύγείας (άρθρον 3, 
παράγρ. ζ) καί δτι αί έπιβλαβεΐς 
ούσίαι δέν δύνανται πρακτικώς νά 
άνακτηθοΰν καί

6. περιλαμβάνουν είς τάς στατιστι- 
κάς πληροφορίας (άρθρον 20) πα-

Η Λ Ι Α  Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Υ
’Αστυνομικού Δ/ντοΟ Β'

ρεχομένας ύπ’ αύτών, ποσότητα 
τοΰ ναρκωτικού οΰτω πως χρησι- 
μοποιουμένην.

"Αρθρον 3.

ϊ . 'Οσάκις Ιν Μέλος ή δ Παγκόσμιος 
’Οργανισμός Ύγείας έχει πληρο
φορίας συμφώνως πρδς τάς δποί- 
ας, κατά τήν γνώμην του, πρέπει 
νά γίνη τροποποίησις οίουδήποτε 
τών πινάκων, πρέπει νά, γνωστο
ποίηση τοΰτο είς τδν Γενικόν 
Γραμματέα καί νά παράσχη είς 
αύτδν τάς άναγκαίας πληροφορίας 
πρδς ύποστήριξιν τής γνωστοποιή- 
σεως.

2. 'Ο Γενικός Γραμματεύς διαβιβά
ζει τήν τοιαύτην γνωστοποίησιν 
καί κάθε πληροφορίαν τήν δποίαν 
θεωρεί σχετικήν, είς τά Μέλη, είς 
τήν ’Επιτροπήν, καί, όταν προέρ
χεται από Μέλος, είς τδν Παγκό
σμιον ’Οργανισμόν Ύγείας,

3. 'Οσάκις ή γνωστοποίησις άφορά 
μίαν ουσίαν μή περιλαμβανομένην 
ήδη είς τδν πίνακα I ή είς τδν 
πίνακα I I .
I . Τά Μέλη δέον νά έξετάζουν 

ύπδ τδ φώς τών διαθεσίμων 
πληροφοριών τήν δυνατότητα 
τής έφαρμογής, προσωρ ινώς 
έπί τών ούσιών τούτων, δλων 
τών μέτρων έλέγχου, τών έφαρ- 
μοζομένων έπί τών ναρκωτικών 
τοΰ πίνακος I .

I I .  Έ ν άνομονή τής άποφάσεώς 
του, ώς προβλέπεται είς τήν ύ- 
ποπαράγραφον (III) τής πα- 
ρούσης παραγράφου, ή ’Επι
τροπή πρέπει νά άποφασίση 
όπως τά Μέλη έφαρμόσουν 
προσωρινώς δΓ αύτάς τάς ού- 
σίας δλα τά μέτρα έλέγχου, έ- 
φαρμοζόμενα είς φάρμακα τοΰ 
πίνακος I. Τά Μέρη πρέπει 
νά έφαρμόσουν τοιαΰτα μέτρα

προσωρινώς είς τάς ύπ’ όψιν 
ούσίας.

I I I .  ’Εάν δ Παγκόσμιος "Οργανι
σμός Ύγείας διαπιστώση δτι ή 
ουσία αύτή δύναται νά δδηγή- 
ση είς κατάχρησιν καί έπιβλα- 
βεΐς έπιδράσεις έπί τής Ύγείας, 
ώς τά φάρμακα τοΰ πίνακος 1 
ή τοΰ πίνακος I I , ή μετατρέπε- 
ται είς ναρκωτικόν φάρμακον, 
θά γνωστοποιήση τάς διαπιστώ
σεις ταύτας είς τήν ’Επιτροπήν, 
ή δποία, σύμφωνα μέ τάς δδη- 
γίας τοΰ Παγκοσμίου ’Οργανι
σμού Ύγείας, δυνατόν νά άπο
φασίση δπως ή ούσία αύτη προ- 
στεθή είς τδν πίνακα I ή II .

4. ’Εάν δ Παγκόσμιος ’Οργανισμός 
Ύγείας διαπιστώση δτι Ινα παρα
σκεύασμα ένεκα τών ούσιών τάς 
δποίας περιέχει δέν δύναται νά δ- 
δηγήση είς κατάχρησιν καί δέν 
δύναται νά παράγη δυσμενείς έπι- 

' δράσεις (παράγρ. 3) καί δτι τδ
ναρκωτικόν τδ δποίον περ'έχει 
αύτη δέν είναι άμέσως άνακτήσι- 
μον, ή ’Επιτροπή, δυνατόν, σύμ
φωνα μέ τάς δδηγίας καί συστά
σεις τοΰ Π.Ο.Γ., νά προσθέση τδ 
παρασκεύασμα τοΰτο είς τδν πίνα
κα I I I .

5. ’Εάν 'Ο Π.Ο.Γ. διαπιστώση δτι 
§ν φάρμακον τοΰ πίνακο- I είναι 
ιδιαιτέρως ικανόν νά δδηγήση είς 
κατάχρησιν καί νά προκαλέση δυ
σμενείς έπιδράσεις έπί τή : ύγείας 
(παράγρ. 3) καί δτι τοιαύτη πι- 

Θανότης δέν άντισταθμίζεται ύπδ 
ουσιωδών θεραπευτικών πλεονε
κτημάτων, μή περιεχομένων είς 
άλλας ούσίας πλήν τών φαρ>)Α- 
κων τοΰ πίνακος IV, ή ’Επιτρο
πή δύναται. σύμφωνα μέ τάς δ- 
δηγίας τοΰ Π.Ο.Γ. νά περιλάβη 
τδ φάρμακον αυτό είς τδν πίνακα
IV .
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6. 'Οσάκις γνωστοποίησές τις άναφέ- 
ται εις ναρκωτικόν τι του πίνακος 
I ή τοΰ πίνακος I I  ή παρασκεύα
σμα τού πίνακος I I I ,  ή Επιτροπή, 
έπί πλέον τοΰ προβλεπομένου είς 
τήν παράγρ. 5 μέτρου, δύναται, 
συμφώνως πρός τήν σύστασιν τοΰ 
Π .Ο.Γ., να τροποποιήση οίονδήπο- 
τε πίνακα ήτοι:
α. Μεταφέρουσα ναρκωτικόν τι 

έκ τοΰ πίνακος I είς τδν πίνα
κα II ή έκ τοΰ πίνακος II  είς 
τόν πίνακα I , ή

β. Λιαγράφουσα ναρκωτικόν τι ή 
παρασκεύασμα έκ τίνος πίνα
κος, άναλόγως τής περιπτώσε- 
ως.

7. Πάσα άπόφασις τής Επιτροπής, 
λαμβανομένη είς εφαρμογήν τοΰ 
παρόντος άρθρου, θά κοινοποιήται 
υπό τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως είς 
άπαντα τά Κράτη-Μέλη τοΰ ΟΗΕ, 
είς τά μή μέλη - Κράτη τά όποια 
είναι Μέρη τής παρούσης Συμβά- 
σεως, είς τόν ΙΙ.Ο .Γ. καί είς τό 
γραφείον. Ή άπόφασις. θά εκτελή- 
ται ώς πρός έκαστον Μέρος, άπό 
τής ήμερομηνίας λήψεως τής προ- 
αναφερθείσης κοινσποιήσεως, καί 
τά Μέρη θά λάβουν τότε πάντα τά 
άπαιτούμενα ύπό τής παρούσης 
Συμβάσεως μέτρα.

8 . α Ιίάσα άπόφασις τής ’Επιτροπής
έπί τής τροποποιήσεως πίνακος τι- 
νός, θά ύποβάληται πρός άναθε- 
ώρησιν ύπό τοΰ Συμβουλίου, έάν 
Μέρος τι ζητήση τοΰτο έντός ένε- 
νήκοντα ήμερων άπό τής λήψεως 
τής κοινοποιήσεως τής άποφάσεως. 
Ή αίτησις άναθεωρήσεως θά ύπο- 
βάληται είς τόν Γενικόν Γραμμα
τέα μετά πασών τών καταλλήλων 
διά τήν ύποστήριξιν αύτής πληρο
φοριών.

β . Ό  Γενικός Γραμματεύς θά δια- 
βιβάση άντίγραφον τής έν λόγω 
αίτήσεως καί τών δεουσών πλη
ροφοριών είς τήν ’Επιτροπήν, 
τόν Π,Ο.Γ. καί είς πάντα τά 
Μέρη, τά όποια θά καλή δπως 
υποβάλουν τάς παρατηρήσεις 
των έντός 90 ήμερών. Πάσαι 
αί λαμβανόμεναι παρατηρήσεις 
θά ύποβάλωνται είς τό Συμβού- 
λιον πρός έξέτασιν. 

γ . Τό Συμβσύλιον θά δύναται δπως 
έγκρίνη, τροποποιή ή άκυρώ- 
νη τήν άπόφασιν τής ’Επιτρο
πής, θά άποφαίνεται δέ άνεκ- 
κλήτως. Ή άπόφασις τούτου 
θά κοινοποιήται είς άπαντα τά 
Κράτη - Μέλη τοΰ Ο.H E ., είς

τά μή Μέλη - Κράτη, Μέρη 
τής παρούσης Συμβάσεως, είς 
τήν ’Επιτροπήν, είς τόν Π.Ο. 
Γ. καί είς τό δργανον. 

δ. Έ ν άναμονή τής άναθεωρήσε- 
ως ταύτης ύπό τοΰ Συμβουλίου, 
ή άπόφασις τής ’Επιτροπής θά 
παραμένη έν ίσχύϊ.

9 . Αί λαμβανόμεναι είς έφαρμογήν 
τοΰ παρόντος άρθρου άποφάσεις 
τής Επιτροπής δέν θά ύπόκειν- 
ται είς τήν προβλεπομένην ύπό 
τοΰ άρθρου 7 άναθεώρησιν.

"Αρθρον 4.
ΓΕΝ ΙΚ Α Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τά Μέρη θά λαμβάνουν τά νομο
θετικά καί διοικητικά μέτρα τά ό
ποια θά κρίνωνται άπαραίτητα.

α. Ίνα έφαρμόσουν τάς διατάξεις 
τής παρούσης Συμβάσεως έντός 
τών ίδιων αυτών έδαφών. 

β. "Ινα συνεργασθοΰν μετά τών I- 
τέρων Κρατών διά τήν έκτέλε- 
σιν τών διατάξεων τής έν λόγψ 
Συμβάσεως, καί

γ . "Ινα ύπό τήν έπιφύλαξιν τών 
διατάξεων τής παρούσης Συμ
βάσεως, περιορίσουν άποκλειστι- 
κώς δι’ ιατρικούς καί έπιστημο- 
νικούς σκοπούς τήν παραγωγήν, 
τήν βιομηχανικήν παρασκευήν, 
τήν έξαγωγήν, τήν εισαγωγήν, 
τήν διανομήν, τήν έμπορίαν, τήν 
χρήσιν καί τήν κατοχήν ναρκω
τικών.

"Αρθρον 5.

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛ ΕΓΧΟ Γ

Άναγνωρίζοντα τήν άρμοδιότητα 
τοΰ Ο.Η.Ε. είς θέματα διεθνούς έλέγ- 
χου τών ναρκωτικών, τά Μέρη συμ
φωνούν δπως άναθέσουν είς τήν ’Επι
τροπήν Ναρκωτικών τοΰ Οικονομικού 
καί Κοινωνικού Συμβουλίου καί είς 
τό Διεθνές ’Όργανον Ε λέγχου . τών 
Ναρκωτικών, τά άνατεθέντα άντιστοί- 
χως είς τά έν λόγω όργανα καθήκον
τα, τά ύπό τής παρούσης Συμβάσεως 
δριζόμενα.

"Αρθρον 6.
ΔΑΠΑΝΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟ Γ

'Ο Ο.Η.Ε. άναλαμβάνει τάς δαπά- 
νας τής ’Επιτροπής καί τοΰ Γραφεί
ου ύπό συνθήκας καθορισθησομένας 
ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως.

Τά Μέρη τά όποια δέν είναι Μέλη 
τοΰ 0.H JE., θά συνεισφέρουν είς τά

έξοδα τών Διεθνών ’Οργάνων ’Ελέγ
χου, τής Γενικής Συνελεύσεως καθο- 
ριζούσης περιοδ.κώς, άφοΰ συμβου- 
λευθή τάς Κυβερνήσεις τών Μερών 
τούτων, τό ποσόν τών συνεισφορών, 
τό όποιον θά κρίνη αδτη δίκαιον.

"Αρθρον 7.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑ
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΓΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗ Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

’Εξαιρέσει τών προβλεπομένων είς 
τό άρθρον 3 άποφάσεων, πάσα άπό- 
φασις ή σύστασις, υίοθετουμένη ύπό 
τής ’Επιτροπής είς έκτέλεσιν τών 
διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως, 
λαμβάνεται ύπό τήν έπιφύλαξιν τής 
έγκρίσεως ύπό τοΰ Συμβουλίου ή τής 
Γενικής Συνελεύσεως ή πάσης τροπο
ποιήσεως υίοθετουμένης ύφ’ ένός έκ 
τών όργάνων τούτων κατά τόν αυτόν 
τρόπον ώς καί αί έτεραι άποφάσεις 
ή συστάσεις τής ’Επιτροπής.

"Αρθρον 8.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗ Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ή Επιτροπή έξουσιοδεΐται δπως 
έξετάζη πάντα τά θέματα τά άναγό- 
μενα είς τούς σκοπούς τής παρούσης 
Συμβάσεως καί Ιδιαιτέρως:

α. "Οπως τροποποιή τούς πίνα
κας συμφώνως πρός τό άρ

θρον 3*.
β. "Οπως έφι-στά τήν ’προσοχήν 

τοΰ όργάνου έφ’ δλων τών θε
μάτων, τά όποια δύνανται νά 
άνάγωνται είς τά καθήκοντα 
τούτου.

γ . "Οπως διατυπώνη συστάσεις 
διά τήν έφαρμογήν τών δια
τάξεων τής παρούσης Συμβά
σεως ή διά τήν έπίτευξιν τών 
ύπ’ αύτής άποβλεπομένων 
σκοπών, συμπεριλαμβανομέ
νων τών προγραμμάτων έπι- 
στημονικής έρεύνης καί τής 
άνταλλαγής πληροφοριών, έ- 
πιστημονικοΰ καί τεχνικοΰ 
χαρακτήρος καί

δ. "Οπως έφιστά τήν προσοχήν 
τών Κρατών, μή Μελών, έπί 
τών άποφάσεων καί συστάσε
ων τάς όποιας υιοθετεί συμ
φώνως πρός τά έκ τής Συμ
βάσεως άπορρέοντα δΓ αυτήν 
καθήκοντα, ίνα τά Μέρη ταΰ- 
τα έξετάσουν τά μέτρα τά ό
ποια αΰτη θά ήδύνατο ίσως 
νά λάβη βάσει τής παρούσης 
Συμβάσεως.

(Συνεχίζεται)
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ΣΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ '40
«Χτυπά ή καμπάνα. . .  Πόλεμος βουίζει τό χωριό περήφανες

υψώνονται σημαίες στον άέρα
σκύβουν λεβέντες καί φιλούν τό χέρι τό δεξιό τής μάννας, του πατέρα.
Τό τρέμουλο απ’ τή φωνή γά κρύψουν οί γονιοί πασκίζουν, όταν

λέν: «Παιδιά μέ τήν ευχή μας». 
Κ ι’ αύτοί αποχαιρετώντας τους, ξεσποϋν σε μιά ια χή :

«Ή  νίκη είναι δική μας!»

Ν α ι! ΤΗταν ή νίκη δική μας, άπό τή στιγμή πού τό Έθνος, γίγαντας 
π’ άναστήθηκε τις ώρες τις δίσεκτες, ώρθωσε τ’ άνάστημά του περήφανα καί 
βροντοφώνησε κατάμουτρα’στον ιταμό νυκτερινό έπισκέπτη τής έπαύλεως 
τής Κηφησσιας: Ο Χ Ι! Έ  νίκη ήταν δική μας, άπό τή στιγμή, πού οί πρώ
τες δμοβροντίες άστραψαν στής ’Ηπείρου τά κακοτράχαλα βουνά καί φώ
τισαν λές, πάνω άπ’ τούς κάμπους καί τά πέλαγα, ολόκληρη τήν Ελλάδα. 
Ή νίκη ήταν δική μας, άπό τή στιγμή πού οί Έλληνες, όμοια όπως έπρα- 
ξαν στήν τρισχιλιόχρονη ιστορία τους, άποφάσισαν νά πεθάνουν.

Αυτή τους ή γεμάτη τραγικό μεγαλείο άπόφαση ώρθωσε τό νάνο γί
γαντα άπέναντι στο Γολιάθ, κ ι’ έδωσε τό δικαίωμα, σε τούτη τή γαλανή 
γωνιά τής Μεσογείου, νά διδάξη γιά άλλη μιά φορά τον κόσμο τό αληθινό 
νόημα τής έλευθερίας καί τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας.

Τό ΟΧΙ των Ελλήνων τήν αυγή τής 28ης ’Οκτωβρίου, σμίλεψε, στιγμή 
μέ στιγμή, ήμέρα μέ τήν ήμέρα, τό υπέρλαμπρο μνημείο τής άνθρώπινης 
περηφάνειας, άπέναντι στή δύναμη τής ωμής βίας. 'Η νίκη των Ελληνικών 
όπλων έδωκε, εκτός τών άλλων, κ ι’ ένα καλό μάθημα σέ μάς τούς ίδιους, τοϋ 
πόσο ή ομόνοια αποτελεί έθνική έπιταγή στις δύσκολες, μά καί στις ευτυ
χισμένες ήμέρες τής ζωής μας.

Πέρα άπ’ αύτά, τό ΟΧΙ του ’40, καί έδώ εύρίσκεται ακριβώς τό βαθύ
τερο νόημά του, άποτελεϊ τρανταχτή απόδειξη, πώς οί πανανθρώπινες πνευ
ματικές άξιες, όπως τις έδίδαξαν οί φιλόσοφοι τής άρχαίας Ελλάδος, είναι 
άδούλωτες κ ι’ άνυπόταχτες, όσο μεγάλη κ ι’ άν φαίνεται ή δύναμη πυρός 
τών δαιμόνων του σκότους. Τούτη ή άλήθεια, άς άποτελέση μήνυμα έλπί- 
δας καί δύναμη διμιουργίας γιά τό δοκιμαζόμενο έθνος. Κ ι’ άκόμα προειδο
ποίηση, στούς πέρα άπ’ τό Αιγαίο γείτονές μας, οί όποιοι, άμουσοι καί 
άπαίδευτοι καθώς είναι, αδυνατούν νά συλλάβουν τό υψηλό νόημά της.

Ξέχωρα όμως, κ ι’ άφοΰ μόνο τής βίας τή γλώσσα καταλαβαίνουν, είναι 
ώφέλιμο νά τούς υπενθυμίσουμε, πώς είμαστε έτοιμοι νά στήσουμε μετερίζια, 
όπου οί περιστάσεις τό άπαιτήσουν κ ι’ όμοια μέ τούς ήρωες τοϋ ’40 νά βρον- 
τοφωνήσουμε μέσα στής μάχης τό ξέφρενο πανηγύρι.

« ’Αέρα!» μοϋγκροι κ ι’ ουρλιαχτά, «άέρα!» 'Η λόγχη άστράφτει,
τρόμος καί φοβέρα,

καρφώνει τον έχθρό πάνω στά χιόνια, γκρεμίζει τ’ άρματα,
σκορπίζει τά κανόνια».

ΣΑΡΑΝΤΗ Σ ΑΝΤΩ ΝΑΚΟΣ
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Τ’ Α Ρ Σ Ε Ν Ι Κ Ο  Β Ο Υ Ν Ο  
Ο  Τ Α Ϋ Γ Ε Τ Ο Σ

|_| ΙΣΤΟΡΙΑ τούτου τ' «αρσενικού» 
1 1 βουνού είναι καταπληκτική. Σάν 
κανείς βλέπει τά βουνά του, τά «ψηλά», 
τά «πετρωτά», τά «μολυβδοσκεπαστά», ό
πως είναι τρογουδισμένα, είναι σά νά 
βλέπη στον καθρέφτη τής Ιστορίας. Και 
διαβάζει όλη τήν Ελληνική ιστορία συμ
πυκνωμένη, άπό τά Ομηρικά χρόνια ί
σαμε τά 21. Όμως, έδώ, τώρα, δέν 
πρόκειται ν' άσχοληθοΰμε μέ ήρωίκές 
σελίδες, ούτε μέ προγονικά «κλέη». Στό 
κάτω κάτω, όλα τά Ελληνικά βουνά κΓ 
οί θάλασσες έχουν τις σελίδες τους. 
Όμως, ό Ταΰγετος έχει καί κάποιες 
άλλες δικές του σελίδες, έτσι πού νά 
ΕεχωρίΖη άπό τ’ άλλα τά Ελληνικά βου
νά σάν σύμβολο πανανθρώπινων ιδα
νικών. ΚΓ αύτή είναι ή διαφορά. Πρώ
τα, πρώτα, είχε τά προνόμιο νά μένη 
στήν κορφή του, ατούς άίώνες, άσβεστη 
ή φλόγα τής Ελευθερίας, κΓ όταν άκό- 
μα ή Ελλάδα ήταν γατΖωμένη άπό τούς 
βράχους του, καί μόλις αντεχε νά μήν 
τήν καταπιή ό πόντος. ΚΓ ύστερα, είχε 
καί τό άλλο, τά διπλό προνόμιο, νά εί
ναι ορμητήριο άγωνιστών, άλλά καί κα
ταφύγιο κατατρεγμένων. Καί νά δέχεται 
τούς κατατρεγμένους πληθυσμούς, άπό 
τής έποχής τών Βησιγότθων ως τόν με- 
οαίωνα, καί περ' άκόμα ώς τούς χρό
νους τής δουλείας. Δέν ΕεχώριΖε άν ή- 
σαν Έλληνες ή βάρβαροι, αν πίστευαν 
σέ είδωλα ή σέ Θεούς, ή αν δέν πίστευ
αν σέ τίποτε. Αρκοΰσε ό κατατρεγμός, 
ός ήταν άκόμη καί άπό τούς στρατηγούς 
τού ΒυΖαντίου, γιά νά δώση τήν προ- 
στοσία του καί τή φιλοξενία. ΚΓ έδωσε 
τή φιλοξενία του άκόμη καί στό «μίσος». 
Γιατί, όπως Εέρουμε, εϊχεν ύποστηριχθή 
άπό ιστορικούς, μισέλληνες τού ΈΕω- 
τερικοϋ, πώς ή Ελλάδα, έπειδή παρέβη 
τό νόμο τής «ήθικής ίσότπτος» μέ τήν 
άρχαίαν πνευματική της κληρονομιά, έ
πρεπε νά τιμωρηθή μέ τις έπιδρομές άλ- 
λοφύλων, μέχρις ότου «ό οίκτος άντι- 
κατοστήαη τό μίσος». Όμως, ό Ταΰ
γετος, σ' όοα στίφη Εένων πέροσαν άπ’ 
τά βουνά του, κΓ άφού στό «μίσος» έ
δωσε τή φιλοΕενία, μέ τόν τρόπο αύτό 
τούς άφομοίωσε, κΓ έγινε ένα άπέραν-

Η Λ ΙΑ  Χ Α Ϊ Δ Ε Μ Ε Ν Ο Υ  
τ. Ά σ τ υ ν .  Δ / ν τ ο ϋ  Α'

το χωνευτήρι, στό τέλος, όχι Εένων, άλ
λά Ελλήνων, μ' Ελληνική ψυχή καί πί
στη σ' ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα.

ΚΓ αύτό είναι τό μεγαλείο τούτου τ' 
«άρσενίικσϋ», τοϋ ήρωϊκοΰ καί τού κατα
πληκτικού βουνού.

"Αρά γε, αύτή ή αρχαία πνευματική 
κληρονομιά μήπως καί σήμερα βαραίνει 
στή μοίρα τού Γένους τών Ελλήνων;

A

ϊΕΡΟΥΜΕ, πώς οί Σλάβοι τού Ταΰ
γετου, οί ΝεΖερίτες καί οί Μελιγκοί, 
άσύγκριτα πολυπληθέστεροι έδώ άπό κά
θε άλλο Ελληνικό βουνό, πρώτα κατέ- 
κλυσαν τήν πεδινή Λακεδαίμονα, κΓ ύ
στερα, (750 μ.Χ), σημείωσαν τήν πα
ρουσία τους στά ορεινά. Ή τελική όμως 
έγκατάστσσή τους έγινε σέ διάρκεια 
χρόνου πού μπορεί νά ήταν κΓ ένας αι
ώνας. Δέν Εέρουμε άν ήταν έπιδρομείς 
ή άποικοι, φερμένοι άπό τούς ίδιους 
τούς ΒυΖοντινούς ύστερ' άπό κάποιο 
λοιμό πού άποδεκάτισε τούς πληθυ
σμούς τής Πελοποννήσου. "Οπως όμως 
καί νά έχη τό πράγμα, άπό τή Λακεδαί
μονα, αφού άνέβηκαν άπό τις κλεισού
ρες τοΰ Ταΰγετου στά διάσελα, πέρα
σαν δώθε κατά τά Δυτικά — καί φώλια
σαν γύρω άπό τούς βράχους τών βου
νών του.

ΚΓ ό Ταΰγετος, δέν τούς ύποδέχθη 
σάν έπιδρομείς, άλλά σάν Εένους άποί- 
κους, μ' όλο πού δέν είχε τίποτε νά 
τούς προσφέρη, έΕόν, άπό δασικό πλού
το, άπό κυνήγι, όπό βοσκοτόπους, κΓ 
άπό τήν καλλιέργεια τής έληάς, τής 
πάντα 'δώ καρπερής. 'Έχει σημασία τού
το τό τελευταίο, γιατί τήν καλλιέργεια 
τής έληάς, δέν τή φέρανε άπό τις στέπ- 
πες, τή βρήκανε.

Τή βρήκανε άπό τούς έντοπίους πλη
θυσμούς, πού δέν ήταν άλλοι, παρά οί 
Μανιάτες. Ή ταν οί είδωλαλάτρες Μα
νιάτες, όπως καί οί άρχαίοι 'Έλληνες, 
κΓ ό τόπος τους ήταν «έλαιοφόρος» άπό 
τήν άρχαιότητα, σύμφωνα καί μέ μιά 
μαρτυρία τοΰ Κωνσταντίνου Πορφυρο
γέννητου δοσμένη τόν δέκατο αιώνα.

Καί τούτη ή μαρτύριο τής έληάς, δίνει 
μιά άπάντηση ατούς μισέλληνες έκείνους, 
όπως ήταν κΓ ό μισέλληνας Φαλλμεραϋ- 
ερ πού κακοποίησαν τήν 'Ιστορία μέ τόν 
ισχυρισμό, πώς, άπό τις έπιδρομές τών 
Εένων φυλών στον Έλλαδικό χώρο, 
κόπηκαν οί γέφυρες τών χρυσών δε
σμών τών νεωτέρων Ελλήνων μέ τούς 
άρχαίους των προγόνους.

Γιατί ούτή ή καλλιέργεια, δέν ήταν 
ο' ένον περιωρισμένο χώρο, άλλά σ' ό
λη τήν έκταση τοΰ Δυτικού Ταΰγετου, 
κΓ άπό τά παράλια Ισαμε τά όρεινά, 
έτοι, πού, νά φανερώνη, πώς τόν καιρό 
πού ήρθαν οί Σλάβοι, κατοικούσαν συμ
παγείς Ελληνικοί πληθυσμοί ο' αύτήν 
τήν άκριτική γωνιά τοΰ Ελληνικού Νά·» 
του, συνεχίζοντας τήν παρουσία τους 
άπό άρχαιότερα χρόνια. Αλλά, τό σπου
δαιότερο είναι, ότι αύτή ή έκδοχή περί 
έκσλοβισμού τής Ελληνικής Φυλής, μο
λονότι έχει ήδη ιστορικά καταρρεύσει, 
σΕίΖει ίσως νά πούμε, πώς παίρνει άπάν
τηση άπό τούς ίδιους τούς Σλάβους τοΰ 
Ταΰγετου, όταν τή μοίρα τους κάτω 
άπό τόν ήλιο τήν άναΖήτησαν, ή έστω 
καί αναγκαστικά τήν δέχθηκαν, κυνηγη
μένοι κάτω άπό τά σύννεφα, καί γύρω 
άπό τούς βράχους ένός φιλόΕενου βου
νού, καί όχι πάνω άπό τά εύφορα χώ
ματα δύο γειτονικών πεδιάδων.

Λ

ΤΟΥΤΟ τό καταπληκτικό άλλά καί εί- 
δωλολατρικό βουνό ίσαμε τά χρόνια έ- 
κείνα άκριβώς ποΰρθαν οί Σλάβοι, έχει 
μολαταύτα καί μιά θεία δωρεά, ή πατρί
δα κΓ ή θρησκεία νά 'ναι έδώ άδερφω- 
μένες.

Τό βλέπετε τούτο πού λέω σέ κάθε 
σας βήμα, σάν πατάτε σ' έκεϊνα τά το
πωνύμια . . . ιντα, ρίντα, μπρίντα, λιάνα 
λιόβα όβα, καί σά βλέπετε τούς λό
φους μέ τις έκκλησούλες στις κορφές. 
ΚΓ άκριβώς τούτη ή θεία δωρεά, καθώς 
θά δούμε, τούδωσε τήν άφομοιωματική 
καί τή χωνευτική του δύναμη, έτσι πού, 
τώρα, έΕόν άπό τά τοπωνύμια, δέν συ
ναντάτε κανένα άλλο σημάδι άπό τό πέ-
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ρασμα των Σλάβων.
Αλλά, ή Ζωηρότητα τών εντυπώσεων 

oac άπό τά αισθητά καί ορατά στοχεϊα 
τού περιβάλλοντος χώρου, σέ σχέση μέ 
τις πολλές ή λίγες ιστορικές σας γνώ
σεις, σάς κάνει, νά θέλετε νά βυθοσκο- 
πήσετε στά βάθη τών αιώνων, ώοτε νά 
σχηματίσετε μιά άκόμη Ζωηρότερη εικό
να γι' αυτό τό ιστορικό γεγονός. Έτσι, 
διά μέσου τών τοπωνυμίων άνερευνών- 
τας, κι' άνεβαίνοντας πρός τά ορεινά, 
άπό τήν Δυτική περιοχή τής Αβίας τής 
Ομηρικής καί τοϋ 21, φθάνετε στό 

διάσελο, στόν «''Αη - Νίκο (Νίκωνα πά 
νά πή), γιά νά σταθήτε παν' άπό τά έ- 
ρείπια μικρής έκκλησούλας. Έχετε κά
τω άπό τό οπτικό σας πεδίο τή Λακε- 
δαίμονα, καί φυσικά, ή σκέψη σας θά πε- 
ράαη πάνω άπό τή Σπάρτη τοϋ Λυκούρ
γου καί τοϋ Λεωνίδα, καί πάνω άπό τά 
έρείπια τών Παλαιολόγων. Όμως σέ λί
γο, θά καθηλωθή πάνω στά λίγα έρείπια 
τής μικρής έκκλησούλας.

ΑΜΑ κανείς καθώς πατάει πάνω σέ 
λίγα έρείπια, μπόρεσε νά δώση μιά ι
στορική έξήγηση πάνω σ' αύτά, ή άς 
τοϋ είναι καί δοσμένη, δέν μπορεί, πα
ρά νά γίνη δέκτης μιας, κάποιας, εικό
νας στήν οθόνη τής φαντασίας του, σ' 
έναλλοσοόμενες προβολές, τραβηγμέ
νης, άς είναι κι' 6π' τά βάθη τών αιώ
νων, καί συντηρημένης άπό τά ίδια έρεί
πια πού παιτάει.

Είναι σά νά βλέπη ένα γέροντα ρασο
φόρο μέ άσκητική καί βιβλική μορφή, 
καί μ' ένα σόκκο κι' ένα ραβδί, νά δια- 
βαίνη άπό τούτο τό διάσελο κι' άπό τά 
πλάγια μέσ' άπό τις γιδόστρατες, καί, 
περνώντας άπό καλύβι σέ καλύβι, άπό 
στάνη σέ στάνη, κι' άπό μαντρί σέ μαν
τρί, νά γίνεται κήρυκας τοϋ Λόγου τού 
Χριστού, καί νά προσκαλή τούς ποιμένες 
σέ μετάνοια καί σέ βάφτισμα.

"Ητανε ένας ίεροπόστολος π' αγία
σε, ό Νίκωνας ό «μετανοείτε», κι' άφοϋ 
έδωσε τήν ψυχή του γιά τούς άνθρώ- 
πους, τελικά άφήκε καί τό σώμα του

στά χώματα τό Σπαρτιατικά.
Είχε άνσκαλύψει τό μέρος όπου ένα 

- δύο αιώνες πριν είχε φωλιάσει ένα 
άνθρώπινο μελίσσι. Είναι τό μελίσσι πού 
άμολήθηκε άπό τις στέππες, κι' άφού 
ξέκοψε άπό τ' άλλα σμήνη πάνω άπ’ 
τήν Ελλάδα, ήρθε καί φώλιασε κάτω 
άπό τούς βράχους τών βουνών τού Ταΰ- 
γετου.

Καί είναι ή εικόνα, σά νά βλέπη κα
νείς νά περνούν άπό μπροστά του, κι’ 
άπό τό ίδιο τούτο δώ τό πέρασμα πού 
βρίσκεται, τά καραβάνια τών ξένων ά- 
ποίκων, γιά νά ξεχυθούν πρός τά Δυτι
κά, στή Μεσσηνιοκή Αλαγωνία, κι' ίσα
με πέρα καί πάνγι άπό τή Σκαρδαμού- 
λα, όπου καί ό Ζύγός τού Μελιγκού, καί 
πέρ' άκόμα ώς κοντό στό Ταίναρο. Καί, 
νά Ζήσουν έδώ, στήν άρχή, περισσότερο 
σάν κτηνοτρόφοι καί ποιμένες, παρά σά 
γεωργοί.

Κι' ϋστερ' άπ' αύτό πού έγινε μέ τό 
έργο τού ιεραποστόλου, σά συνέχεια ό
μοιων μεγάλων κφ σημαντικών γεγονό
των πού στάθηκαν! όρόσημο στή ροή τής 
άνθρώπινης μοίρας, λές, πώς οί πέτρες 
τών έρειπίων, πού 'ταν άλλοτε μαστορι
κά χτισμένες — δέν έχει σημασία άπό 
πάτε ήταν —  κΓ έδιναν τό τελειωμένο 
σχήμα καί τις διαστάσεις τής μικρής έκ
κλησούλας, μιλάνε πάνω στό διάσελο 
στάν «"Αη - Νίκο» τήν προσευχή τού 
ταπεινού.

Λές πώς μιλάνε τήν προσευχή τού ά
γνωστου βοσκού, όποιος καί νόταν, πού 
πίστεψε, καί τήν πίστη του τήν διατή
ρησε τόσο Ζωηρή,; όσο ήταν κΓ όταν δέ
χτηκε τό βάφτισμά.

ΕΤΣΙ, έγινε κσί πήρε τούτο τό είδω- 
λολατρικό βουνό τή δύναμή του τή Θεϊ
κή, τή χωνευτική καί τή σορωτική. ΚΓ 
έτσι έγινε, κΓ έγινσν Χριστιανοί καί Έ λ 
ληνες οί Σλάβοι, ένα δυό αιώνες αργό
τερα 'πό τούς ίθαγανείς, καί πολέμησαν 
κιάλλωστε μαΖύ τάυς καί τούς Φράγκους 
δυνάστες.

ΚΓ ή γλώσσα Τους ώς τόν ΙΓ ' μέ

|Δ ' αιώνα έσβησε κΓ αυτή. Δέν έμεινε 
τίποτε άλλο πό τούτη δώ τήν ιστορία, 
έξόν άπό τά τοπωνύμια πού είπαμε καί 
οί μικρές έκκλησοϋλες στών λόφων τις 
κορφές.

**

ΚΑΙ σά βλέπετε αυτές τις έκκλησοΰ- 
λες, στών λόφων τις κορφές καί γύρω 
άπ' τούς λόφους τά λίγα χώματα νά τά 
κρατάν οί πολλές πέτρες στά πεΖούλια 
μαστορικά χτισμένες σ' ατέλειωτα δαν- 
τελλωτά καί γραμμωτά συμπλέγματα, 
βλέπετε τόν ίδιο τό μόχθο μαΖύ μέ τήν 
πίστη. Καί σκέπτεσθε, πώς,ό πηλός πού 
δένονται αύτές οί πέτρες στ' «άρμάκια» 
στά πεΖούλια, κΓ άφού χτίΖονται, πάλι 
ξανογκρεμίΖοιπαι καί πάλι ξαναχτίζονται 
χρόνο μέ χρόνο, στόν αιώνα τόν άπαν
τα, είναι άνθρώπινος ιδρώτας, καί πώς 
τό ίδιο είναι κΓ άν ήταν άπό Έλληνες 
ή βαρβάρους ή δούλους ή έλευθέρους.

Βλέπετε καί τις έκκλησοϋλες σάν εύ- 
χαριστία τοϋ άνθρώπου καί σάν εύλο- 
γία τοϋ Θεού. Σάν εύχαριστία γιά τούς 
καρπούς τού μόχθου του καί σάν ευλο
γία Θεϊκή νά γεύεται τούς έπιγείους 
καρπούς μέ ιδρώτα τού προσώπου του. 
ΚΓ είναι τούτο ευλογία τοϋ Θεού, γιατί 
τότε μόνο αισθάνεται τήν ουσία καί τή 
γεύση τής τροφής.

Έτσι έχει σκηνοθετηθή τοΰτ' ή γή 
ή τρσχειά καί ή αυχμηρή άπ' τή Φύση 
κΓ άπό τούς άνθρώπους σ' αυτήν τήν 
άπόμερη περιοχή, τή Μάνη.

Μέ τόν Ταΰγετο νά τήν κρατάη Ζηλό
τυπο, μέ τή ραχοκοκαλιά του καί μ' ένα 
βραχίονα του πρός τό μέρος τής Καλα
μάτας, τό Καλάθι, σέ άπομόνωση άπό 
δύο εύφορες γειτονικές πεδιάδες κΓ 
άπό τόν άλλο κόσμο, λές καί θέλει νά 
τήν έχη στούς αιώνες σέ Σπαρτιατική 
λιτότητα, σέ καρτερία καί σέ υπομονή.

ΚΓ ή Μόνη, άνύπσπτη καθώς είναι 
άπό βιομηχανικές καί καταναλωτικές 
κοινωνίες, δέν έχει παρά μόνο τήν ευ
λογία τής Έληάς τής καρπερής, πούνσι 
ό πλούτος της καί σύμβολο Ελληνικό 
γιά φρόνηση καί γιά ειρήνη στούς άν
θρώπους.
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e e c c x \ O N i K H

18 έως 29 ’Οκτωβρίου 1912

«Ή  Σαλονίκη πού εσβησε μέ του καιρού τό διάβα καντήλι πού τρεμόφωτο για 
λάδι λαχταρά, άποβραδύς κοιμήθηκε δυστυχισμένη σκλάβα και τήν αύγούλα 
ξύπνησε αρχόντισσα κυρά.»

I. Π ο λ έ μ η ς

Μ Υ Χ Τ Α  τής 17nc πρός τήν 18ην 
'Οκτωβρίου 1912: Στή πρώτη πό

λη τής Βορείου Έλλόδος πλανιέται ή 
άγωνία. Ό ελληνικός στρατός, ό ελευ
θερωτής, όλο και πλησιάζει. Στήν πόλη, 
όμως, Εέρουν ότι 35.000 τουρκικού 
στρατού προχωρούν ήδη γιά ν' άναχαι- 
τίσουν τούς "Ελληνες στήν πεδιάδα τών 
Γιαννιτσών. Ό ΤαΕίν Πασάς, ανώτατος 
άρχηγός τού τουρκικού στρατού στή 
Θεσσαλονίκη, δέν θά παροδώση εύκολα 
τήν -Νύμφη τού Θερμαϊκού».

Στόν πληθυσμό τής Θεσσαλονίκης 
ποικιλόμορφα γεννιούνται τά συναισθή
ματα ανάλογα μέ τήν έθνικότητα τού κα- 
θενός. Στήν ψυχή τού δυνάστη Τούρκου 
ό φόβος. Άπό τούς Εένους, ό Βούλγα
ρος βλέπει τήν προέλαση τού Ελληνι
κού στρατού μέ άνησυχία. Θά προλά
βουν άραγε σί δικοί του νά μποϋν πρώ
τοι στή πόλη; Δύσθυμος είναι κι' ό Αύ-

Ό  Ναός τών Α γ ί
ων Αποστόλων Θεσ
σαλονίκης (Σχέδιον 
τοΰ ζωγράφου Παύλου 
Παντελάκη) Μετά άπό 
δουλεία αιώνων ή ώραία 
κόρη τοΰ Θερμαΐκοΰ μα- 
ζΰ μέ τά υπέροχα βυζαντινά 
μνημεία της ξαναγινόταν έλλη- 
νική, χάρις στήν όμόνοια, τόν 
πατριωτισμό καί τήν αυτοθυσία 
πού έπέδειξαν τότε οί Έλληνες.
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στριακός. Τό όνειρο τής Αύστρίας νά 
κυριάρχηση στό Αιγαίο μέ ορμητήριο 
τή Θεσσαλονίκη δέν θά γίνη ποτέ πρα- 
γματικότης.

Ξημέρωμα τής 18ης Οκτωβρίου: Ή  α
ναμονή συνεχίζεται. Είκοσι πέντε χιλιό
μετρο περίπου δυτικά του Αξιού ποτα
μού, στό στενώτερο σημείο τής πεδιά- 
δος τών Γιαννιτσών, μεταξύ τών βου
νών καί τής λίμνης, δύο στρατοί βρί
σκονται άντιμέτωποι. 'Ανάμεσα στον ελ
ληνικό στρατό καί στή Θεσσαλονίκη ορ
θώνονται οί τουρκικές μεραρχίες. Ή 
έλευθερία βρίσκεται κοντά. Γιά νά φτό- 
ση όμως στή πόλη πρέπει νά σπάοη τό 
τουρκικό προγεφύρωμα.

19 'Οκτωβρίου: 'Από τής 9ης πρωινής 
άρχισε ό άγώνας. Οί ώρες περνούν όρ- 
γά καθώς οί γενναίοι μάχονται. Ή  μέ
ρα κάνει τή συνηθισμένη της τροχιά. 
Μεσημέρι. Απόγευμα... Στις έξι δια
κόπτεται ή μάχη. Είναι ή ώρα γιά νά με
τρηθούν οί άπώλειες καί νά νοσηλευ- 
θοΰν οί τραυματίες. Κι ή Θεσσαλονίκη 
άγωνιά όκόμα.

20 'Οκτωβρίου: Είναι ή 6η πρωινή ώρα.
Ο Ελληνικός στρατός πέφτει μέ πεί

σμα στή μάχη. Μέχρι τις 10 τελείωσαν 
όλα. Κύριοι τής πεδιάδας οί "Ελληνες. 
Κι ό τουρκικός στρατός καταδιωκόμε- 
νος μεταφέρει τό μήνυμα τής ήττας 
του στή Θεσσαλονίκη, τό μήνυμα τής 
έλληνικής νίκης, τό μήνυμα τής έλευθε- 
ρίας πού πλησιάζει. Οί Θεσσαλονικεϊς 
στρέφουν τά μάτια πρός τά έλεύθερα 
Γιαννιτσά καί περιμένουν.

21 'Οκτωβρίου: Ή πόλι όλη είναι ανά
στατη άπά τις προετοιμασίες γιά τήν 
ύστατη άμυνα τών Τούρκων. Ή  καρδιά 
τών Ελλήνων σφίγγεται. Κάθε τόσο 
τμήματα άνασυνταγμένου στρατού βγαί
νουν άπ' τή Θεσσαλονίκη καί καταλαμ
βάνουν θέσεις στά γύρω ύψώματα. Ο 
κλοιός τού δυνάστη δέν άφίνει τήν πό
λη ν' όναπνεύση.

22 Οκτωβρίου: Οί "Ελληνες προχω
ρούν. Τώρα υπάρχει διπλός κλοιός γύ
ρω άπ' τή Θεσσαλονίκη. Μόνο πού ό 
έσωτερικός κλοιός πρέπει νά συντριβή 
γιά νά ξαναγίνει ή Θεσσαλονίκη Ελλη

νική. Ό  Ταξίν Πασάς δέν έχει έλπίδες. 
Ζητάει συνθηκολόγηση. Μά ό άρχιστρά- 
τηγος τού Ελληνικού στρατού Διάδοχος 
Κωνσταντίνος θέλει άνευ όρων παρά
δοση.

23 'Οκτωβρίου: Ή άμυνα πρό τών πυ
λών βαστάει ακόμη. Η έλπίδα γίνεται 
βεβαιότης καθώς φτάνουν ψιθυριστά τά 
νέα γιά τις νίκες τού Ελληνικού στρα
τού.

(Συνέχεια εις τήν σελ. 888 )

Ό  Βασιλεύς Γεώργιος ό Α’ και 
ό Διάδοχος Κων/νος μπαίνουν 
θριαμβευταΐ στή Θεσσαλονίκη 
«Ούδέν μεγαλοπρεπέστερον τής ει
σόδου. Ούτε ό κάλαμος, ούτε ή 
φωτογραφία δύνανται νά άποδώ- 
σωσι τήν φρενίτιδα, ήτις κατέλαβε 
τούς Θεσσαλονικεϊς επί τή θέςι τοϋ 

λυτρωμοΰ των».

B l k  ν f  |
1 m f ;  ·  I I I ?  .1’*
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Χαοίς εντός «λαμπατέρ» 
καί δοχείου μαρμέλαδας

Μυθιστορηματική σύλληψις μελών διεθνούς σπείρας 
ναρκωτικών.

Έξάρθρωσις σπείρας καλλιεργητών καί εμπόρων χασίς 
εις Φιλιατρά Μεσσηνίας.

Μ ΕΣΑ σέ ένα πρωτότυπο ξύλινο 
λαμπατέρ σέ σχήμα κέδρου και 

σέ ένα κοινό δοχείο μαρμέλαδας εί
χαν κρύψει 1)4 κιλό κατειργασμένης 
ινδικής καννάβεως οί Αλλοδαποί Ι 
ωσήφ Σέϊφ σπουδαστής έτών 28 Α ι
γύπτιος καί 6 Ίορδανός Άμπνταλλάχ 
•των 31 ναυτικός.

Καί οί δύο συνελήφθησαν ύπό τής 
Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών 
τής Ύποδ) νσεως Ιεν . ’Ασφαλείας 
Πειραιώς. Άναφερθείς στην σύλληψι 
των δύο ξένων έμπόρων τοΰ «άργοΰ 
θανάτου», δ διοικητής τής Γ.Γ.Α . 
Πειραιώς κ. Σάββας Τασιόπουλος, έ- 
τόνισε, δτι άπό μηνών υπήρχαν σα
φείς ένδείξεις, δτι σημαντικές ποσό
τητες ναρκωτικών, μέ προέλευσι Μέ
σης ’Ανατολής, διετίθεντο στήν ’Α
θήνα καί τόν Πειραιά. Οί δράστες Αλ
λοδαποί ένετοπίσθησαν πριν λίγες ή- 
μέρες στήν ’Αθήνα καί μετά άπό συ
νεχή παρακολούθησι Αστυνομικός 
τής ’Ασφαλείας ένεφανίσθη ώς ένδια- 
φερόμενος Αγοραστής. Μέ Αρκετά έ
ξυπνες ένέργειες κατώρθωσε νά κερ
δίση τήν Ιμπιστοσύνη τών λαθρεμπό
ρων, οί όποιοι καί Απεφάσισαν νά 
τοΰ πωλήσουν 700 γραμμάρια χασίς

στήν τιμή τών 42.000 δρχ. Τό ραν
τεβού έδόθη εις ένα παντοπωλείο τοΰ 
Μοσχάτου, τό όποιον υποτίθεται δτι 
Ανήκε στόν υποψήφιο πελάτη. 'Ο Α
στυνομικός μέ μιά Ασπρη μπλούζα 
παρίστανε τόν παντοπώλη, ένφ Αλλοι 
Αστυνομικοί ήσαν οί «υπάλληλοι» τοΰ 
καταστήματος. Ό  Άμπνταλλάχ, με
τά Από συνεχείς Αναγνωρίσεις, «δια
πίστωσε», πώς δέν τοΰ είχε στηθή 
καμμιά παγίδα καί βέβαιος γιά τήν 
έπιτυχία τής «έπιχειρήσεως» κατευ- 
θύνθηκε στό έσωτερικό τοΰ παντοπω
λείου. Χωρίς νά χάση καιρό έβγαλε 
άπό μία νάΰλον τσάντα ένα ώραίο 
ξύλινο λαμπατέρ, μέσα στό όποιο ύ- 
πήρχαν 700 γραμμάρια έκλεκτής 
ποιότητος χασίς. "Οταν οί Αστυνομι
κοί πήραν στά χέρια τους τό «έμπό- 
ρευμα» πέρασαν στόν Άμπνταλλάχ 
τις χειροπέδες, γιά νά κατευθυνθοΰν 
έν συνεχεία σέ κεντρικό πολυτελές 
ξενοδοχείο τών ’Αθηνών, δπου έμενε 
ό συνεργάτης του Αιγύπτιος, δ όποιος 
καί ώμολόγησε δτι Ανήκε στή σπείρα. 
Άπό τή σχετική έρευνα στό ξενοδο
χείο βρέθηκε ή βαλίτσα τοΰ ένός έκ 
τών δραστών. Μέσα στή βαλίτσα μέ 
τά ροΰχα καί τά Αλλα προσωπικά Αν
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τικείμενα τού νεαρού Άραβος βρέθη
κε ένα μεταλλικό κουτί μέ τό ένδει- 
κτικό «μαρμέλαδα». Δεν χρειαζόταν 
μεγάλη άστυ νομική πείρα για να έ- 
ρευνηθή τό κουτί μέ τή «μαρμέλαδα», 
πού διέθετε δύο «διαμερίσματα» στό 
έπάνω τό μικρότερο υπήρχε μαρμέ
λαδα καί κάτω πλακίδια χασίς. Οί 
δύο ’Άραβες ώμολόγησαν, δτι άποτε- 
λοϋσαν μέλη μεγάλης σπείρας λα- 
θρομπορίου ναρκωτικών, ή όποια εί
χε έπανειλημμένως μεταφέρει χασίς 
στήν Ελλάδα κρυμμένο σέ ύποδήμα- 
τα.

’Επ’ ευκαιρία πρέπει να άναφερ- 
θή καί άλλη πρό ήμερων έπιτυχία 
τής ιδίας ώς άνω Υπηρεσίας τής 
Γ .Γ .Α . Πειραιώς, ή όποια έξήρθρωσε 
σπείρα καλλιέργειας καί Ιμπορίας 
χασίς στά Φιλιατρά Μεσσηνίας. Οί 
συλληφθέντες Διον. Καναλωπ.ίδης, 
Παν. Σκάρος καί Ίωάνης Τσάλτας 
ή Καλαμάτας προφυλακίσθησαν ήδη 
στίς φυλακές Κορυδαλλού.

ΣΓΛΛΗΨ ΙΣ ΚΛΕΠΤΩΝ

Πρίν λίγες ήμέρες δραπέτευσαν 
άπό τίς φυλακές Κασσαβετείας οί 20

χρονοι Λάμπρος Πέτσης καί Γεώργι
ος Τζημίχας, στίς όποιες έκρατοΰντο 
γιά προηγούμενη κακοποιό δράσι. 
Μετά τήν δραπέτευσι καί άφοΰ έφθα- 
σαν στό λιμάνι Βόλου έκλεψαν μιά 
βάρκα μέ τήν όποια καί έφθασαν σέ 
μιά Ιρημική ακτή. Άφοΰ βούλιαξαν 
τή βάρκα μέ δύο έπίσης κλεμμένα μο
τοποδήλατα πήγαν στη Στυλίδα, άπ’ 
δπου καί άρχισαν τήν «έξόρμησι». 
Διέρρηξαν τήν ’Εκκλησία τού νεκρο
ταφείου καί άφήρεσαν 1.200 δρχ. '0  
άκόλουθος σταθμός ήταν ή Λαμία. 
Αγόρασαν πανταλόνια καί πουκάμι
σα καί ξεκίνησαν γιά τά «μεγάλα 
κόλπα» στήν Πρωτεύουσα. Στήν ’Α
θήνα δμως δ Τζημίχας συνελήφθη 
μέσα σέ ένα σφαιριστήριο, ένφ δ Πέ
τσης κατάφερε νά διαφύγη. Ό  Πέ
τσης συνέχισε τή «δράσι» του καί 
στίς 9 Σεπτεμβρίου διέρρηξε τό δια
μέρισμα τού κ. ’Αντωνίου Καλερο- 
γιάννη έπί τής δδοΰ Παπατσώνη άπό 
δπου καί έκλεψε 13.500 δρχ. Δύο ή
μέρες άργότερα τραυμάτισε στό Παγ- 
κράτι μέ μαχαίρι στήν κοιλιά «γιά 
τά μάτια μιας ώραίας» τόν έπίσης 
20χρονο Γεώργιο Άποστολάτο. Κα- 
τώρθωσε καί πάλι νά διαφύγη καί νά

άναχωρήση γιά τήν Πάτρα καί τήν 
Καλαμάτα, δπου έκανε τρεις άκόμη 
κλοπές. Λίγες ήμέρες άργότερα ξα- 
ναγύρισε στήν Αθήνα, δπου μετά τήν 
άποτυχία του νά διαρρήξη τό χρημα
τοκιβώτιο ένός άρτοποιείου, διέρρηξε 
ένα παντολωλεΐο τό όποιο τού «άπέ- 
δωσε» 2.000 δρχ. Ή σύλληψίς του 
άπό τήν Υπηρεσία Κοινού ’Εγκλή
ματος τής Ύποδ) νσεως ’Ασφαλείας 
Πειραιώς έθεσε τέρμα στήν έπικίνδυ- 
νη δράσι του.

Άπό τήν «άλλη πλευρά τού λόφου» 
στόν Πειραιά συνελήφθη δ σεσημα
σμένος κλέπτης Νικ. Μουζακίτης 19 
έτών, γιατί σέ διάστημα 15 ήμερών 
άφήρεσε κατά διαστήματα τό ποσόν 
τών 120.000 δρχ. καί διάφορα άν- 
τικείμενα, άπό τό διαμέρισμα τού κ. 
Κ . Κούβαρη έπί τής δδοΰ Μουτσο
πούλου 35. Συνελήφθη έπίσης καί δ 
’Ινδός Άσότι Ντάς, δ όποιος κατά 
διαστήματα άφήρεσε 1.000 δολλάρια 
καί 60 λίρες Α γγλίας άπό τά γρα
φεία τής Εταιρίας Ντιάκαν Σήππιγκ 
τού Πειραιώς, δπου έργαζόταν.

ΣΑΡ. ΑΝ.

Eic τήν απέναντι σελίδα: Ό  συλληφθείς λαθρέμπορος ναρκωτικών Άμπνταλλάχ έτών 31, ναυτικός. Εις αύτήν τήν σε
λίδα αριστερά: Τό λαμπατέρ καί τό δοχείο έντός του όποιου οί δροσται μετέφερσν εις τήν Ελλάδα 1% κιλό κατεργα

σμένης ινδικής καννάβεως. ΔεΕιά: ΈκκριΕωθέντα δενδρύλια χασίς τής σπείρας τών Φιλιατρών Μεσσηνίας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ

ΚΥΠΡΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Είναι 'Ελληνική νήσος, ή τρίτη κατ' 
δκτοσιν έν τη Μεοογείω. Τό όνομα αυ
τής απαντάται έν τη Ίλιάδι καί τη 'Ο
δύσσεια. ΈΕ επιγραφών δέ μαρτυρεϊται 
τό όνομα Κύπρος τό 459 π.Χ. Καί άλ
λα όνόματα όπεδόθησαν εις τήν νήοον, 
ώς 'Αέρια, Ζωηφόρος. Σαλαμινία, Μα
καριό.

Ο QUAE ΒΕΑΤΑΜ D IVA  ΤΕΝΕΣ 
CYPRUM = ώ Θεά, πού προστατεύεις 
τήν μσκαρίαν Κύπρον. Όρατίου Ώδαί. 
III., 26. Ώνομάσθη δέ οϋτω άπό τό ό
νομα τής θυγατρός τού Βαοιλέως τής 
Πάφου Κινύρα, ή άπό τό όνομα τού Κύ
πρου τού υιού τού άνωτέρω βαοιλέως.

Οί πρώτοι οίκισταί ήσαν "Ελληνες. Ή 
δέ έποχή ή όποια χαρακτηρίζεται ώς ή 
άκμή τού Φοινικικού πολιτισμού, ή γεω
μετρική δηλοδή έποχή (1100 καί 800 
π.Χ.) άντιπροσωπεύει ένα είδος Μεααί- 
ωνος εις τήν Άρχαίαν 'Ιστορίαν. Προ- 
ηγήθησαν άλλοι άρχαιότεροι Ελληνικοί 
Πολιτισμοί, όγνότατα Ελληνικοί. Ό  Μυ
κηναϊκός πολιτισμός καί ό Μινωϊκός.

Ή  ιστορία τής Κύπρου διατηρείται 
έπί τέσσαρας περίπου χιλιετίας, ήτο καί 
είναι 'Ελληνική. Δημιουργείται δέ πολι
τισμός άΕιος μελέτης καί ένδιαφέρον- 
τος. Εις τούτο συνετέλεσεν ό πλού
τος εις προϊόντα τής γης καί εις με
ταλλεύματα. Έδημιουργήθη δέ ή φήμη 
περί τού πλούτου καί τής χλιδής τών 
άρχαίων Κυπριακών Βασιλείων. Ή δέ 
άνεύρεσις εις τάς 'Αρχαίας Νεκροπό- 
λεις κυλίνδρων Άσσυρισκών σφηνοει
δούς γραφής, ή καί άλλων άρχαιαλογι- 
κών κειμηλίων Ασσυριών ή Αιγυπτίων, 
υποδηλώνει στενήν έμπορικήν έπικοινω- 
νίαν τής Νήσου μετά τών 'Ασιατικών 
καί 'Αφρικανικών φυλών. Οί δέ Έ λλη
νες οί έΕστρατεύσαντες κατά τής Τροί
ας έδέχθησαν εύχαρίστως τήν συμμα- 
χι'αν τού Κινύρα, φίλου τού Άγαμέμνο- 
νος, ό όποιος έδώρισεν τόν θώρακα αύ- 
τού, δν περιγράφει ό "Ομηρος.

Η ΠΑΦΟΣ

Ή  Πάφος είναι άρχαιοτέρα άπό τάς 
Κυπριακός Πόλεις, Πατρίς τής 'Αφρο
δίτης τής Κύπριδος, ήτις έγεννήθη άπό

X  Ρ. Ν. X  Α Τ Ζ  A  Κ Ο Υ

Φιλολόγου Β'. Γυμνασιάρχου

“ s')
’Επάνω: ’Ανδρική κεφαλή Από Ασβε
στόλιθο τοΰ 570— 550 π.Χ. εύρεθεΤ- 
σα εις Ποταμιά τής Επαρχίας Λευ
κωσίας. Ε ις τήν Απέναντι σελίδα: 
Μία δποψις τής συγχρόνου πόλεως 
τής Λευκωσίας, έξω Από τό τείχος.

τόν άφρόν, πού ό εύλαβικός πόντος έ- 
σχημάτισεν, διά νό όνσδυθή ή θεά, άπα- 
στράπτουσα άπό λαμπρότητα. Ό  Ζέφυ
ρος τήν έφερεν εις τήν Κύπρον, όταν δέ 
έπάτησεν εις αύτήν, ώραϊα άνθη, άνεμώ- 
νες καί κάπαρις άνέθαλαν άμέσως, θάλ
λουν δέ μέχρι σήμερον. Αί δέ Ώ ραι, αί 
θυγατέρες τοΰ Διός, έφερον εις τόν 
"Ολυμπον τής Κύπρου, λούσασαι καί 
στολίσασαι ούτήν. Τήν Πάφον δέ έκτι- 
σεν ό ημίθεος Πάφος, δισέγγονος τοΰ 
Κάδμου τοΰ έφευρέτου τών γραμμάτων. 
Υιός δέ τοΰ Πάφου ήτο ό Κινύρας.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΑΛΑΜΙΣ

Μία άλλη πόλις εις τό άντίθετον ά- 
κρον τής Νήσου εύρισκομένη είναι ή 
Σαλαμίς, πλησίον τής Άμμοχώστου, ή-

τις συνδέεται μέ τόν Τρωικόν πόλεμον, 
διότι ιδρυτής της καί πρώτος Βασιλεύς 
είναι ό Τεΰκρος ό Τελομώνιος, υιός 
τού ήμιθέου καί γενάρχου τών Αίακιδών 
καί ήρωος τής Σαλομϊνος Τελαμώνος 
αδελφός τοΰ Αϊαντος, όσπς ϊδρυσεν αύ
τήν τό 1175 π.Χ.

Εδώ ήλθεν ό Σόλων ό Αθηναίος καί 
τόν ύπεδέχθη ό βασιλεύς Φιλόκμπρος 
τόν 6σν οί. π.Χ. Ό  δέ Εύαγόρας έβασί- 
λευσεν έδώ τόν 5ον αί. π.Χ.

ΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ή Κύπρος άπομσκρυσμένη άπό τό κυ
ρίως σώμα τής Ελλάδος, περιβαλλσμέ- 
νη άπό ισχυρούς βαρβαρικούς λαούς, ά- 
πετέλεσε τόν στόχον τών βλέψεών 
των. Οΰτοι, γνωρίΖοντες τόν πλούτον 
τής νήσου καί τήν άΕίαν της άπό συγ
κοινωνιακής άπόψεως, έπεδίωκσν τήν 
κατάκτησίν της. Πρώτος έπιτεθείς έναν- 
τίον της ήτο ό βασιλεύς τών Ασσυριών 
Σαργών (721— 705) π.Χ.), εις δν έ- 
πλήρωνον φόρον ύποταγής, έπί 50 έτη, 
έως ότου ήρθεν ό βασιλεύς Άσουρβανι- 
πάλ. Από τό 550 π.Χ-5 2 5  π X. ή Κύ
προς διετέλεσεν ύπό τήν κυριαρχίαν τού 
ισχυρού Κράτους τής Αίγύπτου. Τούς 
Αιγυπτίους διεδέχθησαν οί Πέρσαι άπό 
τό 525 π.Χ. μέχρι τής έποχής τής Ι ω 
νικής Έπανσστάσεως τό 492 π X. "Οταν 
δέ ό ΞέρΕης ήττήθη, οί "Ελληνες διά τού 
Παυσανίου τοΰ νικητού τών Πλαταιών 
άπεφάσισαν νά άπολυτρώσουν όλας τάς 
Ελληνικός περιοχάς άπό τόν Περσικόν 

Ζυγόν. Έχρειάσθη δέ νέα έκστρατεία 
ύπό τόν Άθηναϊσν Κίμωνα τό 450 π.Χ. 
ΟΙ Κύπριοι έβοήθησαν, ένίκησαν τούς 
Πέρσας, ό δέ Κίμων έφονεύθη τό 449 
π.Χ. εις τό Κίτιον. Οί Φοίνικες έν συ- 
νεχείρ βοηθήσαντες τούς Πέρσας κατέ- 
λαθον τήν Κυπριακήν Σαλαμίνα. Εκεί, 
άπό τό γένος τού Τεύκρου, έΖη ό Εύα- 
γόρας, δστις έφόνευσεν τό 410 π.Χ. τόν 
αύτοκηρυχθέντα βοσιλέα τής Σαλαμϊνος 
Αύδήμονα, έγινε βασιλεύς καί είργά- 
σθη ποικιλστρόπως διά τήν πρόοδον. 
Ούτως ιιορφωμένος πρός τό κλασσικόν 
Ελληνικόν πνεύμα, έπανέφερεν έδώ 

τήν Ελληνικήν Παιδείαν, τήν Έλληνι-
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κήν Ζωήν κοί τά Ελληνική θρησκευτικά 
έθιμα. Ή το δέ πιστός φίλος τών Αθη
νών καί έπίτιμος δημότης αύτών, ό δέ 
άνδριάς του, όμοΰ υετά του Κόνωνος, 
είχε στηθή έν τη άγορό διά τήν νίκην 
τών Αθηναίων έναντίον τών Λακεδαιμο
νίων παρά τήν Κνίδον τά 394 π.Χ. Μετ' 
αυτόν έβασίλευσεν έδώ ό υιός του Νικο- 
κλής.

Η ΚΥΠΡΟΣ
ΕΠΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕϊΑΝΔΡΟΥ

Οί Κόπροι βασιλείς πληροφορηθέντες 
τάς νικάς τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου 
έναντίον τών Περσών, τήν ταπείνωσιν 
τοϋ Δ αρείου ..., έθοήθησαν τάν Αλέ
ξανδρον μέ 120 πλοία τά 332 π.Χ. εις 
τήν πολιορκίαν τής Τύρου περιφήμου 
Φοινικικής Πόλεως. Μετέπειτα ή Κύ
προς εύρέθη διά 2 σχεδόν αιώνας Οπό 
τήν έξουσίαν τών Πτολεμαίων μέχρι τοϋ 
58 π.Χ.

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ
ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

Οί Ρωμαίοι κατάκτησαν τήν Κύπρον 
διά τοΰ Κάτωνος τό 56 π.Χ. Τό 55 π.Χ. 
ή Κύπρος ήνώθη μετά τής Κιλικίας, τό 
δέ 52 π.Χ διοικητής της ήτο ό ρήτωρ Κι- 
κέρων. Τό 48 π.Χ. ό Πομπήϊος ήττήθη 
ύπό τοϋ Καίοαρος εις τάς κυνός κεφα
λής καί ό νικητής κστελθών εις Αλεξάν
δρειαν καί θελχθείς ύπό τής Κλεοπά
τρας θυγατρός τοϋ θανόντος Πτολεμαί
ου τοϋ Αύλητοϋ, παρέδωσε τήν Κύ
προν εις τόν άδελφόν τής Κλεοπάτρας 
Πτολεμαίον, περί τό 30 π.Χ. δέ ή Κύ
προς περιήλθεν έκ νέου εις χείρας τών 
Ρωμαίων καί έπΙ τέασαρας αιώνας έν 
συνεχείρ. Αύτά τά δεινά ύπέφερεν ή Κύ
προς ή μαρτυρική, τά δέ έτος 14 π.Χ. ό 
σεισμός κατέστρεψεν αύτήν.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ Ο Σ

Ώ ς γνωστόν, Κύπριος ήτο ό Απόστο
λος Βαρνάβας, δστις πωλήσας τά κτή
ματά του κατέθεσε τά χρήματα εις τό 
κοινόν Χριστιανικόν Ταμεϊον. ΜαΖί δέ 
μέ τόν Βαρνάβα ό Απόστολος Παύλος

κατά τήν πρωτην περιοδείαν τό 45 μ.Χ. 
είχεν ώς πρώτον του σταθμόν τήν Κύ
προν. Χαρατκηριστικόν δέ τής βαθείας 
Χριστιανικής Πίστεως τών Κυπρίων εί
ναι, ότι ό λαός αύτός καί ή Εκκλησία 
πιστεύουν ότι ή Αγία Αικατερίνη είναι 
Κύπρια καί όχι Αλεξανδρινή κόρη τοϋ 
άρχοντας Κώνστα, όστις έβασίλευσεν 
έδώ κατά τούς χρόνους τοϋ Διοκλητια- 
νοϋ. Ή  Άγια Ελένη ήλθε εις Κύπρον 
τό 327 μ.Χ. παρά τό βασιλοπότσμον πλη
σίον τής Λεμεσού, έκτισε δέ ναόν παρά 
τό σημερινόν Σταυροβοϋνι, εις ό έδη- 
μιουργήθη μοναστήριον, περίφημον καθ' 
όλον τόν Μεσαίωνα διά τόν «Θεοκρέμα- 
στσν Σταυρόν του».

Ό  Μ. Κων/νος έβοήθησε τήν Κύ
προν, έστειλεν ώς διοικητήν της τόν 
Καλόκαιρον, όστις είργάσθη διά τήν 
προστασίαν τής νήσου άπό τούς πειρα
τής. Τούς μετέπειτα αιώνας τής σχετι
κής ήρεμίας διοδέχονται αί συνεχείς 
πλέον έπιδρομαί τών Σαρακηνών καί 
τών 'Αράβων πειρατών. Οί 7ος, 8ος, 
9ος αιώνες ήσσν οί τραγικώτεραι διά 
τήν Κύπρον. Ή σοβαρωτέρα έγινεν τό 
632 έπί βοσιλείας τοϋ Ηρακλείου, καί 
ή κατά τό 964 μ.Χ. άπελευθερωτική έκ- 
στρατεία, ή κατ' έντολήν τοϋ Νικηφό
ρου Φωκά, γενομένη ύπό τοϋ Νικήτα 
Χαλκούτση.

ΑΚΡΙΤΑΙ

Ή Κύπρος, μαΖΙ μέ τήν Κων/πολιν, 
κατά τούς ΒυΖαντινούς χρόνους, τήν 
ΤρσπεΖοϋντα καί τήν Κρήτην, έμφανί- 
Ζει τόν μεγαλύτερον πλούτον άκριτικών 
άσμάτων. Οί ΆκρΤται ήλθον εις τήν Κύ
προν κατά τόν δον μ.Χ. αί. ώς ό άρμα- 
τωμένος λαός καί έπροστάτευσε τήν 
νήσον άπό τάς έπιδρομάς τών. 'Αράβων 
καί ένίκα αύτούς καί εις τήν ξηράν καί 
είς τήν θάλοσσαν. Ό  Κύπριος χρονο
γράφος Λεόντιος Μαχαιρός (15ος μ.Χ. 
αί) άφηγεϊται πλεϊστα δΓ αύτούς.

ΟΙ ΑΠΕΛΑΤΑΙ

Οί δέ ήρωϊκοϊ κάτοικοι τοϋ Μι- 
κροσιατικοϋ Ταύρου, δνδρες ύψηλοί,

Ρωμαλέοι, άτρόμητοι, μέ τό σιδηροϋν 
των ρόπαλον, τό άπελατίκιον, με τήν ει
κόνα χαραγμένην έπ' αύτοϋ τοϋ Αγίου 
Μάμαντος, τοϋ Ήρακλέους τοϋ Χριστια
νισμού, καί τοϋ Κονταριού των, έτρεπον 
είς φυγήν τούς Σαρακηνούς έν τη Κύ
πρω μετακληθέντες έκεϊ κατά τόν 8ον 
μ.Χ. οί. Από τοϋ 964 έως τοϋ 1191 μ. 
X., ή Κύπρος παρέμεινε σταθερώς ή- 
νωμένη μετά τοϋ ΒυΖαντίου, παρά τάς 
σποροδικάς άνταρσίας ώρισμένων διοι
κητών, αίτινες διετόραξαν έπ' ολίγον τά 
Ελληνικά έργα τών Κυπρίων.

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ή  Κύπρος ήτο ό κύριος σταθμός 
τών σταυροφόρων έναντίον τής Συρίας 
και Παλαιστίνης, διά τούτο ό Αλέξιος 
Κομνηνός έλαβεν έκτακτα μέτρα διά τήν 
έξασφάλισίν της. Τών μέτρων αύτών 
έπεμελήθηοαν διάφοροι διοικηταί της. 
Κατά τό 1155 διοικηταί τής Κύπρου ή- 
σαν ό άνεψιός τού βασιλεύοντος τότε 
Μανουήλ, 'Ιωάννης ό Κομνηνός καί ό 
Στρατηγός Μιχαήλ Βρανός. Εκεί τότε 
δρό ό Γάλλος Πρίγκιψ τής 'Αντιόχειας 
Ρενώ Σατιγιόν, όστις έπέδραμεν ένα
ντίον τής Κύπρου, ληστεύων καί δια- 
πράττων όχι ολίγα κακουργήματα, αίχμα- 
λωτίσας τόν Ίωάννην Κομνηνόν καί τόν 
Μιχαήλ Βρανόν. Επόμενος κυρίαρχος 
τής Κύπρου είναι ό Ανδρόνικος Κομνη
νός, όστις ήττηθείς ύπό τών 'Αρμενίων, 
έν τή Κιλικία, έπεδόθη έν Κύπρω είς 
άχαρακτήριστον λεηλασίαν. Έν συνε
χεία διοικητής γίνεται ό Ίσαά- 
κιος Κομνηνός έπιδείξας τοϊς έντοπίοις 
πλαστά βασιλικά γράμμματα, έξαπολύ- 
σας εϊτα τυραννίαν άπερίγραπτον. Ό  
διάδοχος τοϋ Ανδρονίκου Ίσαάκιος 
"Αγγελος ώργάνωσεν έκστρατείαν άπο- 
τελουμένην έξ 70 πλοίων ύπό τόν γη
ραιόν ναύαρχον Ίωάννην Κοντοστέφα
νον, έναντίον τοϋ Ίσαακίου Κομνηνοϋ 
έν Κύπρω, όστις είχε νυμφευθή τήν 
άδελφήν τοϋ Νορμανδοϋ βασιλέως τής 
Σικελίας Γουλιέλμου τοϋ Β '. Καί οΰτω 
είχεν .αποκτήσει κάποιαν διεθνή δύνα- 
μιν, βοηθούμενος (ό Ίσαάκιος Κομνη
νός) ύπό τίνος περιβοήτου Σικελοϋ λη-
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στόπειρατού όνόματι Μαργαρίτηο. Ό  
Ίσαάκιος έμεινε έν Κύπρω 5 έτη, άπό 
τοϋ 1186 —  1191, λεηλατών, σφάΖων έ- 
ρημώνων. Ό  ταλαιπωρημένος λαός τής 
Κύπρου προσδοκά σωτηρίαν όποθενδή- 
πστε προερχομένην. Ή σωτηρία αύτή, 
σωτηρία προοιωνιζόμενη νέον μακραίω
να περιπέτειαν καί δουλείαν, ήλθεν μέ 
τήν έμφάνισιν τοϋ βασιλέως τής Αγγλί
ας Ριχάρδου τοϋ Λεοντοκάρδου τόν χει
μώνα τοϋ 1191, δστις όμοϋ μετά τοϋ 
Αύτακράτορος τής Γερμανίας Φρειδερί
κου Βαρβαρόσα καί τοϋ βασιλέως τής 
Γαλλίας Φιλίππου Αύγουστου εϊχον έκ- 
κινήσει διά τήν Γ' Σταυροφορίαν. Ό  
Ριχάρδος κατόπιν θαλασσοταραχής, δια- 
σκορπισόσης τόν στόλον του, κατώρθω- 
σε όμοϋ μέ τήν μνηστήν του Βεραγγέ- 
ρην, κόρη τοϋ βασιλέως τής Ναθάρρας, 
νά πλησιάση τάς άκτάς τής Λεμεσού. 
Πληροφορηθείς δέ τήν έν Κύπρω κατά- 
στασιν καί διαβεβαιώσας τούς κατοίκους 
δτι έρχεται ώς φίλος, ούχί ώς έχθρός, 
κατώρθωσε νά πάρη μέ τό μέρος του 
τούς δυστυχείς Κυπρίους, οί όποιοι τόν 
ύποδέχθησαν ώς σωτήρα, ώς ύπεδέχθη- 
σαν αίώνος άργότερον οί Κύπριοι τόν 
Α ' άρμοστήν τής Μ. Βρεττανίας τόν 
'Ιούνιον τοϋ 1878. Τελικώς ό στρατός 
τοϋ Ίσαακίου ήττήθη καί ό ίδιος ήχμα- 
λωτίσθη υπό τοϋ Ριχάρδου. Οΰτος έν 
συνεχείρ έπώλησε τήν Κύπρον τό 1192 
άντί 100.000 ΒυΖαντίων εις τούς ναΐ- 
τας καλογήρους, διότι έχρειάΖετο χρή
ματα διά τόν σκληρόν πόλεμον εις τήν 
Συρίαν. Έν συνεχείς έπωλήθη εις τόν 
Γάλλον ιππότην Γκύ (Γουίδον) ντέ Λου- 
Ζινιάν άντί 100.000 χρυσών νομισμά
των, διαρκέσασα ή δουλεία έπί 3 αι
ώνας, άπό 1192-1489 ότε έπήλθε τό 
τέλος τής βασιλείας των ΛουΖινιάν καί 
τήν 26)2)1489, παρουσία τής τελευταί
ας βασιλίσσης τών ΛουΖιανιάν, Αικατε
ρίνης Κορνάρο, ύψώνετο ή σημαία τού 
Αγίου Μάρκου εις τήν 'Αμμόχωστον, 

ϊνα διαπιστωθή δτι ή' Κύπρος άνήκεν 
εις τήν Βενετίαν.

Ή Ενετοκρατία άρχίΖει άπό τό 1489 
—  1570. Οί Τούρκοι έν συνεχεία κατέ- 
λσβσν τήν νήσον τό 1570. Καί συγκε
κριμένους τήν 1)7)1570 έπετέθησαν έ- 
ναντίον τής Πάφου. Εύρόντες σθεναράν 
τήν άντίστοσιν τών έντοπίων ήναγκά- 
σθηοαν νά ένισχυθοϋν άπό τήν έναντι 
τής Κύπρου Μικρασιατικήν άκτήν. Από 
τού έτους 1571 —  1878 ή Κύπρος κατέ- 
χεται άπό τούς Τούρκους.

Τήν 10)7)1878 κατέρχεται Βρεττα- 
νικός Στόλος εις τόν Λιμένα τής Λάρ- 
νακος, όπου παρουσία τοϋ Τούρκου Σα- 
μή Πασσα καί τών "Αγγλων, ύποστέλλε- 
ται ή ήμιοέληνος καί ύψώνεται ή Βρετ- 
τανική σημαία.

Προέβην εις τήν ιστορικήν ταύτην ά- 
νασκόπησιν τής 'Ελληνικής Κύπρου μας, 
αισθανόμενος έπιτακτικήν τήν άνάγκην 
λόγω τών προσφάτων βασανιστηρίων, 
έμπρησμών, δολοφονιών, λεηλασιών, 
βιασμών, έΕανδραποδισμών τού άνθους 
τής Κύπρου μας, άποτίων έλάχιστον φό- 
ρον τιμής καί διδάσκων ώς Έλλην Κα
θηγητής καί όμιλών εις τάς ψυχάς καί 
τάς συνειδήσεις τών συμπατριωτών μου, 
pi όποιοι ούδέποτε έλησμόνησαν τήν έν
δοξον Ιστορίαν μας καί τό πρός ήμδς 
ποικιλοτρόπως έκδηλωθέν μίσος τών 
βαρβάρων έχθρών μας.

Του Γ ι ά ν ν η

«. . .  άλλά γάρ ήδη ώρα άπιέναι. . .».

Ό  γηραιός φιλόσοφος Σωκράτης 
Ιχει τελειώσει τήν άπολογία του (!) 
μπροστά ατούς ήλιαστές.

Στην πόλη της Ιίαλλάδος τό 399 
π.Χ. οί ηθικές, άξιες ύφίστανται τήν 
δεινότερη ίσως δοκιμασία τους.

Τρεις άσήμαντοι καί άγνωστοι ώς 
τότε ’Αθηναίοι, δ Μελητος, δ ’Άνυτος 
καί ό Λύκων, φορείς τοΰ παρηκμα- 
σμένου ’Αθηναϊκού λαού, έχουν χαλ
κεύσει μια συγκλονιστική γιά τϊς συ
νέπειες της «κατηγορία» κατά τοΰ 
γιου τοΰ Σωφρονίσκου, τήν όποια μάς 
διέσωσε δ Διογένης δ Λαέρτιος, άν- 
τλώντας την άπό τόν σκεπτικό φιλό
σοφο Φαβωρίνο.

Ό  τελευταίος ισχυρίζεται πώς ώς 
τίς μέρες του (α' μισό τοΰ 3' μ.Χ. 
αίώνος) τό κατηγορητήριο σωζόταν 
στδ ιερό τής Ρέας (Μητρώον), όπου 
φυλάσσονταν τά ψηφίσματα τής ’Εκ
κλησίας, τά πρακτικά δικών κλπ.

Πρόκειται γιά τήν σκευωρία κατά 
τοΰ θεμελιωτοΰ τής Φιλοσοφίας Σω
κράτη, ή όποια έπέπρωτο νά εχη 
δυσμενείς έπιπτώσεις, νά κηλιδώσει 
«έσαεί» τό γόητρο τοϋ πολιτισμένου 
κλεινού άστεως καί νά έμβάλει τήν 
άμφιβολία στήν ψυχή τών θαυμα
στών της πόλης τοΰ ’Ολύμπιου Περι
κλή έάν καί κατά πόσο τό έσωτερικό 
πλήρωμα τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας 
έφτασε ποτέ ατό σημείο πού πολλές 
φορές Ιπαιρσμεθα ότι κατόρθωσε νά

Σ. Κ ω τ σ α δ ά μ

φτάσει, αν μέ άλλα λόγια αύτή ή 
ήθική δλοκλήρωση καί ή άνθρωπι- 
στική άνάπτυξη υπήρξε ποτέ μιά 
πραγματικότητα ή μήπως ήταν μιά 
συνηθισμένη φενάκη.

Λακωνική σέ διατύπωση ή κατη
γορία, άλλά συγκλονιστική σέ έπι- 
διώξεις καί άποτελέσματα.

«Τάδε έγράψατο καί άντωμόαατο Μίλη
τος Μελήτου Πιτθεύς Σωκράτει Σωφρονί- 
σκου Άλωπεκί,θεν: άδικεΐ Σωκράτης, οΟς 
μέν ή πόλις νομίζει θεούς ού νομίζων, 
ετερκ δέ δαιμόνια καινά είσηγούμενος- ά
δικεΐ δέ καί τούς νέους διαφβείρων. Τίμη
μα θάνατος».

Ή παρηκμασμένη ’Αθηναϊκή κοι
νωνία (γιατί άναντίρρητα αύτήν έκ- 
προσωποΰν οί τρεις κατήγοροι), ύ- 
πεύθυνη καί ύπόλογη γιά τήν φθορά 
τών άξιών, γιά τήν κατασπίλωση τών 
όσιων καί τών ιερών, γιά τήν κάθετη 
πτώση τής ήθικής συνείδησης, ζητεί 
έπί πίνακι τήν κεφαλήν τοΰ μόνου 
άνευθύνου. Τοΰ μόνου άνευθύνου καί 
τοΰ μόνου ήθικοΰ ήρωα, ό όποιος, άπό 
βαθύτατη βίωση τής άρετής, έταξε 
σάν μοναδικό τής ζωής του σκοπό τής 
άρετής τήν διδασκαλία καί όρθωσε 
ύπεύθυνα τό άνάστημά του μέ θάρ
ρος μπρός στόν καθολικό χαλασμό 
καί στήν όμαδική ήθική έκλυση, γιά 
νά περισώσει δ,τι ήταν δυνατόν μέσα 
σ’ αύτήν τήν άσέληνη πνευματική 
νύχτα τής ’Αθηναϊκής Δημοκρατίας...

Ό  τέτιξ δ άσίγαστος, δ άκάματος
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**KFATH*
**Φ Ι>Ο ΚΙ*Ι«>Υ

Α Λ Ρ Π « Κ Η ό « *

κήρυκας τής Αρετής, προσωπικότητα 
πολυδιάστατη καί κατά κάποιον τρό
πο sui generis, ό μοναδικός ίσως δ- 
λοκληρωμένος άνθρωπος, ό καλός κά- 
γαθός, δ όποιος διακήρυττε διαπρυ- 
σίως: *βί γάρ ώφελον, ώ Κριτών, οΐοι τ’ 
είναι οί πολλοί τά μέγιοτα κακά έργάζε- 
σθαι, ΐνα οΐοι τ’ ήσαν καί τά μέγιστα άγα- 
θά, καί καλώς Sv είχε" νδν 8’ ούδβτέρα 
οϊοί τε' οδτε γάρ φρόνιμον οδτε άφρονα 
δυνατοί ποιήσαι (τινά), ποιοΰσι δέ τοΟτο, 
δ,τι δν τύχωαι» (Κρίτ. 33) καί μέ Αλη
θινό χριστιανικό θρησκευτικό δέος έ- 
ξομολογιόταν: «έγώ δμ®«. δνδρες ’Αθη
ναίοι, άσπάζομαι μέν καί φιλώ, πείσομαι 
δέ μάλλον τφ θεφ ή δμΐν. ( Άπολ.  
17 D ) , έκμυστηρευάταν μέ φωνή ώ- 
χροϋ άναχωρητή των πρώτων χρι
στιανικών χρόνων: ®όμοΙ δέ τοΟτο (τό 
έξετάζειν τούς οίομένους είναι σοφούς, δν- 
τας δ’ ού) ώς έγώ φημί, προστέτακται άπό 
του θεού πράττειν...» (Άπολ. 22 C) 
καί μέ χριστιανική έγκαρτέρηση γε
μάτη ψυχική εύδαιμονία καί άταρα- 
ξϊα—  γιατί είχε έπιτελέσει στό Ακέ
ραιο τό χρέος του —  Αποχαιρετούσε 
τούς δικαστές του μέ τά λόγια: 'ήδη 
ώρα άπιέναι, έμοί μέν άποθανουμένψ, δμΐν 
δέ βιωσαμένοις' δπότεροι δέ ήμόδν έρχον
ται έπΐ δμεινον πράγμα άδηλον παντΐ πλήν
ή τφ θεφ». (Άπόλ. 33 Ε ) ,  λόγια πη
γαίας ήθικής ζωής, πού συνεπάγεται 
την ευτυχία καί τήν μακαριότητα, 
πρόσφερε στόν Ασκληπιό άλεκτρυό- 
να, ήπιε τό θανατηφόρο κώνειο, γιά 
νά υπογραμμίσει τήν ηθική παρακμή 
τού Αθηναϊκού άστεως καί τήν Ανάγ
κη τής £ργφ διδασκαλίας τής Αρετής.

Ή Αταραξία τού φιλοσόφου ήταν ή 
έπισφράγιση στόν φιλοσοφικό του μό
χθο, στήν πολύμοχθη θητεία του στήν 
ερευνά των θεμελιακών προβλημάτων 
τής ήθικής, ή όποια τού κατέστησε 
βαθύτατο βίωμά του «τό δεόντως ζήν». 
Ό  στοχαστικός και βαρύς σέ συνέ
πεια καί εύθύνη λόγος του «ανεξέτα
στος βίος ού βιωτός άνθρώπψ» (Άπόλ. 
28) είναι τό Απαύγασμα αότής τής 
συνειδητής θητείας του στόν Αγώνα 
τής ήθικής άκεραίωσης τού Ανθρώ
που. Καί είναι δηλωτικός τής Απο
στροφής τού φιλοσόφου πρός τόν Α
νεύθυνο βίο, δ όποιος δέν Αφίσταται 
τού ζωώδους, Αφού δέν Ιχει πνευμα
τικότητα. Πόση δέ είναι ή Αξία τής 
πνευματικής καί ύπεύθυνης ζωής, 
πού έναντιώνεται στή σοφιστική σκο
πιμότητα, τό Αντιλαμβάνεται καί τό 
ζή έντονώτερα ίσως Από κάθε έποχή 
ή δική μας, Ακριβώς, έποχή, πού δο
κιμάζει αύτή τήν έλλειψη καί αίσθά- 
νεται τό χαΐνον κενό νά Απειλεί τήν

ύπαρξή της μέ τόν κατακερματισμό 
τού έσωτερικοΰ Ανθρώπου.

Καί τούτο γιατί δ σύγχρονος άν
θρωπος λησμόνησε τήν ύποθήκη τού 
Σωκράτη, έπαψε νά Ασκήται Αδιάκο
πα γιά τήν κατάκτηση τής Αρετής. 
Μέ τό νά πάψει όμως δ άνθρωπος νά 
είναι Ασκούμενος Αθλητής τής Αρε
τής, φυγάδευσε καί τήν εύδαιμονία 
του.

Άπό άποψη έσωτερικής ευθύνης 
ή έποχή τού Σωκράτη έμφανίζει μιά 
όμοιότητα μέ τήν σύγχρονη έποχή, 
πού έχει ύποστεΐ σέ κλίμακα οικου
μενική έπικίνδυνη ήθική (σέ εόρύ 
πλαίσιο) καθίζηση.

Καί πίστεψαν οί άνθρωποι τής έ- 
ποχής έκείνης δτι μέ τή θυσία ένός 
Αγνού θύματος θά κατόρθωναν νά έ- 
ξαγνίσουν τήν πολιτεία τους καί νά 
άναστήσουν δ,τι «έλαφρα τή καρδίφ» 
είχαν καταρρίψει σέ σωρούς έρειπί- 
ων. Ή έπιλογή τού μεγάλου σοφού 
σάν έξαγνιστικοΰ θύματος φανερώνει 
τήν παρρησία έκείνου νά έναντίωθεΐ 
στήν καθολική πτώση καί τήν Αδυ
ναμία τής Αθηναϊκής κοινωνίας νά 
άντιληφθεΐ δτι ούτε ό Σωκράτης ή
ταν υπαίτιος τής παρακμής οδτε θε
ραπεύεται ή έκλυση μέ τήν καταδίκη τών 
έπικριτών της.

’Έτσι δ θάνατός του ύπήρξε άπό 
ιστορική, ήθική καί πολιτική άποψη 
ένας Ασύγγνωστος Αναχρονισμός, τού 
όποιου οί συνέπειες δέν μειώθηκαν 
καθόλου, μέ τήν μεταμέλεια τού Αθη
ναϊκού λαού, γνώρισμα χαρακτηρι
στικό· τού ευμετάβλητου Ελληνισμού.

Ό  μεγάλος δάσκαλος έπεκύρωσε 
έργφ τήν διδασκαλία του μέ τό θάνα
τό· του. Καί δ Αληθινά χριστιανικός 
λόγος του, τόν όποιον «οίονεί προαγ- 
γέλων» τόν χριστιανισμόν είπε: *°δ 
δει άδικεΐν, ούδ’ άδικούμενον Spa άνταδι- 
κεΐν, ώς οί πολλοί οΐονται, έπειδή γε ού- 
δαμώς δει Αδικεΐν (Κριτ. 10 Β) είναι 
θαυμαστή ύποδήλωση τού Ευαγγελι
κού: «Ήκούσατε δτι έρρέθη, οφθαλμόν 
αντί όφθαλμοΟ καί δδόντα αντί όδόντος. 
Έγώ 8έ λέγω ύμΐν μή άντιατήναι τφ πο- 
νηρφ- άλλ’ 8στις σέ ραπίσει έπί τήν δε
ξιάν σιαγόνα στρέψον αύτφ καί τήν άλ
λ η ν ...» . (Ματθ. Ε  38 κ έξ ) .

Ή καταδίκη έπομένως, καί ό θά
νατος τού γισΰ τού ταπεινού γλύπτη 
Σωφρονίσκου, γεγονός συγκλονιστικό 
σέ ήθικές καί πολιτικές συνέπειες, 
στάΑημε δ λαμπρότερος θρίαμβος τής 
διδασκαλίας τού Σωκράτη καί άπό 
τήν άποψη αύτή πρόσφερε ύπηρεσία 
θετική καί ή συμβολή του στήν έδραί- 

(Συνέχεια είς τήν σελ. 889 )
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Α ΞΙΩ Μ ΑΤΙΚΟΙ, Κατώτεροι ’Αστυνομικοί καί Διοι
κητικοί Υπάλληλοι. Έξερχόμενος τοΰ Σώματος 

της ’Αστυνομίας Πόλεων, μετά μακράν Ιν αύτφ ύπη- 
ρεσίαν, καθ’ ην, τύχη άγαθη καί τιμή μεγίστη, άνήλ- 
θον δλας τάς βαθμίδας της ίεραρχικής του κλίμακος, 
αισθάνομαι βαθύτατα υποχρεωμένος, νά άπευθύνω πρός 
δλους ύμάς, οιτινες κατά καιρούς ύπήρξατε οί άκατα- 
πόνητοι καί πολύτιμοι συνεργάται μου, τάς πλέον ειλ ι
κρινείς. ευχαριστίας μου καί τάς διάπυρους εύχάς μου, 
δι’ έν καλλίτερον μέλλον ύμών τε καί τοΟ Σώματος.

’Αληθώς είμαι ύπερήφανος, διότι, αύν Θεφ, διε- 
τέλεσα ’Αρχηγός αύτοΰ τοΰ λαμπρού καί ένδόξου Σώ
ματος καί ύμών τών κατά πάντα έκλεκτών λειτουργών 
του. Είμαι προσέτι ευτυχής, διότι σάς άποχωρίζομαι, 
μέ τήν πεποίθησιν, δτι τά καθήκοντά μου ήσκησα πάν
τοτε, κατά τό μέτρον βεβαίως τών άνθρωπίνων άδυνα- 
μιών, έν πνεύματι δικαιοσύνης, άμεροληψίας, έντιμότη- 
τος, έπιεικείας καί άγάπης καί μέ τήν άντίληψιν, δτι 
κατέβαλα, έκ τής θέσεως ιδία τοΰ Άρχηγοΰ, πάσαν δυ
νατήν προσπάθειαν, διά τήν διατήρησιν καί ένίσχυσιν 
τής ύψηλής στάθμης τοΰ Σώματος καί τήν βελτίωσιν 
τής καταστάσεως τών μελών του.

’Αξιωματικοί καί Κατώτεροι ’Αστυνομικοί. Γνωρί
ζετε δλοι τά τελευταία διά τό Έθνος δραματικά γεγο
νότα καί είμαι βέβαιος δτι άντιλαμβάνεσθε τήν κρισι
μότητα τών περιστάσεων.

Ή Πατρίς σημαίνει συναγερμόν.
Ή Κυβέρνησις ’Εθνικής Ένότητος, ή όποια άνέ- 

λαβε, μέ τήν συγκατάθεσιν τών ’Ενόπλων μας Δυνάμεων 
καί τήν συμπαράστασιν τοΰ Ελληνικού Λαού, τήν άν- 
τιμετώπισιν τοΰ βαρυτάτου καί δυσχερεστάτσυ ’Εθνικού 
έργου, έχει άνάγκην τής καθολικής καί άνεπιφυλάκτου 
συμπαραστάσεώς σας.

Δώσατέ την μέ ύψηλοφρσσύνην καί αύταπάρνησιν, 
ίνα δυνηθή νά άντιμετωπίση έπιτυχώς τά δυσχερή ’Ε
θνικά προβλήματα καί νά κατοχυρώση τήν θεμελιουμέ- 
νην πραγματικήν Δημοκρατίαν. ’Αποδείξατε διά μίαν

είσέτι φοράν, δτι οί έκλεκτοί τοΰ Σώματος τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, δπερ κατά τόν ύπερπεντηκονταετή βίον 
του έδικαίωσε τάς προσδοκίας τών Ιδρυτών του καί ίκα- 
νοποίησεν εις τό άκέραιον τάς άπαιτήσεις τής πολιτείας 
καί τής κοινωνίας, χάρις είς τό ύψηλόν φρόνημα καί τήν 
έπιδεικνυομένην άνιδιοτέλειάν σας, άνήκουν πάντοτε είς 
τό ’Έθνος καί υπηρετούν άταλαντεύτως μόνον τόν Ε λ 
ληνικόν ΛΑΟΝ. Ή άνυπόκριτος καί άνιδιοτελής άγάπη 
πρός τούς πολίτας καί ή έκδήλωσις έναντι αότών τού 
άπαιτουμένου σεβασμοΰ ύπήρξεν τό πιστεύω μου.

Αύτό τό πιστεύω μου, άς άποτελή τόν δδηγόν καί 
τόν γνώμονα δλων τών ένεργειών σας. Πιστεύω άκρα- 
δάντως, δτι συναισθάνεσθε πλήρως τάς πρός τήν Πατρί
δα καί τό Σώμα υποχρεώσεις σας, ίδίφ κατά τάς πα
ρούσας κρίσιμους περιστάσεις, καί είμαι βέβαιος,, δτι 
Θά συνεχίσετε προσφέροντες τάς ύπηρεσίας σας, ύπό 
τήν καθοδήγησιν τής νέας άξίας ήγεσίας σας, μέ τήν 
αυτήν προθυμίαν, άφοσίωσιν καί αύταπάρνησιν, Γνα αυ
τή φέρη είς αίσιον πέρας τήν υψηλήν άποστολήν της.

’Αξιωματικοί καί Κατώτεροι ’Αστυνομικοί: Έστέ 
πάντοτε, κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων σας, δί
καιοι, άμερόληπτοι, ψύχραιμοι, εύγενεΐς καί έπιεικεϊς.

Διατηρήσατε ύψηλά τό ’Εθνικόν σας φρόνημα καί 
άντιταχθήτε θαρραλέως πρός πάντα ύπομονευτήν τών 
Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών καί έμπρηστήν τής έν- 
νόμου τάξεως. Μείνατε πειθαρχικοί έναντι τών προϊστα
μένων σας καί συνεργααθήτε έν σύμπνοια καί αρμονία 
μέ τούς συναδέλφους σας.

Προστατεύετε τήν έλευθερίαν καί τά δικαιώματα 
τών Ελλήνων πολιτών, σέβεσθε τήν άξιοπρέπειαν αυ
τών καί δώσατε πρός αύτούς, καί ίδια πρός τούς νέους, 
δλην σας τήν άγάπην καί πάσαν δυνατήν συμπαράστα- 
σιν. Τοιουτοτρόπως, πιστεύσατε, θά καταστήτε άξιοι 
πάσης τιμής, θά λαμπρύνετε τό Σώμα είς τό όποιον ά- 
νήκετε καί διά τό όποιον πρέπει νά είσθε ύπερήφανοι 
καί θά λάβετε ώς έπαθλον τήν άναγνώρισιν καί εύγνω- 
μοσύνην τής Πολιτείας καί τής Κοινωνίας.

Ό  θεός Σώζοι τήν Ελλάδα καί τόν Λαόν της.

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  
ΣΠΓΡΙΔΩ Ν ΜΙΧΕΛΗΣ
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Ή στρατιωτική παρβκαία τής 
Έλλάίος sis τής 
ΑΙεγροαφριοανιοάς βηρααρατίας

Ή Ελλάς έχει συμφέροντα εις τά νοτίως τής Σαχάρας κράτη, όπου χιλιάδες Ε λ λ ή 
νων τιμίως, στοργικώς και δημοκρατικώς εργάζονται και δι’ ίδικήν των προκοπήν άλλά 
και έπ’ ώφελεία τής θετής των πατρίδος.

Η Ελλάς θά πρέπει διά τής παροχής στρατιωτικής βοήθειας νά αξιοποιήση τον εύγε- 
νή ελληνικόν κάματον έντός των άφρικανικών δασών, έξαλείφουσα παντοιοτρόπως, χά- 
ριν των όμογενών τον παράγοντα αβεβαιότητα.

Του Καθηγητοϋ κ. Κ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ

Ε Ν  ΟΥΣΙΩΔΩΣ εθνικών θέμα όπερ
^  χρήΖει άμέοου έΕετάσεως ύπό 

τών ύπευθύνων ηγητόρων τής χώρας, 
είναι τό τής στρατιωτικής παρουσίας 
τής Ελλάδος εις τά ύπό άνάπτυΕιν κρά
τη τής Μαύρης 'Ηπείρου καί δή εις έ- 
κεϊνα, έντός τών κόλπων τών όποιων 
διοβιοΰν καί άκμάΖουν πολυπληθείς έλ- 
ληνικοί κοινότητες.

Πρέπει δέ δεόντως νά μελετηθή, άΕιο- 
λογούμενον πολιτικώς τε καί στρατιω- 
τικώς, τό γεγονός, τής στρατιωτικής 
παρουσίας τού γείτονας Ισραήλ εις ά
παντα σχεδόν τά νοτίως τής Σαχάρας 
εύρισκόυενα κράτη. 'Επίσημα στατιστι
κά στοιχεία διαλαμβανόμενα εις τήν τρι- 
μηνιαίαν έπιστημονικήν Έπιθεώρησιν 
«Κογκολικά Τετράδια Έρεύνης καί Ά - 
ναπτύΕεως·1' Μαρτίου - 'Απριλίου 1970, 
ομιλούν πειστικώς διά τήν εύρείας άντι- 
λήψεως δραστηριότητα ταύτην τής νεα
ρός γείτονος χώρας.

ΝομίΖομεν ότι καλόν θά ήτο, έν τώ 
πλαισίω μιας, άναλόγου πρός τήν ίσραη- 
λινήν, πορείας τής έλληνικής πολιτικής,

νά μή διαφεύγη τής προσοχής τών Ιθυ
νόντων ή σύνθεαις τού φορέως τής έ- 
Εουσίος εις τά νεγροαφρικανικά κράτη. 
Τήν διοκυβέρνησιν έκάστης χώρας, έμ- 
φανώς ή λάθρα, λόγω τού νεαρού τής 
πολιτικής ηλικίας τών έν λόγω χωρών, 
ασκεί ό στρατός. Οΰτος έλέγχει τήν κα- 
τάστοσιν καί εύρίσκεται ύπό τήν άμεσον 
διοίκησιν τού Προέδρου έκάστης Δημο
κρατίας, όντος, συγχρόνως, καί 'Υπουρ
γού Εθνικής Άμύνης. "Αλλωστε, δέν 
ύπήρχεν ίσως καί έτερον μέσον περισ
σότερον πρόσφορον άπό τό ώργανωμέ- 
νον ούνολον, τόν στρατόν, έπιτρέπον 
εις τούς ήγέτας καί τήν τάΕιν νά δια
τηρήσουν καί έθνικήν, κατά τό μάλλον 
ή ήτταν, συμπαγή φυσιογνωμίαν νά προσ- 
δώσουν εις τά κράτη έκείνα εις ά ό 
στρατηγός Ντέ Γκώλ, ή άγγλική πολι
τική καί οί Βέλγοι έδωσαν τήν άνεΕαρ- 
τησίαν των περί τό 1960, τσσοϋτσν 
μάλλον καθ' όσον έκαστον σημερινόν 
νεγροαφρικανικόν κράτος άποτελείται 
άπό πολλάς δεκάδας ή καί έκατοντάδας 
φυλών λαλουοών διαφορετικός γλώσσας

886



I

I

KOi έχουσών ίδιον τρδπον Ζωής, ιδίας 
παραδόσεις, ήθη, έθιμα καί νοοτροπίαν. 
Εύνόητον είναι διατί ή γλύκισα τοΰ πρώ
ην όπαικιοκράτου είναι έν χρήσει σή
μερον— παρά τάς τρομερός δυσχερείας 
εις άς προσκρούει ή υιοθεσία μιας τοι
αύτης λύοεως τού γλωσσικού —  καί ά- 
ποτελεϊ έπίσημον συνδετικόν κρίκον με- 
ταΕύ τών διαφορετικών φυλών ένός καί 
τού αύτοΰ κράτους. Εύνόητος επίσης 
είναι ό σημαντικός ρόλος δν διαδραμα
τίζει ό στρατός έν μέσω έτεροδόΕων, 
έτερογενών καί έτεροκλίτων φυλών, 
πολλάκις άλληλσμισουμένων.

Συνελόντι είπεϊν, τό σημερινόν νεγρο- 
αφρικανικόν κράτος εύρίσκεται εις τά 
σπάργανα δημιουργίας ένιαίου κοινω- 
νικοΰ βίου, εις τήν άρχήν τής όδοΰ τής 
ένοποιήσεως διισταμένων πολιτιατικώς, 
έθνολογικώς καί ίστορικώς όμάδων, εις 
τήν άφετηρίσν τής προσπάθειας οίκοδο- 
μήσεως έθνικής όμοιογενοϋς όντότητος. 
Είναι δθεν άκρως εύαίσθητος παράγων 
τής πολιτικής καί κοινωνικής ύποστά- 
σεώς του ό στρατός. Ή σπονδυλική στή
λη τής έΕουσίας πέριΕ τής όποιας πε
ριφέρονται άνίσχυρα τά φρονίμως σιγά- 
Ζοντα οωβινιστικά πάθη. Δι' ό καί οί ή- 
γέτες τών νεγροαφρικανικών Δημοκρα
τιών πρός τόνωσιν ένός τοιαύτης Ζωτι
κής σημοσίας όργανισμοΰ, έΕασφαλίΖον-

τος κυρίως έσωτερικήν συνεκτικότητα 
τών πολυκέφαλων φυλετικών φατριών, 
προσφεύγουν εις περισσότερα τού ένός 
άνεπτυγμένα ή μή κράτη, έσπέρια ή ά- 
νατολικά, δι' αϊτησιν άποστολής στρα
τιωτικού υλικού ή στρατιωτικών έκπαι- 
δευτών ή στρατιωτικών συμβούλων. 
Συμβαίνει δέ ένίοτε ή βοήθεια αϋτη νά 
παρέχηται ταυτοχρόνως εις τό αύτό νε- 
γροοφρικανικόν κράτος ύπό χωρών έ- 
χουσών διαφορετικόν καθεστώς. Ή 
Γκάνα, π.χ., δέχεται στρατιωτικήν βοή
θειαν ύπό τής Μεγάλης Βρεττανίας, 
τών Η.Π.Α., τοΰ Καναδά, τής Λαϊκής 
Κίνας, τού Ισραήλ, τών Ινδιών, τοΰ 
Πακιστάν, τής Ε.Σ.Σ.Δ., τής Γιουγκο
σλαβίας, τής Αύστραλίας, τής Νέας Ζη
λανδίας. Ή Δημοκρατία τού Ζαΐρ (Κογ- 
κό - Κινσάνσσ) δέχεται τοιαύτην βοήθει
αν ύπό τού Βελγίου, τοΰ 'Ισραήλ, τής 
Μεγάλης Βρεττανίας, τών Η.Π.Α., τής 
Ιταλίας, τοΰ Καναδά καί τής 'Εθνικιστι
κής Κίνας.

Ή  βοήθεια δέ αϋτη συνίσταται, ώς 
προείπομεν, τόσον εις τήν αποστολήν 
στρατιωτικού υλικού καί έκπαιδευτών, 
δσσν καί εις τήν ϊδρυσιν Κέντρων Έκ- 
παιδεύσεως τών νεγροοφρικανών άΕιω- 
ματικών καί όπλιτών καί χορήγηση/ αύ- 
τοϊς ύποτροφιών διά στρατιωτικός σπου- 
δάς εις τό έΕωτερικόν. Τούτο είναι ά-

ναγκαϊον διά τήν δραστηριοποίησα τών 
νεγροοφρικσνικών στρατευμάτων. "Ενε
κα δέ τής σημαντικής άποστολής τού 
στρατού εις τήν νεγροαφρικανικήν χώ
ραν, ή στρατιωτική πρός αύτήν βοή
θεια, έστω καί μικρά, είναι τοιαύτης 
φύοεως, ώστε καί τό μέγεθος τής έΕω- 
θεν τεχνικής βοήθειας καί τό άΕιόλο- 
γσν τής έκπαιδευτικής τοιαύτης πολλά
κις νά έΕαλείφη. Προηγείται ή συμβίω- 
σις τής παιδευσεως. Πρσέχει τής τεχνι
κής άρωγής τό άκόνισμα τής σπάθης τό 
παραλΰον τάς τοπικιστικάς προθέσεις 
άποσχίσεως έπαρχιών.

Πολλάκις δέ συμβαίνει τό κράτος, τό 
παρέχον βοήθειαν νά μή άρκήτοι μόνον 
εις στρατιωτικήν τοιαύτην, άλλά καί εις 
εκπαιδευτικήν καί τεχνικήν, άναλόγως 
τών συμφερόντων του έν τη νεγροαφρι- 
κανική χώρα. Τά συμφέροντα δέ ταΰτα 
είναι ή ή έΕασφάλιαις έπενδυτικής δρα- 
στηριότητος έν τη νεγροαφρικανική χώ
ρα ή ή άπορρόφησις ύπό τούτης τών βιο
μηχανικών προϊόντων τού άρωγοΰ.

Ά λλ ' ή πρόσφατος έπίσης ιστορία 
τών περί ών ό λόγος χωρών φέρει εις 
φώς καί έτερον λόγον ένεκα τοΰ όποιου 
χρήσιμος γενικώς άποβαίνει ή ύπαρΕις 
στρατιωτικής βοήθειας έν τη νεγροοφρι- 
κανική γη. "Ας άρκεσθώμεν εις έν άπο- 
καλυπτικόν παράδειγμα.

ΕΙς τήν άπέναντι σελίδα: ’ Ιθαγενής τής ’Αφρικής παί
ζει μέ δεξιοτεχνία τή βερβερική κιθάρα του. Κάτω: 
χορδς τών Βατσύτσι, ’Ιθαγενούς πληθυσμού τής Ρουάν

τα στήν καρδιά τής Ίσημερινής 'Αφρικής.
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Τό τής έθνικοποιήσεως τών ξένων πε
ριουσιών παράδειγμα του προέδρου Νά- 
σερ άρχίΖει νά εύρίσκη μιμητός καί εις 
τά νοτιώτερον τής Αίγύπτου αφρικανι
κά διαμερίσματα. Εσχάτως δέ μεγάλη 
νεγροοφρικανική χώρα έΕεδίωξεν έκ τοϋ 
έδάφους της, ώς άνεπιθυμήτους, όλους 
σχεδόν τούς άφρικανικής καταγωγής(ί) 
καί τούς Ασιάτας ξένους παρθικούς 
κοτασχέοασα όποοαν τήν περιουσίαν 
των. Τής έκριΖώσεως ταύτης έξηρέθη- 
οαν αί κοινότητες έκεϊναι, ών αί κυβερ
νήσεις προσφέρουν χεϊραν στρατιωτικής 
βοήθειας εις τήν περί ής ό λόγος χώ
ραν. Κυβερνητικά δέ ημερήσια φύλλα 
βάλλουν καί έναντι ον τών εις ταύτην 
τήν χώραν τιμίως έργαΖομένων 'Ελλή
νων. Δέν βάλλουν όμως ούτε έναντίον 
τής ιταλικής παρουσίας, ούτε τής ίσραη 
λινής, ούτε τής βελγικής. Καί είναι μό
νον οί Έλληνες εκείνοι οϊτινες, μέ κίν
δυνον τής Ζωής των, εις τά πλέον άπο- 
μεμακρυσμένα σημεία τής άπροσπελά- 
στου άφρικανικής Ζούγκλας, έξασφαλί- 
Ζουν τό διαμετακομισπκόν έμπόριον, ι
δρύουν καταστήματα συμβάλλοντες ου- 
τω θετικώς εις τήν διατροφήν, ύπόδη- 
σιν καί έπένδυσιν τών ιθαγενών τής 
χώρας ταύτης. Όποια πικρία! Ποιος ό
μως ό λόγος μιας τοιαύτης άπό τού τύ
που μεταχειρίσεως τής έλληνικής παρ
οικίας; Ή 'Ιταλία, τό 'Ισραήλ, τό Βέλ- 
γιον συγκαταλέγονται μεταξύ τών κρα
τών ά χορηγούν στρατιωτικήν βοήθειαν 
εις τήν χώραν ταύτην. Οί έκεϊ δέ δια- 
βιοϋντες πάροικοι τών χωρών τούτων 
«άφ' ύψηλοϋ» ρυθμίΖουν τάς έμπορικάς 
των συναλλαγάς έντός ώραιοτάτων γρα
φείων τής Πρωτευούσης δεόντως έξω- 
πλισμένων μέ αϊρ - κοντίσιον. Μόνον ό
μως ή έλληνική ήρωϊκή ψυχή έρχεται, 
χωρίς προκαταλήψεις, εις άμεσον έπα- 
φήν φιλίας καί άγόπης μετά τών Ιθα
γενών. Τό έμπόριον εις έλληνικάς χεϊ- 
ρας γίνεται μέσον συνδέσεως συναδελ- 
φικής μετά τών Ιθαγενών καί ποτέ τρό
πος άπορροφήσεως τού πλούτου τής 
χώρας.

Η Ελλάς θά πρέπει λοιπόν διά τής 
παροχής στρατιωτικής βοήθειας νά άξιο- 
ποιήση τόν εύγενή έλληνικάν κάματον 
έντός τών άφρικανικών δασών, έξαλεί- 
φουσα τοιουτοτρόπως, χάριν τών ομογε
νών τόν παράγοντα άβεβαιότητα καί έ- 
ΕασφαλίΖουσα άπό τήν νεγροαφρικσνι- 
κήν Κυβέρνησιν, άν όχι καλυτέρα, του
λάχιστον τήν αύτήν μεταχείρισιν μέ τάς 
προαναφερθείσας κοινότητας.

Ας μή διαφεύγη τής προσοχής μας 
ότι έν τή νεγροοφρικανική ψυχοσυνθέ- 
σει ό πολιτικός νους, ή ίκανότης άντι- 
κειμενικής έκτιμήσεως καί άναλύσεως 
γεγονότων, ή διεισδυτική πρόβλεψις έν- 
εργειών καί άποτελεσμάτων έπί πολίτι
κο - κοινωνικού έπιπέδου κονιορτοποι
ούνται, καλώς ή κακώς, πρό τοϋ ορμητι
κού πάθους τού πολυμόρφου συναισθή
ματος μέ τάς άποτόμους καί έπικινδύ- 
νους ψυχικής ύφής έναλλαγάς του καί 
τάς μεταξύ άγόπης καί μίσους έκρήξεις 
του.

Υπέρ τό δέον όθεν ύπό τών νεγροα- 
φρικανικών Κυβερνήσεων άξιολογείται 
έστω καί μικρά στρατιωτική βοήθεια, 
λογιΖομένη ώς έμπρακτος συγκατάθεσις 
τής ξένης χώρας εις τήν όσκησιν τής 
έξουσίας ύπό τών έν λόγω Κυβερνή

σεων καί συνηγορούσα, άδελφικώ τώ 
τρόπω, εις τάς θέσεις καί έπιδιώξεις 
των. Παγίωσις δηλοδή ένός πολιτεια
κού σχήματος, τοϋ κυβερνώντος, συν
δρομή καί ένεργώ συμπράξει πολυτίμων 
έταίρων, έρεισμάτων τής προεδρικής 
έξουσίας.

Οϊκοθεν δέ νοείται ότι συναισθηματι
κοί λόγοι δίδουν άνωθεν μακροβιότητα 
εις έκείνας τών ξένων κοινοτήτων, ώύ 
αί χώραι άναλόγως ένεργοϋν.

Ή Ελλάς έχει συμφέροντα εις τά 
νοτίως τής Σαχάρας κράτη, όπου χιλιά
δες Ελλήνων τιμίως, στοργικώς καί δη- 
μοκρατικώς έργόΖονται καί δΓ ίδικήν 
των ιιροκοπήν, άλλά καί έπ' ώφελεία 
τής θετής των πατρίδος. Τούτο άλλω
στε κατά καιρούς άναγνωρίΖεται ύπό 
τών δημοσίων άνδρών τών Δημοκρατι
ών, άλλά καί κατά καιρούς παντελώς 
λησμανεϊται.

Η πατρίς λοιπόν οφείλει, νομίΖομεν, 
κατανοούσα τό έπίκαιρον τού θέματος, 
δεόντως νά ένεργήση, φράττουσα τήν 
οδόν έκείνην τήν άγουσαν έξιλαστικώς 
άπό τήν έσωτερικήν άφρικανικήν πολι
τικήν δυσπραγίαν εις τόν πρό τών πυ
λών τών έλληνικών κοινοτήτων χώρον.

Δέν έπιτρέπεται τό μακρυνόν Πακι
στάν ή τά γειτονικόν 'Ισραήλ νά άπο- 
στέλλουν στρατιωτικήν βοήθειαν εις τά 
κράτη έκεϊνα, ά φιλοξενούν μικράς ή 
ρεγάλας ομάδας πολιτών τους καί ήμεϊς 
ούδέν νά πράττωμεν πρός τήν κστεύ- 
θυνσιν ταύτην.

ΧρειάΖεται ποιητική όρμή καρδίας 
διά νά συλλαβή τις τό θέμα. Αναλογι- 
σθήτε τήν έθνικήν υπερηφάνειαν τού 
Ελληνος τής Μαύρης Αφρικής εις τήν 

θέαν μερικών δεκάδων γλωσσομαθών 
Ελλήνων στρατιωτικών έκπαιδευτών 

φερόντων τήν ένδοξον έλληνικήν στο
λήν.

Ούτως έπιβάλλεται νά ένεργήση ή 
Ελλάς καί δΓ ένα άλλον λόγον. Πρέ

πει νά άτονίση ή θέλησις καί ή φωνή 
ένίων εύρωπαϊκών κρατών μή έπιθυ- 
μούντων, ένεκα ίδιων συμφερόντων, τήν 
εις τήν Μαύρην Αφρικήν έλληνικήν 
παρουσίαν.

ΝομίΖομεν ότι ή σπουδαιότης τού Ζη
τήματος θά κατανοηθή καί ότι εύρέως 
θά έρμηνευθή, τής Ελλάδος τοιουτοτρό
πως ένεργούσης, ή έννοια τής έθνικής 
ύπερηφανείας ήν θά αισθανθούν οί έκεϊ 
καπιώντες Έλληνες καί ήτις προώρι- 
σται νά όδηγήση τά βήματά των καρπο- 
φορούντα εις τήν φιλτάτην πατρίδα.

Κρίνεται άπαραίτητος ή προγραμμα
τισμένη προβολή τού άξιομάχου τού έλ- 
ληνικού στρατού καί τής ένδόξου ιστο
ρίας του. Τούτο δέ δύναται νά έπιτευ- 
χθή διά κυκλοφορίας ειδικών ένημερω- 
τικών ξεναγλώσσων βιβλίων καί διά 
καταλλήλων κατατοπιστικών όμιλιών ά- 
νό τάς νεγροαφρικανικάς χώρας.

Ή έπίδέιξις αδιαφορίας έναντι ένός 
τοιούτου Ζωτικού θέματος δέν δύναται 
άλλως νά χοροκτηρισθή είμή μόνον ώς 
έλληνομάχος.

1. CAHIERS CONGOLAIS DE LA 
RECHERCHE ΕΤ DU DEVELOP- 
ΡΕΜΕΝΤ (EX - ETUDES CONGO- 
LAISES). O.N.R.D. (KINSHA
SA). VOL. XIII—1. MARS - AV- 

RIL 1970.

(Συνέχεια έκ τής σελ. 879 )

24 ’Οκτωβρίου: ΣυΖητούν γιά τήν πα
ράδοση. Ό  Ταξίν Πασάς δέν δέχεται 
τούς όρους τού Διαδόχου άρχιστρατή- 
γου. Σέ δύο μέρες είναι ή γιορτή τού 
Αγίου. "Ας γι'νη κάποιο θαύμα. . .

25 'Οκτωβρίου: Καθώς γέρνει ή μέρα 
ό Διάδοχος περνά τήν άριστερή όχθη 
τού ποταμού 'Αξιού. Ή έλευθερία βρί
σκεται πρό τών πυλών. "Αλλη μιά νύ
χτα άγωνίας περνά καί χάνεται ατούς 
αιώνες.

26 'Οκτωβρίου: Είναι ή γιορτή τού πο
λιούχου Αγίου Δημητρίου. Ο Διάδοχος 
περνά δύο μεραρχίες οπό τήν άριστερή 
όχθη τού Γαλλικού ποταμού. Ταξιαρχία 
ιππικού κόβει τήν ύποχώρηση τών Τούρ
κων άπό τό βοριά. Οί ύπόλοιπες μεραρ
χίες βαδίΖουν κατά τού τουρκικού στρα
τού άπό τή δυτική καί νότια πλευρά. Ο 
έχθρός είναι κυκλωμένος.

5η μεταμεσημβρινή ώρα. Ό  Ταξίν 
Πασάς παραδίδεται άνευ όρων. Τό πρω
τόκολλο τής παραδόσεως ύπογράφεται 
στις 11.30 τό βράδυ. Τήν ίδια αύτή νύ
χτα τμήμα έλληνικού στρατού εισέρχε
ται καί σταθμεύει στήν καρδιά τής πό- 
λεως.

27 'Οκτωβρίου: Ή Θεσσαλονίκη ξυπνά 
έλεύθερη. Ελεύθερη μετά άπό 482 χρό
νια τουρκικής σκλαβιάς. Στό Λευκό Πύρ
γο ύψώνετοι ή γαλανόλευκη. Στις καρ
διές τών κατοίκων άλληλοσυγκρούονται 
τά συναισθήματα. Γέλιο, κλάμα, άνα- 
κούφιση, ένθουσιασμός. Ο Τούρκος έ
φυγε, έγινε άνάμνηση.

28 'Οκτωβρίου: Ή Θεσσαλονίκη δονεϊ- 
ται. Αναπνέει τόν άέρα τής έλευθερίας 
καί ντύνεται ατά καλά της. ΣτολίΖεται 
ξανανιωμένη καί περιμένει κάτι όκόμη. 
Τόν έρχομό τού "Ελληνος βασιλέως.

29 'Οκτωβρίου: Ο Βασιλεύς Γεώργιος 
ό Α ', συνοδευόμενος άπό τόν Διάδοχο 
Κωνσταντίνο, φθάνει στή πόλη έπί κε
φαλής τού έλληνικού στρατού. Είναι 
μιά παρέλαση θριάμβου. "Εφιππος ό Βα
σιλεύς, έφιππος καί ό Διάδοχος. 'Ακο
λουθούν έφιπποι έπίσης οί πρίγκηπες 
καί τό έπιτελεϊο. 'Αναστήθηκε ή πόλη. 
Ή Θεσσαλονίκη έσπασε τις άλυσίδες. 
Αναπνέει τόν άέρα τής έλευθερίας καί 

συγκλονίζεται άπό ένθουσιασμό. Πόσο 
διαφορετικός φαίνεται τώρα ό ήλιος, ό 
άέρας. Πόσο γαληνεμένη μοιάΖει ή θά
λασσα.

"Εξαλλοι οί Θεσσαλονικεϊς, πετών- 
τας τά φέσια τους στούς δρόμους, Ζη
τωκραυγάζουν τή νίκη, άγκαλιάΖουν καί 
φιλούν τούς κουρασμένους καί καταλα
σπωμένους ήρωικούς στρατιώτες.

"Ας άφίσουμε, όμως, νά κλείση αύτή 
τήν ιστορική σελίδα ό χρονικογράφος 
τής έπσχής:

«Ούδέν μεγαλοπρεπέστερου καί έπι- 
βλητικώτερον τής εισόδου. Ούτε δ κά
λαμος, ούτε ή φωτογραφία δύνανται 
νά άποδώσωαι τήν φρενίτιδα, ήτις κα
τέλαβε τούς θεσσαλονικεϊς έπί τή θέφ 
τού λυτρωμού των».

ΕΥΑ ΔΕΛΑΒΙΝΙΑ
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ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙ ΚΗ  
Τ Ο Υ  Σ Ω Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ
(Συνέχεια έκ τής σε).. 885 )

ωση μιας Ανθρωπιστικής κίνησης υ
πήρξε κεφαλαιώδης. ’Αλλά είναι έπι- 
τρεπτό νά έπ.σφραγίζεται ή διδασκα
λία μέ τδν Θάνατο, νά καθαγιάζεται 
ή μακροχρόνια θητεία στην ύπηρεσία 
τοΰ καλοΰ μέ τή θυσία; Πελώριο εί
ναι τό έρώτημα πού υψώνεται Αμείλι
κτα μπροστά μας. Φαίνεται δέ πώς οι 
’Αθηναίοι τής έποχής έκείνης— Ασυ
νείδητα Ασφαλώς —  προέκριναν τήν 
θετική Απάντηση στό τεράστιο αύΐό 
δίλημμα. Καί Ασφαλώς διαπράχθηκε 
τότε μια μεγΑλη πλάνη. Είναι γεγο
νός πώς δ,τι έδωσε δ Ελληνισμός 
στήν Ανθρωπότητα, καί στάθηκε βιώ
σιμο καί Αναγεννητ.κό, στη ’Αθή
να γεννήθηκε καί πήρε τήν δριστική 
του μορφή. Πνεύματα προνομιούχα 
περπάτησαν τούς δρόμους τοΰ κλεινού 
Αστεως. ’Εδώ κορυφώθηκε ή τέχνη, 
ή Φιλοσοφία, οί ’Επιστήμες. ’Εδώ ή 
βιοθεωρία μπήκε Ιδανικά στήν ύπη
ρεσία τοΰ Ανθρώπου καί διαμορφώθη
καν κανόνες ζωής πού ή δύναμη καί 
τό κΰρος τους παραμένουν Αξεπέρα
στα. Τ ί θαυμασιότερο Από τό μηδέν 
Αγαν καί τί Αναγκαιότερο ύπάρχει γιά 
τήν Αληθινή καλλιέργεα τοΰ Ανθρώ
που Από τό γνώθι σαύτόν!

"Ολα τούτα τά θαυμαστά καί πάν
τοτε έγκυρα γεννήθηκαν κάτω Από 
τόν ’Αττικό ούρανό, στά Γυμναστή
ρια τών έφήβων καί στίς στοές τών 
φιλοσόφων, στίς ειδυλλιακές όχθες 
τοΰ ’Ιλισού — κάτω Από τό θρόισμα 
τών φύλλων τής ιτιάς καί τό μονότονο 
τραγούδι τών τζιτζικιών— δπσυ ό Σω
κράτης βύθιζε τά ξυπόλητα πόδια του 
στό ρεύμα τού ποταμού γιά νά δρο- 
σίζεται καί νά Ιχη τό κουράγιο νά φι
λοσοφεί γιά τά μεγάλα προβλήματα 
τοΰ νοΰ, τήν Αλήθεια, τήν φιλία, τήν 
δικαιοσύνη, τήν Ανδρεία, τήν σωφρο
σύνη. . .

Μέσα στό ’Αθηναϊκό Αστυ συντελέ- 
σθηκε, πρώτη καί έσχάτη, 'ίσως φορά 
τό μέγα θαύμα: ή έσωτερική έλευθερία 
τοδ ατόμου —  γνήσιος Αντίλαλος τοΰ 
δεσποτισμοΰ τής ’Ανατολής.

Καί δ πρώτος ’Αθηναίος πού έκανε 
βίωμά του τήν έσωτερική έλευθερία 
ήταν δ Σωκράτης. Μέ τή θυσία, δμως, 
τής ζωής του, τό δόγμα τής έσωτε- 
ρικής έλευθερίας δέχθηκε βαρύ πλή- 
γμα.

Καί ή θυσία του, θαρρείς, είναι δ 
προάγγελος τοΰ Γολγοθά!

Ή δίκη— καί καταδίκη— τού γη
ραιού στοχαστή Ανήκει σέ μιά σειρά 
δίκες γιά Ασέβεια πού έγιναν στήν 
’Αθήνα ύστερα Από τό 432 π.Χ., ύ
στερα δηλαδή Από τό ψήφισμα τής έκ- 
κλησίας τοΰ δήμου «είσαγγέλεαθαι τούς 
τά θεία μή νομίζοντας ή λόγους περί με- 
ταροίων διδάσκοντας» (ΙΙλούτ. Περ. 
3 2 ) , πού είχε προτείνει δ μάντης 
Διοπείθης.

Στηριγμένοι πάνω σ’ αύτό τό ψή
φισμα οί έχθροί τής φιλοσοφίας καί 
τής Αρετής κατάγγειλαν τόν Σωκρά
τη σάν εισηγητή «καινών δαιμόνιων», 
ένώ δ φιλόσοφος δέν είχε διαπράξει 
καμμιά Αξιόποινη πράξη, πέρα Από 
τήν κριτική καί τόν ψόγο τών «κα
κώς κειμένων», πράγμα πού θεωρού
σε χρέος καί Αναπαλλοτρίωτο δικαίω
μά του, δπως καί κάθε ’Αθηναίος τής 
έποχής έκείνης. ’Ασφαλώς δέ αύτή ή 
έλευθερία κριτικής, γιά τήν δποία έ- 
καυχώντο οί ’Αθηναίοι έναντι τών 
Αλλων Ελλήνων, δέν Αποτελούσε 
προδοσία τής πατρίδος, τή στιγμή μά
λιστα πού οί θεσμοί τής πολιτείας 
ήσαν Ασύμφοροι καί έγκυμονοΰσαν 
κινδύνους.

Αύτό Ακριβώς ήταν πού δέν μπό
ρεσε νά έννοήσει καί μέ τήν σοφιστι
κή καί Ανήθικη στρεψοδικία του έκ- 
μεταλλεύθηκε δ παρηκμασμένος ’Α
θηναϊκός δχλος τής δημοκρατίας πού 
έγκαθιδρύθηκε Από τόν Θρασύβουλο, 
ύστερα Από τήν κατάλυση τής τυραν
νίας.

Ή γενική χαλάρωση, ή παρακμή 
καί ή Αποσύνθεση πού μάστιζαν τήν 
πόλη τής Παλλάδος ήταν σύμπτωμα 
γενικώτερης δπισθοδρόμησης θεσμών 
καί άξ.ών, ήταν τό λυκόφως μιάς κοι
νωνίας, ή δποία άφοΰ έκανε τήν πο
ρεία τής Ακμής της ένοιωθε τώρα τόν 
υπόκωφο θόρυβο τής πτώσης της κά
τω Από τά πόδια χωρίς νά έχει τήν 
ικανότητα νά έννοήσει τά μηνύματα 
τών καιρών. ΓΓ  αύτό Αναζητούσε έ- 
ξαγνιστικά θύματα, φενακιζομένη δτι 
ήταν δυνατόν νά Αποτρέψει τό μοι
ραίο, τό δποίο τόσο Αριστοτεχνικά μέ 
τήν Αρνηση καί τόν υποβιβασμό τών 
Αξιών είχε δημιουργήσει. 1 Ηταν Α
κριβώς δ δρθρος τής παρακμής πού 
προκαλοΰσε τίς σπασμωδικές κινήσεις 
στήν αύτοπροδομένη κοινωνία τών 
’Αθηνών. Κατά αία παράδοξη Αντι
νομία δέ δ Σωκράτης, δ μάρτυρας τής 
Αρετής, ήταν ή μοναδική όρθια συνεί
δηση μέσα στήν καθολική ήθική 
παρακμή.

Ή σωτηρία του, παρά τή βαρειά 
σκευωρία πού είχε έπινοηθεΐ, ήταν

έργο εόχερές, Αν δ Σωκράτης είχε 
δεχθεί νά «παραβιάσει» τήν συνείδη
σή του καί νά προστατεύσει τόν έαυ- 
τό του Από τούς συκοφάντες.

Ή καταδικ αστική Απόφαση (μέ 
διαφορά τριάντα ή σύμφωνα μέ Αλλη 
μαρτυρία τριών ψήφων) μπορούσε νά 
είχε Αποφευχθεί μέ μιά Απολογία 
συντεταγμένη σύμφωνα μέ τούς δικατ 
νικούς δρους τής έποχής, πράγμα πού 
δ Σωκράτης δέν δέχθηκε. ’Αλλά καί 
ή όξύτητα τοΰ ύφους του πρός τούς 
δικαστές του ύπήρξε μοιραία. ’Εξερέ
θισε τούς ήλιαστές. Καί δ έρεθισμάς 
τους κορυφώθηκε μέ τήν Αγέρωχη 
πρόταση τοΰ δασκάλου: · * ί  °δν δή μέ 
κατά τό δίκαιον τής άξίας τιμάσθαι, τού
του τιμώμαι, έν πρυτανείψ σιτήσεως»
(Άπόλ. 26 Ε ) ,  πρόταση πού οί δι

καστές έξέλαβαν σάν έμπαιγμό, ένώ 
στήν ούσία ήταν ή μύχια έκφραση 
μιάς ψυχής πού είχε Αναλωθεί στήν 
έπιτέλεση τοΰ χρέους καί τώρα βά
διζε σταθερά πρός τήν Αθανασία, τήν 
Αθανασία τή δική της καί τής διδα
σκαλίας της.

Ή ’Αθηναϊκή κοινωνία, πού σίγου
ρα βρισκόταν σέ λήθαργο, ήταν Αναγ
καίο νά Ακούσει τό ηχηρό ράπισμα 
τοΰ σοφού, Αντίλογο στήν ποταπή 
πρόταση τοΰ Μέλητου. Ή ίδια διαδι
κασία θά έπαναληφθεί ύστερα Από 
αιώνες, δταν ή «Αφρων Ανθρωπότης» 
θά δδηγήσει στό σταυρό τοΰ μαρτυ
ρίου τόν Αυτρωτή τοΰ κόσμου μέ τήν 
ίδια περίπου.. .  κατηγορία!

’Επάνω στό σταυρό τοΰ πόνου τοΰ 
Θεού γιά τόν Ανθρωπο θά ξεχυθεί 
στούς αιθέρες δ μελίρρυτος φθόγγος 
τοΰ Ίησοΰ «πάτερ άφες αύτοίς ού γάρ 
οϊδαοι τί ποιοΟαι» (Λουκ. Κ Γ  34) .

Οί δύο θυσίες έχουν μιά Απόκοσμη 
έσωτερική συνάφεια: οί Ανθρωποι 
σταυρώνουν τόν λυτρωτή τους. Πρό
κειται γιά Ανεξιχνίαστο μυστήριο, 
πού παρακολουθεί τά βήματα τής άν- 
θρωπότητος.

Ή υποτροπή φαίνεται νά δικαιώ
νει ένα τέτοιο χαρακτηρισμό.

Ό  θάνατος τοΰ Σωκράτη βάρυνε 
πάνω στόν ούρανό τής ’Αττικής καί 
ή σκευωρία τοΰ «ώργανωμένου κα- 
κοΰ» κατάντησε έφιάλτης.

"Οταν δ γιός τοΰ Σωφρονίσκου, δ 
ζηλωτής τής Αρετής, ήταν καθ ισμένος 
στό έδώλιο καί «έτιμάτο» μέ τόν θά
νατον, δ δείχτης τής Ανθρώπινης Α
ξιοπρέπειας στήν ’Αθήνα ήταν στα
θερά προσηλωμένος στό μηδέν.

Ό  Αποκρουστικός θόρυβος τών όπι- 
σθοδρομικών βημάτων τής άνθρωπό- 
τητος Ακουγόταν καθαρά. . .
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Τ ’ απόκρυφα Ευαγγέλια

Του Λ ογοτέχνου Δ η

μοσιογράφου 

ΣΠΥΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κατά τόν δεύτερο πρό Χριοτοΰ αιώνα 
άρχισαν νά κυκλοφορούν στήν Ίουδαία 
πολλά θρησκευτικά βιβλία, παρόμοια 
μ' έκεϊνα τής Παλαιός Διαθήκης, γραμ
μένα άπό Εβραίους πού Θέλανε νά πα- 
ραστήαουν τούς προφήτες. Πολύ περισ
σότερα φάνηκαν άργότερα. 'Εκτός όμως 
άπ' αύτά, είδαν μετά Χριστόν τό φως 
βιβλία πού θέματά τους ήταν ό έπίγειος 
βίος τού Θεανθρώπου καί οί πράξεις 
τών Αποστόλων. Κατά τόν δεύτερο με
τά Χριστόν αιώνα ιδίως, έπώνυμοι καί 
άνώνυμοι συγγραφείς, άλλοι γιά νά ύ- 
ποστηρίξουν δικές τους θεολογικές ιδέ
ες κι άλλοι γιά ν' άφηγηθούν λεπτομέ
ρειες πού δέν περιλαμβάνονται στήν 
Καινή Διαθήκη καί πού τις είχαν άντλή- 
σει άπό λογής - λογής παραδόσεις καί 
θρύλους, έγραψαν τέτοια βιβλία καί τά 
παρουσίασαν σάν έργα μαθητών τού 
Χριστού. Τά περισσότερα κεφάλαια τών 
βιβλίων ούτών, πού τούς έδόθη ό τίτλος 
« Απόκρυφα Εύαγγέλια», είναι άπσκυή- 
ματα Ζωηρής φαντασίας καί Ζήλου θρη
σκευτικού. Υπάρχουν όμως άνάμεσά 
τους μερικά πού, ένώ δέν άπέχουν πο
λύ άπό τά θεόπνευστα κείμενα, περιέ
χουν κάποια στοιχεία συμπληρωματικά, 
άς πούμε, πού άνεξάρτητα άπό τήν λο
γοτεχνική τους άξια έχουν ένδιαφέρον 
γιατί είναι δείγματα βαθειάς μελέτης 
τών ιερών γραφών καί γνήσιου ψυχικού 
κραδασμού.

Μελετητής άκαταπόνητος τών Απο- 
κρύφων Εύογγελίων καί Άποστολικών 
Πράξεων ήτον ό Γερμανός φιλόλογος 
καί θεολόγος Κωνσταντίνος φόν Τίσ- 
σεντορφ, πού γεννήθηκε τό 1815 καί 
πέθανε τό 1874. Καθηγτής τής Ερμη
νείας τής Καινής Διαθήκης στό Πανε
πιστήμιο τής Λειψίας, άφιέρωσε τό με
γαλύτερο μέρος τής Ζωής του στήν έ
ρευνα καί τήν κριτική τών κειμένων τής

Ελληνικής Βίβλου, ίδιοίτερα μάλιστα 
τής Καινής Διαθήκης.

Ό  Τίσσεντορφ έκανε έξονυχιστικές 
μελέτες στις σπουδαιότερες βιβλιοθή
κες τής Εύρώπης καί τής 'Ανατολής καί 
έπεσκέφθη έκκλησίες καί μοναστήρια 
πού έχουν στήν κατοχή τους πολύτιμα 
χειρόγροφα. Στήν Αίγυπτο, τή Συρία, τήν 
Παλαιστίνη καί στό Όρος Σινά ταξίδεψε 
δυό φορές κ' έμεινε έκεϊ πολύν καιρό. 
Έξέδωσε, έκτος άπό περισπούδαστα δικά 
του συγγράμματα, πολλά παλαιά χει
ρόγραφα πλουτισμένα μέ προλεγόμενα, 
εισαγωγικά σημειώματα, παρατηρήσεις 
καί σχόλια. Τά πιό σημαντικά άπ' αύτά 
είναι ό Σιναϊτικός Κώδιξ Εύφραίμ τού 
Σύρου, πού τόν βρήκε τό 1859 ψάχνον
τας σέ μιά άποθήκη τού μοναστηριού τής 
Αγίας Αικατερίνης τού Θεοβάδιστου 
Όρους Σινά, καί ή Καινή Διαθήκη, τής 
όποιας είχε τή χαρά νά ίδή όκτώ έκδό- 
σεις. Αλλά καί ή έκδοσίς του τών Έ- 
βδομήκοντα είναι άξιομνημόνευτη καθώς 
καί τά «Εύαγγέλια Απόκρυφα», πού ένα 
μεγάλο μέρος τους έδημοσιεύθη όσο 
Ζούοε κι ή έκδοσί τους, σ' έναν όγκώδη 
τόμο, έγινε τρία χρόνια μετά τό θάνα
τό του. Τό άξιόλογο αύτό βιβλίο έξεδό- 
θη στήν Αθήνα πριν λίγο καιρό άπό τόν 
οίκο Σπανού, πού μέ ξεχωριστή άγάπη 
καί προσοχή έπιμελεϊται σπάνιες έκδό- 
σεις, όπως έκείνη τής « Ερμηνείας τής 
Ζωγραφικής Τέχνης» τού ίερομονάχου 
Διονυσίου τού έκ Φουρνά, ή «'Ιστορία 
τών Αθηνών» τού Σουρμελή, τόσα άλ
λα άκόμη έξσίρετα παλαιά συγγράμμα
τα.

Τό έργο τού Τίσσεντορφ «Εύαγγέλια 
Απόκρυφα» περιέχει μεταξύ άλλων ξε- 

νογλώσσων κειμένων, τά έξής: «Πρωτ- 
ευαγγέλιον» Ιακώβου - «Γέννησις Μα
ρίας τής Αγίας Θεοτόκου καί ύπερεν- 
δόξου Μητρός 'Ιησού Χριστού» - Θωμά 
Ισραηλίτου Φιλοσόφου «Ρητά εις τά 
παιδικά τού Κυρίου. Τού ίδιου «Συγράμ- 
ματσ περί τής παιδικής 'Αναστροφής τού 
Κυρίου». «Εύαγγέλιο» τού Νικοδήμου. 
« Αναφορά Πιλάτου», καί «Ύφήγησις 
Ιωσήφ τού άπό Άριμαθαίας».

Γιά νά σχηματίση κάποιαν ιδέα ό άνα- 
γνώστης γιά τά « Απόκρυφα Εύαγγέλια» 
τού Τίσσεντορφ, ανθολογούμε χαρακτη
ριστικά κομμάτια άπό τά πιό ένδιαφέ- 
ροντα κεφάλαια τού βιβλίου:

«ΡΗΤΑ ΘΩΜΑ ΙΣΡΑΗΛΙΤΟΥ»

«Μετ' ολίγος ήμέρας σχίΖων τις ξύλα

έν τή γωνία νεώτερος, έπεσεν ή όξινη 
καί διέσχισεν τήν θάοιν τού ποδός αύ- 
τοϋ, καί έξσιμος γενάμενος, άπέθνη- 
σκεν. Θορύβου δέ γενομένου καί συν
δρομής, έδραμε καί τό παιδίον 'Ιησούς 
έκεϊ. Καί βιασόμενος διήλθε τόν όχλον, 
καί έκράτησε τού νεανίσκου τόν πεπλη- 
γότα πόδα, καί εύθέως ίάθη. Είπε δέ 
τφ νεσνίσκω: Ανάστα νΰν, σχίΖε τά
ξύλα καί μνημόνευέ μου. Ό  δέ όχλος 
ίδών τό γεγονός προσεκύνησαν τό ποι- 
δίον, λέγοντες: Αληθώς πνεύμα Θεού
ένοικεϊ έν τφ παιδίω τούτψ».

«ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ». ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

«Ό δέ Ιησούς έποίπσεν έκ ( . . . )  τού 
πηλού στρουθιά' ήν δέ Σάββατον. Καί 
δραμών έν πεδίον τφ Ιωσήφ λέγων: 
Ιδού τό ποιδίον σου παίΖει περί τό ρυά- 

κιον, ποιήσας έκ τού πηλού στρουθιά, 
ό ούκ έξεστιν». Ό  δέ άκούσας έπο- 
ρεύθη καί λέγει πρός τό παιδίον: «Ίνα 
τί ταύτα ποιείς, βεβηλώσας τό Σάββα
τον;» Ο δέ 'Ιησούς ούκ άπεκρίθη, αύ- 
τφ, άλλ' έμβλέψας έπί τά στρουθιά λέ
γει: «'Υπάγετε πετασθήτε καί μιμνήσκε- 
σθέ μου Ζώντα». Κοί άμο τφ λόγψ, πε- 
τασθέντα άνήλθον εις τόν άέρα. Καί I- 
δών ’ Ιωσήφ έθαύμασεν». . .

«Γενομένου δέ αύτού έτών έξ, άπέ- 
στειλεν αύτόν Μαριάμ ή μήτηρ αύτού 
κομίσαι ύδωρ έκ τής πηγής. Πορευόμε- 
νος δέ συνετρίβη ή ύδρία αύτού. Καί 
άπελθών έν τή πηγή ήπλωσε τόν έπενδύ- 
την αύτού καί άντλήσας ύδωρ έκ τής 
πηγής έπλησεν αύτόν, καί λαβών άπή- 
γαγε τό ύδωρ τή μητρί αύτού. Ίδοϋσα 
δέ έκείνη έξεπλάγη καί περιπλακείοα 
κατεφίλει αύτόν».

«ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ»

« Ερχομένου τού 'Ιησού πρός τόν Πι
λάτον, προσεκύνουν αύτόν οί στρατιώ- 
ται τού Πιλάτου. "Ισταντο δέ καί άλλοι 
έμπροσθεν τού Πιλάτου κατέχοντες ση
μαίας' καί έρχομένου τού ’ Ιησού έκλι
ναν καί αί σημαϊαι καί προσεκύνησαν 
αύτόν. ΘαυμόΖοντος οΰν έπί τφ γεγσνό- 
τι τού Πιλάτου, είπον οί 'Ιουδαίοι πρός 
αύτόν «Κύριε, ούχΙ τά σημεία προσεκύ
νησαν τόν Ίησούν, άλλ' οί στρατιώται 
οί ταύτσ κοτέχοντες άμελώς».
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Οί φωτογραφίες μας, δύο άπδ τά πε
ρίφημα Ψηφιδωτά της Μονής τοϋ 
'Οσίου Λουκά τής Βοιωτίας. ’Επάνω: 
*0  Νιπτήρ. Κάτω: Ό  Ιησούς Χριστός 

Παντοκράτωρ.

-ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ»

«Μια τών Σοββστων περί την τρίτην 
ώραν τής νυκτός ό ήλιος ώφθη οίος ού- 
δέτιοτε έλαμψεν, καί πας ό ούρανός έ- 
φαιδρύνθη. Καί ώς άατροηαί χειμώνος 
έπέρχονται, ούτως άνδρες υψηλοί τινες 
κοσμήσεως στολής καί δόΕης άνεκδιηγή- 
του υπάρχοντες, έφαίνοντο έν τώ άέρι, 
καί πλήθος άναρίθμητον 6γγέλων κρα- 
Ζάντων κοί λεγόντων -ΔόΕα έν ύψίστοις 
Θεώ καί έπί Υής ειρήνη, έν άνθρώποις 
ευδοκία' άνέλθετε έΕ οδού, οί δεδουλω- 
μένοι έν τοίς κατοχθονίοις τοϋ οδού». 
Έκ δέ τής φωνής αυτών πάντα τά όρη 
καί οί θουνοί έσαλεύοντο καί πέτραι 
διερρήγνυντο καί χάσματα έγένοντο με
γάλα έν τή γή, ώστε καί τά τής άβύσ- 
σου φανήναι».

-ΥΦΗΓΗΣΙΣ ΙΩΣΗΦ 
ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΡΙΜΑΘΙΑΣ

«Όψίας γενομένης τής μιας τών Σαβ
βάτων, ώρα πέμπτη τής νυκτός, έρχεται 
πρός μέ ό ’ Ιησούς έν τή φυλακή μετά 
τού ληστού τοϋ συνσταυρωθέντος αύτφ 
έκ δεΕιών, δν άπέστειλεν αύτάς έν τώ 
ποραδείοω καί φώς Ικανόν ήν έν τώ οί- 
κήματΓ καί έκρεμάσθη ό οίκος έκ τεσ
σάρων γωνιών, καί έλύθη ό τόπος, κά- 
γώ έΕήλθον. Έγνώρισα οΰν τόν Ίη- 
σοϋν πρώτον, καί πάλιν τόν ληστήν 
γράμματα κομίΕοντα πρός τόν Ίησοϋν. 
Καί όδευόντων ήμών έν Γαλιλαίρ φώς 
μέγα έλομψε δπερ οϋκ έφερεν ή κτί- 
σις' ήν δέ καί εύωδία μεγάλη τοϋ λη- 
στοϋ ή έκ τοϋ παραδείσου. . .

•Ταϋτα έγιο θεοσάμενος πορευόμενος 
μετά τοϋ Ίησοϋ καί τοϋ ληστοϋ, μετε- 
μορφώθη ό Ίησοϋς καί ούκ ήν ώς τό 
πράτερον πριν σταυρωθήναι αυτόν, άλλ’ 
ήν διά παντός φώς. 'Αεί δέ άγγελοι διη- 
κόνουν αύτφ, κοί συνελάλει μετ' αύτών 
ό Ίησοϋς. ..» .

Ό  εύσχήμων 'Ιωσήφ τερματίζει τό 
ούγρσμμά του μέ τούτη τή φράσι: «Ταϋ- 
τα δέ έγώ έωρακώς συνεγραψάμην ϊνα 
πάντες πιατεύσωσιν εις τόν σταυρωθέν- 
τα Ίησοϋν Χριστόν τόν κύριον ήμών 
κοί μηκέτι λειτουργοϋσι τώ νόμω Μω- 
οέως, άλλά πιστεύσωσιν τοίς δΓ αύτοϋ 
γενομένοις σημείοις τε καί τέρασιν, καί 
ϊνα πιστεύσοντες Ζωήν αιώνιον κληρο- 
νομήσωμεν καί εις τήν βασιλείαν τών 
ούρανών εύρεθώμεν' δτι αύτφ πρέπει 
δόΕα, κράτος καί αίνος καί μεγαλοσύνη 
εις τούς αιώνας τών αιώνων, άμήν».
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(Συνέχεια έκ τού τεύχους 459)

Ο Ι ΓΓΝΑΪΚΟΝΟΜΟΙ, οί άποτε- 
λοΰντες, ώς εις προηγούμενο1/ 

τεύχος άνεφέραμεν, τήν αστυνομίαν 
έπί τών ηθών των ’Αθηνών, πλήν τής 
έπιβλέψεως τών συμποσίων καί τής 
έπιτηρήσεως τών γυναικών, ήσαν I- 
πιφορτισμένοι καί μέ άλλα καθήκον
τα, τά δποΐα, άπορρέοντα έκ σχετι
κών διατάξεων τού ’Αττικού Δικαί
ου, ήσκούντο δμού μετ’ άλλων άρχόν- 
των. Έ κ τούτων, τα σπουδαιότερα ά- 
ναφέρονται εις τον πρδς τούς τεθνε- 
ώτας σεβασμόν, εις τήν τιμωρίαν τής 
άγαμίας, τής άμβλώσεως, τού βια
σμού, τής παιδεραστίας, τής παραμε- 
λήσεως τών γονέων.

Ε ΙΣ  ΤΑ Σ ΑΘΗΝΑΣ ύφίστατο νό
μος, δστις προέβλεπε, δπως μη «τον 
τεθνεώτα κακώς άγορεύειν». Συμφώ- 
νως πρδς τόν νόμον αύτόν, έτιμωρεΐτο 
διά προστίμου δ καθ’ οίονδήποτε τρό
πον ύβρίζων Ιργψ ή λόγψ τεθνεώτας 
καί άμαυρώνων τήν μνήμην τούτων. 
Πρδς τούτοις, δ ίδιος νόμος άπηγό- 
ρευε καί τάς μεταξύ τών πολιτών βω
μολοχίας, κατά τήν διάρκειαν άγώ- 
νων, έντδς ιερών χώρων, ή εις δη- 
μόσ.α καταστήματα. «Καί γάρ δσιον 
τούς μεθεστώτας Ιερούς ναμίζειν, γρά
φει δ Πλούταρχος, καί δίκαιον άπέ- 
χεσθαι τών ούχ ύπαρχόντων καί πο
λιτικόν άφαιρεΐν τής Ιχθρας τδ άεί-

Έπάνω: Ό  όρκος τοϋ ' Ιππακράτους 
γραμμένος εις όχημα σταυρού. Έκ τού 
χειρογράφου τοϋ 13ου αίώνος. Ό  μέ- 
γας ιατρός τής άρχαιότητος κατεδίκαΖε 
τήν έκτρωσιν τήν όποιαν καί ό 'Αθηναϊ
κός νό«μος άπαγόρευε καί αύστηρώς 
τιμωρούσε. Απέναντι: Γαμήλιος τελε
τή. Παράστασις έπί αγγείου. Ό  Γόμος 
έθεωρεϊτο ιερός παλλάκις δέ ή άγαμία 
έτιμωρεΐτο καί ύπό τοϋ νόμου, θεωρού

μενη σοβαρόν ποινικόν άδίκημα.

διον. Ταΰτα δέ κακώς λέγειν έκώλυ- 
σε πρδς ίεροΐς καί δικαστηρίοις καί 
αρχείοις καί θεωρίας οδσης άγώνων 
ή τρεις δραχμάς τψ Ιδιώτη, δύο δέ 
άλλας άποτείνειν εις τδ δημόσιον έ
ταξε».1

Ο ΓΑΜΟΣ έθεωρεϊτο ιερός καί ύπό 
τών ’Αθηναίων καί ύπό τών άλλων 
Ελλήνων, πολλάκις δέ ή άγαμία έ
τιμωρεΐτο καί ύπό τού νόμου. Ή ίε- 
ρότης τού γάμου συνεδυάζετο μέ τήν 
πίστιν τών άρχαίων, δτι ή μετά θά
νατον ευδαιμονία έξησφαλίζετο, μό
νον έφ’ δσον οί άπόγονοι προσέφερον 
τό λεγόμενον έπιτάφιον δεΐπνον. Ή 
μή προσφορά τού δείπνου συνεπήγετο 
δυστυχίαν διά τούς έπιζώντας, άφού 
ώς έπιστεύετο, οί νεκροί έξήρχοντο 
τού τάφου καί περιπλανώμενοι ώς 
σκιαί έτιμωρούσαν παντοιοτρόπως 
τούς ασεβείς άπογόνους.

Παρά τάς ποινικάς δμως κυρώσεις 
καί τήν πίστιν πρός τήν άξίαν τού 
θεσμού, είναι βέβαιον, δτι πολλοί ’Α
θηναίοι άπέφευγον τόν γάμον, προτι- 
μώντες τήν παράνομον συμβίωσιν 
μεθ’ έταιρών ή άλλων γυναικών. Διά 
τό ένδιαφέρον τού πράγματος, είναι 
ένδεδειγμένη ή παράθεσις σχετικών 
άποσπασμάτων έκ τών «Δειπνοσοφι- 
στών» τού ’Αθηναίου, εις τά δποΐα 
διαφαίνεται ή γνώμη διαπρεπών "Α
θηναίων, διά τήν αναγκαιότητα ή μή 
τού γάμου. Ό  ’Ά μφις π.χ. προτιμά 
τήν άγαμίαν καί τήν μετά τών έται
ρών άνέμελη ζωή.

«”Αμφις δ’ έν Άθάμανχι'
Εΐτ’ ού γυναικός iaxtv εύνοϊκώχερον
γεμεχί]ς έχαίρα;
πολύ γε καί μάλ’ είκόχως.
Ή μέν νόμφ γάρ καχαφρονοδσ’ ένδον 
μένει,
ή δ’ οίδεν δχι ή χοΐς χράποις ώνηχέος 
άνθρωπος έσχιν, ή πρδς άλλον έπι- 
χέον».

«Λοιπόν προτιμωτέρα δέν είναι 
ή φίλη από τήν νόμιμον γυναί
κα; Βεβαιώτατα, διότι ή μέν 
σύζυγος κατά τόν νόμον σκέπτε
ται καί μένει εις τό σπίτι, ένψ 
ή φίλη γνωρίζει δτι ή μέ έπιδε- 
ξίους τρόπους πρέπει νά προσελ- 
κύση ένα άνδρα, ή πρός άλλον 
νά στραφη».

Ό  Εδβουλος καί δ Άριστοφών ει
ρωνεύονται έκείνους, οί δποΐοι, παρά 
τήν πείραν τήν δποίαν έκ τού πρώτου 
γάμου άπέκτησαν, νυμφεύονται διά 
δευτέραν φοράν.

«Εδβονλος δ’ έν Χρυσίλλρρ. Κακδς, 
κακΩς άπδλοιθ’ δσχις γυναίκα δεύτε-

Ό  άστυνομιυός θεσμός διά μέσου ιών αιώνων

Η Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ  ΕΙΣ THAI 
Α Ρ Κ Α ΙΑ Ν  ΕΑΑ Α Α Α
Του Ύ π . Α ' κ. Σαρ. Άντωνάκου

« . . .  έάν έλευθέραν γυναίκα βιάζηταί τις ή παϊδα περί τά 
άφροδίσια νηποινι τεθνάτω ύπό τε ύβρισθέντος βία και 
ύπό πατρός ή άδελφών ή υίέων έάν τε άνήρ έπιτύχη γα
μέτη γυναικι βιαζομένην κτείνας τόν βιαζόμενον έστω κα
θαρός έν τω νόμφ και έάν τις πατρι βοηθών θάνατον μηδέν 
άνόσιον δρώντι κτείνη τινά ή μητρΐ ή τέκνοις έπ’ άδελφοίς 
ή ξεγγενήτορι τέκνων πάντως καθαρός έστω».
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ρον ϊγημε. Τόν γάρ πρώτου ούκ έρώ 
κακώς. Ό μέν γάρ ήν άπειρος, οΐμαι 
χοϋ κακό0, δ δ' ο!ον ήν γυνή κακόν 
πεπυσμένος».

«Καττάρα είς έκεΐνον πού παν
τρεύτηκε δύο φορές. Δέν θά εί- 
πώ κακό οι’ έκεΐνον πού παν
τρεύτηκε πρώτη φορά, διότι ήτο 
άπειρος, ένψ δ άλλος έγνώριζε 
πόσο μεγάλο κακό είναι ή γυ
ναίκα».2

’Αλλά καί δ Μένανδρος είναι έναν- 
τίον του γάμου, κατά μαρτυρίαν καί 
πάλιν τού ’Αθηναίου, «"Αν έχης μυα
λό μήν παντρευθής καί άφήσης τήν 
ζωήν τού άγάμου. Καί Ιγώ έχω παν- 
τρευθή καί σέ συμβουλεύω μήν τδ κά- 
Μ ί·

ΝΟΜΟΣ ΤΟΓ ΣΟΛΩΝΟΣ, τού ό
ποιου άνάλογον διάταξιν περιείχε 
καί ή νομοθεσία τού Λυκούργου, άπη- 
γόρευσε παντελώς καί έτιμωροΰσεν 
αύστηρώς τήν άμβλωσιν « . . .  άπείπον 
ταίς γυναιξίν άμβλίσκειν τούτο (τό 
έμβρυον) καί ταίς άπειθούσαις ζημί
ας άπέθεσαν». Τήν άμβλωσιν Αντιμά
χεται καί δ Γαληνός, δ όποιος, θεω
ρεί τά έμβρυα ζώντα, σχετική δέ ά- 
παγόρεϋσις ύπάρχει καί εις τόν δρκον 
τού Τπποκράτους. «ουδέ γυναικί 
πεσσόν φθόριον δώσω».

Οί παραβαίνοντες τόν περί άμβλώ- 
σεως νόμον, άνδρες ή γυναίκες, ύπέ-

κειντο είς τήν λεγομένην Άμβλώσεως 
γραφήν. "Αν καί πολύ δλίγα είναι 
γνωστά διά τήν διάταξιν ταύτην τού 
’Αθηναϊκού Δικαίου, δυνάμεθα, άπό 
τόν «κατά Άντιγένους άμβλώσεως» 
λόγον τού Λυσίου καί άπό πληροφο
ρίας, κατά τάς δποίας μέ ύπόθεσιν 
άμβλώσεως είχεν άσχοληθή δ Άντι- 
φών δ Ραμνούσιος, νά συμπεράνωμεν, 
δτι διά νά στηριχθή κατηγορία δι’ 
άμβλωσιν έπρεπε νά γίνη χρήσις 
«άμβλωθριδίων» φαρμάκων, έκ τής δ
ποίας νά Ιπέλθη πρόωρα τοκετός καί 
θανάτωσις τού έμβρύου. Τόσον ή χρη- 
σιμοποιήσασα τά φάρμακα γυνή, δ- 
σον καί δ ηθικός αύτσυργός, έχαρα- 
κτηρίζοντο ώς «άνδροφόνοι» καί ύπέ- 
κειντο είς τάς σχετικάς διατάξεις. 
Ταΰτα δύνανται μετά βεβαιότητος νά 
έξαχθούν έκ των φράσεων τού Άθη- 
ναγόρου: «τάς τοίς άμβλωθριδίοις
χρωμένας (γυναίκας) άνδροφονείν 
φαμέν», καί «τάς τά άμβλωθρίδια δι- 
δούσας τφ τού φονέως έπιτιμίψ ύπο- 
βάλλομεν». Γενικώς, ή παράβασις τού 
νόμου περί άμβλώσεως ύπήγετο είς 
τόν γενικόν νόμον: «Έάν τις φάρμα
κα διδούς άποκτείνη τινά», έξεδικά- 
ζετο δέ ύπό τού Άρείου Πάγου. Τό 
Άνώτατον δικαστήριον ήδύνατο νά 
έπιβάλη καί τήν έσχάτην τών ποινών 
είς τούς δράστας τής άμβλώσεως. 
Τάς αύστηράς διατάξεις τού περί άμ
βλώσεως ’Αττικού Νόμου άντέγρα-

ψαν καί οί Ρωμαίοι, οί όποιοι τάς 
περιέλαβον είς τήν Lex Cornelia de 
sicariis.

ΩΣ ΣΗΜΕΡΟΝ, συτω καί κατά 
τήν άρχαιότητα έτιμωρεΐτο αύστηρώς 
δ βιασμός έλευθέρας γυναικός. Ιίλήν 
τών ύπό τού νόμου προβλεπομένων 
κυρώσεων, ή βιασθεΐσα ή οί στενοί 
συγγενείς της ήδύναντο άτιμωρητί 
νά φονεύσουν τόν δράστην, έάν τό 
άδίκημα ήτο αυτόφωρον, χωρίς ούδε- 
μίαν άπολύτως νά ύποστοΰν ποινικήν 
συνέπειαν. Σχετικώς άναφέρει δ Πλά
των είς τούς «Νόμους» του: « . .  .έάν 
έλευθέραν γυναίκα βιάζηταί τις ή 
παίδα περί τά άφροδίσια νηποινί τε- 
θνάτω ύπό τε ύβρισθέντος βία καί ύπό 
πατρός ή άδελφών ή υίέων έάν τε ά- 
νήρ έπιτύχη γαμέτη γυναικί βιαζο- 
μένην κτείνας τόν βιαζάμενον έστω 
καθαρός έν τφ νόμψ καί έάν τις πα- 
τρί βοηθών θάνατον μηδέν άνόσιον 
δρώντι κτείνη τινά ή μητρί ή τέκνοις 
έπ’ άδελφοίς ή ξυγγενήτορι τέκνων 
πάντως, καθαρός έστω».

Ε ΙΣ  ΤΑ Σ ΑΡΜ ΟΔΙΟΤΗΤΑΣ τών
γυναικονόμων καί τών άλλων άστυ- 
νομικών τών ’Αθηνών άνήκε καί ή 
παρακολούθησις τών θηλυπρεπών άν- 
δρών, τούτέστιν τών κίναιδων, οί ό
ποιοι, ώς άναφέρει δ Πλούταρχος, 
«έθεωροΰντο ένοχοι διά πάθη καί πα-

(Ιίυνίχεια εις τήν σελ. 920 )
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

- Α  -

Γ Ε Ν Ι Κ Α

C  ΓΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ τής άνθρωπότητος δέν ύπάρχει
™  έτερος ώργανωμένος κλάδος ένός κοινωνικού ουν- 

όλου, ύπό μορφήν Κράτους ή Χώρας, ό όποιος νά διεδρα- 
μάτισε σπουδαιότερον ρόλον εις τήν καθόλου άνάπτυΕιν, 
άπό εκείνον τών Ενόπλων Δυνάμεων, Πορατηρεϊται δέ 
τούτο άπό συστάσεως τών πρώτων ανθρωπίνων κοινωνιών. 
Εις αύτάς, ό φύλαρχος ή ό πατριάρχης έΕαρτά τήν ύπαρ- 
Ειν, τήν έργοσίαν, τήν παραγωγήν καί τήν έν γένει πρόο
δον ή εύημερίαν τών υπηκόων του, έκ τής ύπάρΕεως Ικανού 
καί καταλλήλου άριθμοΰ άτόμων διοοφαλιΖόντων τήν Ζωήν 
καί τόν χώρον έκ τών έΕωθεν .κατ' άρχήν, προσβολών. Τά 
άτομα ταΰτα, ένόπλως ύπερασπίΖοντα τόν χώρον τής φυ
λής ή τής κοινωνικής όμάδος έκ πόσης έΕωθεν, κατ' άρχήν, 
προσβολής, σύν τώ χρόνω έπωμίΖονται τήν άντιμετώπισιν 
καί τών έκ τών έσωθεν κινδύνων κατά τής κοινωνικής όλό- 
τητος, καθιστάμενα όσημέραι ό κ ύ ρ ι ο ς  φ ο ρ ε ύ ς  
τ ή ς  γ α λ ή ν η ς  κ α ί  έ ν  ά ρ μ ο ν ί α  δ ι α -  
β ι ώ σ ε ω ς ,  ά ρ α  κ α ί  τ ή ς  κ α θ ό λ ο υ  ά ν α -  
π τ ύ Ε ε ω ς  έ ν  τ ώ  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α )  χ ώ ρ φ  
δ ι α β ι ώ σ ε ω ς .  'Εν δσω ή κοινωνικότης τών άτόμων προ
χωρεί, άφ' ένός μέν βλέπομεν τήν συγκρότησιν τών ένό-

*0  στρατός, έπωμιζόμενος τήν άντιμετώπισιν καί τών 
έσωθεν καί τών έξωθεν κινδύνων κατά τής κοινωνικής 
όλότητος καθίσταται κύριος φορεύς τής γαλήνης καί 
τής έν άρμονίφ διαβιώσεως, άρα καί τής καθόλου άνα- 
πτύξεως: Ε ις τήν φωτογραφίαν αυτής τής σελίδος. Ό  
περίφημος Δεξίλεως τδ γνωστόν έπιτύμβιον άνάγλυφον 
τοΰ Κεραμεικοΰ. Εις τήν άπέναντι σελίδα. Σκηναί άπό 
τόν πόλεμον τής ’Αλβανίας, όημοσιευόμεναι πλήν τών 
άλλων καί έπ’ εύκαιρίφ τής Εθνικής ’Επετείου τής 

28ης Οκτωβρίου.

Του 'Α στυνόμου Β ' 

κ. Χ Α Ρ .  Σ Τ Α Μ  Α Τ Η
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r
B. T O Y  Α Σ Τ Υ Ν . Δ /Ν Τ Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν  κ. 
Λ Α Μ Π Ρ Ο Υ  ΕΠΙ Τ Η  Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ι Τ Ο Υ

Α ΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, 
ένθα έξετέλεσα καθήκοντα. ’Αστυνομικού Δ/ντοΰ 

ταύτης, έπί έννεάμηνον καί πλέον, θεωρώ έπιβεβλημέ- 
νην ύποχρέωσίν μου νά Απευθυνθώ πρός απαντας τους 
κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους Αστυνομικούς, ως 
καί τούς Διοικητικούς υπαλλήλους καί να τονίσω τα 
κάτωθι:

Κατά τό έννεάμηνον τούτο χρονικόν διάστημα τής 
Διοικήσεώς μου άπαντες ύπεβλήθητε εις κοπώσεις καί 
πολλάκις έξετελέσατε υπηρεσίαν πολύ πέραν τών κεκα- 
νονισμένων ώρών έργασίας καί τούτο διά νά έξασφαλί- 
σητε τήν Δημοσίαν Τάξιν καί Ασφάλειαν έν τή Πρω- 
τευούση, προϋπόθεσιν πάσης προόδου καί δημιουργίας 
τών πολιτών. Συμπαρεστάθητε πρός έ.μέ μετά προθυ
μίας καί ένθουσιασμοΰ, έπεδείξατε ύψηλόν έθνικόν φρό
νημα, άριστον ηθικόν, συναδελφικήν Αλληλεγγύην, θάρ
ρος, εύψυχίαν, σύνεσιν καί Αποφασιστικότητα, πάντοτε 
έντός τών πλαισίων τών υφισταμένων Νόμων καί Δια
τάξεων. Χάρις είς Απαντας ύμ&ς φρονώ δτι, ή ’Αστυ
νομία ’Αθηνών, έπέτυχεν είς τήν Αποστολήν της καί ή- 
κούσθησαν εύμενή σχόλια καί διά τού τυπου είσέτι.

’Επιθυμώ είσέτι νά Απευθύνω πρός Απαντας υμάς 
ώρισμένας συμβουλάς καί παραινέσεις, τάς όποιας πα
ρακαλώ νά τηρήσητε, ινα τό λαμπρόν ’Αστυνομικόν 
Σώμα, τό όποιον όλοψύχως ήγάπησα, βαδίση Αγέρω- 
χον τήν λεωφόρον τής Ανόδου διά περαιτέρω εύγενεΐς 
καί υψηλούς στόχους. Φροντίσατε νά είσθε σεμνοί, σώ- 
φρονες καί έντιμοι. ’Αγαπήσατε Αλλήλους καί έπιδεί- 
ξατε Ανωτερότητα είς πάσαν περίπτωσιν. ’Επιλύσατε 
τάς ύπηρεσιακάς σας υποθέσεις μέσψ τής ύπηρεσιακής 
ιεραρχίας καί μόνον. Μή προσφεύγητε είς πλάγια μέ
σα. Ζημιώνετε τό ’Αστυνομικόν Σώμα, τούς έαυτούς σας 
καί ένδεχομένως συναδέλφους σας.

Μή μνησικακήτε. "Ολοι σας θά ίκανοποιήσητε τάς 
φιλοδοξίας σας μέ υπομονήν, έργατικότητα καί σύνεσιν.

Βελτιώσατε καθημερινώς τάς γνώσεις σας καί πα
ρακολουθήσατε τήν σύγχρονον έπιστημονικήν καί τε-

Γ. Τ Ο Υ  Ν ΕΟ Υ Α Σ Τ Υ Ν .Δ /Ν Τ Ο Υ  Α Θ Η 
Ν Ω Ν  κ. Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  ΕΠΙ Τ Η  Α- 
Ν Α Λ Η Ψ Ε Ι ΤΩ Ν  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Ω Ν  Τ Ο Υ

Α ΝΑΑΑΜΒΑΝΩΝ τό Αξίωμα τού ’Αστυνομικού Δ/ 
ντοΰ ’Αθηνών, Αξίωμα τό όποιον τόσοι σεβαστοί 

Προϊστάμενοι καί μετέπειτα ήγήτορες τού Σώματος 
έτίμησαν κατά τό παρελθόν, αισθάνομαι, πρωτιστως, 
τήν Ανάγκην νά έπικαλεσθώ τήν βοήθειαν τού μεγάλου 
θεού, δπως μέ καταξιώση καί φέρω είς έπιτυχές πέ
ρας τό δύσκολον, λεπτόν καί Ακρως σοβαρόν έργον τό 
όποιο·/ έπωμίζομαι.

Αισθάνομαι ευγνώμων έναντι τών Προϊσταμένων 
μου, διά τήν ύψίστην τιμήν τήν όποιαν μοί έπεφύλαξαν 
καί παρέχω είς αυτούς τήν ύπόσχεσιν, δτι θά Αναλώ
σω δσας σωματικάς, πνευματικάς καί ψυχικάς δυνά
μεις διαθέτω, διά νά άνταποκριθώ, κατά τό δυνατόν 
πληρέστερον, είς τάς προσδοκίας των. "Εχω σαφή Αντί- 
ληψιν τών ευθυνών τάς όποιας Αναλαμβάνω, Αλλά καί

χνικήν έξέλιξιν. ’Αγαπήσατε περισσότερον τόν πολίτην 
καί συμπαρασταθήτε είς αύτόν είς πάσαν περίπτωσιν.

Παραμείνατε μακράν τών πολιτικών παθών καί διε
νέξεων καί μή λησμονήτε δτι είσθε Αστυνομικοί τετα- 
γμένοι είς τήν υπηρεσίαν τού "Εθνους καί τού πολίτου.

Έπιμείνατε είς τήν ίσην μεταχείρισιν τών πολιτών 
καί έφαρμάσατε τούς Νόμους τής πολιτείας πρός πάσαν 
κατεύθυνσιν.

Τέλος σάς διαβεβαιώ δτι ποτέ δέν θά λησμονήσω 
τάς ήμέρας, τάς όποιας διήλθον πλησίον σας, ούδέ τάς 
χαλεπάς τοιαύτας. Ποτέ είσέτι δέν θά λησμονήσω τούς 
συναδέλφους, οί όποιοι έπεσαν ύπέρ τού ’Αστυνομικού 
Σώματος καί τής Πατρίδος έν τή έκτελέσει τών καθη
κόντων των.

Ή Αγάπη μου πρός τήν Πατρίδα καί τό ’Αστυνο
μικόν Σώμα, διά τά ιδανικά τών όποιων ήνάλωσα— 31—  
συναπτά έτη, θά συνεχισθή καί είς τόν ιδιωτικόν μου 
βίον. Κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν, κατά τό όλίγον 
αύτό χρονικόν διάστημα, ινα ικανοποιήσω καί βελτιώσω, 
κατά τό δυνατόν, τάς Ανάγκας σας καί τήν ύπηρεσιατ 
κήν σας κατάστασιν καί νά προσθέσω κι’ έγώ, μέ τάς 
Ασθενείς δυνάμεις μου, ένα λίθον είς τό λαμπρόν οικο
δόμημα τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων. ’Εάν είς 
αύτό έπέτυχον ύμεΐς θά τό κρίνητε.

’Απευθύνω πρός δλους ύμάς, κ.κ. ’Αξιωματικούς, 
κατωτέρους Αστυνομικούς καί Διοικητικούς υπαλλήλους 
τάς Απείρους εύχαριστίας .μου καί σάς έκφράζω τήν 
Ακραν ευαρέσκειάν μου, δι’ δ,τι έπράξατε μέ τήν πε- 
ποίθησιν καί τήν εύχήν δτι είς τό μέλλον θά συνεχίσητε 
νά προσφέρητε Αφειδώς τάς υπηρεσίας σας πρός τό συμ
φέρον τής Πατρίδος, τής ’Αστυνομίας καί τών πολιτών.

Σάς Αποχαιρετώ μέ χαράν καί ένθουσιασμόν καί 
•μέ ήρεμον τήν συνείδησιν δτι έξεπλήρωσα εύόρκως τό 
καθήκον μου καί σάς εύχομαι υγείαν, υπηρεσιακήν καί 
οικογενειακήν πρόοδον καί εύτυχίαν, ως καί Αγάπην 
καί άφοσίωσιν είς τά ιδανικά τού ’Αστυνομικού Σώμα
τος καί τής Πατρίδος.

Ό  Διευθυντής τής ’Αστυνομίας 
ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Σ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΙ" 

’Αστυνομικός Δ/ντής Α '

υπολογίζω μετά βεβαιότητος είς τήν όμόθυμον καί Αμέ- 
ριστον συμπαράστασιν δλων σας.

Δέν προτίθεμαι νά Αναφερθώ διεξοδικώς είς τά 
καθήκοντα καί τάς υποχρεώσεις σας, διότι φρονώ δτι 
είσθε Απολύτως γνώσται τούτων. ’Επιθυμώ μόνον νά 
παρακαλέσω, δπως δλοι μας προσηλωθώμεν μέ αύτα- 
πάρνησιν είς τήν ιερότητα τής Αποστολής μας καί Αφο- 
σιωθώμεν είς τήν έκπλήρωσιν ταύτης μέ ευγένειαν, Αλλά 
καί σταθερότητα, μέ καλωσύνην, Αλλά καί Αποφασιστικό, 
τητα. ’Έστω, έπίσης, ύπ’ δψιν, δτι τό καθήκον τού ’Α
στυνομικού είναι Απολύτως συνυφασμένον μέ πάν δτι, 
δημιουργεί τήν εύτυχίαν ή Απομακρύνει τήν δυστυχίαν 
τού πολίτου. Ή μετά συνέσεως Ασκησις τής έξουσίας, 
ώς καί ή Ανθρωπιστική πρός τούς ποινικώς καί κοι- 
νωνικώς Ατάκτους συμπεριφορά, έδραιώνει τήν έμπι-
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ήλων άτόμων εις ειδικός όμόδας, δημιουργουμένων οϋτω 
τών πρώτων Στρατευμάτων ή Ενόπλων Δυνάμεων έκάστης 
χώρας,, άφ' έτέρου δέ δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν τήν 
συμβολήν τούτων εις τήν έν γένει άνάπτυξιν. Τούτο, τό 
τελευταίον, έν συνδυοσμώ πρός τά όσα έτεροι παράγοντες 
προϋπάρΕσντες —  ώς Θρησκευτική Αρχή —  ή δημιουργη- 
θέντες μεταγενεστέρως τών Έννάπλων Δυνάμεων, προσέ- 
φερον εις τά όλον οικοδόμημα άναπτύΕεως του κοινωνικού 
συνόλου.

Τό συμπέρασμα, έκ τής συγκριτικής τούτης παρατηρή- 
σεως άπάντων τών παραγόντων ή φορέων άναπτύΕεως μιάς 
χώρας, είναι άναντιρρήτως, ότι τό μέγιστον ποσοστόν εις 
τήν έν γένει άνάπτυΕιν κατέχουν αί "Ενοπλοι Δυνάμεις. 
ΈΕαίρεσιν τούτου άποτελοϋν χώραι εις τάς όποιας οί "Ε
νοπλοι Δυνάμεις έτάχθηοαν έναντίον τών άνθρωπίνων ά- 
Ειών, έναντίον τού πνεύματος, πολέμιοι παντός τού Ελλη
νοχριστιανικού ιδεώδους. Εις τήν έΕαίρεσιν δέ ταύτην ού- 
δέπστε ύπήχθησαν, κατά τήν μακραίωνα πορείαν τού 'Ελ
ληνισμού, οί "Ενοπλοι Δυνάμεις τού αιωνίου χώρου τής 
Παλλάδος.

Λ

ΠΡΙΝ ΕΙΣΕΛΘΩΜΕΝ εις τήν έπί μέρους άνάπτυΕιν τού 
όλου θέματος, άνάγκη νά διατυπωθή ή παγκοίνως γνωστή 
γενική άρχή: "Οτι £νευ ’Ενόπλων Δυνάμεων, δέν ίύναται νά
ύπάρξη Κοινωνία άνθρώπων, Κράτος, ΙΙατρίς, "Εθνος. "Ανεο 
’Ενόπλων Δυνάμεων, κατά συνέπειαν, δέν δύναται νά Οπάρξγ, 
άνάπτυξις έν έκαστη ανθρώπινη κοινωνίφ. Τότε — θά γεννηθή 
ϊοως τό έρώτημα —  περί ποιας «συμβολής» όμιλούμεν, δο- 
θέντος ότι ανυπαρξία ’Ενόπλων Δυνάμεων σημαίνει καί άνυ- 
παρξίαν κοινωνίας, δρα καί ανυπαρξίαν άναπτύξεως; Ή ά- 
πάντησις είναι ότι θεωρείται δεδομένη ή δπαρξις ώργανωμέ- 
νου κοινωνικοΟ συνόλου, συνεπείς υπάρξεως ’Ενόπλων Δυνά
μεων. Πέραν τούτου, ότι θεωρείται δεδομένη καί ή άνάπτυξις 
τής Κοινωνίας, &πό μορφήν Κράτους ή Χώρας, αυνεπεία τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων. Τούτων δοθέντων, κατά συνέπειαν —  
καί παρ’ ούδενός έχέφρονος άνθρώπου άμφισβητουμένων,—  
ή πραγματεία αϋτη άφορά είς τήν συμβολήν τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων έν συγκρίσει πρός έτέρους τομείς κοινωνικών λει- 
τουργειών. ΔιαχωρίΖομεν, δηλαδή τήν Οπαρξιν Χώρας καί άνα
πτύξεως συνεπείφ υπάρξεως ’Ενόπλων Δυνάμεων (δπερ άποτε- 
λεϊ άναμφισθήτητον καί παγκοίνως γνωστήν γενικήν άρ- 
χήν) καί έξετάζαμεν μερικώτερον τό ποια ή συμβολή τοΰ ορ
γάνου τούτου είς τήν καθόλου άνάπτυξιν, συγκριτικώς πρός έ
τέρους τομείς.

1) Είναι τοΐς πάσιν παραδεδεγμένο'», βτι ή Θρησκευτική 
’Αρχή προϋπήρξε τών λοιπών έν τή κοινωνία ’Αρχών.

-  Β ' -

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ 1821

ΜΕΛΕΤΩΝΤΕΣ τά στρατιωτικά πράγματα είς τά προ- 
χρισπονικά 'Ελληνικά κράτη— καί δή τών Αρχαίων 'Αθηνών 
καί τής Σπάρτης — παρατηροϋμεν, ότι έκ τού Στρατεύμα
τος πηγάζουν αί ύψηλότεραι καί μέγιστοι τών άρετών, τού
το δέ έν συνεχεία καί ώς άπόρροια άναλλοιώτων ιδανικών. 
Ή άρετή τής φιλοπατρίας έν άρχή, ήτις έΕεπήγασεν έκ τής 
ύπό εύρυτέραν έννοιαν Στρατιωτικής Αρχής καί διά τής 
όποιας έγαλουχούντο αί γενεαί τών στρατευομένων, έσχεν 
ώς άποτέλεαμα, άφ' ένός τήν έπί μακράν ϋπαρΕιν ένδοξων 
καί ιστορικών κρατών καί άφ' έτέρου τήν τόσον θαυμα- 
σθεϊσαν, μεταγενεστέρως, άνάπτυΕιν άπάντων τών κλάδων 
κοινωνικών δραστηριοτήτων. Αί άρεταί έΕ άλλου τής ύψη- 
λοφροσύνης, τής τιμιάτητος, τής άγάπης πρός τόν συνάν
θρωπον, τού σεβασμού τών άνθρωπίνων άξιών (πάντοτε έν 
τώ πνεύματι τής τότε έποχής), έκπηγάοασαι καί αΰται έκ 
τής ύπό εύρυτέραν έννοιαν Στρατιωτικής Αοχής, έσχον ώς 
αποτέλεσμα νά μεγαλουργήση ό άρχαϊος Ελληνισμός έφ' 
άπάντων τών τομέων κοινωνικής Ζωής καί δή είς τάς Έπι- 
στήμας κοί τάς Τέχνας. Ή οικονομία, έκ παραλλήλου, τού 
π.Χ. έλληνικού κόσμου, έάν ήνθησε καί έπεβλήθη τών τότε 
προηγμένων λαών, ούδενός τών μελετητών έκφεύγει τήν 
προσοχήν ότι ύπήοΕεν άποτέλεαμα τών τόσον ίσχυρώς σφυ- 
ρηλατηθεισών, ύπό τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, αιωνίων άρε
τών τού Ελληνισμού.

Ίσως νά διερωτηθώμεν ένταϋθα: Είναι δυνατόν οί 
μεγάλοι σοφοί τής άρχαιότητος νά έδημιούργησαν τά τόσα 
θαυμαστά, αί Έπιστήμαι καί αί Τέχναι νά έμεγαλούργησαν, 
χάρις είς τήν ύπαρΕιν καί τό πνεύμα τής ύπό εύρυτέραν 
έννοιαν Στρατιωτικής Αρχής καί τών Ενόπλων Δυνάμεων 
τού προχριστιανικοϋ Ελληνισμού; Άπαντώμεν άνενδοιάοτως, 
ναι! Καί τούτο, διότι άπό καταβολής κόσμου ό άνθρωπος 
όπέβλεψε κατ' άρχήν είς τήν ύπαρΕιν του, είς τήν άσφά- 
λειάν του καί τήν προόσπισιν τής όλότητος καί τού χώρου 
έκ πόσης έχθρικής προσβολής, ήδυνήθη δέ νά δημιουργή
σει, μόνον άφ' ής στιγμής έΕησφάλισε τούτα, ήτοι χάρις 
είς τήν ένοπλον δύναμιν. Δεδομένου δέ ότι άπό καταβολής 
κόσμου έπίσης ή ένοπλος δύναμις ήτο έργον τού πρώτου 
τή τάξει έν τή κοινωνική όλότητι (φυλάρχου, πατριάρχου, 
ήγεμόνος) κοί τών πλέον ικανών είς τό σώμα καί τήν ψυ- 
χοπνευματικήν ύφήν άτόμων, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι έκ 
τού πλέον προηγμένου καί πλέον ισχυρού τούτου στοιχείου 
έκάστης κοινωνίας έξεπήγοσαν αί ύψηλαί έννοιαΓ περί παν
τός τοΰ ύπαρκτού, σί άρεταί, τά ιδεώδη καί τά ιδανικά τού 
αιωνίου άνθρώπου. Τούτ' σύτό δυνάμεθα νά ύποστηρίΕωμεν 
—  κατ' άναλαγίαν— καί δι1 άπάσας τάς μετέπειτα έποχάς.

Σύγκρισις τής προσφοράς τών Ενόπλων Δυνάμεων 
Ελληνικής προχριστιανικής έποχής, έν οχέσει πρός έτέρους 

τομείς κρατικών δραστηριοτήτων καί λειτουργιών, μάς πεί
θει, ότι ούδεμία άνάπτυξις έπιτελείται άνευ, όχι τής σ υ μ 
β ο λ ή ς ,  άλλά ούτής τής άπλής, έστω, π α ρ ο υ 
σ ί α ς  Ενόπλων Δυνάμεων. Περισσότερον έμφανές κα
θίσταται τούτο είς τό Κράτος τής Σπάρτης, ένθα ή ένοπλος 
δύναμις άποβαίνει ρυθμιστής πόσης σχεδόν κοινωνικής δρα- 
στηριότητος. 'Εντεύθεν κοί ή τόσον συΖητηθεϊσα ύπό τών 
ιστορικών καί κοινωνιολόγων ένδοξος πορεία καί άκμή τού 
ο λ ι γ ά ρ ι θ μ ο υ  κράτους τής Σπάρτης, έν άντιθέ- 
σει πρός τό κράτος τών Αθηνών, ένθα ή ένοπλος δύναμις 
ύπεισέρχεται όλιγώτερον είς έτέρους τομείς. Ά λλ ' άπωσ- 
δήπστε, πέραν τής γενεσιουργού μορφής, τεραστία κρίνεται 
ή ύπό μερικωτέραν μορφήν έξεταΖομένη συμβολή τών προ- 
χριστιανικών Ενόπλων Δυνάμεων είς τήν καθολικήν άνά
πτυΕιν τοΰ κλοσσικοΰ 'Ελληνισμού. Δέον δέ νά τονισθή, ότι 
άποκορύφωμα τής συμβολής ταύτης ύπήρΕαν αί ύπό τού 
Μεγάλου Αλεξάνδρου κατακτήσεις, διά τών όποιων ή 'Ελ
ληνική Ιδέα μετεφυτεύθη είς άπεράντους έκτάσεις, καί ή 
χώρα μας, διά τών πλέον ικανών Ενόπλων Δυνάμεων ολο
κλήρου τού τότε γνωστού κόσμου, κατέστη ό κύριος φο- 
ρεύς άναπτύΕεως άπάσης τής Οικουμένης.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΙ είς τήν μεταχριστιανικήν έποχήν, καί δή 
τήν ΒυΖσντινήν τοιαύτην, παρατηροϋμεν, ότι αί "Ενοπλοι 
Δυνάμεις συνεχίΖ&υν νά κατέχουν πρωταρχικήν θέσιν είς 
τήν έν γένει άνάπτυΕιν τής Χώρας. Ή Θρησκεία τού Θεαν
θρώπου Λυτρωτοΰ, κατ' άρχήν, ούτός οϋτος ό τήν Οικου
μένην διαλάμψας Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός, έγκαθί- 
σταται είς τόν Ελληνικόν χώρον καί έξαπλοΰται είς πλεϊ· 
στα έτερα μεγάλα τμήματα τής γής, χάρις είς τάς 'Ενό
πλους Δυνάμεις. 'Ανυπολόγιστος είς μεγαλεϊσν, ώς έκ τού
του καί μόνον, ή συμβολή τών 'Ενόπλων Δυνάμεων είς τήν 
άνάπτυξιν τής Χώρας τών Ελλήνων. Ή οικονομία, παραλ- 
λήλως, τής ΒυΖαντινής Αύτοκρατορίας, χάρις είς τάς 'Ενό
πλους Δυνάμεις γνωρίΖει τήν άνθησιν έκείνην, ή όποια διά 
πρώτην φοράν παρουσιάσθη είς πεπολιτισμένον σύνολον ά
τόμων έπί τής γής. Τά Γράμματα, οί Έπιστήμαι καί αί Τέ
χναι, διά τών Ενόπλων Δυνάμεων συνεχίΖουν τήν θαυμα
στήν πορείαν τής άρχαιότητος, άποκτοϋν τελειοτέραν μορ
φήν είς τόν ΒυΖοντινόν χώρον καί καταυγάΖουν τήν Εύ- 
ρώπην, τήν Ασίαν καί τήν Αφρικήν. Όσον καί άν ύφίσταν- 
τσι ώρισμέναι άντιρρήσεις ένίων άνθελλήλων ιστορικών 
δύναται γενικώς νά λεχθή, ότι τό άθάνατον Ελληνοχριστια
νικόν πνεύμα μόνον διά τών Ενόπλων Δυνάμεων τού Ελ
ληνισμού έγεννήθη, έμεγαλούργησεν έν τώ Έλληνικώ χώρω 
καί, έκπορευθέν έκ τής κοιτίδος του, κ,ατηύγασε τήν άν- 
θρωπότητα.

"Οτε αί τά άνωτέρω μεγαλειώδη, ένδοΕα καί θαυμα
στά ποιήσασαι 'Ελληνικοί "Ενοπλοι Δυνάμεις περιήλθον είς 
δευτερεύουσαν μοίραν, τό ΒυΖάντισν, ό 'Ελληνισμός, κα- 
τέρρευσεν. . . ΎπήρΕεν όμως τόσον ισχυρά ή δύναμις τού 
άνά τούς αιώνας διαλάμψαντος 'Ελληνοχριστιανικού πολι-
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τισμοϋ, ώστε νά διασωθή ούτος κατά τήν μακράν περίοδον 
της δοσλείας καί νά συνέχιση τήν άνθρωποοωτήριον, κοσμο- 
ϊστορικήν πορείαν του καί άποστσλήν διά του μεγίστου ό- 
ροσήμου τού 1821. Είναι δέ χαρακτηριστικόν τό ότι κυριώ- 
τατος παράγων διαοώσεως τοϋ Γένους, άλλά καί άναπτύ- 
Εεως τής Χώρας, κατά τήν έπί τετρακόσια περίπου έτη 
περίοδον τής Τουρκοκρατίας, ύπήρΕαν πάλιν αί "Ενοπλοι 
Δυνάμεις τοϋ Ελληνισμού, ύπό τήν μορφήν τών Κλεφτών καί 
Αρματολών καί ακολούθως ύπό εκείνην τής γενικής έΕε- 

γέρσεως κατά τοϋ κατακτητοϋ.
Είσερχόμεθα, ούτως, εις τήν νεοελληνικήν εποχήν, ή 

όποια αποτελεί καί τό κυριώτερον μέρος τής ύπό άνάπτυ- 
Ειν μελέτης.

-  Γ  -

1. Η ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΟΥ 20οϋ ΑΙΩΝΟΣ ΕΠΟΧΗ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1821 -1 9 7 3 :

ΕΙΕΤΑΖΟΝΤΕΣ τούς χρόνους τής Εθνικής έΕεγέρ- 
σεως 1821 καί μέχρι τοϋ 1830, ότε ιδρύεται τό Νεοελλη
νικόν Κράτος, παρατηροΟμεν καί πάλιν, ότι αύδέν υυντε- 
λεϊται έν τη Χώρα άνευ τής σπουδαιοτάτης συμβολής τών 
Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδιαιτέρως τό έτη τών πολεμικών έ- 
πιχειρήσεων 1821 —  1827 χαρακτηρίζονται έκ τής ύπό τοο 
Στρατεύματος, γενικώς, άνορθώσεως τών πάντων καί δή 
τής οικονομίας. Τό αύτό παοατηοοΰυεν καί δΓ άοκετά έτη 
βραόύτερον. Έν όσω όμως τό Κράτος όργανοϋται καί δή 
άφ ότου δημ.ουργεϊται ή Στρατιωτική Σχολή τών Εύελπί- 
δων τίθενται καί αί νέαι βάσεις δημιουργίας συγχρόνων 
Ενόπλων Δυνάμεων, ότε διανοίγεται ή νέα κυρίως έποχή.

Κύρια στοιχεία τής έποχής ταύτης είναι ή ύπό τών 
Ενόπλων Δυνάμεων έΕασφάλισις — πέραν τής έδαφικής σ- 

κεραιότητος— τής ασφαλείας καί τάΕεως, τοϋ πολιτεύματος, 
ώς καί ή μεγίστη συμβολή εις τήν άνάπτυΕιν τής Εθνικής 
Οικονομίας, τής Παιδείας καί τής έν γένει έκπολιτιστικής 
άνόδου. Εις τήν έΕασφάλισιν τής άσφαλείας καί τάΕεως 
παρατηροΰμεν, ότι λίαν πρωταρχική καθίσταται ή προσφορά 
τών Ενόπλων Δυνάμεων εις τούς τομείς διώΕεως τής λη
στείας, τών φυγοδίκων, τών λαθρεμπόρων καί τών πόσης 
σχεδόν μορφής έγκληματιών, δεδομένου ότι σοβαρά άστυ- 
νομική δύναμις δέν ύφίσταται, κατά τήν μέχρι τοϋ 1850 
τούλάχιστον περίοδον. Τό αύτό δυνάμεθα νά εϊπωμεν καί 
ώς πρός τήν έΕασφάλισιν τοϋ πολιτεύματος, όπερ άπετέλε- 
οε κύριον μέλημα τών Ενόπλων Δυνάμεων, μέχρι καί τών 
ήμερών μας. Όσον άφορα εις τήν μεγίστην συμβολήν άνα- 
πτύΕεως τής Εθνικής Οικονομίας, τής Παιδείας καί τής έν 
γένει έκπολιτιστικής άνόδου, παρατηρητέον, ότι ή ύπό τών 
Ενόπλων Δυνάμεων προστασία τής γεωργίας, τής κτηνο

τροφίας, τής άλιείας καί τοϋ έμπορίου, ή περιφρούρησις 
τής εύρέως έννοουμένης παιδείας τών Ελλήνων καί τών 
ποικίλων έκπολιτιστικών τάσεων, ώδήγησαν τήν Χώραν εις 
έκεϊνο τό άπόγειον έθνικής συνειδήσεως καί δόΕης καί τι
μής, όπερ, μετά τήν ένωσιν μεγάλων τμημάτων τοϋ Ελ
ληνισμού μετά τής μητρός Πατρίδος καί μετά τούς ένδόΕους 
Μακεδονικούς άγώνας, ώδήγηαεν εις τάς μεγάλος έΕορμή- 
σεις τοϋ 1912— 1913 καί τήν έν συνεχεία δημιουργίαν τής 
Μεγάλης 'Ελλάδος.

Πρέπει νά λεχθή είδικώτερον διά τήν έποχήν ταύτην, 
ότι ή ίδρυσις τής Στρατιωτικής Σχολής τών Εύελπίδων έ
φερε τό νέον, σύγχρονον πνεύμα Ενόπλων Δυνάμεων καί 
δΓ αύτών νέαν, σύγχρονον μορφήν έκπολιτιστικής άνόδου 
τής Χώρας. Οί έκ τής Σχολής Εύελπίδων ΆΕιωματικοί κα
τέστησαν, διά τόν Νεοέλληνα, πρότυπον άρετής καί ώς έκ 
τούτου πρότυπον μιμήσεως διά πάντας τούς ύγιώς σκεπτο- 
μένους. Ένεδυναμώθησαν τοιουτοτρόπως αί άρεταί τής φι
λοπατρίας, τής τιμής, τής γενναιοψυχίας, τής ύπακοής εις 
τούς νόμους κ.λ. καί προσέτι έΕυψώθησαν τά μέγιστα ή 
χριστιανική πίστις καί θρησκεία, ή άγάπη καί κατανόησις 
πρός τόν Ανθρωπον, αί ίδέαι τού Δικαίου, τοϋ Κράτους, 
τής Ελευθερίας, τής Πατρίδος, τής Οικογένειας καί τοϋ 
"Εθνους. Ένεδυναμώθη ό κοινωνικός βίος, γενικώτερσν, 
δΓ όλων έκείνων τών στοιχείων, άτινα συνιστοϋν τόν όρον 
«ύγιής ψυχοπνευματικός καί περιβάλλων πολιτισμός», ήρΕα- 
το δέ ή Ελλάς νά γνωρίΖη τάς έκ τών 'Ενόπλων Δυνάμεων 
φυσιογνωμίας έκείνας, αί όποϊαι διέπρεψαν εις τήν Πολι

τικήν, τήν 'Επιστήμην, τά Γράμματα, ώς καί έτέρους λίαν 
νευραλγικούς τομείς τής Έθνικής Ζωής.

2. Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ 1900-1950

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ τοϋ 20οϋ α'ιώνος, αί "Ενοπλοι 
Δυνάμεις εισέρχονται εις τήν όντως μεγαλειώδη δευτέραν 
φάσιν τής Νεοελληνικής περιόδου. Απ' άκρου εις άκρον 
τής Χώρας, οί οφθαλμοί καί οί καρδίαι όλων τών Ελλήνων 
στρέφονται εις τήν Στρατιωτικήν δύναμιν, πρός όλοκλή- 
ρωσιν τών πόθων καί τών πεπρωμένων τοϋ Ελληνισμού. Ή 
άνοδιοργάνωοις τών Ενόπλων Δυνάμεων, οδηγεί εις τήν με- 
γάλην έΕόρμησιν τοϋ 1912 —  13 καί έν συνεχεία εις τήν παρά 
τό πλευράν τών Συμμάχων έποποιίαν τοϋ Α ' Παγκοσμίου 
Πολέμου, ότε δημιουργείται ή Μεγάλη Νεοελληνική Ελλάς. 
Απροσμέτρητος, συνεπεία τών στρατιωτικών νικών καί τών 

έδαφικών ολοκληρώσεων τής μητρός Πατρίδος, λογίΖεται έν- 
ταϋθα ή έκ τών Ενόπλων Δυνάμεων συμβολή εις τήν καθολι
κήν άνάπτυΕιν τής Χώρας. Διεθνώς, κατά πρώτον, ή ισχυρά 
Ελλάς άναγνωρίΖεται ώς μέγιστος παράγων Στρατιωτικοπο- 
λιτικής άσφαλείας τής Ανατολικής Μεσογείου, άλλά καί ώς 
μέγιστος παράγων εκπολιτιστικής άνόδου τών Βαλκανίων 
καί ολοκλήρου τοϋ Εύρωπαϊκοϋ χώρου. Έσωτερικώς, κατά 
δεύτερον λόγον, ή Ελλάς άνοπτύσσει τήν οικονομίαν της, 
θέτει νέας, σωτηρίους βάσεις εις τόν τομέα Έθνικής Α
σφαλείας καί Δημοσίας ΤάΕεως, άνοπτύσσει τήν Παιδείαν, 
τήν Επιστήμην, τά Γράμματα καί τάς Τέχνας καί δημιουρ
γεί νέον έποχήν εις τούς τομείς Έμπορίου καί Βιομηχα
νίας. Είναι πάντα ταϋτα άποτελέσματα τής έκ τών Ενόπλων 
Δυνάμεων μεγίστης καί άπρσσμετρήτου προσφοράς, άπο
τελέσματα τά όποια ούδείς τών ιστορικών καί κοινωνιολό
γων άμφισβητεί.

Όμοϋ μετά τών προαναφερθέντων, αί “ Ενοπλοι Δυνά
μεις συμβάλλουν, κατά τήν ύπό έΕέτασιν περίοδον, εις 
πλείστας αλλας τών κρατικών δραστηριοτήτων. Ή δημιουρ
γία λιμένων καί άεροδρομίων, ή διόνοιΕις οδών, ή άνέγερ- 
σις κτιρίων διά τούς πρόσφυγας, σεισμοπαθείς καί πλημμυ- 
ροπαθεϊς, ή άνέγερσις ναών καί σχολικών κτιρίων, είναι 
τομείς εις τούς όποιους αί Ένοπλοι Δυνάμεις κατέχουν τό 
μεγαλύτερον ποοοοτόν προσφοράς. Οί τομείς έΕ άλλου 
τής γεωργίας, τής δημοσίας ύγείας, τών έπιστημών, τοϋ 
πνεύματος κ.λ., πλεϊστα όσα οφείλουν εις τάς ύπό τών 
Ενόπλων Δυνάμεων άναδασώσεις λ.χ. καί κατασκευάς ά- 
ποστραγγιστικών έργων, εις τάς ύπό τής Υγειονομικής 
Υπηρεσίας τοϋ Στρατεύματος καί τάς ύπό έπιστημόνων, 

γενικώς, τοϋ Σώματος Ελλήνων ΆΕιωματικών είδικάς ύ- 
πηρεσίας καί προσφοράς εις τήν Δημοσίαν 'Υγείαν, εις τήν 
ύπό τής τάΕεως τών Ελλήνων ΑΕιωματικών άνάδειΕιν πλεί- 
στων όσων παραγόντων τής λογοτεχνίας καί τής έν γένει 
πνευματικής παραγωγής έν τή Χώρα. Δέν είναι ολίγοι οί 
έκ τών Ενόπλων Δυνάμεων προελθόντες έπιφανεϊς παρά
γοντες λ.χ. τής ιατρικής, τής μηχανικής καί έν γένει τε
χνικής, άλλά καί τής πολιτικής καί τοϋ ύπό εύρεϊαν έννοιαν 
κύκλου Γραμμάτων καί Τεχνών ('Αρχηγοί ύγιών άρχών πολι
τικών κομμάτων, Πρωθυπουργοί καί Κυβερνήται ώς καί 
συγγροφεϊς, ποιηταί, μουσουργοί κ.λ.).

Βεβαίως, δέν δυνάμεθα νά άπαριθμήσωμεν, εις τόν 
περιωρισμένον χώρον τής ύπό άνάπτυΕιν πραγματείας, ά- 
πάσας τάς έπί μέρους προσφοράς τών Ενόπλων Δυνάμεων 
έν τή καθολική άναπτύΕει τής Χώρας. Κλείοντες όμως τήν 
ύπό έΕέτοσιν περίοδον α ', ήμίσεος τοϋ εικοστού οίώνος, δυ
νάμεθα νά εϊπωμεν, ότι ή όλη συμβολή τών Ενόπλων Δυ
νάμεων άποκορυφοϋται κατά τήν δεκαετίαν 1940— 1950, 
ότε ή παγκοσμίους θαυμασθεϊσα έπική άντίσταοις κατά δύο 
μεγάλων Αύτοκρατοριών καί τής τριπλής κατοχής, ώς καί 
κατά τής κομμουνιστικής πλημμυρίδος καί έπιβουλής, έφερε 
νέον κύκλον ΔόΕης καί Τιμής εις τάς Εθνικός Ενόπλους 
Δυνάμεις καί δΓ αύτών νέαν ανθησιν εις τόν τομέα καθο
λικής άνόδου τής Χώρας. "Οσον δέ καί έάν έπιχειρήσωμεν 
σύγκρισιν τής τοιαύτης συμβολής τών Ενόπλων Δυνάμεων 
καί τής συμβολής έτέρων παραγόντων εις τήν έν γένει άνά
πτυΕιν τής Χώρας, ώς έν άρχή έτονίσαμεν, τό συμπέρασμα 
παραμένει έν καί τό αύτό: ότι ούδείς άλλος τομεύς κρατι
κών καί κοινωνικών δραστηριοτήτων προσέφερε περισσότε
ρα ή διαδραμάτισε σπουδαιότερον ρόλον εις τήν καθολικήν 
άνάπτυΕιν τής Χώρας, άπό έκεϊνον τών Ενόπλων Δυνάμεων.

(Συνεχίζεται)
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Γ ε ώ ρ  γ 
Π λ ή 8 ω

(Πολλούς Θεόμορφους 

άνδρες γέννησε ή Ε λ 

λάς, πού προεξέχουν 

κατά τή σοφία και τις 

αρετές. Ό  Γεμιστός ό

μως υπερέχει από τούς 

άλλους κατά τά δύο, δσο 
υπερέχει ό ήλιος άπό 
τά άστρα).

Εκφραστής τού πνεύματος τού Μυστρά, 
ή πιό σωστό δημιουργός του, ύπήρΕε ό 
πολύς Πλήθων, ό όποϊος μπόρεσε νά 
συλλαβή τά μηνύματα τών καιρών καί 
νά παλέψη κάτω έκεί στόν Εερόβραχο 
τού Μωρία νά στεριώση μιά καινούρια 
'Ελλάδα. Στις φωτογραφίες μας έδώ: 
Ό περίφημος ναός τής Παντανάσσης. 
Απέναντι έπάνω: Γενική όποψις τού
Μυστρά. Κάτω: Τμήμα τής πόλεως μέ 
τά άνάκτορα. Στήν εύρύχωρη αύλή τους, 
ό Γεμιστός περνούσε διδάσκοντας τις 

καλοκαιρινές ώρες του.

i o c  Γ ε μ ι σ τ ό ς
ν

Τ ΙΣ  ΩΡΕΣ πού ή μεγάλη Βυζαν
τινή Αυτοκρατορία ψυχορρα

γούσε , χτυπημένη άλλοτε άπό τούς 
Αατίνους κι άλλοτε άπό τούς Τούρ
κους, δέν Ιλλειψε άπό τόν Ε λλη ν ι
σμό ή έλπίδα, πώς σέ κάποια γωνιά 
τού κάποτε πανίσχυρου κράτους, μα- 
κρυά άπό τήν πρωτεύουσα, ήταν δυ
νατόν νά άνδρωθοΰν καινούργια έθνι
κά κέντρα, πού θά μπορούσαν μέ τόν 
καιρό νά άνακόώουν τό δρόμο στόν 
Ίσλαμικό έπεκτατισμό. Τά κέντρα 
αυτά, πού ήταν πλήν τών προαναφερ- 
θέντων καί άποτέλεσμα τής δλονέν 
αύξανομένης, μετά τό 1204 Βυζαντι
νής φεουδαρχίας, άπερρύφησαν τήν 
έναπομένουσα ζωντάνια τού γένους

καί έγιναν έστίες τού νέου βυζαντινού 
Ελληνισμού.

Ή Τραπεζσΰς, ή Νίκαια, ή “Αρτα 
καί τελευταία ό Μυστράς, έδωσαν 
στήν ύστερνή στιγμή τού Βυζαντίου 
τήν ψευδαίσθησι, πώς μπορεί ίσως τήν 
πτώσι νά άκολουθήση ή άνάστασι.

Τ π ’ αύτό τό πνεύμα δόθηκε Ιδιαί
τερη σημασία στό Μυστρά, ώστε σέ 
λίγα μόνο μέσα χρόνια ή πρωτεύουσα 
τού Δεσποτισμού τού Μορέως, πόλη 
γεννημένη σέ καιρούς δύσκολους, νά 
γίνη πολιτικό, στρατιωτικό καί πνευ
ματικό κέντρο.

Ξέχωρα δμως άπό τή σκοπιμότητα 
ό Μυστράς, άν καί στενά δεμένος μέ
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την Κωνσταντινούπολη, υπήρξε στό 
βάθος Αρνητής τού θρησκευτικού καί 
κοινωνικού κατεστημένου τής Πόλης 
καί έκφραστής των νέων ροπών, πού 
ώς ένα σημείο άνοιξαν τό δρόμο ατό 
σύγχρονο έθνικό έλληνικό κράτος. 
Τήν έπανάστασι πού συντελέσθηκε 
έδώ, μπορούμε εύκολα να διαπιστώ
σουμε στήν τέχνη, την Αρχιτεκτονι
κή καί τή ζωγραφική, ή όποια δσο 
κι αν διατήρησε τα βασικά στοιχεία 
τής βυζαντινής παραδόσεως, άπετέ- 
λεσε μέ τήν τοπική της ιδιομορφία 
τήν απαρχή τής έλληνικής Αναγεν
νήσεως πού σίγουρα έρχόταν, αν κρα
τιόταν μακρυά ή λαίλαπα τών Σελ- 
τζουκηδών.

Έκφραστής τού πνεύματος τού 
Μυστρά, ή πιδ σωστά δημιουργός του, 
υπήρξε δ πολύς Γεώργιος Γεμιστός ή 
Πλήιθων. Ό  Γεμιστός, νεοπλατωνικός 
φιλόσοφος, μπόρεσε νά συλλάβη τά 
μηνύματα τών καιρών καί νά παλαί- 
ψη, κάτω έκεΐ στόν ξερόβραχο τού 
Μωριά, νά στερεώση μιά καινούργια 
Ελλάδα. Πλημμυρισμένος Από λα
τρεία στην κλασσική Αρχαιότητα, ε- 
φθασε στό Μυστρά γύρω στά 1400, 
προστατευόμενος τών Δεσποτών τού 
Μορέως, οί όποιοι τόν έτίμησαν «διά 
τό ύψος τής έν αύτφ σοφίας καί τών 
Αλλων καλών τε καί πλεονεκτημάτων, 
ών 6 Θεός αύτώ έδωρήσατο». Θαυμα
στής τού Πλάτωνα πίστευε, πώς ή κρί- 
σι πού περνούσε ό Ελληνισμός καί 
πού μοιραία τόν ώδηγούσε στήν Αφά- 
νεια μπορούσε νά προληφθή, άν τό γέ
νος γύριζε πίσω στις ζωντανές πηγές 
τής Αρχαίας Ελλάδος. Τήν πίστι του 
στις Αξίες τού Ελληνικού πνεύματος 
τήν έδειχνε κάθε στιγμή καί στις πιό 
άπλές έκδηλώσεις τής ζωής του. Υ 
ποχρέωσε τούς μαθητές του νά πά
ρουν όνόματα Αρχαιοπρεπή. Ό  ίδιος 
βεβαίωνε Ανεπιφύλακτα τήν ιστορική 
συνέχεια τής φυλής. « . .  .έσμέν γάρ 
"Ελληνες τό γένος, ώς ή τε φωνή καί 
ή πάτριος παιδεία μαρτυρεί». Μέ τήν 
διορατικότητα πού τόν διέκρινε έβλε
πε, πώς δχι ή συντηρητική δρθοδο- 
ξία, Αλλά οί ζωντανές δυνάμεις τού 
γένους, θά Απέτρεπαν τήν καταστρο
φή. Καί οί δυνάμεις αύτές, στό Ιστο
ρικό μόνο παρελθόν μπορούσαν νά 
στεργιώσουν τήν ύπόστασί τους.

Ό  ΙΙλήθων, κήρυκας μιάς νέας 
θρησκείας, πού θά Αντικαθιστούσε τό 
χρεωκοπημένο χριστιανισμό, ήλθε, 
καθώς ήταν φυσικό σέ σύγκρουσι μέ 
τά συντηρητικά στοιχεία τού βυζαν
τινισμού. Μετά τό θάνατό του ό Γ ε
ώργιος Σχολάριος, ό πρώτος μετά

τήν άλωσι Πατριάρχης, έκαψε τό 
χειρόγραφο πού περιείχε τούς «Νό
μους», στό όποιο σώζονταν Αποσπά
σματα Από τό φιλοσοφικό έργο τού 
Γεμιστού. Στό έργο αυτό δ Πληθών 
είχε συμπεριλάβει ύμνους ατούς θ ε 
ούς καί είχε προετοιμάσει τυπικό 
λατρείας.

Τ ις Ιδέες του δ Γεμιστός προσπά
θησε νά ύλοποιήση προτείνοντας συγ
κεκριμένα μέτρα στούς Παλαιολό- 
γους, μέ τά όποια πίστευε, δτι τήν 
έσχατη ώρα μπορούσε νά σωθή δ Ε λ 
ληνισμός. Καθώς δ Πλάτων στήν 
«Πολιτεία» του υποστήριξε κοινοκτη
μοσύνη στη γή καί διαίρεσι τών πολι
τών σέ τρεις τάξεις. Συγχρόνως Ανα- 
διάρθρωσι τού κρατικού μηχανισμού, 
έξυγίανσι τού νομίσματος, περιορισμό 
στις εισαγωγές, έπιβολή προστατευ
τικών δασμών σέ ώρισμένα είδη καί 
κυρίως τή δημιουργία έθνικοΰ στρα
τού Από "Ελληνες τής Πελοποννή- 
σου. Τήν τελευταία αύτή μέ ένα ύπό- 
μνημά του στό Δεσπότη τού Μυστρά 
θεωρεί ώς τόν πιό κατάλληλο χώρο 
γιά νά έπιβιώση δ Ελληνισμός. 
«Σχετικά μέ τό ζήτημα τής Ασφα
λείας, γράφει, Από ποιά χώρα δέν εί
ναι καλύτερη; (Ή Πελοπόννησος»). 
Είναι ή ίδια συγχρόνως μεγάλη νήσος 
καί ήπειρος καί έπιτρέπει στούς κα
τοίκους της, δταν κατά τρόπο κατάλ
ληλο χρησιμοποιούν τά όρμητήριά 
τους, νά Αποκρούουν μέ έλαχίστη 
προετοιμασία τόν έχθρό, πού θά έκα
νε έπίθεσι. Δίδει Ακόμη τήν ευκαιρία 
νά κάνουν οί κάτοικοί της έκστρατεΐ- 
ες έναντίον άλλων, δταν έπιθυμοΰν. 
"Ωστε θά μπορούν εύκολα νά γίνουν 
κύριοι καί άλλης χώρας».

Συνεχίζοντας σέ άλλο σημείο θεω
ρεί τήν Πελοπόννησο, ώς τήν περιο
χή, πού ύπήρξε Ανέκαθεν Ε λληνική . 
«Έ λλησ ι δέ ού έστιν εύρεΐν εις τις 
άλλη οίκειοτέρα χώρα, ουδέ μάλλον 
προσήκουσα ή Πελοπόννησός τε καί 
δση δή ταύτη τής Ευρώπης προσε
χής, τών τε αύ νήσων αί έπικείμεναι. 
Ταύτην γάρ δή φαίνονται τήν χώ
ραν "Ελληνες Αεί οίκοΰντες οί αύτοί 
έξ δτουπερ άνθρωποι διαμνημονεύου- 
σιν, ούδενών άλλων προενψνηκότων».
(Είναι Αδύνατο νά βρή κανείς μιά 

άλλη χώρα, πού νά είναι περισσότε
ρο οικεία καί συγγενική στούς "Ελ
ληνες Από τήν Πελοπόννησο, καθώς 
καί Από τό τμήμα τής Εύρώπης πού 
γειτονεύει μέ τήν Πελοπόννησο καί 
Από τά νησιά πού γειτονεύουν πρός 
αύτή. Γιατί είναι φανερό, δτι οί "Ελ
ληνες κατοικούσαν πάντοτε αύτή τή

χώρα, Από τόν καιρό, πού Αρχίζει ή 
μνήμη τών Ανθρώπων, χωρίς προη
γουμένως νά έχη κατοικήσει μέσα σ 
αύτή κανένας άλλος λαός).

Τήν πίστι του, πώς ή γιγάντια 
κλασσική κληρονομιά Αποτελεί τή μό
νη σωτηρία τής αύτοκρατορίας δεί
χνει τό κείμενο ένός άλλου υπομνή
ματος, πού έστειλε τό 1416 στό Δε
σπότη τού Μυστρά Θεόδωρο ΙΙαλαι- 
ολόγο. Στό υπόμνημα έκεϊνο δ Πλή- 
θων όναμάζει τούς Τούρκους ΙΙαρο- 
παμισάδες καί τούς θεωρεί Απογό
νους τών ΙΙερσών, προσβλέπων έτσι 
στήν έπανάληψι τών θριάμβων στό 
Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα καί στις 
ΙΙλαιταιές. «Οί Τούρκοι, πού είναι 
ώς πρός τήν παλαιά τους καταγωγή 
Παροπαμισάδαι, έπειδή δ ’Αλέξαν
δρος δ υιός τού Φιλίππου καί οί μα- 
ζύ μέ αυτόν "Ελληνες τούς έπιβου- 
λεύτηκαν καί τούς ένίκησαν, σέ έναν 
Αγώνα πού Αποτελούσε πάρεργο μέ
ρος τής προελάσεως πού έπεχείρησαν 
τότε πρός τή χώρα τών ’Ινδών, τώ
ρα, έπειτα Από πολύν καιρό, πολύ 
μεγαλύτερες τιμωρίες γιά έκδίκησι, 
γιά τά παθήματα πού έπαθαν έκ μέ
ρους μας, έπιβάλλουν σέ μάς, πού 
είμαστε "Ελληνες. "Εχουν τώρα αύτοί 
δύναμι πολύ μεγαλύτερη Από τή δι
κή μας καί κάθε φορά σκέπτονται 
τήν έξόντωσί μας».

Οί προσπάθειες τού Γεμιστού δυ
στυχώς δέν έφεραν κανένα ούσιαστι- 
κό Αποτέλεσμα. Ό  έλληνολάτρης φι
λόσοφος προσέκρουσε στήν Αξεπέρα
στη έσωτερική Αδυναμία τού Βυζαν
τίου, πού στά χρόνια τών ΙΙαλαιολό- 
γων ήταν ή φεουδαρχική του όργά- 
νωσι. Στό φεουδαρχικό αύτό κράτος, 
έκτός Από τήν καταστροφή τής μι
κρής ιδιοκτησίας καί τήν Ανάδειξι 
μιάς τάξεως πλουτοκρατών, παρατη
ρήθηκαν, δπως άλλωστε ήταν φυσι
κό, φυγόκεντρες τάσεις, πού έκλόνι- 
σαν τήν κρατική μονολιθικότητα καί 
προετοίμασαν, μαζύ μέ τήν αλματώ
δη αύξησι τής δυνάμεως τών Τούρ
κων, τήν πτώσι. Ή έγκατάστασι τού 
Πλήθωνος στό Μυστρά όφείλεται Α
σφαλώς στήν έκ μέρους του ρεαλιστι
κή θεώρησι τής πραγματικότητος. 
"Εβλεπε, πώς στά δύσκολα χρόνια, 
τά πιό κρίσιμα γιά τόν Ελληνισμό, 
δ Μωριάς έπρεπε νά γίνη τό έθνι
κό δρμητήριο.

Κοντά στ’ άλλα ό Γεμιστός ύπήρ
ξε καί δραστήριος διδάσκαλος. " Ι 
δρυσε στό Μυστρά τήν περίφημη 
Νεοπλατωνική ’Ακαδημία, στήν ό
ποια μαθήτευσαν διακεκριμένοι λό*
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γιοι της έποχής, δπως δ Μανουήλ 
Χρυσολωράς, δ Έρμώνυμος, δ Βησ
σαρίων Υ .Α . Ό  τελευταίος, πού ήταν 
καί δ πιο αγαπημένος μαθητής του 
καί έγινε άργότερα καρδινάλιος Του- 
σκούλου, δταν δ ΙΙλήθων πέθανε τδ 
1452, τδν κατέταξε στδ χόρο των 
Θεών τοϋ Όλυμπου «τδν μυστικόν 
τοις Όλυμπίοις Θεοΐς συγχορεύσοντα 
ϊακχον». ’Αργότερα, πλημμυρισμένος 
άπδ θαυμασμό για τδ μεγάλο προφή
τη τού Μυστρά του έγραψε τούτο τδ 
έγκωμιαστικδ έπίγραμμα:
«Πολλούς μέν φύσεν άνέρας &εοειδέας

'Ελλάς
προύχοντας σοφίη xfj άλλη τε αρετή.
’Αλλά Γεμιστός, όσον Φαέθιυν άστρων

παραλλάσσει,
τόσον των άλλων άμφοτέρων κρατέει».

(ΙΙολλοΰς Θεόμορφους άνδρες γέν
νησε ή Ελλάς, πού προεξέχουν κατά 
τή σοφία καί τίς άλλες Αρετές. Ό  
Γεμιστδς δμως υπερέχει άπδ τούς άλ
λους κατά τά δύο, δσο υπερέχει δ ή
λιος άπδ τά άστρα).

Μιά φορά μόνο στή ζωή του άπο- 
μακρύνθηκε δ Πληθών άπδ τδ Μυ
στρά καί τότε γιά νά πάη στή Φλω
ρεντία, στή σύνοδο, τδ 1438, γιά τήν 
ένωσι των έκκλησιών. Οί Λατίνοι τδν 
περιέβαλαν μέ έξαιρετικές τιμές, χω
ρίς δμως ούτε μιά στιγμή νά κατα
φέρουν νά τδν πείσουν, πώς δέν είναι 
Ανώφελοι, αν δχι έπιζήμιοι γιά τδ 
Βυζάντιο, δπως δ Γεμιστός πίστευε.

Παρά τδ γεγονός, δτι ή σύνοδος έ- 
κείνη υπήρξε έμπαιγμδς καί δέν βο
ήθησε διόλου τδν παραπαίοντα έλλη- 
νιαμό, δμως, έγινε Αφορμή γιά μιά 
έπαφή τού δυτικού κόσμου μέ τήν 
έλληνική άρχαιότητα καί ιδιαίτερα 
μέ τήν Πλατωνική Φιλοσοφία. Στήν 
Φλωρεντία δ Πλήθων έγραψε γιά 
τούς ’Ιταλούς λόγιους τήν περίφημη 
πραγματεία του: «Περί ών ’Αριστο
τέλης πρδς Πλάτωνα διαφέρεται». 
Αύτδς δ «δεύτερος Πλάτων» έγινε, δ
πως παρατηρεί διακεκριμένος συγ- 
γραφεύς, δ «άρχηγέτης τής Ιταλικής 
φιλοσοφικής άναγεννήσεως».

Στή Φλωρεντία δ Πλήθων γνωρί
στηκε μέ τδ λόγιο δεσπότη Cosimo 
de Medici (Κοσμάς δ Μέδικος) . Ό  
σοφός τού Μυστρά έπεισε τδν Μέδι- 
κο νά ίδρύση ’Ακαδημία ’Επιστημών, 
πού υπήρξε καί τδ πρώτο κρατικό 
πνευματικό ίδρυμα τού είδους στδν 
κόσμο. Στήν ϊδρυσι τής ’Ακαδημίας 
στήν πόλι τών Μεδίκων άναφέρεται 
δ Ιταλός φιλόσοφος Marsilio Ficino. 
Γράφει σχετικώς δ Ficino. «Ό  μέγας

Κόσιμο. . .  κατά τδν καιρόν, πού έ- 
γίνονταν μεταξύ τών Ελλήνων καί 
Λατίνων κατά πρωτοβουλίαν τού Πά
πα Ευγενίου σύνοδος, τδν "Ελληνα 
φιλόσοφο, πού είχε όνομα Γεμιστός 
καί παρώνυμο Πλήθων καί ήταν ένας 
άλλος Πλάτων, πολύ συχνά τδν είχε 
άκροασθή νά μιλή γιά τά Πλατωνι
κά μυστήρια. Άπδ τδ διάθερμο (άπδ 
ένθουσιασμδ) στόμα του τόσο πολύ 
είχε άμέσως έμπνευσθη, ώστε νά συλ- 
λάβη άπδ τότε στδ βαιθύ του στοχα
σμό κάποιαν ’Ακαδημία, έχοντας 
σκοπό νά τήν ίδρύση σέ κατάλληλη 
εύκαιρία».

«Έ τσ ι, γράφει δ Κ . Γεωργούλης, 
ή μεγαλεπήβολος σκέψι τού Πλάτω
νος γιά τήν ϊδρυσι ένδς κρατικού Ι
δρύματος Αφιερωμένου στήν έπιστη- 
μονική έρευνα έριχνε στερεές ρίζες 
μέ τή μεσολάβησι τού Πλήθωνος στδ 
ιταλικό έδαφος. Ή Φλωρεντινή ’Α
καδημία άναδείχθηκε τδ πρότυπο, 
γιά νά ίδρυθοΰν έπειτα παρόμοια ι
δρύματα. Μέ τήν ϊδρυσί της κατανι
κήθηκε τδ συντηρητικό πνεύμα τών 
Πανεπιστημίων καί άνοίχθηκε δ δρό
μος γιά τήν έπιστημονική έρευνα. Τά 
Ιδρύματα τών Άκαδημιών δίκαιο εί
ναι νά άναγνωρίζουν τδν Πλήθωνα 
γιά πατέρα τους».

Μετά τήν άποτυχία τής συνόδου δ 
Γεμιστός γύρισε στδ Μυστρά, γιά ά 
συνέχιση τή μεγάλη του προσπάθεια. 
’Αγαπητός στούς Δεσπότες, φορτω
μένος πνευματικές δάφνες, έζησε δ 
«μέγας καί σοφός διδάσκαλος» μέχρι 
τδ 1452. Ό  «μάγος τού Μυστρά», πού 
«ξαναζωντάνεψε τδ γένος σέ μιά τρα
γική στιγμή τής έθνικής του αύτο- 
γνωσίας» τάφηκε έκεΐ στδν ίδιο τόπο, 
πού τδν δνειρεύτηκε έπαλξι τού Ε λ 
ληνισμού. Κοντά στήν άρχαία Σπάρ
τη, κάτω άπδ τή σκιά τού γιγάντιου 
Ταΰγετου, τδ ιερό σκήνωμα άναπαύ- 
τηκε μέχρι τδ 1466. Τδ χρόνο έκείνο 
δ στρατηγός τών Έδετών, λόγιος, άλ- 
λά τραχύς τύραννος τού Ρίμινι Σ ιγι- 
μούνδος Μαλατέστας πάτησε τδ Μυ
στρά καί πήρε μαζύ του φεύγοντας, 
μοναδικό μά άτίμητο λάφυρο τδ λεί
ψανο τού Γεμιστού. Στδ Ρ ίμινι τδ έ
θαψε μέ έξαιρετικές τιμές στήν έκ- 
κλησία τού 'Αγίου Φραγκίσκου μαζύ 
μέ τούς άλλους σοφούς τής αύλής του.

Ό  Γεμιστός συνέχιζε καί νεκρός 
νά στέλνη τά πνευματικά μηνύματα 
τού Ελληνισμού στήν Εύρώπη. Ή 
συμβολή του στήν έξέλιξι τού δυτικού 
πολιτισμού ύπήρξε άνεκτίμητη. Τδ 
κλασσικό πνεύμα είχε γιά Αλλη μία 
φορά κάνει τδ θαύμα του.

ΣΑΡΑΚΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

ΣΤ’ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
"Ανθρωπε. . .
Τής Φύσης στόλισμα μά καί κατάρα

(άντάμα
κοίταζε πίσω σου... .
Ναγκασάκια καί Χιροσίμες στδ πέρα- 

(σμά σου σκόρπισες 
κ ι’ έχτισες μέ αίμα 
τ’ άνάκτορα τ’ άδελφοκτόνου "Α ρ η .. 
Γνώρισες τ ’ άστρα καί τής Γής τά

(μυστικά
μά— τί παράξενο—
τδν έαυτό σου δέν τδν γνώρισες άκό-

(μα
κι ίσως ποτέ δέν θά γνωρίσης.. .  
Ψάχνεις τού Σύμπαντος νά μάθης τήν 

(’Αλήθεια
κι άφησες
τδ Ψέμα νά τυλίξη τήν ζωή σου. . .  
Οί μηχανές σου
γελούν άπόκοσμα, σάν μυθικές Σ ε ι

ρήνες
καί σύ,
άνήμπορος νά ξαναβρής τδν δρόμο 

(τής ’Αγάπης,
βλέπεις νά σβήνη μακρυά, στ’ δρίζον-

(τα τήν άκρια,
ή ποθητή ’Ιθάκη. . .

**♦
Χάθηκες μέσ’ τίς γνώσεις σου, 
έγινες τώρα «μηχανή» καί κυνηγάς 

(τδν Χρόνο,
νά φτάσης θέλεις πιδ ψηλά, 
λές καί μπορείς
νά φύγης καί ν’ άπσκσπής άπδ τδν 

(Ιαυτό σου. . .
Ξέχασες νά χαμογελάς' μά πιδ σκλη- 

(ρδ άπ’ δλα
έγινες μητροκτόνος, 
άφού τήν Φύση σκότωσες στδν παρα- 

(λογισμό σου. . .
Κ ι άργότερα.. .

**
Ρομπότ πανάθλιο τά πόδια σου θά 

(σέρνης
σ’ έρμες πεδιάδες καί σέ πόλεις 

(άκατοίκητες
καί δέν θά βρίσκεις 
άνθρωπο τήν άνείπωτη τήν φρίκη νά 

(μοιράσης.. .
θά  ξέρης,
πώς μάταια θ’ άναζητάς χαμένους 

(Παραδείσους, 
πώς δέν θά βρής ποτέ σου 
τδ Περιστέρι τής Ειρήνης, 
αύτδ πού σκότωσες, σαρκαστικά γε

λώντας,
στ’ δνσμα τού Πολιτισμού. . . »  έν Εί- 

(κοστφ ΑΙώνι». . .

ΒΑΣ. ΙΙΑΡΛΜΓΘΙΩΤΗΣ
Ύπαρχιφύλακας
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Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ
Δ I Ο Ν. Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Υ

Ακαδημαϊκού

Μία άποψις τών Ζακυνθηνών.

Π ΙΤ ΙΑ  παλιά, κομψά, πού δ- 
πως διαχωρίζονται άπό τούς 

στενούς, άλλου καμπυλωτούς, άλλου 
μαιανδρωτούς λαβυρίνθους τών δρό
μων μοιάζουν δαντέλα πυκνοκατοι- 
κημένη. Σπίτια πού καί δταν είναι 
διαφορετικά το ένα άπό τό άλλο, σέ 
όγκο, σέ διακασμητική, σέ πλούτο, 
μοιάζουν μοτίβα βγαλμένα άπό τό χέ
ρι τού ίδιου καλλιτέχνου. Πρός τα 
υψη τού μαλακού βουνού άναρριχών- 
ται σειρές άπό μικρόσπιτα σαν κρό- 
σια σκαλισμένα έκεί. Σαν πελώρια 
μαντήλια τού 18ου αίώνος ριγμένα 
έκεΐ στό στήθος Ινός βουνού άπάνω 
άπό τήν ήρεμη, τήν πιό γλυκειά, τήν 
πιό γαλανή έλληνική θάλασσα.

Παντού στήν ιδιότυπα γελαστή, 
τήν παλιά καί δμως μέ τόση νεανική 
χάρι, μέ τόσο σφρίγος Ζάκυνθο κυ
ριαρχεί ό παλιός χαρακτήρ. Είναι 
ένας αίών πού έπέρασε καί άφησε αύ-

τή τήν πόλι, έργο άθικτο άπό τόν 
χρόνο. Λένε πώς υπάρχουν γέροι Ζα- 
κυνθινοί πού φουρκίζονται γιά τά 
καινούργια κτίρια. ’Αλλά δ ξένος δέν 
βλέπει παρά ένα κομμάτι ένιαΐο, δπου 
τά νέα σπίτια είναι σάν μιά «ρεστω- 
ρασιόν» σ’ έφθαρμένα μέρη παλιάς 
στόφας πού τήν χωνεύει τό έντονο 
σύνολο.

Μπροστά στά γησώματα, στά παι- 
χνιώδη μπαλκονάκια άφθονεί ή γλά
στρα μέ τό φιάρο τού Ζακυνθινοΰ. Τά 
κενά τών παραθύρων, πού στό βάθος 
τους μαντεύεται μιά δροφή άπό δια
κοσμημένο ξύλο, ζωογονούνται άπό 
δλόδροσα πρόσωπα νέων γυναικών, 
άπό άσημένια μαλλιά, φυσιογνωμίες 
λεπτές, κεφαλάκια κοριτσιών μέ τά 
μαλλιά στή μόδα καί πού προδ ίδεται 
έντούτοις ή άμεσή τους συγγένεια μέ 
τή γιαγιά πού άκινητεί μέσ’ άπό τό 
τζάμι σάν εύγενικό πορτραΐτο τού

Βενετσιάνου Λόνκι. Ή παλιά Ιστο
ρία, δ πολιτισμός τών γενεών προδί- 
δεται παντού, άκόμη κ’ έκεΐ πού σφύ
ζει ό παλμός τού νέου κόσμου. Τό αύ- 
τακίνητο άφήνει τήν έξάτμισι τής 
βενζίνας του καί τό θόρυβό του, άλ
λα, σέ κάθε σχεδόν βήμα μοΰ φάνη
κε πώς είδα νά προβάλη στή γωνία 
τού καντουνιού δ ντοτόρος πού έσα- 
τύρισε δ Σολωμός, δ παλιός Ζακυνθι- 
νός μέ τις φαβορίτες, τά κορίτσια 
τών παλιών εύγενών καί τού λαού, 
πού έδωσε δ Ξενόπουλος στά έργα 
του ζώντα άνάγλυφά των μέσα στά 
χαρακτηριστικά κάδρα τών ίδιοτύ- 
πων ήθών των. Είναι μιά συγχρονι
σμένη ζωή πού κινείται μέσα σέ σπί
τι μέ παλιά έπιπλα, δπου δέν μπορεί 
νά ξεχασθή δ πρόγονος.

Καί πώς νά ξεχασθοΰν αύτές οί δό
ξες; Κάθε άρμα εύγενσΰς Ζακυνθίου 
είναι μιά ιστορία δράσεως καί μιά σε-
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«Στήν ιδιότυπα γελαστή, την παλιά και δμως μέ τόσο νεανική χάρι, μέ τόσο σφρίγος Ζά
κυνθο κυριαρχεί ό παλιός χαρακτήρ. Μια ομορφιά, ένας πλούτος, μιά χάρις και ενα έςαί 

σιο άνθος είναι όλη ή Ζάκυνθος. Χρώμα, χαρακτήρ, χαμόγελο, εύγένεια».

Αγιος Διονύσιος. Ό  Πολιούχος τής Πόλεως.

λίδα έλληνική. Μας δίνουν την ει
κόνα τής εύγενείας πού μπορούσε να 
είχε δλόκληρη ή έλληνική φυλή άν 
δέν τήν άπεγύμνωνε καί δέν τήν έ- 
στελνε στα βουνά δ βάρβαρος ληστής 
τής Ασίας. Καί δέν είναι μόνον οί 
άνθρωποι πού μιά διακριθεΐσα πρά- 
ξις στό παρελθόν ή δ πλούτος τούς 
έδωσε τίτλους. Ή εύγένεια καί ή Ι
στορία αύτοΰ τού λαού δέν είναι μό
νο στα δνόματα τού «λίμπρο ντ’ δρο». 
Είναι ένα πλήθος άστών πού άν ή 
ιστορία τους δέν εύρέθη σέ τέτοια 
πλαίσια ώστε νά τήν έχη σημειώσει 
δ Χιώτης, δ Δέ Βιάζης, δ Ζώης, έζη- 
σαν τήν έργώδη κ ’ εύγενή ζωή 
των. Ή μητέρα τού Φωσκόλου δέν 
ήτο κοντέσσα. ΤΗτο κόρη τού Ζα- 
κυνθινοΰ ράφτη Ναρκίσσου Σπάθή. 
Όί τέκτονες Ζακύνθιοι πού έπρωτο- 
στάτησαν στδν άγώνα τού 21 καί έ
δωσαν καταφύγιον σ ένα πλήθος Πε-

λοποννησίους, δπως δ Θεόδωρος Κο- 
λοκοτρώνης, δέν είχαν δλοι τδν τίτλο 
τού κόντε.

Καί πόση ή άλλη ή ύψηλότερη δό
ξα. Σολωιμός, Φώσκολος, Κάλβος. 
Πρέπει νά προστεθή καί έκεΐνος πού 
τήν κρατεί ζωντανή σήμερα. Ό  Γρη- 
γόριος Ξενόπουλος.

Κ ’ έπειτα ή ζωγραφική. Ό  Καν- 
τούνης, δ Κουτούζης, τόσοι άλλοι 
πρδ αύτών καί γύρω των, καί νεώ- 
τεροι δπως δ Γιατράς καί δ Διονύσιος 
Πελεκάσης. Διδάσκαλοι έμποτισμένοι 
άπδ τδ ίδεαλιστικδν έλληνικδν πνεύ
μα. Μαθηταί τής ’Αναγεννήσεως, 
άλλά έγγονοι των Βυζαντινών. Τά 
έργα τους, σκορπισμένα στίς έκκλη- 
σίες τής Ζακύνθου, είναι δ πολύτιμος 
μουσειακός πλούτος τής έλληνικής 
τέχνης. Τόσο πολύτιμος καί τόσο ά- 
φθονος, ώστε ένα νέο ταλέντο, δ Δη- 
μήτρης Πελεκάσης, άπερροφήθη έν-

τελώς άπδ τήν υπηρεσίαν πρδς τδ 
έργο των. 'Ολόκληρος ή έργασία τού 
μουσείου τής Ζακύνθου είναι κατόρ
θωμά του. Κατώρθωσε έκτδς τού κα
θαρισμού τών γνωστών έργων νά !μ- 
φανίση άπδ μαυρισμένες παλιές σανί
δες βυζαντινά έργα τού 16ου αίώνος 
μεγάλης σπουδαιότητος.

Μιά όμορφιά, ένας πλούτος, μιά 
χάρις καί ένα έξαίσιο άνθος είναι δ- 
λη ή Ζάκυνθος. Χρώμα, χαρακτήρ, 
χαμόγελο, ευγένεια. Μόνον έκεΐ κα
ταλαβαίνει κανείς γιατί τά ένδοξα 
τέκνα της δέν μπόρεσαν νά τήν ξε- 
χάσουν ποτέ. Μόνον έκεΐ διαβάζεται 
ή περίφημη ώδή τού Κάλβου στήν πα
τρίδα του. Καί χωρίς νά έχη κανείς 
τήν τιμή νά είναι Ζακυνθινδς αισθά
νεται νά τδν κυριεύη ή Ζάκυνθος δ
πως τήν καρδιά τού ποιητοΰ.·
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ΑΠΟ ΤΗΝ Ι Σ ΤΟΡΙ ΑΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ

Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ
Μ Α Λ Η Σ
« Ά ν ή ρ  τ ί μ ι ο ς  κα ι  π α τ ρ ι ώ τ η ς »

^  ΤΟ  πάνθεον των Κυπρίων ήρώ- 
™  ων καί άγωνιστών πού έ'λαβαν 
μέρος στον Ελληνικόν (απελευθε
ρωτικόν άγώνα τοϋ 1821 πρωτεύου
σα θέσι κατέχει ή ήρωϊκή μορφή 
τοϋ Χαράλαμπου Μάλη, πρώτου 
Γεν. Γραμματέως των ύπουργείων 
Θρησκείας καί Δικαιοσύνης άπο της 
πρώτης περιόδου, δταν συνεστήθη 
στην Επίδαυρο ή προσωρινή της 
Ελλάδος διοίκησις.

‘ Η ένεργός στρατιωτική καί πο
λιτική συμβολή του Χαράλαμπου 
Μάλη —δπως καί των άλλων' Κυ
πρίων ήρώων— εις τον άγώνα της 
άνεξαρτησίας της Ελλάδος, άποτε- 
λε ϊ τήν καλύτερη μαρτυρία της Έ λ- 
ληνικότητος τής Κύπρου, τα τέκνα 
της οποίας παρά τις άντίξοες περι
στάσεις καί τούς άμετρους κινδύ
νους, έσπευσαν να θυσιάσουν τα πάν
τα για τήν άπελευθέρωσι τοϋ Έ λλη- 
νικοΰ ’Έθνους.

Ά πύ τα σωζόμενα εις τα Γενικά 
άρχεΐα τοϋ Ελληνικού Κράτους 
έγγραφα, ■ διαπιστώνεται δτι ό Χαρ. 
Μάλης έφθασε εις τήν Ελλάδα άπο 
τήν Κύπρο προ της ένάρξεως τοϋ 
ίεροΰ άγώνος τοϋ 1821, δπως έμ- 
φαίνεται άπο πιστοποιητικό πού ύ- 
πογράφει ό Δημήτριος Ύψηλάντης 
μέ χρονολογία 12 Ιουνίου 1822. 
Τοΰτο ύπογραμμίζεται, άλλωστε, 
καί άπο έγγραφον τοϋ Άνδρέα Ζαΐ- 
μη, υπό ήμερομηνίαν 29 ’Ιουλίου 
1824, πού άναγράφει: « Ό  κύριος 
Χαράλαμπος Μάλης γνωστός μου 
πρό τοϋ ίεροΰ πολέμου καί κατά τον 
πόλεμον ώς ένθερμος ζηλωτής της 
έλευθερίας των Ελλήνων υπέρ ής 
ήγωνίσθη καί άγωνίζεται γενναίως 
καί αφιλοκερδώς, ώς άποδεικνύεται 
έκ τών πράξεών του καί έκ τών 
πολλών πόνων ούς ύπέστη, Γενικός 
Γραμματείς ών, τών Υπουργείων 
της Θρησκείας καί τοϋ Δικαίου, διο- 
ρισθείς παρ’ έμοί γραμματεύς εις

τήν Διοίκησιν έξετέλεσε τά καθή- 
κοντά του μέ όσον ένδέχεται προθυ
μίαν καί ζήλον, συντελών πάση δυ
νάμει εις τά συντείνοντα τη πατρίδι. 
’Ήδη παραιτούμενος τούτου τοϋ 
χρέους λαμβάνει παρ’ έμοΰ τά προς 
τον ένάρετόν του χαρακτήρα όφειλό- 
μενα εύχαριστήσεως αισθήματα καί 
όμολογεϊται άνήρ τίμιος καί πα
τριώτης φιλογενέστατος.».

Ό  Κύπριος άγωνιστής άφοΰ προσ- 
έφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του 
έπί διετία ώς Γενικός Γραμματεύς 
τών Υπουργείων Θρησκείας καί 
Δικαιοσύνης ύπό Υπουργόν (Μινί- 
στρον) τον Μητροπολίτην Άνδρού 
σης ’Ιωσήφ, έ'λαβε έντολή τον ’Ι
ούνιον τοϋ 1823 άπο τον Θ. Κολο- 
κοτρώνη καί τον Πετρόμπεη Μαυ- 
ρομιχάλη, ώς έκπροσώπους τοϋ έ- 
κτελεστικοΰ Σώματος τής Προσω
ρινής διοικήσεως τής Ελλάδος πού 
εύρίσκετο στήν Τριπολιτσά, νά ά- 
κολουθήση τον έκ τών μελών τοϋ έ- 
κτελεστικοΰ Άνδρέα Ζαΐμη εις τό 
συγκροτούμενον εις Πάτρας, γενι
κόν στρατόπεδον. Ή  άρτια μόρφω- 
σίς του, ό φλογερός πατριωτισμός

του, ό ένάρετος χαρακτήρας του καί 
ή αύτοθυσία του, τον καθιστοΰσαν 
ώς τον άπαραίτητον συνεργάτην τών 
πρωταγωνιστών τοϋ ’Εθνικού ά
γώνος.

'Ένα άλλο χαρακτηριστικό έγγρα
φον, εις τό όποιον υπογραμμίζεται 
ή δράσις καί ή μεγάλη συμβολή τοϋ 
Κυπρίου πατριώτου εις τόν άπελευ- 
θερωτικόν άγώνα τής Ελλάδος, είναι 
αύτό πού ύπογράφουν στάς 3 Ίαν. 
τοϋ 1825 στο Ναύπλιο τά μέλη τοϋ 
Βουλευτικοΰ Σώματος, μεταξύ τών 
οποίων περιλαμβάνονται ό Νοταράς, 
ό Μητροπολίτης Νεόφυτος καί ό 
Σπυρίδων Τρικούπης, καί τό όποιον 
αναφέρει :

«Ο ί ύπογεγραμμένοι μαρτυροΰμεν 
ένσυνειδήτως δτι ό κ. Χαρ. Μάλης 
ήλθεν εις Πελοπόννησον μετά τοϋ 
έξοχωτάτου ύπουργοΰ τών έσωτερι- 
κών κυρίου Γ . Δικαίου καί κατά τό 
έτος 1820 τέλη Δεκεμβρίου τό μέν 
πρώτον έτος τοϋ πολέμου ήτον ύπό 
τήν οδηγίαν τής έξοχότητός του 
περιφερόμενος μετ’ αύτοΰ εις τάς 
πολιορκίας καί τούς πολέμους.

» ’Αφ’ οΰ δέ εις τήν ’Επίδαυρον 
έσυστήθη ή προσωρινή τής Ε λλά 
δος διοίκησις ή εύγένειά του διωρί- 
σθη Γενικός Γραμματεύς εις τό *Υ- 
πουργεΐον τής Δικαιοσύνης μέχρι 
τοϋ 1823 ήτοι Μαΐου τέλη. Μετά 
ταΰτα διορισθείς παρά" τής Διοική- 
σεως νά άκολουθήση τόν κ. Άνδρέαν 
Ζαιμην καί τήν πολιορκίαν τών II α- 
τρών έστάθη κατά τούς τελευταίους 
μήνας 14 ώς τάς άρχάς Αύγούστου 
1824 καί έκτοτε φς τήν σήμερον 
διατρίβει ένταΰθα.

»Εΐς δλον αύτό τό διάστημα τών 
τεσσάρων έτών τόν έγνωρίσαμεν τόν 
διαληφθέντα άνθρωπον τιμίου χα-

904



ρακτήρος, σώφρονα, φιλαλήθη καί 
άφιλόκερδον. Δεν ήκούσαμεν τινά 
να εΐπή τ ι έναντίον του καί έκ τοϋ 
έναντίου μάλιστα πάντες έπαινοϋμεν 
τον πατριωτισμόν καί την χρηστο
μάθειαν τοϋ άνδρός».

Έ π ί μία συνεχή 18ετία —μέχρι 
καί τοϋ 1838 -  ή δραστηριότης τοϋ 
Χαρ. Μάλη καλύπτει όλους τούς 
τομείς τής στρατιωτικής καί πολιτι
κής ζωής τοϋ νεαροϋ Έλληνικοΰ 
Κράτους. Μια σειρά έπισήμων έγγρά 
φων, μεταξύ των οποίων καί τοϋ 
Καποδίστρια, τονίζουν τό μέγεθος 
τής συμβολής τοϋ έξοχου Κυπρίου 
άγωνιστοΰ εις τον άγώνα τής Ε λ 
ληνικής έθνεγερσίας. Διά την συμ
βολή του αυτή τιμήθηκε μέ τό άρ- 
γυροΰν παράσημον τοϋ άγώνος και 
μέ μία οφειλή έκ μέρους τής προσω
ρινής διοικήσεως τής Ελλάδος έκ 
3400 γροσίων πού ούδέποτε έλαβε. 
Νά τ ί άναφέρει τό σχετικό έγγρα
φον:

«Προσωρινή Διοίκησις τής Ε λ 
λάδος. Τό 'Υπουργεΐον Οικονομι
κών δηλοποιεϊ ότι χρεωστοΰνται άπό 
’Εθνικόν Ταμεϊον πρός τον κύριον 
Χαράλαμπον Μάλην Γενικόν Γραμ
ματέα τοϋ 'Υπουργείου τής Θρη
σκείας τής Αης περιόδου γρόσια τρεις 
χιλιάδες τετρακόσια άριθ. 3400 καί 
ταΰτα κατ’ έπιταγήν τής Διοική- 
σεως ύπ’ άριθμόν 1778 καί θέλει δέ 
νά δοθώσιν άμα εύπορήση τό ταμεϊον 
άπό τά χρήματα διό εις ένδειξιν δί
δεται αύτω τό παρόν. Έ ν Τριπολι- 
τζά τή 18η ’ Ιουνίου 1823».

'Ο Χαράλαμπος Μάλης άκολού- 
θησε τήν τύχη όλων των άγωνιστών, 
πού έδωσαν τά πάντα εις τον άγώνα. 
’Εγκατασταθείς τελικά εις τήν νήσον 
Σάμον άπεβίωσεν πτωχός, έγκα- 
ταλείψας οικογένειαν τής οποίας οί 
άπόγονοι, ό Λεόντιος Μάλης καί δ 
υιός του Μιχαήλος Μάλης εσταδιο- 
δρόμησαν καί έτάφησαν έκεϊ. ’Εκ 
τών άρρένων άπογόνων τοϋ μεγάλου 
Κυπρίου άγωνιστοΰ καί πατριώτου 
συγκαταλέγονται δ έγκατεστημένος 
εις Αύστρίαν ιατρός Μιχαήλ Κ. Μά
λης, δ εις ’Αθήνας χειρουργός - δ- 
δοντίατρος Μιχαήλ Γ . Μάλης καί δ 
ύπογράφων, δ δποΐος έπ’ εύκαιρίοι 
τοϋ εορτασμού τής 150ετίας άπό τής 
’Εθνικής παλλιγγενεσίας άποτίει φό- 
ρον τιμής πρός όλους τούς Κυπρίους 
άγωνιστάς πού άγωνίστηκαν έπί τών 
έθνικών επάλξεων μέ τό όνειρο τής 
Ελληνικής έλευθερίας,

ΑΑΕΚΟΣ Κ . ΜΑΑΗΣ

Π Α Ν Α Γ Ι Α

ή

Χ Ρ Υ Σ Ο Ρ Ρ Ω Γ Ι Α Τ Ι Σ Σ Α

Έ π ί Σουλτάνου Σελήμ τοϋ Β ', 
τήν Ιην Αύγούστου τοϋ 1571, ή Κύ
προς ύπετάγη εις τούς Τούρκους, 
έπειτα άπό άντίστασιν δεκατριών 
μηνών. Οί Κύπριοι άπηλλάγησαν 
τότε άπό τήν «βαναυσοτάτην κατά- 
θλιψίν» των ύπό τών Λατίνων καί ά- 
πέκτησαν άπαξ έτι τήν άνεξαρτησίαν 
τής Εκκλησίας των, περιήλθον ό
μως ύπό νέαν πολιτικήν δουλείαν, τής 
όποιας τό βάρος ηΰξανεν δ θρησκευ
τικός φανατισμός τών άλλοδόξων 
κυριάρχων.

Οί Τοΰρκοι κατέλαβον, έλεηλά- 
τησαν καί ερήμωσαν τά Μοναστήρια 
τής Μεγαλονήσου. Μ ετ’ ολίγον, δ 
Μέγας Βεζύρης έπέτρεψε τήν έξα- 
γοράν των, αλλά κατά τον ’ Ιανου
άριον τοϋ- 1585, κατά διαταγήν τοϋ 
Σουλτάνου Μουράτ τοϋ Γ ', οί κα- 
τακτηταί προέβησαν εις άφανισμόν 
τών Τερών Κοινοβίων, καί «έγένε- 
το μέγας κλαυθμός καί όδυρμός τών 
Μοναχών καί πάσι τοΐς Όρθοδό- 
ξοις» (ΧΚ Α' 246, 254 - 255, ΚΚ 
458 Κώδιξ 71 τής Έθν. Βιβλιοθ. 
τών Παρισίων φ. 53β).

Ή  'Ιερά Μονή τής Χρυσορρω- 
γιατίσης Παναγίας έδεινοπάθησεν 
όπως καί αί Μοναί αί άλλαι. Διηρ- 
πάγησαν πάντα τά άνήκοντα εις αύ- 
τήν, τόσον τά τοϋ Ναοΰ, όσα δέν ε ί
χαν φυλαχθή έν άσφαλεία, όσον καί

τά τών κελλίων καί άποθηκών καί 
υποστατικών, οί δέ Μοναχοί διεσ- 
κορπίσθησαν.

Πολλά τών περί τήν Ίεράν Μονήν 
άγρρκτημάτων της περιήλθον εις τήν 
κατοχήν κατακτητών Τούρκων, οί 
όποιοι καί έγκατεστάθησαν εις τά 
πλησία χωρία, άφ’ ού έξεδίωξαν ή 
καί έσφαξαν τούς "Ελληνας κατοί
κους.

"Οταν ή πρώτη έκείνη θυελλώ
δης διάθεσις πρός καταστροφήν ίκα- 
νοποιήθη καί κατέπαυσεν, οί ’Α 
δελφοί Μοναχοί έπανήλθον εις τήν 
φιλτάτην των Χρυσορρωγιάτισσαν, 
άφ’ ού προηγουμένως έκόρεσαν μέ 
χρηματικά δώρα τήν Τουρκικήν ά- 
πληστίαν, τότε δέ, βοηθούμενοι ύπό 
τών θεοσεβών Χριστιανών περίοι
κων, έπεδόθησαν εις τήν άνασυγκρό- 
τησιν τής Μονής.

Ή  Χρυσορρωγιάτισσα Παναγία 
είχε σώσει τήν κακοπαθήσασαν προσ 
φιλεστάτην Μονήν. Α ί ίερουργίαι 
έπανήρχισαν, οί θεοσεβείς έπανέ- 
λαβον τάς επισκέψεις των εις τό 
Σεπτόν Προσκυνητάριον, άλλεπάλ- 
ληλοι δέ δωρεαί έστήριξαν οίκονο- 
μικώς τούς ’Αδελφούς. Τό έν τή 
Μονή Έργαστήριον Ζωγραφικής ήρ- 
χισε πάλιν τό πολύτιμον έργον του, 
έπί πλέον, δέ, πρός διάδοσιν τοϋ 
φωτός τών γραμμάτων εις τούς πε
ρίοικους, οί όποιοι έστεροΰντο παν
τός μέσου πρός μόρφωσιν τών νέων 
γενεών, έγγράμματοι Μοναχοί άνέ- 
λαβον τό έργον τοϋ Διδασκάλου, 
πρός φωτισμόν τοϋ νοΰ καί τής ψυ
χής, μέσα εις τό μισοσκόταδο τής 
μικρής ’Εκκλησίας, εις τό φώς τοϋ 
κανδηλιοΰ πού έκαιεν άκοίμητο ε
μπρός εις τό "Αγιον Εικόνισμα τής 
Χρυσορρωγιατίσσης Κυράς,

Ιερά Μονή τής Παναγίας Χρυσορρωγιατίσσης
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στοσύνην τοΰ Κοινοΰ πρός τούς έκπροσώπους τής Τά- 
ξεως καί ’Ασφαλείας καί προάγει τάς μεταξύ των σχέ
σεις.

Όφείλομεν, εις πάσαν περίπτωσιν, Αμερόληπτον 
έφαρμογήν τοΰ Νόμου καί ΐσην καί άνευ προκαταλή- 
ψεως μεταχείρισιν των πολιτών, Ανεξαρτήτως ιδιότη
τας, Αξιώματος, κοινωνικής τάξεως, οικονομικής έπι- 
φανείας καί πολιτικής τοποθετήσεως. Τοΰτο, ώς γνω
στόν, Αποτελεί τό ύπόβαθρον, έπί τού όποιου έθεμελιώ- 
θη δ ωραίος θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων. 'Η ευγε- 
νής αυτή παράδοσις Ας λαμπρυνθή έτι περαιτέρω.

Μόνον διά τής Αψογου συμπεριφοράς μας καί τής 
ψύχραιμου καί άνευ διακρίσεων μεταχειρίσεως τών πο
λιτών, δυνάμεθα να έμπνεύσωμεν ε ’ις αότούς τήν πεποί- 
θησιν, δτι ή παρουσία μας ή ή παρέμβασίς μας, δπου 
αυτή έπιβάλλεται, Αποβλέπουν, έν παντί καί πΑντοτε, εις 
τήν κατασφάλισιν τών ίδικών των έλευθεριών καί συμ
φερόντων. Ένεργοϋντες καί συμπερίφερόμενοι κατ’ αύ- 
τόν τόν τρόπον καί έχοντες πάντοτε ώς Αξίωμα, δτι 
ή καλωσύνη Αποτελεί τό ίσχυρότερον δπλον εις χεϊρας 
τών ’Αστυνομικών, έστέ βέβαιοι, δτι θά έπιτύχωμεν νά 
σφυρηλατήσωμεν τόν Απαραίτητον ψυχικόν σύνδεσμον

πολιτών— ’Αστυνομίας καί νά δημιιουργήσωμεν ιδεώ
δες κλίμα Αγάπης, σύμπνοιας καί συνεργασίας μεταξύ 
τούτων καί ήμών.

"Ολως ιδιαιτέραν στοργήν καί Αγάπην δφείλαμεν 
νά έκδηλώνωμεν πρός τούς νέους καί νά τούς συμπαρι- 
στάμεθα, ώστε Απερίσπαστοι νά έπιδίδωνται ούτοι είς 
τάς σπουδάς των καί τήν έργασίαν των. Ουδέποτε πρέ
πει νά λησμονώμεν, δτι οί νέοι Αποτελούν τήν χρυσήν 
έλπίδα τοΰ ’Έθνους. Συνιστώ, τέλος, πέραν τής ένσυνει- 
δήτου πειθαρχίας, τήν διατήρηισιν καί περαιτέρω ένδυ- 
νάμωσιν τής μεταξύ σας ψυχικής ένότητος, ώς καί τήν 
καλλιέργειαν ύψηλοΰ έπιπέδου φιλικών καί κοινωνικών 
σχέσεων, παραμερίζοντες τυχόν προσωπικάς Αδυναμίας.

Τηροΰντες τ ’ Ανωτέρω καί έχοντες πλήρη συναί- 
σθησιν τών έναντι τής Πατρίδος καί τής Κοινωνίας ύ- 
ποχρεώσεών μας, δυνάμεθα νά είμεθα βέβαιοι, δτι ά- 
ποτελοΰμεν τήν ζώσαν έκφρασιν τών Αρετών τοΰ Σώ
ματος καί δτι έκπληροΰμεν είς τό Ακέραιον τήν Απο
στολήν αύτοΰ.

Ό  Διευθυντής τής ’Αστυνομίας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡ. ΙΙΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΓ 

Άστυν. Δ) ντής Α'

Έπίσκεψιν είς τό γραφεϊον του Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή, έπραγματοποίησεν ή νέα Ηγεσία τών Σω
μάτων Ασφαλείας. Είς τήν φωτογραφίαν μας στιγμ ιότυπον. Διακρίνονται ό κ. Πρωθυπουργός, ό Υπουργός 

Δημοσίας ΤόΕεως κ. Πόκας, ό Αρχηγός Α.Π. κ. ΤΕαθέλλας καί ό Ύπαρχηγός κ. ΤΕήμας.
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ΦΛΥΜ
« ’ Εκεί οπού δοξάστηκε ή ομορφ ιά  συν 
κά λλο ς  με την ευσέβεια. Τό  ττανανθρώ

θερία. Ή  πο ίησ η

Άριοχερά: '0  'Ερμής χοΟ Πραξι- 
χέλους. ’Επάνω: Ή Άθηνά. ’Από 
χό ανάγλυφο χο3 Άχλανχος καί χοΰ 
'Ηρχκλέους. Κάχω: Μία άποψις

χοϋ έρειπιβνος χής 'Ολυμπίας.

Σ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ Πελο
πόννησο, άνόμεσα σέ δύο 

ποτάμια, τόν Αλφειό καί τόν 
Κλαδέο, καί προφυλαγμένη άπό 
τά περήφανα Μωραϊτικα βουνά 
εύρίσκεται ή κοιλάδα τής 'Ολυμ
πίας, ό τόπος, πού άπό τή βαθειό 
άρχαιότητα μέχρι σήμερα έγινε 
σύμβολο πανανθρώπινο τής μεγά
λης ιδέας τού αθλητισμού.

Τό ταξίδι είναι τώρα, μετά τήν 
κατασκευή τοϋ νέου έθνικοϋ δρό
μου, αληθινή διοσκέδαση. Όποια 
έποχή κι' αν φθάσης στήν Ολυμ
πία, δέν έχεις νά χάσης τίποτε 
άπό τού τοπείου τήν ομορφιά. 
Χώρια όμως γλυκειά είναι αύτή 
ή προαιώνια κοιτίδα τοϋ άθλητι- 
σμοϋ τήν άνοιξη. «Τότε είναι πού 
οί λόφοι τής 'Ολυμπίας στέκον
ται καταστόλιστοι ένα γύρω καί 
χορεύουν τόν άργό συρτό τους 
κρατημένοι χέρι χέρι. Τότε οί 
φωνές τής μέρας, οί φωνές των 
πουλιών καί τά κουδούνια των 
κοπαδιών καί τών χερομάχων τά 
τραγούδια καί τών κοριτσιών τά 
χελιδονίσματα λιγοστεύουν σιγά 
σιγά, χαμηλώνουν σάν προσευχές, 
ώσπου στό τέλος σβήνουν μέσα 
στό γλυκύτατο σούρουπο, πού κα
τεβαίνει καί λειώνει τήν καρδιά 
τού άνθρώπου. Σάν γίνει αύτή ή 
σιωπή, όκούγσνται τά δυό άδερ- 
φωμένα ποτάμια νά μουρμουρί
ζουν τό πανάρχαιο τραγούδι τους.

. . .Τότες άρχίΖουν καί τρα
γουδούν όλα μαΖί τήν Ελληνική 
νύχτα, πού είναι μενεξελιά καί 
ξάστερη, πού μυρι'Ζει μέντα καί 
ρίγανη, πού μουρμουρίζει, τρα
γουδά σιγανά καί προσεύχεται 
καί έρωτεύεται. Είναι μιά μυστι
κή συμφωνία άπό ένα πλήθος σι
γανές φωνές, πού ποτέ δέν τις 
ακούσε ή μέρα. Θαρρείς καί τρα
γουδούν τ' άμπέλια καί τό θυμάρι 
καί τά δρυά τοϋ Κρονίου, οί άν- 
θισμένες μολόχες, οί φτέρες πού 
όργιάΖουν άνόμεσα στ' άρχαϊα 
μάρμαρα, οί άγράμπελες πού 
σκαρφαλώνουν παντού τά χιονι
σμένα στεφάνια τους. Τραγου
δούν μέ σιγανές φωνές τά έρεί- 
πια, τά γκρεμισμένα κιονόκρανα, 
οί άγνο'ι λόγοι, τά νερά, ό δασω
μένος κήπος τοϋ Κρονίου, όλη ή 
ιερή "Αλτις, όλη ή θεία 'Ολυμπία. 
Είναι οί ίδιες άνάλλαγες άρχαϊες 
φωνές πού βρίσκουν άμέσως τόν 
άντίλαλό τους μέσα στήν έλληνι- 
κή μας καρδιά. Πόσο αρχαίες καί 
πόσο άγαπημένες φωνές! Τόσο 
μακρυνές, τόσο γνώριμες, τόσο
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ΠΙΑ
τροψεμένη μέ την ρώμη. Το  άρρενωττό 
ττινο ιδ α ν ικό  τής ειρήνης μέ την έλευ- 
μέ τον άθλητισμό».

σοβαρές. "Ολες μιλούν γιά τήν 
πανέμορφη γή πού δόθηκε γιά 
χαρά ατούς λεύτερους ανθρώ
πους, άλα μιλούν γιά τήν Ελλά
δα, πού είναι τό ύπερούσιο άνθος 
τής γης καί γιά τήν Ολυμπία πού 
είναι τό ύπερούσιο άνθος τής Ελ
λάδος».

Στά σκοτεινά χρόνια τού μύ
θου βρίσκεται ή άρχή τής ιστο
ρίας τής Ολυμπίας. Φαίνεται πώς 
ό τόπος ήταν ιερός άπό τά προϊ
στορικά άκόμα χρόνια, άφοΰ, ό
πως βεβαιώνουν οί άρχαιολόγοι, 
λατρεύτηκε έδώ ό Κρόνος καί ή 
Ρέα, μητέρα των Ολυμπίων Θε
ών. Στούς αιώνες πού ακολούθη
σαν, ή κοιλάδα τής 'Ολυμπίας έ
γινε πανελλήνιο προσκύνημα, 
γιατί, χώρια άπό τούς άγώνες 
πού γίνονταν έδώ κάθε τέσσερα 
χρόνια, ή έλληνική εύλάβεια άφιέ- 
ρωσε σ' όλους τούς άθανάτους 
κι' άπό μιά μεγαλοπρεπή κατοι
κία. Βωμοί, ναοί καί ιερά, βαλ
μένα μέ άπαράμιλλη χάρη καί μα
εστρία, στόν τρισμακαρισμένο έ- 
κείνο τόπο, τόνιΖαν υέ τού μαρ
μάρου τους τή θεία φεγγοβολή 
τή λάμψη τής άλήθειας, πού κον
τά στά γεροδεμένα άθλητικά σώ
ματα γύρευε έπίμονα τό ελληνι
κό πνεύμα. Κορώνα καί καύχημα 
τής Ολυμπίας ήταν τότε κι' ά
κόμα τώρα, μέ τά έπιβλητικά έ- 
ρείπιά ου, ό ναός τού Δία, άφιέ- 
ρωμα τών Ήλείων στόν παντοδύ
ναμο θεό, σ' άνάμνηση τής νίκης 
τους έναντίον τών Πισατών, πού 
ήσαν οί πρώτοι γηγενείς κάτοι
κοι τού τόπου. Μέσα ατό ναό, 
πού έκτισε ό Ήλεϊος Λίβων τόν 
Ε' αιώνα, ό μεγάλος Φειδίας έ
στησε τά χρυσελεφάντινο άγαλ
μά του, πού οί άρχαϊοι τοποθε
τούσαν, μεταΕύ τών θαυμάτων 
τού κόσμου. Καθισμένος στό θρό
νο του, ό πατέρας τού κόσμου, 
στεφανωμένος μέ στεφάνι έλιάς, 
άνάμεσα στό χρυσάφι καί τά πο
λύτιμα πετράδια, άτένιΖε πράος, 
τόν κόσμο του, ισχυρός προστά
της, σίγουρος γιά τή θεϊκή παν
τοδυναμία του. Τό άνεπανάληπτο 
άριστούργημα χάθηκε γιά τήν άν- 
θρωπότητα καί τήν τέχνη, όταν ό 
Θεοδόσιος ό Α ' άπαγόρευσε, τά 
έτος 393 μ.Χ., τήν τέλεση τών 
'Ολυμπιακών άγώνων καί έπέβα- 
λε τό κλείσιμο όλων τών είδωλο- 
λατρικών ιερών. Τώρα περπατών
τας άνάμεσα στά τριοδοΕσσμένα 
έρείπια, μπορείς, μέ λίγη φαντα
σία, νά στήσης άμόλευτη στήν

Δεξιά: Ή Νίκη τοΰ Παιωνίου. Ά- 
ναπάραοτααις. Επάνω: Λαπίθα.
"Ενας Κένταυρος τήν έχει άρπάξει 
άπδ τά μαλλιά. Κάτω: Μία άκόμη 

άποψις άπδ τά Ιερά έρείπια.
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Ο Λ Υ Μ Π Ι Α
μνήμη σου όλάκερη την εικόνα 
τής Ολυμπίας. Τό ναό τής "Η- 
ρας, μέσα στήν Ιερή Αλτι. Τό 
Φιλιοπειο, πού ό Μέγας 'ΑλέΕαν- 
δρος αφιέρωσε στή μνήμη τοΰ 
πατέρα του. Τό Πελόπιο, τό Ίπ- 
ποοάμειο, τήν έΕέορα τοΰ Ηρώ- 
δου τού Αττικού, τό Λεωνίδαιο, 
τό ΣτόδιοΙ . . Τό Στάδιο, πού πά
νω άπό χίλια χρόνια άπετέλεσε 
γιό τούς Έλληνες τήν κολυμπή
θρα, πού ΕαναβσφτίΖονταν στις 
μεγάλες άΕιες καί τήν άποστολή 
τής φυλής. Τό Στάδιο τής Ολυμ
πίας ύπήρΕε τό θείο έργαοτήρι, 
όπου σμιλεύτηκε καί μορφοποιή- 
θηκε ό Ελληνικός πολιτισμός. 
Οι άγώνες πού γίνονταν έδώ ά- 
ποτεΛοϋοαν τό πιό σπουδαίο γε
γονός στή Ζωή τών άρχαιων Ε λ 
λήνων. Οί Όλυμπιοκοι άγώνες! 
Ιδρυτή τους νόμιςαν τόν Ηρα

κλή. "Αλλοι πίστευαν πώς οί θεοί 
πρωτοαγωνίστηκαν έδώ, έτσι πού 
νά δώσουν τό παράδειγμα ατούς 
θνητούς νά άγαποϋν τή γυμνα
στική καί τις σωματικές ασκή
σεις. Τό σίγουρο είναι, ότι άπό 
τό 776 π.Χ., πού έγιναν οί πρώ
τοι άγώνες, άρχισε καί ή Ολυμ
πία νά ποίρνη τήν πρώτη θέση 
άνάμεσα στις άλλες έλληνικές χώ
ρες. Μέρες πριν άπό τούς άγώ- 
νες, πού άρχιΖαν στις άρχές τοΰ 
Καλοκαιριού, κήρυκες γύριΖαν ο
λόκληρη τήν Ελλάδα καί άνήγ- 
γελαν τό μεγάλο γεγονός. Τότε 
έπαυαν οί έχύροπραΕίες, μόνοια- 
Ζαν οί Έλληνες καί οί πολιτείες, 
άπό τήν 'Ηπειρωτική Ελλάδα καί 
άπό τά νησιά καί τήν Ελληνική 
Μικρά Ασία καί πέρα άπό τις ά- 
κοικίες τής Σικελίας καί τοΰ Πόν
του, έστελναν τά γυμνασμένα 
κορμιά, έλπίδα καί καμάρι τού 
τόπου, νά διεκδικήσουν στήν ιε
ρή Αλτι τό χρυσοπράσινο ισχνό 
κλαδί, άπό τό ιερό δέντρο τού 
'Ηρακλή. Ή Ολυμπία, όμως, δέν 
ήταν μόνο στίβος γιά τά γιομάτα 
δύναμη κΓ όΕιωσύνη κορμιά, μά 
καί πνευματικό βήμα, πάνω ατό 
όποιο ή Ελλάδα άΕιοποίησε ό,τι 
καλύτερο είχε νά έπιδειΕη στόν 
κόσμο. Έδώ, κάτω άπό τό θρόι
σμα τών πλατανιών τού Αλφειού, 
τρογούδησε ό Πίνδαοος τις άθά- 
νατες ώδές του. Έδώ άγόρευσε 
ό Πλάτων καί ό Λυσίας. Έδώ διά
βασε ό 'Ηρόδοτος τις πρώτες 
γραμμές τής ιστορίας του. Έδώ 
φιλοδοΕούοαν νά έκθέσουν οί γλύ
πτες καί οί Ζωγράφοι τά έργα 
τους.

Μέχρι τή ρωμαϊκή κατάκτηοη 
κράτησε ή άκμή καί ή δόξα τής 
Ολυμπίας. Μετά τήν ύποταγή, ή 

παρακμή ακολούθησε ραγδαία. 
Χιλιάδες καλλιτεχνήματα μετέφε
ραν οί κατσκτητές στή Ρώμη γιά 
νά στολίσουν τούς ναούς, τά δη
μόσια οικοδομήματα καί τις βίλ- 
λες τών πλουσίων της. Οί "Ολυμ
πιακοί άγώνες έγιναν παρωδία,

ιδίως άπό τότε, πού ό Νέρων, ό 
μωροφιλόδοΕος καί άνισόρροπος 
Καίσαρας, πήρε μέρος στις άρ- 
,ματοδρσμίες καί ύποχρέωοε τούς 
Ελλανοδίκες νά τόν στεφανώ

σουν νικητή. Τήν πρώτη κατα
στροφή άκολούθησε δεύτερη μέ 
τούς Γότθους, πού τό 395 μ.Χ. 
άποτελείωσαν, ό,τι είχε μείνει όρ
θιο στήν Ολυμπία. Λίγο άργότε- 
ρα, τό 426, ό Θεοδόσιος ό Β ' έ
καψε όλους τούς έθνικούς ναούς 
καί μαΖύ καί έκείνους τής Ολυμ
πίας. Οί σεισμοί πού έγιναν στήν 
Πελοπόννησο, καί οί έπιχωματώ- 
σεις τού Αλφειού, όλοκλήρωοαν 
τόν άφανισμό... Ή ’Ολυμπία 
ήταν πιά μσκρυνός θρύλος. Αιώ
νες ή λάμψη της άφησε άσυγκί- 
νητο τόν κόσμο, μέχρι, πού οί 
μεγάλοι Γερμανοί αρχαιολόγοι, ό 
Έρνέστος Κούρτιος καί ό Γουλι-

έλμος Δαίρπφελδ, άναΖήτησαν 
κάτω άπό τή λάσπη τά λείψανα 
τών ναών καί τών άλλων μεγα
λοπρεπών κτηρίων. Τά εύρήματα 
έκπληκτικά σέ άριθμό καί ά£ία, 
στεγάστηκαν στό μουσείο, πού 
έκτισε ό έθνικός εύεργέτης, ό 
Άνδρέας Συγγρός. Ή άνακάλυ- 
ψι τής Ολυμπίας Εεσήκωοε πολ
λά Φωτισμένα πνεύματα τής Εύ- 
ρώπης μέ σκοπό, τήν άναβίωσι 
τών 'Ολυμπιακών άγώνων. Ό  
Γάλλος βαρώνος Πέτρος ντέ 
Κουμπερτέν μέ τή βοήθεια πολ
λών Ελλήνων κατώρθωσε νά όρ- 
γανώση τούς πρώτους άγώνες 
τών νεωτέρων χρόνων πού έγι
ναν στό Παναθηναϊκό Στάδιο ατά 
1896. Από τότε καί κάθε τέσσε
ρα χρόνια τό αιώνιο φώς τής 'Ο
λυμπιακής ιδέας μεταφέρεται καί 
στήν πιό μακρυνή χώρα, άγγελ-

*0 Άπόλλωνας. Άπό τό δυτικό αέτωμα. τοΟ Ναοΰ τοΟ Δ ιός. θεϊκά γαλήνιος κα'ι 
μεγαλοπρεπής παρακολουθεί τή μάχη τών Λαπιθων μέ τούς Κενταύρους.
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μα έλπίδας γιά ένα καλύτερο μέλ
λον στον υλιστικό κόσμο μας.

"Αν πάς γιά πρώτη φορά στην 
Ολυμπία, δέν χρειάζεται νά ψάΕης 
πολύ γιά ν' άνακαλύψης τήν ο
μορφιά τού άρχαιου Ελληνικού 
κόσμου. Αρκεί ένας περίπατος 
στό μουσείο, γιά νά μεθύοης άπό 
τό κρασί τής πρωτοφανής τέ
χνης, πού ό άνθρωπος έφθαοε 
οτό απόγειο τού κάλλους και τής 
άρμονιας. Είναι άδύνατο, όσο άμοι
ρος κΓ άν είσαι, νά μή χαρής τή 
μεγάλη χαρά πού σοϋ προσφέρει ή 
τόσο κοντινή ένατένισι τής Νί
κης τού Παιωνίου, των άετωμά- 
των τού Ναού τού Διάς, τού Ερ
μή τού ΠραΕιτέλους. «Περιμενα, 
γράφει ό Στρατής Μυριβήλης, ν' 
άδειόση τό Μουσείο άπ' τούς έ- 
πισκέπτες του. Πήγα τότες κρυ
φά καί φίλησα μέ λατρεία στά 
δάχτυλα τό πόδι τού θεού. 'Έ
νοιωσα στά χείλη τήν άμθρόσια 
σάρκα, άλήθεια, καταΕιώθηκα νά 
φιλήσω κατάσαρκα τό πόδι ένός 
γνήσιου Ολυμπίου θεού! "Ενοιω
σα τάν ίχώρα νά κυκλοφορή κά
τω άπ' τή μετοΕωτή έπιδερμίδα 
κ ι' ό θεός μοϋ χαμογελούσε άπό 
πάνω καταδεχτικά. Στήν άρχή 
άναΖήτησα στό ανθηρό του πρό
σωπο αύτό τό χαμόγελο πού ψι- 
χάλισε χαρά στήν καρδιά μου. 
Καί τότε άνοκάλυψα πώς όλόκλη- 
ρο τό κορμί τού Ερμή ήταν πού 
μοΰ χαμογελούσε, ολόκληρο σάν 
ένα έκφροστικό πρόσωπο. Τί τε
λειότητα ομορφιάς είν' αύτή! 
Εδώ πιό παραστεκόμαστε θεατές 

μιάς στιγμής μνημειακής μέσα 
στήν ιστορία τού ανθρωπίνου 
πνεύματος. 'Εδώ ό άνθρωπος έ- 
ψηλάφησε μέ τό σμιλάρι του τήν 
κορφή τής άρμονιας καί τού κάλ
λους. "Υστερα άπ' τόν 'Ερμή δέν 
είχε πιά τί νά κάνει άλλο. Γι' αύ
τό άπό κεϊ καί πέρα ή καμπύλη 
τής Τέχνης παίρνει θετικά τό φυ
σιολογικό δρόμο τής πτώσης της. 
"Εστω. Τί στιγμή νίκης όμως! 
"Υστερα άπό τέτοιαν άνοδο τό 
γκρέμισμα είναι πιό σχεδόν καθή
κον έΕιλεώσεως».

Φεύγοντας άπό τήν Ολυμπία 
δέ μπορεί παρά νά νοιώθης τήν 
ψυχή γεμάτη άπό άλληλοουγκρου- 
άμενα συναισθήματα. "Ενα αίσθη
μα σχεδόν θρησκευτικό σέ συνέ
χει. Γιατί «έδώ δοΕάστηκε καί 
λατρεύτηκε ή ομορφιά συντροφε- 
μένη μέ τή ρώμη. Τό άρρενωπό 
κάλλος μέ τήν εύσέθεια. Τό παν
ανθρώπινο ιδανικό τής ειρήνης 
μοΖί μέ τήν έλευθερία. Ή  ποίησι 
μέ τόν άθλητισμό.

Ή 'Ολυμπία ήταν ή ιερή κο- 
λυμβήθρα τής πανελλήνιας Ιδέας, 
ή λατρεία τής φυλής καί ή περη- 
φάνεια τής φ υλής.,,» ,

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 

Ύπαστυνόμος Α ’

Τής 'Ενώσεως 'Ελλήνων 
Συγγραφέων καί Δημοσιογράφων

Τουρισμού

’Επάνω άρισχερά: Γυναικείο κεφάλι άπό πηλό! Γεμάτο άπό τή δύναμη καί εκφρα
στικότατα τής άρχαϊκής τέχνης. Δεξιά: Ό μάντης τοϋ άνατολικοΟ άετώματος. Κά

τω: Ή Πανέμορφη Δηΐδάμεια άπό τό δυτικό άέτωμα.
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΑΓΓΕΙΩΝ

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ έρχονται νά 
βοηθήσουν έπικουρικά τήν Αρχαιολο- 
γική έρευνα έπιστήμονες πού Ανή
κουν σέ άσχετους τομείς, τα δέ συμ
περάσματα είναι συχνά τόσο σημαν
τικά, ώστε αύτό καί μόνο θά έπρεπε 
νά ένθαρρύνη καί νά προωθήση τή 
συνεργασία Ανάμεσα στους διαφορετι
κούς κλάδους τής σύγχρονης έπιστη- 
μονικής έρευνας, καί στην μελέτη των 
Αρχαίων πολιτισμών.

Μιά τέτοια έρευνα έγινε τελευταία 
Από μιά δμάδα τεχνικών τοΰ Lever- 
kursen - Bayerwerk κάτω Από τήν 
κατεύθυνση τού Καιθηγητοΰ Dr. 
Walter Noll στδν όποιον δ Καθηγη
τής Μαρινάτος είχε έπισημάνει τήν

σημασία τής τεχνικής καί κυρίως τοΰ 
χρωματισμού τών Αρχαίων Αγγείων.

Τά πρώτα Αποτελέσματα τής έρευ
νας σχετίζονται μέ τήν τεχνική τής 
κεραμεικής πού Ανήκει στήν τεχνο
τροπία τών λεγομένων «Καμαραϊκών 
Αγγείων», Από τό δνομα τής σπηλιάς 
δπου πρωτοβρέθηκαν στις νότιες πλα- 
γιές τοΰ Ψηλορείτη στήν Κρήτη. ’Α
νήκουν στήν Μέσο - Μινωϊκή περίοδο 
(1200 - 1600 π.Χ.) καί χαρακτηρί

ζονται Από τούς ζωηρούς συνδυα
σμούς τών χρωμάτων τους μέ τις με
ταλλικές Αποχρώσεις.

Ή όμάδα τοΰ D r. Noll έξήτασε β
ρισμένα όστρακα καμαραϊκών Αγγεί
ων μέ τή βοήθεια τοΰ στερεοσκοπι

κού ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, μέ 
μικροανάλυση κάτω Από Ακτίνες X  
καί μέ τήν «διαδικασία Delyescher- 
rer» Μιά Από τις σημαντικώτερες δια
πιστώσεις ήταν δτι τό μαΰρο χρώμα 
(firms) , πρόδρομος τοΰ μαύρου «γα- 

νώματος» τών κλασσικών Αγγείων. Α
νήκε σέ τύπο πυριτικό μέ υψηλή πε
ριεκτικότητα σιδήρου καί καλιού σάν 
διαλυτικοΰ.

Τό καμαραϊκό γάνωμα έμφανίζε- 
ται κάτω Από τό ήλεκτρονικδ μικρο
σκόπιο σάν σύγχρονη μάζα ύάλου γε
μάτη - φυσαλίδες. Ή έπιφάνειά του 
είναι Ανώμαλη Από τις προσμίξεις 
τοΰ πηλού. Τά χρώματα, κόκκινο καί 
Ασπρο, είναι περασμένα πάνω Από τό
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ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡ
Γ ΗΜΑΤΑ Τ Ε Χ Ν Η Σ  
ΚΟΣΜΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 
ΟΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΜΟΥ- 
ΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Απέναντι: Άχιλλεύς καί Αίας παίζοντες 
πεσσούς. Παράστααις από αγγείο, τού 
Έξηκίου. Δεξιά: ’Αρχαϊκός άμφορεύς τού 

Διπύλου.

γάνωμα μέ πινέλλο. Διαπιστώθηκε 
έπίσης δτι τό άσπρο χρώμα ήταν talk. 
Τό κόκκινο άποτελεΐται άπό σίδηρο 
καί διάφορα άλλα πυριτικά άλατα. 
Ή κολλητική ουσία πού διακρίνεται 
στδ μικροσκόπιο ήταν πιθανόν ελαι- 
ον ή άλλη όργανική ουσία.

"Ενα άπό τά κύρια συμπεράσματα 
αύτής τής άναλύσεως είναι τό δτι ή
δη άπό τήν Νεολιθική έποχή γνώρι
ζαν πώς βρισμένα χρώματα παρά- 
γονται μέ «άναγωγή» πάνω στήν έπι- 
φάνεια τοΰ Αγγείου. 'Η τεχνική 
«Urfirnis» τής Πρωτοελλαδικής πε
ριόδου έμφανίζεται σάν μιά πρώτη 
προσπάθεια άπομιμήσεως μεταλλι
κών προτύπων στήν Αγγειοπλαστική, 
πιό συχνά μέ τήν μέθοδο τής «άνα- 
γωγής» παρά μέ τήν ζωγραφική.

Ό  Καθηγητής Σπ. Μαρινάτος πι
στεύει δτι καί βρισμένα Αγγεία τής 
Μυκηναϊκής έποχής καί ύστερώτερα, 
πού Απομιμούνται μεταλλικά σκεύη, 
κατασκευάστηκαν μ’ αύτή τή μέθοδο. 
Διαπίστωση πού γίνεται άκόμη πιό 
ένδιαφέρουσα σάν άναλογιστοΰμε δτι 
αύτή ή ειδική «γάνωση» έμφανίζε- 
ται καί πάλι στά πρωτογεωμετρικά 
καί γεωμετρικά άγγεία τοΰ 8ου αί. 
π Χ

Οί έργασίες τοΰ Dr. Noll είναι δυ
νατόν νά έχουν έπίσης τεράστια ση
μασία γιά τήν συντήρηση τών θαυ
μαστών τοιχογραφιών πού άνακαλύ- 
φθηκαν τελευταία στις άνασκαφές 
τοΰ κ. Μαρινάτου στήν Θήρα. Τά 
χρώματα τών τοιχογραφιών συχνά 
άλλοιώνονται λίγο καιρό μετά τήν

άποκάλυψή τους. Κατά κανόνα οί με
γάλες έπιφάνειες έχουν χρωματισθεϊ 
πριν στεγνώσει τό κονίαμα. Οί λε
πτομέρειες έγιναν κατόπιν καί .τά 
χρώματά τους είναι διαφορετικής φύ- 
σεως. Τά στρώματα είναι παχύτερα 
καί φαίνεται νά περιέχουν κάποια 
κολλητική ουσία. ’Έχομε δηλαδή καί 
έδώ τήν ίδια τεχνική τών καμαραϊ
κών άγγείων.

Τελευταία συμβολή τής έρεύνης 
τών Baverwerk είναι ή ανάλυση δυό 
δστράκων πού προέρχονται άπό λευ
κές ληκύθους. Στή μιά περίπτωση δ 
πηλός ήταν άσπρος καί τό κόκκινο 
χρώμα ήταν όξείδιοτοΰ σιδήρου. Στήν 
δεύτερη τό άσπρο χρώμα ήταν γύψος

καί τό κόκκινο χαλκός. Πιθανόν αυ
τό νά όφείλεται στδ δτι οί λήκυθοι 
άνήκαν σέ δυό σχολές άγγειογραφίας 
μέ διαφορετική τεχνοτροπία, συμπε
ραίνει δ Καθηγητής Noll.

Τά πρώτα αυτά άποτελέσματα σχε
τικά μέ τήν τεχνική δειγμάτων κα
μαραϊκών άγγείων καί λευκών λη
κύθων, είναι τόσο ενθαρρυντικά, ώστε 
θά ήταν έξαιρετικά ένδιαφέρον νά 
σταλούν καί άλλα δείγματα διαφορε
τικών τεχνοτροπιών γιά νά ύποβλη- 
θοΰν σέ άνάλυση στά Bayerwerk πού 
μέ τόση προθυμία προσφέρουν τήν 
συνεργασία τών έπιστημόνων τους 
καί τις έργαστηριακές τους έγκατα- 
στάσεις.
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Τι φρονούν περί έρωτος οί λαθρέμποροι κοκαΐνης. 
Ό  διαβόητος Μανιταρζής Γάτος εκθέτει τάς αντι

λήψεις του.

Έφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» τής 9-1-1924

Θά εϊμεθα ασφαλώς πολύ κακά πλη- 
ροφορημένοι, έάν έπιστεύαοαμεν, ότι 
μία νέα αστυνομία, ένα νέον σύστημα, 
θά διέγραφεν άπό τόν πίνοκα τών γε
γονότων τής ημέρας τάς διαρρήξεις ή 
τάς λωποδυσίας.

—  Μία τοιαύτη σκέψις — μάς λέγει ό 
διοικητής τού τμήματος άσφαλείας Πει
ραιώς, άστυνόμος κ. Καλκάνης —  θά ήτο 
μία μεγάλη άπλοϊκότης.

Ό  κ. Καλκάνης, μάς δέχεται άπό τό 
γραφεϊον του καί άφοϋ ήκουσε τόν σκο
πόν τής έπισκέψεώς μας, προθυμοποιεί
ται νά μάς διαφώτιση έπί όλων τών Ζη
τημάτων τών συναφών πρός τήν λωπο- 
δυτικήν κίνησιν τής γείτονος.

Δύο άστυνομικοί, ό Άρχιφύλαξ κ. 
Λούμπας καί ό Αστυφύλαξ κ. Άναστα- 
σόπουλος (τό φόβητρον τών χασικλήδων 
τής Κρεμυδαρούς) άναλαμβάνουν νά 
μάς όδηγήσουν εις τό κρατηρήριον, ένώ 
ό Ύποστυνόμος κ. Αύγερινός προθυμο

ποιείται νά μάς παρουσιάση τό λωποδυ- 
τικόν Πόνθεον. Εϊνε τό περίφημον Αλ
μπουμ, εις τάς σελίδας τού όποιου φι- 
γουράρουν όλαι αί λωποδυτικαί φυοιο- 
γνωμίαι πού άπό έτών έδρασαν ή δρώ 
οιν εις τόν Πειραιά. . .

—  Ή πινακοθήκη μας βλέπετε εϊνε 
πλουσιωτάτη — μάς λέγει ό κ. Αύγερινός.

Εϊνε τόσοι πολλοί όμως οί τρόφιμοι 
τού λωποδυτικοϋ Πανθέου, ώστε μόνον 
ένα διεξοδικόν βλέμμα κατορθώνομεν 
νά ρίι^ωμεν εις τάς ένδιαφεροόσας αύ- 
τάς σελίδας!

Μία μικρά κλϊμαξ μάς οδηγεί εις τό 
κρατητήριον τού τμήματος άσφαλείας. 
Όμολογοϋμεν πρός μεγάλην τιμήν τοϋ 
κ. Καλκάνη καί γενικώς τής Αστυνο
μίας τών Πόλεων ότι εύρέθημεν πρό 
κρατητηρίου άνθρωπινοΰ. Ούτε σκοτει
νόν εϊνε, ούτε άκάθαρτον, ούτε ύγρόν, 
ούτε άναδίδει κομμίαν άπό τάς γνωστός 
έκείνας δυσοσμίας, διά τάς όποιας άπο- 
φεύγομεν νά κόμωμεν κάθε ρεκλάμαν. 
Εϊνε ένα άπλό καί εύρύχωρον δωμάτιον 
μεσημβρινόν, μέ αφθονα καθίσματα!..

Ή πόρτα άνοίγει καί κάποιος μικρός 
θόρυβος δηυιουργεϊται. Οί κρατούμενοι 
άνέρχονται εις είκοσιπέντε. Δέν κατη- 
γοροϋνται όμως όλοι διά οοβαρά άδική- 
ματα, καί ό κ. Καλκάνης καλεί μόνον 
τέοσαρας. Εϊνε καί οί τέσσαρες διακε
κριμένοι λωποδυτικαί φυσιογνωμίαι!

ΠΩΣ ΑΠΕΠΕΙΡΑΘΗ ΝΑ ΚΛΕΨΗ 
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

Πρώτος έξέρχεται ό Πρίαμος ΒιΖιάν- 
νης, ένας νέος ύψηλός έως 37 χρόνων 
μέ λίγο ξανθό μουστάκι. Τό βλέμμα του 
είναι άνήσυχο καί μάς έρωτρ τί θέλομεν.

—  Θά ασχοληθούν καί αί έφημερίδες 
μέ τήν άφεντιά μου;— μάς λέγει μέ με
γάλην άφέλειαν.

—  Απλούστατα θά γράψωμεν ό,τι μάς 
εϊπετε.

—  Φυσικά μάς άπαντά άφοϋ δέν έκέρ- 
δισα τήν μίαν άθανοσίαν θά κερδίσω αύ- 
τή πού θά μοΰ χαρίσετε σείς μέ τήν έ- 
φημερίδα. Είναι κάτι καί αύτό. . .

—  Λοιπόν τί θέλετε νά σάς πώ. Θέλη
σα νά κάμω μίαν έπιχείρησιν καί βγήκα 
τΖϊφος.

—  Δηλαδή άπετύχατε.
—  "Οπως θέλεις πόρτο. Τό γεγονός 

είναι ένα. Ότι έγώ είμαι στό φρέσκο. 
Τώρα τά άλλα τί σημασία έχουν;

—  Ήθέληοε νά κόμη μεγάλη έπιχεί- 
ρησι — μάς λέγει ό κ. Λούμπας— 20.000. 
000 βλέπετε, δέν είναι μικρό!

Τοιουτοτρόπως μανθάνομεν ότι εις τάς 
6 τό άπόγευμα τής 2ας τρέχ., ό Πρία
μος άπεπειράθη νά κλέψη τό έπί τής 
όδοϋ Κουντουριώτου Δημόσιον Ταμεϊον.

Ό  Πρίαμος τελευταίως έξήσκει τό έ- 
πάγγελμα τοϋ μποΖιατΖή, ένώ πρό έτών 
—  όταν είχε διαπράξει άλλην οοβαράν 
διάρρηξιν, διά τήν όποιαν είχε καταδι- 
κοσθή εις πενταετή ειρκτήν — έξήσκει 
τό έπόγγελμα τοϋ γυρολόγου. Από μη
νών έσκέπτετο νά κόμη μίαν έπιχείρη- 
σιν σοβαρόν —  όπως λέγει —  πού νά 
τοϋ έξησφάλιΖε τό μέλλον του, όλλά δέν 
εϋρισκε.

—  Δέν ήθελα νά κλέψω — μάς λέγει —  
γιατί, τί μοϋ χρωστούσε ό άλφα ήσυχοε 
άνθρωπος νά τόν καταστρέψω.
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Ή το βλέπετε ίδεολόγος καί δέν ήθε
λε νά άδικήση κανένα. Ό  σκοπός του 
ήτο νά κόμη μ>ά δουλειά δίχως νά κα- 
ταοτρέψη άλλους.

Τό δημόσιον ταμείον τοϋ έφάνη τό 
κατολληλότερον διά παρομοίαν έπιχεί- 
ρησιν. Ό  κύριος Πρίαμος λέγει ότι τά 
20.000.000 πού δέν κατώρθωσε νά κλέ- 
ψη θά τά κλέψουν άλλοι. Ή διαφορά 
έγκειται μόνον εις τόν τράπον τής έκ- 
τελέσεως.

Αλλά ό κύριος Πρίαμος άπέτυχε ά
λως τυχαίως. Ή τύχη, ή σκληρά καί ά- 
δυσώπητος ειμαρμένη, έναντίον τής ό
ποιας άπαγγέλουν φιλιππικούς όλοι οί 
αποτυχημένοι άνθρωποι, άλλως ήθέλη- 
σεν. Όλα είχαν τελείως παρασκευα- 
οθή. Από δεκαπέντε καί πλέον ήμερων 
ό κ. Πρίαμος έκαμνε τακτικός έπισκέ- 
ψεις εις τό Ταμείον, καί πότε ύπό τήν 
πρόφασιν τής άγοράς χαρτοσήμων, πότε 
ύπό τύπον αίτήσεως πληροφοριών, έκα- 
τάπτευε τό έδαφος των έπιχειρήσεών 
του.

Τήν δεκάτην έκτην ημέραν έγνώριΖε 
καί τήν τελευταίαν λεπτομέρειαν τοϋ 
πολυτίμου αύτοΰ δημοσίου οικήματος. 
Τά άντικλείδια είχον έτοιμασθη καί εί- 
χον δοκιμοσθή, ή φρουρά είχεν έπιτη- 
ρηθή έπί σειράν νυκτών καί δέν ύπελεί- 
πετο τίποτε άλλο άπό τήν έκτέλεσιν τού 
σχεδίου. Τό άπόγευμα τής 2ας τρέχ. 
καί έν τέταρτον ακριβώς πρό τής έζό- 
δου τών ύπαλλήλων, ό Πρίαμος έφωδια- 
σμένος μέ ολόκληρον διαρρηκτικόν 
συνεργεϊον είσήλθε άφελέστατα εις τό 
Ταμείον καί δίχως νά χρονοτριθήση κα
θόλου, διηυθύνθη εις τήν άποθήκην τών 
αρχείων. Εκεί ύπό τούς όγκους τού έ- 
στιβαγμένου χάρτου έκρινε καλόν νά 
κρυφθη πέχρις ότου οί ύπάλληλοι θά έ- 
φευγον καί τό ταμείον θά έκλεινε.

Ή τύχη όμως ή όποια έν προκειμένψ 
ούτε κάν ούδετερότητα ήθέλησε νά τη- 
ρήση έφερεν έναν άστυνομικόν τοϋ Γε
νικού Τμήματος άσφαλείας έν πολιτική 
περιβολή νά διέρχηται πρό τοϋ ταμείου 
τήν στιγμήν άκριβώς κατά τήν όποιαν ό 
Πρίαμος είσήρχετο άνόποπτος εις τό τα- 
μεϊον.

Ό  αστυνομικός, κατέχων καλώς τάς 
φυσιογνωμίας τοϋ λωποδυτικοϋ Πανθέ
ου, άνεγνώρισέ τόν Πρίαμον καί ήθέ
λησε νά τόν παρακολουθήση. Ούτως 
άφοϋ μάτην τόν άνέμενε έπί είκοσι λε
πτά τής ώρας έΕωθι τοϋ ταμείου καί εί
δε ότι ό Πρίαμος δέν ένεφανίΖετο εί
σήλθε καί παρουσιασθείς εις τόν ταμίαν 
—  τήν στιγμήν άκριβώς καθ' ήν ούτος 
ήτο έτοιμος νά ωύγη— τοϋ άνήγγειλε ότι 
ύποπτον εις αύτόν πρόσωπον έχει είσ- 
έλθει εις τό ταμείον. Αμέσως ήρεύνη- 
σαν παντού, άλλ' ό Πρίαμος ούδαμοϋ 
έφαίνετο. Τέλος έφθασαν καί εις τήν 
άποθήκην τών άρχείων καί άφοϋ έπιμε- 
λώς ήρεύνηααν τόν άνεκάλυψαν κάτωθι 
στίβας άρχείων μεθ' ολοκλήρου τοϋ 
διορρηκτικοϋ συνεργείου του.

Ό  Πρίαμος είναι διαρρήκτης περιω
πής, έδήλωσε δέ ότι έάν δέν συνελαμ- 
βάνετο κατ' αύτόν τόν χυδαϊον τρόπον 
θά έΕήρχετο δίχως νά τόν άντιληφθη ή 
φρουρά, ή όποια κατά τήν γνώμην τοϋ 
ίδεολόγου κ. Πριάμου άποτελεϊται άπό 
άνθρώπους έκπληκτικής άφελείας! Τό 
φανάρι τό όποιον έκρατοϋσε ήτο άπο- 
κλειστικώς ίδικής του κατασκευής, κα

θόσον έρριητε τό φώς απ' εύθείας εις 
τό έρευνώμενον άντικείμενον δίχως νά 
δημιουργή φωτεινήν περί αύτό άκτϊνα.

Ό  κ. Καλκάνης μάς έβεβαίωσεν ότι 
ό Πρίαμος είναι τόσον προοδευτικός 
λωποδύτης ώστε κστήργησε τήν είδικευ- 
σιν εις τά έγκλήματα ώρισμένης κατη
γορίας. Οί δέ τρόποι τούς όποιους ά- 
κολουθεϊ είναι πάντοτε πρωτότυποι καί 
νέοι. "Εχει καταργήσει τό «καρακοϋ- 
τσι» καθόσον άνήκει εις παλαιόν διαρ- 
ρηκτικήν σχολήν καί μεταχειρίζεται Γαλ
λικά άντικλείδια καί «ματικάπι» ίδικής 
του κατασκευής. Επί τοϋ Πριάμου εύ- 
ρέθησαν καί 50 καραμέλες βαλτά οί ό
ποιες, κατά τήν ομολογίαν τοϋ ίδιου, 
είναι καλές διά τόν βήχα καί ή μοναδι
κή του συντροφιά εις τάς νυκτερινός 
του έπιχειρήσεις.

—  Είμαι ό καλλίτερος πελάτης στις 
ικαραμέλλες βαλτά μάς είπεν, ένφ μάς 
αποχαιρετούσε διά νά είσέλθη εις τό 
κρατητήριον τοϋ τμήματος.

Ό  ταμίας Πειραιώς διεβεβαίωοε ότι 
δίχως νά διερρήγνυε τό χρηματοφυλά- 
κιον, θά έκλεπτε άνω τών δέκα έκατομ- 
μυρίων χαρτονομισμάτων εύρισκομένων 
εις τσουβαλάκια έντός τής αιθούσης τού 
ταμείου.

Ο ΜΑΝΙΤΑΡΤΖΗΣ ΓΑΤΟΣ ΕΚΘΕΤΕΙ 
ΤΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ

Ο διαβόητος ΜανιταρτΖής Γάτος ό ά- 
κούων εις πολλά ονόματα: 'Αριστοτέλης, 
Ζήσιμος, ή Πελοπίδας, ή Τέλης, ή Μου
στοκαλής ή Γάτος, κατάγεται άπό τόν 
Πύργον καί είναι μελαψός, μέτριου ά- 
ναστήματος, ήλικίας δέ έως 34 έτών. 
Κστά τήν ομολογίαν τού κ. Καλκάνη έ
χει καταδικααθή 48 φοράς διά διάφορα 
άδικήματα καί έχει τό μεγαλείτερον α 
τ ο μ ικ ό ν  δελτίον εις τό γραφεϊον Έγκλη- 
ματολογικής Σημάνοεως.

Ό  Γάτος δέν όμοιάΖει καθόλου μέ 
τόν προηγούμενον συνομιλητήν μας. Ό  
πρώτος ήτο σκεπτικός καί τόν διέκρινε 
μία πικρή ειρωνεία, ένφ άντιθέτως ό Γά
τος είνε ένας εύθυμος τύπος, πού κο
ροϊδεύει μέ τά πάντα μηδέ τοϋ ίδιου έ- 
αυτοϋ του έΕαιρουμένου.

—  Αύτή τή φορά — μάς λέγει — βρίσκο
μαι άδικα μέσα. Λένε πώς έκλεψα 22 
χιλιάδες ένός γέρου, συντροφικά μέ τό 
Μποριτσάνο. Μήν τό πιστεύης όμως, εϊ- 
νε ψέμματα. Μέ τόν Μποριτσάνο πρώ
τον έχομεν διαλύσει τή συντροφιά, έδώ 
καί πέντε μήνες. 'Ύστερα έγώ μένω 
οπήν Αθήνα καί μού λένε πώς έκλεψα 
τά λεφτά στόν Πειραιά. . .

Ο κ. Καλκάνης μάς λέγει ότι ό Γά
τος άπό συστήματος άρνεϊται πάσαν κα
τηγορίαν, εις τό τέλος όμως τά ομολο
γεί όλα.

—  Είναι άπορίας άΕιον τό γεγονός ότι 
ό άνθρωπος αύτός θέλει νά μεταχειρί
ζεται ένα σύστημα πού γνωρίΖει άπό 
πολλών έτών ή άστυνομία.

Τό τελευταϊον κατόρθωμα διέπραΕε 
ό Γάτος τήν 3ην τρέχοντος καί έν πλή- 
ρει μεσημβρία ύπό τάς άκολούθους συν- 
θήκας.

Οί ΜανιταρτΖήδες δέν έργάΖονται πο
τέ μόνοι των άλλά πάντοτε δύο μαΖύ.

Τοιουτοτρόπως ό Γάτος καί ό Μπο- 
ριτσανος άπό ήμερων παρηκολούθουν 
τόν γηραιόν έμπορον Μίχον Παναγιώ

την καί άφοϋ έμαθον τί έργασίος έκα
μνε καί τί ποσόν χρημάτων έφερεν ώ- 
ρισμένας ήμέρας έπάνω του, προέβησαν 
εις τήν έκτέλεσιν τοϋ περιφήμου σχε
δίου τών ΜανιταρτΖήδων.

Τήν 3ην τρέχοντος καί ώραν 3ην μ.μ. 
άμφότεροι πορηκολούθησσν τόν Παναγ. 
Μίχον καί ό μέν εις ό Μποριτσάνος προ- 
επορεύθη, ό δέ Γάτος ήκολούθει. Μετ' 
ολίγον καί παρά τόν "Αγιον Διονύσιον 
ό Γάτος έπλησίασε τόν Μίχον καί ήρχισε 
φιλικήν μετ' αύτοϋ συνομιλίαν κοθ' όν 
χρόνον ό προπορευόμενος Μποριτσάνος 
άφήκε νά τοϋ πέση εις φάκελλος. Τότε 
ό Γάτος ειδοποίησε τόν Μίχον λέγων 
εις αύτόν: «Μήν τού φωνάζουμε νά τά 
μοιραστούμε τά λεφτά». Ο γέρων έπεί- 
αθη καί έκράτησε τόν φάκελλον μέχρις 
ότου έφθασαν εις ολίγον άπόκεντρον 
μέρος. Τότε κατέφθασε ό Μποριτσάνος, 
ό όποιος τούς έΖήτει δήθεν τά χρήμα
τά του, ένφ ό Γάτος τεχνικώτατα τόν 
διεβεβαίωοε ότι δέν είχεν εύρη τίποτε.

Εις έπιμονήν όμως τοϋ Μποριτσάνου 
ό Γάτος τοϋ προέτεινε νά τούς έρευ- 
νήση. . . δώσος μάλιστα εις αύτόν τό 
πομτοφόλιόν του. Ο Μποριτσάνος άφου 
έδήλωσε ότι γνωρίΖει τά λεπτά του, διό
τι τά είχε σημαδέψη καί άφοϋ προσποιη- 
τώς ήρεύνησε τό πορτοφόλιον τοϋ Γά
του, άπεφάνθη ότι δέν ήσαν αύτά τά 
χρήματά του αποταθείς συγχρόνως 
προς τόν κ. Μίχον τοϋ όποιου έπίσης 
έΖήτησε τό πορτοφόλιον. Αφοϋ έκύτ- 
ταΕε τό πορτοφόλιον, μέ ταχυδακτυ
λουργικήν ταχύτητα έχωσε τά χαρτονο
μίσματα εις τό μανίκι του, εις άντικα- 
τάσασιν δ' αύτών έθεσε έντός τοϋ πορ
τοφολιού ψεύτικα χαρτονομίσματα, άτι- 
να έκράτει εις τήν χεϊρα του. Ό  γέρων 
άνύποπτος έθεσε πάλιν τό πορτοφόλιον 
εις τήν τσέπην του, καί μόνον όταν έ- 
φθασεν εις τήν οικίαν του άνεκάλυψε 
ότι τοϋ έλειπαν 22.000 δρχ. Εύθύς 
προοήλθε εις τό τμήμα Ασφαλείας καί 
άνεγνώρισε εις τό Λωποδυτικόν "Αλ
μπουμ όπερ τοϋ έπεδείχθη τούς δύο Μα- 
νιταρτΖήδες, έκ τών όποιων μέχρι τής 
στιγμής συνελήφθη μόνον ό εις, ό Γά
τος. Ό  Γάτος είνε τελείως ήσυχος καί 
έχει πεποίθησιν ότι θά τοϋ άποδοθή τό 
δίκαιον, δικαιολογών δέ τάς 48 κατάδι
κος του μάς λέγει:

—  Τό μανιτάρι είνε γλέντι. Βρίσκεις 
ένα κορόϊδο καί τοϋ τραβάς μερικές χή
νες ή μερικούς παπούδες ή μερικά δι- 
πλοκούτσουρα. (Οί μσνιταρτΖήδες χή
νες όνομάΖουν τά χιλιόδραχμα, παποϋ- 
δες τά έκατοντόδραχμα καί διπλοκού- 
τσουρα τά είκοσιπεντόδραχμα).

—  Καί γιατί δέν άλλάΖετε έπάγγελμα 
κ. Γάτο;

—  Μά σοβαρά μιλάς τώρα. Στό μανι
τάρι έχω κλίσι. Τήν άπόχτησα δηλαδής. 
"Αν έδιάβασες τούς Αθλους τοϋ Βίχτω- 
ρα Ούγγώ θά δής πώς ό Γιάννης Ά - 
γιάννης δέν έφταιγε γιά τις κλεψιές 
του, άλλά άλλοι φταίγανε. ‘ Ετσι καί τώ
ρα μέ μάς. Ό λες οί δουλειές έχουνε 
κεσάτια ένώ μέ τό μανιτάρι πάντα κάτι 
θά βρής.

Μέ τά τελευταία αύτά λόγια μάς ά- 
ποχαιρετά ό κ. Γάτος, ένφ μάς άποτεί- 
νει δύο έρωτήματα διά τό πολιτειακόν 
.καί μάς βεβαιώνει ότι ό ήρως τοϋ Ούγ- 
γώ θεωρείται πατήρ τών ΜανιταρτΖή- 
δωνί
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ΤΟ ΦΛΕΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝ ΙΚ Η  
ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΙ\Ι

ΣΥΜ ΒΟΛΗ
Ν ΑΡΚ Ω ΤΙΚ Ω Ν

Τοποθετώντας τον πλούτο και τήν νοημοσύνη πιο ψηλά στον κατάλογο των άρετών άπό 
τή συνετή χρήσι των φυσικών και κοινωνικών πηγών oi κοινωνίες μας έμμέσως άρνοΰ- 
νται στους ανθρώπους τις κανονικές ικανοποιήσεις και έτσι υποθάλπουν τήν έξάρτησι 
άπό τά ναρκωτικά ή άλλες μορφές έξαρτήσεως. Μία καλή γνώσις αυτών τών πιέσεων 
άπεκτήθη άπό ένα δάσκαλο, όταν είδε τήν άστυνομία νά κλείνη τό μοναδικό καφενεΐο- 
μπάρ στο Crawley New Town έπειδή συγκεντρώνονταν τοξικομανείς έκεΐ, άπομακρύνοντας 

έτσι τήν τελευταία ευκαιρία πού έμενε γιά κανονική κοινωνική συνάθροισι.

Είναι όνάγκη νά πιστέψη ή νεολαία μας, 
ή νεολαία όλου τοΰ κόσμου, πώς οί α
νησυχίες της, οί άναΖητήσεις της, τά 
προβλήματά της, δέν λύονται μέ τήν 
προσφυγή στήν «εύδαιμονία» τών ναρ
κωτικών. Ό  δρόμος τής μαριχουάνας, 
τής ήρωϊνης καί τού "Ελ - "Ες - Ντί ό- 
δηγεϊ στή σωματική καί πνευματική έΕου- 
θένωσι, στήν καταστροφή. 'Απέναντι ά- 
ριστερά: Ό  Τσάρλς Μαίσον. Τό άνθρω- 
πόρμοφο τέρας έΕετέλεσε τά άποτρό- 
παια έγκλήματά του ύπό τήν έπήρεια 
τής μαριχουάνας. ΔεΕιά: ’Έτσι έφαντά- 
2ετο τόν έαυτόν της «μαστουρωμένη» 

νέα γυναίκα.

Γιατί πρέπει οί Χριστιανοί νά κα
ταπιαστούν μέ τά προβλήματα τής 
καταχρήσεως τών ναρκωτικών περισ
σότερο άπό τόν φιλοτελισμό ή τήν 
έκτροφή μικρών τρωκτικών hamsters; 
Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι. Ή ά- 
Υάπη ή φροντίδα γιά τούς άλλους άν- 
θρώπους, είναι τό κεντρικό κίνητρο 
τής χριστιανικής άνθρώπινης σχάσε
ως. Τό σύνθημα τής ιατρικής μας 
σχολής είναι Humani nihil alienum 
puto (τίποτε τό Ανθρώπινο δέν θεω
ρώ ξένο πρός τόν έαυτό μου), συνε
πώς υπάρχει συμφωνία ώς πρός τήν 
άνάγκη γιά άνθρώπινη φροντίδα. 
Προσθέσατε σ’ αύτό «χάριν τοΰ Χρί
στου» καί έχομε μία ζωντανή, πρα
κτική δύναμι, ένα χριστιανικό κίνη
τρο άγάπης. Μετά υπάρχει τό δόγμα 
τής βασιλείας τοΰ Χριστού πού άντι- 
τίθεται σέ όποιαδήποτε έπιρροή πού 
έξουσιάζει έναν άνθρωπο έτσι ώστε 
αυτός δέν είναι πλέον έλεύθερο: νά 
έπιτρέπη στόν Θεό νά τόν διευθύνη, 
έτσι ώστε άπομακρύνεται άπό τόν 
Χριστό άπό· μία άλλη έπίδρασι 
(Ματθ. ιβ ' 43 - 45, Έφεσ. ε ' 18, 

Ματθ. ιβ ' 25 - 2 8 ) . Τέλος μάς άπα- 
σχολεΐ ό,τιδήποτε μπορεί νά βλάψη 
τό σώμα τοΰ άνθρώπου, πού έμποδί- 
ζει τήν κανονική του χρήσι άπό τό 
Πνεύμα τοΰ Θεαΰ, καί συνεπώς άρ- 
νεΐται τό δόγμα τής λυτρώσεως (Α' 
Κορινθ. στ' 12 - 2 0 ).

’Αφού συμφωνήσαμε δτι ένας Χρι
στιανός πρέπει νά καταπιαστή σωστά 
μέ τά προβλήματα τής καταχρήσεως 
ναρκωτικών, τό έρώτημα είναι, τί 
μπορεί νά συνεισφέρη γιά νά τά έλατ- 
τώση; Οί άπαντήσεις μποροΰν νά εί
ναι μόνον: κατανόησις καί δράσις.

***

Υπάρχουν τρεις περιοχές δπου ή 
χριστιανική κατανόησις μπορεί νά 
διαφώτιση τούς άνθρώπους:

Εις τήν έπεξεργασίαν τής άναλύ- 
σεως καί τοΰ προσδιορισμοΰ τών προ
βλημάτων τών ναρκωτικών ύπάρχει 
μία διακριτική χριστιανική συμβολή. 
Έ πί παραδείγματι, στό κοσμικό έπί- 
πεδο, ό De Alarcon (1968, 1971) 
υπήρξε πρωτοπόρος σέ μία έπιδημιο- 
λογική θεώρησι τής έξαρτήσεως άπό 
τά ναρκωτικά, δείχνοντας πώς μία 
νέα διαθέσιμη τεχνική στήν κατά- 
χρησι ναρκωτικών συνετέλεσε στήν 
έπιδημία μεταξύ εύαισθήτων νεαρών 
άτάμων στήν νοτιοανατολική ’Αγ
γλία. Άνακκλύφθησαν δλα τά γνω
στά χαρακτηριστικά πού χαρακτηρί
ζουν μίαν έπιδημία πού όφείλεται σέ 
κάποιο μεταδοτικό «μολυσματικό» 
παράγοντα. ΤΗταν είς θέσι νά άπο- 
δείξη δτι αί βρεττανικαί μέθοδοι έ- 
λέγχου δέν είχαν άποτρέψει τό πρό-

*  Έ κ  τοΰ περιοδικού «ΑΚΤΙΝΕΣ»
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βλήμα καί γιατί άπέτυχαν. ΤΗταν 
μια σοβαρά ερευνά. Ή έπιτυχία της 
έπεσήμανε ένα βαθύτερο έρώτημα—  
τί Ικανέ μερικούς Ανθρώπους ευαί
σθητους ένώ άλλοι δέν ήσαν; Ε π α 
νειλημμένες Απόπειρες για νά προσ- 
διορισθούν οί προηγούμενοι ψυχοπα- 
θολογικοί παράγοντες στην κατάχρη- 
σι ναρκωτικών άπέτυχαν, κανένα 
χαρακτηριστικό της προσωπικότητος 
δέν προέκυψε (Connell, 1970).

Ή πλειονότης τών τοξικομανών Α
ποκαλύπτει δυσμενή · οικογενειακά 
περιβάλλοντα, χαρακτηριστικά ψυχο
πάθειας ή νευρώσεως, άλλά αύτό ι
σχύει καί γιά ενα μεγάλο Αριθμό Αν
θρώπων πού δέν έξαρτώνται Από ναρ
κωτικά. Είναι έπίσης Αδύνατο νά πή 
κανείς ποιές Απόψεις τής διανοητι
κής Ανωμαλίας προηγούνται ή Ακο
λουθούν τήν έξάρτησι τού Αρρώστου. 
Συχνά σημειώνονται ό χωρισμός Από 
τούς γονείς, καί ή πρώιμη χρήσις κα- 
τευναστικών. Σέ μία δμάδα πενήντα 
δύο τοΐς έκατό τών Ατόμων πού χρη
σιμοποιούσαν ήρωίνη είχαν ζήσει τόν 
χωρισμό Από τόν Ινα ή καί τούς δύο 
γονείς έπί δύο χρόνια τουλάχιστον 
πριν Από τά δέκα έξη τους καί τριάν
τα δύο τοΐς έκατό είχαν χωρισθή Από 
τούς δύο γονείς τους’ Ιξήντα έννέα 
τοΐς έκατό έπαιρναν βαρβιτουρικά 
(Mitcheson, 1970, Bewley, 1970) . 

Μικρή Αμφιβολία μπορεί νά ύπάρξη

δτι πολλοί έχουν τραυματισθή βα- 
θειά Από έμπειρίες ένωρίς στη ζωή—  
άλλοι δέν έχουν αύτά τά χαρακτη
ριστικά. ’’Εχει τονισθή ότι όταν δέν 
μπορή νά φαν ή καμμία αιτία, ύπάρ- 
χει έν τούτοις μία αιτία πού δέν μπο
ρεί νά Ανακαλυφθή διότι χαρακτηρί
ζεται μόνον Από τήν Απουσία αύτσΰ 
πού θά μπορούσε νά είναι έκεΐ. Αύτή 
είναι ή άδεια καρδία (Vere 19 7 1 ). 
Στή ρίζα του αύτό είναι ένα πνευμα
τικό πρόβλημα, καί συνεπώς δέν ύ- 
πόκειται στή συνήθη ψυχολογική έ
ρευνα. .

Σκεφθήτε πάλι μίαν άλλη έγκυρη 
ιατρική Ανάλυσι τών λόγων πού οί 
νέοι ένδέχεται νά πάρουν ναρκωτικά. 
Αύτό έχει Ιδιαιτέρως άναπτυχθή κα
λά Από τόν C.R. Β . Joyce (Balint 
and Joyce, 1968' Joyce, 1969. Ca
meron, 1 9 7 1 ). Είναι πασίγνωστον 
δτι τά Αρχικά κίνητρα γιά τήν λήψ·ι 
ναρκωτικών ποικίλλουν πολύ (Wil
lis, 19 6 9 ). Έπί παραδείγματι, ύπάρ- 
χει μιά μεγάλη όμάδα κατά τά άλ
λα ύγιών νέων πού Απολαμβάνει τόν 
κίνδυνο καί τό πείραμα. Αύτοί μπο
ρεί νά πειραματισθοΰν μέ ναρκωτικά. 
Λίγοι Απ’ αύτούς Ανακαλύπτουν μέ 
λύπη δτι είναι παγιδευμένοι, άν καί 
ή πραγματική τους έπιθυμία δέν ή
ταν γιά τά ναρκωτικά, Αλλά γιά κάτι 
άλλο, έπί παραδείγματι, ή κοινωνική 
συνάφεια δπου ή λήψις ναρκωτικών

ήταν ένα στοιχείο μεταξύ πολλών 
άλλων. Ή πράγνωσίς τους δέν είναι 
κατ’ Ανάγκην άσχημη' μία πλειονό- 
της πιθανώς πειραματίζεται γιά σύν
τομο χρονικό διάστημα. Τό σοβαρώ- 
τερο πρόβλημα είναι τό άτομο πού 
δέν μπορεί νά εύρη ίκανοποίησι στή 
ζωή άπό άλλες πηγές, δ άνθρωπος 
μέ τήν άδεια καρδιά. Ό  Cameron 
(1971) έπισημαίνει τά κίνητρα 

«φυγής» Από δυσάρεστα πράγματα 
καί «προσφυγής» πρός νέες έμπειρίες 
πού προκαλούν τά ναρκωτικά.

Αύτοί είναι οί άνθρωποι πού κλο
νίζουν καλοπροαίρετα άτομα πού έ- 
τοιμάζουν ταινίες φρίκης γιά νά ά- 
ποτρέψουν τήν κατάχρησι ναρκωτι
κών. Άνταπσκρίνονται παραδόξως 
στις ταινίες αύτές μέ μίαν ηύξημένη 
έπιθυμία γιά ναρκωτικά. Αύτά είναι 
τά άτομα πού «Ανεβαίνουν» Από τό 
χασίς στήν ήρωΐνη, πιθανώς δχι για
τί «τό ένα ναρκωτικό όδηγεΐ στό άλ
λο», άλλά διότι ή στρεβλωμένη προ- 
σωπικότης τους Αναζητά πάντα νέες 
ικανοποιήσεις (Bewley, 1 9 6 8 ). Κα
θώς Αναπτύσσεται ή μελέτη τού προ
βλήματος γίνεται δλο καί περισσότε
ρο σαφές δτι τό πρόβλημά τους δέν 
είναι καθόλου πρόβλημα ν α ρ κ ω 
τ ι κ ώ ν !  Αύτό μπορεί νά έκπλήτ- 
τη πολλούς, άλλά είναι Αληθινό. Τό 
πραγματικό πρόβλημα έδώ είναι ή 
προσωπικότης πού θέλει άναπληρω-
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Η ΑΓΧΩΔΗΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ 
ΟΔΗΓΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Κ Ο Κ Ο Λ Α Κ Η
Δικηγόρου

1. Ή π ε ρ ί  τ ο δ θ έ μ α τ ο ς  σ π ο υ- 
δ ή.
Τά δίτομα άτι να νοσούν ψυχικώς καί ένεκεν 

τής νόσου των τελέσουν έγκλημα άποκαλοΰμεν 
ψυχικώς πάσχοντα, έγκληματικά. Ή σπουδή των 
έγκλημάτων των είναι Ιργον τής έγκληματοψυχο- 
παθολογίας. Ή δέ προφύλαξις τής κοινωνίας άπ’ 
αυτών Ιργον τής ψυχιατρικής καί τής έγκλημα- 
τολογίας.

"Οσον οί άνθρωποι είναι άπαίιδευτοι, τόσον 
δυσχερέστερον διακρίνουσι τόν νοσοΰντα. Συμπε
ριφέρομαι πρός αύτόν πολλάκις έρεθιστικώς ή 
χλευαστικώς. Ούτως δ κίνδυνος έγκλημάτων υπό 
ψυχικώς νοσούντων είναι μέγας. Δέν γίνεται διά- 
γνωσις καί δέν είσάγονται έγκαίρως έντδς τών 
καταλλήλων ψυχιατρείων.

Πρδ του πολέμου τοΰ 1940 παρ’ ήμΐν, μόνον 
τδ 1/5 τών ψυχικώς νοσούντων έθεραπεύοντο έν 
θεραπευτηρίοις. Τδ αύτδ έξακολουθεΐ καί σήμε
ρον.

2. Ή σ χ έ σ ι ς  τ ή ς  ψ υ χ ι κ ή ς  ν ό
σ ο υ  π ρ δ ς  τ ή ν  έ γ κ λ η μ α τ ι -  
κ ό τ η τ α  π α ρ ε τ η ρ ή θ η  κ α ί  
ύ π δ τ ώ ν  ά ρ χ α £ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν .

Τδ μεγαλεπίβολον πνεύμα τών άρχαίων Ε λ 
λήνων παρετήρησεν Ιτι ώς λίαν έρευνητικδν δτι 
ύπάρχει σχέσις τής ψυχικής νόσου πρδς τήν έγ- 
κληματικότητα.

Ό  θείος Πλάτων καταλήγει μετ’ έρευναν 
τών μυχίων τής άνθρωπίνης ψυχής, έτάζων «καρ
διάς καί νεφρούς», δτι τδ άτομον δπερ καταπατεί 
τούς νόμους καί τά δίκαια πράττει τούτο διότι 
νοσεί καί πάσχει.

Περί τούτων πάλιν δ Γαληνός (ίατρδς τής άρ- 
χαιότητος, άναφέρει «σφοδρώς έπιθυμοΰσι θανά
του καί άποκτείνουσι σφάς αυτούς». Εις άλλο χω- 
ρίον δέ άνευρίσκομεν «μελαγχολήσας άπέκτεινα 
τά τέκνα καί τήν γυναίκα» (Εύριπίδου, Ήραικλής 
μαινόμενος).

Δήλον λοιπόν 1κ τούτων, δτι παρετηρήθησαν 
καί τά ψυχικά νοσήματα ύπ’ αύτών, «τά χρόνια 
πάθη» ώς άπεκάλουν.

Άκριβέστερον δ’ είπείν ή μανία καί ή με
λαγχολία άπαντώσιν ύπδ έναλλάσσουσαν μορφήν

Θ εσσαλονίκης

κυκλικών φάσεων μανιακής καταθλιπτικής παρα- 
φροσύνης, καθ’ ήν τήν μανιακήν φάσιν τής κινη
τικής ψυχικής διεγέρσεως άκολουθεΐ ή άνώμαλος 
πτώσις καί ή κατάθλιψις.

3. Ό  α ρ ι θ μ ό ς  τ ώ ν  ψ υ χ ι κ ώ ς  
ν ο σ ο ύ ν τ ω ν  έ κ  τ ή ς  ά γ χ ώ δ ο υ ς  
μ ε λ α γ χ ο λ ί α ς ,  ο ί τ ι ν ε ς  κ α 
τ α δ ι κ ά ζ ο ν τ α ι  π λ η μ μ ε λ ώ ς  
κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ι  ώ ς  ι ύ π ε ύ θ υ ν ο ι ,  
ε ί ν α ι  μ έ γ α ς .

Άριθμητικώς δέν είναι δυνατόν δ καθορι
σμός τών έγκληματούντων αιτία ψυχικών νοση
μάτων έν γένει. Καί τούτο, διότι ή στατιστική 
δέν άρίθμεΐ τά έγκλήματα άτινα δέν διώκονται 
ή δέν κολάζονται ένεκα ψυχικής νόσου τού δρά
στου.

Πολλάκις είχομεν καταδίκας ψυχικώς νο
σούντων οίτινες καί είσήχθησαν είς τήν φυλακήν 
καί έξεδηλώθη έντδς αυτής ή νόσος. Πράγματι 
δμως αυτή προύπήρχε τής καταδίκης ώς έγένετο 
είτα διαπίστωσις.

Αί πλάναι αύται δυστυχώς συμβαίνουσι διότι 
άτυχώς, καί οί σωφρονιστικοί ύπάλληλαι καί οί 
Ιατροί στερούνται ειδικών γνώσεων, Πρέπει δ
μως νά προστεθή καί δτι ούτοι είναι προκατει
λημμένοι, δτι δ κρατούμενος προσποιείται τήν ψυ
χικήν νόσον, ίνα έπιτύχη έπιεικεστέραν μεταχεί- 
ρισιν.

Δήλον λοιπόν έκ τούτου, δτι δ άριθμδς τών 
ψυχικώς νοσούντων ο ί τ ι ν ε ς  κ α τ α δ ι 
κ ά ζ ο ν τ α ι  πλημμελώς κρινόμενοι ύς ύπεύ- 
θυνοι, ε ί ν α ι  μ έ γ α ς .  'Η  αίτια τού κακού 
δφείλεται είς τδ δτι τά ψυχικά νοσήματα κατά 
τδ άρχικόν των στάδιον είναι πτωχά είς έξωτε- 
ρικάς έκδηλώσεις. Δέν άπακαλύπτονται ουδέ είς 
έπισταμένας έξετάσεις ειδικευμένων ψυχιάτρων. 
Τέλος είς τδ δτι οί δικασταί ένίατε περιφρονοΰ- 
σι τήν γνωμάτευσιν τού φυχιάτρου καί Ιδία οί λα
ϊκοί τσιούτοι. Πολλάκις μάλιστα άπαγγέλλλεται 
καταδίκη χωρίς κάν νά κληθή ίατρός, νά έξε- 
τάση τόν κατηγορούμενον, λόγφ τοΰ δτι ή νόσος 
δέν έγένετο άντιληπτή.

’Επί τούτοις άναφέρομεν τήν άκόλουθον περί- 
πτωσιν μελαγχολικοΰ, καταδικασθέντος κατά τόν
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ματικές ικανοποιήσεις. Οί περισσότε
ροι συνήθεις άνθρωποι, άκόμη κ ι’ άν 
μπορούν εύκολα να εΰρουν diamor- 
phine, ποτέ δέν διανοούνται νά τήν 
πάρουν για λόγους άλλους, έκτός άπό 
Θεραπευτικούς. Ά λλ ’ δ τοξικομανής, 
έάν δέν μπορή να εύρη τό δ ι κ ό  
του ναρκωτικό, Θά πάρη δποιοδήπο- 
τε άλλο μπορεί. Τό πρόβλημά του 
είναι πράγματι ή έ ξ ά ρ τ η σ ι ς ,  
όχι τό ναρκωτικό άπό τό όποιο έξαρ- 
τάται. Είναι παράλογο νά υποστηρί
ζουμε δτι, έάν τό ναρκωτικό δέν ήταν 
διαθέσιμο, δέν θά ήταν αυτός ένα ά- 
νελεύθερο άτομο, θά  έξηρτάτο— άπό 
τό άλκοόλ (Wills, 1969) , ή άπό άλ
λα άτομα, ή άκόμη άπό τήν τροφή. 
Άνθρωποι πού υποφέρουν άπό βου
λιμία, έχουν μιάν έξάρτησι άπό τό 
φαγητό άκριβώς τόσο κακή, δσο κ ι’ 
έκεΐνοι πού έξαρτώνται άπό τήν ήρω- 
ίνη. Μία άπό τις πλέον όδυνηρές καί 
διδακτικές κλινικές έμπειρίες τού 
γράφοντος ήταν δταν ένας πατέρας 
ένός άσθενοΰς πού έπαιρνε ήρωίνη, 
στήν άνακάλυψι τής φύσεως τής ά- 
σθενείας τοΰ γιοδ του, ήλθε στό θά
λαμο γιά νά «τοΰ τά ψάλη», άλλά έ- 
τακτοποίησε πριν τόν εαυτό του μέ 
γενναία δόσι άλκοόλ γιά τό σκοπό 
αυτό!

Δύο ιδιαιτέρως ισχυρές γραμμές 
μαρτυρίας έδώ είναι δτι έκεΐνοι πού 
έξαρτώνται άπό τήν ήρωΐνη έχουν 
σημαντικά μεγαλύτερη έξάρτησι άπό 
όλιγώτερον άντικοιωνικούς παράγον
τες στήν παιδική καί έφηβική ήλι- 
κία (Mitcheson, 1 9 7 0 ), καί δτι τό 
άτομον τό έξαρτώμενον άπό amphe
tamine - darbiturate μπορεί νά δοκι- 
μάση παρόμοια ίκανοποίησι άπό pla
cebos ( Wilson, 1963). Αυτό τό πρό
βλημα τής στρεβλωμένης έξαρτήσε- 
ως έχει σαφώς συζητηθή, μέ ψυχο- 
φαρμακολογικά πειράματα, σέ πολ
λές άνακοινώσεις (Joyce, 1969’ Wil
son, 1965). Ό  Sharpley (1 9 6 4 ), 
περιέγραψε τήν «παράδοξη, άγονη 
δραστηριότητα» τοΰ άτόμου πού έξαρ- 
τάται άπό τά ναρκωτικά.

’Έχομε τώρα μιά ύπέρσχη κο
σμική γνώσι. Ποιό είναι τό χριστια
νικό της συμπλήρωμα; ’Ασφαλώς αυ
τό μπορεί νά είναι μόνον τούτο, δτι ή 
Γραφή μάς διδάσκει δτι δυνατός άν
θρωπος δέν είναι, δπως ισχυρίζονται 
παραδοσιακά, άνεξάρτητος, άλλά άν- 
τιθέτως δ άνθρωπος πού διά τής πί- 
στεως έξαρτάται άπό τόν θεό.

***
Ή έπομένη διακριτικά χριστιανι

κή συμβολή είναι νά π α ρ ο υ σ t ά-

σ η  σ χ ε τ ι κ ά  π ν ε υ μ α τ ι 
κ ά  γ ε γ ο ν ό τ α  στους Ανθρώ
πους. ’Επί παραδείγματι, τά άποτε- 
λέσματα συμβατικών προγραμμάτων 
γιά τήν άνακούφισι τής έξαρτήσεως 
άπό τά ναρκωτικά είναι πενιχρά σέ 
άριθμούς, έπιτυγχανομένης διαρκούς 
άνακουφίσεως μόνον άπό τέσσαρα μέ
χρι σαράντα τοΐς έκατόν τών περιπτώ
σεων πού έπελέγησαν προσεκτικά, 
καί ή άναλογία ποικίλλει κατά τήν 
ήλικία τών πασχόντων καί τήν έπιλο- 
γή τους. Ό  Clark (1965) έξετάζει 
πληροφορίες γιά τά ναρκωτικά (Be- 
wley, 1970" Vogel te al., 1948) . Oi 
ειδικοί συχνά παραδέχονται δτι μό
νον μία πολύ μεγάλη συγκινησιακή 
σύγκρουσις μπορεί νά άντικαταστήση 
τή δύναμι τής έξαρτήσεως ένός άτό
μου άπό τό ναρκωτικό, έν τούτοις 
φαίνονται άπρόθυμοι νά συμφωνή
σουν δτι μία θρησκευτική μεταστρο
φή μπορεί νά έπιτύχη αυτό. Ή άλή- 
θεια σχετικά μ’ αύτό σύντομα γίνε
ται καταφανής. "Αν καί γνωρίζω 
τις ιστορίες πολλών τοξικομανών, έ
χω γνωρίσει μόνον έξη πού εύρήκαν 
διαρκή άνακούφισι. Σέ μιά άπό τις 
περιπτώσεις αυτές δ γάμος καί ένα 
νέο μωρό άπεδείχθησαν ή ισχυρότερη 
δύναμις. Στις άλλες ήταν μία νέα 
θρησκευτική πίστις.

(Δέν θά έπρεπε νά είναι άπό τις πιο 
άσημα ντε ς μεταξύ τών χριστιανικών 
συνεισφορών ή πληροφορημένη κριτι
κή τών έπί μέρους άπόψεων τοΰ κό
σμου γιά τά κοινωνικά προβλήματα. 
Άπό κοινωνική συμβατικότητα πολ
λοί στό Δυτικό κόσμο δυσπιστοΰν γιά 
τήν ινδική κάνναβι, άλλά δέχονται 
τό άλκοόλ καί τόν καπνό. Δέν εί
ναι δυνατόν ή σωστό έδώ νά υπερα
σπίσουμε τό ένα έναντίον τού άλλου, 
άλλά πρέπει νά σημειώσουμε δτι, ά- 
φοΰ έχουν τήν πιθανότητα νά είναι 
περίπου έξ ίσου βλαβερά, δέν ύπάρ- 
χει λογική βάσις γιά προκατάληψι 
υπέρ ή έναντίον τοΰ ένός ή τοΰ άλ
λου.

"Ενας άπό τούς φίλους μας, χει
ρουργός θώρακος, μόλις έπραγματο- 
ποίησε τήν τσισχιλιοστή του άποκο- 
πή πνεύμονος γιά καρκίνο. Τώρα, 
σκεφθήτε τήν αιτία του, τό κόστος 
τοΰ καπνού, τις άσθένειες, τις ζωές 
πού χάθηκαν, τις έγχειρήσεις, τις 
δευτερεύουσες υπηρεσίες· άνέρχεται 
σέ πολλά έκατομμύρια λίρες. Ά λλά 
οί πωλήσεις καπνοΰ στή Βρεττανία 
άνήλθαν σχεδόν στό ίδιο ποσόν δπως 
καί τότε πού δέν ήταν γνωστός δ κίν
δυνος γιά τήν υγεία. Οί άνθρωποι

δέν μπορούν νά άντισταθοΰν στήν ά- 
ναγκαία αύτή ψυχική χαλάρωσι. 
Αύτό είναι έξάρτησις.

Είναι πάρα πολύ εύκολο γιά τούς 
Χριστιανούς νά άποδέχωνται έσφαλ- 
μένες ιδέες, παρά νά τις κρίνουν ρι
ζικά, καί έτσι νά συσχηματίζωνται 
στόν κόσμο αύτό. Στή Δύσι δ συνα
σπισμός ισχυρής κοινωνικής πιέσεως 
γιά υπνωτικά καί ήρεμιστικά φάρ
μακα, μιάς άναπτυσσομένης βιομηχα
νίας πού θέλει νά τά παράγη καί νά 
τά προωθή καί ένός ίατρικοΰ έπαγ- 
γέλματος πού δέν μπορεί νά διαθέτη 
τόν χρόνο γιά τήν κανονική συζήτη- 
σι τών προβλημάτων τών άσθενών, 
έπίμονα κάνει τούς άνθρώπους νά δέ- 
χωνται ένα χάπι, παρά τις συστάσεις. 
Υπάρχουν στή Βρεττανία τώρα συν
τριπτικά στοιχεία δτι τό ιατρικό έπάγ- 
γελμα φέρει μεγάλη ευθύνη στόν έ- 
θισμό τών άνθρώπων νά δέχωνται τά 
φάρμακα σάν τήν πρωταρχική έπίλυ- 
σι τών προβλημάτων τους. Αύτό άρ- 
χ ίζει άπό τά μικρά, μέ τήν χρήσι 
βαρβιτουρικών ή ήρεμιστικών γιά νά 
καταστείλουν τήν άνησυχία ή γιά νά 
άποφύγουν τήν άΰπνία καί, σέ μικρό
τερη έκτασι, νά χρησιμοποιούν το
νωτικά κατά τήν ήμέρα. Τά ποσά τών 
συνταγών είναι τεράστια καί Υπάρ
χουν άξιόπιστα στοιχεία δτι προκα- 
λείται έξάρτησις (Parish, 197Γ  Be- 
weley, 1968' Johnson and Clift, 
1968’ Brook and Glatt, 1964' Os
wald 1969 Joyce' 1970). Σχεδόν ή 
μία στις πέντε συνταγές τής National 
Health Service στή Βρεττανία δίδον
ται γιά συμβολικούς παρά γιά φαρ
μακολογικούς λόγους καί οί έπανει- 
λημμένες συνταγές πού άκολουθοΰν, 
καθώς ό ένας ιατρός άκολουθεΐ τόν 
άλλον, ένθαρρύνουν καί ένισχύουν 
τήν έξάρτησι.

Είναι γνωστό δτι ή έξάρτησις άπό 
τά ναρκωτικά είναι περισσότερο συ
χνή δταν άλλάζη ή κοινωνία καί οί 
άξιες βάλλωνται (Cameron, .1971), 
ή δταν οί νέοι δέν έχουν ψυχαγωγι
κές καί πολιτιστικές διευκολύνσεις 
καί οικογενειακή σταθερότητα ή τά 
χάνουν δταν έγκαταλείπουν τά σπί
τια τους (Connell, 1968' Webster, 
1967) . Έν τούτοις ή κοινωνική δο
μή στις καπιταλιστικές κοινωνίες συ
νεχώς ώθεϊ πρός τά έπάνω τις τιμές 
τής γής καί τών περιουσιών καί έτσι 
είναι δυσκολώτερο νά δημιουργη- 
θούν πάρκα, άθλητικά κέντρα, έκ- 
κλησίες καί έστίες γιά νέους. Τοπο
θετώντας τόν πλούτο καί τήν νοημο
σύνη πιό ψηλά στόν κατάλογο τών
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άρετών άπδ τή συνετή χρήσι των 
φυσικών καί κοινωνικών πηγών οί 
κοινωνίες μας έμμέσως άρνοΟνται 
στους άνθρώπους τίς κανονικές 'ικα
νοποιήσεις καί έτσι υποθάλπουν την 
έξάρτησι άπδ τά ναρκωτικά ή άλλες 
μορφές έξαρτήσεως. Μία καλή γνώ- 
σις αύτών τών πιέσεων άπεκτήθη άπδ 
ένα δάσκαλο, δταν είδε τήν άστυνομία 
να κλείνη τδ μοναδικδ καφενείο - 
μπάρ στδ Crawley New Town έπει- 
δή συγκεντρώνονταν τοξικομανείς 
έκεΐ, άπομακρύνοντας έτσι τήν τε
λευταία ευκαιρία πού έμενε γιά κανο
νική κοινωνική συνάθροισι. Κάτι 
παρόμοιο συνέβη σέ κάποια τοπική 
έκκλησία τελευταία, δταν, μετά τήν 
διαμαρτυρία στις τοπικές αρχές για
τί δεν είχαν προβλέψει γιά έκκλησία 
σέ μιά νέα περιοχή, τούς προσέφεραν 
ένα κάπως έλώδες καί κατά τά λοι
πά άκατάλληλο μέρος στήν κανονική 
άστική τιμή τών 40.000 λιρών κατά 
έκτάριο. Ή Έκκλησία πρέπει νά κρί- 
νη αύτές τίς δυνάμεις, δχι γιά κομ
ματικούς πολιτικούς λόγους, άλλά 
άπδ θεολογική άρχή. ’Εάν υπάρχουν 
κοινωνικοί παράγοντες πού τείνουν 
νά ύποδουλώνουν τούς άνθρώπους 
στήν έξάρτησι, πρέπει νά προσδιορί- 
ζωνται καί νά κρίνωνται έν όνόματι 
τοϋ Χριστού, μέχρις δτου οί πόλεις 
μας σχεδιάζονται γιά νά χαίρωνται 
τή ζωή οί άνθρωποι παρά γιά τδν ά- 
τομικό πλούτο. Οί π ρ ά ξ ε ι ς  
συμπληρώνουν τήν κατανόησι. Μία 
άρμόζουσα χριστιανική πράξις θά ή
ταν νά δώση κανείς βοήθεια συμπά
θειας σ’ έκέίνους πού υποφέρουν. "Ο
λοι άντιλαμβάνονται καλά δτι ή ση
μαντική φάσις στήν θεραπεία δέν εί
ναι ή άπο,μάκρυνσις τού ναρκωτικού, 
άλλά ή μετέπειτα φροντίδα (Con
nell, 1970’ Bewley 1967’ Chappie, 
19 6 7 ). Αύτδ χρειάζεται τεράστια ύ- 
πομονή, άγάπη καί θυσία καί είναι 
συνεπώς ένα πολύ χριστιανικό έργο. 
Πολυάριθμα χριστιανικά ιδρύματα ύ- 
πάρχουν γ ι ’ αυτούς τούς σκοπούς καί 
άποδεικνύουν μέ τά πράγματα αύτδν 
τδν ισχυρισμό. Πάντως, συχνά συναν
τούν δυσκολία νά ευρουν ένα μέρος 
σέ μιά περιοχή ή μέσα στήν συγκρο
τημένη ιατρική όργάνωσι. Τελευ
ταία, μία άρμόζουσα χριστιανική έ- 
νέργεια θά φαινόταν δτι είναι νά δια
δώσουμε άκριβεϊς πληροφορίες γιά τά 
ναρκωτικά στούς νέους καί στούς γο
νείς τους, πληροφορίες πού δείχνουν 
κατανόησι, έξηγοΰν καί «πνευματο- 
ποιούν» τά προβλήματα τής έξαρτή
σεως.

Σέ ένα λίγο περισσότερο κυνικό, 
άλλά ρεαλιστικό τόνο, πρέπει νά λε- 
χθή δτι δ τίτλος τής έργασίας αύτής 
είναι άμβίβολος. Τδ γεγονός αύτδ 
μπορεί νά άξιοποιηθή χρήσιμα. Υ 
πάρχει μία ά ρ ν η τ  ι κ ή χρι
στιανική συμβολή στδ πρόβλημα τών 
ναρκωτικών. ’Επί παραδείγματι, ύ- 
πάρχουν πιθανώς χριστιανικές οικο
γένειες δπου ή θρησκεία, μάλλον, 
παρά δ ζωντανός Χριστιανισμός, έ- 
πικρατεί. ’Αντί νά καλλιεργούν μία 
ζεστή, πραγματική προσωπική σχέ- 
σι μεταξύ τών μελών τής οικογένει
ας καί τού Κυρίου τους, έπιχειροΰν 
μία σκληρή έπιδίωξι κάποιου άκαΗ 
τάρθωτου άσκητικού Ιδανικού. Αύτδ 
μπορεί νά συγκινή τούς γονείς, άλ
λά νά άπορρίπτεται άπδ τά παιδιά 
στά δποία φαίνεται άστοχο, έπειδή 
δέν βοηθά τήν διάθεσι τού πατέρα ή 
τούς νευρωτικούς φόβους τής μητέ
ρας καθόλου. ’Επειδή τά παιδιά τους 
ζοΰν τόσο καταπιεσμένα καί δέν λένε 
τίποτε γ ι ’ αυτό, ή πρώτη μαρτυρία 
πού φθάνει σέ τέτοιους γονείς γιά τδ 
περιχαρακωμένο πρόβλημα, πού αύ- 
τοί έβοήθησαν νά προκληθή, είναι ή 
άνακάλυψις δτι τά παιδιά τους παίρ
νουν ναρκωτικά. Μία έκρηξις δικαί- 
ας άπορρίψεως συμπληρώνει τήν ά- 
ποξένωσι, οί γονείς σκέπτονται δτι 
τά παιδιά τους άπέρριψαν μία «πί- 
στι», δταν στήν πραγματικότητα δέν 
υπήρχε έκεΐ άληθινή πίστις γιά νά 
άπορριφθή. Παρόμοιες στάσεις έξα
σφαλίζουν τήν παραμέλησι τών ά- 
ναγκών τών νεαρών, ή συγκινησιακή 
στέρησις εύδοκιμεί μέσα σέ μιά πλη
θώρα τεκμηρίων ψευδοστοργής πού 
τδ χρήμα μπορεί νά προμηθεύη!

Είναι θλιβερό πού βλέπομε πόσο 
εύκολα προσκρούομε στά προβλήματα 
αύτά καί οί πιδ καλοπροαίρετοι άπδ 
έμάς. "Ενας ίερεύς σέ μιά μέσης κοι
νωνικής τάξεως περιοχή περιέγραψε 
τελευταία τίς δυσκολίες του νά εύρη 
ιατρική βοήθεια γιά τδ hostel τής 
έκκλησίας του γιά νέους πού έχουν 
κάνει έγκλήματα καί παίρνουν ναρ
κωτικά. Οί περισσότεροι ιατροί στήν 
περιοχή δέν ήθελαν νά βοηθήσουν. 
Άπδ τούς τρεις πού φαίνονται νά έν- 
διαφέρωνται, κανείς δέν ήταν Χρι
στιανός. Πολλοί άπδ αύτούς πού δέν 
ένδιαφέροντο έκαναν μία χριστιανική 
δμολογία. Χωρίς άμφιβολία πολλά 
έντελώς άξιόλογα διαφορετικά άντι- 
κείμενα τούς έμπόδιζαν νά προσφέ
ρουν στδ έργο αύτό, άλλά οί πιστοί 
τής ένορίας πρέπει νά εύρήκαν δυ
σκολία στδ νά καταλάβουν τούς Ιν-

δοιασμσύς των. Είναι εύκολο νά άν- 
τιληφθούμε πώς προκύπτουν αύτές οί 
άντιμετωπίσεις. Πολλοί άπδ τούς το
ξικομανείς παρουσιάζονται άκατάστα- 
τοι, βρώμικοι καί έχουν έπικίνδυνες 
διαθέσεις.

Ό  De Allarcon (1971) περιέγρα
ψε τήν κατάστασι δπως τήν είδε νά 
σκληρύνεται σέ μιά νέα πόλι στή νό
τιό - ανατολική ’Αγγλία. Μέ συνή
θειες πού κατέβαιναν τήν κοινωνική 
κλίμακα καί παραπλανητικές πολλα
πλές άντιδράσεις ύποκαταστάσεως, 
τά νεαρά θύματα άντιμετωπίζοντο 
άπδ τήν κοινωνία μέ μιά έξ ίσου στε
ρεότυπη σειρά άντιδράσεων —  άρνη- 
σις τού προβλήματος, κατηγορία τών 
δμάδων μειονότητος, φόβος γιά τδ 
«καλό δνομα» τής κοινωνίας, καί πε- 
ποίθησις δτι ή έπιδημία θά αύτοπε- 
ριορισθή. Ή θεραπεία παρεμελήθη 
λόγιρ μιας έν μέρει δικαιολογημένης 
άπαισιοδοξίας. Χρειάζεται μιά στα
θερή προσπάθεια γιά νά ίδή κανείς 
τούς τοξικομανείς, δτι είναι αύτδ πού 
πράγματι είναι, παιδιά άνθρώπων 
πού έκαναν πάν τδ δυνατόν, συχνά 
κάτω άπδ συντριπτικά βάρη, άτομα 
πού είναι τά θύματα καταλλήλων 
προσπαθειών νά δημιουργήσουν πλού
το, καί πάνω άπ’ δλα άποροι άνθρω
ποι γιά τούς όποιους δ Χριστός πέ- 
θανε. Είναι εύκολο νά ύποθέση κανείς 
δτι έπειδή τά πρόσωπα αύτά άπορρί- 
πτουν καί έπιτίθενται στήν κοινωνι
κή μας τάξι, αύτδ άποδεικνύει, δτι 
αύτή ή τάξις είναι προφανώς, σωστή. 
Δέν έχουν έτσι τά πράγματα.

Οί σύγχρονοι εύπόληπτοι Βρεττα- 
νοί δέν θέλουν νά μάθουν, έπί παρα- 
δείγματι, δτι δ Wilberhorce καί δ 
Clive έξηρτώντο άπδ τδ δπιον ή δτι 
τδ έθνος μας κάποτε διέδωσε τή χρή- 
σι του στήν Κίνα. Ούτε δ καπιταλι
σμός ούτε δ σοσιαλισμός ούτε τδ sta
tus quo είναι θεοσύστατα, άλλά ή ί- 
σότης καί ή άγάπη παραγγέλλονται. 
Πάν δ,τι τις καταπιέζει άντιστρατεύε- 
ται στδ θεό.

***

Γιά  νά έπιστρέψουμε σέ θετικές Ι
δέες, καί γιά νά καταλήξουμε, ποιες 
είναι οί πρακτικές προτεραιότητες, 
ποιο θά ήταν ένα πρακτικό πρόγραμ
μα γιά τήν χριστιανική φροντίδα καί 
ύποχρέωσι τώρα; Έπιτρέψατέ μου 
νά κάνω τίς άκάλουθες ύποδείξεις:

’Απομακρύνατε τά ξερά ξύλα καί 
γίνετε πληροφορημένοι. ’Αναγνωρί
σατε δτι άφ’ ένδς μία πενιχρή θρη
σκεία μπορεί νά θρέψη αύτδ τδ πρό-
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Ή πλειονότησ τών τοξικομανών ύποπίπτει εις παντός είδους αδικήματα τοϋ 
Ποινικού νόμου. "Ολοι οχεοόν οί ναρκομανείς διαπράττουν παροδάαεις τής τρο
χαίας κινήαεως άπό τήν πιό άπλή έως τήν πιό σοβαρά. Οί τοξικομανείς είτε 
όδηγοϋν αυτοκίνητο, είτε οδηγούν δίκυκλο είναι έξ ίσου έπικίνδυνοι τροχαίου 
άτυχήματος, πολύ περισσότερο άπό τούς μεθυσμένους. Ή απώλεια τής συνειδή- 
σεως, ή ύπερβολική εύθυμία καί αύτή ή μείωσις τής όράσεως καθιστά τόν το
ξικομανή άνίκανο νά έλέγξη τήν συμπεριφορά του άπέναντι τών άλλων όδηγών

κοί πεξών.

βλήμα, άλλά άφ’ έτέρου δτι μία πρά
γματι χριστιανική μέθοδος πιθανώς 
έχει περισσότερα νά προσφέρη άπό 
δποιαδήποτε άλλη, θά  περιλαμβάνη 
καί θά ύπερβή τις καλλίτερες κοσμι
κές μεθόδους.

Σταματήστε νά στενοχωριέστε 
πρωταρχικά γιά τά ναρκωτικά καί 
αρπάξτε τήν στρεβλωμένη έξάρτησι 
έπίσης.

’Αναγνωρίσατε δτι τό άλκοόλ, δ 
καπνός καί ή τροφή μπορεί νά άπο- 
τελοΰν τόν άξονα τής έξαρτήσεως.

Συγκεντρώσατε πολύ περισσότερα 
στοιχεία γιά τις προηγούμενες αιτίες 
έξαρτήσεως στήν οικογένεια, στήν 
ευρύτερη δμάδα, στήν κοινωνία. ’Α
νακαλύψατε πώς συμβαίνουν τά συγ
κινησιακά άτυχήματα.

’Αναγνωρίσατε δτι πολύ άπότομες 
κοινωνικές άλλαγές μπορεί νά είναι 
τόσο βλαπτικές στήν άλλαγή, δσο καί 
ή άποτυχία καί άποβλέπετε νά βοη
θήσετε τήν κοινωνία πρός τήν κατεύ- 
θυνσι μή καταστρεπτικών γιά τήν 
άλλαγή μεθόδων.

Κατατοπίζετε γιά τήν χρήσι τών 
φαρμάκων καί τήν κατάχρησι τους. 
Υπάρχουν πολλά συστατικά. Τά 
παιδιά πρέπει νά ένθαρρύνωνται νά 
χρησιμοποιούν φάρμακα μόνον γιά 
θεραπεία, καί τότε σάν τό τελευταίο 
μέσον, καί σέ άκριβή σχέσι πρός τήν 
άαθένεια, πού πρέπει νά θεραπευθή. 
Αύτδ θά τό άπσδεχθούν μόνον Ιάν οί 
μεγάλοι άποτελοΟν τό παράδειγμά 
τους.

'Ιδρύσατε περισσότερα κέντρα θε
ραπείας γιά τοξικομανείς, μέ ύπηρε- 
σίες γιά μετά τήν θεραπεία.

Ένθαρρύνατε αύτούς πού σχεδιά
ζουν καί άξιοποιοΰν κτίρια νά συσχε
τίζουν τά οικονομικά τους κέρδη μέ 
τά κοινωνικά συμφέροντα. Ένθαρρύ
νατε κυβερνήσεις νά συντρέξουν σ’ 
αύτό. Άντιληφθήτε δτι τά έμφανή 
κοινωνικά κέρδη μπορούν νά ύπερκα- 
λυφθοΰν άπό τις άδηλες ζημίες τού 
κακού σχεδιασμού— άπώλεια ύγείας, 
άπώλεια εύτυχίας, άπώλεια κοινωνι
κής συνοχής. Μήν άποβλέπετε στήν 
καταπίεσι, άλλά στήν κατανόησι 
καί στη θεραπεία. ’Εάν ή κοινωνία 
είναι ή αιτία τού προβλήματος, ας 
γίνη σκοπός σας νά τήν άλλάξετε μέ 
κατανοητούς τρόπους.

Οί σκοποί αύτοί δλοι προέρχονται 
άπό τήν χριστιανική άρχή. ’Αποφα
σίσατε νά άρχίζετε πάντα καί νά τε
λειώνετε εκεί. Δέν ύπάρχει άνάγκη

νά ξαναδοκιμάζετε χριστιανικές άρ- 
χές —  είναι ήδη σαφείς μέσα στά 
Εύαγγέλια. 'Ο ίδιος δ ’Ιησούς έθε- 
ράπευε καί έδίδασκε' άλλά δέν έπρό- 
βαλλε τόν έαυτόν Του, δπως μερικές 
φορές ύποστηρίζομε, σάν τήν «άπάν- 
τηση στά προβλήματα» χωρίς νά δεί- 
χνη πώς αύτό θά μπορούσε νά πρα- 
γματοποιηθή.

Αύτό τούτο τό γεγονός δτι άπαι- 
τεϊται μία ώλοκληρωμένη υπηρεσία 
έχει τρομάξει καί άπομακρύνει άν- 
θρώπους, καί οί Χριστιανοί άνακάλυ- 
ψαν δτι μόνον τό κράτος μπορεί νά 
χρηματοδοτή μεγάλα ώλοκληρωμένα 
προγράμματα σήμερα. Υπάρχει συ
νεπώς σημαντική δυσκολία' πρέπει 
κανείς νά προτιμήση νά δργανώση 
καί διευθύνη μία περιωρισμένη υπη
ρεσία έξω άπό τόν χώρο τής πολιτεί
ας, ή νά συνεργάζεται μέ τό κράτος, 
καί νά άντιμετωπίζη τήν δυνατότητα 
τής γραφειοκρατικής βιαβρώσεως ή 
καταπιέσεως τών πνευματικών άπό- 
ψεων τής έργασίας. Ευτυχώς πολλοί 
δργανισμοί τοπικής αύτοδιοικήσεως 
είναι πρόθυμοι νά έργασθοΰν μέ δ- 
ποια Ικπαιδευμένη χριστιανική βοή
θεια μπορούν νά εΰρουν. "Οπου είναι 
άπρόθυμοι οί δργανισμοί, ή ή χρι
στιανική βοήθεια δέν είναι Ικπαιδευ- 
μένη, έκεί ύπάρχει τραγωδία.

Τό πρόβλημα αύτδ είναι μικρότε

ρο άπό τό πρόβλημα τού άτόμου πού 
έξαρτάται άπό τά ναρκωτικά. Αύτός 
έχει έξεγερθή έναντίον τών προτύ
πων καί φαίνεται άνίκανος νά δεχθή 
βοήθεια άκόμη κι’ άν γνωρίζη τήν 
άνάγκη του. ’Απαιτεί μιά άσυνήθη 
λογική σύλληψι τού νοΰ γιά νά άνα- 
γνωρίση κανείς δτι αύτός ένδέχεται 
νά είναι έτσι έπειδή είναι άκατάλλη- 
λα πληροφορημένος γιά τόν έαυτό 
του, τήν κοινωνία, τόν θεό. Δέν έχει 
συλλάβει τή σημασία τής άγάπης τού 
Χριστού γ ι ’ αύτόν. Είναι άναγκαΐο 
νά τού προσφέρουμε αύτήν τήν πλη
ροφορία κατά τέτοιους τρόπους πού 
αύτός νά μπορή νά καταλάβη καί νά 
δεχθή, μέ πράξεις καί μέ σοφά λόγια, 
καθ’ δν χρόνον θά ύπάρχη ή πεποίθη- 
σις δτι καμμία προσπάθεια Ιπιβολής 
τής άποδοχής δέν μπορεί νά είναι 
σωστή άφοΰ άρνείται τήν άληθινή 
του άνθρώπινη ούσία. Ή κακοποίη- 
σις τών άνθρώπων άπό τούς ίδιους 
δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν κα- 
κοποίησί τους άπό δήθεν βοηθούς.

Συνεπώς δέν ύπάρχει εύκολη ά- 
πάντησις, κανένα συνήθως έπιτυχη- 
μένο πρόγραμμα, καί τίποτε δέν κερ
δίζεται άπό τήν άποδοχή τών πρα
γμάτων δπως άκριβώς είναι.

* Dr. DUNCAN W. VERE 

Μετόφρ. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Ό  3 1 α Ι έ ρ α ς  μ ο ν  ό  < ά σ ! ν φ ύ λ α κ α ς »

Γράφει ό μαθητής ΑΗΜ. ΠΗΛΟΣ
«Χαίρετε κύριε Προϊστάμενε».

«Καλησπέρα, Κώστα. Βάλε τό σήμα 
ύπηρεσίος. Σέ έβαλα στήν τρίτη σκο
πιά».

Ό  άστυφύλακας έβαλε τά σήμα υπη
ρεσίας καί ύστερα όπό δέκα λεπτά βγή
κε στήν πόρτα τού Τμήματος μαΖί μέ 
τούς άλλους. Κοντοστάθηκε λίγο κάτω 
όπό τή φωτεινή πινοκίδα, έκανε τό 
σταυρό του καί ξεκίνησε.

Βροχή φοβερή έξω καί τσουχτερό 
κρύο. Πόσο διαφορετικό τό σημερινό τε
τράωρο. Ά πό αύριο, θάπαιρνε τή σύντα

ξή του.
Προχωρούσε μέ σταθερά βήματα καί 

θυμόταν. . . Ό  νούς του έτρεχε οτά πε
ρασμένα. . .

Θυμόταν τή φοίτησή του στή σχολή, 
τούς πρώτους φίλους στό Σώμα, τις 
ποινές καί τούς έπαίνους.

ΚΓ όλα κάτω άπό τήν έπιβλητική μου
σική τής βροχής.

Κοίταξε τό ρολόι. Δύο. Καί δέν περ
νά γρήγορα ή ώρα. Μέχρι τις έξη θά 
τριγύριζε στούς δρόμους κάτω άπ' τή 
βροχή.

'Αλήθεια είχαν περάσει τόσα χρόνια...
Τά μαλλιά του εϊχσν άρχίσει νά γκρι- 

Ζάρουν.
Στό πρόσωπό του ό χρόνος χάραξε 

μέ τή σμίλη του άνεξίτηλα σημάδια.
Τούς πόνους, τις πίκρες, τά προβλή

ματα τών άλλων, τις εύθύνες. Οικογε
νειακά δράματα, τραυματισμοί, έγκλή- 
ματα. Μικρές διοφορές τής κοθημερι- 
νής Ζωής.. .

«Τρέξε Κώστα στή διαδήλωση. Κυνή
γησε τόν κλέφτη. Χτύπα τόν κακοποιό. 
Βοήθα τόν πολίτη. Προστατέυσε τόν ά- 
δύνατο».

Κάθε μέρα καί ένα καινούργιο φορ
τίο.

Τό μοστίγιο τής Ζωής. Κι έσύ Κώ
στα, πρέπει μέ τά στήθια σου νά τά άν- 
τιμετωπίΖης όλα.

Κόντρα στό στοιχεία τής φύοεως.
Νά είδοποιήσης τόν απρόσεχτο πού 

ξέχασε ξεκλείδωτο τ' αμάξι του, τήν 
μάννα πού τραυματίστηκε τό παιδί της.

Νά φροντίσης για τήν κοινή ήσυχία. 
Για τήν ύγιεινή. Γιά τήν καθαριότητα. 
Γιά κάθε πρόβλημα τού συνανθρώπου 
σου.

Γύρω σιωπή. Ή  πόλις κοιμάται. Τά 
μάτια σου δέκα τέσσαρα.

Τό καθήκον.
Εσύ πιστός φρουρός τού σπιτιού, τής 

Ζωής, τής γαλήνης, τής χαράς, τής ή- 
συχίας τού πολίτη. Δίνε 'Αγάπη. Πρόσ
φορε προστασία.........................................

ΚΓ ό χρόνος κύλησε μέ τις θύμησες 
καί μαΖί ίσως κάποιο δάκρυ.

Γλυκοχάραξε.
Καλημέρησε τόν κατοστηματάρχη πού 

άνοίγει τό μσγαΖί του καί χαμογέλασέ 
του. "Ασχετο άν τά πόδια σου πρήστη
καν.

"Ασχετο άν είσαι μούσκεμα.
"Ασχετο άν είσαι πτώμα στήν κούρα

ση.
"Αφησε τό σήμα καί γύρισε.
"Αλλη μιά μέρα στό καθήκον. Καί τό 

μοστίγιο ουνεχίΖεται. Τής βιοπάλης οί 
πίκρες, σταγόνες - σταγόνες μέσα στήν 
καρδιά σου. Κράτα τό σταυρό. Μή πέ- 
σης. Χσμογέλασε. "Αντεξε.

Στά χέρια σου πολλές Ζωές.
Σπίτι σου θά ξυπνήση τό παιδί σου 

γιά τό σχολείο.
Τό δύστυχο, ήταν πριν λίγες μέρες 

άρρωστο.
Κρύωμα.
Δώσε κουράγιο στή μητέρα του πού 

ύποφέρει ............... ' .................................

Καί τώρα ήρθε ή μέρα νά πάρης σύν
ταξη.

Έσύ, μόνος σου δέν τό ήθελες γιά 
νά «ξεκουραοθής» όπως έλεγες; Καί 
τώρα κλαϊς; Γιατί;

Σκούπισε τά μάτια σου. ϊέρω.
Είναι τόσο γλυκό μαρτύριο. Τό σήμα 

τού πηλικίου σου μιλάει, έμπνέει, βοη- 
θεϊ, φωτίΖει.

ΚΓ έσύ πού σέ τόσους κινδύνους δέ 
λύγισες, έσύ πού τις σφαίρες, τά χτυ
πήματα, τούς κινδύνους δέν τά λογά- 
ριοΖες, τώρα έσπασες;

Μή μιλήσης. Κατάλαβα. Γλυκειά ή 
θυσία γιά τόν συνάνθρωπό σου.

Είναι τόσο ώραϊο νά είσαι Ά σ τ υ ·  
φ ύ λ α κ α ς Ι ! !
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ράπτώματα ούχί άνδρικά άλλα θηλυ
πρεπή». Νόμος τοΰ Σόλωνος άπηγό- 
ρευε τήν παιδεραστίαν, δχε μόνον με
τά έλευθέρων πολιτών, άλλα καί με
τά δούλων «μή ξηραλοιφεϊν μηδέ 
παιδεραστεϊν».

Είναι βέβαιον, δτι τόσον είς τάς 
’Αθήνας, δσον καί είς άλλας πόλεις 
τής, άρχαίας Ελλάδος ένεφανίζοντο 
κατά διαστήματα κρούσματα παιδε
ραστίας, χωρίς δμως ποτέ αί μεμονω- 
μέναι αδται περιπτώσεις νά προσδώ- 
σουν είς τδν άρχαΐον έλληνικόν κό
σμον τήν άηδεστάτην εικόνα, τήν ό
ποιαν πολλοί άνθέλληνες είς τούς 
νεωτέρους χρόνους έπεχείρησαν. ΙΙλήν 
τούτου, πρέπει νά τονισθή ιδιαιτέρως, 
δτι τό κατάπτυστον πάθος, είσήχθη 
είς τήν 'Ελλάδα έκ τής βαρβάρου ά- 
νατολής, άφού παρ’ 'Ομήρψ ούδέ ί 
χνος τούτου φαίνεται. Ούτε τι περί 
τούτου υπαινίσσεται ή είς τήν Ίλιά- 
δα άναφερομένη ύπό τοΰ Διός άρπα- 
γή τοΰ ώραιοτάτου οίνοχόου Γανυμή-

δους, «δς δή κάλλιστος γένειο θνη
τών ανθρώπων τόν καί άνηρείψαντο 
θεοί Δ ιί οίνοχεύειν κάλλεος οίο, !ν’ 
άθανάτοισι μετείη».

ΙΙΑΡΑΒΑΣΙΝ νόμου τής Αθηναϊ
κής Πολιτείας άπετέλει ή ύπό τών 
τέκνων παραμέλησις τής παροχής 
βοήθειας πρός τούς γονείς. Τά τέκνα 
«έχρεώστων τοΐς γονεΰσι, νοσοκομίαν 
καί γηροκομίαν». "Επρεπε νά είναι 
«στήριγμα οίκου, βακτηρία γονέων, 
γηροι,ρόφοι, νοσοκόμοι, ταφείς, βοη
θοί, σύμμαχοι». Οι παραμελοΰντες 
τάς πρός τούς γονείς υποχρεώσεις 
των έτιμωροΰντο μέ τήν ποινήν τής 
άτιμίας, δηλαδή μέ στέρησιν τών πο
λιτικών των δικαιωμάτων.

Σχετικώς γράφει δ Αισχίνης. 
«Έάν τις λέγη έν τψ δήμο), τόν πα
τέρα τύπτων ή τήν μητέρα ή μή τρέ
φω ν ή μή παρέχων οίκησιν, τούτον 
ούκ έά λέγει ν». Ούδεμίαν είχον τά 
τέκνα ύποχρέωσιν έναντι τών γονέων,

(Συνέχεια έκ τής σελ. «93 )

έάν οί τελευταίοι τά ήνάγκαζον είς 
έταιρισμόν. «Μή έπάναγκες είναι τφ 
παιδί ήβήσαντι τρέφειν τόν πατέρα, 
μηδέ οίκησιν παρέχειν, δς αν έμμι- 
σθωθή έταιρεΐν». Ή παραμέλησις 
τών γονέων έχαρακτηρίζετο ώς «κά- 
κωσις γονέων».

ΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ά-
πηγόρευε δ νόμος είς τούς ’Αθηναίους 
πολίτας. Ό  νόμος ούτος, δστις είχε 
τήν άρχήν του είς τόν Σόλωνα, άπέ- 
βλεπεν είς τήν προφύλαξιν τών πολι
τών άπό τών κακών έξεων, αί δποΐαι 
είχον είσαχθή έκ τής ’Ιωνίας καί γε- 
νικώτερον τής άνατολής. Πλέον συγ- 
κεκριμένως, δέν ήδύναντο οί έλεύθε- 
ροι ’Αθηναίοι νά άσκοΰν τό έπάγγελ- 
μα τοΰ μυροπώλου ή μυρεψοΰ.

(Συνεχίζεται)

1. Πλουτάρχου: Σόλων 21.
2. Άθήναιος: Δεπτνοαοφιαταί 1Γ' 559·

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ*
Είκοσι Μαΐου Χίλια έννιακόσια σαράντα ένα 
στά Χανιά μια βοή ξαφνικά 
ξέσχισε τά σπλάχνα τής ύπαρξης , 
χυμοΰσαν πολύχρωμα άρπαχτικά όρνεα 
στή γή άπ’ τόν δρίζοντα σκορπώντας Θάνατο, 
άντιλαλούσαν πέρα στά Λευκά δρη, στις έλιές 
στ’ άγρισκυπάρισσα, στό φαράγγι τής Σαμαριάς. 

Λ
Στό 'Ηράκλειο, στή Δίκτη, στό Ψηλορείτη 
άνδρες, γυναίκες παιδιά κάτω άπό σφαίρες 
δρμούσαν σάν άετοί στή μπόρα, 
προκαλώντας τόν θαυμασμό στόν έχθρό 
φθάναν στις άετοφωλιές μέ τό όραμα 
τής θυσίας, τής Νίκης, πού φώτιζε τις ψυχές.

** *
Στό Ρέθυμνο ζωντάνεψε τό παρελθόν, Μαραθώνες, 
Σαλαμίνα, Θερμοπύλες, Μεσολόγγι. . . , 
ή αιματοβαμμένη πορεία τής ιστορίας 
άκούγονται τά πύρινα λόγια τοΰ ήγουμένου Ψα-

(ρουδάκη.
Τ ί Άρκάδι θάναι άν δέν ξανακαή; 
δ ήρωϊσμός του κειμήλιο ιερό στις γενιές. . .

Λ
Στά κατάφυτα βουνά τής Βιάννου 
πολεμοΰσαν σάν ήμίθεοι, 
οί δβίδες ώργωναν τή γή —  μιά βαγνερική 
Σονάτα θανάτου —  κ’ αυτοί προχωροΰσαν 
γιά νά συντελεστή δ θρίαμβος. . .

Λ
‘ Δημοσιεύεται μέ τήν ευκαιρία τής Εθνικής Επετείου-

Σμήνη άπό μαΰρα πουλιά ρίχναν 
φωτιά, σίδερο στά Χανιά, στό- Ρέθυμνο, 
'Ηράκλειο, Καστέλι, Γαλατά, Σούδα, 
θερίζονταν τά κορμιά, έρείπια, καταστροφή.
Στήν ήμιθεϊκή τους άντίσταση έμεγαλούργησαν. . 

Λ
Τό Κουρταλιώτικο φαράγγι, τοΰ Βώτομου, τοΰ

(Ζαρώ,
τοΰ Γέργελη θρηνούσαν τόν έξαφανισμό τών σα-

(ράντα
χωριών γιά άντίποινα τής Βιάννου—  
τά κρεμασμένα κορμιά στά δένδρα, μέσ’ στούς κα-

(πνούς
πού τό αίμα τους θά καίει αγιοκέρι στό βωμό 
τής άνθρωπότητος.

** *
Μαύρο έρπετό δ έχθρός σέρνονταν στή γή σου
Μινώταυρος ρουφούσε τά νειάτα,
βογγούσαν άπ’ τ ’ άναφυλητά τοΰ χαμού τής υ-

(παρξης
οί θρυμματισμένοι βράχοι, οί ποτισμένοι 
άπό αίμα καί δάκρυ.

**
Τό μεγαλούργημα αυτό έφερε τ’ άντιφέγγισμα 
τής άνάστασης στό νησί τών γιγάντων 
πού ή Ελλάδα μετέφερε έκεΐ βωμούς θυσίας.
Ή πνοή τήί, λευτεριάς έστησε 
κίονες δαφνόφυλλα άπό άθανάτους.
7Ω! άέτωμα τής Ελλάδας, γή μεγάλων άνδρών.

ΝΑΝΑ ΚΟΝΤΟΤ
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ -°  ~
Τροχαία άτνχήματα μηνός 'Ιουλίου 19 7 4

Ό  ετήσιος δείκτης ατυχημάτων κα
θημερινής ένημερώσεως τήν 31.7.1974 
παρουσιάΖει τάς έξής ενδείξεις.

Ν ε κ ρ ο ί  82
Τ ρ ο υ μ α τ ί α ι  3.200

Δηλαδή άπό 1.1.1974 καί εις χρονι
κόν διάστημα μόλις έπτά μηνών ένε- 
πλάκησαν εις τήν δοκιμασίαν του τρο
χαίου άτυχήματος μόνον εις τήν περιο
χήν τής εύθύνης τής Τροχαίας Αθη
νών τόσοι πολλοί συνάνθρωποί μας. 
469 άνθρωποι κατά μήνα ύφίστανται τάς 
συνέπειας τής συγχρόνου μάστιγος τοϋ 
αυτοκινήτου τό όποιον όοημέραι άπο- 
βαίνει ό φοβερός δυνάστης τοϋ πολιτι
σμένου άνθρώπου εις παγκόσμιον κλίμα
κα.

Παρ' ήμϊν όμως τό ποσοστόν τών 
τροχαίων άτυχημάτων είναι λίαν υψη
λόν καί εις άπαράδεκτον βαθμόν. Κατά 
κοινήν διοπίστωσιν οφείλεται εις τήν 
έλλειψιν κυκλοφοριακής συνειδήσεως. 
Οί "Ελληνες όδηγοί εις άπαράδεκτον 
μεγάλον άριθμόν καταστρατηγούν τούς

κανόνας τοϋ Κ.Ο.Κ. Διαπράττουν ήθε- 
λημένως έπικινδύνους παραβάσεις, αί 
όποϊαι οδηγούν εύθέως εις τό τροχαίον 
άτύχημα (θάνατος - τραυματισμός).

Άναφέρομεν μετά θλίψεως άτι κατά 
τάς ήμέρας τής έπιστρατεύσεως, δτε ή 
δύναμις τής Τροχαίας ήτο σοβαρώς ά- 
πησχολημένη, ικανοί όδηγοί έπέδειξαν 
ψυχρόν περιφρόνησιν πρός τούς κανό
νας κυκλοφορίας. Όσον καί έάν φαίνε
ται παράδοξον, έν τούτοις είναι άλήθεια 
τό γεγονός ότι κατελήφθησαν όδηγοί κι
νούμενοι άκόμη καί άντιθέτως εις μο
νοδρόμους. Σχόλια περιττεύουν.

Έπανερχόμεθα όμως εις τήν δράσιν 
τών τροχών κοτά τόν μήνα 'Ιούλιον 19. 
7.74.

Σύνολον τροχαίων άτυχημάτων: 440

Π α θ ό ν τ ε ς

Ν ε κ ρ ο 1 12
Β α ρ έ ω ς 66
Έ λ α φ ρ ώ ς 453

ΣΥΝΟΛΩΝ 551

1. ΜΠΑΡΑΚΗ Βασιλική τοϋ Σωτηρί
ου, έτών 44, πεΖή.

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων)νος τοϋ 
Ίωάννου, έτών 80, πεΖός.

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Φώτιος τοϋ Βασιλεί
ου, έτών 84, πεΖός.

4. ΜΗΤΣΑΚΗ Μαρούλα τοϋ Άριστεί- 
δου, έτών 67, πεΖή.

5. ΚΑΠΙΡΗ Μαρία, έτών 88, πεΖή.
6..Κ ΙΟ ΥΣΗ Σ Δημήτριος τοϋ Ίω άν

νου, έτών 82, πεΖός.
7. ΜΟΝΑΧΟΣ 'Εμμανουήλ, (άγνώ- 

στου ήλικίας), οδηγός.
8. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης τοϋ 

Δημητρίου, έτών 79, έπιβάτης.
9. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 

τοϋ Γεωργίου, έτών 49, όδηγός
10. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία τοϋ 

Νικολάου, έτών 53, έπιβάτις.
11. ΘΕΟΔΩΡΑΣ Εύάγγελος τού Χρή

στου, έτών 28, έπιβάτης.
12. ΠΡΟΒΑΤΑ 'Αναστασία τοϋ Σπυ

ρίδωνος, έτών 27, πεΖή.

Καί πάλιν μεταξύ τών θυμάτων ύ- 
πάρχουν πολλοί ήλικιωμένοι καί μάλιστα 
μέχρι καί αύτής τής ήλικίας τών 88 έ
τών! Ενώ φυσιολογικώς θά έπρεπε τό 
τέλος τοϋ παρόντος βίου των νά έ~έλ3η 
έκ γήρατος, παρεμβάλλεται τό βίαιον 
αίτιον θανάτου, τό τροχαίον ατύχημα

” Ας έλπίσωμεν, τέλος πάντων, ότι κά
ποτε θά δαμασθή άπό τόν άνθρωπον ό 
σύγχρονος δράκος, τά αύτοχινητικά 
δυστυχήματα!

ΑΘΑΝ. I. ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΗΣ 
Ύπαστυνόμος Α '

Αυτός ό πεζός έξ άπρασεξίας του βρήκε τραγικό θάνατο κάτω άπό τούς τροχούς φορτηγού αυτοκινήτου. Μέ φρί
κη παρακολουθούν οί παρατυχάντες τό πολτοποιημένο κεφάλι του. Τό δυστύχημα Ιγινε τήν 8.6.1974.
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28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
Για την δόξα
Του ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ

28 τοΰ Όκτώβρη 1940.

'  Ρ Ε ΙΣ  ή ώρα, μετά τά μεσάνυ
χτα, βγαίνει τό φάντασμα στο 

σπιτάκι τής Κηφισιάς (δπου κατοι
κεί δ Πρωθυπουργός ’Ιωάννης Μετα- 
ξάς). "Εχει γλιστρήσει στό μικρό 
κήπο μέ τήν πανιασμένη μορφή ένός 
κόντε. Χτυπάει τήν πόρτα μέ τή βια
σύνη πελάτη στό σπίτι γιατρού. Τοΰ 
άνοίγουν. Ό  υπεύθυνος άρχοντας τή ; 
χώρας βρίσκεται μέ τις πυτζάμες.

— ’Εσείς είσαστε, έςοχώτατε; Τ ί 
σάς φέρνει έδώ τέτοια ώρα;

Δέν είχε προλάβει καλά - καλά νά '

ξυπνήσει άκόμα. Τόν ξυπνάει τό χαρ
τί, πού τοΰ περνάει στό χέρι, χωρίς 
νά βγάζει άπό τό στόμα του παρά 
μονάχα μασημένα λόγια: —  Λυπά
μαι. . .  λυπάμαι πάρα πολύ .. .  άλ- 
λά βλέπετε. . .

Τά μάτια τοΰ πρωθυπουργοΰ δια
βάζουν, τρώνε τις λέξεις μέ ρυθμό 
καλπασμοΰ: Γυρεύουν τά έδάφη μας 
γιά βάσεις πολεμικές. Ούτε ποιά ση
μεία, ούτε μέ ποιους όρους.. .  Ζητά
νε τήν Ελλάδα, τή γή της, τήν έ- 
λευθερία, τήν τιμή της, ειδεμή θά τήν 
πάρουν μέ τό σπαθί τους. Καί δέν 
έχει συζήτηση. "Ενα ναι ή ένα όχι:

— Λυπάμαι. . .  Λυπάμαι πολύ —  
τραυλίζει τό φάντασμα —  άλλά βλέ
πετε . . .

Καμμιά προθεσμία (γιά νά προ- 
φτάσουμε νά πάρουμε κανένα μέτρο) 
έπρεπε νά δοθή άπόκρισι τήν ίδια 
στιγμή. Τότε τό φάντασμα είδε κα
τάπληκτο, αύτόν τόν κοντόσωμο γέ
ρο, μέ τά σταχτιά μάτια, πού είχε 
άντίκρυ του, νά μεγαλώνει, νά ψη
λώνει, νά πλαταίνει, νά γκρεμίζει 
τή στέγη τοΰ μικρού σπιτιού τής Κη
φισιάς, νά γιγαντώνεται, ν’ άγγίζει 
μέ τό μέτωπό του τ’ άστρα νά γίνε
ται τεράστιο «τοτέμ» τής φυλής του. 
Κ ι’ άπό τό στόμα του έβγαλε δυό 
συλλαβές πού άντιλάλησαν στά πέρα- 
τα τοΰ κόσμου:

- Ο χ ι !
Καί τό φάντασμα πού είχε γλι

στρήσει στό καμαράκι τής Κηφισιάς 
νά σκορπίσει τόν τρόμο, νά παγώσει 
καρδιές, νά λυγίσει θελήσεις, έφυγε, 
χάθηκε, πανικόβλητο, ντροπιασμένο. 
Μέ τήν άπόκοσμη φωνή πού άντιλά- 
λησε αύτό τό «’Ό χι» μιλούσαν τριάν
τα αιώνες δοξασμένη ιστορία, ένενήν- 
τα γενιές ήρώων. Τ ί κι’ άν είχε ή 
Εύρώπη δλάκερη γονατίσει καί είχε 
προτείνει τόν σβέρκο της στόν πιό ά- 
τιμωτικό ζυγό: Τ ί κ ι’ άν ή Βρεττα- 
νία, ή πιό κραταιή αυτοκρατορία τοΰ 
κόσμου, είχε άπομείνει ατό έλεος έκα- 
τό άεροπλάνων; Τ ί κ ι’ άν στόν κατα-

Παιδιά μου, δ πόλεμος γιά 
(σάς

περνάει θριαμβευτής- 
τίδν άδικων δ πόλεμος 
δέν είν’ έκδικητής- 
είναι δ θυμός τής άνοιξης
καί τής δημιουργίας.

*

Ή ‘Ελλάδα είναι άβασίλευ-
(τη,

μέ δάφνες καί μέ κρίνα
τής νίκης, Παντοδύναμος
τήν έπλασε τεχνίτης.

**·
Ή δόξα τό καμάρι της· 
ή άλήθεια είναι δική της· 
Κι’ άν είναι καί στόν πόλε- 

(μο
μέσα, ή ζωή θυσία, 
δ τάφος είναι πέρασμα 
πρός τήν ’Αθανασία.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
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σκάτεινον δρίζοντα δέν τρεμόφεγγε 
ούτε τδ πιδ Αχνό φως Ιλπίοας; Τ ί
ποτα δέν άνέκοψε τήν θεία δρμή των 
Ελλήνων.

Στ’ δλόμαυρο στερέωμα τής παγ
κόσμιας Απόγνωσης ύψωσαν, μ’ Ατρο- 
το χέρι τόν καταπληπτικδ πύραυλο 
τής ήρωϊκής του Απόφασης γιά νά 
δώσουν στους Αποκαρδιωμένους λαούς 
χαρμόσυνο μήνυμα, πεντΑσταγμα πί
στης ΑκατΑλυτης στην παντοδυναμία 
τής ’Ιδ έα ς .. .  «Στ’ δνομα τών Μαρα- 
θώνων καί τών Σαλαμίνων ή Ε λ λ η 
νική φυλή σας παραγγέλνει να ελ
πίζετε: «Ή νίκη είναι δική μας»!

'Όλα τα είχε σοφά μελετήσει δ 
στρατηγός Πράσκα, δπως φαίνεται 
κι Από τδ βιβλίο του. Τδ θέατρο τοΰ 
Πολέμου, τις θέσεις, τις Αποστάσεις, 
τις δυνάμεις, τις ώρες, τά δευτερόλε
πτα. Τούχε λείψει μονάχα, σ’ αότή 
τή λεπτομερέστατη μελέτη, ένα φυλ
λαράκι μια σελιδούδα τοΰ Ηροδότου 
για τή μάχη τοΰ Μαραθώνα: Ούτε 
τδ είχε βάλει ποτέ στδ νοΰ του, πώς 
αύτή ή τόσο μακρινή ιστορία της 
μποροΰσε νά ξαναγίνει ζωή: "Ολα τά 
είχε λογαριάσει έξω Από τήν υψηλή 
φύση τών Ελλήνων πού φανερώνε
ται στούς μεγάλους κινδύνους, δπως 
μας λέει δ ποιητής.

'Όσοι Ακολουθήσαμε, τις θείες μέ
ρες τοΰ σαράντα, τδν Αθάνατο φαν
τάρο, νά δρασκελίζει σάν τδ Δράκο

τοΰ παραμυθιού, τις χιονισμένες βου
νοκορφές τής Πίνδου, τής Μόρσβας, 
τής Τρεμπεσίνας, τής Κάμιας, τή 
ζήσαμε σ’ δλο τδν υπέροχο παλμό 
της, αυτή τήν υψηλή φύση. ’Ακού
σαμε τδ στρατιωτάκι πού κατέβαινε 
τυφλωμένο Απδ θραύσματα Ατομικοΰ 
δλμου, Απδ τή γραμμή τής φωτιάς 
νά λέει σ’ αύτδν πού τδν παρηγορού
σε, δτι δ γιατρός θά τοΰ ξανάδινε 
γλήγορα τδ φως του:

Αέν μέ νοιάζει νά μήν ξαναδώ πο- 
τές πιά. . .  Μέ φτάνει πού τούς είδα 
νά φεύγουν. Καί δέν θέλω νά μιλήσω 
γιά πράξεις αυτοθυσίας, πού ήταν Α
τέλειωτες καί πού παρατηρήθηκαν 
καί σ’ Αλλους λαούς. Αύτδ πού ξεχώ
ριζε τδ δικό μας Αγώνα, έκανε κάθε 
στιγμή αισθητή καί παρουσίαζε τήν 
υψηλή σύση τών πολεμιστών μας, ή
ταν —  Ακόμη καί στούς πιδ απλοϊ
κούς — ή βαθύτατη συναίσθηση τοΰ 
άνωτέρου σκοποΰ. Ποτέ λαός δέν έ- 
φανέρωσε τέτοιαν δμαδική καί Από
λυτη συνείδηση ιστορικής Αποστολής.

’Ήξεραν δλοι, ως τδν τελευταίο 
φαντάρο, πώς βοήθεια δέν προσμένου
με Απδ πουθενά. "Οτι ή Πολωνία, 
Δανία, Νορβηγία, 'Ολλανδία, Βέλγιο, 
Λουξεμβούργο, Γαλλία ήτανε κάτω 
Απδ τή Χιτλερική μπότα' δτι ή ’Αγ
γλία πρόσμενε εισβολή' δτι οί Ιταλοί 
στην ’Αφρική φοβέριζαν τούς Βρετ- 
τανούς' δτι είχαν καταλάβει τή Σομα

λία καί δτι τούς χτυπούσαν στά σύ
νορα τής Άβυσσηνίας καί τοΰ Σου
δάν' δτι στήν Αίγυπτο είχανε περά
σει μέσα έκατδ χιλιόμετρα κ ι’ είχανε 
διώξει τούς Ά γγλους Απδ τδ Σίντι 
Έ λ  Μπαράνι πρδς τή Μάρσα Μα- 
τρούχ..

Κ Γ δ τελευταίος φαντάρος ήξερε,- 
δτι δεκάξη μέρες, πριν πιάσουμε 
ντουφέκι μέ τούς ’Ιταλούς, δ πρόε
δρος Ροΰσβελτ είχε δηλώσει, δτι «ή 
’Αμερική δέ ΘΑστελνε ουτ’ ένα στρα
τιώτη στήν Ευρώπη» καί δτι ή Ρω
σία, κρυφή σύμμαχος τού Χίτλερ, έ
δινε «τά θερμότατα συγχαρητήριά 
της» στδ Γερμανό πρεσβευτή στή Μό
σχα κόμη φδν Σούλεμπουργκ «γιά τις 
λαμπρές έπιτυχίες τών Γερμανικών 
δυνάμεων».

’Ήξεραν δλοι Ακόμα, δτι τά Βαλ
κάνια, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, 
Βουλγαρία, είχαν προσανατολιστεί 
στδν ’Άξονα. Μέ ένα λόγο ήξε
ραν δτι πολεμάμε δλσμόναχοι. Κ ι’ αυ
τό, Αντί νά τούς δειλιάζει, τούς γέ
μιζε περηφάνεια.

Μιά νύχτα στδ Ά λή  - Μποστιβάνι, 
μιά χιονισμένη πλαγιά τοΰ 1220, 
μπροστά στήν Κλεισούρα, ρώτησα 
έναν Αγράμματο φαντάρο:

— Γιατί πολεμάμε;
— Γιά τή δόξα— μοΰ άποκρίθηκε 

περήφανα— γιά π α ρ ά δ ε ι γ μ α  
στδν κόσμο».

«"Ελληνες εδγε. Πολεμή
σατε άοπλοι έναντίον του 
έχβροδ έξωπλιαμένοο &ς τά 
δόντια καί νικήσατε! Μικροί 
έναντίον Μεγάλων καί έπι- 
βληθήκατε! Λέν ήταν δυνα
τόν νά γίνη κι’ άλλοιώς, 
γιατί εϊσατε "Ελληνες. Κερ
δίσαμε, χάρι σέ σάς, καιρό, 
γιά νά άμονθοδμε.

(Ραδ. Σταθμός Μόσχας)

«Ή Ελλάδα άποτελεί γιά 
δλο τόν κόσμο παράδειγμα 
γενναιότητος»!

(Τουρκική Έφημ. «Βακήτ»)

«Οφείλω νά άναγνωρίσω, 
δτι οι "Ελληνες έπολέμηααν 
μέ έξαιρετική γενναιότη
τα. . . » .

('Αδόλιρος Χίτλερ)
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ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΛΑ 
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Α Ι Σ Χ Ο Σ  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Έξω άπό τις αγροικίες, πού είχαν 
μεταβληθή σέ θαλάμους αερίων, Ο
λοι ήσαν ύποχρεωμένοι νά γδυθούν. 
Στην πόρτα ήταν κρεμασμένη μιά 
έπιγραφή με τις λέξεις «Αίθουσα 
άπολυμάνσεως» καί τά θύματα πί
στευαν δτι έπρόκειτο γιά διαδικα
σία καθαριότητος. Οί κρατούμενοι 
όδηγοϋντο στους θαλάμους κατά ό- 
μάδες, περίπου 250 άτόμων τήν 
φορά. Έκλειναν πίσω τους τις πό
ρτες πού είχαν μιά έπένδυσι κασσι
τέρου καί άπό τά άνοίγματα τής 
οροφής διοχετευόταν τό φονικό ά- 
έριον. 'Ο άπαιτούμενος χρόνος γιά 
τον φόνο δλης τής «φουρνιάς» έ- 
ποίκιλλε άνάλογα μέ τις άτμοσφαι- 

ρικές συνθήκες.

U  ΙΣΤΟ ΡΙΑ thq άνακαλύψεως τών 
* *  γερμανικών στρατοπέδων συγκεν- 

τρώσεως άρχίΣει τόν Φεβρουάριο τού 
1945. Μιά μικρή θωρακισμένη φάλαγΕ 
τής στρατιάς τοϋ Κόνιεφ ένέσκηψε τό 
πρωί τής 4ης Φεβρουάριου, 300 περίπου 
χιλιόμετρα νοτίως τής Βαρσοβίας, στήν 
πολωνική πολίχνη Όσβιεσίμ (τό Αου- 
σβιτς, όπως τήν είχαν μετονομάσει οί 
Γερμανοί). 'Εκεί είχαν έγκατασταθή 
πολλά πολεμικά έργοστάσια τών έταιρι- 
ών Κρούπ καί Σήμενς. 'Επίσης, όπως 
ήταν ήδη γνωστό, είχε όργανωθή ένα 
«στρατόπεδο έργασίας» γιά κρατουμέ
νους καί αιχμαλώτους πολέμου. Τό 
στρατόπεδο όμως πού βρήκαν οί Ρώ
σοι ήταν πραγματικό «στρατόπεδο δού
λων». Άνεκάλυψαν όμως κάτι άκόμη 
πιό φρικτό. Λίγα χιλιόμετρα έΕω άπό 
τήν πολίχνη, μέσα ατά έλη, συνάντησαν 
τό πρώτο «στρατόπεδο έΕοντώσεως, ορ
γανωμένο άπό τούς ναΣί γιά τήν έΕόν- 
τωσι τών έργατών τοϋ "Αουοβιτς πού 
έχαναν τις δυνάμεις τους άπό τήν ύ- 
περκόπωσι καί τήν έλλειψι τροφής.

Έπρόκειτο γιά τό «στρατόπεδο τοϋ 
θανάτου» τοϋ Μπιρκενάου, μέ τούς πέν
τε θαλάμους άερίων πού λειτουργούσαν 
μέ «Κυκλώνα Β» καί τά τριάντα κρε
ματόρια μέ τις 120 ύποδοχές, πού είχαν 
τήν ικανότητα, όλα μαΣί, νά έΕαλείφουν
25.000 άνθρώπινες ύπάρΕεις ήμερησίως. 
Αργότερα άνεκαλύφθη ότι στό Άουσ- 

βιτς - Μπιρκενάου είχαν έΕοντωθή πε
ρίπου 1.300.000 άνυπεράσπιστα άτομα. 
"Οταν ή εϊδησις τής φρικιαστικής αύτής

άνοκαλύψεως εφθασε στήν Δυτική Ευ
ρώπη τόν επόμενο μήνα, άρχικά οί άν
θρωποι άρνήθηκαν νά τήν θεωρήσουν 
άκριβή. Δυστυχώς όμως όλα έπιβεβαιώ- 
θηκαν άργότερα, μετά τήν άνακάλυψι, 
άπό τά συμμαχικά στρατεύματα, τών ά- 
ναλόγων καί έΕ ίσου φρικιαστικών στρα
τοπέδων τοϋ Νταχόου, κοντά στό Μό
ναχο, τοϋ Ράβενσμπυρκ, στό Μεκλεμ- 
βοϋργο (αποκλειστικά γιά γυναίκες), 
τοϋ ΜαουτχάουΣεν, κοντά στήν αύστρια- 
«ή πόλι Λίντς, καί τοϋ Μπούχενβαλντ, 
κοντά στήν Βαϊμάρη, τήν όποια ή Εύ- 
ρώπη θυμόταν ώς σύμβολο τής φωτισμέ
νης καί δημοκρατικής Γερμανίας.

Αρχικά ένομίΣετο ότι τά γερμανικά 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως ιδρύθηκαν 
στήν διάρκεια τοϋ πολέμου. Αντίθετα. 
ύπήρΕαν μιά άμεση συνέπεια τής άνό- 
δου στήν έΕουσία τοϋ ναΣισμοϋ τό 1933. 
«Τά πρώτα στρατόπεδα συγκεντρώσε
ως», γράφει ό "Αγγλος ιστορικός Ούίλ- 
λιαμ Σίρερ, «φύτρωσαν σάν μανιτάρια 
τόν πρώτο χρόνο τής διαακυβερνήαεως 
τοϋ Χίτλερ. Στά τέλη τοϋ 1933 ύπήρ- 
χαν σαράντα, σχεδόν όλα ιδρυμένα άπό 
τά "Ες "Ά (τά πρώτα σώματα πολιτο
φυλάκων τών ναΣί, πού άργότερα ένσω- 
ματώθησαν οτά "Ες "Ες). Εκεί τά θύ
ματα έδέροντο άνηλεώς καί κατόπιν έ- 
πεστρέφοντο στούς συγγενείς ή στούς 
φίλους των άντί καταβολής ένός ποσού, 
πού ήταν άνάλογο μέ τις δυνατότητες 
τους. Ώ ς έπί τό πλείστον άποτελοϋσαν 
μιά χονδροειδή μορφή έκθιασμοϋ. Μερι
κές φορές οί κρατούμενοι έδολοφονούν-

γο , σχεδόν πάντοτε άπό άπλό οαδισμό 
ή βαναυσότητα. Στήν δίκη τής Νυρεμ
βέργης άπεκαλύφθησαν τέσοερες τέτοιες 
περιπτώσεις πού συνέβησαν τήν άνοιΕι 
τοϋ 1933 στό στρατόπεδο συγκεντρώσε
ως τοϋ Νταχάου. Στήν κάθε μιά άπ' αύ- 
τές, ένας κρατούμενος είχε δολοφονη- 
θή έν ψυχρώ: ό ένας άπό τό Εύλο, ό 
άλλος στραγγαλισμένος. . .».

"Οπως βλέπει κανείς, ήδη άπό τις 
άρχές τής δικτατορίας τοϋ Χίτλερ εί
χαν τεθή οί βάσεις γιά τις έπακόλου- 
θες μαΣικές δολοφονίες καί γιά τήν χρη- 
σιμοποίησι τών στρατοπέδων ώς τόπων 
φυσικής έΕοντώσεως σέ μεγάλη κλίμα
κα. Τόν χειμώνα τοϋ 1936 - 1937 πολ
λά στρατόπεδα έκλεισαν καί οί κρατού
μενοι μεταφέρθηκαν στά πρότυπα τοι- 
αύτα τοϋ Νταχάου, τού Μπούχενβαλντ 
καί τού ΣαχσενχάουΣεν, κοντά στό Βε
ρολίνο. Μέ τόν πόλεμο, ό τρόμος άρ
χισε νά προγραμματίΣεται καί οί δολο
φονίες μετεβλήθησαν σέ γενοκτονίες 
έναντίον τών Εβραίων, τών Ρώσων, 
τών Πολωνών, τών Τσιγγάνων καί τών 
άγωνιοτών τής άντιστάσεως όλης τής 
κατεχομένης Εύρώπης. Τό στρατόπεδο 
τού "Αουοβιτς «έγκαινιάσθηκε» στις 
14 "Ιουνίου 1940 καί οί μέθοδοι πού 
έχρησιμοποίηοε ή συμμορία τών δολο
φόνων πού ό Χίμμλεο είχε έγκαταστή- 
σει έκεϊ διεδόθησαν σύντομα σέ όλα τά 
άλλα στρατόπεδα. Κάθε στρατόπεδο 
διέθετε ένα άπόσπασμα άπό 1.000 - 1. 
500 "Ες "Ες καί έπί πλέον υιά αύτόνο- 
μη ομάδα άπό 120 όνδρες πού φρόν-
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Eig τό στρατόπεδο τού Μπιρκενάου λειτουργούσαν μέ 
«Κυκλώνα Β» τριάντα κρεματόρια μέ 120 ύποδοχές πού 
μπορούσαν νά εξαφανίσουν 25.000 άτομα τήν ήμέρα.

Αριστερά: Ό  γιατρός Σίγκμ,ουντ Ράσερ έχτελεΐ ένα από τά πειράματα «χαταδιώξεως» σέ ανθρώπινο πειρα
ματόζωο (Νταχάου (1942). Δεξιά: Μία αύλή στό στρατόπεδο 'Αουσβιτς.

τιΖαν t ic  «υπηρεσίες» του στρατοπέδου. 
Αυτές οί ειδικές μονάδες είχαν έκπαι- 
δευθή ατά διάφορα συστήματα δολοφο
νίας σέ τέσσερες «σχολές»: στό Χάρτ- 
χαϊμ ("Ανω Αυστρία), στό Χανταμάρ 
(κοντά στό Λίμπουργκ), στό Γκράφεν- 
μπεργκ καί στό Σόνεμπεργκ. Στις σχο- 
λές αύτές έΕετελοϋντο πραγματικά καί 
κανονικό «τέστ» έπόνω σέ φυλακισμέ
νους, διαλεγμένους γιά ν' άποδείΕουν 
«πώς καί σέ πόσο χρόνο μπορεί ένας 
άνθρωπος νά πεθάνη».

Πριν προχωρήσουμε, θά έΕετάσωμε 
πόσοι ήσαν αύτοί οί τόποι τής έντρο- 
πής καί του θανάτου. Δέν είναι εύκολη 
ή άπάντησις σέ ένα τέτοιο έρώτημα. 
Σύμφωνα μέ τόν Σίρερ, υπήρχαν «πε
ρίπου τριάντα», άλλά ό υπολογισμός 
αύτός άφορά προφανώς μόνο τά κυριώ- 
τερα καί όχι τά δευτερεύοντα στρατό
πεδα, ούτε έκεϊνα πού λειτουργούσαν 
μόνο γιά σύντομα χρονικά διαστήματα, 
καθώς καί τό δίκτυο τών έπονομαΕσμέ- 
νων «δορυφόρων στρατοπέδων», πού ορ
γάνωναν τά μεγαλύτερα στρατόπεδα, 
πολλές φορές, γιά ν' άπακεντρώσουν 
τις υπηρεσίες έΕοντώσεως. Είναι βέ
βαιο ότι τήν στιγμή πού κηρύχθηκε ό 
πόλεμος ύπήρχαν στήν Γερμανία έΕη 
στρατόπεδα μέ 20.000 περίπου πολιτι
κούς κρατουμένους. Ακολούθως δημι- 
ουργήθηκαν τό "Αουσβιτς, τό Φλόσενμ- 
πουργκ, τό ΜαουτχάουΕεν, τό Νατσβάι- 
λερ, τό Νώιενγκσμε. Κατόπιν ή Τρεμ- 
πλίνκα, τό ΜπέλΕεφ, τό Σομπιμπόρ καί 
«•ό Τσέλμο στήν Πολωνία. Επειτα άπό

αύτά, τό Μαϊντανέκ καί τό Όράνιενμ- 
πουργκ. Καί έν συνεχεία τό Ρίγκα Κάι- 
Εερβαλντ, ή Βίλνα, τό Μίνσκ, τό Κάου- 
νας καί τό Λιούμπλιν. Τά τελευταία ή
σαν διαφορετικά άπό τά άλλα, γράφει 
ό Σίρερ, γιατί σ' αύτά «οί φόνοι έγίνον- 
το μέ πυροβολισμούς καί όχι σέ θαλά
μους άερίων». Ό  πιθανώτερος άριθμός 
γιά τό σύνολο αύτών τών «ιδρυμάτων», 
μεγάλων, μικρών καί μέσων, καθώς καί 
τών «δορυφόρων στρατοπέδων», είναι 
τουλάχιστον 200.

Πόσοι άνθρωποι έθανατώθησαν σ' αύ
τά; Καί αύτή ή έρώτησις έχει μιά ομό
φωνη άπάντησι. Σύμφωνα μέ τόν Γερ
μανό ιστορικό Εύγένιο Κόγκον, συγ
γραφέα τού έργου «Τό κράτος τών "Ες 
Ές καί τό σύστημα τών γερμανικών 

στρατοπέδων ουγκεντρώσεως», οί κρα
τούμενοι ύπήρΕαν συνολικά 7.820.000. 
καί οί νεκροί 7.125.000.

Οί άρχές τών στρατοπέδων τηρούσαν 
ένα «Βιβλίο τών Νεκρών», στό όποιο 
κατέγραφαν τούς έπίσημους άριθμούς 
τών φόνων τους. Πολλά όμως άπό αύ
τά τά βιβλία κατεστράφησαν πριν άπό 
τήν αφιΕι τών συμμαχικών στρατευμά
των ή δέν περιείχαν πλήρη στοιχεία. 
Σύμφωνα μέ τούς συντηρητικώτερους 
ύπολογισμούς, στήν διάρκεια τού πολέ
μου οί Γερμανοί προκάλεσαν τόν θάνα
το 12.000.000 άνδρών, γυναικών καί 
παιδιών στά κατεχόμενα άπ' αύτούς έ- 
δάφη. Σύμφωνα μέ τόν Λόρδο Ράσαελ 
οχτώ εκατομμύρια άπ' αύτούς πέθαναν 
στά στρατόπεδα ουγκεντρώσεως. Τόν

ίδιο άριθμό άνέφερε καί ό σέρ Χάρ- 
τλεϋ Σώουκρος, Βρεττανός άρχιδικα- 
στής στήν Δίκη τής Νυρεμβέργης. Σύμ
φωνα μέ μιά σοβιετική έρευνα, τά θύ
ματα τών στρατοπέδων άνέρχονται άν- 
τιθέτως σέ έΕη έκατομμύρια. Μόνο οί 
Ρώσοι αιχμάλωτοι ήσαν 224.000 τόν 
Αύγουστο τού 1943, 540.000 ένα χρό
νο άργότερα καί 714.500 τόν Ιανουά
ριο τού 1945. Σύμφωνα μέ ένα γερμανι
κό ύπολογισμό, μόνο στό Αουσβιτς καί 
στό Μπιρκενάου πέθαναν τρία έκατομμύ
ρια ότομα. Ή έΕόντωσις ύπήρΕε σκληρή 
καί άπάνθρωπη. Ποτέ άλλοτε στον κόσμο 
δέν είχε ρεύσει παρόμοιος ποταμός αί
ματος, ούτε κάν τήν έποχή τών βαρ
βάρων ήγεμονιών τής Ανατολής.

Οί ύπεύθυνοι γι' αύτό τό γιγάντιο μα- 
Εικό έγκλημα μπορούν νά διαιρεθούν σέ 
τρεις ομάδες. Πρώτοι είναι οί άνώτα- 
τοι ήγέτες τής ναΕιστικής Γερμανίας: 
Χίτλερ, Γκάϊρινγκ, Γκαϊμπελς, Χίμμλερ, 
Χάιντριχ, Σέυς "Ινκβαρτ. Κατόπιν άκο- 
λουθεί μιά ομάδα άπό 500 ώς 1.000 
«στοιχεία». Πρόκειται γιά τους άνώτε- 
pouc καί κατώτερους έκτελεστάς». 'Α 
νάμεσα τους συγκαταλέγονται ό «ύπουρ- 
γός τού θανάτου» Άδόλφος "Αιχμαν, ό 
Ροΰντολφ Χαίς, διοικητής τού Ά ου- 
σβιτς, καί οί είκοσι πέντε διοικηταί τών 
ταγμάτων έΕοντώσεως. 'Ανάμεσα σ' αύ
τούς ήσαν καί στρατηγοί τών "Ες "Ες, 
πού χαρακτηρίσθηκαν «άνθρώπινα κτή
νη» καί δικάσθηκαν στήν Νυρεμβέργη: 
ό Τέοντορ Ά ικε, διοικητής τού Νταχά
ου, ό Βάρνερ Μπέστ, ό Ρίχαρντ Γκλύκς,
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χρόνον της ψυχωτικής φάσεώς του έπί παρανόμψ 
όπλοφορία. ’Αποτελεί χαρακτηριστικόν παράδει
γμα. «Πρόκειται* περί τοΰ Ρ .Χ . 45 έτών. Ήτο 
άνέκαθεν ήσυχος καί τακτικός τεχνίτης, καλός 
οίκογενειάρχης καί συμπαθής φίλος. Κατώρθω- 
σε διά τής έργασίας του να ίδρυση κατάστημα δ- 
περ ήτο άρκετόν διά τήν άνετον διαβίωσιν αύτοΰ 
καί τής οικογένειας του. Κατά περιόδους ήτο κα
κόκεφος. Τότε δμως ήτο πλέον ήσυχος.' Τίποτε 
δέν έπρόδ'ίδε υπερβολικήν ευθυμίαν του ή ύπερ
βολικήν μελαγχολίαν του. ΤΗτο άνθρωπος τού 
καθήκοντος καί ήδΰνατο πάντοτε ν’ άν^απεξέρ- 
χεται καί εις τάς άντιξοότητας τής ζωής.

Βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον, άπό ενωρίς προσήρ- 
χετο είς τήν οικίαν του. Εΐχεν άΰπνίας. Παρεπο- 
νειτο δτι ή έργασία του δέν πηγαίνει καλά. Έξε- 
δίωξε τούς υπαλλήλους του καί έκλεισε τό κατά
στημά του κατά τό δοκοΰν. 'Ως ήτο επόμενον διέ- 
ρευσεν ή πελατεία του. Καθυστερεί τάς παραγ
γελίας. Έ κ στενοχώριας έπεσκέπτετο τήν ταβέρ
να καί μετέβαινεν είς τήν οικίαν του έν καταστά- 
σει μέθης. Μετά τής συζύγου του ήρχισε νά έρ
χεται είς προστριβής. Ημέραν τινά εις τήν τα
βέρναν άπέσπασε μεγάλην μάχαιραν καί ήρξα- 
το άπειλητικώς νά τήν κινή κατά των θαμώνων. 
'Ως ήτο έπόμενον έκάλεσαν τήν άστυνομίαν καί 
τόν .συνέλαβε. 'Ωδηγήθη είς τό ’Αστυνομικόν Τμή
μα. Κατεδικάσθη διά τήν παράνομον όπλοφορίαν 
είς φυλάκισιν καί χρηματικήν ποινήν. Οί οικείοι 
του ένδιεφέρθησαν καί τόν άπεφυλάκισαν. Τήν 
έπομένην άνεχώρησε τήν πρωίαν διά τό κατάστη
μά του. Έπήδησε έκ μιας γέφυρας έμπροσθεν 
τής αμαξοστοιχίας τοΰ ήλεκτρικοΰ σιδηροδρόμου.

’Εκ τοΰ παραδείγματος τούτου άποδεικνύεταϊ 
τό δύσκολον τής διαγνώσεως.

4 . Μ ο ρ φ α ί  ύ φ ’ &ς  έ κ δ η λ ο ΰ τ α ι
ή ά γ χ ώ δ η ς  μ ε λ α γ χ ο λ ί α .

Τά άτομα τής κατηγορίας ταύτης άνήκουν

είς Ομοιογενή ίδ ισσυστατικήν δμάδα. ‘Π κατηγο
ρία αυτή συμπίπτει προς τόν «πυκνικό - κυκλο- 
θυμικόν» τύπον τοΰ Kretschmer. ’Αποτελεί δέ 
ούτος μικρόν ποσοστάν τοΰ πληθυσμού (13 —  
20%). ’Από αύτό δέ πάλιν τό ποσοστόν έν πολύ 
μικρόν μέρος' προσβάλλεται άπό νοσηράν ψυχι
κήν κατάστασιν.

’Αδιάσειστος φαίνεται σήμερον ή άποψις δτι 
τυγχάνει κληρονομικής προελεύσεως ή ψύχωσις 
αύτη. Πλέον των 90% τούτων έχουν στενούς συγ
γενείς (γονείς - άδελφούς) μέ τήν αύτήν πάθησιν 
έκδηλον ή έν ύπατυπώδει μορφή. Ε ίς τινας περι
πτώσεις ή ψυχωτική φάσις έκδηλοΰται ύστερον 
εξωτερικών βλαβών όπως αί έξωγενεΐς παθήσεις 
(λοιμώξεις, τραύματα τοΰ έγκεφάλου, διαταρα- 

χαί είς τήν έσω έκκρισιν, ψυχικαί έπ.δράσεις, 
θλιβερά γεγονότα).

Ε ίς τό βάθος τών καταθλιπτικών ψυχώσεων 
ύπάρχουν άγνωστοι είσέτι βιολογικαί μεταβολαί 
αίτινες προηγούνται τών ψυχοπαθολογικών έκδη- 
λώσεων ή προκαλοΰν π ρ ο δ ρ ο μ ι κ ά  φ α ι 
ν ό μ ε ν α  δπως ή ανορεξία, ή άπότομος άπώ- 
λεια τοΰ βάρους τοΰ σώματος, ή άΰπνία. Ή 
κ ε ν τ ρ ι κ ή  σ υ μ π τ ω μ α τ ο λ ο γ ί α  
είς τάς παθήσεις αύτάς είναι αί συγκινητικαί καί 
συναισθηματικαί διαταραχαί. Αί καταθλιπτικαί 
καταστάσεις παρουσιάζονται καθ’ ώρισμένα δια
στήματα ή καί μόνον άπαξ είς τήν ζωήν τοΰ άτό- 
μου. Έκάστη φάσις άρχίζει βοοθμηδόν καί κατ’ 
όλίγον καί άνεπαίσθητα καί έντείνεται συν τψ 
χράνψ. Φθάνει μετά έβδομάδας καί μήνας είς τό 
όξύτερον σημείον.

Άρχικώς τά άτομα δέν αισθάνονται χαράν. 
Ε ίς τά ευχάριστα γεγονότα παραμένουν άπκθή 
καί άσυγκίνητα. Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τήν 
λύπην. "Ενα συναισθηματικόν κενόν κυριαρχεί 
είς αύτά. Ή ζωή χάνει κάθε θέλγητρον. Δέν πε
ριμένουν τι άπό τό μέλλον. Μουσική, φώτα, χρώ-

ETc τινας περιπτώσεις αί 
ιμελαγχολικαί ίδέαι λαμβά
νουν παρανοϊκήν μορφήν 
καί οί πάσχοντες πιστεύ
ουν, άτι θά τούς δηλητηριά
σουν, θά τούς συλλάβη ή 
άστυνομία καί ότι θά τούς 
φονεόαουν. Συχνά έκτος 
τών άλλων τούς συνταράσ- 
οουν καί άναίτιοι φόβοι. 
Είς τάς πλέον έντονους κα
ταστάσεις δέν εύρίσκουν 
ήσυχίαν σύδαμοϋ. Τό άγ
χος κατέχει τήν ψυχήν των 

(όγχώόης μελαγχολία).
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ή ΊλΖε Κόχ, ό ΓιάΖειρ Κράμερ καί άλ
λοι. Ακολουθεί τέλος ό συρφετός τών 
«συνενόχων», ένεργών ή παθητικών, 
πού γνώριΖσν καί σιωπούσαν, πού γνώ- 
ριΖαν καί δέν επαναστατούσαν. Πόσοι 
ήσαν αύτοί; Όλοι οί Γερμανοί άδιοκρί- 
τως; Ή πλειοψηφία τους; Μόνο οί να- 
Ζί;

Ή περιγραφή τής Ζωής καί τού θα
νάτου μέσα ατά στρατόπεδα μπορεί νά 
γίνη πιά μόνο μέ θόσι τά έπίσημα στοι
χεία, δηλοδή τά πορίσματα τής δίκης 
τής Νυρεμβέργης καί τών περισσότερο 
προφάτων δικών πού έγιναν στήν Γερ
μανία έναντίον έγκληματιών τού πολέ
μου. 'Επίσης, άπό τά δημοσιευμένα πρα
κτικά τής δίκης τού "Αιχμαν, καθώς καί 
άπό τις όντικειμενικώτερες έρευνες 
τών έθνών.

Θά άρχίσωμε τήν έΕιστόρησί μας άπό 
τό Αουσβιτς - Μπιρκενόου.

Τό "Αουσβιτς έγινε ό κεντρικός στα
θμός τού θανάτου τήν 1 Μαί'ου 1940, ό- 
τα άνέλαβε τήν διοίκησί του ό Ρούν- 
τολφ Χαίς, ό όποιος έλαβε άπό τόν Αι
χμαν τήν έντολή νά τό διευρύνη καί νά 
τό έΕοπλίση έν όψει τών προσεχών προ- 
βλεπομένων άφι'Εεων μεγάλων μαΖών 
Ρώσων, Πολωνών καί Εβραίων κρατου
μένων. Τό στρατόπεδο δέν ήταν δυνατό 
νά δεχθή περισσότερους άπό 18.000, 
αλλά τό παρακείμενο τού Μπιρκενόου 
άπέκτησε χωρητικότητα 100.000 κρα
τουμένων τό 1943. Κατασκευάσθηκαν 
250 παραπήγματα καί τό καθένα φιλο- 
Εενούσε έπάνω άπό 300 άτομα. Περιε- 
βάλλετο άπό 16 χιλιόμετρα διπλού συρ- 
ματοπλέγυατος μέσα άπό τό όποιο περ
νούσε ήλεκτρικό ρεύμα. Ό  Χαίς, άφού 
διερρύθμισε τις τέσσερες σιδηροδρομι
κές γραμμές πού όδηγοϋσαν στήν πο
λίχνη, μέ τρόπο ώστε νά καταστούν κα
τάλληλες γιά τήν προβλεπομένη μεγάλη 
κίνησι όχημάτων, σκάφθηκε νά μεταρ
ρύθμιση τό σύστημα τής έΕοντώσεως. 
Γιά τόν σκοπό αύτό έπεακέφθη τό στρα
τόπεδο τής Τρεμπλίνκα. 'Αλλά οί «θά
λαμοι θανάτου» πού λειτουργούσαν έκεΐ 
μέ τήν διοχέτευσι τών άερίων τού φά
νηκαν άρκετά πρωτόγονοι.

Ό ταν έπέστρεψε στό "Αουσβιτς έ
δωσε έντολή νά άδιαβροχοποιηθούν δύο 
πσλαιές άγροικίες πού ήσαν χτισμένες 
κοντά στό Μπιρκενόου καί οργάνωσε 
τήν έπιχείρησι τού θανάτου μέ τό περί
φημο άεριούχο μίγμα τού πρωσσικοϋ ό- 
Εέος πού όνομάΖεται «Κυκλών Β». Τό 
1941 έφθασαν στό Μπιρκενόου οί πρώτοι
100.000 Ρώσοι αιχμάλωτοι. Στό τέλος 
τού ίδιου έτους ήρθε ή σειρά τών 'Ε
βραίων τής Σλοβοκίας καί τής "Ανω 
Σιλεσίας. Στις άρχές τού 1942 ό Χίμ- 
μλερ έκάλεσε στό Βερολίνο τόν Χαίς 
καί τόν διέταΕε νά έπιταχύνη τούς χρό
νους τών έκτελέσεων έν όψει τής «τε
λικής λύσεως», δηλοδή τής έΕαλείψε- 
ως ολόκληρης τής έβραϊκής φυλής, πού 
είχε άρχίσεί μέ τήν καταστροφή τού 
γκέττο τής Βαρσοβίας. Οί έκτελέσεις 
έπιταχύνθηκαν.

"ΕΕω άπό τις άγροικίες, πού είχαν 
μεταβληθή σέ θαλάμους άερίων, όλοι 
ήσαν ύποχρεωμένοι νά γδυθούν. Στήν 
πόρτα ήταν κρεμασμένη μιά έπιγραφή μέ 
τις λέΕεις «Αίθουσα άπολυμάνσεως» καί 
τά θύματα πίστευαν άτι έπρόκειτο γιά 
μιά διαδικασία καθαριότητος. Οί κρατού
μενοι όδηγοϋντο ατούς θαλάμους κατά 
ομάδες, περίπου 250 άτόμων τήν φορά. 
Έκλειναν πίσω τους τις πόρτες πού εί
χαν μιά έπένδυσι κασσιτέρου καί άπό 
τά άνοίγματα τής οροφής διοχετευόταν 
τό φονικό άέριο. Ό  άπαιτούμενος χρό
νος γιά τόν φόνο όλης τής «φουρνιάς» 
έποίκιλλε άνάλογα μέ τις άτμοσφαιρι- 
κές συνθήκες. Σπάνια όμως ήταν μι
κρότερος άπό δέκα λεπτά. Κατόπιν ά- 
κολουθοϋσε ή διαδικασία τής έΕαλείψε- 
ως τού όγκου τών πτωμάτων, άπό τά 
όποια άφαιροϋσαν πρώτα τά χρυσά δα- 
χτυλίδια καί δόντια.

'Όπως άνέφερε ό ίδιος ό Χαίς στήν 
δίκη του, ώς τό 1942 τά πτώματα στοι
βάζονταν έπάνω σέ καυσόΕυλα καί σέ 
ράκη έμποτισμένα μέ παραφίνη, όπου 
καί καίγονταν. Μέ τό σύστημα όμως ού- 
τό χρειάΖονταν έπτά ώς οχτώ ώρες γιά 
νά καή υιά «φουρνιά», καί ή όσμή άπό 
τις καμένες σάρκες προκαλοϋσε ναυτία 
ατούς άνδρες τών ’Ές "Ες. "Ετσι άργα-

Άριστερά: Μία δμάδα Εβραίων στό 
στρατόπεδο τού Μπιρκενάσυ. ’Εκεί 
έ&ανατώθησαν 1.300.000 'Εβραίοι. 
’Απέναντι: Κρεματόρια τοΰ στρατοπέ

δου του Μπιρκενάου.

νώθηκαν τά κρεματόρια συνεχούς λει
τουργίας. Καί οί θάλαυοι άερίων τελειο
ποιήθηκαν. Σκοπός ήταν ή γρήγορη δο
λοφονία. Σέ μιά μόνη έπιχείρησι, πού 
διήρκεσε άδιαλείπτως πολλές ήμέρες, 
θανατώθηκαν μέ άέριο καί έκάηκαν 70. 
000 Ρώσοι φυλακισμένοι. ΓνωριΖομε μέ 
βεβαιότητα ότι οί σιδηροδρομικές άπο- 
στολές οδήγησαν στό Αουοβις - Μπιρ- 
κενάου 90.000 άτομα άπό τήν Σλοβα
κία, 65.000 άτομα άπό τήν Ελλάδα,
11.000 άπό τήν Γαλλία, 20.000 άπό τό 
Βέλγιο, 90.000 άπό τήν Ολλανδία,
400.000 άπό τήν Ούγγαρία, 250.000 
άπό τήν Πολωνία καί τήν Σιλεσία καί 
Γ00.000 άπό τήν Γερμανία. Ό  ύπολο- 
γισμός όυως αύτός δέν είναι άπόλυτα 
άκριβής. Στήν είσοδο τού στρατοπέδου 
ύπήρχε ή γνωστή έπιγραφή: « Η έργα- 
σία άπελευθευρώνει».

Ή Ζωή στό στρατόπεδο έργασίας, έν 
άναμονή τού θανάτου μέσα ατούς θαλά
μους άερίων, ήταν σωστή κόλσσις. "Ο
λες οί έλαφρότερες έργαοίες άνετίθεν- 
το σέ κοινούς κακοποιούς. Οί φυλακι
σμένοι, άφού κστεγράφοντο (τό 1942 
άρχισαν νά χαράΖουν μέ τατουάΖ τούς 
άριθμούς τού μητρώου έπάνω στό δέρ
μα τους), έχαναν κάθε ανθρώπινη προ
σωπικότητα. Πρώτα άπ' όλα τούς γύ
μνωναν άπόλυτα. Στό "Αουσβιτς λει
τουργούσαν 35 ύπηρεσίες καί ειδικά 
κτίρια γιά τήν έπιλογή, διατήρησι καί ά- 
ποστολή στήν Γερμανία τών κατασχεμέ- 
νων άντικειμένων. Παρ' όλο ότι είκοσι 
έννέα άπό αύτά τά κτίρια κάηκαν άπό 
τά "Ες "Ες πριν άπό τήν άπελευθέρωσι 
τού στρατοπέδου, βρέθηκαν έκεϊ 348. 
000 άνδρικά κοστούμια καί 836.000 γυ
ναικεία ένδύματα, 6.000 Ζευγάρια ύπο- 
δήματα, χιλιάδες άντικείμενα καθημερι
νής χρήσεως, όπως βούρτσες δοντιών, 
Συριστικές μηχανές καί σκεύη κουΖίνας.

Οί διάφορες ποινές έΕετελοϋντο μέ 
τόν έγκλεισμά σέ ένα κελλί έντελώς 
σκοτεινό, όπου οί φυλακισμένοι παρέμε
ναν έπί έβδομάδες χωρίς νά μπορούν 
κάν νά σταθούν όρθιοι, μέ δημόσιο Ευ- 
λοδαρμό, καθώς καί μέ ένταΕι στούς πει
θαρχικούς λόχους, τών όποιων οί άν
δρες, θανατώνονταν μέ στραγγαλισμό 
άπό τούς διοικητάς των όταν έχαναν 
τις δυνάμεις καί δέν μπορούσαν πιά νά 
έργασθούν. Τά βασανιστήρια, έΕ άλλου, 
ήσαν στήν ήμερησία διάταΕι καί άπστε- 
λούσαν έργο τών "Ες "Ες. Ορισμένες 
λεπτομέρειες δέν είναι δυνατόν νά άνα- 
φερθούν. Στό "Αουσβιτς, έκτός άπό τά 
σχεδόν τρία έκατομμύρια τών νεκρών 
στούς θαλάμους άερίων, άλλα 25.000 
άτομα τουλάχιστον τουφεκίσθησαν, 20 —
25.000 στραγγαλίσθηκαν ή θανατώθη
καν άπό τούς φρουρούς καί όρκετές χι·
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λιάδες άπαγχονίσθηκαν.
Στό ΜπέΛσεν οί κρατούμενοι δέν πέ- 

θαινον τόσο άπό βίαιο θάνατο όσο άπό 
πείνα. Δέν υπήρχαν θάλαμοι άερίων, άλ
λα έχοσαν τήν ςωή τους άπό άσθένειες 
καί υποσιτισμό. Υπάρχουν τεκμήρια ότι 
ό καννιβαλισμός είχε καταστή κοινή συ
νήθεια άνάμεσα ατούς φυλακισμένους, 
καθώς καί άνάμεσα στούς φυλακισμέ
νους καί στούς φρουρούς. Τό στρατόπε
δο αύτό ελευθερώθηκε άπό τό 63ο θω
ρακισμένο σύνταγμα του άγγλικοϋ στρα
τού. Αμέσως μετά έφθασε στό στρατό
πεδο ό άντισυντσγματάρχης Γκλύν ΧιούΖ, 
έπί κεφαλής τής ύγειονομικής ύπηρεσί- 
ας τού θρεττανικοΰ στρατού τού Ρήνου. 
«Δέν ύπάρχει περιγραφή ή φωτογραφία 
πού νά δίνη μιά ιδέα τής φρίκης πού 
άντικρύσαμε», έγραψε αύτός ό άξιωμα- 
τικός στήν έκθεσί του. Σωροί άπό πτώ
ματα ήοαν στοιβαγμένοι σέ όλο τό στρα
τόπεδο, μέσα καί έΕω άπό τά παραπή
γματα, πολλά άπ' αύτά κοίτονταν στά 
Εύλινα κρεβάτια μαΖί μέ τούς Ζωντανούς. 
Τά παραπήγματα ΕεχείλιΖαν άπό φυλα
κισμένους πού παρουσίαΖαν κάθε είδους 
άσθένειες καί ύποσιτισμό όλων των βα
θμών. Σέ πολλά άπ' αύτά, πού ήσαν χτι
σμένα γιά νά φιλοΕενούν έκατό άτομα, 
Ζοΰσαν χίλιοι κρατούμενοι. Στό Μπέλ- 
σεν γυρίσθηκε τό περίφημο ντοκυμαν- 
ταίρ πού έγινε δεκτό σάν άποδεικτικό 
στοιχείο στήν Δίκη τής Νυρεμβέργης.

Αλλος φοβερός τόπος ήταν τό Μπού- 
χενβανλτ. Καί έδώ δέν ύπήρχαν αίθου
σες άερίων, καί οί δολοφονίες έπραγμα- 
τοποιούντο μέ αύτοσχέδιες καί σκληρές 
μεθόδους. Πιό συνηθισμένες ήσαν οί 
στραγγαλισμοί, οί μοστιγώσεις μέχρι θα
νάτου, τό οΤ.άσιμο τού κρανίου μέ πέ
τρες ή υποκόπανο. Τό στρατόπεδο άπε- 
λευθερώθηκε τόν 'Απρίλιο τού 1945 άπό 
ένα αμερικανικό τμήμα. Τό Μπούχεν- 
βαλντ φάνηκε άμέσως σάν ένα κέντρο 
σαδισμού. Τό δέρμα άπό τά πτώματα 
ύπεβήλλετο σέ μιά ειδική κατεργασία 
καί έχρησιμοποιείτο γιά τήν κατασκευή 
καλυμμάτων βιβλίων, άμπαΖούρ καί γαν- 
τιών, πού τά συγκέντρωνε ή σύΖυγος 
τού στρατοπέδου, ή διαβόητη ΊλΖε Κόχ. 
Πολλοί φυλακισμένοι άπεκεφαλίΖονταν 
μέ πέλεκυ, καί σέ όρισμένες περιπτώ
σεις τό κεφάλι τους διετηρεϊτο καί ταρι
χευόταν, άφοΰ πρώτα μίκραινε μέ ειδι
κή έπεΕεργαοία καί γινόταν όσο μιά 
γροθιά ,σύμφωνα μέ τήν μέθοδο τών 
«κυνηγών κεφαλών» τού Βόρνεο. Πολ
λά άτομα έτσποθετοϋντο μέσα σέ καπρό- 
λοκκους όπου πέθαιναν άπό άσφυΕία. 
Πολλοί ύπέστησαν εύνουχισμό, καί ύπο- 
ΑογίΖονται σέ δεκάδες χιλιάδες οί άν- 
δρες καί οί γυναίκες πού πέρασαν άπό 
τό Μπούχενβανλτ καί παρεφρόνησαν 
άπό τις σωματικές κακώσεις. 'Ολόκλη
ρο τό σύστημα τού στρατοπέδου είχε 
ώς μοναδικό σκοπό νά έκμηδενίση τόν 
άνθρωπισμό καί τήν συνείδησι κάθε κρα
τουμένου. Οί πιό άδόνατοι έφθαναν στήν 
κατώτατη βαθμίδα τής ύπάρΕεως. ‘Ανα
πτύσσονταν τά χαμηλώτερα ένστικτα, 
ένώ τά άνώτερα καταπνίγονταν καί δέν 
είχαν τήν δυνατότητα νά έκδηλωθούν. 
‘Ακόμη καί οί πιό δυνατοί, όσοι βγή
καν άπό τό στρατόπεδο Ζωντανοί, παρέ- 
μειναν γιά όλη τους τήν ύπόλοιπη Ζωή 
σημαδεμένοι μέ άφύσικα χαρακτηριστι
κά: έχασαν κάθε έμπιστοούνη στήν κα-

λωσύνη καί στήν δικαιοσύνη τών άνθρώ- 
πων.

Τό Ράβενσμπυρκ στό Μεκλεμβοϋργο, 
σέ άπόστασι περίπου ογδόντα χιλιομέ
τρων βορείως τού Βερολίνου, ήταν ένα 
στρατόπεδο ειδικά γιά γυναίκες. Βρισκό
ταν καί αύτό σέ μιά περιοχή γεμάτη 
βάλτους καί έλη. "Ως τήν ήμέρα πού 
απελευθερώθηκε άπό τόν σοβιετικό 
στρατό, πέρασαν άπό έκεϊ περίπου 125. 
000 γυναίκες, Γαλλίδες καί Ρωσίδες 
στήν πλειοψηφία τους. "Ολες σχεδόν 
ήσαν πρώην έργάτριες καί είχαν μετα- 
φερθή στήν Γερμανία γιά νά έργασθσύν. 
Κλείσθηκαν στό στρατόπεδο όταν έπα- 
ψαν λόγω αδυναμίας νά είναι παραγω
γικές. Από αύτές πέθαναν τουλάχιστον 
100.000 .

Τό ώράριο τής έργασίας άρχιΖε στις 
5.30 τό πρωί καί τέλειωνε στις 7 τό 
βράδυ. Οί κρατούμενες έργάΖονταν στήν 
έπισκευή τών δρόμων καθώς καί ατά 
ύφαντουργεία τής περιοχής. Σύμφωνα 
μέ τόν γιατρό τού στρατοπέδου Τράιτε, 
αύτό ήταν τό καλύτερο άπ' όλα τά στρα
τόπεδα. Στή δίκη του άνέφερε ότι είχε 
όργανωθή ένα νοσοκομείο καί μάλιστα 
μιά πτέρυΕ ειδική γιά τις ψυχασθενείς. 
Τό νοσοκομείο ήταν ένα παράπηγμα ό
που οί άρρωστες Εάπλωναν τρεις τρεις 
μαΖί σέ ένακρεββάτι. Ή «ψυχιατρική πτέ
ρυΕ» συνίστατο σέ ένα δωμάτιο, μέσα 
στό όποιο ήσαν στοιβαγμένες έκστό πε
ρίπου τρελλές, γυμνωμένες άπό ρουχι
σμό, χωρίς σκεπάσματα καί χωρίς έγκα- 
τοστάσεις ύγιεινής. Έκεϊ μέσα πέθαιναν 
περίπου τέσαερες γυναίκες τήν ήμέρα. 
"Οταν τό δωμάτιο ΕεχείλιΖε, ό Τράιτε 
έδινε έντολή νά τουφεκίσουν τις «δέκα 
πιό τρελλές» γιά νά δημιουργηθή χώρος 
γιά τις νέες άφίΕεις.

Κάθε δύο τρεις έβδομάδες γινόταν ή 
έπιλογή τών γυναικών πού προορίζονταν 
γιά τό Λιοΰμπλιν. Έπρόκειτο γιά άπο- 
στολές θανάτου, πού είχαν σάν τελικό 
σταθμό τούς θαλάμους άερίων τού Μπιρ- 
κενάου. "Οταν τό στρατόπεδο δέν είχε 
πιά χώρο νά δεχθή άλλες τροφίμους, 
έρχόταν έντολή άπό τό Βερολίνο νά 
φονεύωνται πενήντα γυναίκες τήν ήμέ

ρα μέ ένα χτύπημα στόν αύχένα, καί 
μετά νά καίωνται τά πτώματα. Τό σύ
στημα αύτό διατηρήθηκε σέ όλόκληρο τό 
δεύτερο έΕόμηνο τού 1944. Κατόπιν, ό
ταν οί ρωσικές στρατιές πλησίοσαν στήν 
Πρωσσία, οί ναΖί άρχισαν νά σκέπτων- 
ται ότι θά ήτο προτιμότερο νά έΕαφανί- 
σουν τό στρατόπεδο καί τις άποδείΕεις 
τών μαΖικών δολοφονιών τους.

Έλήφθπ τότε ή έντολή, ή όποια έ£ε- 
τελέσθη εύσυνείδητα ( ! ) , νά φονευθούν 
όλες οί άρρωστες καί έΕοσθενημένες 
κρατούμενες πού δέν ήσαν σέ θέσι νά 
μετακινηθούν, καί οί ύπόλοιπες νά με- 
ταφερθοΰν στά ένδότερα τής Γερμανίας. 
Στάλθηκαν τότε στό Ράβενσμπυρκ δυό 
«ειδικοί» τής ταχείας έΕοντώσεως, ό 
Σβόρτσχουμπερ καί ό Βίνκελμαν. Αύτοί 
έκαναν τήν έπιλογή δίνοντας στις γυ
ναίκες πού προορίζονταν γιά «ταχεία έ- 
Εόντωσι» ένα κόκκινο εισιτήριο μέ τό 
όποιο μετεφέροντο στό γειτονικό «στρα
τόπεδο τής χιτλερικής νεολαίας». Στις 
άρχές οί δήμιοι τουφέκιΖαν τά θύματα. 
Κατόπιν όργάνωσαν ένα θάλαμο άερίων 
χωρητικότητας 150 άτόμων, μέ τό σχε
τικό κρεματόριο. Σύμφωνα μέ μιά μαρ
τυρία, έρρίφθησαν στό κρεματόριο καί 
Ζωντανές γυναίκες. Ή  μαρτυρία αύτή 
άνήκει στήν Άντέτ Σάμσον, μία άπό 
τις ήρωίδες τού πολέμου τής 'Αγγλίας, 
πού σήμερα είναι παντρεμένη μέ τόν 
Πήτερ Τσώρτσιλ. Ή ‘Αντέτ έπεσε μέ 
άλεΕίπτωτο στήν Γερυανία ώς πράκτωρ 
τών μυστικών υπηρεσιών. συνελήφ2η 
άπό τήν Γκεστάπο, ύπεβλήθη σέ βασανι
στήρια γιά νά όμολογήση καί τέλος έ- 
στάλη στό Ράβενσμπυρκ. Ή δίκη έναν- 
τίον τών ύπευθύνων αύτοΰ τού τρομε
ρού στρατοπέδου, άπεκάλυιυε ότι έπρό- 
κειτο γιά τήν φοβερώτερη όργάνωσι κα
κοποιών, άνδρών καί γυναικών, πού 
γνώρισε ποτέ ή ιστορία.

Ή άπόδοσις τής εύθύνης δέν είναι 
φυσικά δυνατό νά περιορισθή στό έπί- 
πεδο αύτών τών έγκληματιών. Είναι 
άναμφίβολο, π.χ., άτι οί πολυάριθμες 
γερμανικές έταιρίες όπως ή «Τόπφ καί

(Συνέχεια είς τήν σελ. 931 )
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Αστυνομικό διήγημα

Ό  Καθηγητής Ούέλτον περπατοΰσε 
πάνω-κάτω στό έργασχήριό του, μέ τό 
κεφάλι σκυφτό καί τά χέρια ένωμένα 
πίσω άπό τήν πλάτη. Τά γκριζογάλανα 
μάτια του παίζανε νευρικά πίσω άπό 
τούς χοντρούς του φακούς. Τό πρόσωπό 
του ήτανε πρόωρα ρυτιδιασμένο γιά τήν 
ήλικία του.

Προχώρησε στό ντουλάπι πού φυλάγα
νε τά όξέα καί έβγαλε μιά μεγάλη μπου- 
κάλα, πού περιείχε ένα ειδικά δραστικό 
όξύ. Τήν έβγαλε καί πήγε καί τήν άκούμ- 
πησε στό μάρμαρο δίπλα στήν γούρνα 
πού έκανε τά πειράματά του. Στάθηκε γιά 
λίγο καί κύτταξε τό ρολόι του. "Οχι πώς 
άνησυχοΰσε, άλλά ό καθηγητής Ούέλτον 
ήταν συστηματικός άνθρωπος. Ό λη  του 
ή ζωή μπορούσε νά μετρηθή σέ δευτερό
λεπτα.

Ή ταν οί διακοπές τού πρώτου έξα- 
μήνου καί τό Κολλέγιο είχε άδειάσει. 
Τό πρωί είχανε φύγει όλοι οί μαθητές 
καί έκείνο τό βράδυ θά έφευγε καί ό τε
λευταίος καθηγητής. Πίσω, στό έρημο 
σχολείο, θά έμενε, όπως πάντα, μόνο ό 
καθηγητής Ούέλτον καί ό φύλακας.

'Ο καθηγτής Ούέλτον δέν είχε κανέναν 
στόν κόσμο καί είχε άφιερώσει όλη του 
τήν ζωή στήν έπιστήμη του. Ή  ζωή του 
ήταν αυτό έδώ τό έργαστήριο καί οί τά
ξεις μέ τά παιδιά. Μόνο τόν τελευταίο 
χρόνο άπό τότε πού έρωτεύθηκε τήνΜά- 
ρτζορυ, κάπως πήγαν ν’ άλλάξουν τά πρά
γματα καί ήρθε αύτός ό Σμίθ καί τού τά 
κατέστρεψε.

Ή  Μάρτζορη ήταν φοιτήρτια τού 
Ούέλτον καί παρ’ όλο πού ήξερε τούς 
κινδύνους πού διέτρεχε άφήνοντας ένα 
τέτοιο αίσθημα νά δημιουργηθή άνά- 
μεσά τους, ό γέρο-καθηγητής άφέθηκε, 
γιά μιά φορά στήν ζωή του, νά παρασυρ- 
θή. "Αλλωστε καί ή Μάρτζορη ήταν έρω- 
τευμένη μαζί του. Φροντίζανε μόνο νά 
συναντιώνται κρυφά ώστε νά μήν ύπο- 
ψιαστή κανείς ποτέ τό αίσθημά τους. 
’Αργότερα, όταν έκείνη θά έπαιρνε τό 
δίπλωμά της καί όταν ή έρευνα πού έκανε 
πάνω στά έγκεφαλικά νευρόνια ό καθη
γητής Ούέλτον Αναγνωριζόταν—  καί δέν 
είχε καμμιά άμφιβολία γιά τήν άνακά- 
λυψή του—  θά παντρευόντουσαν.

Καί πραγματικά, δέν τούς έμενε καί 
πολύς καιρός μέχρι νά πραγματοποιή
σουνε τό ένειρο τής ζωής τους. Ό λα  θά 
πήγαιναν καλά, άν δέν ήταν αύτός ό Σμίθ.

Ό  Ούέλτον τόν μισούσε τόν Σμίθ. 
Ό χ ι έπειδή ήταν νεώτερος καί άπό όταν 
ήρθε στό Κολλέγιο είχε φέρει νέα συ
στήματα. Ούτε έπειδή ήταν σκληρός καί 
δεύλευε σάν ρομπότ καί φερόταν άπάν- 
θρωπα στά ποντίκια τού Ούέλτον, πού 
κρατούσανε στά κλουβιά γιά τά πειράμα
τα. Είχε άλλους λόγους, πολύ πιό σοβα
ρούς γιά νά τόν μισή τόν Σμίθ.

Ό  Σμίθ ήρθε στό Κολλέγιο σάν βοη
θός, έπιμελητής τού Ούέλτον κ ι’ έκεί-
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"Ολα έγιναν μέ τήν γνωστή μεθοδικότητα τού 
Ούέλτον. Πρώτα.πίεσε τήν βαλβίδα καί τό όναισθη- 
σιογόνο περιέλουσε τό πρόσωπο τοΰ Σμίθ. Πρίν 
έκεΐνος προλάβη νά γυρίση, ό Ούέλτον τοΰ κατά- 
φερε τό μοναδικό κτύπημα πίσω στόν λαιμό, μέ 
τόν βαρύ μπαλντά.

νος όχι μόνο τόν βοήθησε άλλά καί τόν 
προέβαλε όσο μπορούσε περισσότερο. 
Τόν είχε πάντα δίπλα του καί τοΰ έκμυ- 
στηρευόταν τά πάντα. "Ετσι μπόρεσε καί 
σιγά-σιγά, τοΰ πήρε όλες του τις σημειώ
σεις, τοΰ τις έκλεψε, καί μετά τις παοου- 
σίασε σάν δική του έρευνα. "Οταν τό 
κατάλαβε ό γέρο-Ούέλτον καί προσπά
θησε νά διαμαρτυρηθή, ό Σμίθ τοΰ είπε, 
μέ τήν χαρακτηριστική κρυάδα πού τόν 
διέκρινε, πώς άν ή ιστορία έβγαινε πάρα 
έξω θά αναγκαζόταν νά άναφέρη στήν 
διεύθυνση τις σχέσεις τοΰ Ούέλτον μέ 
τήν Μάρτζορη. Μέ λίγα λόγια, ό βοηθός 
του είχε μάθει τό μυστικό του καί τόν 
έξεβίαζε. Γ ι’ αύτό καί ό Ούέλτον ένοιω
θε αύτό τό θανάσιμο μίσος γι’ αύτόν.

Ό  Ούέλτον πρώτα άναγκάστηκε νά 
διαλύση τόν δεσμό του μέ τήν Μάρτζορη. 
Όταν έκείνη πήρε τό δίπλωμά της, τήν 
άφησε νά καταλάβη πώς δέν ύπήρχε πιά 
τίποτα άνάμεσά τους. Αύτό τό έκανε 
όχι έπειδή φοβόταν τόν Σμίθ, άλλά έπειδή 
ήθελε νά έχη τά χέρια του έλεύθερα νά 
προχωρήση στό σχέδιό του. Καί τό σχέ
διό του ήταν άπλό καί θά τό πετύχαινε 
μόνο χάρη στήν συστηματικότητά του. 
’Από κείνη τήν στιγμή καί μετά, μοναδι
κός σκοπός τής ζωής του ήταν νά έξα- 
φανίση τόν Σμίθ.

’Εκείνο τό βράδυ είχε έρθει ή μεγάλη 
στιγμή. Ό λο ι είχανε φύγει γιά διακοπές 
καί τελευταίος θά έφευγε 6 Σμίθ. Θά πή
γαινε κάπου κοντά στόν Καναδά γιά νά 
κάνη σκί. Σέ τέοσερα-πέντε λεπτά, ό 
Ούέλτον τόν περίμενε νά έρθη νά τόν 
άποχαιρετήση.. .

Ξαφνικά, τά νεύρα τών χεριών του τεν

τώθηκαν κΓ ορθώθηκαν ο! τρίχες στους 
κροτάφους του σάν τοΰ λαγωνικού. Έξω 
στό διάδρομο Ακούστηκαν τά βήματα τοΰ 
Σμίθ πού πλησίαζαν.

Ό  Ούέλτον έπιασε τό βαρύ μπαλτά 
πού είχε βγάλει άπό τό ντουλάπι πού φύ
λαγαν τά έργαλεϊα τους καί πήγε καί κρύ
φτηκε πίσω άπό τήν πόρτα. Προτιμούσε 
νά τελειώση μ’ αύτήν τήν βρωμοδουλειά 
χωρίς νά έχη νά δή καί νά μιλήση οτόν 
Σμίθ. Μέ τό άριστερό του χέρι πήρε τό 
μπουκάλι μέ τό Αναισθητικό πού είχε 
στό ράφι πίσω του. Τό Αναισθητικό αύτό 
τό μεταχειριζόταν πάντοτε γιά νά κοι- 
μίζη τά ποντίκια, πρίν άρχίση τά πειρά- 
ματά του. Ό  Ούέλτον τά άγαποΰσε τά 
ποντίκια του καί φρόντιζε νά μήν ύπο- 
φέρουνε.

Ό λα έγιναν μέ τή γνωστή συστηματι
κότητά του. Πρώτα πίεσε τήν βαλβίδα 
καί τό άναισθησιογόνο περιέχυσε τόν 
Σμίθ στό πρόσωπο. Πρίν έκείνος προλάβη 
νά γυρίση, ό Ούέλτον τοΰ κατάφερε τό 
μοναδικό κτύπημα πίσω στόν λαιμό μέ 
τόν μπαλτά. Ό  Σμίθ έπεσε νεκρός στό 
πάτωμα. Γ ι’ αύτό ό καθηγητής δέν είχε 
τήν παραμικρότερη Αμφιβολία κ ι’ άν 
έσκυψε Απάνω του, τόκανε περισσότερο 
έπειδή ήταν πάντοτε συστηματικός, παρά 
γιατί χρειαζόταν νά βεβαιωθή γιά τήν 
άποτελεσματικότητα τοΰ κτυπήματος.

Μετά τόν έσυρε άπό τις μασχάλες μέ
χρι τή γούρνα. Τοΰ έβγαλε τό ρολόι καί 
τά κλειδιά καί τά έβαλε στήν τσέπη του. 
Τοΰ έβγαλε τά ροΰχα καί τά άφησε κου- 
βαριασμένα σέ μιά γωνιά καί μετά σή
κωσε τό νεκρό Σμίθ καί τόν έρριξε στήν 
γούρνα. Πήρε τήν μπουκάλα μέ τό όξύ 
καί τήν άδειασε όλη μέσα. Ά πό κείνη
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τήν στιγμή καί υστέρα, ήξερε πώς χρεία- νά δή πώς προχωρούσε τό όξύ. Μπήκε Θητές γιά τά πειράματά τους. Καθάρισε 
ζόταν τέσσερεις ώρες άκριβώς γιά νά δρά- στό έργαστήρι του, φόρεσε τήν άσπρη τήν γούρνα μέχρι πού δέν υπήρχε Ιχνος
ση τό όξύ. Μέσα σ ’ αύτές τις τέσσεριες του μπλούζα καί πήγε κατ’ εύθεΐαν καί άπό τό όξύ πού είχε μεταχειριστή καί
ώρες ό Οΰέλτον είχε δλον τόν χρόνο πήρε τόν μπαλτά πού είχε κτυπήσει τόν αφού έρριξε μιά τελευταία ματιά στό 
νά βάλη σ’ έφαρμογή τό δεύτερο μέρος Σμίθ. Τόν καθάρισε καί τόν έβαλε πίσω έργαστήριό του καί βεβαιώθηκε πώς όλα 
τού σχεδίου του. Πρώτα μάζεψε τά ρούχα στό ντουλάπι πού φυλάγανε όλα τά έρ- ήταν τακτικά, έσβησε τό φώς καί άνέ- 
τοΰ Σμίθ, όλα έκτος άπό τήν δερμάτινη γαλεϊα τους. βήκε άπάνω στό διαμέρισμά του. Ε κείνο
κάπα, του καί τά έκανε ένα μπόγο. Μετά Ήταν πιά άργά, κοντά μιάμιση μετά τό πρωί κοιμήθηκε μέχρις άργά, και ό 
φόρεσε τήν κάπα, πήρε τόν μπόγο καί τά μεσάνυχτα. Ό  Ούέλτον ήξερε πώς τό ύπνος του ήταν ήρεμος όπως παλιά, πριν 
βγήκε έξω άπό τό έργαστήριό του. Κλεί- όξύ ήθελε άκόμη μία ώρα γιά νά κάνη έρθη στό Κολλέγιο ό Σμίθ καί τού χαλα-
δωσε προσεκτικά τήν πόρτα άν καί ήξερε τήν δουλειά του. "Εφτιαξε ένα τσάι καί ση τήν ήσυχία του.
ότι δέν ύπήρχε κανείς νά μπή τέτοια ώρα πήρε τό ξυπνητήρι καί τό έβαλε νά κτυ-
μέσα. Δίπλα στό χημείο ήταν ό φούρνος πήση στις δυόμιση. Μετά πήγε ήσυχος Πέρασαν δυό βδομάδες πριν άνακαλυ- 
πού έκαιγε μέρα-νύκτα γιά τήν θέρμανση, νά ξαπλώση σ’ ένα ντιβάνι πού είχε στό ψουνε τό αύτοκίνητο τού Σμίθ μέσα στό 
Ά νο ιξε τήν πόρτα καί έρριξε μέσα τόν έργαστήριό του. Πολλές φορές κοιμόταν ποτάμι. Ό  Σερίφης Ντόνλεβυ είπε πώς 
μπόγο μέ τά ρούχα τού Σμίθ. τις νύκτες σ’ αύτό τό ντιβάνι, όταν είχε ό Σμίθ θά πρέπει νά έχασε τόν κοντρόλ

Πίσω άπό τά κτίρια τού σχολείου άρχίσει ένα πείραμα καί ήταν περασμένη τοϋ τιμονιού του πάνω στή στροφή, πριν 
ήταν σταματημένο τό αύτοκίνητο τού ή ώρα. Ό λο ι στό Κολλέγιο ξέρανε πώς άπό τήν γέφυρα, καί τό άμάξι του θά 
Σμίθ. Ό  Ούέλτον προχώρησε κατ’ εύ- ό γέρο-Ούέλτον συχνά ξενυχτοΰσε μέχρι κύλησε μέχρι τό ποτάμι καί έκεϊ θάφτηκε 
θεϊαν έκεϊ, μπήκε μέσα καί έβαλε μπρός τό πρωί στό έργαστήριό του. Ήταν κάτω άπό τόν πάγο. Είπε άκόμη πώς ό 
τήν μηχανή. Ά ν  καί δέν περίμενε νά συνηθισμένοι νά βλέπουνε τό φώς νά Σμίθ θά πρέπει νά τά κατάφερε νά βγήκε 
βρή κανέναν στά έρημωμένα γήπεδα τού καίη. άπό τό άνοικτό παράθυρο τού αύτοκι-
Κολλεγίου, έστριψε καί μέ σβηστά φώτα νήτου άλλά, f\ θά είχε ήδη λαβωθή, ή
βγήκε άπό τήν πίσω πόρτα καί πήρε τό Ό ταν μιά ώρα άργότερα κτύπησε τό θά προσπάθησε ν’ άνέβη στήν έπιφάνεια 
χωματόδρομο πού ώδηγοϋσε πρός τήν ξυπνητήρι, ό Ούέλτον σηκώθηκε καί πήγε κ ι’ έκεϊ θά βρήκε τό στρώμα τού πάγου 
έξοδο τής πόλεως. Προχώρησε έτσι προ- κατ’ εύθεΐαν νά συνέχιση τήν δουλειά του. καί έν τώ μεταξύ θά τόν παρέσυρε τό 
σεκτικά πάνω στόν χιονισμένο δρόμο Πρώτα πήγε καί έφερε τόν Γελαστό ρεύμα καί θά πνίγηκε. Βέβαια ή άστυνο- 
γιά δύο-τρία χιλιόμετρα, μέχρι πού έφτα- Τζάκ, άπό τήν αίθουσα διδασκαλίας μία δέν είχε καί μεγάλη τύχη, γιατί δέν 
σε στήν στροφή πριν άπό τό γεφύρι. τής Βιολογίας πού ήταν δίπλα στό έργα- βρέθηκε άμέσως τό πτώμα τού Σμίθ, άλλα 
Ά φ ησ ε τό αύτοκίνητο νά κυλήση έξω στήριό του. Ό  Γελαστός Τζάκ ήταν ό ό σερίφης ήταν σίγουρος πώς άργά ή 
άπό τό δρόμο μέχρι τήν άρχή τής κατη- σκελετός πού χρησιμοποιούσαν στό γρήγορα θά βρισκόταν σέ κάποια Οχθη 
φόρας πού έφτανε μέχρι τό ποτάμι. μάθημα. Ήταν τόσο τέλεια φτιαγμένος τού ποταμού. "Ηταν άσφαλώς θέμα μιας

Έ κεϊ σταμάτησε καί κατέβηκε άπό τό πού οί φοιτητές, γιά νά καλύψουν κάπως ή τό πολύ δυό έβδομάδων γιά νά λυώσουν 
αύτοκίνητο χωρίς νά σβήση τήν μηχανή, τήν μακάβρια έντύπωση πού έκανε, τόν τελείως τά χιόνια καί νά μπορέσουν οί 
Πέρασε τό χέρι του μέσα άπό τό μισά- είχανε βγάλει Γελαστό Τζάκ. άντρες του νά κάνουν μιά πιό συστημα-
νοιχτο παράθυρο καί άργά, προσεκτικά, Ό  Ούέλτον άρχισε νά τόν λύνη μέ τική έρευνα, 
έλυσε τό χειρόφρενο. Στάθηκε κυττών- τήν μοναδική δεξιοτεχνία πού τόν διέ-
τας τό αύτοκίνητο νά κατρακυλάη άργά κρίνε. Καθώς έλυνε τόν ένα κρίκο μετά Τά παιδιά γύρισαν πίσω στό Κολλέγιο 
μέχρι τήν παγωμένη έπιφάνεια τού πο- τόν άλλον, άκουμποϋσε κάτω στό πάτωμα καί ό Ούέλτον ξαναπήρε τήν θέση του 
ταμοΰ. Οί μπροστινές του ρόδες πάτησαν τούς κρίκους μέ τά όστά στήν θέση πού στήν έδρα τής Βιολογίας καί ξανάρχισε 
στόν πάγο καί γλίστρησαν λίγο, τόσο θά είχαν άν ήταν άκόμη δεμένα. Ό ταν τις παραδόσεις του. Μόνο πού αύτήν τήν 
όσο νά πατήσουν καί οί πίσω ρόδες, τέλειωσε αύτή τήν δουλειά, πήγε στήν φορά οί παραδόσεις του  ̂είχανε κάτι άπό 
Τότε άκούστηκε ένα μακάβριο κράκ- γούρνα πού, έν τώ μεταξύ, τήν είχε άδειά- τήν παλιά τους αίγλη. Ό  Ούέλτον είχε 
κράκ καί ό πάγος έσπασε. Ό  μαύρος σει άπό τό όξύ. ξαναβρή τόν παλιό του έαυτό καί οί φοι-
ποταμός, πού κυλούσε άπό κάτω, κατάπιε Τά κόκκαλα τού Σμίθ ήταν τώρα κα- τητές καθόντουσαν σάν μαγνητισμένοι 
τήν κόκκινη Μερσεντές. Ή  σκεπή της θαρά. Ό  Ούέλτον τά πήρε, τά σκούπισε καί τόν άκούγανε. Όταν, κατά τήν ώρα 
μόλις καί διακρινόταν πιά κάτω άπό τό καί τά έβαλε τακτικά στόν είδικό φούρνο τής παραδόσεως, χρειαζόταν ό Ούέλτον 
νερό πού κυλούσε μέ όρμή. πού είχε έκεϊ δίπλα γιά νά στεγνώσουν ν’ άναφερθή στόν Γελαστό Τζάκ, αίσθα-

Ό  Ούέλτον γύρισε καί πήρε τόν δρόμο τελείως. Οί ύπεριώδεις άκτϊνες τοϋ φούρ- νόταν ιδιαίτερη Ικανοποίηση νά δείχνη 
πίσω. Έκανε έτσι τρία χιλιόμετρα μέσα νου δώσανε στά όστά τού Σμίθ τήν πατίνα μέ τόν χάρακα ένα-ένα τό όστά τού Σμίθ. 
στό χιόνι, πού τώρα έπεφτε περισσότερο πού έπρεπε καί μόνο ένα μάτι τόσο πεπει- Έ τσ ι πέρασαν γρήγορα οί δυό πιό 
άπό πριν. Σέ λίγο, ήξερε πώς τά σημάδια ραμένο όσο τού Ούέλτον θά μπορούσε ευτυχισμένοι μήνες τής ζωής τού Ούέλ- 
άπό τις ρόδες τού αυτοκινήτου θά είχανε νά διακρίνη τήν διαφορά τους άπό τά τον. Πρός τό τέλος μάλιστα, ήταν τόση ή 
καλυφθή καί τό ίδιο καί ο! πατημασιές όστά τού Γελαστού Τζάκ. Ό  ήλιος μόλις έπιτυχία τών παραδόσεών του, ώστε άρ
του. Περπατούσε έτσι μέ άργό καί στα- σηκωνόταν άπό τό άντικρυνό βουνό, χισε νά κυκλοφορή ή φήμη στό Κολλε- 
θερό βήμα μέσα στήν χιονοθύελλα χωρίς όταν ό Ούέλτον είχε πιά τελειώσει μέ τήν γιο πώς σύντομα θά τού άνέθεταν τήν 
νά αισθάνεται τήν παραμικρή κούραση, σύνδεση τού Γελαστού Τζάκ, μέ τά όστά πρυτανεία.
Θά μπορούσε μάλιστα νά πή κανείς πώς τού Σμίθ αύτή τήν φορά, καί έρριχνε μιά
τόν εύχαριστιόταν αύτόν τόν περίπατο τελευταία ματιά στό έργο του. Ίκανο- "Ηταν πιά τέλ η ’Απριλίου. Τό παράθυρο 
μέσα στό κρύο καί στό χιόνι. ποιημένος σηκώθηκε καί πήρε τόν σκε- τής αίθουσας παραδόσεως τής Βιολογίας

Μπήκε στό Κολλέγιο άπό τήν πίσω λετό καί πήγε καί τόν έστησε πίσω στήν ήταν άνοικτό καί άφηνε νά μπή μέσα τό 
πόρτα καί πήγε κατ’ εύθεΐαν στό μηχανο- μπρούτζινη βάση τους στήν αίθουσα τής ζεστό άνοιξιάτικο άεράκι πού έκανε τά 
στάσιο. Έ κεϊ έβγαλε τήν δερμάτινη κάπα Βιολογίας. Ήταν άδύνατο σέ όποιονδή- κόκκαλα τού Γελαστού Τζάκ- Σμίθ νά 
τού Σμίθ, άνοιξε τόν φούρνο καί τήν έρ- ποτέ νά άνακαλύψη τήν διαφορά έκτος κουνιούνται χαρούμενα έκεϊ πού στεκό- 
ριξε στις φλόγες. Σέ λίγα λεπτά θά είχε άπό τόν ίδιο τόν Ούέλτον. ταν δίπλα στήν έδρα. Ό  τελευταίος φοι-
γίνει κΓ αύτή στάχτη. Τό ρολόϊ του τό Πίσω στό έργαστήριό του μάζεψε τά τητής μόλις είχε φύγει καί ό Ούέλτον έ- 
είχε ήδη ρ ίξει σ’ έναν ύπόνομο, καθώς όστά τού σκελετού καί τά έβαλε τακτικά κλείσε τό μάτι στόν Γελαστό Τζάκ πριν 
έρχόταν άπό τό ποτάμι. Τώρα τού έμενε μέσα στό ντουλάπι πού φυλάγανε καί τά πάρη τις σημειώσεις του καί φύγη κΓ 
μόνο νά βάλη τάξη στό έργαστήριό καί άλλα όστά πού χρησιμοποιούσαν οί μα- αΰτός άπό τήν αίθουσα.
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— Σταμάτησε άπότομα έκεϊ πού στεκόταν, λογία. Άπό πέρυσι έργάζομαι στό γρα- 
Κάποιος μόλις είχε μπή στήν αίθουσα φείο τού είσαγγελέως καϊ τώρα τελευταία 
καί στεκόταν έκεί μπροστά του άνάμεσα προβιβάστηκα σέ Αντεισαγγελέα, 
στά θρανία. Στεκόταν άπλώς έκεί, κρα- — Μ .. .  μ μ μ ...  μά λιστα ... καταλα- 
τώντας στό ένα του χέρι τό καπέλλο του βαίνω. . .  μουρμούρισε ό Ούέλτον κου- 
καί κυττώντας γύρω-γύρω τήν μεγάλη νώντας τό κεφάλι του. 
αίθουσα σάν νά δίσταζε· νά προχωρήση. — Πρό ήμερών ήρθε καί μάς βρήκε 
Ό  Ούέλτον γιά πρώτη φορά ένοιωσε μιά στό γραφείο ό σερίφης Ντόνλεβυ. Έξα- 
άνησυχία πού τού ήταν δύσκολο νά προσ- κολουθεϊ νά τόν άπασχολή αύτή ή ύπό- 
διορίση άπό τ ί προερχόταν. θέση τού δυστυχήματος τού Δρος Σμίθ.

—Μάλιστα ρώτησε διατακτικά ό Ού- Συγκεκριμένα, ή έξαφάνιση τού πτώ- 
έλτον καί όταν ό ξένος άντρας άρχισε νά ματός του. Δέν έχει βρεθή κανένα ίχνος, 
προχωρή άργά πρός τήν έδρα, πρόσεξε Ό λον αύτόν τόν καιρό ή Αστυνομία 
πώς είχε κάτι τό γνώριμο τό παράστημά έχει κυριολεκτικά χτενίσει τις όχθες τού 
του. ποταμού χωρίς νά βρούνε τίποτα. Ούτε

Ήταν νέος, καί τά χαρακτηριστικά ίχνος άπό τά ρούχα του. Τίποτα ! Ίσως 
τού προσώπου του ήταν σχεδόν παιδικά, νά σάς φαίνεται παράδοξη αύτή ή λο- 
τόσο πού τά μαύρα του ρούχα καί ή σφι- γική γιατί κ ι’ άλλες φορές έχουνε έξα- 
κτά δεμένη γραβάτα του ήταν σά νά μή φανιστή πτώματα χωρίς νά βρεθούνε 
ταιριάζανε μέ τό παρουσιαστικό του. ποτέ, ιδίως όταν τά ρεύματα τού ποτα- 

— Ίσως μέ θυμάστε, κ. καθηγητά, είπε, μοΰ είναι δυνατά, άλλά πάντα κάποιο 
κυττώντας τόν Ούέλτον μ’ ένα θλιμμένο ίχνος βρίσκεται, κάπου σκαλώνει καί
βλέμμα σάν νά ήθελε νά δικαιολογηθή.

— "Α, μά ναι, ναί. Τώρα μόλις σέ θυ
μάμαι παιδί μου, είπε ό Ούέλτον καί

κάτι ξεσκίζετα ι...
— Πάντοτε ;

Έ . . .  ναί. Σχεδόν πάντοτε. Κ ι’ έκ-
κατέβηκε άπό τήν έδρα του καί προχώ- κτός αύτοΰ μήν ξεχνάτε πόσο συστημα- 
ρησε πρός τόν νέο τείνοντάς του τό χέρι, τικός στήν δουλειά του είναι ό σερίφης, 
Ό  Τόμ Κάλτερ δέν ε ίσ α ι; Ό  καλύτερος γ ι’ αύτό Ακριβώς καί τώρα Αρχίζει νά 
μαθητής μου τής Βιολογίας. Ήσουνα κατευθύνη τίς έρευνές του πρός άλλες 
στήν τάξη τού έξηνταέξ, έτσι δέν ε ίν α ι; κατευθύνσεις. Φυσικά, είναι τελείως τυπι-

— Μάλιστα κ. καθηγητά.
— Ό  Τόμ Κάλτερ ! Ό  φοιτητής πού

κά όλα αύτά.
Καταλαβαίνω, είπε ό Ούέλτον, κου-

πάντα έλεγα πώς θά γινόταν μεγάλος νώντας τό κεφάλι του. Καί σ ύ .. .  παιδί 
έπιστήμων άν συνέχιζε μέ τήν ίδια θέρμη μου τ ί σχέση έχεις ;
πού είχε σάν φοιτητής. — ’Επειδή ό σερίφης ήξερε ότι έγώ

Ό  Κάλτερ μέ φανερή προσπάθεια είχα σπουδάσει έδώ καί ήξερα τά κατα
κατάπιε, άφησε τό καπέλλο του πάνω τόπια, μοΰ ζήτησε νά έρθω έδώ καί νά 
σ’ ένα θρανίο καί Αντάλλαξε μιά γρή- έρευνήσω κάπως τό θέμα. Φυσικά, όλα 
γορη χειραψία μέ τόν Ούέλτον. Μετά άύτά πολύ δ ια κριτικά ... 
ξαναπήρε γρήγορα τό καπέλλο του. Ό  — Φυσικά, συμφώνησε ό Ούέλτον. 
Ούέλτον πρόσεξε ότι τό έπάνω του χείλος Καί πές μου, έσύ ήρθες καί έρεύνησες. . .  
έτρεμε καί μιά χοντρή σταγόνα ιδρώτα — Ναί, κ. καθηγητά. Έκανα μιά πολύ 
κυλούσε άπό τό μέτωπό του παρ’ όλο πρόχειρη έρευνα καί τό πρώτο πρά·>, μα πού 
πού Ακόμη δέν έκανε τόση ζέστη. πρόσεξα ήταν πώς ό Γελαστός Τζάκ. ..

— "Α, ναί, κ. Ούέλτον. Καί σείς πάν- νά θέλω νά πώ πώς ό Γελαστός Τζάκ δέν
τότε ήσασταν ό καλύτερός μου καθηγη- είναι ό ίδ ιο ς .. .  είναι σάν κάτι νά έχη 
τής. Αλλάξει άπό τόν Γελαστό Τζάκ πού θυ-

— ’Αλήθεια ; είπε ό Ούέλτον καί μιά μόμουνα άπό παλιά.
βαθειά συγκίνηση τόν κατέλαβε όλό- «Μόνο ένας μιγάλος έπιστήμονας θά 
κληρον ξαφνικά καί ένοιωσε πώς ίσως μπορούσε νά παρατηρήση κάτι τέτοιο», 
όλες του οί προσπάθειες δέν είχανε πάει σκέφτηκε ό Ούέλτον. «Μόνο ό καλύτερός 
χαμένες. μου μαθητής».

— Ναί, κ. καθηγητά, συνέχισε πιό Πραγματικά, πολύ λίγοι έπιστήμονες 
γρήγορα αύτή τήν φορά ό Κάλτερ, Γιά διαθέτανε τήν παρατηρητικότητα τού 
μένα ειδικά ήταν ιδιαίτερη χαρά νά έρ- Κάλτερ καί κατά βάθος ό Ούέλτον αίσθα- 
χωμαι στό μάθημά σας, υπήρχε κάποιος νόταν ύπερηφάνεια πού ό νέος αύτός είχε 
μαγνητισμός στις παραδόσεις σας, πού Ρ ϊή άπό τήν δική του τάξη, καί έκεϊνος 
κατωρθώνατε καί μεταδίδατε στούς φοι- ήταν ό πρώτος πού είχε ανακαλύψει τήν 
τητές σας. Ένοιωθα πώς σάς χρωστούσα άξια του.
τό πάν.

Ό  Ούέλτον άνοιγόκλεισε τά μάτια
— Μοΰ έκανε έντύπωση αύτό, συνέχισε 

πιό χαμηλόφωνα ό νέος, καί τόν έξέτασα
του πού ήταν τώρα ύγρά καί έβγαλε καί πΡ?σεΧτικώτερα άπό κοντά. Δέν καθυ 
καθάρισε τά γυαλιά του. Μετά στράφηκε ™ .ρησα για να βεβαιωθώ.πως δέν ήταν 
πρός τόν μαθητή του καί τόν κύτταξε ό Γ,ελαΑστό2 Τζακ' Α ®«μομουνα πως ό 
άπό πάνω μέχρι κάτω μέ τήν ίκανοποί- σκελετός Ανήκε σέ έξωμορφικό τύπο 
ηση γραμμένη στό ρυτιδιασμένο του ανθΡωπ? υ> τούτος έδώ είναι ένδο- 
πρόσωπο μορφικός. Ρώτησα στο Λογιστήριο άν

, ,  , . . , είχανε έν τώ μεταξύ άγοράσει καινούργιο
, ,^ ί\αι π, ° \ υ ^ γ ε ν ι κ ό  έκ μέρους σου σκελετό καί πήρα Αρνητική Απάντηση, 

να τό λές αυτό Κάλτερ. Πές μου, παιδί Ά πό τά βιβλία τους δέν φαινόταν που- 
•μου, τι έκανες άπό τό έξηνταέξ που τέ- 0ενά ότι ό Γελαστός Τζάκ είχε άντικατα- 
λειωσες τό Κολλέγιο. Συνέχισες την έπι- σΧαθήΓ
στημτι ’ ’Απ’ αυτό τό σημείο, ό τόνος τής φωνής

— Ίσως νά θυμόσαστε, ότι άπό παιδί τού Κάλτερ έγινε πιό Απολογητικός άπό 
μέ ένδιέφεοε ή έγκληματολογία, κ. κα- πρίν.
θηγητά. Έτσι., όταν τέλειωσα άπό δώ —Μετά άπ’ αύτό, κ. καθηγητά, κατα
πήγα καί γράφτηκα στό Κρατικό Πάνε- λαβαίνετε πώς ήμουνα υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ς  

-πιστήμιο καί έκεί τελείωσα έγκληματο- νά συνεχίσω τίς έρευνές μου. Έ τσ ι, στό

έργαστήριο παρατήρησα κάτι καινούργια 
κόκκαλα στις προσθήκες πού φυλάμε τά 
όστά γιά τά πειράματα... κ α ί...

— Κ α ί. . .  καί τ ί άλλο, Κάλτερ ; ρώτη
σε ό Ούέλτον μέ φωνή πού μόλις άκου- 
γόταν.

— Ν ά ... θέλω νά π ώ ... τό κίνητρο 
κ. καθηγητά. Ήξερα πώς ό Σμίθ δέν ήταν 
άξιος γιά νά κάνη μιά τόσο σημαντική 
Ανακάλυψη στά βιοσφορικά, καί ότι ό 
μόνος άνθρωπος πού είχε, άπό όταν Ακό
μη σπούδαζα, προχωρήσει σ ’ αύτήν τήν 
έρευνα ήσασταν έσεϊς. Θέλω νά π ώ ... 
έχοντας καί τούς δυό σας καθηγητές, 
ήμουνα σέ θέση νά δώ πώς μιά τέτοια 
έρευνα δέν ήταν σέ θέση νά τήν φέρη 
σέ τέλος κανείς άλλος έκτός άπό σάς. . .  
Σκέφτηκα λοιπόν μήπως ό Σμίθ σάς πήρε 
τίς σημειώ σ εις ...

Ό  Ούέλτον δέν έκαμε πιά καμμιά 
προσπάθεια νά σκουπίση τά χοντρά δά
κρυα πού κυλούσανε τώρα άπό τά μυω
πικά του μάτια.

— Κ ι’ έσ ύ .. .  κ ι’ έσύ Κάλτερ, ήσουνα 
τόσο σίγουρος πώς μόνο έγώ θά μποροΰ- 
σά νά είχα κάνει μιά τέτοια Ανακάλυψη, 
έτσι δέν είναι παιδί μου ; Αύτό θέλεις νά
πής ;

— Μά βέβαια, κύριε. Ό λο ι μας ξέραμε 
τήν έπιστημονική σας άξια κ ι’ άναρτιό- 
μαστε μάλιστα τί γυρεύατε σ ’ αύτό τό 
μικρό Κολλέγιο καί πηγαίνατε χαμένος

Μιά χοντρή σταγόνα κύλησε καί χτύ
πησε πάνω στό ξύλινο θρανίο. Ό  Ούέλ
τον όμως δέν ήταν σέ θέση νά πή άν ήταν 
δάκρυ ή Ιδρώτας πού κυλούσε άπό τό 
μέτωπό του.

— Κ α ί. . .  καί τί άλλο, Κάλτερ ;
— Κύριε καθηγητά, είναι πολύ δυσά

ρεστο αύτό. . .  θέλω νά πώ. . .  έξαιρετικά 
όδυνηρό γιά μ ένα ...

— Καταλαβαίνω, Τόμ, είπε ό Ούέλτον 
καί τόν κτύπησε στόν ώμο. Καταλαβαίνω 
παιδί μου. Κ ι’ έγώ λυπάμαι πολύ. Ναί 
έγώ σκότωσα τόν Σμίθ. Τόν σκότωσα, 
γιατί μοΰ έκλεψε τίς σημειώσεις μου, τή 
δουλειά μιάς όλόκληρης ζωής καί πήγε 
καί τίς κατέθεσε ώς δικές του. Μετά μέ 
έξεβίαζε καί δέν μπορούσα νά Αναφέρω 
σέ κανέναν πώς ή έρευνα ήταν δική μου. 
Θά έπιτρέψης όμως, παιδί μου, στόν γέρο 
σου καθηγητή, νά πάρη μαζί του τόν λόγο 
τού έκβιασμοϋ. Αύτό άλλωστε δέν χρειά
ζεται νά τόν ξέρη κανείς. Είναι άρκετό 
δτι παραδέχομαι σ ’ έσένα ότι έγώ τόν 
σκότωσα καί θά πώ τό ίδιο καί στόν σε
ρίφη. Έ τσ ι κερδίζουν όλοι χ ρ ό νο ... 
καί κυρίως έγώ.

— Σάς εύχαριστώ κ. καθηγητά, είπε ό 
Κάλτερ, μέ φωνή πού μόλις άκουγόταν.

Καθώς ό Ούέλτον προχωρούσε μέ 
άργό βήμα γιά νά βγή άπό τήν αίθουσα 
Ακολουθούμενος άπό τόν μαθητή του, 
δέν άνθεξε νά μή γυρίσει νά κλείση, γιά 
τελευταία φορά, τό μάτι στόν Γελαστό 
Τζάκ-Σμίθ.

Μετά στράφηκε πρός τόν Κάλτερ μέ 
μάτια παρακαλεστά :

— Τόμ, είπε. Τόμ, έχω μιά τελευταία 
παράκληση νά σοΰ κάνω. Θά μοΰ ύπο- 
σχεθής πώς θά φροντίζης τά ποντίκια μου; 
Τώρα πού θά λείψω έγώ άπό τή μέση, 
φοβάμαι πώς οί άλλοι θά μοΰ τά βασανί
σουν. Δέν έχω έμπιστοσύνη σέ κανένα 
τους.

Ό  Κάλτερ ένευσε πώς θά τά φρόντιζε.

RO BER T Me GRATH
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(Συνέχεια έκ τής βελ. 927 )

Υιοί» τής Έρφούρτης καί ή «Κόρι» του 
Βερολίνου, πού προμήθευαν γιά τούς Θα
λάμους άεριων καί τά κρεματόρια, γνώ- 
picav άριστα γιά πού προορίζονταν αυτά 
τά μηχανήματα. Εκτός άπό τούς σπε
σιαλίστες τού χτυπήματος στόν αύχένα 
καί τούς σαδιστάς πού διέταΖαν νά παί- 
Ζεται τό Θάλς άπό τήν «Εύθυμη Χήρα» 
μπροστά ατούς θαλάμους άεριων, ύπήρ- 
χαν κοί εκείνοι πού κέρδιΖαν χρήματα 
άπό τήν προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων 
ύδροκυανίου. Αύτοί ήσαν οί διευθυνταί 
τής Keichsbank, πού κερδοσκοπούσαν 
μέ τόν χρυσό των θυμάτων, καί τέλος 
οί διευθυνταί τών μεγάλων χημικών καί 
μεταλλουργικών εργοστασίων, όπως τά 
«lg-farben» καί Krupp», πού χρησιμο
ποιούσαν έργάτες επιστρατευμένους άπό 
όλη τήν Εύρώπη καί τούς μεταχειρίΖον- 
το σάν δούλους παροδίδοντάς τους 
στά 'Ές Ές καί ατά στρατόπεδα 
έΕοντώσεως όταν εξαντλείτο ή πα
ραγωγική ίκανότης τους. Δημιουργήθη- 
καν στήν Γερμανία ειδικές επιχειρήσεις 
γιά τήν έκμετάλλευσι τών ύπολειμμά- 
των τών στρατοπέδων τού θανάτου. 
Στήν σελίδα 197 τού ογδόου τόμου τών 
έγγραφων γιά τήν Δίκη τής Νυρεμβέρ
γης (σοβιετική κατηγορία) διατηρείται 
τό πρωτότυπο τής συνταγής πού χρησι
μοποιούσε μιά έπιχείρησις τού Ντάντοιχ 
γιά νά κατασκευάΖη σαπούνι άπό «δώ
δεκα λίτρες άνθρωπίνου λίπους» προε- 
λεύσεως στρατοπέδων έΕοντώσεως, δέ
κα τέταρτα ύδατος καί άπό οχτώ ούγγιές 
μέχρι μιά λίτρα καυστικής σόδας!

"Ενα χωριστό κεφάλαιο, ανάμεσα 
στά πιό τρομερά καί έπαίοχυντα, είναι 
έκεϊνο πού άφορα τά έπονομαΖόμενα 
«ιατρικά πειράματα». Από καθαρό οαδι- 
ομό έπραγματοποιοΰντο έπάνω στούς ά- 
ποσκελετωμένους κρατουμένους, οί ό
ποιοι έχρηοιμοποιούντο σάν άπλά πειρα
ματόζωα άπό μιά όμάδα έκφύλων μέ τό 
προσωπείο τών «έπιστημόνων». Αύτά τά 
πειράματα είχαν όργανωθή σέ όλα σχε
δόν τά στρατόπεδα. Στό Νταχάου καί 
ατό Μπούχενβαλντ ορισμένοι κρατού
μενοι τοποθετήθηκαν σέ ειδικούς θαλά
μους όπου δοκιμάσθηκε ή άντοχή τους 
σέ διάφορα «ύψη» μέχρις ότου έποψον 
νά άναπνέουν. Σέ άλλους έγιναν ένέ- 
σεις μέ βοκίλλους τύφου καί ίκτέρου. 
Οί Τσιγγάνοι κρατούμενοι έπελέγησαν 
γιά πειράματα «καταψύΕεως» μέσα σέ 
παγωμένο νερό καί «έπιβιώσεως» μέ μιά 
δίαιτα άπστελουμένη άποκλειστικά άπό 
άλατισμένο νερό. Στό Ράθενσμπρυκ έ- 
κατοντάδες Πολωνίδες νέες θανατώθη
καν άπό τήν πρόκλησι καρκινικών τραυ
μάτων. Καί ό εύνουχισμός ήταν οργα
νωμένος σέ εύρύτατη κλίμακα.

"Ολοι έΕ άλλου οί έπονομαΖόμενοι 
«γιατροί» τών στρατοπέδων συνήθιΖαν 
νά παρακολουθούν τις μαΖικές έκτελέ- 
σεις μέσα στούς θαλάμους άεριων άπό 
ειδικά παραθυράκια καί άνοίγμοτα στούς 
τοίχους. «Δέν δοκίμαΖα κανενός είδους 
συναίσθημα», δήλωσε ένας άπ’ αύτούς 
στήν «Δίκη τών Γιατρών» στήν Νυρεμ
βέργη. «Είχα λάβει έντολή νά φονεύω 
τούς κρατουμένους μέ αύτόν τόν τρό
πο. "Αλλωστε αύτή ήταν ή έκπαίδευσις 
πού είχα λάβει. . .». .Αύτός ό γιατρός 
έκοβε τά κεφάλια άπό τά πτώματα τών

Πρώην πολιτικών έπιΤράπων τού σοβιε
τικού στρατού, άφαιρούσε τις σάρκες 
τους, καί τά διατηρούσε σάν τεκμήρια 
γιά τις φυλετικές Θεωρίες του. Τά φο- 
βερώτερα όμως όλων ήσαν τά πειράμα
τα άποπιέοεως πού έκτελούσε κάποιος 
«δόκτωρ» Σίγκουντ Ράσερ. Είχε στα
διοδρομήσει κατά τρόπο άπίστευτο, χά
ρις σέ μιά έκθεσι πού είχε στείλει στόν 
Χίμμλερ πριν άπό μερικά χρόνια. Σέ 
αύτήν άνέφερε ότι ή σύΖυγός του, μέ 
μιά ειδική θεραπεία πού αύτός είχε έ- 
φεύρει, είχε γεννήσει τρία παιδιά άφού 
είχε συμπληρώσει ήλικία πενήντα έτών. 
Ό  Χίμμλερ, πού ένδιαφερόταν μέ πά
θος γιά τήν δημογροφική πολιτική τών 
ναΖί, είχε πάρει τήν ύπόθεαι στά σο
βαρά. Στήν πραγματικότητα όμως τά 
τρία παιδιά πού ό Ράσερ παρουσίασε 
σάν Ζωντανή άπόδειΕι τής ίκανότητος 
τής « Αρίου γυναικός» προέρχονταν άπό 
ένα ορφανοτροφείο! Ό  Ράσερ σκότω
σε περίπου 200 άνθρώπους προκαλών- 
τας τήν έκρηΕι τών πνευμόνων τους μέ
σα στούς θαλάμους άποπιέσεως. Τελι
κά, κάποιος πληροφόρησε τόν Χίμμλερ 
γιά τήν άπατη πού είχε μηχανευθή αύ
τός ό δολοφόνος γιά νά άποκτήση τήν 
εύνοιά του, καί τότε μόνον ό άρχηγός 
τών "Ες Έ ς έΕοργίσθηκε. ΔιέταΕε νά 
κλείσουν τόν Ράσερ στό Νταχάου καί 
τήν γυναϊκο του στό Ράθενσμπρυκ, ό
που καί χάθηκαν τά ίχνη τους γιά πάν
τα.

Στά τέλη τού 1942 τά «ιατρικά πειρά
ματα» είχαν πιά διαδοθή σέ όλα τά 
στρατόπεδα. Στό Ράβενσμπρυκ έτελούν- 
το παράφρονα πειράματα «ένοφθαλμι- 
σμοΰ» άστών καί δοκιμάζονταν στις κρα
τούμενες τά νέα καρκινογόνο άέρια πού 
είχε έφεύρει ό «δάκτωρ» Κάρλ Γκέλ- 
χαρτ. Στό ίδιο αύτό στρατόπεδο, κα
θώς καί στό "Αουσβιτς, οί γιατροί Χόρ- 
στ Σούραν καί Χάνς Κλάουμπεργκ έκτε- 
λούσαν πειράματα μαΖικής στειρώσεως 
σέ Εβραίες γυναίκες μέ άκτινοβολίες. 
Ό  «δάκτωρ» Ιωακείμ Μουγκρόβσκυ, 
γιατρός τών Ές ’Ές, είδικεύθηκε στό 
άποτελέσματα ρίψεως δηλητηριωδών 
βλημάτων. Γιά νά διευκολύνη τις έρευ
νες τού «δόκτωρος» Αύγουστου Χ'ιρτ, 
ό Χίμμλερ τού έδωσε τήν άδεια νά έγ- 
κατοστήση ένα μικρό προσωπικό θάλα
μο άεριων στό στρατόπεδο τού Νατσθάι- 
λερ. Ό  «γιατρός» μπόρεσε έτσι νά συγ- 
κεντρώση μιά ώραϊα συλλογή άπό 200 
σκελτούς καί κρανία, τήν όποια μετέ
φερε άργότερα στό Πανεπιστήμιο τού 
Στρασβούργου, κέντρο τών «έρευνών 
γιά τόν έκφυλισμό τών έβραϊκών καί ά- 
σιατικών φυλών».

Πρέπει νά γίνη άντιληπτό, στό ση
μείο αύτό, ότι ή ϊδρυσις τών στρατοπέ
δων τού θανάτου προήλθε στήν Γερμα
νία τού Χίτλερ άπό μιά συνειδητή άπό- 
φοσι, πού οί ναΖί μέ τόν πνευματικό 
έκφυλισμό τους θεώρησαν τελείως λογι
κή καί φυσιολογική. Τά μαΖικά έγκλή- 
ματα πού έγιναν στά στρατόπεδα δέν 
ήσαν τυχαία καί δέν όφείλονταν μόνο 
στήν βαρβαρότητα καί στό ρόδισμά μιας 
όμάδος έγκληματιών. Ή  ύποδούλωσις 
έκστομμυρίων άνθρώπων, οί φόνοι καί 
οί σωματικές κακώσεις τών αιχμαλώτων 
πολέμου, οί μαΖικές έκτελέσεις πολιτών 
πού άνήκαν σέ «κατώτερες φυλές», ή 
«τελειωτική λύσις» τού «έβραϊκού προ

βλήματος», άποτελοΰσαν, άντίθετα, στοι
χεία ένός μακροπροθέσμου προγράμμα
τος πού είχε κατοστρωθή έν ψυχρψ. Τά 
τερατώδη έγκλήματα, έΕ άλλου, όέν έ· 
τελούντο κρυφά. Οί ναΖί άφησαν πλήρη 
τεκμήρια γιά κάθε τους έγκλημα, συνή
θιΖαν νά στέλνουν λεπτομερείς έκθέσεις 
τών μοΖικών αύτών δολοφονιών στις 
κεντρικές ύπηρεσίες τους στό Βερολί
νο, συγκέντρωναν μέ μέθοδο καί υπομο
νή ό\α τά στατιστικά καί «έπιστημονι- 
κά» στοιχεία πού είχαν σχέσι μέ τις ά
γριες αύτές έΕοντώσεις.

Αρκετά χρόνια πριν ό Χίτλερ είχε 
γράψει στό βιβλίο του, «Mein camp!» 
(«Ό άγών μου»): «Μιά φυλή ισχυρή
θά έκδιώΕη τις άλλες άδύνατες, γιατί 
ή Ζωτική όρμή, στήν όριστική μορφή της, 
θά κσταρρίψη τούς παραλόγους φρα
γμούς τού έπονομαΖομένου άνθρωπι- 
σμού τών άτόμων χάρις στόν άνθρωπι- 
σμό τής Φύσεως, ή όποια καταστρέφει, 
6,τι είναι άδύνατο, γιά νά δώση τήν θέ- 
σι του στόν ισχυρό». Αύτός δέν ήταν 
παρά ό νόμος τής Ζούγκλας. Καί άκρι- 
βώς έπάνω σ' αύτόν τόν πρωτόγονο νό
μο βασίσθηκε ολόκληρη ή ναΖιστική άν- 
τίληψις τής «Νέας ΤάΕεως» ή όποια, 
«σύμφωνα μέ τήν Φύσι» έπρεπε νά έγ- 
κατασταθή στόν κόσμο. Έπρόκειτο γιά 
μιά παραφροσύνη, σαφή όμως καί «έπι- 
στημονική». "Ηταν ένας τρόπος γιά νά 
έΕοφθούν όλα τά κατώτερα ένστικτα τού 
άνθρωπίνου γένους. Ακόμη καί ένώπισν 
τού δικαστηρίου τής Νυρεμβέργης, οί 
ναΖί ήγέτες, παρ' όλο πού παραδέχθη
καν τά τεράστια έγκλήματά τους, προ
σπάθησαν νά τά δικαιολογήσουν έν όνό- 
ματι μιάς «άνώτερης ιδεολογίας» ή ό
ποια γιά νά έΕηγηθή δέν μπορούσε νά 
στηριχθή στά «συνηθισμένα άσχετα ήθι- 
κά άΕιώματα», άλλά είχε γιά βάσι της 
τήν «άνώτερη ήθική τής φυλής καί τού 
αίματος». Μέ άλλα λόγια κυριαρχούσε 
στούς ήγέτες τών ναΖί (όχι όμως καί 
σέ όλους, γιατί άρκετοί άπ' αύτούς ήσαν 
άπλοι κερδοσκόποι καί άρπαγες) ένα εί
δος διεστραμμένης συνειδήσεως γιά μιά 
«άποστολή» πού έπρεπε νά φέρουν οέ 
πέρας. Ή κατάργησις τής έλευθερίας 
τών άτόμων, ή βάρβαρη έπιβολή τής κα- 
ταναγκαστικής έργασίας, ή φρίκη τών 
στρατοπέδων έΕοντώσεως, ό φόνος τών 
άντιπολιτευομένων καί ή έΕάλειψις τών 
Εβραίων καί τών άλλων «κατωτέρων» 

φυλών, δέν άποτελούσαν, στήν σκοτεινή 
αύτή παραφροσύνη, παρά άνσπόφευκτα 
άν καί οδυνηρά μέσα, γιά τήν περαίωαι 
τού σκοπού, γιά τήν έκτέλεσι τής «άπο- 
στολής». Μέ άλλα λόγια, ό ναΖισμός 
πριν μεταβληθή σέ φρικαλεότητα στό 
έμπράγματο πεδίο, ήταν μιά πνευματική 
φρικαλεότης.

Τήν άνοιΕι καί τό καλοκαίρι τού 1945, 
μετά τήν πρώτη άνσκάλυψι τών στρατο
πέδων τού Αουσβιτς καί τού Μπιρκενά- 
ου καί τήν έπακόλουθη άνακάλυψι καί 
τών άλλων στρατοπέδων έΕοντώσεως 
στήν Γερμανία κοί στήν Αύστρία, άρχι
σαν νά έπιστρέφουν στά πρώην κοτε- 
χόμενα έδάφη τής Εύρώπης κατά χιλιά
δες οί κρατούμενοι τών στρατοπέδων. 
Στά τέλη τού Ιδιου έτους άρχισε νά έ- 
ΤΟίμάΖεται ή πρώτη δίκη έναντίον τών 
ναΖί έγκληματιών·

MARCO CESAR!Ν| SFORZA
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Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος

ΑΘΗΝΑΙ -  ΕΛΛΑΣ

'Αγαπητέ κ. Καραμανλή,

Προσφάτως μου ήτο άναγκαϊον νά ταΕιδεύοω εις 
τήν Ελλάδα διά μίαν ιδιωτικήν Νομικήν ύπόθεσίν 
μου. Κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής εις τήν 'Ελ
λάδα, διά τήν τακτοποίησιν τών ύποθέόεών μου, έπρε
πε νά υποβάλω εις διαφόρους υπηρεσίας διάφορα 
έγγραφα.

Μερικοί έκ τών ύπηρεσιών τούτων έπέμενον ότι 
διά τήν τακτοποίησιν τών έκκρεμοτήτων μου θά έπρε
πε νά παραμείνω εις τήν Ελλάδα δύο ή καί περιααο- 
τέρας έβδομάδας.

Μολονότι άπεθαρρύνθην, ήρχισα τό έργον μου. 
"Ομως πρός μεγάλην μου εύχσρίστησιν έγνώριοα τόν 
κ. Κων)νον Ν. ΚΟΓΙΑΝ, Ύπσστυνόμον Β ', Τμήμα 
'Αλλοδαπών, Γροφεϊον Μεταναστεύσεως, 'Αστυνομίας 
Πόλεων, ό όποιος άντελήφθη ότι δέν ήμπορούσα νά 
παραμείνω εις τήν Ελλάδα, καί μέ έβοήθησεν κατά 
τό δυνατόν, ώστε νά ικανοποιηθούν αί άνάγκαι μου.

Μέ άσυνήθη ταχύτητα ό άξιωματικός ούτος έπέ- 
σπευσεν τήν πορείαν τών έγγράφων.

Δέν ύπόρχει άρκετά μεγάλος έπαινος διά νά πε
ριγράφω τήν θουμασίαν έΕυπηρέτησιν, τής όποιας 
έτυχον.

'Επιθυμώ νά σας τόν συστήσω ώς άξιωματικόν 
υποδείγματος καί αξίας.

Τέλος, έπιθυμώ νά σάς ουστηθώ.
'Ονομάζομαι Σπΰρος Α. Βιτουλαδίτης, πρώην Πο

λιτικός τής Νήσου Κερκύρας. Κατήλθον τό 1961 ώς 
ύποψήφιος βουλευτής ύποοτηρίΖων καί συνεργαΖόμε- 
νος μετά τού άμοιβαίου μας φίλου κ. Σπυρίδωνος 
Θεοτόκη.

Κατά τό παρελθόν, είχον λάβει τήν τιμήν καί τό 
προνόμιον νά σάς έπισκεφθώ εις τήν έν Κολωνακίω 
οικίαν σας, εις τάς 'Αθήνας.

Κατά τόν παρόντα χρόνον διαμένω εις τάς 'Ηνω
μένας Πολιτείας 'Αμερικής καί έάν μοϋ έπιτρέπητε νά 
σάς βοηθήσω, παρακαλώ γράψστέ μου εις όποιανδή- 
ποτε στιγμήν.

Είλιιίρινώς 
Σ. ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ

'ΑΕιότιμον Κύριον Διοικητήν Δ ’ 'Αστυν. Τμ. 'Αθηνών

' Ε ν τ α ύ θ α
'Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Έγγράφως (άριθ. Πρωτ. 16560 —  10.8.1974) πα- 
ρεπονέθην εις τό Ύμέτ. Άστυν. Τμήμα διά τήν ά· 
Φόρητον κατάστασιν ή όποια δημιουργείται καθημε
ρινώς κατά τάς ώρας τής κοινής ήσυχίας καί ιδιαί
τατα άπό 2,30' έως 3,30' μ.μ. έκ τών θορύβων 
(κορναρίσματα) αύτοκινήτων τού έναντι τής κατοι
κίας μου GARAGE (οδός Άχαρνών 19), Ζητήσας 
τήν προστασίαν τής υπηρεσίας Σας.

Τήν έπομένην, κάποιος εύπροσήγορος Άρχιφύ- 
λοξ, κ. Παπαευθυμίου, όπως μοί αύτοσυνεστήθη, μοί 
έγνώρισε ότι άνέλαβε τήν ύπόθεσίν μου καί μοί διε- 
εβαίωσε ότι ή ύπηρεσία θά ένεργήση τό δέοντα έπί 
τού προκειμένου.

Ή εύγενής αϋτη όνημέρωσις μοΰ προκάλεσε άγα- 
θήν έντύπωσιν. Τήν βρήκα όμως φυσικήν, άπορρέου- 
σαν άπό ύπηρεσιοκόν καθήκον, όπως, καί τό μετά 
μίαν έβδομάδα τηλεφώνημά του, διά νά μάθη έάν 
έσταμστησαν οί θόρυβοι.

Γιά τόν ίδιον σκοπόν, ήκολούθησαν δλλα δύο τη
λεφωνήματα τού ίδιου Κυρίου καί πάντοτε εύγενε- 
στάτου Άρχιφύλσκος, τόν όποιον, είρήσθω έν παρό- 
δω, ούδέν καν έξ όψεως γνωρίΖω. Καί έάν μέν τό 
3ον τηληφώνημά του προκάλεσε τόν θαυμασμόν μου, 
όχι μόνον διά τό έξαίρετον αύτό όργανόν Σας, άλλά 
καί δι' ολόκληρον τό Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων, 
διότι άσφαλώς ή συμπεριφορά αύτη πρέπει νά είναι 
άπότοκος όχι διαταγών, άλλά ένστερνισμοΰ τών ύψη- 
λών ιδεωδών πού διέπουν τό Σώμα τής Αστυνομίας 
Πόλεων, ιδεώδη τά όποια ώς έκ τών προγμάτων έμ- 
φσίνεται έγιναν βίωμα κοί εις τόν Άρχιφύλακα κ. 
Παποευθυμίου, τό 4ον του άπεκορύφωσε τόν θαυμα
σμόν μου καί μέχρι τοιούτου σημείου ώστε νά θεωρώ 
έπιτακτικήν τήν άνόγκην καί ύπσχρέωσιν νά άναφέ- 
ρω τά άνωτέρω διά τά καθ' 'Υμάς καί πρός 'Υμάς 
κοί πρός τό Άρχηγεϊον τού Σώματος πρός ό έν 
άντιγράφω, άποστέλλω τήν παρούσαν.

'Αλλά καί δι' άλλον λόγον πράττω τούτο. Διότι 
ήμεϊς οί "Ελληνες συνηθίΖομε νά δημιουργούμεν 
καταστάσεις, όταν δέν τύχωμεν τής δεούσης, κατά 
τήν γνώμην μας, συμπαραστάσεως άπό μίαν ύπηρε- 
σίαν Ζητούντες πολλάκις καί τήν κεφαλήν έπί πίνσκι 
τού ύπηρεσιοκού όργάνου, νά άποσιωπώμεν όμως 
τήν εύγενή συμπεριφοράν ένός όλλου καθώς καί τήν 
πέραν τών ορίων τού καλώς έννοουμένου καθήκον
τος έΕυπηρέτησιν καί συμπαράστασίν του, όπως έπί 
τού προκειμένου συμβαίνει μέ τόν Άρχιφύλσκα κ. 
Παπαυεθσμίου τόν όποιον, μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν, 
θέλω νά συγχαρώ καί μέσω Υμών διά τήν ύψηλήν 
άντίληψιν περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του 
άπό τήν όποιαν έμφορεϊται, άντίληψιν ή όποια ποοά- 
γει τήν πίστιν τών πολιτών πρός τήν 'Αστυνομίαν 
Πόλεων, καί δικαιώνει τήν άγάπην όλων όσων άγα- 
ποΰν αύτήν, μεταξύ τών όποιων λίαν ένθερμος φίλος 
ύπήρΕα άνέκαθεν κοί έγώ καί ύποστηρικτής έν παντί 
καί πάντοτε αύτής.

Μετά πλείστης τιμής 
ιατρός ΛΑ2. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

Σουρμελή 5 Άθήναι.

Τό Ιστόρημα συνεχείας τοϋ τακτικοϋ συνεργάτου μας κ. Σ. Κούβα «Ή  ίστορία τοϋ Κ.Κ.Ε.» 
λόγω πληθώρας έπικαίρου ύλης σχετικώς κυρίως μέ τήν έθνικήν έπέτειον τής 28ης ’Οκτωβρίου

άναβάλεται διά τό προσεχές τεύχος.
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Τήν 9ην ώραν τής 11.9.1974 εις τήν αίθουσαν 
συγκεντρώσεωα τοϋ Μεγάρου Άστυν. Δ/νσεως Πει
ραιώς, ό μέχρι τοΰδε Διευθυντής 'Αστυνομίας Πει
ραιώς καί προαχθείς ήδη εις Ύπαρχηγόν κ. Θεόδω
ρος ΤΖΗΜΑΣ, παρουσίασε τόν Νέον Διευθυντήν 'Α
στυνομίας Πειραιώς κ. Κων)νον ΛΑΔΙΑΝ, έπί πα
ρουσία Αξιωματικών καί κατωτέρων Αστυνομικών τής 
Δ/νσεως Πειραιώς.

Ό  Νέος Αστυν. Δ/ντής, εις λίαν έμπεριστατω- 
μένην ομιλίαν του, έπί τη άναλήψει τών καθηκόντων 
του προσδιώρισεν μέ έθνικήν συνέπειαν τούς στό
χους καί τός έπιδιώξεις τής Αστυνομίας Πειραιώς 
κοί συνέστησεν: α) όμέριστον συμπαράστασιν άπάν-

των εις τό άνοληφθέν δύσκολον έργον τής Κυβερ- 
νήσεως καί β) τήν σύσφιγξιν τών σχέσεων 'Αστυνο
μίας καί κοινού.

Ό  νέος 'Αστυν. Δ/ντής Πειραιώς κ. Λαδιάς, έγεν- 
νήθη τό έτος 1923 έν Άθήναις καί κατετάγη εις τό 
Άστυν. Σώμα τό έτος 1943.

Κέκτηται Πτυχίου τής Ποντείου Άνωτάτης Σχο
λής Πολιτικών 'Επιστημών καί είναι κάτοχος τής Α γ 
γλικής Γλώσσης.

Τυγχάνει Πτυχιοΰχος τής Διεθνούς Άστυν. Ακα
δημίας τής Ούάσιγκτων, διπλωματούχος Σεμιναρίου 
Ναρκωτικών Ο.Η.Ε., Γενεύης καί INTERPOL καί ά- 
πόφοιτος Σχολής 'Εθνικής Άμύνης.

"Εχει τιμηθή διά πολλών μεταλλίων.
Ύπηρέτησεν ώς Διοικητής διαφόρων Άστυν. Τμη

μάτων καί Παρ/των Ασφαλείας, εις Υπηρεσίαν Προ
στασίας Εθνικού Νομίσματος, εις Υ.Π.Ε.Α. καί εις τό 
Έπιτελεϊον τής Άστυν. Δ/νσεως Αθηνών.
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Ό  Αρχηγός Α.Π. κ. ΤΖοδέλλας έδέχθη τούς περιο
δεύοντας άνά τόν κόσμον πρός μελέτην άστυνσμι- 
κών θεμάτων Αύστραλούς άστυνομικούς, Άστυν. 
Δ/ντήν κ. Β. ROSS καί Αστυνόμον κ. Β. J. WHE
LAN τής Αστυνομίας τής Ούαλλίας. Τούς Εένους 
συναδέλφους κατά τήν έπίακεψίν των εις τόν κ. Αρ
χηγόν συνώδευαν έκπρόσωποι τής έν Άθήναις Αύ- 
στραλιανής Πρεσβείας.

Πρασφωνών τούτους δ κ. ’Αρχηγός, είπε χαρακτη- 
ριστικώς τά έςής:
«Κύριοι,

Είμαι έξαιρετικά εύτυχής, διά τήν έπίακεψίν σας 
είς τό Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Αισθάνομαι ιδιαιτέραν χαράν, διότι μού δίδεται ή 
εύκαιρία νά γνωρίσω καί νά άνταλλάξω άπόψεις, έπί δια
φόρων ύπηρεσιακών θεμάτων, μέ έκλεκτοϋς καί πεπειρα
μένους αξιωματικούς μιας μεγάλης, πολιτισμένης καί 
λίαν άγαπητής διά τούς “Ελληνας Χώρας, δπως είναι 
ή Πατρίς σας ή Αύστραλία.

Τό γεγονός τούτο θεωρώ μάλιστα καί ώς άριστόν οίω- 
νόν, διότι ύμεΐς άποτελεϊτε τήν πρώτην αντιπροσωπείαν 
’Αστυνομικών ξένης Χώρας, τήν όποιαν ύποδέχομαι ώς 
’Αρχτγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων, προαχθείς είς τήν 
τιμητικήν δι’ έμέ αύτήν θέσιν, μόλις πρό δλίγων ήμερων.

Κύριοι, θά άπετέλει δι’ έμέ μεγάλην παράλειψιν,

έάν πρωτίστως δέν σάς διεβεβαίωνα 8τι δλοι οί “Ελλη
νες θεωρούν τήν Αύστραλίαν ώς δευτέραν των Πατρίδα, 
διότι εις αύτήν διαβιοϊ μέγας αριθμός αδελφών μας καί 
μάλιστα ύπό συνθήκας άσφαλείας, άγάπης καί εύημερίας.

Δέν λησμονούν ακόμη οί “Ελληνες τόν ήρωΐσμόν 
καί τήν θυσίαν τών Αύστραλών, κατά τόν Δεύτερον Παγ
κόσμιον Πόλεμον, δτε είχον σπεύσει εις τή Ελλάδα καί 
από κοινού μέ τούς "Ελληνας ήγωνίσθησαν διά τήν Παγ
κόσμιον έλευθερίαν, ήτις ήπειλεΐτο ύπό τών δυνάμεων 
τού φασισμού καί Ναζισαού.

θά ήθελα άκόμη νά γνωρίζετε, δτι αύτήν τήν περίο
δον δλόκληρος δ Ελληνισμός ζή υπό τό βάρος μιάς με
γάλης θλίψεως καί αγωνίας, διότι έν μεγάλο τμήμα 
του, οί μαρτυρικοί αδελφοί μας τίς  ιστορικής Κύπρου 
δυναστεύονται καί βαναύσως κακοποιούνται ύπό βαρβά
ρων εισβολέων.

Έλπίζομεν δτι συντόμως ή δγιής παγκόσμιος γνώμη 
θά βοηθήση είς τήν άπολύτρωσιν τού μαρτυρικού Ελλη
νισμού τής Κύπρου.

Τέλος, εύχομαι δπως ή παραμονή σας είς τήν Χώ
ραν μας είναι ευχάριστος καί καρποφόρος».

Τήν φιλοξενίαν καί ξενάγησιν τών άλλοδαπών 
άστυνομικών άνέλαδε τό Τμήμα Δημ. Σχέσεων τού 
Α.Α.Π. Eic τήν φωτογραφίαν κάτω χαρακτηριστικόν 
στιγμιότυπον.



01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ή Αμεσος
Δράσις εις δράσιν

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1974

Συνελήφθη, καθ' όν χρόνον άφήρει 
ένδύματα, τη βοήθεια σύρματος έκ τού 
έλοφρώς ανοικτού παραθύρου τού ύπ' 
άριθ. BY 9242 Ι.Χ.Ε. αύτοκινήτου, ό X. 
Δ., έτών 19' μαθητής. Προαήχθη εις τό 
Κ Β ' Άοτυν. Τμήμα.

***
Συνελήφθη κατόπιν κατοδιώξεως, ά- 

φοΰ έγκατέλειψε τό παρ' αυτού κλοπέν 
ύο' άριθ. 51341 δικ. μοτ/τον, ό ΑΒΡΑ- 
ΜΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων τού Νικολάου, 
έτών 23. Προσήχθη είς Υ.Γ.Α.

Λ
Συνελήφθη κατόπιν κατοδιώξεως ό 

διαρρήκτης ΛΑΝΤΖΙΔΗΣ Χρυσόστομος 
τού Νικολάου, έτών 24, δστις προσεπά- 
θηοε νά διαφυγή μετά τήν απόπειραν 
διαρρήΕεως δύο καταστημάτων έν τή ά- 
νωτέρω διευθύνσει. Προσήχθη εις Υ.Γ.Α.

***
Συνελήφθη είς τόν λόφον Φιλοπάπ- 

που κατόπιν άναΖητήσεων ό Ο.Ν., έτών

12, μαθητής, όστις μεθ' έτέρων τριών 
άτόμων έπετέθησαν μέ ανήθικους σκο
πούς κατά τής διερχομένης έκ τής άνω- 
τέρω δ/νσεως ΖΑΓΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, 
έτών 26. Προσήχθη είς Β" Παρ/μα, καθ' 
όοον παρ' αύτής έδηλώθη άπόπειρα άρ- 
παγής τής ταάντας της.

Λ
Συνελήφθησαν έπ' αύτοφώρω άφαι- 

ρούντες διάφορα άντικείμενα καί φιά- 
λας άναψυκτικών έκ καταστήματος οί
1) Π.Γ., έτών 18 καί 2) Π.Κ., έτών 18. 
Προσήχθησαν είς Β ' Άοτυν. Τμήμα.

***
Συνελήφθησαν έπ' αύτοφώρω οί διαρ- 

ρήκται τού 'Ιερού Ναού Άγιου Φιλίπ
που, καθ' όν χρόνον έπεχείρουν νά δια
φύγουν συναποκομίΖσντες κιβώτιον μέ 
κέρματα (παγκάρι). 1) Π.Β., έτών 17,
2) Γ.Α., έτών 18, καί 3) Σ.Λ., έτών 18. 
Προσήχθησαν είς Θ' Παρ/μα Άσφα- 
λει'ος.

***
Συνελήφθη έντός τού ύπ' άριθ. ΒΝ

7490 Ι.Χ.Ε. αύτ/του, τό άποΐον είχε 
διαρρήξει διά διστρήσεως τής όροφής 
του κοί έκ τού όποιου προέθαινεν είς 
τήν άφαίρεσιν διαφόρων άντικειμένων ό 
Τ.Κ., έτών 19. Προσήχθη είς Υ.Γ.Α.

A
Συνελήφθησαν, κοτόπιν άναΖητήσεων 

βάσει δοθέντων χαρακτηριστικών καί 
κοτόπιν κατοδιώΕεως, οί άλλοδααοί 1) 
SERMAD LATTH, έτών 22 έκ Βαγδά
της καί 2) ALALI ALMED, έτών 22 
έξ 'Ιορδανίας, οϊτινες διά τής μεθόδου 
τής άπασχολήσεως άφήρεσον έκ κατα
στήματος τής όδοϋ Ίπποκράτους 124 
ρσδιομαγνητόφωνον άξιος 6.000 δρα
χμών. Προσήχθησαν είς Υ.Γ.Α.

Λ
Συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω, καθ' όν 

χρόνον έπεχείρει νά άφαιρέση τό ύπ' 
άριθ. 17114 δίκ. μοτ/τον, ό Κ.Π., έτών 
19, άεργος. Προσήχθη είς Υ.Γ.Α.

Λ
Συνελήφθησαν παίΖοντες τό όπηγο- 

ρεσμένον παίγνιον ΚΟΥΜ - ΚΑΝ οί 1) 
Τ.Α., έτών 21, 2) ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ Κων
σταντίνος, έτών 24 καί 3) Α.Ν., έτών 
16. "Απόντες προσήχθησαν είς Υ.Γ.Α.

Συνελήφθησαν άφαιροΰντες βενΖίνην 
έκ τού ύπ' άριθ. 90290 Ι.Χ.Ε. αύτ/του 
οί 1) Ν. Ν., έτών 16, ήλεκτρολόγος καί 
2) Η.Θ., έτών 18. Προσήχθησαν είς 
Υ.Γ.Α.

Συνελήφθησαν καί προσήχθησαν είς 
ΚΕ" Παράρτημα Ασφαλείας οί κλέπται 
1) ΤΣΟΚΑΣ Παναγιώτης τού Κων)νου, 
έτών 34, οδηγός καί 2) ΦΑΝΟΣ Πανα
γιώτης τού Παναγιώτου, έτών 44, όδη- 
γός, οϊτινες έκ τής οδού Πειραιώς εϊ- 
χον άφαιρέσει 45 κιβώτια φιάλας άερι- 
ούχων ποτών ΦΙΧ.

***
Συνελήφθησαν έπιβαίνσντες είς τό 

παρ' αύτών κλαπέν πρό 2 ώρών περίπου 
έκ τής όδοϋ Έρατοϋς 26, ύπ' άριθ. 
9833 δίκ. μοτ/τον, οί 1) Λ. Τ., έτών 
16 καί 2) Φ.Ν., έτών 16. Προσήχθησαν 
είς ΚΓ' Άοτυν. Τμήμα.

Λ
Γενικώς κατά τόν μήνα Αύγουστον 

ύπό τής Αμέσου Δράσεως:
ο) Άνευρέθησαν τά κάτωθι αύτακί- 

νητα:
1. ΒΝ 3833 Ι.Χ.Ε. 1.8.74 Δημη- 

τσάνης 8, ( IΔ ' A / Τ ' ) .
2 .  274 429 Ι.Χ.Ε. 1.8.74 Αίθέρος 

16— 18 (Ζ ' Α/Τ ).
3. 297 701 Ι.Χ.Ε. 8.8.74, Ξηρο-

γιάννη —  Έλ. ΒενιΖέλου (ΛΑ'
Α / Τ ) .

4. 259 659 Ι.Χ.Ε. 12.8.74, Φιλα
δέλφειας 8, (ΚΒ '  Α/Τ' ) .

5. BY 6597 Ι.Χ.Ε. 24.8.74, Χα- 
τΖηχρήστου 10 (Β ' Α/Τ' ) .

β) Προσήχθησαν 1030 άτομα
γ) Ήλέγχθησαν 355 αύ/τα
δ) Συνελήφθησαν 19 κλέπται
ε) Έβεβαιώθησαν 265 παραβά

σεις περί θορύβων 
στ) Άνευρέθησαν 5 αύτ/τα
Ζ) Άνευρέθησαν 38 δίκυκλα

Οί Αυστραλοί Αξιωματικοί της ’Αστυνομίας περί των δποίων είς τήν προη- 
γουμένην σελίδα άναφέρομεν, έπεσκέφθησαν πλήν τοΰ κ. Άρχηγοϋ Α.Π. 
καί τόν Άστυν. Δ/ντήν ’Αθηνών κ- Παπαγεωργίου. Είς τήν φωτογραφίαν 

χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον.



Ν. ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

"Ενας ακόμη συνάδελφος ό έ. 
σ. 'Αστυνόμος Α ' Πιπερόπουλος 
Νικόλαος έγκστέλειψε τήν μεγά
λη 'Αστυνομική μας οικογένεια. 
Ή κηδεία του ήτις έγένετο τήν 
16.30' ώραν τής 21)8)74 έκ του 
Ιερού Ναοϋ Άγ. Γεωργίου Κορυ

δαλλού πηρηκολούθησαν οί οικεί
οι του, πολλοί συγγενείς καί φίλοι, 
καθώς καί άντιπροσωπεία τού Α
στυνομικού Σώματος, μέ επικεφα
λής άΕιωματικόν τούτου, όστις 
καί κατέθεσεν στέφανον έπί τής 
σορού του.

• Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 
1912 εις τό χωρίο Μαστάμπα Η
ρακλείου Κρήτης. Ή το  έγγαμος 
καί πατήρ δύο τέκνων. Εις τό Σώ
μα κστετάγη ώς άστυφύλαΕ τήν 
30.4.1939.

Προήχθη εις ύπαστυνόμον Β ' 
τήν 25.9.1950 καί κατ' έκλογήν 
εις Ύπαστ. Α ' τήν 11.11.1954. 
Εις Άστυν. Β' τήν 9.1.1964 καί 
εις Αστυν. Α ' τήν 13.12.1967 
καί τήν 5.2.1969 συμπληρών 35 
έτή υπηρεσίαν έν τω Σώματι, ά- 
πεχώρησε κανονικώς.

Ύπηρέτησεν εις διαφόρους 
Υπηρεσίας, άλλά τόν περισσότε

ρον χρόνον ήνάλωσε εις τήν Υ. 
Γ.Α. Πειραιώς.

ΎπήρΕεν, ώς άνθρωπος καί ώς 

άστυνομικός, έΕαίρετος καί εϊχεν 

άποσπάσει τήν έμπιστασύνην τών 

άνωτέρων του, ώς καί τήν έκτί- 

μησιν τών κατωτέρων.

Τό «Αστυνομικά Χρονικά», συμ- 

μετέχοντα εις τό βαρύ πένθος 

τών οικείων του, εύχονται εις τού

τους τήν έΕ ύφους παρηγοριάν 

καί κατάταΕιν τού θανόντος έν 

σκηναίς δικαίων.

“Ας είναι αιώνια ή μνήμη του

Α. ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ

Ένας άκόμη έν συντάΕει συν
άδελφος έφυγε διό τό μεγάλο τα- 
Είδι τής σιωπής. Ό  Άνθυπαστυ- 
νόμος Δημήτριος ΠΑΠΑΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Ή κηδεία τού έκλιιπόντος έγέ- 
νετο τήν 3.7.74 καί ώραν 17.45' 
έκ τού Ιερού Ναού τού Νεκροτα
φείου Ζωγράφου. Οί συγγενείς, 
οί φίλοι, οί συνάδελφοι, έν ένερ- 
γεία καί συντάΕει, συνέρρευσαν 
διά τόν ύστατον χαιρετισμόν. Τό 
Αστυνομικόν Σώμα, τιμών τήν 

ιμνήμην τού εκλεκτού συναδέλ
φου, όπέστειλεν άντιπροσωπείαν, 
μέ έπικεφολής Αστυνόμον, όστις 
καί κατέθεσε στέφανον.

Ό  έικλεκτός καί άγαπητός συν
άδελφος έγεννήθη εις τήν Κάτω 
Υπάτην, τό έτος 1917. Εις τό 

Σώμα κατετάγη τό 1945 καί άπε- 
στρατεύθη τό 1970, μέ τόν βα
θμόν τού Άνθυπαστυνόμου.

Καθ' δλην τήν Εωήν του ύπήρ- 
Εεν ένας άκόματος καί εύσυνεί- 
δητος υπάλληλος καί ένας γνή
σιος Έλλην. Ή το λιτός εις τούς 
τρόπους, καί συνετός καί ύποδει- 
γματικός οικογενειάρχης. Εις τήν 
οικογένειαν του μετέδωκεν, ό,τι 
καλόν καί γνήσιον υπάρχει εις 
τόν Ελληνικόν Χώρον, ο,τι ώραϊ- 
ον καί ύψηλόν ύπάρχει εις τό Ελ
ληνοχριστιανικόν πνεύμα. Καί δέν 
ήμπορούσε νά γι'νη άλλως, διότι 
ήτο γνήσιον τέκνον τής Δωρίδος
γής

ΔΓ ό καί περιεβάλετο άπό σε
βασμόν καί έκτίμησιν ύπό πάντων. 
Ή στήλη αύτή εύχεται εις τήν 
άπορφανισθείσαν καί βαρυπενθού- 
σαν οίκσγένειάν του τήν έΕ ύψους 
παρηγοριάν καί τήν κατάταΕιν τής 
ψυχής του έν σκηναίς δικαίων.

Αίωνία σου ή μνήμη άείμνηστε 
συνάδελφε.

ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

I. ΡΗΓΑΣ

Νέα όποχώρησις άπό τούς έν 
ένεργείρ συναδέλφους. Ό  Άρχι- 
φύλαΕ 12460 Ιωάννης ΡΗΓΑΣ, 
άπεβίωσε τήν 22.9.1974 συνεπείς 
άτυχήματος, τραυματισθείς θανα- 
σίμως ύπό ταχυπλόου σκάφους 
(κρίς - κράφτ) εις θαλοσσίαν 
περιοχήν Αλεποχωρίου Κορίνθου.

Τήν Κηδείαν του, γενομένην 
τήν έπομένην 23.9.74 έκ τού 'Ιε 
ρού Ναοϋ τού Γ ' Νεκροταφείου 
Πειραιώς, παρηκολούθησε πλήθος 
αστυνομικών, συγγενείς καί φίλοι 
τού αειμνήστου άρχιφύλσκος.

Τό Αστυνομικόν Σώμα έΕεπρο- 
σώπησε άντιπροσωπεία ΆΕιωμα- 
τικών καί κατωτέρων, μέ έπί κε
φαλής τόν Αστυνόμον Α ' κ. Σω
τήριον Άγγελόπουλον, όστις, κα- 
ταθέτων έπί τής σορού στέφανον, 
είπε ουγκεκινημένος μεταΕύ τών 
άλλων καί τό έΕής:
'Αγαπητέ συνάδελφε,

Είς έμέ έλαχε τό σκληρό καθή
κον νά αοδ άπευθύνω έκ μέρους τής 
"Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραι
ώς, τής όποιας έπίλεκτον μέλος 
διετέλεισες, έπί 18 συναπτά έτη, 
τόν ύστατον χαιρετισμόν. 
Άρχιφύλακα Ρήγα Ιωάννη,

Μοίρα κακή καί αδυσώπητη σοδ 
άνέκοψε τόσο πρόωρα καί άνάλγητα 
τόν δρόμο τής ζωής σου. Έπέπρω- 
το νά ΰποστής τάς συνέπειας τής 
τεχνικής έξελίξεως τοδ άνθρώπου. 
Ήτο μοιραίον νά άφήαης τόν κό
σμον αύτόν κατά τόσον άπροσδόκη- 
τον τρόπον. Τίποτε μέχρι χθές δέν 
προοιωνίζετο 8τι θά έπαιρνες τόσο 
πρόωρα καί αιφνίδια, τό δρόμο γιά 
τό τελευταίο ταξίδι. Άλλά αύτή εί
ναι ή μοίρα τών άνθρώπων..”Αλλαι 
μέν βουλαί ανθρώπων, άλλα δέ θεός 
κελεύει.

Τό άγγελμα τοδ θανάτου σου 
προεκάλεσε βαθυτάτην όδύνην, είς 
δλους δσους σέ έγνώρισαν καί ώς 
άστυνομικόν καί ώς άνθρωπον. 'Υ
πήρξες άγαπητέ Γιάννη άριστος οι
κογενειάρχης καί έξαίρετος άστυνο
μικός. Σεμνός, πράος, εύγενής, 
πρόθυμος, πλημμυρισμένος άπό πρα
γματική πίστι πρός τόν θεόν καί 
τήν Πατρίδα.

Πάντα θά θυμώμαστε τά πλούσια 
ψυχικά σου χαρίσματα, τήν καλή 
σου καρδιά, τήν άπέραντη καλωσύ- 
νη σου.

Οί παλαιότεροι άπό ήμάς σέ Ιν- 
θυμοδνται, δταν νέος είς ηλικίαν 
21 έτών έγκατέλειψες τήν γενέτει
ράν σου τόν "Άγιον Γεώργιον Κα- 
ρυστίας Εύβοιας καί κατετάγης 
είς τό Σώμα τής Αστυνομίας Πό
λεων, τό όποιον καί ύπηρέτησες 
εύόρκως καί φιλοτίμως έπί 27 έτη.

Ή ’Αστυνομική Δ/νσις Πειραιώς, 
μνήμων τών ύπηρεσιών σου πρός τό 
Άστυνομικόν Σώμα, καταθέτει πρό 
τής σεπτοδ σοροδ σου στέφανον είς 
ένδειξιν τιμής καί εύγνωμοσύνης. 
Ά ς είναι αίωνία ή μνήμη σου.

Τά «Αστυνομικά Χρονικά» εύ
χονται όπως ό "Υψιστος παρηγο- 
ρήση τούς οικείους καί κατατάΕη 
τήν ψυχή του έν σκηναίς δικαί
ων. Ή  μ ν ή μ η  τ ο υ ,  ά ς  
ε ί ν α ι  α ί ω ν ί α .



ματα, διασκεδάσεις, κίνησις, αύξάνει τήν μελαγ
χολίαν των. ’Άπειρος άπελπισία τούς κατέχει, 
κλαίουν καί κτυπώνται.

Ή δλη ζωτικότης εις αυτούς έλαττοΰται. Είς 
τάς βαρείας μορφάς ή έλάττωσις έξικνεΐται είς 
τήν «καταθλιπτικήν έ μ β ο ν τ η σ ί  αν» .

Χαρακτηριστικώς άναφέρομεν ένταΰθα τήν 
περίπτωσιν τής Μ.Σ. Αδτη προσεβλήθη ύπύ τής 
νόσου τοΰ Hans, άπό δεκαπενταετίας. Ένοσηλεύ- 
θη έπί δκταετίαν είς τό Νοσοκομεΐον Λοιμωδών 
ΝόιΛον Αθηνών (Αγίαν Βαρβάραν). Έξήλθε 
πρό έτους ίαθεΐσα έκ τής νόσου, ταύτης, ένεφά- 
νιζε δμως σοβαράν μελαγχολίαν. Ε ίς τούτο συνέ- 
τεινσν τά έξής σοβαρά γεγονότα. Ό  Θάνατος τοΰ 
υίοΰ της έκ βίαιου συμβάντος (αύτσκινητικοΰ ά- 
τυχήματος) καί ή λύσις τοΰ γάμου της, κατόπιν 
άγωγής διαζυγίου κατ’ αύτής ύπό τοΰ συζύγου 
της. Λόγφ τής νόσου της κατά τό όκταετές διά
σημα τής νοσηλείας της έξερχομένη τοΰ Νοσοκο
μείου είς ξένας έργασίας συνεκέντρωσε ένα πο- 
σόν χρημάτων έξ 150.000 δραχμών. ”0 τε δ:επι- 
στώθη τούτο είς τόν θάλαμον τών άσθενών Ινθα 
ένοσηλεύετο τοΰ Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων 
’Αθηνών, είς άσθενής είπεν «μήπως ή Σ . έκλεψε 
ταΰτα»;

Τούτο άπετυπώθη είς τήν μνήμην της. Ή δη 
έπηυξήθη ή μελαγχολία της. Έ χ ε ι τήν έντύπω- 
σιν δτι τήν παρακολουθούν τά άστυνομικά δργα- 
να- "Οτι τέλος δ κόσμος ώς έξέλθη τής οίκίας της 
τήν άπσκαλεΐ «κλέπτρια» καί δτι παρακολουθεΐ- 
ται ύπό άερσπλάνσυ. Τπέβαλε μάλιστα καί αϊτη- 
σιν είς τό Τπουργέΐον ’Εθνικής Άμύνης καί τόν 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως δπως διατάξουν νά 
μή περιίπταινται άεροπλάνα άνωθί της, καί νά 
άσκήσουν κατά τοΰ άσθενοΰς συκοφάντου της τήν 
ποινικήν δίωξιν.

Βλέποντες οδτοι δτι έλαττοΰται ή ένεργητι- 
κότης των, δτι δέν έχουν διάθεσιν πρός έργασίαν 
θεωροΰν υπαιτίους τούτους. 'Ως άνάξιοι δέ προ
βαίνουν είς διαφόρους αύτσκατηγορίας. ’Εφόσον 
κατ’ αύτούς τό μέλλον φαίνεται κλειστόν έπανέρ- 
χονται είς τό παρελθόν. Θεωροΰν δλους τούς άν- 
θρώπους κακούς καί δτι πάντοτε άνσμίας καί έγ- 
κλήματα έπραξαν. Νομίζουν δτι δλαι αί κατα- 
στροφαί έξ αύτών προέρχονται δτι χάνουν τάς 
θέσεις των, δτι τά τέκνα των Θά μείνουν είς τόν 
δρόμον.

Είς τινας περιπτώσεις αί μελαγχολικαί Ιδέαι 
λαμβάνουν π α ρ α ν ο ϊ κ ή ν  μ ο ρ φ ή ν  
καί οί πάσχοντες πιστεύουν δτι Θά τούς δηλητη
ριάσουν, Θά τούς συλλάβη ή άσιυνομία καί δτι θά 
τούς φονεύσουν.

Συχνά έκτός τών άλλων τούς συνταράσσουν 
καί άναίτιοι φ ό β ο ι .  Ε ίς τάς έλαφράς κατα
θλίψεις φοβούνται διά τήν ύγείαν των καί σχη
ματίζουν διαφόρους Υ π ο χ ο ν δ ρ ι α κ ά ς  
ι δ έ α ς .  Ε ίς τάς πλέον έντόνους καταστάσεις 
δέν εύρίσκουν ήσυχίαν ούδαμοΰ. Τό άγχος κατέ
χει τήν ψυχήν των ( ά γ χ ώ δ η ς  μ ε λ α γ 
χ ο λ ί α ) .

Είς αυτήν τήν φάσιν παρουσιάζουν γενικήν 
άναστάτωσιν, διάσπασιν τής άναστολής καί κινη- 
τικάς διεγερτικάς έκδηλώσεις (ταραγμέναι μ  ε- 
λ α γ χ ο λ ί α ι ) .

Ή πίεσις, ή κατάθλιψις, ή άπελπισία, ή ά- 
γωνία, τό άγχος, αί μελαγχολικαί Ιδέαι, δημ.ουρ- 
γοΰν τοσαύτην άφόρητον κατάστασιν είς τό άτο- 
μον τό όποιον τείνει ν’ άπελευθερωθή καί ώς ά- 
πολύτρωσιν έξευρίσκει τήν ι δ έ α ν  τ ή ς  
α ύ τ ο κ τ ο ν ί α ς. Οί κίνδυνοι διά τήν πρα- 
γματοποίησιν τών τάσεων πρός αύτοκτονίαν ύπάρ- 
χουν περισσότερον είς τά μεταβατικά στάδια. 
Ε ίς τήν ά ρ χ  ή ν καί τό τ έ λ ο ς  τής 
μ ε λ α γ χ ο λ ι κ ή ς  φ ά σ ε ω ς .

5.  Ή μ ε λ α γ χ ο λ ί α  έ λ ά χ ι σ τ α
σ υ μ β ά λ λ ε τ α ι  ε ί ς  τ ή ν  τ έ-
λ ε σ ι ν  έ γ κ λ η μ ά τ ω ν .

'Η μελαγχολία σπανίως καθίσταται αιτία έγ
κλημάτων. Χαρακτηριστικά ταύτης ώς πρσεξετέ- 
θη ή έλλειψις χαράς, διαφέροντος, ίκανότητος 
πρός άπόλαυσιν, έμφοβος κατάστασις τοΰ θυμικοΰ. 
Αίτια, ταύτης άσκεΐται τψ πάαχοντι άναστολή καί 
βραδύτης τής διανοητικής λειτουργίας.

Ή βαρεία κατάθλιψις άποτελει κατάστασιν 
λίαν βασανιστικήν. Ό  πάσχων θεωρεί έαυτόν κα- 
τεστραμμένσν οίκονομικώς, μέλαν τό μέλλον του 
καθώς κΐαί τών οικείων του. Συναισθάνεται έαυτόν 
άνάξιον, έγκληματίαν καί υπαίτιον παντός δει
νού, δπερ θά συμβή είς τήν οίκογένειάν του ή 
όλόκληρον τήν άνθρωπότητα. Έ τ ι δέ παρατη
ρούνται καί παραληρητικαί ίδέαι είς τόν πάσχον- 
τα περί ιδίας εύθύνης καί έξαγνιαμοΰ αύτοΰ διά 
έγκλήματα φανταστικά. ’Αξιόλογος είναι ή άκό- 
λουθος περίπτωσις ήν καί άναφέρομεν ένταΰθα: 
Ό  κατά τόν ’Ιούλιον τού 1939 φσνεύσας τόν ή- 
γούμενον μονής παρά τάς Πάτρας, έθεώρει έαυ 
τόν υίόν τού θεοΰ, διωκόμενον δ’ ύπό τών προσ
φύγων τής Μ. ’Ασίας, ίδια ύπό τοΰ ήγουμένου 
τής μονής δστις ήτο πρόσφυξ.

’Ενόμιζεν δτι δ ήγούμενος τής μονής είχεν 
καταλάβει θέσιν έν τψ ναψ. ήτις άνήκεν είς τόν 
πάσχοντα, ώς_ υίόν τοΰ θεού, άφοΰ δ ναός είναι 
οίκος τού θεού. Ό  πάσχων ήκουσεν έπ: τακτικήν 
φωνήν έξ ουρανού (ψευδαίσθησις) ί  ν α έ κ 
τ ε  λ έ σ η τ ή ν  δ ο θ ε ΐ σ α ν  έ ν τ ο λ ή ν  
ώς «έντολήν» δέ δ πάσχων ήρμήνευσεν «έ π ι- 
τ α γ ή ν  έ κ κ α θ α ρ ί σ ε ω ς  τ ο ΰ  ή
γ ο υ μ έ ν ο υ » .  Δ ι’ δ μεταβάς άμέσως είς τήν 
μονήν κατέσφαξε τόν ήγούμενον, μετά φρικία- 
στικής άγριότητος καί ψυχρότητος. Άπό τή : τε- 
λέσεως τοΰ έγκλήματος καί έπί πολλούς μήνας 
έπέμενε περί τής όρθότητος τής ένεργείαε του καί 
έδήλου δτι έξερχόμενος τοΰ ψυχιατρείου θά συνέ
χιση τό θεάρεστον έργον του (τής διά φόνου, δη
λονότι, έκκαθαρίσεως τοΰ τόπου ύπό τών προσφύ
γων) .

(Συνεχίζεται)
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:

1. Εξυπηρετούν, ενίοτε, ίδιοτελή σκο
πόν —  Eic τήν αιτιατικήν ύποδιαί- 
ρεσις αρχαίου νομίσματος.

2. Μεγίστη καί εύφορωτάτη νήσος των 
Κυκλάδων —  Γνωστότατον μελό
δραμα τού Βέρντι, παιχθέν, τό πρώ
τον, εις Κάϊρον τό έτος 1871.

3. Η έν Άθήναις, όπί Σόλωνος, ψηφι- 
σθεϊσα άπολλαγή τών χρεών (ένόρ- 
θρως).

4. Αντιστρόφως, τίτλος φυλάρχων —  
Έν Εύβοια γνωστή οροσειρά, ένθυ- 
μίΖουσα πολύνεκρον δυστύχημα —  
Χρώμα, ένθυμίΖσν ύπόθεοιν Μπαλέτ- 
των.

5. Πολλών φυτών έχουν βιομηχανικήν 
άξίαν, λόγω τών κλωστικών ιδιο
τήτων των (δημ.)— Λέγεται καί σα- 
βούρα (άνστρ.).

6. Ό  Κλάδος αύτός τής Δασολογίας 
άσχολεϊται μέ τήν προστασίαν τών 
δασών.

7. Έν Αρμενία λατρεύεται ώς θεά τής 
μητρότητος —  Απαιτούν στιβαράς 
χεϊρας.

8. Δέν διαφέρει όμοιας της —  'Αντι
στρόφους, άρθρον (θηλ.) —  'Υποθε
τικόν.

9. Σημαίνει καί άνύπαρκτος, ψευδής, 
(άνστρ.).

10. Γέμουν καλουσύνης —  Ρωμαίος Αύ- 
τοκρότωρ, υιός καί διάδοχος τού 
Βεσπασισνοϋ.

11. Μία τών μεγάλων Άντιλλών, νοτιο
ανατολικούς τής Κούβας —  Χρονι

κός σύνδεσμος τής καθομιλουμένης.

ΚΑΘΕΤΟΣ:

1. Είναι καί τό Τσιρίγο —  Καραβέλλα 
40 τόννων, τό τρίτον πλοϊον τού 
Χρ. Κολόμβου κατά τό πρώτον 
πλοϋν πρός άνακάλυψιν τής 'Αμερι
κής.
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2. Πόλις καί λιμήν τής Ν. Κορέας, 
θέατρον σφοδρών μαχών μεταξύ 
στρατευμάτων τού ΟΗΕ καί θορειο- 
κορεατών τό 1950 — Βασιλεύς τής 
Ινδίας, ή έποχή τού όποιου θεωρεί

ται ώς ή χρυσή έποχή τής Χώρας 
αύτής.

3. Ή σαν ό Πυθέας καί ό Καρχηδό- 
νιος ναύαρχος "Αννών.

4. Δοτική προσωπικής αντωνυμίας —  
Αντιστρόφους, ή θάλασσα τών άρ- 

χοίων —  Προηγούνται τής. . . ακτι
νοβολίας.

5. Υπήρξε κατσφύγιον Κλεφτών έπί 
Τουρκοκρατίας (άνστρ.) —  Πολλοί 
τόν παριστάνουν (αίτ. δημ.).

6. Κωμωδία τού Αριστοφάνους, ήτις 
έτυχε τού πρώτου βραβείου κατά 
τό Λήνοια τό 425 π.Χ.

7. Ή ειρηνική διεξάγεται ανευ όπλων 
—  Παλαιός κωμικός τού Ιταλικού 
κινηματογράφου.

8. 'Αρχαιοπρεπούς, άνεμογενής σχη
ματισμός λόφου έξ άμμου εις παρα
κτίους περιοχάς (άνστρ.)— Εις τήν 
δημοτικήν μέρος σκοπευτικού οργά
νου τού όπλου —  Ύπήρξεν ό νεώ- 
τερος Πρωθυπουργός τής Αγγλίας 
(έπων.).

9. Σημαίνει καί ανεξήγητα.
10. Γνωστός Οίκος μόδας τών Παρισϊ- 

ων —  Διπρόσωπος θεός τών Ρω
μαίων (αίτ.).

11. Ύπήρξεν εις τών κυριωτέρων πρω
ταγωνιστών τής Γερμανικής Έπανα- 
στάσεως τού 1918 —  Δικαστής τού 
Χριστού.

(I. Κο.)
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Στό χέρι τού νεκρού, πού ήταν ξαπλω
μένος στή πολυθρόνα υπήρχε ένα σημεί
ωμα γραμμένο μέ γραφομηχανή. “Ελεγε:

«Νά μήν ένοχοποιηθή κανείς γιά τόν 
θάνατό μου. Αΰτοκτονώ γιά λόγους καθα
ρά προσωπικούς. —  Ντάνιελ Κάρτερ».

'Όπως παρετήρησε ό έπιθεωρητής, ή 
υπογραφή δέν ήταν δακτυλογραφημένη. 
“Ηταν βαλμένη μέ τό χέρι.

Μέ προσοχή, ό έπιθεωρητής κΰτταξε 
τό φλυτζάνι δίπλα στδ μικρό τραπεζάκι. 
Είχε μερικά υπολείμματα τσαγιού.

Ό Μάκ Γκράθ έφερε τό φλυτζάνι στά 
ρουθούνια του. Είχε τή μυρουδιά πικρα- 
μυγδάλου.

—Κυανιοϋχο κάλι, μουρμούρισε. ’Εσείς 
βρήκατε τό πτώμα; ρώτησε τήν καμαριέ
ρα, μιά νεαρή όμορφη γυναίκα.

—Ναί. Τοδφερα τό τσάι του καί βγή
κα. Σ ’ ένα τέταρτο, περίπου, μέ ξαναφώ- 
ναξε. Μοΰ είπε νά πω σ’ όποιονδήποτε τόν 
ζητούσε, ότι δέν είναι έδώ.

—Είχε πιή τό τσάι;

— Ναί. “Εκανα, μάλιστα, νά πάρω τό 
φλυτζάνι, άλλά δέν μ’ άφησε. Βγήκα καί 
συγύρισα τό χώλ, όταν άκουσα νά γράφη 
στήν γραφομηχανή. Φυσικά, δέν φαντά
στηκα τ£ έγραφε.

»Πέρασε λίγη ώρα. “Οταν, λοιπόν δέν 
άκουγα πιά τίποτα άνοιξα τήν πόρτα καί 
μπήκα ατό δωμάτιο, γιά νά δω μήπως 
τυχόν ήθελε νά τοΰ φέρω τίποτε. "Ομως, 
τότε τόν βρήκα νεκρό όπως τόν βλέπετε.

Ό έπιθεωρητής Μάκ Γκράθ χαμογέλα
σε βλοσυρά.

—Λυπάμαι, μίς, είπε, άλλά πρέπει νά 
έρθετε μαζί μου στήν αστυνομία. Ξέρω 
ότι έσεΐς τόν δηλητηριάσατε, καί θέλω 
νά μοδ πήτε γιατί τόν κάνατε αύτό.

Πώς τό κατάλαβε αύτό δ έπιθεωρητής 
Μάκ Γκράθ;
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ
Α. ΑΘΛΗ Τ I Κ Ο I 

Α Γ Ω Ν  ΕΣ
Πρωτοβουλία τοϋ 'Αρχηγείου Α.Π. ή 

Ποδοσφαιρική όμάς τής ύπηρεσίας μας 
συνηντήθη μετά τής Παναχαϊκής τήν 25. 
9.1974 εις Πάτρας. Τόν άγώνα έτίμη- 
σαν ό Γ. Γρ. Υ.Δ. ΤάΕεως κ. Φωτιάδης, 
ό κ. Ύπαρχηγός τοϋ Σώματος, ό Δ/ντής 
'Αστυνομίας Πατρών καί - αί άρχαί τής 
Πόλεως.

Μετά συναρπαστικόν άγώνα, νικήτρια 
άνεδείχθη ή Παναχαϊκή μέ 1— 0.

Τήν 11 9.74 ή όμάς μας συνηντηθη 
μετά τοϋ Α.Ο. Κερκύρας εις Κέρκυραν. 
Μετά ενδιαφέροντα άγώνα ή όμάς μας 
ήττήθη μέ 2 —  0.

Ομοίως τήν 29.9.74 ή όμάς Καλαθο- 
σφοιρίσεως τοϋ Α.Α.Π., αυνηντήθη εις 
Πάτρας μετά τής όμάδος 'Απόλλωνος. 
Νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς μας μέ 
7 8-5 7 .

Άμφοτέρους τούς άγώνας παρηκο- 
λούθησαν πλήθος θεατών, οί όποιοι κα- 
τεχειροκρότησαν τούς άγωνιδομένους 
διά τήν ώραίαν των έμφόνιαιν.

Αί εισπράξεις τών αγώνων άνήλθον

εις 530.000 περίπου δρχ., διατεθεϊσαι 
υπέρ τών Κυπρίων άδελφών μας.

Ό  κ. 'Αρχηγός ηύχαρίστησε τάς 
άνωτέρω ομάδας, ώς καί τούς κατοί
κους τών Πόλεων Πατρών καί Κερκύ
ρας, διά τήν όμόθυμον συνδρομήν των 
ύπέρ τού Εθνικού σκοπού.

Ό  άστυφύλαΕ —  κολυμβητής, πρωτα
θλητής Ελλάδος εις τά 100. 200 μ. πε
ταλούδας, Ρ221 — 23875 — ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ 
Παρασκευάς, κατέθεσε τό 15θήμερον 
τού 'Οκτωβρίου δρχ. 3500 ύπέρ τών 
Κυπρίων άδελφών μας, εις Ε.Τ.Ε.

Ή  ώραία αύτή πράΕις είναι ένδεικτι- 
κή τών έΕαιρέτων έθνικών αισθημάτων 
τών άθλητών άστυνομικών.

Β. ΔΩΡΕΑ ΑΣΤΥ- 
ΦΥΛΑΚΟΣ

Τά αισθήματα, άλτρουϊσμού καί φι
λανθρωπίας, τά δποΐα διακρίνουν 
τούς άνδρας τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
έκδηλοΰνται έν τ ή πράξει δλο καί πε
ρισσότερον μέ προσφοράς, αί δποΐαι 
συνήθως έκφεύγουν τών οικονομικών 
δυνατοτήτων τών άξιωματικών καί

τών κατωτέρων. Καθημερινώς ση- 
μειοΰνται δωρεαί προς πάσχοντας 
συνανθρώπους, οί δποιοι καί δ.’ αύτά 
τά οικονομικά των προβλήματα κατα
φεύγουν εις τήν ’Αστυνομίαν. Άφερ- 
μή διά νά γραφούν αί δλίγαι αύταί 
γραμμαί εδωκε ή πρόσφατος προσφο
ρά ύπέρ τών προσφύγων τής Κύπρου 
τού Άστυφύλακος τού ’Αρχηγείου 
Άστυν. Πόλεων κ. ΠΑΙΙΑΔΟΠΟΓ- 
ΛΟΓ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΓ, δ δποΐος δ έθε
σε έκ τοϋ έργαστηρίου τής συζύγου 
του τριακοσίας (300) καινουργείς 
παιδικάς ένδυμασίας άξίας εις τδ κό
στος 43.000 δρχ. Ή στήλη μας, χω
ρίς νά εχη πρόθεσιν αύτοπροβολήε, 
αισθάνεται τήν άνάγκην νά έξά- 
ρη τήν χειρονομίαν τού κ. Πα- 
παδοπούλου καί νά τδν συγχαρή, 
προβάλλοντάς τον συγχρόνως ώς πα
ράδειγμα πρδς μίμησιν. Προσφοεαί, 
ώς ή άνωτέρω, αί δποΐαι άποδεδει- 
γμένως γίνονται έκ τού ύστερήματος, 
τιμούν τάς κοινωνίας καί τά άτομα 
τά δποΐα τάς άπαρτίζουν.
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