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Τά νερά τρΰ Αιγαίου δεν χωρίζουν δυό γει
τονικούς λαούς, άλλα δύο κόσμους. Ά πό τή μια 
μεριά είμαστε έμείς, δ κόσμος τής Εύρώπης, πού 
σέ κάθε καιρό έκφράζουμε τό πνεύμα τού άν- 
θρωπισμοΰ καί την ηθική ζωή τών δργανωμένων 
κοινωνικών συνόλων, δπως τή μορφσποίησαν οί 
αιώνες τών ιδεών καί τών Ιλευθέρων συνειδήσεων. 
Άπό τήν άλλη πλευρά βρίσκονται έκεϊνοι, δ κό
σμος τής άρχαίας Ασίας, μέ τόν πρωτογονισμό 
τών ένστικτων, τόν τυφλό φανατισμό, τήν ίσχυρο- 
γνώμονα μισαλλοδοξία καί τόν άπροσχημάτιστο 
νόμο τής βίας. Καλλιεργούμε τό πνεύμα, καλλιερ
γούν τό δπιο. 'Οραματιζόμαστε τήν ειρήνη, προ
παγανδίζουν τό μίσος. Τούς άπλώνουμε φιλικό 
χέρι καλής γειτονίας, μάς χτυπούν μέ τό μαχαίρι 
πισώπλατα.

Είμαστε οί "Ελληνες, είναι οι Τούρκοι.
’Εμείς είμαστε δ κόσμος, δ βαθιά άσκημένος 

άπό έναν πανάρχαιο αυθύπαρκτο πολιτισμό, πού 
σάν μέτρο ζωής έχει τήν καλή φαντασία, την 
πνευματική άρετή, τήν ψυχική ευγένεια, τήν 
έμφυτη καλωσύνη, τήν γεμάτη θάρρος καί με
τριοπάθεια κοινωνική δραστηριότητα. ’Εκείνοι 
είναι μιά άπληστη έκδικητική μάζα, μέ Ικδηλα 
τά σημάδια τού φθόνου, πού ζεί σέ μιά σκοτεινή 
ήθική άπομόνωση, χωρίς τόν έλάχιστο πνευματι
κό φτερουγιαμό, χωρίς κανέναν άληθινό πνευμα
τικό σύντροφο έξω άπό τά γεωγραφικά της δρια, 
κανέναν άνθρωπο τού στοχασμού καί τής τέχνης, 
πού νά πιστεύει σέ κάτι δικό της καί μέ τόν πα
ραμικρό άνθρωπιστικό στόχος Μέ μοναδικούς 
«φίλους» τούς άναγκαστικούς οικονομικούς της 
συνεταίρους καί τούς πληρωμένους πράκτορες— 
δσο ψηλά κι άν στέκουν—τών διεθνών συμφερόν
των της.

Είμαστε οί φορείς τού Ευρωπαϊκού πνεύματος. 
Είναι οί έκφραστές τής παλιάς, ’Ανατολικής βαρ
βαρότητας. Γιατί— καί τούτο είναι χαρακτηριστι
κά άξιοσημείωτο —  άπό τό νεώτερο πολιτιστικό 
πνεύμα τής ’Ασίας, πού καταυγάζει τις περισσό
τερες χώρες τής μεγάλης αύτής 'Ηπείρου.

τίποτα δέν μπόρεσαν νά πάρουν καί ν’ άφο- 
μοιιώσουν σάν λαός προόδου. Κυκλοφορούμε, 
μέσα κι έξω άπό τόν τόπο μας, χιλιάδες 
έντυπα καί βιβλία υψηλής ευθύνης καί πνευματι
κού προβληματισμού, διακινούμε τις ιδέες σ’ δλό- 
κληρο τό πλάτος τού κόσμου. "Ανθρωποι τής γής 
μας κατέχουν πανεπιστημιακές, έδρες στά μεγα
λύτερα πανεπιστήμια τής Εύρώπης, τής ’Αμερι
κής καί τών άλλων ήπείρων, συχνά καί τά μεγα
λύτερα άξιώματα στην πολιτική, στή διοίκηση, 
στή δικαιοσύνη χωρών μέ παγκόσμια άκτινοβο- 
λία. Αυτοί δέν έχουν ούτε έναν άνθρωπο πλατύ
τερου κύρους νά έπιδείξουν σέ κανέναν τομέα. "Ε
χουμε τό σοβαρώτερο θαλασσινό έμπόριο τής ύφη- 
λίου, τό μεγαλύτερο έμπορικό στόλο τού κόσμου, 
μιά πολυδιάστατη διεθνή πνευματική καί καλ
λιτεχνική δραστηριότητα καί προβολή, μιάν άδιά- 
κοπη έπαφή καί πολιτιστική συνεργασία μέ δλους 
τούς άξιους γειτονικούς μας λαούς. Μεταφράζου
με καί τυπώνουμε τά Ιργα τους στή γλώσσα μας 
κι αύτοί μέ φωτισμένη άντίληψη τής χρησιμότη
τας τών ευεργετικών αυτών πολιτιστικών άνταλ- 
λαγών κάνουν τό ίδιο στόν τόπο τους μέ τά δικά 
μας έργα, παρουσιάζοντάς τα σέ ώραϊες έκδόσεις. 
Εκείνοι ούτε κάν υπάρχουν, ούτε φαίνονται.

Τά κείμενά μας είναι πλημμυρισμένα άπό 
αισιοδοξία καί δύναμη, καθρεφτίζουν δλόκληρη 
τήν ευρωπαϊκή αίσθηση καί σκέψη, δπως διαμορ
φώθηκε μετά τήν ’Αναγέννηση, μέ τήν κλασσική 
πνευματική φεγγοβολή καί τούς ιριδισμούς τών 
ήθικών καί άνθρωπιστικών άναζητήσεων. ’Εκεί
νοι, πέρα άπό τό Αιγαίο, ζοΰν άπομονωμένοι στήν 
άγονη, άρνηση, στήν στείρα άντίδραση, στό σκο
τεινό λαγούμι τής ιστορικής άγριότητας. Χωρίς 
κανένα φώς, καμμιά έγκάρδια χειραψία μέ τόν 
κόσμο, κανένα πνευματικό καί καλλιτεχνικό μή
νυμα. καμμιά κοινωνική άνησυχία, κανένα ήθικό 
ξεδίπλωμα τής ψυχής καμμιά είδηση άπό τό θαύ
μα τών συγχρόνων στοχαστικών προσαρμογών πού 
άνελίσσεται γύρω τους, σ’ δλόκληρο τό πλάτος 
τής γής.



Me απόλυτον τάςιν, διεςήχΒηαχν, χάρις εις τά ληφθέντα μέτρα, αι έκλογαί τής 17ης Νοεμβρίου, 
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Είμαστε d  "Ελληνες, είναι οί Τούρκοι. Καί 
οί πανάρχαιες συγκρούσεις άνάμεσά μας δέν είναι 
παρά ή αιώνια διαπάλη τού ευρωπαϊκού πνεύμα
τος μέ τήν παλιά ’Ασιατική βαρβαρότητα.

Αύτό τό ξεχώρισμα τού ευρωπαϊκού πνεύμα
τος, δέν είναι κάτι καινούργιο. 'Από τβν καιρό 
άκόμα τών Περσικών πολέμων τό είχαν έπισημά- 
νει αί άρχαίοι πρόγονοι, πού άμέσως διαπίστωσαν 
πώς έκείνη ή σύγκρουση δέν ήταν πάλη δύο λαών, 
άλλα δύο κόσμων, τού Έλληνο - ευρωπαϊκού καί 
τού Μηδοασιατικοΰ. Μάς τό λένε δλοκάθαρα καί 
διαφωτιστικά πλήθος συγγραφείς άρχαιότεροι καί 
νεώτεροι κι άνάμεσά τους οί δυό κορυφαίοι "Ελ
ληνες, δ Ηρόδοτος καί δ Πλάτωνας,

Γράφει δ Ηρόδοτος:
«Την ’Ασία καί τά βάρβαρα ΙΘνη πού τήν 

κατοικούν άντιπροσώπευαν οί Πέρσες, τήν Ευρώ
πη όδηγοΰσαν οί "Ελληνες».

Καί συμπληρώνει δ Πλάτων:
«Σέ μάς τούς ’Αθηναίους έκεΐνο τόν καιρό πού 

έγινε ή έπίθεση τών Περσών κατά τών Ελλήνων 
καί έναντίων δ σ ω ν  κ α τ ο ι κ ο ύ ν  τ ή ν  
Ε ύ ρ ώ π η υπήρχε Πολίτευμα καί μιά κυρίαρ
χη άπέναντί του εύλάβεια. Θέλαμε νά ζούμε σύμ
φωνα μ’ αύτή καί πάντα ύπακούοντας στους νό
μους του».

Αύτό είναι τό εύρωπαϊκό πνεύμα, δπως μάς

τό έπισημαίνουν καί τό κληρονομούν στήν άνθρω- 
πότητα πριν άπό δυόμισυ χιλιάδες χρόνια οί "Ελ
ληνες. 'Η γεωγραφική συνείδηση τού ξεχωριστού 
πολιτισμού τής παλιάς ’Ηπείρου. 'Η  άνθρωπιστι- 
κή παγκοσμιότητα ένός πολιτεύματος δημοκρατι
κής έλευθερίας, ήθικής έντιμότητας, πνευματικής 
άρετής καί κοινωνικής δικαιοσύνης, 'Η  εύλάβεια 
πρός τις ύψηλές αύτές ήθικοκοινωνικές άξιες. Καί 
ή εύλαβική υποταγή στό νόμο, πού τις προστατεύ
ει.

’Εμείς είμαστε οί πανάρχαιοι φορείς του. ’Ε 
κείνοι οί σκοτεινοί του άντίπαλοι.

Kt αύτό γιατί δ γειτονικός μας κόσμος πέρα 
άπό τό Αιγαίο δέν έζησε ποτέ μέσα στήν εύρω- 
παϊκή οικογένεια. Τό βιός καί τό βίο του, σ’ δλό- 
κληρη τήν ιστορική του ζωή, τό χρωστάει δχι στις 
αύτοφυείς δικές του δυνάμεις, άλλά στά δημιουρ- 
γημένα συμφέροντα τών μεγάλων τής γής, μ’ έπί- 
κεντρο τό παλιό κι άλυτο άνατολικό ζήτημα. Δέν 
λογαριάστηκε ποτέ σάν δμογάλακτο θρέμα τής εύ- 
ρωπαϊκής κουλτούρας. Τό γνωρίζει αύτό καί ένα 
άξεπέραστο πλέγμα έπηρεάζει άποφασιστικά τις 
πράξεις του. Νοιώθει έπίσης κι έναν βαθύ καί 
κρυφό φθόνο, μέ τήν Ιδέα πώς είναι ένας παρεί- 
σακτος τής Εύρώπης, ένας άσχετος τού πολιτι
σμού της.

(Συνέχεια εις τήν αελ. 1044)

Η τραγωδία τής Κύπρου.
ΠίναΕ τής γνωστής Ζωγράφου Νίτσας ΆλεΕιάδη, ό όποιος έΕετέΘη εις τήν 7ην Διεθνή Έκθεοιν Ζωγραφικής 

καί γλυπτικής, εις τήν Άμιένην τής Γαλλίας. Έχει τόν τίτλον «καρτερώντας».
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Ή  έπέμβασις τής ’Αστυνομίας έχει, κατά 
κανόνα; ώς άντικείμενον τον έλεγχον τής 
διαγωγής των πολιτών.

Κατά συνέπειαν, ό περιοριζόμενος εις 
τάς έπιθυμίας του πολίτης, έστω και αν αύ- 
ται δέν άποτελοΰν άσκησιν άνεγνωρισμέ- 
νων ύπό τοΰ νόμου δικαιωμάτων, αισθάνε
ται μίαν δυσφορίαν άλλοτε άλλης έντάσε- 
ως, ήτις τον προδιαθέτει δυσμενώς κατά 
των άστυνομικών οργάνων καί τοΰ δημιου
ργεί απωθήσεις, αιτινες παρεμποδίζουν την 
άνάπτυξιν φιλικών σχέσεων μετ’ αυτών.

Αί έπαφαί των αστυνομικών οργάνων μετά των πολιτών τής 
περιφέρειας, τής όποιας έχουν όναλάβει τήν ευθύνην τής 
άστυναμεάσεως, δέν γίνονται πάντοτε ύπό ευνοϊκός ουνθή- 
κας. Καί τούτο, διότι κυρίως ό πολίτης τήν άποστολήν, 
τήν άΕίαν καί τήν χρησιμότητα τής Αστυνομίας έΕαρτά 
άνσποφεύκτως άπό ύποκειμενικούς παράγοντας, οί όποιοι 
ποικίλλουν εις αίτιας, μορφήν καί έκτασιν. Εις τάς φωτο
γραφίας μας: Επάνω χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν

δρόοιν διαφόρων Υπηρεσιών τής Αστυνομίας.

"Ολα! αί Άστυνομίαι ιών πεπολιτισμένων κρατών 
αντιμετωπίζουν σήμερον μίαν σειράν προβλημάτων, ά- 
τινα άναφέρονται είς τάς σχέσεις αύτών μετά τοΰ κοι
νού, έκ τής δρθής λύσεως τών όποιων, τελικώς, λίαν 
σοβαρώς θέλει έξαρτηθή ή έπιτυχία ή άποτυχία τοΰ 
δυσκόλου έργου των.

Διά τήν λύσιν τών προβλημάτων αυτών, έχουν κα- 
ταβληθή καί καταβάλλονται συνεχώς έξαιρετικαί προ- 
σπάθειαι έκ μέρους δλων σχεδόν τών άστυνομικών υ
πηρεσιών τών διαφόρων κρατών, πλήν δέν δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν δτι άπασαι έχουν σημειώσει καί ίκανοποιη- 
τικάς προόδους έπί τοΰ θέματος τούτου, λόγω τοΰ δτι 
αί άντιλήψεις τοΰ κοινοΰ, δσον αφορά τήν άποστολήν 
καί τό Ιργον τής ’Αστυνομίας, ώς θεσμοΰ, παρουσιάζουν 
σοβαράς δυσκολίας κατά τόπον καί χρόνον, είς τρόπον 
ώστε νά καθίσταται δύσκολος ή κατάρτισις ενός προ
γράμματος ίκανσΰ νά διευκολύνη αίσθητώς τήν ικανο
ποιητικήν άντιμετώπισιν τοΰ ύπ’ δψει θέματος.

Ή  άρτια καί σύγχρονος, κατά πάντα, δργάνωσις 
υπηρεσίας, ή τιμία καί ικανή διοίκησίς της καί δ υπο
δειγματικός τρόπος λειτουργίας αυτής, άποτελοΰν βε
βαίως τάς βασικάς προϋποθέσεις διά τήν Ικανοποιητι
κήν καί άποτελεσματικήν άστυνόμευσιν ένός άστικοΰ 
κέντρου καί άσφαλώς μεγάλως συντελούν εις τήν άνά- 
πτυξιν καί διατήρησιν άγαθών σχέσεων τοΰ κοινοΰ μετά

* Έ κ τοΰ βιβλίου τοΰ αειμνήστου Άστυν. Διευθυντοϋ
Α. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ.
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τής Αστυνομίας, πλήν πολύ απέχουν από τού νά θεω
ρηθούν δτι, είς πάσαν περίπτωσιν, δύνανται μόναι αυται 
καί άνευ συνδρομής άλλων παραγόντων νά έπιτύχουν 
τήν έπίλυσιν τών υφισταμένων ώς άνω προβλημάτων.

Τούτο όφείλεται είς το γεγονός, δτι ό πολίτης κατά 
τήν έκτίμησίν του, δσον άφορά τήν άνάγκην τής ύπάρ- 
ξεως τής ’Αστυνομίας, τήν αποστολήν, τήν αξίαν καί 
τήν χρησιμότητα αυτής, άναποφεύκτως, έπηρεάζεται 
ύπσκειμενικώς άπό τήν έπίδρασιν πολλών παραγόντων, 
οίτινες ποικίλλουν είς αιτίας, μορφήν καί εκτασιν.

Είναι γνωστόν, δτι αί έπαφαί τών άστυνομικών όρ- 
γάνων μετά τών πολιτών τής περιφερείας, τής όποιας 
έχουν άναλάβει τήν ευθύνην τής άστυνομεύσεως, δέν 
γίνονται πάντοτε ύπό εύνοϊκάς συνθήκας ούτε διά τήν 
’Αστυνομίαν ούτε διά τούς πολίτας.

Έ  έπέμβασις τής ’Αστυνομίας έχει, κατά κανόνα, 
ώς άντικείμενον τόν έλεγχον τής διαγωγής τών πολιτών. 
Κατά συνέπειαν, δ περιοριζόμενος είς τάς έπιθυμίας 
του πολίτης, έστω καί άν αύται δέν άποτελσΰν άσκη- 
σιν άνεγνωρισμένων ύπό τού νόμου δικαιωμάτων, αι
σθάνεται μίαν δυσφορίαν άλλοτε άλλης έντάσεως, ήτις 
τόν προδιαθέτει δυσμενώς κατά τών άστυνομικών όργά- 
νων καί τού δημιουργεί άπωθήσεις, αίτινες παρεμπο
δίζουν τήν άνάπτυξιν φιλικών σχέσεων μετ’ αυτών.

Είς τούτο συντελεί τά μέγιστα καί τό γεγονός, δτι 
ό πολίτης, είς πάσαν τοιαύτην έπέμβασιν τής 'Αστυνο
μίας, λαμβάνει ύπ’ δψει του μόνον, έάν, είς τήν συγκε-

κριμένην περίπτωσιν, έξυπηρετοΰνται ή παραβλάπτον
ται τά άτομικά συμφέροντα αυτού, άλίγον δέ ή σχεδόν 
ουδόλως ένδιαφέρεται, άν ό έπιιδιωκόμενος διά τής έ- 
πεμβάσεως περιορισμός τών πράξεων του άποβλέπη είς 
τήν έξυπηρέτησιν ένδς γενικωτέρου συμφέροντος.

Πρέπει ακόμη νά ληφθή σοβαρώς ύπ’ δψει. δτι τήν 
θέσιν τών άστυνομικών όργάνων, ώς έπαγγελματιών, 
καθιστφ ακόμη δυσχερή ή ύφισταμένη δυσμενής προ- 
κατάληψις τού κοινού έναντι αυτών, όφελομένη, έν πολ- 
λοϊς, είς τήν κακήν φήμην τών συναδέλφων των τής 
παλαιάς έποχής, τών όποιων τό έπαγγελματικόν παρελ
θόν δέν ύπήρξε καί τόσον άψογον.

Συνεπείφ δέ τής κληροδοτούμενης, άπό γενεάς είς 
γενεάν, δυσμενούς ταύτης προκαταλήψεως, πολλοί έκ 
τών πολιτών έξακολουθοΰν καί σήμερον νά πιστεύουν 
δτι τά άστυνσμικά όργανα στερούνται έπαρκούς μορφώ- 
σεως, νοημοσύνης καί διανοητικής άναπτύξεως καί δτι 
ώς μόνον κριτήριον τής έπιλογής αυτών λαμβάνεται ή 
φυσική των άντοχή, ή σωματική των δύναμις καί τό 
θάρρος των καί δτι, κατά κανόνα, ταΰτα τυγχάνουν αμ
φιβόλου έντιμότητος καί άκεραιότητος χαρακτήρος.

Προσέτι δτι ταΰτα τυγχάνουν αγενή έκ χαρακτή
ρος καί έπαγγελματικής τακτικής, δτι είναι αυθαίρετα 
καί δεσποτικά, δτι όργίζονται ευκόλως καί ένεκεν τού 
λόγου τούτου συμπεριφέρονται τραχέως καί άπρεπώς 
καί, ούχί σπανίως, βαναύσως, δτι καταφεύγουν είς τήν 

(Συνέχεια είς τήν σελ. 1086)
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(Συνέχεια έκ τής αελ. 1041)
Στέκεται κανείς μέ ιδιαίτερη περιέργεια 

μπροστά στό Ιστορικά βαρυσήμαντο φαινόμενο, δτι 
μέ δλη τήν μακραίωνη Αναστροφή της μέ τον έλ- 
ληνικό λαό καί χώρο, ή φυλή αύτή δέν μπόρεσε 
τίποτε νά ώφεληθή άπό τόν μεγάλο πολιτισμό, πού 
ή Ιστορική μοίρα τής έταξε κάποτε νά κατακτή
σει. Καί ή παρατήρηση γίνεται ξεχωριστά χτυπη
τή, άν τοποθετήσει κανείς αύτή τήν κυριαρχία 
πλάι στις άντίστοιχες, τή ρωμαϊκή καί τή φράγ- 
κικη, πού τόσα πήραν καί ωφελήθηκαν άπό τού 
"Ελληνα δασκάλου τό χέρι. Οί Ρωμαίοι έκτισαν 
μέ τό έλληνικό πρότυπο έναν έξαίσιο πολιτισμό 
καί οί Φράγκοι δημιούργησαν τό θαύμα μιας ’Α
ναγέννησης. ’Αντίθετα ή Τουρκική δεσποτεία, δ- 
ποτε άπλωσε τό χέρι στήν περιούσια φυλή, πού 
δυνάστευε, ήταν γιά νά πάρη ύλικά μόνο ωφε
λήματα, καί άνάμεσά τους τό πολυτιμώτερο, τό 
αίμα της. Μέ τό όλέθριο καί μεθοδικό παιδο
μάζωμα, διοχέτευσε στις φυλετικές της Αρτηρίες 
πολλή άπό τήν άνθεκτικότητα καί τό σφρίγος τών 
'Ελλήνων. "Οχι δμως κι άπό τό πνεύμα, γιατί 
αύτό έχει τό προνόμιο μόνο νά μεταλαμπαδεύεται 
καί πρέπει νά υπάρχουν λαμπάδες γιά νά δεχθούν 
τό φως του.

Εμείς τις άνάψαμε κάποτε τις λαμπάδες τού 
πολιτισμού κι άπό τότε μένουν Αναμμένες στή γή 
μας μέσα Απ’ δλους τούς όλέθρους πού μας κύ
κλωσαν στή μακραίωνη καί πονεμένη Ιστορική 
μας ζωή. ’Εκείνοι έξακολουθοΰν νά φωτίζωνται 
άκόμα μέ τις πρωτόγονες δάδες τού φανατισμού 
καί νά πορεύονται στά κράσπεδα τής Ιστορίας μέ 
τήν ψυχολογία τού στίφους.

Δέν είμαστε χωρίς έλαττώματα. Δέν είναι 
χωρίς προτερήματα. Τό κυρίαρχο έλάττωμά μας 
ή διχόνοια, πού τόσο φωτισμένα έπισημαίνει κι ό 
εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, καί ή 
φιλαρχία, πού άπό τά πανάρχαια χρόνια στάθη
καν οί μάστιγες τής εθνικής μας ζωής. Ό  ξένος 
έπιστήμονας, δ διανοούμενος, ό στρατιωτικός, ό 
έμπορος, δταν κάνει τή δουλειά του, σκέπτεται πώς 
θά τή μεθοδεύσει καλλίτερα γιά νά έπιτύχη πάνω 
σ αύτό δσο τό δυνατό σημαντικώτερα Αποτελέσμα
τα. Ό  "Ελληνας συνάδελφός του σκέπτεται πόσο 
καλλίτερα θά κυβερνιώνταν αύτός ό τόπος. . . άν 
βρισκόταν αύτός στήν έξουσία!. . .

Τό κυρίαρχο προτέρημά τους είναι ή δεξιο- 
τεχνία τού δόλου. ’Εκμεταλλεύονται μ’ έκπληκτι- 
κό σύστημα άληθοφάνειας τό ψέμα, τόν ύπουλο 
ιμπεριαλιστικό έπεκτατισμό, τήν άδικία. Είναι 
άφιλοι, άσπονδοι, άπροσχημάτιστοι. Περιφρονοΰν 
κάθε σπουδαιότητα τής ζωής μπροστά στό προ
σωπικό τους συμφέρον. Καί συχνά καταφέρνουν 
νά πείσουν μερικούς άφελεϊς, δτι μπορούν νά λο
γαριάζουν στό στίφος αύτό ένα σύμμαχο.

Παρακολουθούμε μέ άνείπωτο πόνο αύτές τις 
ώρες νά έπαναλαμβάνεται στήν Μαρτυρική μας 
Κύπρο ή πανάρχαια ιστορία τού στίφους. Έκμε- j

ταλλεύθηκαν μιά άτυχη έθνική περιπέτεια τής 
γειτονικής τους χώρας, πού μ’ δλα ταΰτα έξακο- 
λουθούν νά τήν άποκαλούν «φίλη». Μιά ιστορική 
κρίση άπ’ τήν όποια κι αύτοί πέρασαν πριν λίγα 
χρόνια, δταν κρεμούσαν τούς δυό σημαντικώτερους 
πολιτικούς τους, Μεντερές καί Ζορλού, χωρίς κα
νένας άπό μάς νά διανοηθή νά κάμει στό μαρτυ
ρικό μεγαλονήσι σέ βάρος τής τουρκικής μειονό
τητας, ένα παρόμοιο άνουσιούργημα σάν αύτό πού 
έπιχειροΰν αύτοί σήμερα. "Εστειλαν τ’ άεροπλά- 
να, τά άρματα, τό στρατό τους καί χτύπησαν ά- 
διάκριτα δχι μόνο τούς "Ελληνες, άλλά κι αύτήν 
άκόμα τήν ειρηνευτική δύναμη τού O.HJE. Σφά
ζουν, βιάίζουν, διαρπάζουν τόν άμαχο πληθυσμό 
μέ πρωτόγονο μίσος. Μάς παρέχει μιά τραγική 
εικόνα ή πρόσφατη άνακοίνωση τού Λυκείου Έλ- 
ληνίδων ’Αμμόχωστου, πού Αναφέρει άνάμεσα στά 
άλλα:

«Μέ πρωτοφανή βαρβαρότητα, αί Τουρκικοί άρ- 
δαί επιτίθενται κατά τού αμάχου πληθυσμού 
καί τών γυναικοπαιδών. Τριάντα χιλιάδες κά
τοικοι τής επαρχίας Κυρηνείας έΕεδιώχθησαν 
βιαίως άπό τάς έστίας των, χωρίς νά τούς έπι- 
τραπή νά άποκαμίσουν καί τό παραμικρόν άπό 
αύτάς. "Ανδρες φονεύονται καί σφάζονται πρό 
τών οφθαλμών τών συζύγων καί τών παιδιών 
τους, γέροντες καί γυναίκες δέρονται άνηλε- 
ώς, γυναίκες βιάζονται χωρίς νά έΕαιροΰνται 
έγγαμοι καί έγκυοι άκάμη, εμπρός εις τούς ο
φθαλμούς τών οικείων τους».

Τό Αποκαλυπτικό κείμενο μάς μεταφέρει μιά 
ρεαλιστική εικόνα τού στίφους. Πέφτει καί κατα
στρέφει μέ πρωτόγονο μίσος τήν φιλοπονία, τόν 
πολιτισμό καί κάθε υψηλό παλμό ζωής τών Ε λ 
λήνων στήν μαρτυρική Κύπρο, τήν πανάρχαια 
αύτή Έλληνίδα έστία τής άνατολικής Μεσογείου. 
Κάθονται στό τραπέζι τών διασκέψεων καί μέ ι
ταμή ύποκρισία άλλα λένε, άλλα σκέπονται καί 
άλλα ένεργούν. Μιλάνε στόν διεθνή τύπο καί τόν 
περιπαίζουν. ’Ασεβούν στις άποφάσεις καί τών 
σοβαρωτέρων διεθνών όργανιαμών. Τά γεγονότα 
δέν είναι τυχαία. Τούς Αποκαλύπτουν ψυχολογι
κά. τούς Απογυμνώνουν ηθικά. Πραγματοποιούν 
μιά αύθαίρετη στρατιωτική έπίθεση καί μαζί μιά 
έπιδρομή Αρπαγών, βιασμών, έρημώσεων καί γε
νοκτονίας. Είναι πράξεις πού έκπορεύονται κατ’ 
ευθείαν άπό τό λαβύρινθο τής πανάρχαιας άνατο
λικής βαρβαρότητας, άπό τήν ψυχολογία τού 
πρωτογονισμού, άπό τή νοοτροπία τού ’Αττίλα, 
δπως άκοσμα καί προκλητικά όνομάζουν τήν Α
πάνθρωπη καί δόλια έπιχείρησή τους.

’Εμείς, οί "Ελληνες καί έκεΐνοι, οί Τούρ
κοι. Δυό λαοί, δυό κόσμοι. Τό Εύρωπαϊκό Ανθρω
πιστικό πνεύμα άπό τή μιά πλευρά καί τό Αρχαίο 
Ασιατικό στίφος άπό τήν άλλη. Κι άνάμεσά μας 
τά νερά τού Αιγαίου, πού ποτέ δέν θά ξεπλύνουν 
αύτή τήν ντροπή γιά τόν πολιτισμό καί τόν άν
θρωπο.



(Συνέχεια έκ τής σελ. 1039)
Ακίνητοι. Τότε μια μακρινή φωνή ήχησε καθαρή καί 
γλυκειά. Καθαρή σάν μια αχτίδα φωτός καί πιό γλυ
κεία Από τή βραδινή καμπάνα ήταν ή λεπτή αυτή φω
νή, πού τήν έφερνε ένα μεθυστικό διάφανο άγέρι. Κι 
δλο καί σίμωνε ή φωνή, πού τήν άντιλαλούσε ή κοι
λάδα κ’ έλεγε καί ξανάλεγε:

— Έ γώ τό ξέρω, έγώ τό ξέρω!
’Ανάμεσα Από τούς στρογγυλούς λόφους πού γεν

νήθηκε τό ποταμάκι των Λαμπρών Ελπίδων, ένα άγ- 
γελούδι ξεπετάχτηκε, ένα μικρό παιδί μέ κυματιστά 
χρυσά μαλλιά καί δυό πράσινα στεφάνια γύρω άπό τούς 
ώμους του, καί τά χέρια του φτερουγοΰσαν στόν άέρα 
τόσο Ανάλαφρα, πού βέν τού χρειάζονταν φτεροΰγες γιά 
νά πετάξη. Σαν ένα άνθί πού ξεφυσημένο άπό τόν άγέ- 
ρα χορεύει πάνω στό νερό, itot ήρθε τραγουδώντας 
γλυκά πάνω άπό τό μουρμουρισμένο ποταμάκι. Κι δλοι 
οί "Αγγελοι σηκώθηκαν καί τό κοίταζαν μέ θαυμασμό. 
Κ’ ήρθαν κι άλλοι, κι άλλοι ’Άγγελοι καί σχημάτι
σαν -σειρές ατούς δχθους τοΰ ποταμού, καί μοιάζανε 
ζωντανά λουλούδια σέ κήπο' κι ό μικρός πετοΰσε άνά- 
μεσά τους καί τραγουδούσε.

— Έ γώ  τό ξέρω, έγώ τό ξέρω! Ό  άνθρωπος θά 
γίνη σάν τόν θεό, γιατί δ Γίός τοΰ θεοΰ θά γίνη άν
θρωπος. Οί "Αγγελοι κοίταζαν δ ένας τόν άλλον κι δλοι 
μαζώχτηκαν γύρω άπό τό άγγελούδι γιά ν’ άκούσουν 
τό σπουδαίο νέο.

— Μά πώς μπορεί ό Γίός τοΰ θεοΰ νά γίνη άν- 
θρωπος; ρώτησαν.

— Δέν ξέρω, είπε τό άγγελούδι. "Ενα μονάχα ξέ
ρω: ότι θά γίνη.

— Μά μν γίνη άνθρωπος, είπε δ Ραφαήλ, θά είναι 
στό έλεος τών Ανθρώπων καί οί σκληροί καί οί κακοί 
θά έχουν δύναμι έπάνω του, καί θά ύποφέρη.

— Τό ξέρω, άπάντησε τό άγγελούδι, θά ύποφέρη, 
μά έτσι θά καταλάβη τήν έννοια τής θλίψης καί τοΰ 
πόνου κ’ έτσι θά μπορή νά παρηγορήση έκεΐνον πού 
κλαίει' καί τά δικά του δάκρυα θά θεραπεύουν τις θλιμ
μένες καρδιές. Κι άκόμα, ίκεΐνοι πού θά θεραπευτούν 
άπ’ αύτόν θά μάθουν γιά χάρι του νά είναι καλοί με
ταξύ τους. Μά άν δ Γίός τοΰ θεοΰ είναι άληθινός άν
θρωπος, είπε δ Μιχαήλ, οί κακοί άνθρωποί θά τόν μι
σήσουν θά τόν καταδιώξουνε, μπορεί καί νά τόν σκο
τώσουν άν είναι δυνατότεροι του.

— Τό ξέρω, άπάντησε τό άγγελούδι, θά τόν καρ
φώσουν στό σταυρό. Μά δταν θ’ άναληφθή στούς Ουρα
νούς, θά τραβήξη δλους τούς Ανθρώπους κοντά του, για
τί είναι δ Γίός τοΰ θεοΰ καί καμμιά καρδιά Ανοιχτή 
γ ι’ Αγάπη δέν θά ξεμείνη. νά μήν τόν άγαπήση, άφοΰ 
ή Αγάπη του γιά τούς Ανθρώπους είναι τόσο μεγάλη, 
πού θέλει νά πεθάνη γ ι’ αύτούς.

— Μά πώς τά ξέρεις δλα αύτά; Ποιδς είσαι; ρώ
τησαν οί "Αγγελοι.

—  Είμαι δ "Αγγελος τών Χριστουγέννων, είπε, 
πού μ’ έστειλαν στήν Αρχή σάν ένα άγιο ευλογημένο 
παιδί νά ζήσω στήν καρδιά μιάς Αγνής παρθένας, τής 
Μαρίας άπό τή Ναζαρέτ. ’Εκεί έμεινα ώς δτου διατά
χτηκα νά ξαναγυρίσω στό θρόνο τοΰ Βασιλιά γιά νά 
μοΰ δώσουν καινούργιο μήνυμα. Γιατί σήμερα είναι 
Χριστούγεννα στή Γή κι δ Γίός τοΰ θεοΰ γεννήθηκε 
άπό μιά γυναίκα. Καί τό μήνυμα αύτό πρέπει νά φέ
ρω σέ εύτυχισμένους Ανθρώπους, πού δ θεός τούς διά

λεξε γιά νά δεχτούν τέτοιο μήνυμα.
"Ετσι μίλησε δ νεαρός "Αγγελος κ’ υψώθηκε μ’ 

Απλωμένα τά χέρια άπό τό πράσινο λιβάδι τής Ειρή
νης καί περνώντας πάνω άπό τά δρια τών Ουρανών 
έπεσε σάν Αστροβολίδα στό βραδινό Ίσκιο τής Γής. 
Κ ’ οί "Αγγελοι τόν Ακολούθησαν —  ένα πλήθος έκθαμ- 
βωτικές μορφές πού Αστραποβολούσαν σάν πολύτιμες 
πέτρες. 'Ωστόσο δ νεαρός "Αγγελος τούς προσπερνοΰ- 
σε at όρμοΰσε σά βολίδα, γιατί είχε τή βεβαιότητα τής 
χαράς στήν καρδιά του. Κ’ οί άλλοι πού τόν Ακολου
θούσαν Αναρωτιόντουσαν ποιοι νά ήταν έκεϊνοι, πού εί
χαν εύνοηθή νά δεχθούν τό ευχάριστο μήνυμα.

— Πρέπει νά -είναι δ Αύτοκράτορας τοΰ Κόσμου 
καί οί σύμβουλοί του, σκεπτόντουσαν.

’Αλλά δ "Αγγελος στό πέταγμά του προσπέρασε
'ή  ρ ώμ-η· , ,

—Μπορεί νά είναι οί φιλόσοφοι κ οί διδάσκαλοι 
τής μάθησης, σκόφθηκαν.

Μά πέταξε πάνω άπό τήν ’Αθήνα.
— Μπορεί νά είναι δ Άρχιερεύς τών ’Ιουδαίων 

κ’ οί ΙΙρεσβύτεροι κ’ οί Γραμματείς, σκέφθηκαν.
Μά δ "Αγγελος ξεμάκρυνε κι άπό τήν Ιερουσαλήμ.
ΙΙετοΰσε πάνω στή λοφοσειρά τής Βηθλεέμ κ’ οί 

σιωπηλοί "Αγγελοι, πού τόν Ακολουθούσαν, τόν έβλεπαν 
νά δρμάη μπρός σάν ένα πού ξέρει τό δρόμο μέσα στό 
σκοτάδι.

Γαλήνια τά χωριά, τά σπίτια Αποκοιμισμένα. Ω 
στόσο, σέ κάποιον τόπο, ένα σιγανό μουρμούρισμα ά- 
κουγόταν νά βγαίνη Από ένα σταΰλο κοντά σ’ ένα παν
δοχείο μιά σιγανή φωνή μητέρας πού νανουρίζει τό 
μωρό της.

'Ολόγυρα στή βοσκή, στις λοφοπλαγιές, τό χιόνι 
είχε στρώσει ένα λεπτό σεντόνι, σάν τό πέπλο μιάς νύ
φης πού στολίστηκε γιά τό γάμο της. Κι δπως τό άγ
γελούδι περνοΰσε πάνω Απ’ αυτές, τά χωράφια σπίθι
ζαν άναλάμποντας τήν Ακτινοβολία του.

Καί σ’ αύτό τόν τόπο ζοΰσαν βοσκοί μέσ’ στά χω
ράφια πού φύλαγαν τά κοπάδια τους τή νύχτα. Καί νά! 
Ό  "Αγγελος τοΰ Κυρίου πέταξε σ’ αύτούς καί ή Δόξα 
τοΰ Κυρίου έλαμψε δλόγυρά τους καί τρόμαξαν. Ό  
"Αγγελος τότε τούς είπε:

— Μή φοβάστε. Σάς φέρνω εύχάριστα νέα: Μιά 
μεγάλη χαρά θά λάμψη σ’ δλα τά έθνη. Σήμερα γεν
νιέται στήν πόλι τοΰ Δαυίδ ένας Σωτήρας, δ ’Ιησούς 
Χριστός, 'θά  βροΰμε τό νήπιο τυλιγμένο σέ φασκιές 
μέσα σέ μιά φάτνη.

Κ’ έσμιξαν μέ τόν "Αγγελο ένα πλήθος άπό ουρα
νίους ’Αγγέλους, πού δόξαζαν τό θεό ψάλλοντας:

—Δόξα έν Ύψίστοις θεψ  καί έπί γής είρήνη, έν 
άνθρώποις εύδοκία.

Καί οί ποιμένες είπαν δ ένας στόν άλλο:
— "Ας πάμε τώρα ώς τή Βηθλεέμ νά δοΰμε καί 

μείς αύτόν πού έρχεται περαστικός στόν κόσμο.
Κ’ έγώ είπα μέσα μου: «θέλω κ’ έγώ νά πάω 

μέ τούς ποιμένες στή Βηθλεέμ».
Κι άκουσα μιά δυνατή γλυκειά φωνή πού σάν καμ

πάνα ήχοΰσε νά μοΰ λέη :
. . . «"Ελα». Κι δταν καμπάνισε δώδεκα φορές, 

ξύπνησα κ’ ήταν Χριστουγεννιάτικο πρωί κ’ ήξερα πώς 
είχα όνειρευτή. Μά ένοιωθα πώς ήταν Αληθινό δ,τι εί
χα  Ακούσει.

HENRY VAN DYKE
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ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΝΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΣΟΒΑΡΩΣ ΤΗΝ Σ ΥΓΧΡ ΟΝ ΟΝ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α

Η Π / Ι Ο Λ Υ Ν Σ Ι Σ  
ΤΟΥ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Β Ο Ρ Ι Δ Η

Σ ή μ ε ρ ο ν  α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι  γ ε ν ι ι ι ώ ς ,  δτι  ή ρ ν π α ν β ι ς  τοϋ  
γ η ΐ ν ο ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  σ υ ν ι σ τ ά  α π ε ι λ ή ν  δ ι ά  τήν  

α ν θ ρ ω π ό τ η τ α ,  ή ο πο ί α ,  εάν ή θ ε λ ε  έ πε ι ι τ α θη  
u α ί ε ι ς  τό  έ ξ ω γ ή ϊ ν ο ν  δ ι ά σ τ η μ α ,  θ ά  έ γ έ ν ε τ ο  

ε ν δ ε χ ο μ έ ν ως  π ρ ό ξ ε ν ο ς  ι ι α τ α σ τ ρ ο φ ή ς  τ ο ύ τ ο ν .
Πρός έ ξ ο υ δ ε τ έ ρ ω σ ι ν  τ ής  ά π ε ι λ ή ς  τ α ύ τ η ς  σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι  

σ ή μ ε ρ ο ν  τά π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  αρ άτ η  uai οί δ ι ε θ ν ε ί ς  ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί .

Α ΙΙΟ ΤΟ 1650 μ.Χ. έως τό 1950 
δ πληθυσμός της γης ένεφάνι- 

σεν αδξησιν κατά 225%, μέ προοπτι
κήν τό Ιτος 2092 μ.Χ. νά φθάση τά
10.000.000.000, ήτοι αϋξησις κατά 
ποσοστόν 325% περίπου.

Έάν θεωρήσωμεν δτι θά ύπαρξη 
σταθερά γονιμότης τού πληθυσμού 
τής γης, κατά τό έτος 2000 μ.Χ. δ 
πληθυσμός αυτής θά άνέλθη εις 7.
522.000.000 περίπου ψυχών, ήτοι θά 
σημείωση αδξησιν 188%.

’Εκ τών άνωτέρω καταφαίνεται, 
δτι έντός όλίγων δεκαετιών ή άνθρω- 
πότης ένδέχεται νά κληθή ν’ άντιμε- 
τωπίση πληθυσμιακήν έκρηξιν.

Αί διάφοροι θεωρίαι περί συγκρα- 
τήσεως τής μεγάλης αύξήσεως τού 
πληθυσμού τής γής άπεδείχθησαν 
απρόσφοροι, ώς λ.χ. ή θεωρία τού 
Malthus, δστις ύπεστήριξε τήν ηθικήν 
άποχήν άπό τού γάμου, έφ’ δσον δεν 
διέθετε κανείς τ' άναγκαιοΰντα οικο
νομικά μέσα ή τήν έπιβράδυνσιν αυ
τού έν συνδυασμψ πρός έγκρατή καί 
άγνήν διαβίωσιν.

Τό άσθενές σημείον τής δλης δι
δασκαλίας τού Malthus έγκειται εις 
τό δτι ούτος υποστήριζε τήν άρχήν, 
δτι «ούδείς έχει δικαίωμα ύποστάσε- 
ως, έφ’ δσον δέν υπάρχει δι’ αύτόν ή

μερίς του εις τήν Τράπεζαν». Ή  ά- 
ποψίς του δμως αυτή θίγει άμέσως 
τάς πτωχοτέρας τάξεις τού κοινωνι
κού συνόλου καί τάς στερεί αναπαλλο
τρίωτων φυσικών δικαιωμάτων.

Ή  σκέψις τού άνθρώπου άναζητεΐ 
κατ' άνάγκην διεξόδους, θά  ασχολη
θώ μέ μίαν μόνον, ένδεχομένην, τήν 
άποίκισιν ουρανίων σωμάτων.

Έ κ τών μέχρι τούδε συλλεγέντων 
στοιχείων προκύπτει, δτι είς ούδέν 
τών ουρανίων σωμάτων τού ήλιακοΰ 
μας συστήματος ύφίστανται συνθήκαι 
κατάλληλοι διά τήν διαβίωσιν τών άν- 
θρώπων.

Προϋπόθεσις, δθεν, άναζητήσεως 
τοιαύτης λύσεως είναι ή δημιουργία 
καταλλήλων συνθηκών εις ουράνιόν 
τι σώμα.

"Ολοι οί άνθρωποι άναγνωρίζουν, 
δτι ή ρύπανσις, τού γήινου περιβάλ
λοντος συνιστά άπειλήν διά τήν άν- 
θρωπότητα’ τινές ισχυρίζονται δτι 
έάν αυτή ήθελεν έπεκταθή καί είς 
τό έξωγήϊνον διάστημα, ένδεχομένως, 
νά έγένετο πρόξενος καταστροφής 
τούτου.

Ή  ρύπανσις είναι ιδία ή άλλοίω- 
σις τών φυσιολογικών συστατικών 
τού φυσικού περιβάλλοντος, είτε διά

ποσοτικής αύξήσεως αυτών τούτων 
τών φυσιολογικών του συστατικών, 
είτε δΓ εισαγωγής ή έμφανίσεως έξ 
έτέρου περιβάλλοντος συστατικών μή 
ένυπαρχάντων έν αύτψ.

Μήπως δμως είναι δυνατόν ή «ρύ- 
πανσις» νά έχη πλήν τών έκτεθέντων 
αποτελεσμάτων καί ευεργετικά τοιαΰ- 
τα;

’Εν προκειμένω διερωτώμεθα έάν:
1. Είναι δυνατή ή ήθελημένη ρύπαν- 

σις τού υφισταμένου άτμοσφαιρι- 
κού περιβάλλοντος ουρανίου τινός 
σώματος, ώστε αϋτη νά δημιουρ- 
γήση άτμοσφαιρικάς συνθήκας ά- 
ναλόγους ή παρεμφερείς πρός έ- 
κείνας τής γής;

2. Δυνάμεθα νά αύξομειώσωμεν, έν
δεχομένως, τάς ποσοστιαίας ανα
λογίας τών ουσιών αί δποϊαι συν
θέτουν τό άτμοσφαιρικόν περιβάλ
λον τού έτέρου τούτου ουρανίου 
σώματος είς βαθμόν, ώστε μετά 
ταύτα ή άτιμόσφαιρα νά προσομοι- 
άζη πρός έκείνην τής γής έξ έπό- 
ψεως συνθέσεως καί αναλογιών;

* Τό παρόν άποτελεϊ κείμενον άνακοι- 
νώσεως τοϋ Νομικού κ. Γ. Βορίδη, πρός 
τό 25ον Διεθνές Συνέδριον ’Αστροναυ
τικής, συνελθόν τόν παρελθόντα ’Ο
κτώβριον είς ’Αμστερνταμ ’Ολλανδίας.
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Άνχιπαρερχόμεθχ χά χεγνολογικά 
προβλήμαχα κχί προβαίνομεν εις τήν 
έςέχασιν χών νομικών ζηχημάχων, χά 
όποια ένδέχεχχι νά δημιουργηθοΰν έκ 
προσπάθειας χοΰ άνθρώπου νχ άλλοι- 
ώσιg χδ περιβάλλον χών ουρανίων σω
μάτων, χρησιμοποιών ώς μέσον χήν 
ρύπχνσιν αύχών.

Καχά χδ άρθρον IX χής συνθήκης 
περί Γενικών ’Αρχών χοΰ Διασχη- 
μικοΰ Δικχίου χής 27ης Ιανουάριου 
1967, άπχγορεύεχχι «ή μόλυνσις» χοΰ 
διασχήμαχος κχί χοΰ γήινου περιβάλ- 
λονχος.

Έ κ χής ratio (δηλχδή χοΰ δικαιο- 
λογηχικοΰ λόγου) χής διχχάξεως χαύ- 
χης πρσκύπχει σαφώς δχι δέν άποκλεί- 
εχχι ή ρύπχνσις. θ ά  ήδύναχο άκόμη 
νχ ύποσχηριχθή, δχι a contrario δέν 
εμποδίζεχχι ή ρύπχνσις χοΰ διαστη
μικού περιβάλλοντος.

’Έ χει γίνει άποδεκχδν ύπδ χής έ- 
πισχήμης. δχι ή έννοια χής. ρυπάνσε- 
ως περιλαμβάνει κχί Ικείνην χής μο- 
λύνσεως. Είναι δμοίως γνωστόν, δχι ή 
μέν μόλυνσις προκχλεϊχχι έκ χής έμ- 
φανίσεως ή διχσπορχς πχθογόνων μι
κροοργανισμών, ένώ ή ρύπχνσις έκ 
χής έμφανίσεως χημικών κχί μόνον 
ούσιών.

Ώ ς πρδς χδ άρθρον 11 χής ώς άνω

Δύο ειδυλλιακά τοπία eic μίαν βιομη- 
χανικώς όνεπτυγμένην χώραν τής Ευ
ρώπης. Ή έγκατάστασις μεγάλων μονά
δων πλησίον των άκτών καί ή «άΕιοποίη- 
οις» τούτων άποτελεϊ ώς γνωστόν μίαν 
έκ τών σπουδαιότερων αιτιών ρυπόν- 
σεως τού γηίνου περιβάλλοντος, περί 
τής όποιας γίνεται τόσος λόγος τό τε

λευταία χρόνια.

συνθήκης εχομεν νά πχρχχηρήσωμεν 
χχ έξής:

Έ φ ’ δσον δημιουργηθοΰν κχχ’ άρ- 
χήν χί κατάλληλοι συνθήκαι διαβιώ- 
σεως χοΰ άνθρώπου εις χι ουράνιον 
σώμχ, είχε συνεπείς άλλοιώσεως χοΰ 
φυσικού περιβχλλονχος διά «ρυπάν- 
σεως» χούχου, είχε δΓ άλλης χινός 
μεθόδου, είνχι νοηχή ή άποίκισις χοΰ 
ούρχνίου χούχου σώμχχος, δπόχε ή 
ύπχρξις χοΰ έν λόγψ άρθρου δέν φαί- 
νεχχι ικανή νά έμποδίση χχ συμβλη- 
θένχχ κράτη άπδ χοΰ νχ κχχχργήσουν 
ή μεχχρρυθμίσουν χήν έν λόγω διά- 
χαξιν.

ΙΙολλψ δέ μάλλον καθ’ δσον αυτή 
φαίνεται νά έχέθη διά νά ίσχύη μό
νον καχά χδ πειρχμαχικδν σχάδιον 
περιοριζομένη εις χδ ν’ άπαγορεύη 
χήν «’Εθνικήν Οίκοποίησιν» χοΰ δια- 
σχήμαχος, χής σελήνης καί χών λοι
πών ουρανίων σωμάχων καχά χδ σχά- 
διον μόνον χοΰχο.

'Οπωσδήποτε δμως κχί ίσχυούσης 
άμεχαβλήχου χής ώς άνω συμβάσεως, 
είναι νομικώς δυναχή ή «Διεθνής Οί- 
κειοποίησις». Βεβαίως παραμένει πρδς 
λύσιν χδ θέμα χοΰ Διεθνούς ’Οργά
νου χδ δποΐον θά έπιχύχη τήν Διε
θνή Οίκειοποίησιν καί έν συνεχεία
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Η Μ Ο Λ Υ Ν Σ Ι Σ  Τ ΟΥ  
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ

Hi άσκή έπ' χύτου κυριαρχίαν. ΙΙάν- 
τα δμως ταύτα είναι τουλάχιστον πρό
ωρα.

Κατά τό άρθρον*1 παρ. 2 της εί- 
ρημένης συνθήκης έπιτρέπετχι ή έ- 
λευθέρα είσέλευσις (free access) εις 
άπάσας, τάς περιοχάς των ουρανίων 
σωμάτων δι’ δλα τά κράτη. ΙΙλήν ό
μως τό ώς άνω άρθρον δέν καθορίζει 
από ποιου σημείου άρχεται τό Ιξω- 
γήϊνον διάστημα (outer space) . Τό 
έπίμαχον τούτο θέμα άφήνεται άρρύ- 
θμιστον τόσον ύπό τής συμβάσεως τού 
Σικάγου τού 1944, όσον καί ύπό νεω- 
τέρων περί πολιτικής αεροπορίας συμ
βάσεων.

Κατά τό άρθρον 1 τής συμβάσεως 
τού Σικάγου 1944:

«Τά συμβαλλόμενα κράτη άναγνω- 
ρίζουν, ότι έκαστον κράτος Ιχει πλή
ρη καί αποκλειστικήν κυριαρχίαν έπί 
τού ύπερκειμένου τού έδάφους του έ- 
ναερίου χώρου».

Ό  καθηγητής Goedhuis εις Ικθε- 
σίν του ύποβληθείσαν τψ 1958 είς 
τό Ίνστιτοΰτον τού Διεθνούς Δικαίου, 
άνέφερεν ότι:

«Ή γραμματική έρμηνεία τού άρ
θρου 1 τής συμβάσεως τού Σικάγου 
είναι σύμφωνος μέ τήν έπιδίωξιν των 
κρατών νά έπιτύχουν είδικώς τήν ά- 
ναγνώρισιν τού δικαιώματος είς έκα
στον κράτος όπως έμποοίζη τάς δρα
στηριότητας έτέρου κράτους είς όλό- 
κληρον τόν ύπέρ τό έδαφός του κείμε
νον έναέριον χώρον.

θ ά  πρέπει νά γίνη δεκτόν, ότι έφ’ 
όσον χρόνον ή έννοια τής κυριαρχίας 
παραμένει θεμελιώδης άρχή τού Διε
θνούς Δικαίου τά κράτη θά θεωρούν 
ότι τά συμφέροντά των έξυπηρετοΰν- 
ται κατά καλλίτερον τρόπον, μέσψ τής 
κρατούσης άπάψεως ότι δλόκληρος ό 
ύπερκείμενος έναέριος χώρος περι
λαμβάνεται είς τήν κυριαρχίαν των 
καί ούχί διά τής άποδοχής οίασδήπο- 
τε άλλης θεωρίας. Εκείνο τό όποιον 
άπαιτεΐται τώρα είναι δ καθορισμός 
ύπό τών έπιστημόνων τών γεωφυσι
κών όρίων τής άτμοσφαίρας.

Έ  άποψις ότι ή κρατική κυριαρχία 
είναι πλήρης καί άποκλειστική καί 
έκτείνεται κατά Shawcross καί Beau
mont «κ α θ’ ύ ψ ο ς  ά π ε ρ ι ό- 
ρ ι σ τ ο ν » ,  ή είς πάσαν περιοχήν 
προσιτήν είς τόν άνθρωπον, ή κατά 
Peng ότι άφορά «τό χρησιμοποιήσι-

μον διάστημα» ή «παν διάστημα προ
σιτόν είς τόν άνθρωπον».

1) «Ή έπ' άπειρον έπέκτασις τής 
κυριαρχίας είς τόν ύπερκείμενον έ- 
κάστης ’Επικράτειας έναέριον χώρον 
είναι φύσει άνέφικτος, διότι κατ’ αύ- 
τόν τόν τρόπον ή Σελήνη, οί Πλανή- 
ται καί οί ’Αστέρες, εισερχόμενοι, λό- 
γψ τής περιστροφής τής γής? διαδο- 
χικώς είς τόν οϋτω καθοριζόμενον έ
ναέριον χώρον διαφόρων Κρατών, θά 
άπετέλουν έδάφη τών όποιων ή κυ
ριαρχία θά μεταβάλλεται είς διάστη
μα ώρών ή καί λεπτών τής ώρας.

2) Ό  καθορισμός τού καθ’ «ύψος» 
όρίου τών κυριαρχικών δικαιωμάτων 
τών κρατών άποτελεί νομικόν πρόβλη
μα παλαιόν, τό όποιον, όμως, μέ τήν 
κατάκτησιν τού διαστήματος, έλαβε 
νέαν διάστασιν, «αστρονομικήν».

Ή  λύσις τού προβλήματος τούτου, 
άνεξαρτήτως τής νομικής αύτοΰ πλευ
ράς, δέον όπως στηρίζεται σήμερον 
καί έπί άστρονομικών δεδομένων.

Ό  καθορισμός ένός άνωτάτου όρίου 
κυριαρχίας πρέπει νά ταυτίζεται πρός 
ένα φυσικόν δριον συνδεόμενον άμέ- 
σως πρός τήν Γήν, καί τούτο διότι α) 
τό ήλιακόν μας σύστημα, καί συνε
πώς ή Γή, κινείται έντός τού χώρου 
μέ ταχύτητα τής τάξεως τών 70.000 
χιλιομέτρων άνά χώραν καί β) δ 
προσανατολισμός τής Γής είς τόν χώ
ρον δέν είναι σταθερός συνεπείφ τής 
κλονήσεως καί τής μεταπτώσεως τού 
άξονος αυτής.

Δοθέντος δτι ή άτμόσφαιρα τής 
Γής στρέφεται -ώς ένα σώμα μετ’ αύ-

"Αποψις τής Νέας Ύόρκης. Ή ρύπαν- 
οις τής μεγαλουπόλεως αυτής, τής ο
ποίας μίαν εικόνα δίδει ή άνωτέρω φω
τογραφία, έχει καταστήσει τήν Ζωήν τών 

κατοίκων της άφόρητον.

τής, θά ήτο ίσως δυνατόν νά ληφθή 
ώς άνώτατον δριον κυριαρχίας, πέραν 
τού όποιου δ χώρος άποτελ,εΐ παγκό
σμιον κτήμα (κοσμικός χώρος), τό 
έξωτερικόν δριον τής έξωσφαίρας τής 
έξωτάτης στιβάδος τής άτμοσφαίρας, 
τό όποιον τοποθετείται είς τήν άπό- 
στασιν τών 3.000 χιλιομέτρων άπό 
τής έπιφανείας τής Γής.

Η μείς, δμως. σταθμίζοντες καί τά 
δεδομένα τής 'Επιστήμης, συντασσό- 
μενοι καί πρός τήν γνώμην τού Κα- 
Θηγητού Goedhuis, φρονούμεν, δτι ή 
κυριαρχία έπί τού ύπερκειμένου, τού 
έδάφους έκάστου κράτους, χώρου εί
ναι περιωρισμένη καί δέον δπως κα- 
θορισθή ύπό τών γεωφυσικών όρίων 
τής άτμοσφαίρας, ήτοι τού έξωτερι- 
κού όρίου τής έξωσφαίρας, κειμένου 
είς ύψος 3.000 χιλιομέτρων περίπου 
ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής Γής.

“Αλλως, δμως, έχουν τά πράγματα 
προκειμένου ούχί περί τού διαστήμα
τος άλλά περί τών συγκεκριμένων 
ούρανίων σωμάτων. Διότι έκεϊ ύπάρ- 
χει κάτι τό αύτοτελές καί αύθυπόστα- 
τατον, κάτι ίσως άνάλογον πρός τό 
δ.τι είναι ή γή. Καί περί τής δυνα- 
τότητος «Οίκειοποιήσεως» ούρανίου 
τίνος σώματος πρός τό παρόν τής 
Διεθνούς καί είς τό άπώτερον μέλλον 
ένδεχομένης τοιαύτης ’Εθνικής έγέ- 
νετο λόγος άνωχέρω.

Κατά τήν γενομένην τήν 27ην ’Ι 
ουνίου 1974 άνακοίνωσιν, ύπό τόν τί
τλον: «Ή ρύπανσις τού περιβάλλον
τος ώς παραβΐασις άνθρωπίνων δικαι
ωμάτων», έξήγησα κατά ποιον τρόπον 
ή ρύπανσις τού περιβάλλοντος συνι- 
στά κίνδυνον (μερικώς καί γενικώς) 
καί παρχβίασιν τών άναπαλλοτριώ- 
των φυσικών άνθρωπίνων δικαιωμά
των.

Είς τήν παρούσαν, ήθέλησα, μέ δε- 
δομένην τήν άλματώδη τεχνολογικήν 
έξέλιξιν τής έποχής, νά προηγηθώ 
χρονικώς τών γεγονότων καί νά άνα- 
φερθώ είς έποχήν κατά τήν όποιαν δ 
άνθρωπος θά καταστήση τό σύμπαν 
άποικίσιμον.

Περιορίστηκα άπλώς νά διατυπώ
σω τήν γνώμην, δτι ή ρύπανσις τού 
περιβάλλοντος ούρανίου τινός σώμα
τος ώς άλλοίωσις έπί τά βελτίψ ουδό
λως άποκλείεται νά συμβάλη είς τήν 
έπίλυσιν προβλημάτων, ώς τό τής 
πληθυσμιακής έκρήξεως, καί συγχρό
νως νά έπισημάνω τά νομικά έκεΐνα 
προβλήματα τά όποια θά άναφυοΰν 
καί τών όποιων καθίσταται, ένδεχο- 
μένως, άναγκαία ή έπίλυσις ή ή ρύ
θμισές των έν τψ μεταξύ.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
1

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ
’Α κ α δ η μ α ϊ κ ο ύ

— Ετοιμάσου, έπί τέλους, άντρα. 
ΙΙότε θά πας καί σύ, σά χριστιανός, 
νά ψωνίσης; Περιμένεις νά νυχτώ- 
ση;

Ή  άλήθεια τοΰ θεού είναι, πώς 
6 κυρ - Γιώργης, παλιός πολιτικός 
συνταξιούχος, έγγαμος καί πατέρας 
τριών θυγατέρων, προτιμούσε, γιά λό
γους πού ήξερε δ ίδιος, νά ψωνίση 
νύχτα. Άφοϋ τόν έβίαζε όμως ή γρηά 
του —μήπως καταλαβαίνουν οί γυ
ναίκες; —  άποφάσισε νά ξεκινήση. 
Έπήρε όσα είχαν άπομείνει άπδ τήν 
προεξόφλησι τής συντάξεώς του, αφού 
πληρώθηκαν δ μπακάλης κι ό ψωμάς, 
μ’ ένα «άπέναντι», γιά νά μή φωνά
ζουν, έπήρε καί τό έπίδομα πού τοΰ 
είχαν δώσει άπό τήν Ινορία «χάριν 
τών άγιων τούτων ήμερων», έπήρε 
καί λίγες οικονομίες πού είχε κάνει ή 
γυναίκα του, τό δλον 84,60, τάχωσε 
στόν κόρφο του καί ξεκίνησε.

Τόν ξέβγαλαν ώς στήν πόρτα ή 
γριά του καί οί τρεις μεγαλοκοπέλες 
των, δλην των ή φαμίλια, όλα τά 
ονόματα τοΰ σπιτιού, δλη ή ευτυχία 
τών γεροντικών των ήμερών.

— Κοίταξε, Γιώργη μου, νά φέρης 
καί τίποτα πίσω. . τοΰ είπε στ’ αύ- 
τί ή γριά. Μήν τά ξοδέψης όλα. Η 
μέρα πού είναι αύριο, δέν μπορεί νά 
μείνη τό σπίτι δίχως πεντάρα . . .

— "Ο,τι άπομείνει θά τό φέρω. . . 
μουρμούρισε. Ά ν  δέν άπομείνη τί νά 
φέρω; Λόγια νά λέμε τώρα, γυναί
κα;

— Στήν ευχή τοΰ θεού, λοιπόν.
Καί δ κυρ - Γιώργης έπήγε στήν 

- ευχή τοΰ θεού». ’'Εφτασε στήν Α 
γορά. κατά τά σουρουπώματα, μέ τό 
τρύπιο του δίχτυ κρεμασμένο άπό τό 
χέρι του. Είδε κι έπαθε νά περάση 
άπό τήν πολυκοσμία. Τόν έσπρωξαν 
τόν ζούπησαν, τόν πάτησαν. «Κουνή
σου, ντέ, γέρο». Μήπως δέν κουνιό
τανε; Μά βρίσκεις λογαριασμό μέ 
τούς κακομαθημέ νους άνθρώπους; 
Ούτε ντροπή, ούτε διάκρισι. Τό κα
τάπιε κι αυτό. Μέ τά πολλά έφτασε 
μπροστά σ’ ένα μανάβικο, πού είχε

να. .

κρεμασμένες δύο γαλοπούλες καί μι- 
σή. 'Έκανε τό λογαριασμό του νά 
μπόρεση νά πάρη τή μισή, γιά τόν 
καλό τό χρόνο.

Ιΐόσο οί γαλοπούλες, παιδί μου; 
ρώτησε φοβισμένα.

— Εβδομήντα πέντε ή όκά, γέρο.
— Σάν πολλά δέν είναι, παιδί μου;
Ό  μανάβης τόν άγριοκοίταξε.
— Άφοΰ είναι πολλά, φάε τράγο.
Τράβηξε παρακάτω. Σταμάτησε 

μπροστά σ’ ένα χασάπη.
-—Πόσο τό άρνάκι, πατριώτη;
— Έξηνταπέντε ή όκά, γέρο. Τού 

γαλάτου.
— Τί λές, χριστιανέ μου; Έξηντα

πέντε;
— θ ά  πάρης ή δέ θά πάρης; Συ- 

ζήτησι θ’ άνοίξουμε τώρα; Τόν άπο- 
πήρε δ χασάπης.

—Δέ μέ συμφέρει, παιδί μου,
Ό  χασάπης τόν άγριοκοίταξε.
— Άφοΰ δέ σέ συμφέρει, τί ρωτάς; 

Φάε τράγο!
’Έκανε τό λογαριασμό του, τάφερε 

έτσι, τάφερε άλλοι ώς, μά δέν τού- 
βγαιναν τά λεφτά.

ι /

— Κουνήσου, γέρο . . τοΰ είπε πά- ' r 
λι κάποιος. Τί συλλογιέσαι, σάν τό 
γάιδαρο πού θέλει, μέ τό συμπάθειο,

— Δέν συλλογιέμαι, παιδί μ ου .. .  
έκανε. Βλέπεις πασχίζω νά περάσω.

Σπρώχνοντας τόν έβγαλαν τέλος 
σ’ ένα στενό τής ’Αγοράς. Άποπίσω 
του τού φαινόταν πώς άκουγε μιά 
φωνή:

— Φάε τράγο!
Μέ τά πολλά σταμάτησε μπροστά φ/ 

σ' ένα καροτσάκι, πού είχε κρεμασμέ
να άπό τά τσιγκέλια ϊνακατεμένα 
κρέατα.

— Ά λλος στή φτήνεια!. . .  φώνα
ζε δ άνθρωπος μέ τό καροτσάκι. Νά f f  
κάνη Χριστούγεννα ή φτωχολογιά! 
Ά λλος τά τραγόπου,.α τοΰ γαλάτου...

Ό  κυρ - Γιώργης νόμισε πώς ά- 
κουσε τώρα δυνατότερα άπό πίσω 
του τήν φωνή:

— Φάε τράγο!
Ρώτησε πάλι:
— Πόσο;
— Τριανταπέντε ή όκά. μπάρμπα. 

Πάρε νά ευχαρίστησής, τραγόπουλο.
— Τραγόπουλο, σάν κ’ έμένα. . . 

άναστέναξε ό κυρ - Γιώργης. Τέλος 
πάντων, βάλε μου μιά όκά.

Πήρε έναν παρτσά τράγο, τόν πα
ράχωσε στό τρύπιο του δίχτυ, πήγε 
λίγο παρακάτω, άγόρασε τις πατα- 
τοΰλες του καί δυό ρίζες μαρούλι, 
πήρε καί λίγα πορτοκαλάκια^—δέκα 
στό τάληρο φώναζε τό παιδί— έσφιξε 
τό δίχτυ του καί τήν καρδιά του καί 
ξεκίνησε πάλι γιά τό σπίτι.

— Δόξα σοι δ θεός!
Άποπίσω του, καθώς τραβούσε 

σκυφτός τό δρόμο του, νόμιζε πώς 
τόν κυνηγούσε πάντα ή φωνή:

— Φάε τράγο! Φάε τράγο! η
Έ νας δάσκαλος τότε, πού είχε 

παρακολουθήσει, ώς φαίνεται, τή 
σκηνή, είπε μιλώντας μέ τόν έαυτό 
του: „

— Τώρα καταλαβαίνω άπό ποΰ 
βγήκε ή λέξι: τραγωδία. . .
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Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α
ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ

Έ ν νέον δπλον, τρομακτικών δυνατοτήτων, είναι αί 
άκτΐνες Λέηζερ. Δι’ αύτών και ή πλέον ύπέρμετρος 
φαντασία, ή άναφερομένη εις τά πυρηνικά δπλα, θά 
μεταβληθή εις τρομακτικήν πραγματικότητα. Ή  ά- 
νάπτυξις προς έπίτευξιν του στόχου αύτοΰ προχωρεί 
ραγδαίως, συνεχιζόμενη έπι πολλά έτη, έτη μόχθου 
και τεραστίων δαπανών. Τό υπερόπλον τών Λέηζερ 
θά προσθέση καί αυτό μίαν άκόμη μεγίστην άπό- 

λαυσιν εις τον Πολεμικόν Μολώχ.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Α. ΤΑΓΑΡΗ
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(Συνέχεια έκ τοΟ προη/μένου καί τέλος)

ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ

'Η δυάς τού πυρηνοπυραυλικού καί 
τού δορυφορικού συστήματος διά νά 
έπιβιώση καί διά νά έκτελέση τόν 
προορισμόν της Ιχει άνάγκην νά δ- 
λοκληρωθή εις τριαδικόν σύστημα, 
δι’ ένδς τρίτου συστήματος, τού άντι- 
πυραυλσδορυφορικού, πρδς αποτελε
σματικήν προστασίαν των δύο προη
γουμένων. Τούτο είς ΗΠΑ ύλοποιήθη 
Αρχικώς διά τού Α.Β.Η. Ή  χώρα 
αϋτη άντελήφθη την άπολύτως Απα
ραίτητον υπαρξιν τούτου άπό τό 
1965. Πρδ τού έτους τούτου, τδ Πεν
τάγωνον είχε δαπανήσει διά τδ Αντι
πυραυλικόν πρόγραμμα τεράστια πο
σά. Κατεβλήθη προσπάθεια δπως απ’ 
άρχής τδ Αντιπυραυλικόν πρόγραμμα 
είναι δσον τδ δυνατόν πληρέστερον. 
ΙΙρδς τούτο έλήφθησαν ύπ’ δψιν προσ- 
διοριστικοί παράγοντες, οί άκόλουθοι: 
"Οτι: Ό  άνταγωνισμδς είς τούς τε
χνικούς έξοπλισμούς συνεχίζεται μέ 
αδξουσαν κεκτημένην ταχύτητα. Τά 
συστήματα έκάστης δεκαετίας καθο
ρίζονται άπδ τήν προτεραιότητα των 
έρευνών τής προηγούμενης, δπερ συ
νεπάγεται τον καθορισμόν των πρά
γματι ουσιωδών προτεραιοτήτων. ’Α
παιτείται τεραστία πολιτική προσπά
θεια δι’ ίκανοποίησιν έγκαίρως των 
άκορέστων πολεμικών άναγκών, έν 
όψει τού άλματώδους ανταγωνισμού.

Σήμερον αί ΗΙΙΑ έχουν βελτιώσει 
λίαν σημαντικώς τδ άντιπυραυλικδν 
των σύστημα διά δικτύων βάσεων εις 
τάς χέρσους, τήν θάλασσαν καί τδ 
Διάστημα. Τούτο προστατεύει, κατά 
τδ δυνατόν, άποτελεσματικώς, τόσον 
άπδ τούς έπιθετικούς πυραύλους, δ
σον καί άπδ τούς έξωπλισμένους δο
ρυφόρους τού άντιπάλου. ’Απαραίτη
τον διά τδ άντιπυραυλοδορυφορικδν 
σύστημα είναι έν πλήρες σύστημα 
προειδοποιήσεως. "Ηδη ύφίστανται 
έν λειτουργία είς ΗΠΑ πλήρη συν- 
δεδυασμένα συστήματα προειδοποιή- 
σεως— άντιπυραυλικά καί Αντιδορυ- 
φορικά —Ανεπτυγμένα γενικώς έπί 
τού Δυτικού Ημισφαιρίου μέ έπε- 
κτάσεις είς τούς παρακειμένους ωκεα
νούς. Ή  άποτελεαματικότης τούτων, 
όμως. δέν .είναι πλήρης διά τά σύγ-

Μετά τούς πυραύλους καί τά άλλα ό
πλα, τόσον αί Η.Π.Α., όσον καί ή Ε.Σ. 
Σ.Δ., έχουν άποδυθη είς ένα άγώνο διά 
τήν όλοκλήρωσιν ένός νέου ύπερόπλου, 
τό όποιον θά έχη βάσιν τάς όκτϊνας 
ΛέηΖερ. Ή καταστροφή μιας πόλεως, 
ώς τής φωτογραφίας μας άπέναντι, καί 
ολοκλήρων περιοχών, συγκρινομένη μέ 
έκενίην τών πυρηνικών όπλων θά όπο- 
τελή μίαν τρομοκρατικήν πραγματιικότη- 
τα, τή νόποίαν οόδέ ή φαντασία τοΰ άν- 

θρώπου δύναται νά συλλόβη.

χρονα δπλα προσβολής, πολύ δέ πε
ρισσότερον διά τά συνεχώς έξελισαό- 
μενα, τά όποια θά προκύπτουν συνε
χώς είς τδ μέλλον. Τύποι πλέον Απο
τελεσματικών Αντιπυραυλικών καί 
άντιδορυφορικών πυραύλων δοκιμά
ζονται, ένφ ή άνίχνευσις τών ούρα- 
νών τελειοποιείται διά νεωτέρων τε
χνολογικών προσφορών. "Εν μέσον 
ταύτης είναι είς ήλεκτρονικδς διερευ
νητής, δ δποΐος χαράσσει διαρκώς 
τάς προβλεπομένας τροχιάς τών έ- 
χθρικών δορυφόρων. Έ κ  τών Αποτε
λεσμάτων τής έρεύνης τούτου καθορί
ζεται ή έκάστοτε έτοιμότης πρδς σή- 
μανσιν τού πυραυλικού συναγερμού.

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΕΓΓΥΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Μετά τήν κατάκτησιν τής Σελή
νης, οί στρ/κοί έπρότειναν δπως ύ- 
παχθή καί αυτή είς έν Αποτελεσμα
τικόν πρόγραμμα Ανασχέσεως κατά 
τών έπιτιθεμένων έχθρικών πυραύλων 
καί δορυφόρων.

Κατά τήν τελευταίαν ΙΟετίαν τδ 
κατακτηθέν μεταξύ Γής —  Σελήνης 
Διάστημα, περιλαμβανομένης καί 
ταύτης, χρησιμοποιείται δι’ ένα έντα- 
τικδν «Αποικισμόν» δι’ έξαπολύσεως 
πολυαρίθμων πλωτών διαστημικών 
μέσων, ποικίλων Αποστολών καί ποι
κίλης. τροχιακής ζωής. Τά πλεΐστα 
τούτων χρησιμοποιούνται διά στρ/ 
κούς σκοπούς. Τδ 1967 δ ’Αμερικα
νός γερουσιαστής Τζών Στέννις ύπε- 
στήριξε, πρδ τής Επιτροπής τών Δια
στημικών Έρευνών, δτι αί ΗΠΑ θά 
ωφεληθούν τά μέγιστα άπδ τάς πά- 
σης φύσεως διαστημοτρσχιακάς έπι- 
χειρήσεις καί δτι αύται, έφ’ δσον 
χρησιμοποιούν κατάλληλα δπλα, θά 
προσφέρουν τήν ίσχυροτέραν δυνατήν 
άμυναν διά τήν χώραν. 'Ο  γερουσια
στής, δμιλών ούτως, είχεν ύπ’ δψιν 
του τδ διαστημικόν στρ/κδν πρόγραμ
μα «SPAD», τδ δποίον θά είχεν ώς 
έτη άναπτύξεώς του τά τοιαΰτα Απδ 
τδ 1972— 1985. "Ηδη έχει ύποβλη- 
θή πληθώρα σχετικών προτάσεων, μέ 
σκοπόν τήν Αξιοποίησιν τοΰ έγγύς 
Διαστήματος διά πολεμικούς σκοπούς. 
Τινές έκ τών προτάσεων τούτων, ύλο- 
ποιηθείσαι ήδη, έδημισύργησαν τήν 
περίφερομένην ήδη περί τήν Γήν δια
στημικήν έξέδραν «Σκάύλαμπ», ύψί- 
στης πολεμικής σημασίας. Ή  ΕΣΣΔ 
είχεν έξαγγείλει, ένωρίτερον τών 
ΗΠΑ, τήν δημιουργίαν μιας τοιαύτης 
έςέδρας, Αλλά αί συνεχείς προσπά- 
θειαί της κατέληξαν είς σειράν Απο
τυχιών ή λίαν περιωρισμένων έπιτυ- 
χιών διά τών «Σογιούζ». Έ ν  τψ μετα
ξύ έχουν προγραμματισθή κοιναί δια- 
στημικαί έπιχειρήσεις τών ΗΠΑ καί 
τής ΕΣΣΔ.

Κατά τήν διάρκειαν τής σεληνια
κής κατακτήσεως, παρετηρήσαμεν 
τήν ακριβή προσθαλάσσωσιν τών είς 
τήν Γήν έπανερχομένων σεληνανθρώ- 
πων. Οί θαλαμίσκοι, οί φέροντες τού
τους ώς καί τά πολύτιμα δργανα, θά 
ήτο δυνατόν νά φέρουν ’ πυρηνικάς 
γομώσεις, τδ δέ σημείον έπαφής των 
μέ τήν γηίνην έπιφάνειαν Αντί νά εί
ναι μία Αδιάφορος θαλασσία περιοχή 
θά ήτο δυνατόν νά είναι ύψίστης ση
μασίας περιοχή στρατηγικών στόχων

1051



τοΰ αντιπάλου. Έξ αύτής τής σκέ- 
ψεως προκύπτει ή άμεσωτάτη σχέσις 
μεταξύ Επιστημονικών καί πολεμικών 
Ενδιαφερόντων κατά τήν διάρκειαν 
τών Εγγυδιαστημικών, μ-εχρι καί τής 
Σελήνης, κατακτήσεων. Τά προγράμ
ματα βελτιώσεως τών πυρηνικών δ
πλων δέν θά υλοποιούντο άνευ τών 
διαστημικών προγραμμάτων κατα- 
κτήσεως της Σελήνης. Ή  άμοιβαία 
άλληλεπίδρασίς των είναι προφανής, 
λόγψ τής πολεμικοποιήσεως τοΰ έγ- 
γϋς Διαστήματος. Καί ή κατάκτησις 
ταύτης δέν θά ήτο δυνατόν νά πρα
γματοποίησή ποτέ χωρίς τό ένδιαφέ- 
ρον τών στρ/κών, δπερ είχεν ως στό
χον τήν έκμετάλλευσιν τοΰ Διαστή
ματος υπέρ πολεμικών σκοπών. "Ω
στε κίνητρον τής έγγυδιαστημικής 
κατα κτήσεως διά τάς 'Γπερδυνάμεις 
ύπήρξεν δ μεταξύ τούτων σφοδρός 
πολεμικός άνταγωνισμός καί ή δι’ αύ- 
τοΰ πολεμική άξιοποίησις τοΰ Εγγύς 
Δαστήματος, ώς πολυτίμου —  διά 
στρ/κούς —  πεδίου πολεμικών έπι- 
χειρήσεων. "Ανευ τοΰ κινήτρου αυ
τού θά παρήρχοντο πολλοί αιώνες, ί
σως καί χιλιετίαι, διά νά έπιτευχθή 
εις, τόν δαστημικόν χώρον δ,τι Επί- 
κειται νά έπιτευχθή συντόμως.

ΛΕΗΖΕΡ

"Εν νέον δπλον, τρομακτικών δυ
νατοτήτων, είναι αί άκτΐνες Λέηζερ. 
Δι’ αύτών καί ή πλέον υπέρμετρος 
φαντασία, ή άναφερομένη εις τά πυ
ρηνικά δπλα, θά μεταβληθή εις τρο
μακτικήν πραγματικότητα. Ή  άνά- 
πτυξις πρός έπίτευξιν τοΰ στόχου αυ
τού προχωρεί ραγδαίως, συνεχιζομένη 
έπί πολλά έτη, έτη μόχθου καί τερα
στίων δαπτνών. Πληθύς επιστημόνων 
καί τεχνικών Εργάζονται άόκνως διά 
νά Εξοπλίσουν τό πολεμικόν δπλοστά- 
σιον, μέ τό τρομακτικώτερον δπλον 
του Λ! πρόσφατοι τεχνολογικά*. Εξε
λίξεις έπί τών Λέηζερ κρούουν τήν 
θύραν τής έπιτυχίας, ή δποία εύθύς 
ώς άνοιχθή τό ύπερόπλον τούτων θά 
προσφερθή πανέτοιμον πρός μεγίστην 
άπόλαυσιν τοΰ πολεμικού Μολώχ.

Αί σχετικαί έξελίξεις περιβάλλον- 
:αι είσέτι άπό έν άδιαπέραστον φρά- 
ναα μυστικότητας. Έπί τής βελτιώ- 
σεως τοΰ ύπερόπλου έργάζονται πυ- 
ρετΐι>δώς, άλλά καί άσυνδέτως (πλήν 
τών προσφορών τής τεχνολογικής κα
τασκοπείας) Αμερικανοί καί Ρώσοι. 
Ό  άγών των διά τό Λέηζερ Εξελίσ
σεται Επίμονος καί άμείλικτος, ένψ 
αί συζητήσεις μεταξύ των διά τόν

περιορισμόν τών στρατηγικών δπλων 
συνεχίζονται άνευ διακοπής, παρου- 
σιαζσμένης, ούτως, εις τάς ώς άνω 
ένεργείας των ειρωνικής άντιφάσεως.

Τό σχετικόν άκρως άπόρρητόν 
πρόγραμμα τών Αμερικανών ύπό τόν 
κωδικοποιημένον τίτλον «όγδοον Ε
πιχείρημα», εύρίσκεται Εν πλήρει Ε
ξελίξει εις τήν βάσιν Κίρτλαντ, εις 
τό Άλμπονκέρτ τών ΗΠΑ. Σχετικοί 
πειραματισμοί Εγένοντο εις τό Βιετ
νάμ, ύπό συνθήκας πραγματικής μά
χης, άλλά μέ πρότυπα μειωμένης ι
σχύος, άλλά, πάντως, λίαν αποτελε
σματικά. Ή  πειραματική προσπάθεια 
συγκεντροΰται νΰν είς τήν άνάπτυ- 
ξιν ίσχυροτάτων άκτίνων Λέηζερ, αί 
δποΐαι θά ευρίσκουν άκαριαίως τόν 
στόχον καί θά τόν καταστρέφουν μέ 
άνυπέρβλητον ίσχύν, άνωτέραν τής 
πυρηνικής. Έρευνάται Επίσης ή δυ- 
ιατότης πρός δημιουργίαν μεγάλων 
άποθεμάτων Ενεργείας διά τά Λέηζερ 
είς δσον.τό δυνατόν μ,ικρότερον χώ
ρον. Έτέρα έρευνα, σχετική μέ τά 
Λέηζερ, στρέφεται πρός τήν δυνατό
τητα χημικής προελεύσεώς των μέ ί- 
σχυροτάτας δυνατότητας. Μία μέθο
δος μετατροπής χημικών στοιχείων 
είς θερμότητα καί φώς, θά έπετύγχα- 
νε γιγαντιαΐον άλμα πρός τήν άνα- 
πτυξιακήν άνοδον. Υποστηρίζεται, 
ότι τά Λέηζερ ώς άκτΐνες θανάτου θά 
καθίστων τούς πυρηνοπυραύλους ώς 
Ιν άπηρχαιωμένον δπλον. Ειδικοί Ε
πιστήμονες προβλέπουν, Επίσης, δτι 
τά Λέηζερ θά άποτελοΰν τήν ιδανι
κήν πυροδότησιν τών τρομακτικών, 
Επίσης, βομβών ουδετερονίων καί θά 
δύνανται Επίσης τά Λέηζερ νά «άπο- 
γομώνουν» τούς Επερχομένους πυρη
νοπυραύλους. Προσπαθούν Επίσης οί 
Επιστήμονες δπως Εξουδετερώσουν 
μειονεκτήματα τινά τών Λέηζερ, ώ
στε νά δροΰν καί ύπό δυσμενείς και
ρικός συνθήκας. Δοκιμάζονται, νΰν; 
συσκευαί Λέηζερ πρός άντικατάστα- 
σιν τών συμβατικών ραντάρ. Διά τών 
Λέηζερ θά έπισημαίνωνται άκαριαί
ως πάσης φύσεως πλωτά μέισα, θά 
καθορίζεται αυτοστιγμεί ή άκριβής 
θέσις των καί θά Επακολουθή ή δλο- 
κληρωτική δι’ αύτών καταστροφή 
των.

'Ως προελέχθη, ΗΠΑ καί ΕΣΣΔ, 
Ερευνούν ραγδαίως διά τήν όλοκλή- 
ρωσιν τοΰ νέου ύπερόπλου. Οί ειδι
κοί παρατηρηταί έχουν διαπιστώσει 
ηύξημένην πρόοδον άπό τής πλευράς 
τής ΕΣΣΔ. Τούτο συνέβαινε πάντοτε 
είς τούς σχετικούς πολεμικούς άντα- 
γωνισμούς μεταξύ τών δύο Ύπερδυ-

νάμεων. άλλά τό «νήμα» τής νίκης το 
έκοπτε πάντοτε ό πολεμικοτεχνολογι- 
κός «δρομεύς» τών ΗΠΑ.

Υπολογίζεται, δτι θά άπαιτηθοΰν 
είσέτι τεράστιαι προσπάθειαι καί κο- 
λοσσιαϊαι δαπάναι μέχρι τής άποκτή- 
σεως τοΰ νέου ύπερόπλου. Άλλά μέγα 
μέρος τοΰ δρόμου έχει διανυθή έπιτυ- 
χώς καί Επίσης έχει διαπιστωθή, δτι 
τά Λέηζερ θά δώσουν τό άναμενόμε- 
νον ύπερόπλον. Περί αύτού ούδεμία 
αμφιβολία ύπάρχει. Οί ειδικοί υπο
λογίζουν, δτι ή άπόκτησις τοΰ νέου 
ύπερόπλου θά γίνη πραγματικότης 
μέχρι τό 1980.

ΤΟΞΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ

’Έχουν Εφευρεθή τοιαΰτα μέ δυνα
τότητας φρικωδών καταστροφών, δι’ 
ών δύναται νά καταστραφή πάσα ζωή 
έπί τής Επιφάνειας τής Γής, είς τό 
διηνεκές. Κατόπιν τούτου, έχουν τε- 
θή Εκτός νόμου, κοινή συναινέσει ά- 
πασών τών Χωρών.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ

Τό τεχνολογικόν κέρας (ή μάλλον 
τέρας) τής Άμαλθείας θά μάς προσ- 
φέρη είς τό διηνεκές κατασκευάσμα
τα μέ δυνατότητας άπιθάνων κατα
στροφών, δι’ ών αί άνθρώπιναι ζωαί 
θά προσφέρωνται μαζικώς είς τό Μο
λώχ τοΰ άφανισμοΰ, ένψ αί ύλικαί 
ζημίαι θά καθιστοΰν τόν κόσμον ά- 
πιστεύτως πενέστερον. Νομίζομεν δτι 
Επέστη δ καιρός, ΐνα οί σχεδιασταί 
τών δπλων θανάτου ευρουν τοιαΰτα, 
τά όποια κατά τήν χρησιμοποίησίν 
των είς τάς συρράξεις, νά θέτουν Εκ
τός μάχης δι’ άναισθητοποιήσεως 
τούς μαχητάς τών άντιπάλων προσω- 
ρινώς καί δι' δσον χρόνον είναι άναγ- 
καΐος δι’ έπίτευξιν τών τακτικών καί 
στρατηγικών σκοπών. ’Ακολούθως δ 
ισχυρότερος τεχνικώς νά είναι δ νι
κητής καί ό άτελέστερος ήττημένος. 
Αί άλληλοκαταστροφαί νά περιορί 
ζωνται μόνον είς τά πολεμικά μέσα. 
Μετά τάς συρράξεις καί κατά τό 
προσκλητήριου τών άντιπάλων μαχη
τών. άπαντες Εν ζωή θά έπανέρχων- 
ται είς τά ειρηνικά των έργα. Τό ώς 
άνω άποτελεί ένα έλπιδοφόρον, ά
κρως άνθρωπιστικάν, δραματισμόν, 
δυνάμενον νά πραγματοποιηθή. "Ας 
τό έλπίσωμεν. . . Εφ’ δσον δέν τολμώ- 
μεν νά έλπίσωμεν τήν παντελή κα- 
τάργησιν τής μάστιγος τών πολέμων.
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Σ Π Υ Ρ Ο Υ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

'5
κ α Τ ο η Φ

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ

—  Εκείνη θα μου τον ξαναφέρηΛ /Γ ΗΤΕ για τό καντήλι λάδι, μή- 
■TV-I- τε λεφτά γιά ένα κερί. Μαύρο 
τό σπίτι κι άραχλο καί τό κελάρι 
άδειο.

Τις λιγοστές σταφίδες πού τής εί
χαν άπομείνει τΙς έδωσε στα γειτο- 
νόπουλα πού είπανε τα κάλαντα. ΙΙώς 
να τά ’διώχνε τέτοια μέρα τα δόλια 
τά παιδιά, πού στά σκελετωμένα 
κορμάκια τους κρεμόντανε τά ξεσκι
σμένα ρούχα σάν ξένα; ’Έπειτα ή χα
ρά πού τίς έδωσαν μέ τις φωνίτσες 
τους, άς ήτανε καί γιά λίγες μόνο 
στιγμές, άξιζε δ,τι καί άν πής.

Μά, νά, τώρα πού είχε άπομείνει 
όλομόναχη μές στή σκοτεινή κάμαρα, 
ένοιωθε νά τήν πνίγη ό βραχνάς τής 
άνέχειας.

Καί νά ξημερώνη Πρωτοχρονιά 
καί νά μή μπορή ούτε στήν έκκλησιά 
νά σύρη καί νά μήν Ιχη ούτε μιά 
μπουκιά ψωμί—  γιά τή Σταυρούλα 
της, κάνε!

’Αλήθεια, πώς άργοΰσε τόσο τό 
παιδί; Τό είχε στείλει άπό τό δει
λινό στό γέρο στρατηγό, πού ήταν ή 
ψυχή τής στρατιωτικής όργάνωσης, 
νά ρωτήση άν είχε κάνα μήνυμα άπό 
τήν Αίγυπτο. Νά ήταν τάχα φθασμέ- 
νος καλά δ Βάγγος;

"Ωρες - ώρες φούσκωνε μέσα της 
6 καημός τού ξενιτεμένου της γιοΰ, 
πού τίς άφησε έρημες, δυό γυναίκες 
αδύναμες, δίχως προστάτη καί δίχως 
πεντάρα,, γιά νά πάη στήν ’Αφρική 
νά παίξη κορώνα - γράμματα τή ζωή 
του. Μά ή βαθειά της πίστι κι ή 
άγάπη στήν Πατρίδα καί τή Λευτε
ριά δέν άφηναν τόν πόνο νά ξεχει
λίση. "Εδενε κόμπο τήν καρδιά της 
κι άγναντεύοντας τήν παληά βυζαν
τινή εικόνα τής Μεγαλόχαρης, πού 
ένας άγιονορίτης καλόγερος είχε χα
ρίσει στόν παππού της, έλεγε μέσα 
της μέ πεποίθησι:

γερό καί τιμημένο.
Τήν εικόνα θυμήθηκε μιά φορά ά- 

κόμα, σ’ αυτή ξαναπήγε μέ κρυφήν 
έλπίδα ή σκέψι της. Κοίταξε κατά 
τό εικονοστάσι χωρίς νά καλοβλέπη, 
γιατί μές στήν κάμαρα μόλις έφεγγε 
τό φωτάκι τού δρόμου.

Ξαφνικά μιά ιδέα τής πέρασε άπό 
τό νού: "Αν τήν πούλαγε; θυμήθηκε 
πώς δταν ήτανε μικρή κάποιος μα- 
κρυνός συγγενής, σπουδαίος άνθρω
πος, φερμένος άπό τή Μασσαλία, τούς 
είπε, άφοΰ τήν κράτησε πολύ στά χέ
ρια του καί τήν έξέτασε προσεχτικά, 
πώς είχε μεγάλη άξια. Μά κι άλλοι 
γνωστοί, πού ξαίρανε άπό παληές ει
κόνες, λέγανε πώς είναι κάτι πολύ 
σπάνιο.

Στήν άρχή τής φάνηκε φοβερή 
κείνη ή σκέψι. Θάρρεψε πώς μιά τέ
τοια πράξι έμοιαζε μέ ιεροσυλία.

Μά πάλι, πώς νά γίνη ; Καλά, αύ
ριο. Θά τά βόλευε, ρίχνοντας τά μού

τρα της καί πηγαίνοντας μέ τό κο
ρίτσι στό σπίτι τού κουνιάδου της, 
πού ήτανε δλο γκρίνια καί τσιγκουνιά 
—κι άς είχε τόν τρόπο του. ’Αλλά 
τήν άλλη μέρα, τήν παράλλη;

Ή. σκληρή άνάγκη τήν έκανε νά 
τ’ άποφασίση ύστερα άπό βασανιστι
κούς δισταγμούς. "Εκανε τό σταυρό 
της, άνέβηκε άπάνου στή σκάμνα 
πού καθότανε, τήν ξεχώρισε πασπα- 
τευτά άπό τίς άλλες εικόνες, γιατί 
είχε μιά βαρειά σκαλισμένη κορνίζα 
καί τήν κατέβασε μέ προσοχή. Άπό 
τά γεροντικά της μάτια δάκρυα κυ
λήσανε ζεστά δταν τήν έφερε στά χεί
λη νά τήν άνασπαστή.

Άφοΰ έλυσε τήν ποδιά της καί τήν 
τύλιξε, κλείδωσε προσεχτικά τήν πόρ
τα. δρασκέλισε τή λιθαρένια αυλή 
καί τράβηξε κατά τό σπίτι τού κύρ - 
Λεωνίδα, πού τόν ήξερε γιά φίλο τού 
μακαρίτη τού άντρα της. ΤΗταν νοι
κοκύρης καλός αυτός, άρχοντάνθρω- 
πος κι άγαπούσε κάτι τέτοια κειμή
λια. Είχε άκούσει πώς τόν τελευταΐ- 
ον καιρό μάζεψε κάμποσα εικονίσμα
τα άκριβοπληρώνοντάς τα. "Οσο γιά 
τή Μεγαλόχαρή της, θυμήθηκε πώς 
κάποτε είκοσι τόσα χρόνια πριν, τόν 
καιρό πού προξενολογιότανε μέ μιά 
ξαδέρφη της —  κρίμα πού δέν παν
τρευτήκανε κι έμειναν κι οί δυό μαγ- 
κούφηδες. τρομάρα τους — τήν είδε 
κι' είπε πώς τέτοιες εικόνες είναι «δυ
σεύρετες». "Ετσι άκριβώς. Τής είχε 
κάνει έντύπωσι ή λέξι, γιατί ήταν ή 
πρώτη φορά πού τήν άκουγε.

Βρήκε τόν κύρ Λεωνίδα στό κρεβ- 
βάτι. Είχε πουντιάσει γιά καλά. 'Ω
στόσο μόλις άκουσε τό παράνομά της 
τή δέχτηκε πρόθυμα.

Είπε στή γριά οικονόμα του νά τής 
ψήση έναν καφέ καί βάλθηκε νά τής 
μιλάη γιά τή φιλία του μέ τό συχω
ρεμένο, γιά τό δίκιο πού’χε πασχί
ζοντας νά τόν παντρέψη. γιά τήν πί
κρα τής μοναξιάς του.

Ύστερα τή ρώτησε ευγενικά πώς, 
μέ τό καλό, είχε πάει σ’ αύτόν.

—·Σάς έφερα τούτο τό εικόνισμα, 
τ’ άποκρίθηκε ντροπαλά. Κάποτε σάς 
άρεσε. Ά ς  μοΰ δώση ή άφεντιά σας 
δ,τι νομίζει κι άς τό κρατήση.

Ό  κυρ - Λεωνίδας, άφοΰ πήρε μέ 
λαχτάρα στά χέρια του τήν είκόνα 
καί τήν κοίταξε προσεχτικά, τή ρώ
τησε χωρίς καί νά πολυσκεφθή:

—-Γιατί τήν πουλάς;
Αλλά, πριν άκόμα .τ’ άπαντήση έ- 

κείνη, βιάστηκε νά πή ζωηρά:
— Σ’ ευχαριστώ πολύ πού μέ θυμή- 

(Συνέχεια εις τήν σελ. 1061)
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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"

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

Ή  κατάστασις εις τήν όποιαν έχει περιέλθει δ 
σύγχρονος άνθρωπος έμπεριέχει ού μόνον τήν πα- 
θολογικότητα καί τήν κακοπάθειαν άλλα καί τδ 
σπέρμα καί τήν προΰπόθεσιν τής αύτοκαταστρο- 
φής αυτού, τήν δποίαν δ ίδιος έχει προκαλέσει 
καί προετοιμάζει. Εκφράζεται πράγματι πολλα- 
χόθεν ή ιδέα καί δ φόβος, δτι υπάρχει όντως κίν
δυνος αύτοκαταοτροφή ς τοΰ άνθρώπου ού μόνον 
τού πολιτιαιμοΰ άλλ’ αύτοϋ τούτου τοΰ ανθρωπίνου 
γένους. Ή  αύτοκαταστροφή μέλλει νά προέλθή 
κατά πολλούς τρόπους λόγψ των πολλαπλών άλο
γων ένεργημάτων τοΰ άνθρώπου.1

Εν πρώτοις δ άνθρωπος καταστρέφει ως έλέ- 
χθη τδ φυσικόν περιβάλλον (ρύπανσις καί μόλυν- 
3ΐς τοΰ βιοτόπου καί τής βιόσφαιρας), τδ όποιον 
παραφθειρόμενον καθίσταται παθογόνον καί έπι- 
δρφ καταστρεπτικώς έπί τής ύγείας αύτοΰ, σω
ματικής καί ψυχικής. Ή  καταστροφή τοΰ φυσικοΰ 
περιβάλλοντος έχει άποβή δ ύπ' αριθμόν 1 κίνδυ
νος διά τήν ύγείαν καί έπιβίωσιν τής άνθρωπό- 
τητος. Συντελεΐται δ’ αύτη μετά πλήρους σκλη- 
ράτητος καί άπαθείας έναντι τής καταστρεφομένης 
φύσε ως.

Ή  συνεχής καί αλματώδης αύξησις τοΰ πλη
θυσμού τής γής είναι άλλη μορφή κινδύνου καί 
αύτσκαταστροφής τοΰ άνθρώπου.

Ή  έκ παραλλήλου συνεχής μείωσις τών πρώ
των ύλών, ώστε νά στερηθή δ άνθρωπος τών πρδς 
τδ ζήν φυσικών άγαθών,' τά δποΐα σημειωτέον 
δέν είναι άνεξάντλητα, άποτελεΐ άλλην πηγήν 
κινδύνου. Ή  αλματώδης καί άδιάλειπτος τεχνική 
προώθησις καί ή συμβαδίζουσα οικονομική πρόο
δος μή σωφρόνως χρησιμοποιούμενοι έγκρύπτουν 
κινδύνους αότοκαταστροφής. διότι έχουν μηχανο
ποιήσει καί ύποβουλώσει τδν άνθρωπον καί κατα
τείνουν εις φθοράν τής γνήσιας άνθρωπίνης ύπο- 
στάσεως αύτοΰ διά τής άλλοιώσεως κυρίως τών 
συναισθηματικών βιωμάτων καί τών πνευματικών 
άξιών.

Ή  διακοπή' τής σχέσεως πρδς τάς παραδόσεις 
καί τήν ιστορικότητα μετ' άγνοήσεως αύτών είναι 
ούχί άμελητέος παράγων αύτοκαταοτροφής, διό
τι ούτως δ άνθρωπος ζή μόνον έν τψ παρόντι καί 
χάνει τήν συνέχειαν καί τάς ρίζας τής ιστορικής 
του ύπάρξεως.

Είτα ή αύτοκαταστροφή δύναται νά προκύψη 
καί έκ τοΰ δτι τά έπισωρευθέντα κιακά άλλοιώ- 
νουν 'ώς φαίνεται άπδ βιολογικής άπόψεως τδν

οργανισμόν τοΰ άνθρώπου, ώστε λόγψ μειώσεως 
τής άντιστάσεως αύτοΰ συχνότερον ασθενούν οί 
άνθρωποι έκ σωματικών ασθενειών. ’Αλλά καί αί 
ψυχικαί παρεκκλίσεις (οί πολλοί παιδομορφισμοί 
(Infantilisrnus) τής σημερινής γενεάς, ή υαλθα- 

κότης. δ παρασιτισμός) καί αί ψυχικαί παθήσεις 
κατέστησαν πολυπληθέστερα!, ώστε καί άπδ άπό
ψεως ψυχικής συντελεΐται ή φθορά.

’Εν συνεχεία άς μή παραθεωρηθή καί τδ γε
γονός δτι οί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι έξώντωσαν 
τούς βιολογικώς ικανούς, ώστε οί μή μετασχόντες 
τοΰ πολέμου μειονεκτικοί άπέμειναν νά δημιουρ
γήσουν τήν έπομένην γενεάν, ήτις διά τών έπα- 
κολούθων τού πολέμου (στερήσεων, άθλιότητος, 
πείνης καί τόσων άλλων) έβλάβη έτι μάλλον. Διά 
πάντα τά άνωτέρω βάσιμος είναι ή ύπόνοια, δτι 
έπιτελεΐται ήδη άνεπαισθήτως καί ύπούλως βρα
δεία βιολογική αύτοκαταστροφή τοΰ άνθρώπου, 
μή άποκλειομένης τούλάχιστον θεωρητικώς τής 
γενετικής φθοράς καί τής μεταλλαγής τούτου έπί 
τά χείρψ, δηλαδή τοΰ έκφυλισμοΰ αύτοΰ. Ή  δέ 
διά τής προόδου τής Ιατρικής διατήρησις έν τή 
ζωή μειονεκτικών άτόμων έπαυξάνει τήν γενετι
κήν φθοράν, διότι παρεμποδίζει τήν φυσικήν έπι- 
λογήν τών ικανών.

Κίνδυνος τοΰ άμεσου καί πλήρους άφανισμοΰ 
τών άνθρώπων, τούτέστιν τής γενοκτονίας, έπικρέ- 
μαται διά τής χρησιμοποιήσεως τών πυρηνικών 
καί τών άλλων καταστρεπτικών πολεμικών μέσων. 
Ό  κίνδυνος τής ύποδουλώσεως άπδ λαούς βιο- 
λογικώς ισχυρούς, άλλά πολιτιστικώς κατωτέρους, 
έπισημαίνεται έπίσης.2

Ή  έπιτελουμένη αύτοκαταστροφή τοΰ άνθρώπου 
δέν έντοπίζεται μόνον εις τδ σωματικόν καί ψυ- 
χιικδν τομέα (σωματικήν καί ψυχικήν ύγείαν) 
άλλά περιέλαβε καί τδν τομέα τών πνευματικών 
άξιών. Διερχάμεθα έποχήν, καθ’ ήν πραγματοποι
είται ούχί ή κατά τδν Nitzsche μεταξίωσις τών 
άξιών, άλλ’ ώς καί άλλαχοΰ έλέχθη, άπαξίωσις 
αύτών ούτως ώστε δ κίνδυνος τοΰ πνευματικού ά- 
φανισμοΰ, είναι έπίσης έπικρεμάμενος καί έξ ί
σου φοβερός όσον δ κίνδυνος τοΰ σωματικού άφα- 
νιαμοΰ. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην δέν πρόκειται 
περί άφανισμοΰ τών άνθρώπων ώς φυσικών δντων 
άλλά τοΰ «άνθρώπου» ώς ίδιαζούσης άποστάσεως.

* Έκ τοΟ βιβλίου «Τά ψυχοπαθολογικά φαινόμενα 
τής συγχρόνου κοινωνίας».



*Η άτονία καί, ή άπουσία των πνευματικών 
άξιων είναι ταυτόσημος πρός τόν μηδενισμόν. 'Ο 
μηδενισμός έν τη ουσία είναι μηδενισμός τών 
πνευματικών άξιών καί παράδοσις τοϋ άνθρώπου 
εις τάς υποχθονίους καταστρεπτικός δυνάμεις. 
"Οτι υπάρχει μηδενισμός χαρακτηρίζων τόν σύγ
χρονον άνθρωπον καί τήν σημερινήν κοινωνίαν 
είναι πασίδηλον έκ του γεγονότος, δτι δ σημερι
νός άνθρωπος Ιχει άποστρέψει τό πρόσωπόν του 
άπό τών πνευματικών άξιών.

Σχετικώς πρός τάς πνευματικάς άξίας δέον να 
λεχθή δτι είναι πάνυ άστήρικτος δ ισχυρισμός, δτι 
δήθεν έχει έπισυμβή άντικατάστασις τών άξιών 
διά νέων ούσιαστικών άξιών, δηλαδή μεταξίωσις 
αυτών. Ή  κρατούσα καί έν χρήσει σημερινή «ήθι- 
κή» έξηλέγχθη άνωτέρω άπλώς ώς άπαςίωσις τής 
ηθικής, τουτέστιν ώς μή «ήθική». ’Επίσης δέον νά 
ληφθη ύπ’ δψιν, δτι δεν είναι ευχερές νά δημι- 
ουργηθοΰν νέαι πραγματικαί άξίαι πρός άντικα- 
τάστασιν τών καθιερωμένων παλαιών, αί δποΐαι 
έχουν κατοχυρωθή καί καταξιωθή διά προσπά
θειας καί άγώνων μακρών αιώνων καί έκφρά- 
ζουν πολιτιστικόν καί πνευματικόν έπίτευγμα έ- 
ρειδόμενον, ώς καί άνωτέρω έτονίσθη, έπί έγγε- 
νών άνθρωπολογικών ιδιοτήτων φυλογενετικώς 
καθωρισμένων καί διά μακράς πολιτιστικής καί 
ιστορικής πορείας καλλιεργηθεισών. Έπειτα καί 
τούτο δέν πρέπει νά παροράται δτι δ άνθρωπος 
είναι μέν δν έξελισσόμενον, βιολογικώς καί ψυχι- 
κώς, άλλ’ ή έξέλιξις (συνοδευομένη καί καθορι- 
ζσμένη ύπό έξελίξεως τού έγκεφάλου αύτοΰ) γί- 
γνεται τόσον βραδέως καί διά ,μέσου χιλιετηρίδων, 
ώστε δύναται ούτος νά ΘεωρηΘή καί ώς στατικόν 
δν. 'Ο  άνθρωπος μένει άναλλοίωτος διά μέσου 
μακροτάτης χρονικής περιόδου, αί δέ νομιζάμεναι 
έξελίξεις καί νεωτερισμοί στερούνται σημασίας, 
διότι είναι φευγαλέα φαινόμενα. Διά τούτο βλέ- 
πομεν, δτι καθοδηγούμενος δ άνθρωπος πρός ψευ
δείς καινοτρόπους πολιτιστικάς δήθεν δοξασίας 
καί τρόπους ζωής, μετ' ού πολύ έπανέρχεται άνε- 
παισθήτως εις τά δεδοκιμασμένα παλαιά, έφ’ δσον 
ταύτα έκπροσωπούν πραγματικάς άξίας.3 Παρά
δειγμα έστω ή μή έκρίζωσις τής θρησκείας εις 
τάς κομμουνιστικάς κοινωνίας παρά τά συνεχή 
κηρύγματα τής άθείας καί τήν διά σκληρών καί 
έξοντωτικών μέσων συστηματικήν προσπάθειαν 
έκριζώσεως καί καταργήσεως τής Θρησκευτικό- 
τητος καί τής λατρείας.

Τήν αύτοκαταστροφήν εις τόν τομέα τών πνευ
ματικών άξιών βλέπομεν συντελουμένην έν πρώ- 
τοις καί ιδίως εις τήν περιοχήν τών ηθικών άξιών, 
δπου είναι έμφανής ή μείωσις καί ή άπουσία αυ
τών ώς καί ή άντίστοιχος ήθική συναισθηματικό- 
της. (Amoralismus).

Άναφορικώς πρός τήν ήθικήν ώμιλήσαμεν άνω
τέρω περί τού γενικού πνεύματος τής έποχής γέ- 
μοντος ρυπαρότητος έκδηλουμένης εις τά ήθη καί 
έθιμα τών σημερινών άνθρώπων καί έν γένει εις 
τήν μή ρύθμισιν τών πράξεων καί τής συμπεριφο
ράς αύτών συμφώνως πρός τούς ήθικούς κανόνας

καί τούς νόμους τής πολιτείας.4 Ταύτα, δηλωτικά 
τής κατασροφής τής ηθικής, είναι έν ταύτψ ταυ
τόσημα πρός τήν αύτοκαταστροφήν τού άνθρώπου, 
διότι δ άνευ ηθικής άνθρωπος άγεται, ώς ή πείρα 
έχει διδάξει, άπαρεγκλίτως πρός τήν καταστρο
φήν καί ώς άτσμον καί ώς κοινωνικόν σύνσλον.5 
Κοινωνία άνευ ήθικής άγεται μοιραίως εις κατα
στροφήν, ώς ή ιστορία τών πολιτισμών διδάσκει. 
Ή  κοινωνία διά νά ύπάρχη πρέπει νά στηρίζεται 
είς τήν ήθικήν. Καί αυτή ή άνήθικος κοινωνία 
διατηρείται στηριζομένη έπί τών έναπομεινάντων 
υπολειμμάτων τής ήθικής.

Ή  ήθική ’υπαισθησία καί έν πολλοίς άναισθη- 
σία ή χαρακτηρίζουσα τόν σημερινόν άνθρωπον 
θά ήδύνατο νά παραλληλισθή πρός τήν λεγομένην 
ήθικήν παραφροσύνην (Moral Insanity) ώς δια
ταραχήν τού συναισθήματος τής ήθικής ή νά Θεω
ρηΘή, ώς λέγει ή ψυχανάλυσις, ώς έλάττωσις ή 
έκμηδένισις τής δυναμικότητος τού υπερεγώ τού 
έκπροσωπούντος τάς ήθκάς άρχάς καί τάς πνευμα
τικάς άξίας.

1. Είναι άξιον σημειώσει»; δτι κατά τήν τελευταία» 
εποχήν δημιουργήματα τοϋ άνθρώπου ιδεολογικά ,καί άλ
λα ένέχοόν τήν ΐδιώτητα τής καταστροφής καί ώδήγη- 
σαν ήδη είς καταστροφάς. Ούτως δ Μαρξισμός ενέχει ώς 
σκοπόν τήν καταστροφήν τοδ άστικοϋ κόσμου, δ Εθνικο
σοσιαλισμός καί δ φασισμός ήθέλησαν νά καταστρέφουν 
τούς ανήκοντας είς τόν σοσιαλισμόν καί τόν κομμουνι
σμόν. Ό  ’Εθνικοσοσιαλισμός έπεζήτησε έπί τούτοι; τήν 
έξόντιοσιν τών έβραίων καί τών μή άνηκόντων είς τήν 
άρείαν φυλήν, έν γένει δέ έγένετο αιτία μεγάλων καί 
ποικίλων καταστροφών διά τούς άνθρώπους. Ή  θεωρία 
τοϋ άναρχιαμοΰ έπιδιώκει τήν έξαφάνιαιν τής καθεστη- 
κυΐας τάξεως. Ή  βιομηχανοποίηαις καί ή τεχνοκρατία 
είναι πολλαπλώς καταστροφικαί διά τους άνθρώπους, τά 
άταμικά δπλα δύνανται νά Ιξουδετερώσουν δλοκλήρους 
πληθυσμούς καί έκτάσεις. Λιά πάντων τών άνωτέρω ό 
άνθρωπος δδηγεΐται, ώς δ Jaspers διετύπωσε, πρός τό μη
δέν, τό δποΐον άναφαίνεται πανταχόθεν άπειλητικόν, 
γριφώδες, τερατώδες.

2. Ή  διά τής μεμειωμένης εΰρωστίας καί τής μαλθα- 
κότητος μειονεκτικότης τών σημερινών άνθρώπων καί δ 
πνευματικός έκπεσμός αύτών ένέχουν τόν κίνδυνον τής 
εξουδετερώσει»; τούτων Οπό τών σωματικώς καί φυχι- 
κώς ϊσχυροτέρων, πολιτιστικώς δμως κατωτέρων.

3. Οδτω πως δέον νά έρμηνευθή καί κατανοηθή φυχο- 
λογικώς τό λεγόμενον διά τήν περίοδον καταπτώσειος 
δτι «είναι περίοδος κρίαεως καί δτι θά άκολουθήση πε
ρίοδος άναγεννήσεως».

4. Ό  Δημοσθένης άπεικονίζων τήν τοιαύτην κατάστα- 
σιν γοάφει: «τά μέν γάρ έν τοΐς αώμασι άρρωστήματα 
τοΐς τών ιατρών εδρήμασι καταπαύεται, τάς δ’ έν ταίς 
ψυχαΐς άγριότητας αί τών νομοθετώ» έξορίζουσι διά- 
νοιαι. ”Ολως δ’ ούδέν ούτε σεμνόν ούτε σπουδαίο» εΟ- 
ρήσαμεν δ μή νόμου κεκοινώνηκεν έπεί καί τόν δλον 
κόσμον καί τά θεία καί τάς καλουμένας ώρας νόμος καί 
τάξις, εί χρή τοΐς δρωμένοις πιστεύει», διοικεί» φαίνε
ται» Δημοσθένους Κατ’ Άριιστογείτονος Β. 25— 27.

5. "Οτι δέ ή δποτονία καί ή χαλάρωσις τής ήθικής 
έπηρεάζει τά πάντα παρατηροϋμεν είς τήν διάφορον ή 
άλλοτε κρίσιν τών δικαστηρίων άποφαινομένων δι’ έργα 
λογοτεχνικά τά δποΐα είς ολίγον προγενέστερον χρονι
κόν άπηγορεύετο ώς άσεμνα καί άκατάλληλα. Νδν κρί- 
νονται ταδτα ώς κατάλληλα καί άφίενται είς έλευθέραν 
κυκλοφορίαν. Ή  δέ προσφορά τών συνηγοροΰντων ϋπέρ 
τοιούτων έργων μαρτύρων λόγιρ μειώσεως τήζ ήθικής 
των εόαισθησίας είναι λίαν πληθωρική. Γενικώτερον ή 
σχεδόν άνεμπόδιστος παράδοσις είς τήν δημοσιότητα ά- 
σέμνων έργων κατέστη κανών.



ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
(ΊΗ έττι τω ν ναρκωτικών σύμβασις του 1961)

ΗΛΙΑ Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Υ
’Αστυνομικού Δ/ντοϋ Β'

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Αρθρον 19.

Εκτιμήσεις τών εις ναρκωτικά αναγκών.

1. Τά Μέρη θά όπευθύνουν εις τά Όργανον έκοστον 
έτος καί δι' έκαστον τών εδαφών των, κοτά τόν κοθορισθη- 
σάμενον ύπό αύτοϋ τρόπον καί τύπον, έκτιμήσεις σχετικός 
πράς τά κοτωτέρω θέματα καί έκπονηθείοας έπί τών παρε- 
χομένων ύπό τοϋ όργάνου έντυπων:

α. Τάς ποσότητας ναρκωτικών τάς καταναλωθησο- 
μένας δι' ιατρικούς καί επιστημονικούς σκοπούς.

β. Τάς ποσότητας ναρκωτικών τάς χρησιμοποιηθηοο- 
μένας διά τήν βιομηχανικήν παρασκευήν έτέρων ναρκωτι
κών, παρασκευασμάτων τοϋ πίνακος II I καί τών μή προ- 
βλεπομένων ύπό τής παρούσης Συμβάοεως ούσιών.

γ. Τάς ποσότητας τών εις απόθεμα ναρκωτικών τής 
31 Δεκεμβρίου τοϋ έτους εις τά όποιον άναφέρονται αί 
έκτιμήσεις αύτοι, καί '

δ. Τάς ποσότητας ναρκωτικών αί όποίαι είναι απα
ραίτητον νά προστεθούν εις τά ειδικά αποθέματα.

2. Υπό τήν έπιφύλσΕιν τών προβλεπομένων εις τήν 
παράγροφον 3 τοϋ άρθρου 21 άφαιρέσεων, τά ούνολον τών 
ύπολσγισθεισών ποσοτήτων δι' έκαστον έδαφος καί δι' έκα
στον ναρκωτικόν θά είναι τά άθροισμα τών άναγραφομέ- 
νων εις τά έδάφια α ’ , 6 ',  καί δ ', τής παραγράφου 1 τοϋ 
παρόντος άρθρου ποσοτήτων, ηύΕημένον κατά πάσαν ποσό- 
τητο άπαιτουμένην ϊνα άχθοϋν τά ύφιστάμενα κατά τήν 31ην 
Δεκεμβρίου τοϋ προηγουμένου έτους άποθέματα εις τό ύπο- 
λογιίόμενον συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ έδαφίου γ' 
τής παραγράφου 1 έπίπεδαν.

3. Κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους, κάθε Κράτος δύνα- 
ται νά άποατείλη συμπληρωματικός έκτιμήσεις έκθέτον τούς 
λόγους οϊτινες καθιστούν ταύτας αναγκαίας.

4. Τά Μέρη θά γνωστοποιούν εις τό Όργανον τήν χρη- 
σιμαποιουμένην ύπ' αύτών μέθοδον διά τόν προσδιορισμόν 
τών άνσγροφομένων εις τάς έκτιμήσεις ποσοτήτων καί τάς 
τροποποιήσεις αί όποίαι πιθανόν νά έπήλθον εις τήν μέθο
δον τούτην.

5. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών προβλεπομένων εις τήν 
παράγροφον 3 τοϋ άρθρου 21 άφαιρέσεων, δέν θά γίνουν 
ύπερβάσεις τών έκτιμήσεων.

Αρθρον 20.
Στατιστικοί ύποβαλλόμεναι εις τό Όργανον.

1. Τά Μέρη θά ύποβάλουν εις τό όργανον δι' έκαστον 
τών έδαφών των, κατά τόν κοθορκΛέντα ύπ' αύτοϋ τρόπον 
καί τύπον, στατιστικός σχετικός πρός τά κάτωθι θέματα καί 
έκπονηθείοας έπί τών ύπό τοϋ οργάνου παρεχομένων έντύ- 
πων.

α. Τήν παρογωγήν η βιομηχανικήν παρασκευήν ναρ
κωτικών.

β. Τήν χρησιμοποιήσω ναρκωτικών διά τήν βιομη
χανικήν παρασκευήν έτέρων νορκωτικών, παρασκευασμά
των τοϋ πίνοκος 111 καί τών μή προβλεπομένων ύπό τής πα
ρούσης Συμβάοεως ούσιών ώς καί τήν χρησιμσποίησιν τοϋ 
άχύρου τής μήκωνος διά τήν βιομηχανικήν παρασκευήν 
ναρκωτικών.

γ. Τήν κατανόλωσιν ναρκωτικών, 
δ. Τάς είοογωγάς καί έΕογωγάς ναρκωτικών καί τού 

άχύρου τής μήκωνος.
ε. Τάς κατασχέσεις ναρκωτικών καί τήν διάθεσιν τών 

κοτοσχεθεισών ποσοτήτων καί
στ. Τά άποθέματα νορκωτι,κών τής 31ης Δεκεμβρίου 

τοϋ έτους εις τό οποίον άνοφέρονται αί στατιστικοί.
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2. α. Αί στατιστικοί αί σχετικοί πρός τά έν παραγρά
φω 1 άνοφερόμενα θέματα, έΕαιρέσει τόϋ έδαφ. δ ', θά κα- 
ταρτίΖωνται κατ' έτος καί θά ύποβάλωνται εις τό Όργανον 
τό άργότερον τήν 30ην Ιουνίου τοϋ έπομένου έτους έκεί- 
νου εις τό όποιον άναφέρονται.

β. Αί στατιστικοί οί σχετικοί πρός τά έν έδαφίω δ' 
τής παραγράφου 1 άνοφερόμενα θέματα θά καταρτίΕωνται 
άνά τρίμηνον καί θά ύποβάλωνται εις τό όργανον έντός 
μηνάς άπό τοϋ τέλους τοϋ τριμήνου εις τό όποιον άναφέ- 
ρωνται αύται.

3. Εκτός τών προβλεπομένων εις τήν παράγραφον 1 
τοϋ παρόντος άρθρου πληροφοριών, τά Μέρη δύνανται νά 
άπευθύνουν εις τό όργανον, έν τώ μέτρω τοϋ δυνατού, πλη
ροφορίας δι' έν έκαστον τών έδαφών των, άφορώαας εις 
τάς καλλιεργουμένας έν όψει τής παραγωγής οπίου έκτάσεις 
(εις έκτάρια).

4. Τά Μέρη δέν ύποχρεοϋνται νά ύποβάλουν στατιστι
κός άναφερσμένας εις τά ειδικά άποθέματα, άλλά θά ύπο
βάλουν κεχωριαμένως στατιστικός έπί τών ναρκωτικών τά 
όποια είσάγονται ή άποκτώνται εις τήν χώραν ή τό έδαφος 
δι' είδικάς άνάγκας, ώς καί έπί τών ποσοτήτων τών ναρ
κωτικών αί όποίαι λαμβάνονται έκ τών ειδικών άποθεμά- 
των ϊνα ικανοποιηθούν αί άνόγκαι τοϋ πληθυσμού.

” Αρθρον 21.
Περιορισμός τής βιομηχανικής παρασκευής καί εισαγωγής.

1. Ή συνολική ποσότης έκάστου, ύπό χώρας τινός ή 
ύπό οίουδήποτε έδάφους βιομηχανικώς παρασκευασμένου 
καί εισαγαμένου ναρκωτικού κατά τήν διάρκειαν ένός ώ- 
ριαμένου έτους, δέν πρέπει νά υπερβαίνη τό άθροισμα τών 
κατωτέρω:

α. Τήν έντός τών ορίων τής άντιστοίχου έκτιμήοεως 
κατοναλισκομένην ποσότητα, δι' ιατρικούς καί έπιοτημονι- 
κούς σκοπούς.

β. Τήν ποσότητα τήν χρησιμοποιουμένην, έντός τών 
ορίων τής άντιστοίχου έκτι,ρήσεως, διά τήν βιομηχανικήν 
παρασκευήν έτέρων ναρκωτικών, παρασκευασμάτων τού 
πίνοκος III καί τών μή προβλεπομένων ύπό τής παρούσης 
Συμβάοεως ούσιών.

γ. Τήν έΕαγομένην ποσότητα.
δ. Τήν εις τό απόθεμα πραστεθείσαν ποσότητα, ϊνα 

τούτο άνέλβη εις τό ειδικόν, διά τήν άντίστοιχον έκτίμηοιν, 
επίπεδον κοί

ε. Τήν διά τάς είδικάς άνάγκας όποκτηθείσαν, έντός 
τών ορίων τής άντιστοίχου έκτιμήσεως, ποσότητα.

2. Έκ τού αθροίσματος τών άπαριθμουμένων εις τήν 
παράγραφον 1 ποσοτήτων, θά άφοιρήται πάσα κατασχεθεί- 
οα καί τεθεϊσα εις τήν νόμιμον εμπορίαν ποσότης, ώς καί 
πόσα ληφθεϊσα έκ τών ειδικών άποθεμάτων τοιαύτη, ίνα 
ίκανοποιήση τάς άνάγκας τοϋ πληθυσμού.

3. Εάν τό όργανον διαπιστώση ότι ή ποσότης ήτις πα- 
ρασκευάσθη βιομηχανικώς καί είσήχθη κατά τήν διάρκειαν 
ένός ώρισμένου έτους ύπερέβη τό ούνολον τών ύπό τής 
παραγράφου 1 άπαριθμουμένων ποσοτήτων, λαμβανομένων 
ύπ' όψιν τών προβλεπομένων ύπό τής παραγράφου 2 τού 
παρόντος άρθρου άφαιρέσεων, τό ούτω διαπιστωθέν πλεό
νασμα, τό όποιον τυχόν θά ύφίσταται κατά τό τέλος τού 
έτους, θά όωαιρεθή τό επόμενον έτος, έκ τών ποσοτήτων 
αί όποίαι θά παρασκευοσθοϋν βιομηχανικώς ή θά είοαχθούν 
ώς έπίσης καί έκ τοϋ άριΕομένου εις τήν παράγραφον 2 
τοϋ άρθρου 19 συνόλου έκτιμήσεων.

4. α. Εάν έκ τών στατιστικών εισαγωγών ή έΕαγωγών 
προκύψη (άρθρον 20) ότι ή ποσότης ήτις έΕήχθη μέ προ
ορισμόν χώρον τινά ή οίονδήπατε έδαφος ύπερβαίνει τό σύ- 
νολον τών σχετικών πρός τήν χώραν ή περιοχήν ταύτην έκ-



τιμήοεων, ως τούτο όρίΖεται εις τήν παράγραφον 2 τού 
άρθρου 19 προσαυΕηθέν κατά τάς δπλωθείοας ώς έΕαχθεί- 
σας ποσότητας καί μετ' άφαίρεσιν παντός πλεονάσματος δια- 
πιστωθέντος συμφώνως πρός τήν παράγραφον 3 τού παρόν
τος άρθρου, τό "Οργανον δύναται νά κοινοποίηση τούτο εις 
εκείνα τό Κράτη, τά όποια κατά τήν γνώμην του πρέπει νά 
πληροφορηθοΰν επ' αυτού.

β. Αμα τη λήΕει τοιαύτης γνωστοποιήοεως, τά Μέρη, 
κατά τήν διάρκειαν τού έτους τούτου, ούδεμίαν νέαν έΕα- 
γωγήν τού περί ού πρόκειται ναρκωτικού θά έπιτρέπουν, 
προοριΖομένου διά τήν έν λόγω χώραν ή έδαφος, έκτος:

(ι) Εις περίπτωσή καθ' ήν ήθελε χορηγηθη διά 
τήν έν λόγω χώραν ή έδαφος συμπληρωματική τις έκτίμηοις 
όσον άφορά συγχρόνως τήν είσαγομένην εις πλεόνασμα 
ποσότητα καί τήν οίτουμένην συμπληρωματικήν τοιαύτην ή 

(ιι) Εις έΕαιρετικάς περιπτώσεις, καθ' άς ή έΕα- 
γωγή, κατά τήν γνώμην τής Κυβερνήσεως τής έΕαγούσης 
χώρας, είναι απαραίτητος διά τήν θεροπείαν άσθενών.

Αρθρον 22.
Ειδική διάταΕις έφαρμοΖομένη έπί τής καλλιέργειας.

Οσάκις εις τήν χώραν ή τό έδαφος Μέρους τινός ή 
κατάστασις είναι τοιαϋτη ώστε ή όπαγόρευσις τής καλλιέρ
γειας τής μήκωνος τής όπιοφόρου, τού θάμνου τής κόκας 
ή τού φυτού τής καννόβεως νά άποτελή, κατά τήν γνώμην 
αύτοϋ, τό πλέον ένδεδειγμένον μέτρον ϊνα προστατεύση τήν 
δημοσίαν υγείαν καί ϊνα παρακώλυση τά ναρκωτικά όπως 
στραφούν πρός τήν άθέμιτον έμπορίαν, τό ένδιαφερόμενον 
Μέρος θά άπαγορεύση τήν κολλιέργειαν αυτών.

Αρθρον 23.
Εθνικοί οργανισμοί οπίου.

1. Πάν μέρος τό όποιον έπιτρέπει τήν καλλιέργειαν 
τής όπιοφόρου μήκωνος, πρός τόν σκοπόν τής παραγωγής 
οπίου, θά συστήση, έάν δέν έχη ήδη συστήσει, καί θά δια- 
τηρήοη ένα ή περισσοτέρους κρατικούς οργανισμούς (κα- 
λουμένους εις τό πορόν άρθρον « Οργανισμός··) έπιφορτι- 
σμένους νά έκτελούν τά όριΖόμενσ ύπό τού παρόντος άρ
θρου καθήκοντα.

2. Πάν μέρος προβλεπόμενον εις τήν προηγουμένην 
παράγροφον θά έφαρμόση τάς κατωτέρω διάτάΕεις έπί τής 
καλλιέργειας τής μήκωνος τής ύπνοφόρου διά παραγωγήν 
τού οπίου κοί έπί τού οπίου.

α. Ο οργανισμός θά όροθετήση τάς περισχάς καί 
θά όρίση τά τμήμοτα τού εδάφους εις τά όποια θά έπιτρέ- 
πετοι ή καλλιέργεια τής ύπνοφόρου μήκωνος διά τήν πα
ραγωγήν οπίου.

β. Μόνον οί καλλιεργηταί οί κατέχοντες άδειαν χο- 
ρηγηθεϊσαν ύπό τού οργανισμού θά είναι έΕουσιοδοτημέ- 
νοι όπως έπιδίδωνπαι εις τήν έν λόγω καλλιέργειαν.

γ. Έκαστη άδεια θά προσδιορίΖη τήν έπιφάνειαν τού 
εδάφους εις τήν όποιαν έπιτρέπεται ή καλλιέργεια αύτη.

δ. Πας καλλιεργητής τής μήκωνος τής ύπνοφόρου 
θά ύποχρεούται όπως παροδίδη εις τόν οργανισμόν τό σύ- 
νολον τής συγκομιδής οπίου. Ο Οργανισμός θά άγοράΖη 
τήν συγκομιδήν τούτην καί θά λαμθάνη τούτην εις τήν κα
τοχήν αύτού τό ταχύτερον δυνατόν, άλλά τό άργότερον 
έντός τεσσάρων μηνών όπό τού τέλους τής συγκομιδής, καί 

ε. Μόνον ό Οργανισμός θά έχη τό δικαίωμα νά εί- 
σόγη, νά έΕάγη όπιον, νά επιδίδεται εις τό χονδρικόν αύ
τού έμπόριον καί νά διατηρή αποθέματα, έΕαιρέσει τών 
άπσθεμότων τών κστακρστουμένων ύπό τών παρασκευαστών 
τών άλκαλοειδών τού οπίου, τού φαρμακευτικού οπίου ή 
τών έχόντων ώς θάσιν τό όπιον, παρασκευασμάτων. Τά 
Μέρη δέν είναι ύποχρεωμένα νά έπεκτείνουν τήν ρήτραν 
τούτην εις τό φαρμακευτικόν όπιον καί τά έχοντα ώς θάσιν 
τό όπιον παρασκευάσματα.

3. Τά προθλεπάμενα εις τήν παράγραφον 2 διοικητικά 
καθήκοντα θά έκτελούνται ύφ’ ένός μόνον Κρατικού οργά
νου έάν τό έπιτρέπη τό σύνταγμα τού ένδιαφερομένου Μέ
ρους.

"Αρθρον 24.
Περιορισμοί τής παραγωγής τού οπίου τού προοριΖομένου 

διά τό διεθνές έμπόριον.

1. α. Έάν έν έκ τών Μερών προτίθεται νά άρχίση νά 
παράγη όπιον ή ν' ούΕήση τήν εις όπιον παραγωγήν του, θά 
λάθη ύπ' όψιν τήν ύφισταμένην παγκόσμιον Ζήτησιν οπίου

συμφώνως πρός τάς δημοσιευθείσας ύπό τού οργάνου έκ- 
τιμήσεις, ϊνα μή ή εις όπιον παραγωγή αύτού έπιφέρη ύπερ- 
παραγωγή οπίου εις ολόκληρον τόν κόσμον.

β. Ούδέν μέρος θά έπκτρέψη τήν παραγωγήν οπίου 
ή θ' αύΕήση τήν εις όπιον παρογωγήν ούτού, έάν, κατά τήν 
γνώμην αύτού, τοιαύτη παραγωγή ή αΰΕησις παραγωγής έν
τός τού έδάφους του κινδυνεύη νά τροφοδοτήση τήν άθέ
μιτον έμπορίαν οπίου.

2. α. Υπό τήν έπιφύλοΕιν τών διατάΕεων τής παραγρά
φου 1, έάν μέρος τι, τό όποιον τήν πρώτην Ιανουάριου 1961 
δέν παρήγεν όπιον δι έΕαγωγήν, έπιθυμή νά έΕάγη έκ τού 
ύπ' αύτοϋ παραγομένου οπίου ποσότητας μή ύπερθαινούσας 
τούς πέντε τόννους έτησίως, θά γνωστοποιήση τούτο εις τό

Οργανον, έπιουνάπτον εις τήν έν λόγω γνωστοποίησιν πλη
ροφορίας άφορώσας εις:

ι. Τούς έν ίσχύϊ έλέγχους τούς άπαιτουμένους ύπό τής 
παρούσης συμθάσεως διά τήν παραγωγήν καί τήν έΕαγωγήν 
οπίου, καί

ιι. Τό όνομα τής χώρας ή τών χωρών εις τάς όποιας 
ύπολογίΖει νά έΕάγη όπιον, καί τό Οργανον θά δύναται εί
τε νά έγκρίνη τήν γνωστοποίησιν ταύτην, είτε νά συστήση 
εις τό ένδιαφερόμενον Μέρος όπως μή προθή εις παραγω
γήν όπίου πρός έΕαγωγήν.

6. Έάν μέρος τι έτερον τών έν τη παραγράφω 3 ά- 
ναφερομένων τοιούτων έπιθυμή νά παράγη ποσότητα όπίου 
άνωτέραν τών πέντε τόννων προοριΖομένην διά τήν έτησίαν 
έΕαγωγήν, θά γνωστοποιήση τούτο εις τό Συμθούλιον, έπι- 
συνάπτον εις τήν έν λόγω γνωστοποίησιν καταλλήλους πλη
ροφορίας εις τάς όποιας θά συμπεριλαμθάνωνται:

ι. Ή έκτίμηοις τών ποσοτήτων οί όποίαι οφείλουν νά 
παραχθοϋν διά τήν έΕογωγήν.

μ. Οί ύφιστάμενοι ή πρστεινόμενοι έλεγχοι όσον άφορά 
τό όπιον τό όποιον οφείλει νά πσραχθη.

ιιι. Τό όνομα τής χώρας ή τών χωρών πρός τάς όποιας 
ύπολογίΖει νά έΕάγη τό έν λόγω όπιον, καί τό Συμθούλιον 
θά δύναται είτε νά έγκρίνη τήν γνωστοποίησιν ταύτην είτε 
νά συστήση εις τό ένδιαφερόμενον Μέρος όπως μή προθή 
εις παρογωγήν όπίου πρός έΕαγωγήν.

3. Παρά τάς διάτάΕεις τών έδαφίων α' καί θ' τής 
ποραγράφου 2, Μέρος τι τό όποιον, κατά τά άμέσως προη
γούμενα τής 1ης Ιανουάριου 1961 δέκα έτη, έΕήγε τό ύπ' 
ούτού παραγόμενον όπιον, θά δύναται νά συνέχιση έΕάγον 
τό ύπ' αύτού πορογόμενον όπιον.

4. α. Μέρος τι δέν θά είσαγάγη όπιον ούδεμιάς χώρας 
ή έδάφους έκτος έάν τό όπιον παρήχθη έπί τού έδάφους:

ι. Μέρους τινός άναφερομένου εις τήν παράγραφον 3, 
ιι. Μέρους τό όποιον άπηύθυνε γνωστοποίησιν εις τό 

"Οργανον συμφώνως πρός τάς διάτάΕεις τού έδαφίου α' 
τής παραγράφου 2, ή

ιιι. Μέρος τό όποιον έλοθε τήν έγκριοιν τού Συμβουλίου 
συμφώνως πρός τάς διοτάΕεις τού έδαφίου β' τής παρα
γράφου 2.

θ. Παρά τάς διάτάΕεις τού έδαφίου α' τής παρούσης 
παραγράφου Μέρος τι δύναται νά είσογόγη όπιον τό όποιον 
παρήχθη ύπό οίασδήποτε χώρας ήτις παρήγε καί έΕήγεν 
όπιον κατά δέκα προηγηθέντα τής 1ης Ιανουάριου 1951 
έτη, έάν ίδρύθη εις τήν ένδιαφερομένην χώραν καί λειτουρ- 
γή συμφώνως πρός τούς όριΖομένους εις τό αρθρον 23 σκο
πούς οργανισμός ή γροφεϊον Εθνικού έλέγχου, καί έάν ή 
ένδιοφερομένη χώρα διαθέτη άπστελεσματικά μέτρα εις τρό
πον ώστε τό ύπ' αύτής παραγόμενον όπιον νά μή τροφαδοτή 
τήν άθέμιτον έμπορίαν.

5. Αί διάτάΕεις τού παρόντος άρθρου δέν θά έμποδί- 
σουν Μέρος:

α. Νά παράγη όπιον εις επαρκείς ποσότητας πρός 
κάλυψιν τών άναγκών του, ή

θ. Νά έΕάγη εις έτερόν τι μέρος όπιον κατασχεθέν 
εις τήν άθέμιτον έμπορίαν, συμφώνως πρός τάς άπαιτήσεις 
τής παρούσης συμθάσεως.

"Αρθρον 25.
"Ελεγχος τού άχύρου τής μήκωνος.

1. Μέρος τι τό όποιον έπιτρέπει τήν καλλιέργειαν τής 
μήκωνος τής ύπνοφόρου διά σκοπούς έτέρους τής παρα
γωγής τού όπίου θά λάθη πάντα τά άπαραίτητα μέτρα ϊνα 
έΕοσφαλίση:

α. Τήν μή παρογωγήν όπίου έκ τοιούτων μηκώνων 
ύπνοφόρων.

θ. Όπως έλέγχηται κατά ικανοποιητικόν τρόπον ή
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έκ τοϋ άχύρου τής μήκωνος τής ύπνοφόρου βιομηχανική 
παρασκευή ναρκωτικών.

2. Τά Μέρη θά έφαρμόσουν έπί τοϋ άχύρου τής μή
κωνος τής ύπνοφόρου τό προβλεπόμενον εις τάς παραγρά
φους 4 έως 15 τοϋ άρθρου 31 σύστημα πιστοποιητικών ει
σαγωγής καί άδειών έξογωγής.

3. Τά Μέρη θά παράσχουν έπί τής εισαγωγής καί έΕα- 
γωγής τοϋ άχύρου τής μήκωνος τής ύπνοφόρου στατιστι
κός, ιδίας μέ έκείνας αί άποϊαι προβλέπονται διά ναρκω
τικά εις τάς παραγράφους 1, δ, καί 2, β, τοϋ άρθρου 20.

Αρθρον 26.
Ο θάμνος τής κόκας καί τό φύλλον τής κόκας.

1. Εάν μέρος τι έπιτρέπη τήν καλλιέργειαν τού θάμνου 
τής κόκας θά έφαρμόση έπί τής καλλιέργειας τούτης ώς 
καί έπί τού φύλλου τούτης τό διά τήν μήκωνα τήν ύπνοφό- 
ρον προβλεπόμενον ύπό τοϋ άρθρου 23 σύστημα έλέγχου.

"Οσον άφορά τό έδάφιον δ' τής παραγράφου 2 τοϋ έν 
λόγω άρθρου, ή μόνη ύποχρέωοις τοϋ μνημονευθέντος Όρ- 
γονισμοϋ θά είναι νά λάθη ύπό τήν κατοχήν του τήν συγκο
μιδήν, τό τοχύτερον δυνατόν άπό τής πραγματαποιήσεως 
ούτής.

2. Έν τώ μέτριο τοϋ δυνατού, τά Μέρη προβαίνουν εις 
έκρίΖωσιν παντός ύφιστομένου εις άγρίαν κατάστασιν θά
μνου κόκας. Θά καταστρέφουν τούς παρανόμως καλλιεργου- 
μένους θάμνους κόκας.

"Αρθρον 27.
Συμπληρωματικοί διατάξεις σχετικοί 

πρός τό φύλλον τής κόκας.

1. Τά μέρη δύνανται νά έπιτρέπουν τήν χρησιμαποίησιν 
τών φύλλων τής κόκας διά παρασκευήν άρωματικοϋ τινός 
προϊόντος τό όποιον ούδέν οφείλει νά περιέχη άλκαλοειδές 
καί δύνανται διά τήν έν τώ μέτριο τοϋ άναγκαίου χρησιμο
ποίησή ταύτης νά έπιτρέπουν τήν παραγωγήν, τήν εισαγω
γήν, τήν έΕαγωγήν, τήν έμπορίαν καί τήν κατοχήν τών φύλ
λων τούτων.

2. Τά μέρη θά παράσχουν κεχωρισμένως τάς εκτιμή
σεις (άρθρον 19) καί τάς στατιστικός (άρθρον 20) τάς ά- 
φορώσας εις τά φύλλα τής κόκας, τά προοριΖόμενα εις τήν 
παρασκευήν ένός τοιούτου άρωματικοϋ προϊόντος. Έν τού- 
τοις, δέν ύπάρχει λόγος νά πράττουν τούτο έάν τά ϊδια 
φύλλα τής κόκας χρησιμοποιούνται δΓ έΕαγωγήν άλκαλοει- 
δών καί αρωματικών προϊόντων, καί έάν τό γεγονός τούτο 
κοθορίΖεται εις τάς έκτιμήσεις καί στατιστικός.

Αρθρον 28.
Έλεγχος τής καννάθεως

1. Έάν Μέρος τι έπιτρέπη τήν καλλιέργειαν τοϋ φυτού 
τής καννάβεως πρός τόν σκοπόν τής παραγωγής καννάβεως 
ή ρητίνης τής καννάβεως ,θά έφαρμόΖη έπ’ αύτής τό προ
βλεπόμενον εις τό άρθρον 23 σύστημα έλέγχου εις ό,τι 
άφορά τόν έλεγχον τής μήκωνος τής ύπνοφόρου.

2. Ή παρούσα σύμβαοις δέν θά έφαρμόΖεται εις τήν 
καλλιέργειαν τού φυτού τής καννάβεως άποκλειστικώς πρός 
βιομηχανικούς σκοπούς (ίνες καί σπέρματα) ή διά σκοπούς 
φυτοκομ ικούς.

3. Τά μέρη 6ά υιοθετούν τά μέτρα, τά όποια θά είναι 
αναγκαία ϊνα παρακωλύουν τήν κατάχρησιν τών φύλλων 
τού φυτού τής καννάβεως ή τήν άθέμιτον έμπορίαν αύτών.

"Αρθρον 29.
Βιομηχανική παρασκευή.

1. Τά μέρη θά απαιτήσουν όπως ή βιομηχανική παρα
σκευή ναρκωτικών πραγματοποιήται κατόπιν άδειας, έκτος 
έάν ή βιομηχανική παρασκευή αϋτη πραγματοποιήται ύπό 
έπιχειρήοεως ή επιχειρήσεων τοϋ Κράτους.

2. Τά Μέρη:
α. Θά άσκοϋν όποπτείαν έπί πάντων τών άτόμων 

καί πασών τών έπιχειρήσεων τών έπιδιδαμένων ή συμμετε- 
χόντων εις τήν βιομηχανικήν παρασκευήν ναρκωτικών.

β. Θά ύποβάλουν εις τό σύστημα άδειών τά ιδρύ
ματα καί τούς χώρους εις τούς όποιους δύναται νά λαμβά- 
νη χώραν βιομηχανική παρασκευή ναρκωτικών καί

γ. Θά άπαιτοϋν όπως οί έχοντες άδειαν βιομηχανι

κής παρασκευής ναρκωτικών έφοδιάΖωνται διά περιοδικών 
άδειών καθοριΕουσών τάς κατηγορίας καί τάς ποσότητας 
ναρκωτικών τάς όποιας δικαιούνται νά παρασκευάζουν βιο- 
μηχανικώς. Έν τούτοις, διά τά παρασκευάσματα δέν θά ά- 
παιτήται περιοδική άδεια.

3. Τά μέρη θά έμποδίΖουν τήν συγκέντρωοιν, εις χεί- 
ρας τών παρασκευαστικών ναρκωτικών, ποσοτήτων ναρκω
τικών καί άχύρου τής μήκωνος οί όποϊαι ύπερβαίνουν έκεί
νας τάς ποσότητας αί όποϊαι είναι άναγκαϊαι διά τήν κανο
νικήν λειτουργίαν τής έπιχειρήοεως, λομβανομένης ύπ ό- 
ψιν τής έν τή άγορά κστσστάσεωο.

Αρθρον 30.
Εμπορία καί Διανομή.

1 .  α. Τά Μέρη θά άπαιτοϋν όπως τό έμπόριον καί ή 
διανομή τών ναρκωτικών πραγματοποιήται κατόπιν άδειας, 
έκτος έάν ή έν λόγω έμπορία ή διανομή διεΕάγηται ύπο 
κρατικής τινός έπιχειρήοεως ή έπιχειρήσεων.

β. Τά Μέρη:
ι. Θά άσκοϋν έποπτείαν έφ όλων τών άτόμων καί έπι

χειρήσεων τών έπιδιδαμένων ή ουμμετεχόντων εις τήν έμ
πορίαν ή τήν διανομήν ναρκωτικών, καί

ιι. Θά ύποβάλουν εις τό σύστημα άδειας τά ιδρύματα 
τούς χώρους εις τούς όποιους δύναται νά πραγματοποιήται 
ή έμπορία ή ή διανομή αϋτη. Ή  ύποχρέωοις τής άδειας 
δέν θά έφαρμόΖηται έπί τών παρασκευασμάτων.

γ. Αί διατάξεις τών έδαφίων α' καί β' αί άφορώσαι 
εις τό σύστημα άδειών δέν θά έφαρμόΖωνται άπαραιτήτως 
εις τά άτομα τά δεόντως έΕουσιοδοτημένα διά τήν άσκησιν 
θεραπευτικών ή έπιστημονικών καθηκόντων καί άσχολού- 
μενα μέ τήν άσκησιν τών καθηκόντων τούτων.

2. Έπί πλέον, τά Μέρη:
α. Θά έμποδίΖουν τούς έμπορους, τούς διανομείς, τάς 

κρατικός έπιχειρήσεις, ή τά προβλεπόμενα άνωτέρω δεόν
τως έΕουσιοδοτημένα άτομα όπως συγκεντρώνουν εις τήν 
κατοχήν των ποσότητας ναρκωτικών καί άχύρου τής μή
κωνος ύπερβαινούσας τάς ποσότητας αί όποϊαι είναι άπα 
ραίτητοι διά τήν κανονικήν λειτουργίαν τής έπιχειρήοεως 
λομβανομένης ύπ" όψιν τής έν τή άγορά καταστάσεως.

β. ι. Θά άπαιτήσουν όπως τά ναρκωτικά χορηγούνται 
ή διανέμωνται εις ίδιώτας μόνον κατόπιν ιατρικής συντα
γής. Η διάταξις αϋτη δέν έφαρμόΖεται άπαραιτήτως έπί 
ναρκωτικών τά όποια δύνανται νομίμως νά άποκτήσουν νά 
χρησιμοποιήσουν, νά χορηγήσουν ή νά παράσχουν οί ίδιώται 
κατά τήν νομίμως έπιτρεπομένην άσκησιν τών Θεραπευτι
κών των καθηκόντων, καί

ιι. Έάν τά μέρη κρίνουν τά μέτρα ταϋτα αναγκαία ή 
εύκταϊα, θά άπαιτήσουν όπως αί συντογαί άνογράφουσαι 
ναρκωτικά τοϋ Πίνσκος I γράφωνται έπί έπισήμων έντύπων, 
τά όποια θά χορηγούνται ύπό τών άρμοδίων διοικητικών 
άρχών ή ύπό τών έΕουοιοδοτημένων έπογγελματικών συλλό
γων ύπό μορφήν διπλοτύπων συνταγών.

3. Τά Μέρη εύκταϊσν είναι ν' άπαιτήσουν όπως αί έγ
γραφοι ή έντυποι προσφοραί, ναρκωτικών, οί διαφημιστικοί 
άγγελίαι οίοσδήποτε φύσεως ώς καί τά σχετικά πρός τά 
ναρκωτικά περιγραφικά σημειώματα χρησιμοποιούμενα δΓ 
έμπορικούς σκοπούς, αί συσκευασίαι τών ναρκωτικών καί αί 
έπιγραφαί ύπό τάς όποιας τά ναρκωτικά τίθενται πρός πώ- 
ληοιν, άνοφέρουν τήν κοινοποιηθεϊσσν ύπό τής παγκοσμίου 
Όργανώσεως Υγείας κοινόχρηστον διεθνή ονοματολογίαν.

4. Έάν μέρος τι κρίνη ότι τοιοϋτον τι μέτρον είναι 
άναγκαίον ή εύκταϊον θά άπαιτήση όπως πάσα συσκευασία 
περιέχουσα ναρκωτικόν φέρη λίαν έμφανώς διπλήν έριιθράν 
ταινίαν. Τό έΕωτερικόν περιτύλιγμα τής αυσκευασίας δέν 
θά φέρη τήν διπλήν έρυθράν ταινίαν τούτην.

5. Γά Μέρη θά άπαιτήσουν όπως ή έπιγραφή ύπό τήν 
όποιαν τίθεται εις τήν άγοράν ναρκωτικόν άναφέρη τήν ά- 
κριβή ποσότητα τούτου κατά βάρος ή έπί τοίς %. Ή ύπο- 
χρέωσις όπως παράσχουν τάς πληροφορίας ταύτας έπί τής 
έπιγραφής δέν θά έφαρμόΖεται άπαραιτήτως εις περίπτωοιν 
καθ' ήν ναρκωτικόν τι χορηγείται εις ιδιώτην τινά κατόπιν 
έπισήμου ιατρικής συντογής.

6 Αί διατάξεις τών παραγράφων 2 καί 5 δέν θά έφαρ- 
μόΖωνται άπαραιτήτως εις τήν λιανικήν έμπορίαν ούτε εις 
τήν λιανικήν διανομήν τών ναρκωτικών τού Πίνσκος II.

(ΣυνεχίΖεται)
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I. Η P  Ο T Υ  Ρ  Η

Η ΧΡΗΠ/ΙΑΤΟηΟΓΙΑ 
Ο ΠΛΑΤΗΝ
ΚΑΙ ΟΙ Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ε Σ  
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΣ

S s ilS s ilS s ilS s ilS s5ΤηΙΐ5ΈπΙΐ5ΐηΙΙ5ΐπ1Ι5Ιη

Υ  Τ ΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΣ σήμε- 
ιρα, πού οί οικονομικές άξιες έ

χουν πάρει τό προβάδισμα καί άφη
σαν πολύ πίσω χίς άνθρωπισχικές καί 
χήν άρεχή χοΰ ανθρώπου, χό χρήμα 
Ιχει · γίνει χό κινητήριο νεύρο χών' 
πάντων καί χό «χρημαχίζεσθαι» ή 
πρώχη καί βασική φρονχίδα χοΰ συγ
χρόνου άνθρώπου. Ή  ισχύς καί ή δύ
ναμη πού πήρε σχήν έποχή χοΰ βιο
μηχανικού πνεύμαχος χό χρήμα δίνει 
τήν έντύπωση, πώς κανένας μ’ αύχό 
μ π ο ρ ε ί  ν α  τ ά  ά γ ο ρ ά -  
ζ η δ λ α. ’Εδώ άκριβώς, σ' αύχό 
χό σημείο, κρύβεχαι ένας σπουδαιότα
τος κίνδυνος: ή άνχίληψη δτι μπορεί 
κανένας νά τά Ιχη δλα μέ τό χρήμα. 
Κι αύτή ή άντίληψη φαίνεται μέσα 
στή σημερινή βιομηχανική άτμόσφαι- 
ρα νά άναπτύσσεται σύντομα καί νά 
απλώνεται σέ δλα δυσχυχώς τά πε
δία τής ζωής τού άνθρώπου. Αυτό 
τό πνεύμα διαποτίζει σήμερα μέ τό 
άπλωμα τής βιομηχανικής άναπτύξε- 
ως κατά άσύνειδο, ώς έπί τό πλεΐστον 
τρόπο τή σκέψη τού άνθρώπου, τή 
στάση του καί τή συμπεριφορά του 
σχή συμβιωτική του ζωή.

*0 κίνδυνος αύτής τής σκέψεως καί 
τής, άντιλήψεως: δτι δλα πωλούνται 
καί άγοράζονται ή δτι δλα άνταλλάσ- 
σονται, ύπήρχε βέβαια καί σέ άλλες 
έποχές- ή έποχή μας δμως τήν ευνο
εί πολύ καί μάλιστα άπό πολλούς λό
γους. 'Ωστόσο θά πρέπη νά ξέρουμε, 
δτι υπάρχουν πεδία τής άνθρώπινης 
ζωής—κι’ αύχό μάς τό διδάσκει ή 
ιστορία, άλλά καί ή καθημερινή κοι

νωνική παρατήρηση — σχά οποία δέ 
χωρεΐ ή άνταλλαγή καί ή πώληση, 
δταν οί άνθρώπινες σχέσεις σέ μιά 
κοινωνία είναι πραγματικές, δταν εί
ναι σχέσεις μέ άνθρωπιά καί καλλιέρ
γεια, δταν καί δπου διαχωρίζονται 
μερικά πράγματα.

Κι δμως δ κίνδυνος αύτός, πού βρί
σκεται μέσα στό βιομηχανικό πνεύμα 
τής έποχής μας, μπορεί νά άποκρου- 
σθή καί ν’ άποφευχθή, αν περιορίσου
με τό νόημα καί τό πνεύμα τής άν- 
ταλλαγής, τής πωλήσεως καί τής ά- 
γοράς στήν καθαρώς οικονομική σφαί
ρα καί δέν έπεκτείνομε χό νόημά της 
καί στις άλλες σχέσεις τών άνθρώ- 
πων, δπότε αύτές, μένοντας άνεπη- 
ρέαστες άπό τό πνεύμα καί τήν έπι- 
κρατούσα άντίληψη, πώς: δλα πω- 
λοΰνται καί άγοράζονται ή άνταλλάσ- 
σονται, γίνονται άνθρωπινότερες καί 
κρατούν μέσα τους Ινα νόημα καλλι
έργειας, ή όποια είναι έξαιρετικά 
άναγκαία στήν έποχή μας.

Ή  άντίληψη τού ΙΙλάτωνα έ- 
πάνω στόν κίνδυνο πού άναφέ- 
ραμε παραπάνω είναι έξαιρετικά 
σύγχρονη. «Χρηματισμός ούκ ένεσην 
ούδ’ Ιξεσχαι χρηματίζεσθαι τών έλευ- 
θέρων χρηματιστών μηδενί μηδένα 
καθ’ δσον έπονείδιστος λεγομένη βα- 
ναυσία ήθος άποπρεπεΐ». *0 ΙΙλάτων 
στήν πολιτεία του άντίκρυζε τόν άν
θρωπο σάν πνευματικό δν, πού σκοπό 
του είχε νά τελεισποιήση τήν άνθρώ- 
πινη φύση του, νά τήν άναπτύξη αρ
μονικά ώς τήν άκρη. Φυσικά άπό τήν 
άποψη αύτή άντικρυζόμενη ή κοινο
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ΤΟ ΘΕΙΟ Μ Η Ν Υ Μ Α
«Τήν αγία νύχτα τή Χριστουγεννιάτικη — ποιος δέν τό ξέρει; —
τών Μάγων κάθε χρόνο τά μεσάνυχτα λάμπει τ’ άστέρι.
Κι’ όποιος τό βρή μες στ’ άλλα αστέρια άνάμεσα καί δέν τό χάση,
σε μιά άλλη Βηθλεέμ άκολουθώντάς το μπορεί νά φτάση».

Αυτές τις στιγμές πού τήν πανανθρώπινη κοινωνία βασανίζουν τό 
άγχος καί ή άβεβαιότητα γιά τό μέλλον, είναι ανάγκη νά γυρίσουμε γιά 
λίγο μέ τής ψυχής μας τά μάτια στο άπέριττο σπήλαιο.

Είναι άνάγκη νά νοιώσουμε τό μεγάλο θείο μήνυμα, πού άποτελεΐ 
χωρίς άλλο τήν άφετηρία στο δρόμο γιά τή λύτρωση τοΟ άνθρώπου.

Αυτή ή λύτρωση, πού αιώνες πρόσμενε ή οικουμένη, βυθισμένη στά 
πνευματικά μέσα σκοτάδια, ήλθε σάν δώρο Θείο, άπό τήν Φάτνη τήν τα
πεινή. ’Από τή στιγμή, πού ό Μικρούλης Θεός κλαψούρισε, ζεσταμένος 
άπό τ’ άκακα τετράποδα, μπόρεσε ό ταλαιπωρημένος άνθρωπος, μέσα 
στήν παραζάλη καί τή σύγχυση του καιρού του, νά βρή τήν πίστη του τήν 
έσωτερική καί νά βαδίση γεμάτος αισιοδοξία στήν αναζήτηση τού περιε
χομένου τής ζωής.

Τό μήνυμα τής Φάτνης, πού δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιά αίτηση 
θυσίας τού δημιουργού προς τά πλάσματά Του, παίρνει, τούτα τά δίσεχτα 
χρόνια, μιά λάμψη ιδιαίτερα έκτυφλωτική. Τώρα, πού οί σειρήνες τού όλέ- 
θρου όδηγοΰν τήν οικουμένη όχι μόνο στο πυρηνικό ολοκαύτωμα, μά πιο 
πολύ στήν εξαθλίωση τήν πνευματική, τό μήνυμα τής Βηθλεέμ μπορεί νά 
όδηγήση τούς μεγάλους τής γής, όλους τούς άνθρώπους, τον καθ’ ένα χω
ριστά, στήν άπαλλαγή άπό τά μύρια δεινά πού ταλαιπωρούν τή γή μας. 
Είναι άνάγκη, κοντά στο εξαίσιο θαύμα τής ένανθρωπήσεως, νά στοχασθή 
ό άνθρωπος, πώς τό βαθύ μήνυμα τής άγάπης άποτελεΐ τή χρυσή τομή, γιά 
τή λύση όλων τών προβλημάτων του.

"Ας ήταν, τούτες τις άγιες ήμέρες, νά μπορούσαν οί άνθρωποι νά 
γλύτωναν άπό τις μικρότητες πού τούς βαραίνουν τή ζωή. "Ας μπορούσαν, 
λυτρωμένοι άπό τις μέριμνες πίς καθημερινές, νά μιλήσουν τίμια μέ τον 
έαυτόν τους, νά κρίνουν τις πράξεις τους καί νά κατακρίνουν τά σφάλματά 
τους. Θά ήταν τό ώραιότερο δώρο, πού σάν σύγχρονοι μάγοι θά είχαν νά 
προσφέρουν στο νεογέννητο Χριστό. Τό Μήνυμα τού Ούρανοΰ, πού καλεΐ 
σέ λύτρωση έσωτερική, είναι χωρίς άλλο ή απαρχή γιά τό τέρμα τής άγω- 
νίας, πού συνέχει τή σημερινή κοινωνία.

Ή  Φάτνη, σύμβολο αιώνιο απέραντης άγάπης καί ταπεινώσεως, στέλ
νει, σάν θεία εύλογία, τό μήνυμά της τό θεϊκό στά πέρατα τού πλανήτου 
μας. Πάνω άπό θάλασσες καί στεριές, πάνω άπό κάμπους καί βουνά, θά 
άντηχήση καί πάλι μέσα στή χειμωνιάτικη νύχτα ό ύμνος τών ’Αγγέλων. 
Τότε είναι πού ό καθένας μας πρέπει, νοιώθοντας όμοια μέ τόν ποιητή, 
σάν άληθινός χριστιανός, νά τραγουδήση.
Ώ ! μέσα μου γεννιέται ένας Θεός! Καί τό κορμί μου γίνεται ναός.
Δέν είναι, ώς πρώτα, Φάτνη ταπεινή, μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ούρανοί.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Ύπαστυνόμος Α'
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νική του Ιδέα σέ ο,τι άφορά ατό «χρη- 
ματίζεσθαι» είναι κατανοητή, δπως 
καί σέ δ,τι αφορά στη βαναυσία καί 
στό χρηματισμό. πού «άποτρέπει το 
ήθος έλεύθερον».

"Αν προσέξουμε δμως τήν αντίλη
ψη τού ΙΙλάτωνα ατό βάθος, δεν πρέ
πει να είμαστε σήμερα διόλου ευχα
ριστημένοι μέ τή θέση πού έχομε πά
ρει άπέναντι στό χρήμα καί στό «χρη- 
ματίζεσθαι» καί από τήν τεράστια δύ
ναμη καί κυριαρχία πού έχει αυτό α
ποκτήσει έπάνω στήν ψυχή τού ση
μερινού άνθρώπου.

Ό  Πλάτων γνώριζε καλά, πώς τό 
χρήμα κλείνει μέσα του μια τεράστια 
δαιμονική δύναμη, μια γοητεία τέ
τοια, πού μπορεί νά μάς παραπλανή- 
ση έτσι, ώστε νά λησμονήσουμε καί 
τούς πιό υψηλούς σκοπούς, γιά χάρη 
τών όποιων μπορεί νά τό πλησιάζου
με. Μπορεί νά μη μας άρέσουν αυτά 
τά συμπεράσματα λέγει δ R. Livigto- 
ne, άλλά δέν μπορούμε νά πούμε, δτι 
τά έπιχειρήματά του δέν στέκονται. 
Χτυπούν βέβαια άσχημα στον πολιτι
σμός μας, ώστόσο είναι σωστά.

Ό  Πλάτων §έτει σάν δψιστο πρά
γμα γιά τόν άνθρωπο τήν τελειότητα 
τ ο ύ  λ ό γ ο υ ,  ιδανικό βέβαια, πού 
δέ συμβιβαζόταν μέ τή ζωή τού τεχνί
τη ή τού έμπόρου ή τού έργοστασιάρ- 
χη. Σήμερα στις βιομηχανικές κοινω
νίες μας καί αυτά τά έπαγγέλματα 
μπορούν νά μάς δίνουν πολλές καί έ- 
ςαίρετες ευκαιρίες γιά τήν άνάπτυ- 
ςη ήθικών άρχών, δταν αυτές δέν κα- 
ταπνίγωνται άπό τή χρηματολογία, 
τή μανία γιά τό χρήμα, τήν άπλη- 
στία. Μιά κοινωνία ούτε στήν άρχαία 
εποχή καί περισσότερο σήμερα βέ
βαια. δέν μπορεί νά ζήση καί νά ό- 
πάρςη χωρίς β ι ο μ η χ α ν ί α ,  
ε μ π ό ρ ι ο  κ α ί  τ ε χ ν ι κ ή .  
Ωστόσο ό ΙΙλάτων δέν είναι τόσο αυ
στηρός στό σημείο αυτό, δσο θά μπο
ρούσε κανένας νά φαντασθή.

Ό  ίδιος ό Πλάτων μάς λέγει, πώς 
δέν είναι τά έπαγγέλματα πρόστυχα, 
άλλά οί κιβδηλεύσντες καί ψευδόμε- 
νοι έπιχειρηματίες. ’Έτσι τά πιό πε- 
ριφρονημένα έπαγγέλματα είναι ή 
καπηλεία καί ή πανδοχεία. "Αν όμως 
μπορούσε νά βρεθή τρόπος, ώστε οί 
άριστοι νά είχαν κάμποσο καιρό παν
δοχεία ή καπηλεία, δέ θά έπρεπε, ά
ραγε, νά τούς τιμούμε σάν τούς γο
νείς μας, δταν συλλογιστούμε τις ύ- 
πηρεσίες πού προσφέρουν στούς τα- 
ςιδιώτες; Τό κακό είναι δτι οί ξενο
δόχοι θεωρούν τούς πελάτες τους σάν

αιχμαλώτους καί ζητούν μέ τόν αι
σχρότερο τρόπο νά τούς πάρουν δσο 
τό δυνατόν μεγαλύτερα λύτρα. "Οταν 
λοιπόν τό έμπόριο καί ή βιομηχανία 
λειτουργούν δπως πρέπει, μπορούν 
νά χρησιμεύσουν γιά τήν άνάπτυξη 
τής άνθρώπινης άρετής. 'Ο Πλάτων 
τόσο τό έμπόριο, δσο καί τή βιομη
χανία τά άντικρύζει σάν υψηλής ση
μασίας κοινωνικές άξιες, δταν είναι 
απαλλαγμένα άπό τή βαναυσία, τή 
βάναυση χρηματολογία, δταν άντι- 
κρύζωνται ιός μέσον καί δχι ώς σκο
πός.

Κανένας βέβαια στήν έποχή μας 
δέν μπορεί νά μένη ευχαριστημένος, 
δταν παρατηρή. πώς στις βιομηχα
νικές κοινωνίες μας ή χ ρ η μ α τ ο -  
λ ο γ ί α πολλές δυστυχώς φορές;— 
γιά νά μήν πούμε συνήθως— τοποθε
τείται σέ υψηλότερη θέση άπό τό θεό. 
Ούτε έπίσης θά μείνη κανένας ικα
νοποιημένος μέ τήν εικόνα πού μάς 
δίνει ένας σύγχρονός μας, δ "Αγγλος 
βιαμήχανος καί κοινωνικός παιδαγω
γός Miles στό βιβλίο του: «Ή δύναμη 
τής συγεκντρώσεως». Είναι μιά σύγ
χρονη εικόνα., δμοια μ’ έκείνην πού 
μάς παρουσιάζει ό ΙΙλάτων.

Έ  στενή γνωριμία μου, λέγει ό 
Miles, μέ τήν έμποροοικονομική ζωή, 
μ’ έκανε νά άποκτήσω τήν πεποίθη
ση, πώς σέ καμιά σφαίρα καί σέ κα
νένα άλλο πεδίο τής ζωής, δέν μπο
ρεί νά γεννηθή ένας άπό τούς πιό βά
ναυσους, άπάνθρωπους, έγωιστικούς, 
ίδιοτελείς καί καταστροφικούς τύπους 
χαρακτήρων, δσο μέσα στήν εμπορι
κό - οϊκονομικο - βιομηχανική ζωή. 
Πουθενά δέν μπορεί νά μάς παρουσια- 
σθή τόσο βάναυση, τόσο σκληρή καί 
άνελέητη, τόσο έγωιστική καί ψυχο- 
φθόρα έκφραση προσώπων, δσο μέσα 
στό οικονομικό πεδίο. Κι δμως δταν 
ή σπουδαία αυτή κοινωνική λειτουρ
γία συνοδεύεται καί κατευθύνεται άπό 
ήθικές κοινωνικές αρχές, γίνεται ευ
λογία τού κόσμου. ’Αλλιώς, συνεχί
ζει δ σοφός βισμήχανος καί κοινωνι
κός παιδαγωγός, γιά μένα τό έπαγ- 
γελματικό αύτό πρόσωπο παρουσιά
ζει τήν πιό άπάνθρωπη καί θλιβερή 
ματιά στόν κόσμο, τό πιό κακό καί 
άσχημο πρόσωπο κι άπ’ έκείνο τού 
πιό άγριου άνθρώπου τής γής.

Τά πράγματα δέ διαφέρουν καί 
σήμερα. Ή  β α ν α υ σ ί α  μένει 
ή ίδια, χωρίς νά έχη κανένας τίποτε 
έναντίον τής βιομηχανίας καί τού έμ- 
πορίου, δπως δέν είχε δ Πλάτων, πα
ρά έναντίον Ικείνων, πού μέ τήν ά- 
πληστία τους, πού ό Πλάτων τή θεω

ρούσε σάν τόν πιό μεγάλο έχθρό τής 
πολιτικής κοινωνίας του, φτάνουν στό 
σημείο καί στή μορφή πού άναφέρα- 
με, στήν έλλειψη κάθε ίχνους άρε
τής.

Δέν ξέρω πάλι πόση άρετή θά βρί
σκαμε πάλι σήμερα, άν έξετάζ,αμε δ- 
χι μόνο τά έμπορικά καί βιομηχανικά 
έπαγγέλματα, άλλά καί τά άλλα, πού 
συνήθως τά άποκαλοΰμε πνευματικά. 
Δυστυχώς θά συναντούσαμε περισσό
τερους «βαναύσους» καί «χρηματολό- 
γους» μέ τό Πλατωνικό νόημα καί πο
λύ λίγους «κυρίους» μέ έστω καί λί
γη άρετή. Ή  χρηματολογία δέν έμει
νε στήν έποχή μας στό οικονομικό πε
δίο καί στή βιομηχανική σφαίρα, πα
ρά άπλώθηκε καί στά άλλα τής ζωής 
μας πεδία. Ό  Μπαρούχ Σπινόζα έ- 
ζησε κατασκευάζοντας ματογυάλια, 
γιατί δέν ήθελε τή θεά φιλοσοφία νά 
τήν κάνη «γαλακτοφόρο άγελάδα», 
έστω καί δεχόμενος θέση Καθηγητού 
τής Φιλοσοφίας στό Πανεπιστήμιο. 
Ή  χειρωνακτική έργασία τού Σπινό- 
ζα είναι χωρίς άμφιβολία ή εύγενέ- 
στερη έργασία πού μπορεί κανένας 
νά φαντασθή.

’Ακριβώς μ’ αύτό τό νόημα άντι- 
κρύζει ό Πλάτων τό έμπόριο, τή βιο
μηχανία. τήν τεχνική κλπ. πέρα δη
λαδή άπό τή χρηματολογία κι ακό
μη πιό πολύ πέρα άπό τή βαναυσία. 
Μιά άλήθεια μέ πυρήνα έξαιρετικά 
έπίκαιρο, διδακτικό γιά τις κοινωνίες 
μας, γιατί μάς θυμίζει, δτι σ’ έναν 
πολιτισμό, πού τό άντικείμενό του δέν 
είνο« ό πλούτος ή ή δύναμη, παρά 
ένα ανθρώπινο ιδανικό, μέσα στό ό
ποιο ό άνθρωπος περισσότερο άπό κά
θε άλλο θέλει νά είναι καί νά μένη 
άνθρωπος, τό έμπόριο. κι άν είναι γιά 
μιά στιγμή αναγκαίο—καί ε ί ν α ι  
β έ β α ι α  ο π ω σ δ ή π ο τ ε  — 
πάντως δ έ ν  ε ί ν α ι  σ κ ο π ό ς  
τ ή ς  ζ ω ή ς .  Κι άν δ άνθρωπος 
έπρεπε πάντα, δλες τις έποχές κι δ- 
λους τούς αιώνες, νά είχε μπροστά 
•στά μάτια του αύτό τό νόημα τής ζω
ής, αύτό, πού ό Πλάτων άπσκαλεϊ «ά
ρετή τού άνθρώπου», στις ήμέρες μας, 
μέσα στις βιομηχανικές κοινωνίες, μέ 
τό πλατιά έξαπλωμένο έμπορικό καί 
βιομηχανικό πνεύμα πού κυριαρχεί 
καί βάζει στήν όργάνωση τής ζωής 
μας τή σφραγίδα του. θά πρέπη πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλη φορά νά μάς 
βάνη σέ συλλογή καί σκέψη, τό πώς 
θά άναπτύξουμε τήν άνθρωπιά. πώς 
δέ θά πνιγή άπό τό σύγχρονο τεχνι
κό καί βιομηχανικό πνεύμα «ή άρετή 
τού άνθρώπου».
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Ό  Πλάτων σέ τρίτη γραμμή τοπο
θετεί τήν έγνοια τοΰ άνθρώπου γιά 
τα χρήματα καί τήν άντίκρυζε σά 
μιά λογική καί άξιοπρεπή φροντίδα 
γ ι' αύτά. Σάν άρχή καί κορωνίδα των 
αξιών τοποθετούσε τήν «αρετή τοΰ 
άνθρώπου», δηλαδή τήν ψυχική καί 
πνευματική καλλιέργεια του καί κα
τόπιν τήν έπιμέλεια τοΰ σώματος, δη
λαδή τήν ύγεία καί τήν ομορφιά. Σή
μερα τό προβάδισμα δλων τών άξιων 
μέσα στίς βιομηχανικές κοινωνίες 
μας τδ έχουν πάρει οί οικονομικές ά
ξιες. Αυτές μάς δδηγοΰν στήν πλεονε
ξία, στήν άπληστία καί στήν Πλατω
νική «βαναυσία», ώστε νά έμπορικο- 
ποιοΰμε τα πάντα καί νά δικαιολο
γούμε έπίσης τά πάντα, άρκεΐ ποϋ 
αυτά καταλήγουν στό κέρδος, άκόμη 
καί τήν προδοσία τοΰ 'Ιούδα, άφοΰ 
αύτή τοΰ άπέφερε τα τριάντα άργύ- 
ρια. τά δποΐα δμως, δπως θά έλεγε 
ό σημερινός άνθρωπος τοΰ βιομηχανι
κού πνεύματος, τοΰ ήταν άπαραίτητα 
ή άρκεΐ πού ή πράξη του αύτή τοΰ 
άπέφερε κέρδος.

Τείνομε σήμερα νά δικαιολογούμε 
τήν ίδιοτέλειά μας σέ σημείο άκρως 
έπιζήμιο. Ό  Πλάτων ώστόσο τήν I- 
δ ί ω σ η ,  δηλαδή τήν ιδιοτέλεια,, 
τήν άτομιστική αύτή άντίληψη, τήν

Τ Ο Ν  Κ Α Ι Ρ Ο  
ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

(Συνέχεια έκ τής σελ. 1053)

θήκες. ’Αλλά μιά τέτοια εικόνα δέν 
πρέπει νά φύγη άπό τό σπίτι σου. Δέ 
θά τό συγχωρούσα ποτέ στδν έαυτό 
μου άν στή στερούσα. Νά τήν άφήσης 
στά παιδιά σου, κληρονομιά. Είναι 
δ υ σ ε ύ ρ ε τ  η— ξαναείπε κείνη τή 
λέξι. Δυσεύρετη καί θαυματουργή. 
Καί μόνο πού τήν άντίκρυσα έγινα 
καλά.

"Απλωσε μέ τρόπο τό χέρι του στό 
σακάκι πού κρεμότανε δίπλα κι έβγα
λε μερικά χαρτονομίσματα.

— Κάνε μου τή χάρι νά τά δεχτής, 
είπε ευγενικά. Καί θέλω νά ’ρχεσαι 
συχνά άπό δώ. "Ετσι θά θαρρώ πώς 
ξαναζώ τίς όμορφες ήμέρες τών πε
ρασμένων.

Τ ’ άρπαξε τό χέρι τρέμοντας άπό 
τή συγκίνησι καί πήγε νά τό φιλή- 
ση. Μά έκεΐνος τήν έμπόδισε καί κά- 
λεσε τήν οικονόμο.

— "Ακούσε, τήν πρόσταξε σιγανά, 
δίπλωσε σέ μιά πετσέτα ένα ψωμί, 
βάλε σέ μιά σακκούλα πέντ’ έξη αύ-

καταδικάζει άνελέητα, γιατί αύτή 
παρασύρει στήν ίδιοπραγία, στήν ά
πληστία καί πλεονεξία καί στήν ήδο- 
νή. ιδιότητες πού δδηγοΰν τόσο τό ά
τομο, δσο καί τήν κοινωνία στό κακό. 
Καταστάσεις πού διασπούν τήν ένό- 
τητα τής πολιτείας. "Ενα δίδαγμα έ- 
ξαιρετικά σύγχρονο, δσο καί ζέον, 
διότι δ σύγχρονος άνθρωπος παρά τίς 
έπιτυχίες του στό οικονομικό πεδίο, 
λησμόνησε νά λάβη ύπόψη του τόν ί
διο τόν άνθρωπο, μέσα στόν όποιο βρί
σκεται τό νόημα τής ζωής κι όχι 
στήν άνευ προηγουμένου πρόοδο τής 
τεχνικής.

Ό  Πλάτων έβλεπε καλά τή δυσκο
λία ν’ άπσκτήση μιά πολιτεία καλούς 
πολίτες, δταν μιά κοινωνία έχη σάν 
καθοριστικό στοιχείο τό κέρδος, τό 
κυνήγημα τής χρηματολογίας, τό 
χρηματίζεσθαι. Τήν κοινωνία αύτή δ 
Πλάτων τή θεωρεί άρρωστη καί τά 
μέλη, της «συνειδησιακά άκρωτηρια- 
σμένα», δπου άπουσιάζει ή συνείδηση 
τής κοινωνικής ευθύνης καί έπιπολά- 
ζει ή άνικανότητα νά ένταχθοΰν σέ 
μιά σωστή δημοκρατική πολιτεία, σέ 
μιά κοινωνία, πού οί άνάγκες τοΰ 
άνθρώπου νά καθορίζωνται άπό τήν 
υπαρξιακή υπόστασή του κι δχι νά έ- 
πιβάλλωνται αύτές άπό τά οίκονομι-

γά ένα καλό κομμάτι κεφαλοτύρι, γέ
μισε καί ένα γαλόνι μέ λάδι καί φέρε 
μοΰ τα έδώ, σύντομα.

"Οταν ήρθαν τά πράγματα δ κυρ - 
Λεωνίδας είπε καλοσυνάτα:

—  Στό χωριό μου τέτοιες μέρες 
χαρίζουν βασιλόπιττες καί γλυκά. 
Μά τώρα, τί νά γίνη; Είναι πόλεμος, 
κατοχή. . .

Καί πρίν έκείνη προλάβη ν’ άνοι
ξη τό στόμα της πρόσθεσε:

— "Ισως δυσκολεύεσαι νά τά κρα
τάς δλα. θέλεις νά σέ βοηθήση ή 
’Αγγελική;

Άρνήθηκε φυσικά νά βάλη σέ κό
πο τή γριούλα. "Εχωσε τό εικόνισμα 
στή μασχάλη, πέρασε τήν πετσέτα μέ 
τό ψωμί στό χέρι πού κρατούσε τό 
δέμα, πήρε μέ τ’ άλλο τό γαλόνι κι 
έφυγε, άφοΰ τόν άποχαιρέτησε μέ χ ί
λια «ευχαριστώ» καί μ’ άπειρες εύ-
χέ?·

Φτάνοντας στό σπίτι είδε φώς καί 
παραξενεύτηκε. Ή  κόρη της έτρεξε 
νά τήν ύποδεχθή χαρούμενα.

— Μητέρα φώναξε. Χαιρετίσματα 
άπ’ τό Βάγγο. Είναι πηγαιμένος άπό 
τήν Κυριακή. Πήρε μήνυμα δ στρα

κά συστήματα, σέ μορφές καί συστή
ματα φαύλου μάλιστα κύκλου, δπου 
κλείνουν μέσα τους τό άνικανοποίητο 
καί τό άκόρεστο, τή φενάκη τάχατες 
τής εύτυχίας, τό άγχος, τήν άγωνία, 
τό φόβο, χαρακτηριστικά τοΰ συγχρό
νου άνθρώπου τοΰ βιομηχανικού πολι
τισμού.

Ό  Πλάτων ζητούσε-—αύτό πού θά 
έπρεπε νά άναζητοΰμε καί σήμερα— 
νά δημουργήση μιά ψ υ χ ι κ ά  
γ ε ρ ή  κ ο ι ν ω ν ί α  ή δποία 
νά άνταποκρίνεται στίς άνάγκες τοΰ 
άνθρώπου, άνάγκες οί δποΐες προκύ
πτουν άπό τούς δρους καί τίς συνθή
κες τής ύπάρξεώς του. Μιά κοινωνία, 
μέσα στήν δποία νά άναστρέφεται δ 
άνθρωπος μέ άγάπη πρός τούς συναν
θρώπους του, μέσα στήν δποία νά ρι- 
ζώνη στό χώμα τής άδελφοποιήσεως 
καί τής άλληλεγγύης. Μιά κοινωνία, 
ή δποία νά χαρίζη στόν άνθρωπο τή 
δυνατότητα νά αίρεται έπάνω άπό τή 
φυσική του κατάσταση μέ δημιουργι
κό ανάστημα κι δχι μέ τήν καταστρο
φή. Μιά κοινωνία, μέσα στήν δποία 
δ καθένας νά αισθάνεται τήν άτομικό- 
τητά του σά βίωση τοΰ είναι του, σάν 
υποκείμενο τών δυνάμεών του κι δχι 
σά προσαρμογή πρός τήν άγέλη καί 
τή μάζα.

τηγός. Καί ξέρεις; Μοΰ ’δώσε καί 
δυό λίρες. Κάθε μήνα, λέει, θά παίρ
νουμε. Τή μιά τή χάλασα στό μπα
κάλη. ’Αγόρασα κάμποσα ψώνια γιά 
τό σπίτι.

Άλάφρωσε άπό τά χαρίσματα τοΰ 
κυρ - Λεωνίδα, πού μέ μεγάλον κόπο 
κουβαλοΰσε, καί σταυροκοπήθηκε.

— Δόξα Σοι, δ θεός, έκανε μ’ άνα- 
φυλλητό.

"Επειτα έσφιξε στήν άγκαλιά της 
τή Σταυρούλα καί τή φίλησε πολλές 
φορές. Έκείνη ξαφνιασμένη άπδ τά 
τόσα πράγματα, πού ’βλεπε έκεϊ μπρο
στά της σά μπουναμάδες Χριστουγεν
νιάτικους, βιάστηκε νά ξεφύγη άπό 
τά χέρια της καί νά τή ρωτήση:

— Δικά μας είναι δλα τοΰτα μα- 
νούλα; Ποιός σοΰ τά ’δώσε;

— Ή  Παναγιά, παιδί μου!
Κι ένώ ή κοπέλλα σαστισμένη προ

σπαθούσε νά μάθη τί έτρεξε, πήρε ευ
λαβικά τό εικόνισμα, τό ’βάλε στή 
θέσι του χωρίς νά βγάλη μιλιά, έβα
λε λάδι στό καντήλι κι άμα τ’ άνα
ψε, γονάτισε ψιθυρίζοντας;

-—Προσκύνησε, κόρη μου. Τούτη 
ή Εικόνα είναι 'θαυματουργή!
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΑΙ Η ΠΑΡΕΚΚΛΙ
ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΕΝΣΤΙΚΤΟΥ

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ
(Ά γ γ λ . HOMOSEXUALITY - Γαλ. HOMOSEXUALITY)

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Κατά τήν γενετήσιον διοστροφήν τής 
ομοφυλοφιλίας εύριοκόμεθα πρό κατα- 
στάσεως ατόμων, άτινα έμφανίΖουν έλ- 
Ειν δι' άτομα τοΰ ίδιου φύλου, ό άνήρ 
δηλαδή έλκύεται έρωτικώς άπό άνδρα 
καί ή γυνή άπό γυναίκα.

Ομοφυλόφιλος είναι εκείνος, όστις 
καθ' έξιν καί δι' έλευθέρας εκλογής, 
αποκτά σεξουαλικήν ίκανοποίησιν άπό 
πρόσωπα του ίδιου φύλου. Ό  ορισμός 
ούτος όπακλείει τήν τυχαίαν κατά τό 
μάλλον καί ήττον πειραματικήν δραστη
ριότητα μεταξύ προσώπων τοΰ ίδιου φύ
λου, ήτις, ώς υποστηρίζεται, είναι σχε- 
τικώς ούχί άουνήθης κατά τήν προεφη- 
βείαν καί έφηβείαν, εύκαιριακώς δέ δύ- 
ναται νά παρατηρηθή καί εις τήν ένήλι- 
κον Ζωήν. Αποκλείει ωσαύτως «όμοφυ- 
λόφιλον» (ή ίσόφιλον) δραστηριότητα 
εις καταστάσεις, καθ' άς ή προσέγγι- 
σις τοΰ όντιθέτου φύλου δέν είναι προ
σιτή, ή έφικτή. Δυνατόν δηλαδή νά ύπο- 
πέσουν εις τήν διόπραΕιν τής άσελγείας 
έπί προσώπου τού ίδιου φύλου καί άν
θρωποι ισόρροποι κατά τά άλλα, άλλ' εύ- 
ρεθέντες Οπό διαφόρους περιστάσεις έν 
πλήρει καί μακροχρονίω άποκλεισμω άπό 
παντός συγχρωτισμού μετά γυναικός 
(έγκόθειρκτοι, ναυτιλλόμενοι, οίκότρο- 
φοι έκπαιδευτηρίων κλπ.) καί μή έχοντες 
τήν όπαιτουμένην αύτοκυριαρχίαν καί 
σωφροσύνην όπως κρστήσωσι τήν όρμήν 
αύτών, όπως έΕ άλλου καί άνθρωποι έΕ 
ιδιοσυγκρασίας λόγνοι, Ζητοϋντες νά 
διευκολύνωσι διά τής φιλομοφυλίας τάς 
ήδονικάς αύτών απολαύσεις.

Ό  πόσχων έΕ όμοφυλοφιλίας άνήρ 
καλείται άλλως π α ι δ ε ρ α σ τ ή ς ,  
παθητικός ή ενεργητικός, άναλόγως τού 
ποιον ρόλον υποδύεται γυναικός ή άν- 
δρός, κ ί ν α ι δ ο ς ,  ήτοι ό παρά 
φύσιν καί μέ παθητικόν ρόλον μετ' άλ
λων άνδρών συνερχόμενος, ά ρ ο ε- 
ν ο κ ο ί τ η ς  (ό μετ' άρρένων παί- 
δων κοιμώμενος), ο ύ ρ α ν ι σ τ ή ς  
(ό έΕ ουρανισμού πάσχων, ήτοι ψυχι
κής άνωμαλίας, δυναμένης νά παραμεί- 
νη καθαρώς διανοητικής, ότε τό άτομον 
προσαρμόζεται εις τήν συμπεριφοράν, 
τάς έκδηλώσεις ή καί τήν ένδυμασίαν 
τού όντιθέτου φύλου, ώς έκτενώς άνε- 
πτύχθη άνωτέρω εις τό κεφάλαισν «Με- 
τομφιεσμός», ότε δέ ένδίδει εις όρο

ν _________________ _______________

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  ΣΤΑΘΑΡΑ  
Άστυν. Δ/ντοΰ Β'

φυλόφιλσν τόοιν, σ ο δ ο μ ι  σ τ ή ς ,  
ήτοι ό πόσχων έκ σοδιμιομού ή σοδο
μίας (άπό τών κατοίκων τών Σοδόμων 
τής Γραφής, οϊτινες ήρέσκοντο άκολα- 
σταίνοντες παρά φύσιν άνήρ μετ' άν- 
δρός ή μετά γυναικός παρά φύσιν). 
Π α ι δ ό φ ι λ ο ς  τέλος, (ό έκ παι- 
δοφιλίας (Pedophilia) πόσχων, ήτοι ό 
άνήρ όστις παρουσιάΖει κατάατασιν καθ' 
ήν έκλέγεται ώς άντικείμενον τής σε
ξουαλικής του ίκανοποιήσεως ό παϊς ή 
ό έφηβος).

Ή διαστροφή τής όμοφυλοφιλίας ύ- 
φίσταται ένίοτε έκ καταβολής, συχνότε- 
ρον όμως οφείλεται εις κακάς συνήθειας 
κατά τήν παιδικήν καί έφηβικήν ήλικίσν 
καί έξεις, άπακτωμένας έΕ εμπειρίας.

Κατά τόν παρ' ήμϊν καθηγητήν τής 
Ψυχιατρικής καί Νευρολογίας Κωνσταν
τ ιν ώ ν  ή δημιουργία τής όμοφυλοφιλίας 
επέρχεται κατά διττόν τρόπον, ήτοι σω- 
ματικώς (βιολογικώς) καί ψυχικώς. Εις 
τό βιβλίον του «Μαθήματα ψυχιατρικής, 
σελίς 120» μας παρέχει έμπεριστστω- 
μένην άνάλυσιν τού φαινομένου τούτου. 
Κοί ώς πρός μέν τά τής βιολογικώς δη- 
μιουργουμένης όμοφυλοφιλίας δέχεται 
τά έΕής: Ό  άνθρωπος βιολογικώς διέ- 
πεται ύπό τού νόμου τής διπλής φυλε- 
τικότητος. Κατά τόν ώς εϊρηται νόμον, 
τό άτομον φέρει έν αύτώ βιολογικά γε
νετήσια στοιχεία ού μόνον τοΰ φύλου εις 
δ έμφανώς άνήκει, άλλά καί τοΰ έτέ- 
ρου φύλου καί δή εις άναλογίαν 3/4 
πρός 1/4. Τά άρρεν έχει 3/4 άρρενα φυ
λετικά στοιχεία καί 1/4 θήλεα όντιστρό- 
φως δέ τό θήλυ. Ή  διπλή φυλετικότης 
είναι ό ρυθμιστής τής γενετησίου Ζωής 
τού άνθρώπου. Βάσει τούτης, ό άνήρ 
αισθάνεται γενετηοίως κυρίως μέν ώς 
άνήρ, άλλ' έν ταύτφ καί ώς γυνή. Ή 
γυνή δ' ού μόνον ώς γυνή, άλλά καί ώς 
άνήρ. Έκ τής ποσοτικής άναλογίας τών 
ανδρικών καί γυναικείων γενετησίων 
στοιχείων έΕαρτάται όποιαν δισμόρφω- 
σιν θά προσλόβη τελικώς τό γενετήσιον 
ένστικτον. "Οτον ή άνσλογία άντιστοιχη 
πρός τόν κανόνα τών 3/4 πρός τό 1/4, 
ύπερτερεϊ άπολύτως ό εις τρόπος τού 
γενετηοίως αίσθάνεσθαι καί προσδίδεται 
εις τό άτομον ό άντίστοιχος (φυσιολογι
κός) γενετήσιος χαρακτήρ. Άλλά δέν 
συμβαίνει νά ύπάρχη εις άπαντα τά ά
τομα ή άνσλογία τών 3/4 πρός 1/4. S - 
ναι δυνατόν νά ύφίστατοι άναλογία 2/4

ή εις άρρεν άτομον νά ύπερτερούν τά 
θήλεα στοιχεία ή εις θήλυ τά άρρενα. 
Ύπό τοιαύτας προϋποθέσεις, δοθέντος, 
ώς έλέχθη, ότι ή γενετήσιος Ζωή ρυ
θμίζεται συμφώνως πρός τήν μεϊΕιν τών 
φυλετικών στοιχείων, άνεξαρτήτως τού 
φύλου εις δ τό άτομον έμφανώς άνή- 
κει, όταν ή άναλογία συνθέσεως είναι 
ήμισυ έΕ άμφοτέρων, τό άτομον αισθά
νεται διττώς, έχει δηλαδή διπλήν γενε
τήσιον κατεθύνσιν πρός τε τό αύτό καί 
τό έτερον φύλσν, όταν δέ ή άναλογία εί
ναι ανεστραμμένη ό άνήρ αισθάνεται ώς 
γυνή καί ή γυνή ώς άνήρ. Εν τή τελευ
ταία ταύτη περιπτώσει έχομεν τήν δια
στροφήν Τής όμοφυλοφιλίας, ήτις έν 
προκειμένω είναι ένδογενής καί οφείλε
ται εις τήν βιολογικήν καταβολήν.

Κατά τόν ίδιον καθηγητήν ψυχίατρον, 
πλήν τής βιολογικώς ώς άνω καθοριΖο- 
μένης όμοφυλοφιλίας, έχομεν καί τήν 
ψυχικώς δημιουργουμένην. Κατ' αύτήν, 
έξωτερικά αίτια συντελούν κατά καθα
ρώς ψυχικόν τρόπον εις τήν παρέκκλι- 
οιν τού σεξουαλικού ένστικτου άπό τής 
ομαλής διαμορφώσεως. Πρός κατανόη- 
οιν τής γενέσεως τής τσιαύτης έκτρο- 
πής τού γενετησίου ένστικτου, δέον νά 
ληφθώσιν ύπ’ όψιν τά ακόλουθα: Επει
δή κατά τήν έφηβικήν έποχήν τό γενε
τήσιον ένστικτον δέν έχει είοέτι διαμορ- 
φωθή πλήρως ή ένέργεια αύτού άκτινο- 
βολεϊταί ώς όκαθόριστος ψυχικός έρω- 
τισμός εις τά πρόσωπα τού περιβάλλον
τος άδιακρίτως γένους. Ώς έκ τούτου, 
κατά τήν έποχήν ταύτην εύχερώς άνα- 
πτύσσεται σύνδεσμος έρωτικής χροιάς 
τόσον μεταξύ άτόμων τού αύτού φύλου, 
όσον καί έτεραφύλων άτόμων. Ολίγον 
κατ' όλίγον τό όμαλώς έΕελισοόμενον 
γενετήσιον ένστικτον άποτείνεται άπο- 
κλειστικώς πρός πρόςχυπα τού έτέρου 
φύλου, παρά τών όποιων καί μόνον έπι- 
Ζητεί ίκανοποίησιν. Ένίοτε όμως διατη
ρείται ή άρχική άδιοφόρως γένους άκτι- 
νοβολία τού γενετησίου ένστικτου καί 
είδικώτερον ή έρωτική προσκόλλησις εις 
άτομα τού αύτού γένους. "Ινα έπέλθη 
τοιαύτη παρέκκλισις, συντελούν έΕωτε- 
ρικά γεγονότα γενετησίου περιεχομένου. 
Γεγονότα τοιαύτης σημασίας είναι π.χ. 
ή άποπλάνησις καί ό έθισμός εις γενε
τήσιον ίκανοποίησιν παρ' άτόμου τού 
αύτού φύλου, ό έπί μακρόν γενετήσιος 
συγχρωτιαμός μετ' άτόμου τού αύτού
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φύλου (λόγω μοκράς διαβιώσεως έν σί- 
κοτροφείοις, φιιλακαϊς, πλοίοις, στρατό
πεδό ις κλπ.). Επειδή ύπό τοιαύτας 
προϋποθέσεις ή πρώτη γενετήσιος ίκανο- 
ποίησις έπετελέσθη δΓ άτόμου τοΰ αύ- 
τοϋ φύλου καί έπονελήφθη ενδεχομένως 
πλειστόκις, τό άταμον έθίσθη εις αυτόν 
τόν τρόπον ίκανοποιήσεως καί προσεκολ- 
λήθη εις αύτόν. Τοιουτοτρόπως δημιουρ- 
γείται κατ' άμιγή ψυχικόν τρόπον ή πσρ- 
έκκλισις ύπό τού ομαλού τρόπου γενε
τησίου λειτουργίας ή διαστροφή τής όμο- 
φυλοφιλίας.

Πολλοί συγγραφείς παραδέχονται μό
νον τήν κατά ψυχολογικόν τρόπον γένε- 
αιν τής ομοφυλοφιλίας, άποκλείσντες 
παντελώς τήν τής βιολογικής καταβο
λής έτέραν. Η όρθοτέρα όμως όποψις 
φαίνεται νά είναι έκείνη, ήτις δέχεται 
ότι ή βιολογική κατοβολή καί αί έΕωτερι- 
καί επιδράσεις άπό κοινού διαμορφώ
νουν καί καθορίΕουν τήν κατεύθυνσιν 
τού γενετησίου ένστικτου.

Δυνσμικώς πάντως ή άντίληψις τής 
«λανθανούσης όμοφυλοφιλίας» άναφέ- 
ρεται εις ισχυρός παρορμήσεις πρός ο
μοφυλόφιλον δραστηριότητα αίτινες πε- 
νιχρώς έλέγχονται υπό τού υπερεγώ καί 
οίτινες δημιουργούν συγκρούσεις, αίτι
νες δυνατόν κατά τό μάλλον καί ήττον 
νά προκολέοουν παθολογικούς μηχανι
σμούς άμύνης. Κατ' ούδεμίαν έννοιαν 
θά έπρεπε «ή λανθάνουσα ομοφυλοφι
λία·· νά καταταγή εις τήν κατηγορίαν των 
σεΕουαλικών διαστροφών. Επί πλέον εις 
τήν δυναμικήν ιδέαν τής λανθανούοης ό
μοφυλοφιλίας ,θά έπρεπε νά προστεθή 
ότι σχεδόν εις πόντος ύφίστάται ή δυνα- 
τότης διά μίαν ένδοτικήν ομοφυλοφιλίαν. 
Η λανθάνουσα ομοφυλοφιλία δέν είναι 

άναγκαίος παράγων φόβων, έκφραΖομέ- 
νων ύπό τινων άσθενών, οίτινες ούχί έκ 
συνήθειας, καί δι' έλευθέρας έκλογής, 
άναμιγνύονται εις όμοφυλοφιλικήν δρα
στηριότητα, ώστε δυνατόν νά είναι ή νά 
καταατώσι όμοφυλόφιλοι. Τοιοΰτοι φό
βοι συχνόκις άντιπροοωπεύσυοι μετά- 
θεσιν εύθυνών προερχομένων έΕ άλλων 
πηγών έσωτερικών συγκρούσεων.

Οί ομοφυλόφιλοι συνήθως υποδύονται 
είτε ουνεπή ένεργητικόν (άρρενος) ρό
λον, είτε ουνεπή παθητικόν (θήλεος) ρό
λον. Δυνατόν νά έχουν ένα πρότυπον 
σχετικώς σχέσεων διάρκειας ή δυνατόν 
νά τυγχάνωσιν άνήθικοι. Δύνανται ή δέν 
δύνσνται έπίσης νά σχετίΖωνται μετ' άλ
λων όμοφυλοφίλων ώς άπστελούντες 
τμήμα τοΰ «άκολάστου κόσμου».

Υπάρχουν πολλαπλοί αίτιολογικοί πα
ράγοντες τής όμοφυλοφιλίας. 'Οργανι
κοί ενδοκρινείς άνωμαλίαι, ώς τοιαύται 
σπανίως άσκοϋν έπίδρασιν. Συχνόκις ή 
ώς άρρην έμφονιΖομένη ομοφυλόφιλος 
γυνή ή ό ώς θήλυς παρουοιαΖόμενος 
άνήρ δημιουργεί αυτήν τήν έιντύπωσιν 
έΕ οίτίας τού τρόπου όμφιέσεως, τών ε
πιτηδευμένων περιποιήσεων, τών μανιε
ρισμών (ιδίων χαρακτηριστικών) κλπ. 
Έν τούτοις ή πορουσιαΖομένη άνευ θη- 
λυκότητος γυνή ή ό θηλυπρεπής άνήρ, 
δυνατόν νά δεχθούν όμοφυλοφίλους έ- 
παφάς εύχερέστερον έΕ οίτίας τής ποιάς 
τίνος σχετικής άνικανότητος νά προσελ- 
κύσουν τό άντίθετον φΰλον.

\ _________________________________

Γεγονότα διορκούντος τού φαλλικού 
σταδίου τής όναπτύΕεως εις τινας περι
πτώσεις συμβάλλουν εις τήν ομοφυλο
φιλίαν. Ανικανοποίητος λύοις τού οιδι
πόδειου συμπλέγματος δυνατόν νά ό§η- 
γήαη εις φόβους προσώπων τού άντιθέ- 
του φύλου ή εις τινας περιπτώσεις εις 
φόβους άνταγωνισμού πρός πρόσωπα 
τού άντιθέτου φύλου.

Ενίοτε ό ομοφυλόφιλος παρουσιάΖει 
ιδίαν περίπτωσιν άνσπτύΕεως καί άνα- 
τροφής έν τή οίκσγενείςι του, ήτις οι
κογένεια επιθυμεί διακαώς τήν γέννη- 
σι ένός τέκνου τού άντιθέτου φύλου καί 
ήτις φαίνεται τελικώς απρόθυμος νά δε- 
χθη τό πραγματικόν φΰλον τού άαθε- 
νούς. Παράδειγμα: Γονεϊς έχουν δύο 
μεγαλυτέρας θυγατέρας καί φλέγονται 
ύπό τής έπιθυμίας διά τήν γέννηαιν ένός 
υιού. Όταν γεννάται μία τρίτη θυγάτηρ, 
τής δίδουν ανδρικόν όνομα, τήν ενδύ
ουν κατά τρόπον άνδρικόν καί μέχρις 
ού έΕελιχθώσι δευτερευόντως τά χαρα
κτηριστικά τού σέΕ εις τήν έφηβείαν, τήν 
ένθαρρύνουν νά λόβη μέρος εις άγωνί- 
σματα άρρένων καί νά συμμετάσχη εις 
άλλας άνδρικάς δραστηριότητας, άνα- 
πτύσσουσα άνδραπρεπή συμπεριφοράν.

Υπέρμετροι περιορισμοί όπηγορευμέ- 
νου σκοπού καί μερικώς έΕιδανικευμένη 
ετερόφυλος κατά τήν ήβην συμπεριφο
ρά ένδεχαμένως νά συντελέσουν εις 
τήν δημιουργίαν όμοφυλοφιλίας. Περι
πτώσεις τοιαύτας δύναταί τις νά συναν- 
τήση εις θρησκευτικός ομάδας, οίτινες 
άπογορεύουσι τάς μεταΕύ έτεροφύλων 
νέων συναντήσεις (ραντεβού) παρακο
λούθησή κινηματογραφικών ταινιών, μι
κτά λουτρά κλπ. Τούτο δέν σημαίνει βε
βαίως, ότι αί ομάδες αύται συγχωρούν 
τήν ομοφυλοφιλίαν, ή άδιαφορία των ό
μως έγκειται μάλλον εις τήν έπιθυμίαν 
νά άποδείΕουν διά τής άπαγορεύσεως 
τής έτεροφυλίσς ότι ή ομοφυλοφιλία 
θεωρείται άλιγώτερον άπηγορευμένη.

Υπάρχουν έιτεραι καταστάσεις κατά 
τάς όποιας γονείς διά τής συμπεριφο
ράς των κάμνουν τούς νεωτέρους νά 
αίσθάνωνται φόβον ή ένοχήν περί τάς 
έτεροφύλους παρορμήσεις ώστε οΰτοι 
νά άνσΖητούν μίαν διαφορετικήν διέΕο- 
δον τής σεΕουαλικής κατευθύνσεως.

Μία πρώιμος άποπλάνηοις ύπό τίνος 
πρεσβυτέρου ομοφυλοφίλου ίσως άποτε- 
λέαη έν πρότυπον δΓ έπανάληψιν όμο- 
φυλοφιλικής ουμπεριφοράα.

Πολλοί ομοφυλόφιλοι άρνούνται τήν 
εύεργετικήν έπίδροσιν τής θεραπευτικής 
άγωγής. Υπάρχουν τινέα οίτινες άμφι- 
σβητοΰν ότι ή ομοφυλοφιλία είναι παθο
λογικόν φοινόμενον κατά τινα κοινωνι
κήν άντίληψιν, καί φρονούν ότι μία με- 
ταρρύθμισις τής κοινωνικής εθιμικής ό- 
πσγορεύσεως θά έλυε τό πρόβλημα. 
Τούτο είναι άμφίβολον. Πλεϊστοι ομοφυ
λόφιλοι, οίτινες διαγιγνώσκονται κλινι- 
κώς παρουσιάΖουν έτερα πρόσθετα προ
βλήματα πέραν τής ομοφυλοφιλίας' ύ- 
πάρχουν δυστυχείς φύσεις μέ πολλάς 
δυσχερείας προσαρμογής εις τάς δια
προσωπικός σχέσεις. 'Ως καί μέ πλεί- 
στας άλλος πορεκκλινούοας συμπεριφο
ράς συμβαίνει, ή άΕίωσις όπως ή όμό- 
φυλος δραστηριότης είναι έΕ ίσου η πλέ-

\
ον ικανοποιητική παρά ή ετερόφυλος εί
ναι μιά αύτοδικαιολόγησις.

Επειδή ό ομοφυλόφιλος είναι άσθε- 
νές πρόσωπον πέραν αύτής τούτης τής 
διαστροφής του, λόγω τών κοινωνικών 
συνεπειών καί δυσμενών έπιπτώοεων έ- 
πί τής προσωπικότητάς του, πόσα λογι
κή προσπάθεια θά έδει νά κατατείνη ό
πως πρώιμοι περιπτώσεις άγονται πρός 
θεραπείαν. Χρόνιοι περιπτώσεις όμοφυ
λοφιλίας κατά τάς όποιας ή πρόγνωσις 
είναι σχετικώς πενιχρά, θεραπεύονται 
έκλεκτικώς έφ' όσον ό άσθενής προτρέ- 
πεται καί συνεχώς παρωθείται νά μετα- 
βάλλη συμπεριφοράν. Εις τήν ψυχοθερα
πείαν τής όμοφυλοφιλίας μία έΕαντλητι- 
κή θεραπευτική έρευνα θά έδει νά συγ- 
κεντρωθή ούχί μόνον έπί τών λόγων τής 
ομοφυλοφίλου συμπεριφοράς, άλλά καί 
έπί τών λόγων διατί ή έτερόφυλος δρα
στηριότης άπορρίπτεται ή άστοχεϊ νά 
συναντήση τάς ιατρικός καί συναισθημα
τικός άνάγκας τού άσθενούς. Έπιβεβαι- 
οΰντες τήν αύτοεκτίμησιν καί τάς κα
ταλλήλους ψυχικός ιδιότητάς του άρρε
νος ή θήλεος εις τόν άσθενή ή θεραπεία 
άποβαίνει σημαντική. Θεραπείαι έπί ρυ
θμιστικών καταστάσεων βασιΖόμεναι, έ- 
χουσιν έπίσης χρησιμοποιηθή.

Ή διαστροφή τής όμοφυλοφιλίας αυ
τή κοθ' έαυτήν δέν έμπίπτει εις τήν άρ- 
πάγην τού Ποινικού Νόμου. Ο παρ' ή- 
μϊν Ποινικός ΚώδιΕ εις τό Κεφάλαιον 
«περί ήθών» (άρθρα 336 —  353) προνο- 
εϊ έν όρθρω 347 «παρά φύσιν άσέλγεια» 
μόνον περί τών περιπτώσεων έκείνων 
καθ' άς τό Θύμα είναι κάτω τών 17 έτών, 
όταν ή παρά φύσιν άσέλγεια άοκήται 
κατ' έπάγγελμα ή έκ κερδοσκοπίας καί 
όταν τελήται διά καταχρήσεως σχέσεως 
έΕαρτήοεως, στηριΖομένης εις οίονδήπο- 
τε εργασίαν. Αλλέως, βεβαίως, έχει τό 
θέμα όταν εύρισκώμεθα πρό έΕαναγκα- 
σμοΰ εις άσέλγειαν, άπαπλσνήσεως παί- 
δων, καταχρήσεως εις άσέλγειαν, κατα- 
χρήοεως άνηλίκων εις άσέλγειαν, άσελ- 
γείας καταχρήσεως έΕουσίας καί άσελ- 
γείας μεταΕύ συγγενών.

Έφ' όσον ό όμοφυλόφιλος δέν παρα- 
βιάΖει τινά τών ώς εϊρηται Ποινικών Δια- 
τάΕεων, έπισύρει μόνον τό κοινωνικόν 
όνειδος, τόν ψόγον τής κοινωνίας, ώς 
παραβιάΖων τούς παραδεδεγμένους κοι
νωνικούς καί ήθικούς κανόνας.

Καί όμως πέραν τών Κοινωνικών έ- 
πιπτώσεων, ή ομοφυλοφιλία ένδιαφέρει 
άμεσώτστα τήν Αστυνομίαν, διότι ή κατ' 
έΕακολούθηαιν τέλεσίς της συνδέεται 
πλειστάκις μέ έγκλήματα κατά τής πε
ριουσίας, τής σωματικής άκεραιότητος 
καί τής Ζωής άκόμη. Πολλάκις κατά 
τό παρελθόν έχουσι καταγγελθή ληστεϊ- 
αι καί έκ τής έπσκαλουθουμένης έρεύ- 
νης διεπιστούτο ότι έπρόκειτο περί 
«ψευδοληοτειών», ( Ως ή Αστυνομία 
διακρίνει τό είδος των), έχουσών ώς ά- 
φορμήν τό βδελυρόν πόθος τού θύματος. 
Συγκεκριμένως ομοφυλόφιλοι (παθητι
κοί παιδεραατοί) συμφωνούν μετά τών 
παρουσιαΖαμένων ώς ένεργητικών, συ
νήθως έκβιαστών έκμεταλλευτών τού αι
σχρού άσιγάστου πάθους των έν ώρισμέ- 
νον χρηματικόν ποσόν. Μετά τήν διά- 
πραΕιν τής άοελγοϋς πράΕεως τό θύμα
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πέραν του συμπεφωνημένου χρηματικού 
ποοοϋ, εκβιάζεται νά σύΕήοη τήν αμοι
βήν, όπειλούμενον διά μαχαιριδίου. Τοι- 
οϋτοι περιπτώσεις παρατηρούνται εις τά 
όλούλλια καί τούς αρχαιολογικούς χώ
ρους εις βάρος ίδια Εένων περιηγητών 
(τουριστών). Τά θύματα, ένίοτε, φοβού
μενα τήν έπέκτασιν τού κοινωνικού 
σκανδάλου, άρνούνται νά δώσωοιν έγ- 
γροφον κατόθεσιν, έστω καί αν ό δρά
στης είναι γνωστός, μέ άποτέλεομα ό 
δράστης νά διαφεύγη τήν αάστηροτέραν 
μετσχείριοιν παρά τής Δικαιοσύνης.

Ούχί απανίως οί δρδσται άλγολαγνι- 
κών φόνων παρσμένουσιν άγνωστοι, έΕ 
αιτίας τού γεγονότος ότι πολλοί τών ο
μοφυλοφίλων διάγουσι «διπλήν Ζωήν» 
καί τό ελάττωμά των δέν είναι εμφανές.
( Ανθρωποκτονία διαπραχθεϊσα κατά τό 
ούχί άπομεμακρυαμένον παρελθόν υπό 
τού ΧατΖηχρήστου εις βάρος τού Πεπ- 
πέ). Επιβάλλεται ή Αστυνομία έντός 
τών ορίων τών Συνταγματικών διατά- 
ξεων καί τών έΕ αύτών θεσπισθέντων 
νόμων, περί προστοσίας τών άτομικών 
έλευθεριών, νά καταχωρι'Ζπ τούς τοιού- 
τους άνωμάλους εις ειδικόν άρχεϊον ϊνα 
ή μετά τήν τέλεσιν σεΕουαλικών έγκλη- 
μότων άνοκριτική έρευνα καί άναΖή- 
τησις στρέφονται εις τόν τομέα αύτόν 
καί μή έπέρχεται σύγχυσις. Απαιτείται, 
ώς πρσελέχθη, όμως έιΕειδικευμένη 
προσοχή κοί έπιμέλεια, ϊνα μή διαπομ- 
πεύωνται ύπολήψεις.

Κλείοντες τό έν γενικαϊς γραμμαϊς 
άνοπτυχθέν κεφάλαιον περί ομοφυλοφι
λίας, παραθέτομεν τήν κρινομένην ώς 
όκρως διαφωτιστικήν σχετικήν ειδικήν 
μελέτην τού άλλοδαπού συγγραφέως 
Laurence J. Hattered άπό τόν κάτωθι 
τίτλον:

Αίτια δημιουργίας τής ομοφυλοφιλίας

Ο Laurence J. Hattered, Αμερικανός 
Δι-δάκτωρ τής Ψυχιατρικής καί συγγρα- 
φεύς τού περιφήμου βιβλίου «Changing 
homosexuality in the male», ώς διαθέτων 
20ετή ψυχιατρικήν εμπειρίαν, έχει άσχο- 
ληθή κοτά τήν πολυετή ώς άνω έπαγγελ- 
ματικήν του είδίκευσιν μέ τάς περιπτώ
σεις ύπερδιακσσίων (200 καί πλέον) α
σθενών ομοφυλοφίλων. Έρειδόμενος ό 
ψυχίατρος ούτος έπί τών συγχρόνων έ- 
πιοτημονικών θέσεων καί κατανοήσεων, 
αϊτινες ρίπτουσιν έλπιδοφόρον φώς έπί 
ένός προαιώνιου προβλήματος τής άν- 
θρωπίνης οεΕουαλικής Ζωής, δίδει τήν 
άπάντηοιν εις τό έπί μέρους πρόβλημα 
«ΤΙ δημιουργεί ένα ομοφυλόφιλον».

Ή διατριβή του «What makes a homo
sexual», έδημοοιεύθη εις τό περιοδικόν 
Mcchall's τόν Ιούλιον τού 1973. ΈΕελ- 
λινισθείσο έκ τής 'Αγγλικής άπό τού 
γράφοντος, παρατίθεται κατωτέρω περί- 
ληψίς της:

Μήτηρ τις, έπισκεφθεϊσό με προσφά- 
τως εις κατάστασιν μεγάλης άλλοφρο- 
σύνης ,-μοϋ είπεν. «Χθές τό βράδυ ό 
γυιός μου μού έκμυστηρεύθηκε ότι εί
ναι ομοφυλόφιλος. Μπορείτε νά κάνετε 
κάτι γι' αυτόν. Είναι μόλις 17 έτών.

Τί δύναται κοί τί θά ώφειλεν ένας γο- 
νεύς νά πράΕπ, όταν άντιμετωπίΖη μίαν

V ____________________________._____

τοιούτην κατάστασιν; Πώς τό όλον θέ
μα άρχίΖει καί τινός σφάλματος είναι, 
έάν δύναται νά καταλογισθη εις τινα 
εύθύνη;

Ή όμοφυλοφιλία δέν είναι ααπρία τού 
συγχρόνου πολιτισμού, ύπήρΕεν άρχαιό- 
θεν, πλήν όμως, ώς είκός, μόνον τελευ
ταίως έχει αυΖητηθή έλευθέρως. Κατό
πιν τής νέος τούτης έλευθέρας καί δη
μοσίας συΖητήσεως, πολλοί μύθοι περί 
τής σεΕουαλικότητος κυκλοφορούν, πολ
λοί άπόψεις υποστηρίζονται. Μία απο- 
ψις είνοι όιτι ένας ομοφυλόφιλος δέν 
δύναται νά είναι πρόσωπον παραγωγι
κόν, χρήσιμον καί εύτυχές. Πολλοί όμως 
άποδεδειγμένως ομοφυλόφιλοι είναι ά
τομα συγκεντρούντα τάς ιδιότητας τού 
παραγωγικού, τού χρησίμου καί τού εύ- 
τυχούς. Ή γνώμη, καθ' ήν αί όμοφυλο- 
φιλικαί πράΕεις μεταΕύ ένηλίκων, έκου- 
σίως πραττόντων ταύτας, είναι έγκλη- 
ματικαί, βαθμιαίως έχει έΕασθενήσει, ώς 
έχουν άτονίσει κοί οί νόμοι, οί άναφε- 
ρόμενοι εις τήν ομοφυλόφιλον συμπερι
φοράν. Ή άνττίληψις, τέλος, καθ' ήν έν 
άτομον, έπιδοθέν εις ομοφυλοφίλους 
πράΕεις, αδυνατεί νά όδηγηθή εις μίαν 
ομαλήν έτερόφυλον Ζωήν έχει ώααύτως 
παύσει νά θεωρήται άληθής. Δύναται, 
έάν τό έπιθυμή.

Μέ τόν όρον «ομοφυλόφιλος» έννοώ 
έν πρόσωπον τού όποιου οί ένσυνείδη- 
τοι ή άσυνείδητοι σεΕουαλικαί έλΕεις καί 
όμπειρίαι στρέφονται ύπερεχόντως πρός 
καί -μέ τά μέλη τού ίδιου αύτοϋ φύλου. 
Υπάρχουν όμως διαβαθμίσεις τής ομο

φυλοφιλίας. ΜεταΕύ τών άποκλειστικώς 
ομοφυλοφίλων καί τών άπολύτως έτε- 
ροφύλων συγκαταλέγεται καί ό τύπος τού 
άνδρός καί τής γυναικός, ό όποιος εί
ναι προεΕαχόντως έτερόφυλος, ίσως έγ
γαμος ή καί γονεύς, ώς καί έκεϊνος, ό 
όποιος, πορεχομένης εύκαιρίας, έντρυφό 
εις τήν ομοφυλοφιλίαν' ό άληθώς επαμ
φοτερίζων άπό σεΕουολικής άπόψεως 
ώς έπίσης καί ό έπιδιδόμενος πρωτί- 
ατως εις όμοφυλοφιλικάς σχέσεις καί 
όστις εύκαιριοκώς δυνατόν νά άπασχο- 
ληθή μέ τό έτερον φύλον.

Από ψυχιατρικής πλευράς, οί δύο άν- 
τίθετοι πόλοι — οί ποροδεδεγμένοι έτε- 
ρόφυλοι καί οί παραδεδεγμένοι ομοφυ
λόφιλοι, όντες, άμφότεροι οί τύποι, βέ
βαιοι περί τής οεΕουαλικής των ταύτό- 
τητος —  πιθανόν νά λειτουργούν άριστα 
έν τη Ζωή εις ό,τι αφόρα τά σεΕουαλι- 
κά ψυχολογικά συμπλέγματα. Τά μεταΕύ 
τών δύο άκραίων αύτών θέσεων άτομα 
είναι έκεϊνα, άτινα δύνανται νά δημιουρ
γήσουν εις τούς έαυτούς των προβλή
ματα.

Οί ομοφυλόφιλοι δέν άποτελοϋν ένα 
-πραδεδικααμένον ύπάδειγμα. Οί άρρε- 
νες φι-λαμόφυλοι δυνατόν νό ώσι λεπτο
φυείς ύπάρΕεις καί κατά τήν συμπερι
φοράν των θηλυπρεπείς ή μεγάλοι τό δέ
μας καί τραχείς. Αί γυναίκες φιλομόφυ- 
λοι — λεσβιάΖαυσαι —  δυνατόν νά φαίνων- 
ται καί νά συμπεριφέρωνται ώςάρρενες ή 
νά παρουσιάΖωνται ώς κσλλοναί καί νά 
έμφανίΖωντοι ώς κινηματογραφικοί ά- 
στέρες. Οί φιλομόφυλοι έκατέρου τού 
φύλου δυνατόν νά άποτελοϋν άπλώς συ
νήθη τύπον άτάμων κοί νά μή διακρίνων-

ται κατά τό δέμας ή τήν συμπεριφοράν 
άπό οίονδήποτε ατομον τού φύλου των.

Ή έπικροτούσα σήμερον όποψις είναι 
ότι οί ομοφυλόφιλοι γίγνονται —  έχουν 
έπίκτητον τό πόθος —  δέν γεννώνται 
καί ότι μία σύνθεσις συγκυριών τής Ζω
ής καί έπιδράσεων διά μέσου τής νη- 
πιακής, τής παιδικής ήλικίος, τής έφη- 
βείας καί τής πρωίμου έφηβείας, συν
τελούν εις τήν δημιουργίαν τού τύπου 
τού φιλομοφύλου.

ΜεταΕύ τών ομοφυλοφίλων τούς ό
ποιους έχω -μελετήσει, ώρισμένα οικο
γενειακά παρελθόντα κοί έν συνεχεία 
έμπειρίαι τής Ζωής συμβαίνουν ουχνό- 
τερον άπό ό,τι άλλα.

Ή μήτηρ, ήτις μέ έκάλεσε διά τόν 
υιόν της, ιμοί διηγήθη κατά τήν πρώτην 
της έπίακεψιν, μίαν ιστορίαν, ήτις περιέ
χει πολλούς έΕ έκείνων τών κοινών πα
ραγόντων. Ή σχέσις τών γονέων ύπήρ- 
Εεν έΕ ύπαρχής κοκή. «Ό σύΖυγός μου 
είναι άναμφισβητήτου άνδρικότητος. Δια- 
τρίβει έκτος τής οικίας έπί μακράν, 
χορτοπαίΖει, διανυκτερεύει έκτός τής 
οικίας. Εϊμεθα πάντοτε χωρισμένοι. Ό 
ταν έρχεται σπίτι καυγαδι'Ζομε, έτοι μέ
νω σπίτι μέ τό γυιό μου τό πλεϊστσν τού 
χρόνου. Αύτός είναι ή -μόνιμη συντρο
φιά μου, ό πλέον καλός μου φίλος.

«Αύτός καί ό πατέρας του ποτέ δέν 
συμφωνούν. Τό άγόρι είναι πολύ λεπτό 
καί εύγενικό. Υποθέτω πώς τό ύπερ- 
προστατεύω. Περνά όλη τήν ώρα του 
πάντα στό σπίτι κοί μέ βοηθεϊ καί οι 
γείτονες λέγουν: «Τί καλό παιδί πού
είναι!».

Αί άρχαί τής ομοφυλοφιλίας αύτοϋ 
τού παιδιού είναι έρριΖωμέναι εις έν άπό 
τό -πολλά κλασσικά οικογενειακά πρότυ
πα, άτινα τείνουν νά δημιουργήσουν εις 
έν τέκνον σύγχυσιν περί τής σεΕουαλι- 
κής του τούτότητος. Ή εις τό έπακρον 
προστατευτική μήτηρ καί ό άνύπαρκτος 
έν τη ούσία, ό έχθρικός καί κυνικός 
πατήρ, ό μηδεμιάς έκ-τιμήσεως καί σε
βασμού χαίρων έκ μέρους τής μητρός καί 
τού υιού. Πσραλλαγαί αύτοϋ τού οικογε
νειακού προτύπου αποτελεί τό άρρεν 
τέκνον, όπερ έπιπλήττεται διά τήν Ζωη
ρότητα καί θορυβώδεις μέ έτερο άγόρια 
συναναστροφής καί τό θήλυ εις τό ό
ποιον δίδεται έκ μέρους τών γονέων 
άντί μιας κούκλας , «μία σιδερένια γρο
θιά», άθυρμα δηλαδή άρμόΖον εις αρρε- 
να. παιδιά ούτωσεί άνατρεφόμενα δυνα
τόν νά βσσανίΖωνται εις τήν σκέψιν καί 
νά έντρυφώσιν εις τήν ιδέαν, ότι οί γο
νείς ήθελαν ένα παιδί τού άντιθέτου φύ
λου.

Ή σύγχυσις περί τής σεΕουολικής τού
τότητος δυνατόν περαιτέρω νά συνδυα- 
σθή καί μέ τήν έπανάληψιν τοιούτων 

.παρατηρήσεων: «Αύτός δέν πρόκειται
νά γίνη άθλητής, όπως ό άδελφός του», 
ή «Αύτή είναι ένα πραγματικό μικρό ά- 
γορακόριτσο».

Γονείς , χωρίς νά «πιέσουν» έν θήλυ 
τέκνον δΓ ένα παθητικόν, έΕαρτώμενον 
ρόλον ή έν άρρεν δΓ ένα ένεργητικόν 

τοιούτον, θά έπρεπε νά δείΕουν σεβα
σμόν -πρός πάν έπιδεικνυόμενσν χαρα
κτηριστικόν γνώρισμα έκ μέρους των, 
άρρεν ή θήλυ άναλόγως, ώς έπίσης καί

________________ ,______________ /
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τά όναδυόμενα όρμεμφύτως σεξουαλικά 
αισθήματα. Κατ αυτόν τόν τρόπον μή 
περιγελάτε τόν θαυμασμόν τής κόρης 
σας πρός ένα κινηματογραφικόν άστέ- 
ρα ή μή πονικοβάλλεοθε όταν ό 11 ετής 
υιός σας έντρυφά λαθραίως εις τό πε
ριοδικόν -μπλαίη μπόϋ». Αντί μιας άντι- 
πσιδαγωγικής συμπεριφοράς, προσπα
θείτε νά παρέχητε εις τό παιδί τάς ά- 
κριβείς καί όρθάς σεξουαλικάς πληρο
φορίας, άφ' ής τοϋτο καταστή έτο.μον 
νά τάς δεχθή, καί άμιλεϊτε του περί τού 
οέξ ώς έάν τούτο άποτελεί έν μέρος 
τής καθημερινής Ζωής.

” Εχετε ύπ' άψιν σας ,έπίσης, ότι παι
γνίδια σκληρά μέχρι συγκρούοεως μέ 
άλλα άγόρια, παιγνίδια, τά όποια περι
κλείουν πολύ φυσικήν έποψήν, είναι τε
λείως όμαλά εις τήν προεφηβικήν καί 
εφηβικήν ήλικίαν. Τό αυτό συμβαίνει μέ 
τήν τόσιν των θηλέων τής ήλικίας αυ
τής νά όποσύρωνται εις ένα μυστικόν 
κόσμον θηλέων καί νά διανύουν μέγα 
μέρος τού χρόνου, μέ τό νά διανυκτε- 
ρεύουν τό έν εις τήν οικίαν τού άλλου. 
Οί γονείς σπεύδουν νά έρμηνεύαουν άμ- 
φότερα τά είδη συμπεριφοράς ώς ένδεί- 
ξεις φιλομοφυλικοΰ ένδιαφέροντος. Δέν 
άνταποκρίνεται τούτο πρός τήν άλήθειαν. 
Διά τήν ομοφυλόφιλον συμπεριφοράν τού 
παιδός άποδίδεται συνήθως εύθύνη 
εις τήν μητέρα καί είναι γεγονός, ότι 
μίσ μήτηρ δύναται νά άποβή ό μεγαλύτε
ρος συντελεστής δημιουργός της. Ή πε- 
ρίπτωσις τής εις τό έποκρον προστα
τευτικής, άποπλανητικής μητρός έχει 
ήδη σημειωθή. Αντίθετον τύπον της ά- 
ποτελεί ή αύτορχική, ή έπιθετική μήτηρ, 
ήιτις έπιπλήττουσα τόν υιόν, καθ όν τρό
πον έπικρίνει τόν πατέρα αύτού, δύνα- 
ται νά άποβή αίτια όμοφυλοφιλίος τού 
υιού. Άμφότεροι οί τύποι οΰτοι των γυ
ναικών ένσυνειδήτως ή άουνειδήτως δυ
νατόν νά αίσθάνωνται μίσος ή άνταγω- 
νισμόν πρός τούς άνδρας καί νά μετα- 
φέρωοι τά αίσθήμοτα ταΰτα πρός τό άρ- 
ρεν τόκνον.

Αλλά καί ό πατήρ δύναται έπίοης νά 
ύποπέση εις σφάλμα πολύ συχνότερον 
έξ ολιγωρίας. Ό  άπουσιάΖων έκ τής οί- 
κογενειοκής έστίας πατήρ, συντελεί εις 
τήν έκτροπήν τού υιού πρός τόν γυναι- 
κεϊον ρόλον, έλλιπούσης, ώς είκός, συ
νεπείς τής μή πορουοίας του έν τώ οϊ- 
κω, τής είκόνος άρρενος, ίνα χρηοιμεύ- 
ση ώς άρρεν σύμβολον καί παράδειγμα 
διά τόν υιόν. Άντιστρόφως, ό πατήρ, 
όστις είναι μέν παρών έν τφ οίκω, κρί
νει όμως δυσμενώς τόν υιόν του, συμ- 
φώνως τη ίδίρ αύτού άντιλήψει, διά τήν 
άποτυχίαν αύτού νά άνατραφή άνδρο- 
πρεπώς (περί τού άνδροπρεπούς ρόλου 
τόν όποιον δυνατόν καί αυτός οΰτος ό 
πατήρ νά εύθύνεται) είναι έΕ ίσου κατα
στροφικός. Αύτός ό τύπος τού πστρός 
συντελεί ώσσύτως καί εις τήν έκτροπήν 
των θυγατέρων εις τόν λεσβιασμόν.

Γονείς όπουσιάΖοντες φυσικώς (άπο- 
βιώσαντες) ή γονείς κατατριβόμενοι τό 
πλεϊστον τού χρόνου εις τάς ιδίας αύ- 
τών συΖυγικάς έριδας καί συγκρούσεις 
εις σημείον ώστε τό τέκνον νά άναγκα- 
οθή νά έΕέλθη τού οικογενειακού άστε- 
ριομού, έγκαταλεϊπον τήν οικογενεια

κήν στέγην, συντελεί ώοούτως εις τό νά 
ακολουθούν τά τέκνα τήν άτραπόν τής 
όμοφυλοφιλίας. Οί γονείς ούτοι, ώς μή 
παρέχοντες εις τό τέκνον τήν αϊσθησιν 
τής ιδίας αύτού σεξουαλικής ταύτότη- 
τος ή άλλως, είναι δυνατόν νά καταστώ- 
σιν αίτιοι ώστε τοϋτο νά στραφή πρός 
τινα, όστις, καθ' όλην τήν διάρκειαν τής 
άναγνωρίοεως καί άποδοχής, έπιτυγχά- 
νει τήν προσαρμογήν του εις ό,τι τούτο 
οίοθάνεται.

Δέν επιθυμώ νά δώσω τήν έντύπωσιν 
ότι οί γονείς εϊνοι οί μόνοι ύπεύθυνοι 
διά τήν ομοφυλοφιλίαν ένός τέκνου' αί 
έμπειρίαι του, άς κτάται κατά τάς ιδίας 
αύτού κοινωνικός ουναναστροφάς, δύ- 
νανται νά άποβώσιν έΕ ίσου Ζημιογόνοι. 
Τά παιδιά διάκεινται έχθρικώς πρός τό 
άσύνηθες «άταίρισστο» παιδί, στρεφόμε
να ταχέως ένσντίον του. Οϋτω ένα ά- 
γόρι πού φαίνεται ώς θηλυπρεπές θά έκ- 
βληθή έκ τής όμάδος ώς «διάφορον», 
άγνοούμενον ή όκόμη καί κατατυραννού- 
μενον. Η συμπεριφορά αϋτη τού περι- 
βάλοντος προκαλεϊ συνήθως τήν έκ τής 
όμάδος όποχώρηοιν τού παιδός καί ά- 
ΕίΖει νά σημειωθή, ότι ή μεγίστη άναλο- 
γία τών ομοφυλοφίλων, μέ τούς όποιους 
έχω άσχοληθή, είναι οί «μονήρεις τύ
ποι» κατά τήν παιδικήν των ήλικίαν. 
Φθόνοντες εις τήν έφηβείαν εύρισκό- 
μεθα εις τήν έπικίνδυνον ήλικίαν. Ό  ό- 
μοφυλοφιλικός πειραματισμός είναι συνή
θης καί κοινός, τούλάχιστον, μεταξύ τών 
άρρένων. Εκείνοι, οϊτινες έΕ οικογε
νειακών κατοστόσεων ή περιστάσεων 
Ζωής, αϊτινες τούς έχουν προδιαθέσει 
πρός τήν ομοφυλοφιλίαν είναι οί πλέον 
τρωτοί κατά τό στόδιον τής έφηβικής 
ήλικίας. 'Εάν κατά τήν διάρκειαν των 
έτών τής έφηβείας έθιοθούν εις ομοφυ
λόφιλον συνάφειαν, δυνατόν νά διανύ- 
οουν τελικώς τήν Ζωήν των όλην ώς 
κλασσικοί ομοφυλόφιλοι. Έφηβος έΕ 
έτέρου, τού όποιου ή σεξουαλική ταύ- 
τότης είναι σταθερά, δυνατόν νά έντρυ- 
φήση εις έφηβικάς έμπειρίας ομοφυλο
φιλίας όνευ μονίμων άποτελεσμάτων.

Ό  γονεύς θά έπρεπε νά είναι ένή- 
μερος τών φίλων τού έφήβου, ώς καί 
τών κοινωνικών αύτού συναναστροφών 
καί πάντοτε νά έγρηγορή έπί τών ένδεί- 
Εεων, τής όμοφυλοφιλικής άναμείξεώς 
του. Ό  Γεράρδος φέρ' είπεϊν παρουσιά- 
Ζετο ώς ένα σύνηθες «μικρό άγόρι». Οί 
έν διαστάσει, όμως, τελούντες επιπό
λαιοι γονείς του μικρόν συναισθηματι
κήν έπσφήν είχον μετ' αύτού. Ή  στά
σις αΰτη τών γονέων άφήκεν ένα κενόν, 
τό όποιον κενόν έπληρώθη ύφ' ένός φι- 
λρμοφύλου διδασκάλου, όταν ό Γεράρ- 
δος διήνυε τό 14 έτος τής ήλικίας του, 
εις χρόνον δηλαδή καθ' δν δ παϊς ήτο 
έτοιμος νά κστευθύνη τάς σεξουαλικάς 
του όρμάς, άλλά δέν είχεν ιδέαν πώς 
καί πού νά διευθύνη αύτάς τάς όρμάς, 
ώς μηδέν γνωρίΖων περί σεξουαλικής ά- 
ναμείΕεως. Δεκαεπταετής ών έστάλη 
εις έτερον όμοφυλόφιλον «προστάτην». 
Μέχρις δτου οί γονείς του άντιληφθοϋν 
τί συνέβαινεν ό Γεράρδος συνεκέντρω- 
σε τάς άποσκευάς του καί άνεχώρησε 
διά τήν Νέαν Ύόρκην. Προσήλθεν εις 
έμέ εις τήν ήλικίαν τών 22 έτών, όνευ

έργασίας, άσκόπως περιφερόμενος και 
μεταβαίνων έν άπογνώσει άπό τού ένός 
«προστάτου» εις τόν έτερον. Έάν οί 
γονείς ήσαν ένήμεροι τής άρχικής του 
παρεκτροπής καί έΖήτουν ιατρικήν κα- 
θοδήγηοιν, ίσως νά διήνυεν ό Γεράρ
δος τήν Ζωήν του όλιγώτερον δυστυ
χής

Διότι τό άληθές είναι, ότι όρισκαί πε
ριπτώσεις— νεαρά πρόσωπα, ότινα κατά 
τήν σεξουολικήν σύγχυσιν τής έφηβείας 
έκτίθενται εις όμοφυλοφιλικάς παρωθή
σεις καί έπαφάς —  δύνανται νά βοηθη- 
θοϋν. "Ας λάθωμεν δύο παραδείγματα 
έκ τής έμπειρίας μου: Ή  Τέντ εις τήν 
ήλικίαν τών 18 έτών—  άγνή παρθένος —  
παρουσιάΖει μίαν μόνιμον έλΕιν έκ τής 
πορνογραφικής όμοφυλοφιλίας, τρομο
κρατείται όμως πρό τής όμοφυλοφιλικής 
πρόξεως. Καί ό "Αλαν εις τήν ήλικίαν 
τών 15 έτών έμπίπτει εις τήν συμμο
ρίαν τών ομοφυλοφίλων άλητών καί ήδη 
έΕέρχεται απογοητευμένος. Αύται αί πε
ριπτώσεις καί έκστοντάδες έτέρων πα
ραλλαγών ομοφυλοφίλων ώς καί φιλο- 
φύλων —  έτεροφύλων δύνανται συνή
θως νά διευθυνθοΰν καί αύθις εις θερα
πείαν. Ο γονεύς, όστις πληροφορείται 
ότι τό τέκνον κατέστη όμοφυλόφιλον, 
δέν πρέπει νά καταλαμβάνεται ύπό πανι
κού ή νά άντιδρά μετ' όργής. Είναι ση
μαντικόν νά δεικνύη ούχί άποδακιμασίαν, 
άλλά νά προσπαθή νά έπικοινωνή μετ' 
αύτού. Πρώτον προσδιορίσατε τόν βα
θμόν τής έμπλοκής, τής φιλομοφυλικής 
άναμείξεώς. Ενίοτε μία παραδοχή είναι 
έρριΖωμένη περισσότερον εις φόβους 
καί φαντοσίας παρά εις κατάφωρον όμο- 
φυλοφιλικήν συμπεριφοράν. Συχνάκις 
μία άπροκάλυπτος παραδοχή όμοφυλο
φιλίας πρός τούς γονείς είναι ή πρώτη 
κραυγή πρός βοήθειαν. Βοηθήαατέ τον. 
Δέν είναι είσέτι μεμυημένος. Πολλά 
δύνανται νά βελτιωθούν, έάν τό παιδί 
αύτό λάβη έπκττημονικήν καθοδήγησιν.

Τί δέον γενέσθαι περί τού νεαρού 
προσώπου, τό όποιον έχει όλοοχερώς 
ύπσδοι>λωθή εις τό πάθος; Έάν είναι 
πέραν τής έφηβείας, οί γονείς του πρέ
πει νά άνπμετωπίσουν τήν πραγματικό
τητα ψυχραίμως. Δέν υπάρχει δικαιολο
γία όργής ή αποδοκιμασίας εις τόν αι
φνιδιασμόν των. Τό τέκνον των είναι 
ένήλικος ήδη καί έχει έκλέξει τόν ίδι- 
κόν του τρόπον Ζωής. Παραδεδεγμένοι 
άμοφυλόφιλοι δέν χρήΖουν έπικρίσεως, 
συγγνώμης ή οίκτου καί είναι δικαίωμά 
των νά αίσθάνωνται τόν τρόπον των. Οί 
γονείς δέν έχουν εύχέρειαν έπιλσγής, 
παρά νά άποδεχθοϋν τήν κατόστασιν ώς 
γεγονός. Θά έπ,ρότεινα πρός εύτυχίαν 
άμφστέρων τών πλευρών, όπως τούλά- 
χκττον έπιχειρηθή μία άπόπειρα ειλικρι
νούς έπικοινωνίας, κατανοήσεως καί ά- 
γσπης.

Κατά τήν προσωπικήν μου έμπειρίαν. 
ή έΕ ύπαρχής πατρική προοέγγισις όπο- 
βαίνει τά μέγιστα έπωφελής. Ούδέποτε 
έγνώρισα οικογένειαν μέχρι τοϋδε όσου 
έπικρατοϋσαν ή άγάπη, ή άποδοχή καί 
ή ειλικρινής ουΖήτησις καί όπου παρά 
ταΰτο τό τέκνον έξειλίχθη εις κλασσικόν 
όμοφυλόφιλον.

(Συνεχίζεται)
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Σχετικά μέ πράγματα τόσο ποικί
λα, δσο τό διαζύγιο, δ περιορισμός 
τών γεννήσεων, τά άντισυλληπτικά 
μέσα, ή Ικτρωσις, άκοΰμε καί διαβά
ζομε αύτή τή στιγμή πολλές σκέψεις 
γύρω άπδ τή σεξουαλικότητα. Κατα
λήγουν στό τέλος νά παρουσιάζουν 
αύτή τή σεξουαλικότητα σάν νά ύ- 
πάρχη χωριστά, Ιξω σχεδόν άπό τούς 
άνθρώπους πο.ύ τήν ζοΰν."Ή, εμφανί
ζεται σάν ένας ώρισμένος τομεΰς τής 
ύπάρξεως—δ σημαντικώτερος -—'χω
ρίς συνάφεια μέ τά ύπόλοιπα. Καί ά- 
παιτοΰν άπό τήν Εκκλησία νά έκφρα- 
σθή μ’ έναν καθαρό- κανονισμό γιά τό 
τί είναι καλό καί τι δχι.

Άπό τή στιγμή πού μιλάμε γιά σε
ξουαλικότητα, πρέπει νά διερωτηθοΰ- 
}ΐε, έπίσης, γιά τή σεξουαλικότητα 
τίνος μιλάμε, πώς αύτή ή σεξουαλι- 
κότης συνδέεται μέ όλόκληρη τή ζωή 
του άνθρώπου καί σέ ποιά ήθική προ
οπτική τήν κατατάσσουμε, θ ά  θέλαμε 
ν’ άπαντήσωμε έδώ σ’ αύτά τά τρία 
έρωτήματα.

Ή  διεύθυνσις ένός γυμνασίου θη-

ΑΠΟ ΤΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ 
Η

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΣ
Ό  λόγος γιά τήν σεξουαλικότητα δεν μπορεί νά γίνεται 
ούδέτερα, σάν νά έπρόκειτο γιά ένα άντικείμενο προς πε
ριγραφήν: ό άνθρωπος δεν είναι δυνατόν ν’ άνάγεται σ’ έ
ναν φυσιολογικό μηχανισμό, έστω και συναρμολογημένο μέ 
μεγαλοφυΐα. "Οταν πρόκειται γιά τήν σεξουαλικότητα, δεν 
μπορούμε νά μή θέτωμε τό ερώτημα: σεξουαλικότητα τίνος;

λέων έπρότεινε, πριν λίγα χρόνια, 
στις 250 μαθήτριες τής τελευταίας 
τάξεως, μία σειρά τριών συναντήσεων 
μέ θέμα τή σεξουαλικότητα, 40 μα
θήτριες προσήλθαν στήν πρώτη, καί 
καθώς δέν ύπήρχαν παρά 13 στή 
δεύτερη, ή τρίτη έματαιώθη.

’Έχοντας τήν εύκαιρία νά σκεφθώ 
γ ι’ αύτήν τήν άποτυχία μέ πολλούς 
άπό τούς ένδιαφερομένους, τούς ρώ
τησα σέ τί τήν άπέδιδαν. Κατ’ άρχήν 
στό γεγονός δτι στήν τελευταία τάξι 
«είναι λίγο άργά». Ά λλ’ αυτό δέν ί- 
ξηγοΰσε παρά μόνον τό 40 στά 250, 
δχι τό πέρασμα άπό τό 40 στό 13, έ
πειτα στό 0. Ό  ίδιος λόγος φάνηκε 
νά είναι ή αίτια τής άπογοητεύσεως 
πολλών άπό τό φίλμ «"Ολγα»; δέν 
γινόταν έκεΐ λόγος παρά γιά τή λει
τουργία τών όργάνων. ’Ανατομία, φυ
σιολογία. ΤΗταν ήδη γνωστά; ΤΗταν 
κυρίως χωρίς ένδιαφέρον, διότι αύτό 
«δέν ήταν ή ζωή».

Στό φιλμ «Όλγα», ό σύζυγος - πα
τέρας στήν πραγματικότητα είναι ά- 
πών καί ή λέξις άγάπη δέν προφέρε
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Tat κάν. Λοιπόν, σέ ποιόν απευθύνε
ται καί περί τίνος δμιλεί; 'Ομιλεί για 
όργανα Αναπαραγωγής, τα όργανα 
τών αισθήσεων πού συντονίζονται άπό 
τόν έγκέφαλο. Ποια ζώντα «πρόσω
πα" θά μπορούσε ν’ Αφορά αυτό;

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;

’Αντίθετα, είδα νά προσφέρεται 
στους νέους ένα πολύ τεχνικό φιλμ 
γιά τόν τοκετό, καί ένεθουσίασε όλους 
χωρίς νά τραυματίζη κανέναν, διότι 
ό δημιουργός του, ιατρός - γυναικολό
γος, άρχισε νά δμιλή είκοσι λεπτά 
γιά την Ανθρώπινη Αγάπη καί γιά 
τήν ισορροπία τών δύο στην Αρμονία 
τού ζεύγους, πριν νά περάση στό 
φίλμ' καί διότι ή παρουσία τού συ
ζύγου - πατέρα σ δλόκληρο τό φιλμ 
καθιστούσε φανερή καί έχρωμάτιζε 
θαυμάσια μία ζωντανή Αγάπη, φτια
γμένη Από προσοχή, Αμοιβαία τρυφε
ρότητα, παραίτησι άπό τό έγώ, φρον
τίδα γιά τόν άλλον, συναισθηματική 
θέρμη, έρωτική έκφρασι, έσωτερικές 
στάσεις, άνοιγμα στό μυστήριο τού 
καθενός άπό τούς δύο, τού ζεύγους, 
όπως καί τής δωρεάς τής ζωής.

Ό  λόγος γιά τήν σεξουαλικότητα 
δέν μπορεί νά γίνεται ουδέτερα, σαν 
νά έπρόκειτο γιά ένα Αντικείμενο 
πρός περιγραφήν: ό άνθρωπος δέν εί
ναι δυνατόν ν’ Ανάγεται σ’ έναν φυ
σιολογικό μηχανισμό, έστω καί συναρ- 
μολογημένο μέ μεγαλοφυία. "Οταν 
πρόκειται γιά τή σεξουαλικότητα, 
δέν μπορούμε νά μή θέτωμε τό έρώ- 
τημα: σεξουαλικότητα τίνος;

Είναι Αδύνατο νά λέγωμε δτιδήπο- 
τε γιά τή σεξουαλικότητα χωρίς ν’ 
άπαδεχώμαστε έναν τρόπο τού νά βλέ- 
πωμε τόν άνθρωπο, μία «Ανθρωπολο
γία». Καί, όπως στήν πολιτική, τό 
χειρότερο είναι ίσως τό νά μή τό κά- 
νωμε. Διότι, τό ν’ Απομακρύνωμε κά
θε ιδέα περί τού Ανθρώπου γιά νά μι- 
λήσωμε γιά τή σεξουαλικότητα, δέν 
είναι άλλο Από τό νά μιλάμε γιά τή 
σεξουαλικότητα τού Ανθρωπίνου όν- 
τος, υποβιβασμένου στή λειτουργία 
τού εγκεφάλου, τής Αναπαραγωγής, 
τής πέψ εω ς... Αύτή είναι ίσως ή 
χειρότερη ιδέα πού μπορεί νά Ιχη 
κανείς γιά τόν άνθρωπο.

Γιά τόν πιστό, δ λόγος πού ξεπερ
νά όλους τούς άλλους σχετικά μέ τή 
σεξουαλικότητα, είναι ή ίδια ή σχέ- 
σις, στήν όποια μάς καλεΐ ό Χριστός' 
μάς Αποκαλύπτει ότι έκεΐνο πού κάνει

τόν άνθρωπο είναι τό νά Ιχη κληθή 
στήν ένότητα μέ τό θεό, πού είναι 
Αγάπη.

Θα είπούν ότι μπορούμε έν τού- 
τοις νά μιλάμε γιά σεξουαλικότητα 
χωρίς νά άναμιγνύωμε έκεΐ τό θεό! 
Είσθε πολύ βέβαιος γ ι’ αύτό; Καί 
Από πού προέρχεται αύτή ή έντασις; 
"Αν πρόκειται γιά τήν σεξουαλικότη
τα* κάποιου πού εύρίσκεται σ’ έποφή 
μέ τό θεό, θά ήταν Ανησυχητικό άν 
δέν γίνη λόγος γ ι’ αύτό κΓ άν δέν 
λαμβάνεται ύπ’ όψιν. Διότι όλα συν
δέονται στόν άνθρωπο: τό σώμα, τό 
αίσθημα, ή ψυχή, τό συναίσθημα, ή 
διάνοια, ή θέλησις, ή κοινωνικότης 
τό πνεύμα δέν είναι παρά Αξεχώρι
στες όψεις τής ζωής τού ίδιου Ανθρώ
που. Αύτό έπιβεβαιώνουν οί έπιστή- 
μες τού Ανθρώπου, οί πιό σύγχρονες. 
Αύτό δέν παύει νά έπιβεβαιώνη δ- 
λόκληρη παράδοσι Από πολλές χιλιε
τηρίδες.

Ή  Βίβλος δέν παύει, έλέγαμε, νά 
βεβαιώνη τήν ένότητα τού Ανθρώπου.

Σήμερον, μεταξύ τών περισσοτέρων ει
δικών έπιστημόνων έπικρατεϊ γενικώς ή 
άποψις, ότι όπό ώρισμένης ηλικίας καί 
εφεξής είναι όνσγκαία, πρός πρόληψιν 
άλλων δυσάρεστων συνεπειών ή σεξουα
λική δισπαιδαγώγησις τών νέων, όπό 
τήν προϋπόθεοιν όμως, άτι αΰτη γίνεται 
κάτω άπό έπιστημονικό πρίσμα

Στις διηγήσεις τής δημιουργίας, βλέ
πομε τό θεό  στήν Αρχή «δλόκληρου 
τού Ανθρώπου»: τό σώμα βγαλμένο 
Από τή γή, τό πνεύμα έμφυσημένο 
Από τό θεό, τή σεξουαλικότητα μέ τό 
νά είναι κανείς άνδρας ή γυναίκα, 
τό όλον κατ’ εικόνα τού ίδιου τού 
θεού, σέ σχέσι μέ τό θεό πού δμιλεΐ 
στό ζεύγος καί τό εισάγει στόν κό
σμο Του. «Καί δ θεός είδεν δτι όλα 
ήσαν καλά».

θρησκεία τής δημιουργίας τού ό
λου άπό τό θεά, δ Χριστιανισμός εί
ναι έπίσης ή θρησκεία τής ένσαρκώ- 
σεως: δ θεός γίνεται άνθρωπος, παίρ
νοντας καί δεχόμενος τά πάντα άπό 
τόν άνθρωπο έκτός άπό τήν Αμαρ
τία. Καί, Αντίθετα μ’ αύτό πού ώρι-
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σμένοι μπόρεσαν νά ίσχυρισθούν, τί
ποτε δέν έπιτρέπει νά σκεπτώμαστε 
δτι «δ καρπός τοΰ δένδρου της γνώ- 
σεως τού καλού καί του κακού» ήταν 
δυνατόν νά ύποκρύπτη κάτι πού νά 
έχη σχέσι μέ τή σεξουαλικότητα. 
Άντιθέτως ή άπήχησις τής άμαρτίας 
γίνεται αισθητή σ’ δλόκληρο τόν άν
θρωπο. σχεδόν στήν άνικανότητά του 
ν’ άγαπά πλήρως, πού ψευδίζει τις 
σχέσεις μεταξύ άνδρός καί γυναικός, 
δπίι>ς καί μεταξύ γονέων καί παιδιών 
καί μεταξύ άδελφών (βλέπε τόν Κα
ιν καί τόν Ά β ε λ ) . θά  πρέπη λοι
πόν νά ύπολογίζωμε τήν αμαρτία, άν 
θέλωμε νά μιλήσωμε γιά τή σεξουα
λικότητα.

θρησκεία τοΰ μυστηρίου καί τής 
τελικής άναστάσεως, δ Χριστιανισμός 
έξακολουθεΐ νά βεβαιώνη μέ δλο του 
τό δόγμα καί δλη του τήν πράξι (πα
ρά τις συνεχείς έμφανίσεις τοΰ δυαλι- 
σμοΰ πού έσημείωσε τήν ιστορία του 
μέ ποικίλες αιρέσεις), τή βασική ένό- 
τητα τής άνθρωπίνης προσωπικότη- 
τος παρά τις διάφορες δψεις της καί 
τούς διαδοχικούς τρόπους της νά εύ- 
ρίσκεται σέ σχέσι μέ τό θεό καί όλά- 
κληρο τό σύμπαν.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΗ 
ΕΝΟΤΗΣ.

Ή  χριστιανική παράδοσις θέτει 
λοιπόν κατ' άρχήν τόν τόνο στήν ένό- 
τητα αύτοΰ πού θά ώνομάζαμε «Αν
θρώπινο σύνολο». ’Αλλά δέν έχει τήν 
αφέλεια νά πιστεύη δτι τό παν σ' αύ- 
τή τήν ένότητα είναι άριστικό ή καί 
άφωμοιωμένο. Ό χ ι .  θά  δακρίνωμε 
διάφορες δψεις, λειτουργίες, πεδία.

Οί ποικίλες τάσεις τής προσωπικό- 
τητος κατά κάποιον τρόπο είναι ώρ- 
γανωμένες καί πλεγμένες σ’ ένα πλέ
γμα προσανατολισμένο άπό ένα νόη
μα καί πρός ένα νόημα. Ό  σκοπός 
τής ζωής είναι ή ένότης μέ τό θεό, 
πού έπί'τυγχάνεται μέ τήν άλληλοβο- 
ηθεια δλων. Αύτό άπαιτεΐ δτι δποια- 
δήποτε τάσις—καλή έν έαυτή, άς τό 
ύπενθυμίσωμε—δέν άσκεΐται όπωσδή- 
ποτε, όποτεδήπστε, κάνοντας δτιδήπο- 
τε. «Ό θεός έθεσε τόν άνθρωπο στά 
χέρια τής βουλής Του», λέγει ή Βί
βλος. Διάνοια καί βούλησις είναι έ- 
κεΐ γιά νά κατευθύνουν πρός τήν κα

λή έννοια καί νά κυβερνούν δσον εί
ναι δυνατόν δλόκληρο τό σύνολο, κά
τω άπό τή ε’ισήγησι τοΰ Πνεύματος 
πού είναι ό ίδιος δ θεός.

’Ιδού διατί, δταν τό σώμα, ή φύσις, 
θέτη ένα έρώτημα, ή άπάντησις θά 
είναι πάντοτε καί κατ’ άρχήν πνευ
ματικής τάξεως. Σκοπίμως παίρνω έ
να παράδειγμα άπό τό πεδίο τής σε
ξουαλικότητας: τόν έλεγχο των γεν
νήσεων. Ή  λύσις δέν θά είναι πρά
γματι τής τάξεως ένός μηχανισμού 
ή θεραπευτικού άντισυλληπτικού μέ
σου. Πρόκειται γιά τή φυσολογία προ
σώπων πού έχουν δεσμευθή τό ένα 
άπέναντι τοΰ άλλου καί μαζί, μέ τούς 
άλλους άπέναντι τού θεού. Ή  λύσις 
θά είναι πάντοτε καί κατ’ άρχήν πνευ
ματική. Στό τέλος τό ζεύγος θά πρέ
πη ν’ άποφασίση γ ι’ αύτό πού έπιτρέ- 
πει καλύτερα τήν άνθησι καθενός άπό 
τούς δύο καί τήν άρμονική ισορρο
πία του μ έ χ ρ ι  σ τ ή  σ χ έ 
σ ι  μ έ  τ ό  θ ε ό .  ’Ίσως ή 
λύσις πού θά εύρεθή θά είναι άπογοη- 
τευτική. προσωρινή, στά μάτια μιας 
ζωχτανής καί άπαιτητικής άγάπης, 
ενώ θά φαίνεται άπό τις περισσότερο 
«άσφαλεΐς» στό φυσιολογικό πεδίο. 
Αλλά, νά πού μπήκαμε σέ σκέψεις 

ηθικής τάξεως χωρίς νά καθορίσωμε 
τί είναι καλό ή κακό, έπιτετραμμένο 
ή άπηγορευμένο, καί (βρισμένοι διε- 
ρωτώνται ίσως πού πηγαίνομε.

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ 
ΑΓΑΠΗΣ.

Διότι πολλοί εύχονται ένα σαφή 
κανονισμό, πού νά προσφέρη ή ’Εκ
κλησία, νά είπή τί άκριβώς είναι, θά  
ήταν βολικό άν είχαμε έναν κανονι
σμό πού, πραβλέποντας δλες τις πε
ριπτώσεις, νά έπιτρέπη νά μπορούμε 
νά λέγωμε δτι καλά κάναμε. . .  νά 
έπιτρέπη ν’ άπαιτοΰμε τροποποιήσεις 
γιά νά είμαστε περισσότερο άσφαλι- 
σμένοι. θά  ήταν πολύ βολικό. ’Αλλά, 
θά ήταν άκόμη άνθρώπινο; Φαίνεται 
όπωσδήποτε δτι, στό τέλος, θά ήταν 
τό άντίθετο αύτοΰ πού λέγει τό Εύαγ- 
γέλιο.

Ό  Χρισός δέν παύει νά μάχεται 
έναντίον αύτής τής πνευματικής άρ- 
ρώστιας πού είναι τό «νά θέτωμε νό
μους». Τό νά έχη συναντήσει κανείς 
τό Χριστό σημαίνει νά Τόν ύπολογί-

ζη ύπολογίζοντας σ’ Αύτόν— νά ζή 
τήν πίστι του, —  επισύρει άσφαλώς 
ώρισμένον τρόπο νά βλέπη τά πρά
γματα καί νά συμπεριφέρεται, άλλά 
έν έλευθερία, τελείως έξω άπό τόν 
κλοιό δποιουδήποτε νόμου. Πρέπει 
λοιπόν μαζί μέ τό Χριστό νά θερα- 
πε.'ωμε τήν ήθική τής άρρώστιας τού 

νόμου» καί νά διαδάζωμε τις έντο- 
λές τού θεού κάτω άπό τό φώς τού 
αιτήματος μιας ζωντανής άγάπης 
που εννοούσε ή πρώτη έντολή: «’Α
γαπήσεις Κύριον τόν θεόν σου...» . 
Εκείνης πού δ Χριστός καθώρισε δί
νοντας τήν «καινήν έντολήν» Του: 
«’Αγαπάτε άλλήλους ώς καί έγώ ύ- 
μάς ήγάπησα».

Τό «ού φονεύσεις», κάτω άπ" αύτό 
τό φώς παρουσιάζεται σάν μία κλήσις. 
Ό  λαός τοΰ θεού άπεΐχε, άλλοίμονο! 
πολύ άπό τού νά μπορή ν’ άνταποκρι- 
θή σ’ αύτή τήν άπαιτητική κλήσι. 
αύτός ό λαός τοΰ όποιου ή ιστορία εί
ναι σημαδεμένη με πτώματα σ’ δλη 
τήν έκτασι τής Βίβλου. Καί μεΐς οί 
ίδιοι. . . πόση καθυστέρησι έχομε σ’ 
αύτό τό αίτημα! Ό  φόνος θά είναι 
πάντοτε φόνος, είτε είναι νόμιμος ά
μυνα είτε δχι, λίγο ένωρίτερα ή λίγο 
αργότερα, τότε, άς μή ζητάμε τήν εύ- 
λογία τού θεού ή τής ’Εκκλησίας γιά 
νά φονεύωμε μέ ήσυχη συνείδησι. θ ά  
ήταν καλύτερα ν’ άναγνωρίζαμε ένώ- 
πιον τοΰ θεού, δτι είμαστε άμαρτω- 
λοί —  άκόμη κι δταν δέν μπορούμε 
νά κάνωμε διαφορετικά.

’Έρχεται νά καλέση, νά όδηγήση, 
νά δώση ώθησι. Φέρει ένα φώς, καί 
κυρίως μία δύναμι, ένα ζωντανό 
δυναμισμό σ’ έκεΐνον πού Τόν δέχε
ται μέ πίστι. "Αν μιλάμε γιά «Νόμο 
τού Κυρίου», δέν μπορούμε μέ κανένα 
τρόπο νά τόν συγκρίνωμε μέ τούς στα
τικούς. δικονομικούς νόμους τού άστι- 
κού κωδικός. Πρόκειται γιά μιά κλή
σι ν’ άγαπάμε περισσότερο, μέχρι θυ
σίας τού έαυτού μας δπως ό Κύριος 
καί μαζί Του. Είναι τό αίτημα μιάς 
ζωντανής άγάπης πού μάς δίδει ό ί
διος γιά  νά ζούμε.

PIERRE JOI.Y

1068



ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ό  Δ/ντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Χαρ. Παπαγεωργίου έξέ- 
φρασε πρός δλους τούς υπαλλήλους τής Δ /νσεω ς την ευαρέ
σκειαν καί τάς ευχαριστίας του, διά τήν ύπ’ αυτών έπιδειχθεϊ- 
σαν άψογον στάσιν, κατά τήν ήμέραν τών βουλευτικών έκλο- 
γών. Εις τό κείμενον τοϋ κ. Δ / ντοϋ άναφέρονται τά έξής χα

ρακτηριστικά:

'Ως Διευθυντής τής Αστυνομίας ’Αθηνών, τής 
’Αστυνομίας ή όποια έχει έπωμισθή τήν ευθύνην 
τής διατηρήσεως τής Δημοσίας Τάξεως καί ’Α
σφαλείας εις τήν πλέον νευραλγικήν καί εύαίσθη- 
τον περιοχήν τής Χώρας μας, έπιτακτικόν καί ·έ- 
πιβεβλημένον αισθάνομαι τό χρέος καί τήν άνάγ- 
κην νά έκφράσω δημοσία πρός άπαντας υμάς, 
άξιωματικούς καί κατωτέρους, τήν άκραν ευαρέ
σκειάν μου καί τάς θερμοτάτας εύχαριστίας μου, 
διά τήν Υφ’ Υμών έπιδειχθεΐσαν άψογον στάσιν 
καί συμπεριφοράν κατά τό διάστημα τής προε
κλογικής περιόδου καί τής ήμερος τών βουλευτι
κών έκλογών, γεγονός τό όποιον μαρτυρεί καί ά- 
ποδεικνύει περιτράνως τήν ύψηλήν αισθησιν ευ
θύνης τής άποστολής σας, ύφ' ής διακατέχεσθε.

Κατά τό προμνησθέν διάστημα, συνεχισταί τών· 
ωραίων παραδόσεων τού Σώματος, ήρθητε εις τό 
έπιβαλλάμενον ύψος τών περιστάσεων καί τοΰ έ- 
πικρατοΰντος ίδιομόρφου ψυχολογικού κλίματος 
καί έπεδείξατε ψυχραιμίαν, σύνεσιν. άπαράμιλ- 
λον έργατικότητα, Υποδειγματικήν καί άψογον 
συμπεριφοράν, παρά τάς άντιξόους συνθήκας, καί 
διά τής έν γένει δραστηριότητός σας άπεδείξατε 
δτι οί άνδρες τής Αστυνομίας Πόλεων, γνήσια 
καί ουτοι τέκνα τοΰ Ελληνικού λαού, εύρίσκον- 
ται πάντοτε εις τάς έπάλξεις τών έπιταγών τοΰ 
’Εθνικού χρέους.

Μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί ίδιαζούσης έπαγ- 
γελματικής ευσυνειδησίας έργασθέντες άγογγύ- 
στως καί ήνωμένοι έπί τφ αύτφ σκοπφ, ήτοι τής 
διασφαλίσεως τής Τάξεως καί τής ’Ασφαλείας έν 
τή Πρωτευούση, ήδυνήθητε ού μόνον ουδόλως νά 
διαταραχθή τό αίσθημα ασφαλείας τοΰ Κοινού, 
άλλ’ έν ταύτφ συμπεριεφέρθητε άψόγως καί Υπο- 
δειγματικώς, ώς αί περιστάσεις έπέβαλλον, μέ ά- 
ποτέλεσμα νά διεξαχθοΰν όμαλώς καί ήσύχως αί 
βσυλευτικαί έκλογαί, γεγονός τό όποιον, τόσον τό 
Κοινόν, δσον καί οί αρμόδιοι Υπηρεσιακοί παρά
γοντες πανηγυρικώς άνεγνώρισαν καί πρεπόντως 
έπήνεσαν.

Τό γεγονός τής έπιτεύξεως τοΰ άντικειμε- 
νικοΰ μας σκοπού, ώς ούτος άνωτέρω έξετέθη, άλ- 
λά καί ή πάνδημος άναγνώρισις τών καταβληθει- 
σών προσπαθειών μας, άποτελοΰν, άναντιρρήτως, 
δι’ ημάς άπαντας τήν καλλιτέραν καταξίωσιν τών

κόπων μας καί τήν πλουσιωτέραν άμοιβήν τού
των.

Σείς, άξιωματικοί καί κατώτεροι τής Δ/νσεως 
’Αστυνομίας 'Αθηνών, Υπήρξατε οί πρωτεργάται 
καί οί πολύτιμοι συνεργάται μου καθ’ δλον τό 
κρίσιμον διάστημα τής προεκλογικής καί έκλογι- 
κής περιόδου καί εις σάς άνήκει τό γέρας τής ση- 
μειωθείσης έπιτυχίας μας.

Σείς, άξιωματικοί καί κατώτεροι, διά τοΰ Υψη- 
λοΰ σας έθνικού φρονήιματος καί τοΰ έξαιρετικοΰ 
σας ήθους καί τής έπαγγελματικής ευσυνειδησίας 
έν γένει, παρέσχετε είς έμέ τήν τιμήν καί τήν εύ- 
καιρίαν νά αίσθάνωμαι υπερηφάνειαν, διότι προΐ
σταμαι τοιούτων, ώς Υμείς, υπαλλήλων.

Καί ήδη σάς προσκαλώ καί σάς παρακαλώ νά 
συνεχίσετε μέ τόν αύτόν ζήλον, τήν αυτήν σύνε- 
σιν καί ωριμότητα, τήν έπιτέλεσιν τών πρός τήν 
ΙΙολιτείαν καί τό Κοινόν καθηκόντων σας. Συνε
χίσατε διά τών έργων καί τής συμπεριφοράς σας 
τήν λαμπράν ιστορίαν τού Σώματος, τήν όποιαν 
διά θυσιών καί αίματος έγραψαν οί πρό ήμών συν
άδελφοι. Συνεχίσατε τήν σθεναράν καί άντικειμε- 
νικήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων σας, άλλά καί 
τήν εύγενή καί άψογον συμπεριφοράν πρός πάν
τα νομοταγή πολίτην. Μή ληαμονήτε δτι άποτε- 
λοΰμεν τήν προθήκην τής Χώρας μας καί δτι ή 
’Αστυνομία είναι καί πρέπει νά είναι δ καθρέ- 
πτης τού πολιτισμού ταύτης.

"Ας κατανοήσωμεν πάντες καλώς τήν ευαισθη
σίαν τών περιστάσεων καί δι’ δλων τών δυνάμεών 
μας, ας ένισχύσωμεν τήν έκ τών έκλογών Κυβέρ- 
νησιν είς τό δύσκολον έργον τής άναδημιουργίας 
τής Πατρίδος μας. Ή  Πολιτεία, ώς σάς είναι γνω
στόν, άναγνωρίζει τάς προσπάθειας μας καί είναι 
έν γνώσει τών Υπηρεσιακών μας προβλημάτων, 
άτινα καί άντιμετωπίζει μέ στοργήν καί ένδια- 
φέρον. Ό  θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων υπήρ
ξε καί θά μείνη άπράσβλητος καί ισχυρός, διότι 
εδοκιμάσθη ήδη έπιτυχώς έπί μίαν πεντηκοντα
ετίαν καί πλέον καί έξήλθεν άλώβητος.

Ό  Διευθυντής τής ’Αστυνομίας 

ΧΑΡΑΑΑΜΙΙΟΣ ΑΡ. ΙΙΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΓ
Άστυν. Δ/ντής Α '
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C  ΝΑ άστρο ψηλά, πάνω άπό τή σπη- 
“  λιά' καί κάτω άλλα δύο: Τά μάτια 

του, όπου σελαγίζει τ' όραμα τού κό
σμου, πού έρχεται νά δημιουργήση.

Αύτός ό κόσμος, ό δικός Του, μπο
ρεί ν' άνήκη στή φύσι, στήν κοινωνία, 
οτήν ιστορία. Αλλά δέν προσδιορίζεται 
απ' αύτήν. Αύτό πού έρχεται νά δημιουρ- 
γήοη είναι ή Πνευματική Βασιλεία. Έρ
χεται νά κηρύΕη στόν παραπλανημένον 
άνθρωπον ότι «πνεύμα ό Θεός καί τούς 
προσκυνούντας Αύτόν έν πνεύματι καί 
άληβεία δει προσκυνείν». Έρχεται νά 
διαρρήΕη όλους τούς άσφυκτικούς προσ
διορισμούς τής φύσης, τής κοινωνίας 
καί τής ιστορίας, δ,τι σχετίΖεται μέ τήν

ύλικήν ύπόστασι τού Ανθρώπου, νά τόν 
λυτρώση, νά τόν ύψωση στόν πάμφωτο 
χώρο τού Αιωνίου, στήν Πνευματική Βα
σιλεία, τή μόνη, πού μπορεί νά συμπλη- 
ρώση τό φυσικό κόσμο (ό φυσικός κό
σμος δέν είναι αύτάρκης, όπως φαντά- 
Ζετοι ό ύλιστής), ν’ άναπλάση τήν κοι
νωνία καί νά δικαιώση τήν Ιστορία.

***
Τών «αιώνων τά όργανα» καί οί φω

νές τών άγγέλων άς ψάλλουν τόν ύμνο 
Του. "Ας έρθουν οί μάγοι νά κάψουν, 
μπροστά ατά τρυφερά Του πόδια τούς 
λιβανωτούς των— αύτά τά πόδια, πού Θά 
καταπληγωθούν άπό άγκόθια καί τριβό
λους σπαρμένους ατό δρόμο Του καί θά

καρφωθούν αύριο ατό σταυρό τού μαρ
τυρίου Ας άντιλαλήσουν άπ' άκρη σ' ά
κρη τής γής τά «ώσαννό» γιά τόν έρχο- 
μό Του. Γιατί έρχεται νά φέρη τήν άνά- 
ατασι τής Ανθρώπινης Προσωπικότητας, 
τής μόνης πραγματικότητας μέσα στήν 
άέναη ροή τών πάντων, αύτής, πού Εαί- 
ρει νά δίνη στόν Καίσαρα ό,τι τού άνή- 
κει, άλλά κινείται στόν έπάνω αιθέρα 
τής Αιώνιας Αλήθειας, πού βρίσκει τήν 
ένότητά της μέσα στήν άέναη άλλαγη.

"Ας ύψωθή ό αίνος, μέ τά φτερά τού 
ψαλτηρίου, ως τό θρόνο τού Παντοδύ
ναμου, γιά τήν Αποστολή τού Υιού, 
πούρχεται νά οπάση τά δεσμά τού άτό- 
μου πρός τόν κόσμο τής ύλης, τής κοι-
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Σ Κ Υ Ρ Ο Σ:
Όμορφα είναι τά έθιμα τής Σκύρου, όπως είναι καί τό 
νησί! Έ χει τή δική του μεγαλοπρέπεια, έκείνη τή γοητεία 
πού Απλώνεται στο βουνό, τό κάστρο, τά γραφικά του σπί
τια, τά περιβόλια, τις δαντελλένιες του Ακρογιαλιές. Μέσα 
σ’ ένα χρώμα πού έχει τήν μαγεία των θρύλων πού συνδέ
ονται με τήν ιστορία τού τόπου, οι άνθρωποι, πλούσιοι σ' 
ευαισθησία καί δημιουργική φαντασία, ζοΰν τον άχό τής 

παλιάς καλλιτεχνικής του παραδόσεως.

’Αριστερά: Εκυριανή μέ τή γραφική φορεσιά της. ’Απέναντι: Κέντημα σέ σκυριανο
σενττόνι.

Λ ΟΓΣΜΕΝΟ στήν αίγαιοπελαγί- 
τικη όμορφιά, βυθισμένο στήν 

ονειρική μέθη ένός πλούσιου παρελ
θόντος, ιστορικού, πνευματικού καί 
καλλιτεχνικού, είναι τό νησί τής Σκύ
ρου. Ό  ήλιος αστράφτει γοητευτικός 
στις χρυσές άκρογαλιές καί τό περή
φανο κάστρο της. Ή  θάλασσα έρχε
ται καί νανουρίζει τούς καημούς, τις 
χαρές καί τις έλπίδες των άνθρώπων 
της. Ή  Σκύρος είναι γεμάτη άφορμές 
ποιητικής μαγείας. Μά περισσότερο 
έχει οεθή μέ τή λαϊκή μας τέχνη, 
μια πού άξιοι καί μέ πλούσια ευαι
σθησία λαϊκοί τεχνίτες έδούλεψαν έ- 
κεϊ γιά νά δώσουν, μέσα άπό τήν πη
γαία καλλιτεχνική τους άντίληψι, 
σπάνια έργα τέχνης, πού τ’ άποθαυ- 
μάζουμε καί σήμερα. Άλλα τό νησί 
έχει άκόμα χαρακτηριστικά καί ιδιόρ
ρυθμα έθιμα, καθαρά τοπικά, πού δέν 
τά συναντάμε σέ άλλες περιοχές τής 
πατρίδος μας. Τό γεγονός αυτό, τού 
συνδυασμού μιας άντιπροσωπευτικής 
καί έξαίσιας λαϊκής τέχνης καί τού 
πλούσιου λαογραφικού της θησαυρού, 
υπήρξε άφορμή νά μελετηθή άπό γνω
στούς λαογράφους τού αιώνα μας. Ή  
λαϊκή αυτή τέχνη, ή λεπτή καί συ
χνά μέ τήν δμορφιά ένός παμπάλαιου 
θρύλου ένωμένη, πού μιλάει περισσό
τερο στήν ευαισθησία τής καρδιάς, 
κατ’ έξσχήν μελετήθηκε άπό δύο άν- 
τιπροσωπευτικές φυσιογνωμίες τής 
λαογραφικής έρευνας στόν τόπο μας: 
Τήν ’Αγγελική Χατζημιχάλη καί 
τήν Νίκη Πέρδικα. ’Αλλά καί ή έ- 
κλεκτή μας λαογράφος καί ζωγρά
φος πού μέ τό έργο της γιά τά Δωδε
κάνησα καί τήν Κύπρο ανύψωσε λαμ

πρό πνευματικό μνημείο, ή Άθηνά 
Ταρσούλη, ασχολήθηκε μέ τήν Σκύ
ρο, στό γνωστό καί σπουδαίο βιβλίο 
της «"Ασπρα νησιά» πού πρόσφατα 
έκυκλοφόρησε σέ τρίτη έκδοσι. Τά 
σχέδια πού συνοδεύουν τό κείμενο, 
καμωμένα άπό τήν ίδια, βρίσκονται 
στό βιβλίο αύτό καί μάς δίνουν τήν 
γραφική καί άδρή εικόνα τής δμορ- 
φιάς τού νησιού.

Ά πό τό 1925, πού ή Χατζημιχά
λη έξέδωσε τό βιβλίο της γιά τήν λαϊ- 
κή τέχνη τής Σκύρου, τό ένδιαφέρον 
γιά τό λασγραφικό ύλικό τού νησιού 
μεγάλωσε. Μελετώντας τήν μαγεία 
καί τήν έξαρσι τήν αισθητική τών 
έργων λαϊκής τέχνης στή Σκύρο, θά 
καταλήξη σ’ ένα βασικό καί πάντα 
έπίκαιρο συμπέρασμα: «Ή λαϊκή μας 
τέχνη—  θά πή—  είναι μιά άπό τις 
γνήσιες έκδηλώσεις τής ψυχής τού 
λαού, τό στερεό θεμέλιο κάθε νεοελ
ληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. 
Μελετώντας τά χαρακτηριστικά τής 
λαϊκής μας τέχνης, θά γνωρίσωμε 
καλύτερα τή φυλή μας καί τόν έαυτό 
μας καί τότε θά μορφώσωμε σύμφω
να μέ τή συνείδησί .μας αύτή, μιά νέα 
άληθινά έλληνική καί έθνική αισθη
τική καί τέχνη, πού θά μάς βοηθή- 
ση νά δημιουργηθή δ πολιτισμός μας, 
βγαλμένος άπό τις πραγματικές δυ
νάμεις τού έθνους».

Αλλά τό σημαντικό λαογραφικό 
υλικό τού νησιού συγεκντρώθηκε άπό 
τήν λαογράφο Νίκη Πέρδικα, σέ δυό 
μεγάλους τόμους, δπου κανένας άπο- 
θαυμάζει τό μεγαλείο καί τό καλλιτε
χνικό αίσθημα τού λαού μας. Ά ς  
δούμε όμως, μέσα άπό ένα λαογραφι

κό κείμενο τής Πέρδικα, συνοπτικά 
τήν όμορφιά τού λαογραφικού Θησαυ
ρού τής Σκύρου.

Μέ τή νοσταλγία τού νησιού άρχι- 
νάει τό λόγο της ή άλησμόνητη λαο
γράφος, μέ τή νοσταλγία πού ομορ
φαίνει έτσι καί πιό πολύ τή χάρι τής 
περιγραφής της:

«θά ήθελα νά σάς πάρω— γράφει 
— μαζί μου τό πρωί τήν Πρωτοχρο
νιά άπολείτουργα, νά πάμε στό Σ’ 
πλήνα, καί στήν Άναβά'λσα, νά δού
με τις Σκυριανές κοπέλλες, σά θά 
ρθούν νά πάρουν τό νιό νερό, νά δρο- 
σίσουν τά σπίτια τους, πώς θά ρίξουν 
στήν πηγή τις φιλιές τους—βασιλό- 
πιττα, σύκα, σταφίδες, μύγδαλα, μου- 
στό’πτες κι δ,τι άλλα καλούδια έχει 
ή καθεμιά— γιά νά φιλέψουν καί νά 
γλυκάνουν τά νερά μουρμουρίζοντας 
μέ λαχτάρα τήν ευχή τους στή νερο
μάνα: «"Ως τρέχουν τά νερά, έτσι νά 
τρέχουν τά καλά μές στό σπίτι μας». 
Νά πάμε μαζί μέ τούς βαρκάρηδες 
καί τούς ψαράδες κάτω στό γιαλό καί 
στή Λιαναριά, σά θά φέρουν ν’ άση- 
μώσουν καί νά φιλέψουν τή βάρκα 
τους, γιά νά μήν παραπονιέται καί 
γιά ναναι γλυκαμένη καί γεμάτη δλο 
τό χρόνο. Νά δούμε, σά θά πάμε νά 
’φχηστούμε τή μ’λώνισσα, πώς θ’ ά- 
σημώση καί θά γλυκάνη τό μύλο της 
καί κείνη, καί νά πάρωμ’ άπό τά χέ
ρια της τήν άφράτη φτάζυμη μ’λόπ’ 
τα, τήν πίττα πού ό μύλος χαρίζει 
στούς πελάτες του, ζυμωμένη μέ μα
στίχα καί κανελλογαρύφαλα, άπ’ τό 
πιό διαλεχτό άλεύρι καί στολισμένη 
άπό πάνω μέ πλουμίδια. Καί γυρί
ζοντας στό χωριό, νά δούμε τούς γε-
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ωργούς, σά θά πάνε στή γκατούνα, 
νά βγάλουν έξω στβ πλάτωμα τά βό
δια. βάζοντάς τα νά πρωτοπατήσουν 
πάνω σέ σίδερο, στδν γκασμά συνή
θως, γιά νάναι σιδερένια δλο τβ χρό
νο, νά μήν άρρωστήσουν, πώς θά τά 
φιλέψουν καί θά τά γλυκάνουν κι αύ- 
τά πρώτα κ' υστέρα θά περάσουν τή 
βοδό’κλσρα απ’ τδ κέρατο τοΰ πρώ
του βοδιού, προγνωρίζοντας μέ τόν 
τρόπο πού θά πέση, σάν τινάξη τβ βό
δι τβ κεφάλι του γιά νά έλευθερωθή 
άπ’ τδ ξαφνικό βάρος, τδ μάντεμα 
γιά τή σοδιά τής χρονιάς. . .  Θά ή
θελα άκόμα νά σάς έπαιρνα, νά πη
γαίναμε μαζί στδν "Αγιο Άρτέμη, 
στη χάρι του, νά κυλιστούν οί νέοι 
γιά την ύγειά τους στην κατρατσού- 
λα. τδν άπότομο γλιστερδ βράχο, ένώ 
πέρα μακριά στδ βάθος άφροκοπά άν- 
ταραμένη ή θάλασσα. Καί μεΐς νά 
κόψωμε άπ’ τά ωραία, μονά, πεντά
φυλλα άγρια γαρυφαλάκια, τά άσπρα 
καί τά άλικα, πού ευωδιάζουν δλη 
τή γύρω έξοχή! Ν’ άκούσωμε καί τδ 
τραγούδι τους, δπως τδ σιγοτραγου- 
οοΰν τά παλληκάρια, κοιτάζοντας, ά- 
διάφορα τάχα καθένας, κατά τήν ά- 
γαπηιμένη, πού τούς μοιάζει στδ χρώ
μα καί τή φρεσκάδα: «Γαρύφαλο τ’ 
"Αγι - ’Αρτέμιου —μέ τήν καρδιά 
μου σ’ άγαποΰ!». Ν’ άνέβωμε στδν 
'Όλυμπο, τδ καταπράσινο βουνό, νά 
πρσσκυνήσωμε τήν Παναγιά τή Λυμ- 
πιανή, θεμελιωμένη πάνω σέ άρχαίου 
ναού μάρμαρα, κι άνάβοντας ευλαβι
κά τδ κεράκι μας μπρδς στδ μισο- 
σβημένο τής Παναγιάς εικόνισμα, ν’ 
άκούσωμε, άθελά μας, τδ τάξιμο τής 
μικρής έρωτευμένης, δπως τδ μουρ
μουρίζει μέ λαχτάρα: «ΤΩ Παναγιά 
μου Λυμπια,νή, νά ρθοΰ νά σ’ άσ€ε- 
στώσου—νά πάρου τσεΐνε π ' άγαποΰ, 
τοΰ χρόνου νά σέ ζώσου»! Νά πάμε 
άπ τδ βράδυ τής παραμονής τοΰ γά
μου στδ Σπλήνα μαζί μ’ δλες τις φί
λες καί τά συγγενικά κορίτσια τής 
νύφης, φορτωμένες τις πλουμισμένες 
ολοκαίνουργιες στάμνες, νά κουβαλή- 
σωμε τραγουδώντας τδ νερδ πού θά 
χρειαστή γιά τδ γάμο. Καί τή μέρα 
τοΰ γάμου δλοι μαζί μέ τδ γαμπρό καί 
τή νύφη καί τά βιολιά μπροστά, νά 
γυρίσωμε άπ' τήν έκκλησία, υστερ’ 
άπ' τδ στεφάνωμα, περνώντας τά στε
νά άνηφορικά τοΰ χωριοΰ δρομάκια, 
ένώ δλοι άπ’ τούς λιακούς καί τά

μπαλκόνια θά μάς ραίνουν μέ παρά- 
δες καί μπαμπακόσπορο.

»Νά καθήσωμε στδ τραπέζι τοΰ 
γάμου, τδ φορτωμένο άπ” τά καλα- 
θιάτικα, τά δώρα πού δλοι οί καλε
σμένοι έστειλαν, καί νά μάς ύπηρε- 
τήση δ γαμπρός κ’ ή νύφη μέ τήν δ- 
λόχρυση νυφιάτικη φορεσιά! Νά φά
με τά άφράτα ξεροτήγανα καί τούς 
λουκουμάδες. Κι άκούγοντας τά πρώ
τα τραγούδια, παίνια καί καλέσμα
τα γιά τούς νεκρούς άγαπημένους, νά 
θυμηθούμε καί μεΐς τις χάρες τους 
καί νά πονέσουμε γιά τδν πρόωρο χα
μό τους, πού δέν τούς άφησε νά χα- 
ροΰν τήν ώρ’ αυτή μαζί μας. . .

»Καί τήν Πρωτομαγιά νά μαζέψω- 
με σπάρτα κι άνθισμένες χαλαδρο- 
μιές, νά πλέξωμε τδ στεφάνι τοΰ Μάη. 
Νά ζώσουν οί viol τή μέση τους μέ 
τά κλαδιά τής χαλαδρομιάς, γιά νά
ναι σάν κι αύτή λυγεροί, καί νά βα
στάξουν στους κόπους τοΰ θερισμοΰ 
πού σέ λίγο θ’ άρχίση. «Χαλαδρομιά 
στή μέση σου, — γιατ’ είσαι νιά καί 
πρέπει σου!» τραγουδούν οί γιορτα- 
στάδες. Κ ’ ή νοσταλγία γιά τά χαμέ
να νιάτα ξυπνά καί δαγκώνει τις 
κραδιές. ..» .

Πολύ συνηθίζονται στή Σκΰρο 
τά σατιρικά δίστιχα, πού έχουν I-
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Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Α

ΕΝΑΣ ΤΡΟΜΕΡΟΣ 
ΛΩΠΟΔΥΤΑΡΟΣ

Η Τ Ο  ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣΕ ΑΝΔΡΙΚΑ

Τό ράσο δχι μόνον παπά φκιάνει, άλ
λα και γυναίκα τον κάνει ανδρα.

Σωστόν άνδρα, μέ άνδρικάς έπιθυμίας, 
γούστα, θελήσεις, ελαττώματα, 

προτερήματα, άγαπητικές, τσιγάρα, 
καυγάδες, γλέντια, κουτσαβακισμούς.

διαίτερα λεπτό χιούμορ. ’Ανθολογού
με μερικά:

’Ελάτε νά χορέψουμε κι δποιος ζη- 
(λεύει, άς σκάση,

τής πικροδάφνης τδ ζουμί νά πιή νά 
(τοΟ περάοη.

Καλά τδ ’φαίνεις τδ πανί, καλά τδ 
μκσουρίζεις

το’ δντες οοΟ ποΰνε γιά δουλειά τή 
(ράχη σου γυρίζεις.

ΙΙολύ μάς υποχρέωσες μέ τή γλυτσά 
(οου γλώσσα.

Νάξερα πώς πουλιότανε, έδινα χίλια 
(γρόσα.

Στό παρεθύρι κάθεσαι τοαΐ καθαρίζεις
(ρύζι

τδνα οου μάτι ’ναι στραβό τοαΐ τ ’ άλ- 
(λο άλλεθουρίζει.

Χαρακτηριστικά είναι καί τά το
πικά γιατροσόφια: Γιά τά σπυριά
φκιάχνουν άλοιφή μέ κερί, μέλι, άσ- 
πράδι άπό αύγό καί λίγη άσπρη στα
φίδα. Γιά τό δάγκωμα τής σφήκας 
τρίβουν τό πονεμένο μέρος μέ ξύδι. 
"Οταν κάποιου πέφτουν τά μαλλιά 
του καίνε ψαθί καί τήν στάχτη τήν 
ανακατώνουν μέ λάδι, πετρέλαιο καί 
θειάφι καί Αλείβουν τό κεφάλι του. 
Γιά τις πιτσιλάδες τού προσώπου 
χρησιμοποιούν νερό πού μάζεψαν 
πρωτομηνιά, τρίβουν μέσα ένα δα
φνόφυλλο καί περνάνε μέ σφουγγά
ρι τό πρόσωπο.

"Ομορφα είναι τά έθιμα τής Σκύ
ρου, δπως είναι καί τό νησί! "Εχει 
τή δική του μεγαλοπρέπεια, έκείνη 
τή γοητεία πού απλώνεται στό βου
νό, τό κάστρο, τά γραφικά του σπί
τια, τά περιβόλια, τις δαντελλένιες 
του άκρογιαλιές. Μέσα σ’ Ινα χρώμα 
πού έχει τήν μαγεία τών θρύλων πού 
συνδέονται μέ τήν ιστορία τού τόπου, 
οί άνθρωποι, πλούσιοι σ’ εύαισθησία 
καί δημιουργική φαντασία, ζοΰν τόν 
άχό τής παλιάς καλλιτεχνικής του 
παραδόσεως. "Οπως τό κύμα φθάνει 
άπό τό μακρινό πέλαγο καί σπάει 
πάνω στά βράχια, καθώς έρχεται 
μαζί του καί τό τραγούδι τής θάλασ
σας καί φανερώνει τήν όμορφιά της, 
ανυψώνεται, μέσα άπό τήν μεγαλοπρέ
πεια τού νησιού, ή όμορφιά τού έθί- 
μου, έκεΐνο τό λεπτό κέντημα πάνω 
στις, φορεσιές καί τά στρωσίδια τού 
σπιτιού, πού δείχνει τί άπόθεμα καλ
λιτεχνικής ευαισθησίας έχουν οί κά
τοικοι τού νησιού. Είναι τό έθιμο καί 
ή λαϊκή τέχνη ο,τι καί ή παράδοσι 
κ’ ή ζωή του. Μιά ήρωϊκή παρουσία 
σ’ ένα χώρο φυσικής μεγαλοπρέπειας.

ΔΗΜΙΙΤΡΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

Έφημ. (ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ) 9 -9 -1907

Τό ράσαο σου λένε δέν κάνει χόν παπά.
Κ' άλλοι σοϋ προσθέτουν δχι ή παληές 

παροιμίες εΐνε ή πείρα τών αιώνων, πρά
γματα δηλαδή πού δέν ψεύδονται και δέν 
διαψεύδονται.

Κ’ αίφνης σοΰ παρουσιάζεται τό κακο
μούτσουνο μιανής Τουρκοπούλας καί μέ χά 
σχραδά καί «χραπαχοακλά» ποδάρια του 
σοϋ ποδοπατεΐ καί σοΰ κουρελιάζει δλες αύ- 
τές τις πείρες τών αϊώνων καί τάς βεβαιώ
σεις τών σοφών.

Τό ράσσο δχι μόνο παπά φκιάνει, αλλά 
καί γυναίκα τόν κάνει άνδρα. Σωστόν άν
δρα, μέ άνδρικάς έπιθυμίας, γούστα, θελή
σεις, Ιλαττώματα, προτερήματα, άγαπητι- 
κιές, τσιγάρα, καυγάδες, γλέντια, λωπο- 
δυσίες, κουτσαβακισμούς.
"Οποιος άμφιβάλλει άς πάη στό δεύτερο 
τμήμα νά ίδή τήν ή τδν (τί γένος νά τοϋ 
δώσουμε:) τ ή ν  λοιπόν καί τ ό ν  
Μεϊρεμά Άβδουλάκη, ετών 22, έκ Χανίων 
τής Κρήτης, γυναίκα τό σώμα, άλλά άν
δρα τά φορέματα, τά γούστα καί τά φερ
σίματα.

—Ή  Γκιούλ Μεϊρεμά

Τί είναι αύτή ή Μεϊρεμά Άβδουλάκη, 
ή καί Μαριάμ (διά τό δυσπρόφερτου τοϋ 
Μεϊρεμά) ύπό τών άστυνομικών καλούμε
νη «Μαρία» έπί τό άπλούστερον.

Ά ς  έξετάσωμεν τί φαίνεται μάλλον πα
ρά τί εΐνε.

"Ενα παιδάκι μέ εύρωπαϊκά λερωμένα 
καί τσαλακωμένα παληόρουχα, μπλέ ύπο- 
κάμιαο καί δυό κατατρυπημένα παπούτσια 
πού σέ κάνουν νά νομίζης δτι βλέπεις τό

11 ετροπαυλόφσκη μετά τήν καταστροφήν.
"Ενα πρόσωπο σπανό καί αύλακωμένο 

άπό μιά πληγή ποΰ ξαπλώνεται σάν χτα
πόδι έπάνω του.

Ή  σπανότης τού ποοσώπου σέ υποχρεού- 
νει νά πιστεύαης δτι δ κύριος αυτός δέν 
εΐνε παραπάνω άπό 16— 17 έτών.

Μαλλιά κουρεμένα βαθειά έκτός τού 
μπροστινού μέρους τής κεφαλής εις τό ό
ποιον αφέλειες καί καπέτιας διαφυγοϋσαι 
τό άδηφάγον στόμα τού ψκλλιδιοϋ, όρθοϋν- 
χαι καί συστρέφονται καί καμπυλούνται 
προσπαθούσα: νά καλλωπίσουν τό ύποφερ- 
τό μέν γιά άνδρα δχι καί τόσο έπιθυμητό 
δμως γιά  γυναίκα έκεΐνο πρόσωπο.

’Ανάστημα μέτριο, στάσις κουτσαβακί- 
στικη, βάδισμα ανδρικόν, κινήσεις μόρτι- 
κες, τσιγάρου απόπνοια σέ κάνουν νά νο
μίσης δτι εύρίσκεσαι πρό άέρος — άνδρός 
καί ένφ νομίζεις αύτό, αίφνης νά τά ά- 
φθόνως προχυνόμενα άπό μέσα άπό τό 
βρωμοπουκάμισο στήθη τής γυναικός, σοϋ 
παρουσιάζονται καί σοΰ άρπάχνουν τήν 
σκέψι.

— Ά λ τ καί γελάστηκες.
Καί τότε μπορεί νά προσέξης τήν φωνή 

ή όποια δέν εΐνε μέν τελείως γυναικεία 
άλλά ούτε καί άνδρική. Μία λεπτή σάν 
βραχνιασμένη φωνή, μιά φωνή σάν έκείνες 
τών έν άμαρτίαις ζησάντων καί γηρααάν- 
των γυναικαρίων τής ’Αφροδίτης, χαλα
σμένη, ραγισμένη φωνή, πού βγαίνει άπό 
χαλασμένο λάρυγκα.

— Μέγα: καί πολύς
Αύτή λοιπόν εΐνε ή χθές συλληφθείσα 

Μεϊρεμά Άβδουλάκη, ή ζώσα 6 χρόνια 
εις τάς Αθήνας μέ άνδρικόν ένδυμα καί 
ύπό τό ψευδώνυμον Άντώνης ό λούστρο;
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ή ό μαραγκός κατά τάς περιστάσεις.
Ώ ς Άντώνης λοιπόν μαραγκός ήγάπη- 

3 3  μίαν άοιδόν τού ύπογείου Παραδείσου 
"Ελλην όνομαζομένην και Σμυρνιάν τήν πα
τρίδα, πρός ήν ήσθάνθη τρομερόν (Λέσβι- 
ον) έρωτα δστις τόν έκανε νά τρώγη καί 
νά πίνη μαζί της τάς μικράς τοο οικονο
μίας καί δστις τόν έσπρωξε κατόπιν εις 
τό λωποδυτικόν έπάγγελμα άπό τό όποιον 
πολλαί θύρες τής όδού Αιόλου έστέναξαν 
διαρρηγνυόμεναι καί πολλά συρτάρια έλεη- 
λατήθησαν.

Τώρα δέ έσχάτως αί κλοπαί της έγ ι
ναν τόσον θρασεϊαι καί συχναί, ώστε ή 
αστυνομία έταράχθη πρός στιγμήν.

Ευτυχώς δμως τήν ΰπόθεαιν ένέλαβον 
δύο τών καλλίτερων αστυνομικών μας, οί 
άστυνόμοι τοΟ δευτέρου τμήματος κ.κ. Ί -  
ωαννίδης καί Χρυσοσπάθης, οί όποιοι τό
σον καλά παρεσκεύαυσαν ώστε έντός τριών 
ημερών αί θόραι τών αστυνομικών κρατη- 
τηρίων ήνοιγον διά νά δεχθοΟν εις τά έγ
κατά των τό ΘΟμα καί τούτο μιάς γροθιάς 
νεύρων ποΰ έβαλλε δ Πλάστης μέσα στό 
σώμα μας, γιά νά μάς ξετρελλάνη καί νά 
μάς κάνη δυστυχείς καί ποό λέγεται καρ
διά.

ΙΙρίν άναφέρομεν τά κατορθώματα τής 
,Μεϊρεμάς δς άναφέρωμεν πρώτον—ή καλ
λίτερου δς άφήσωμεν αύτή νά διηγηθή τήν 
περιπετειώδη ιστορίαν της.

—Ή  μητρυιά

Τό κορίτσι αύτό είχε σέ τούτον τόν κό
σμο τό σαθρόν υποστήριγμα ενός Τούρκου 
πατέρα Χαλήλ, τό όνομα καί κτίστη τό 
έπάγγελμα, τό έτι σαθρότερον ένός «Χαϊ- 
μένου» άδελρφοΰ της μεγαλειτέρου κατά 
τρία έτη καί τό μίσος τής μητρυιάς της, 
ή όποια κατ’ οΰδένα λόγον ήθελε νά τό 
βλέπη στό σπίτι.

Ξύλο λοιπόν καί διωξίματα άπό τό 
πρωί έως τό δράδυ.

Μιά ζωή μαύρη καί αβίωτος.
’Έτσι άναγκάστηκε νά καταφυγή σέ μιά 

γειτόνισσά της Χανούμ, ή όποια τό έκρά- 
τησε λίγον καιρό καί έπειτα τό έστειλε 
πάλιν είς τό σπίτι τηr γιά νά ξαναρχίση 
τήν δουλειά της ή μυτρυιά.

—Ή  μεγάλη άπόφασις

Μή δυναμένη πλέον ή Μεϊρεμά νά Οπο- 
φέρη αύτή τή ζωήν άπεφάσισε νά φύγη άπό 
τό σπίτη της καί άπό τά Χανιά καί νά 
έλθη είς τήν Έλλλάδα διά τήν όποιαν είς 
τήν έλευθερίαν της τόσα καλά καί μεγάλα 
ήκουσε άπό τους συμπατριώτας της Κρητι
κούς.

Πώς νά έλθη δμως έδώ ένα κορίτσι 16 
ετών σέ μέρος ξένο καί άγνωστο;

Καί ή μεγάλη σκέψις τής ήρθε στό 
νού.

Νά κλέψη τά ρούχα τού άδερφοΰ της.
"Ενα πρωί λοιπόν ντύνεται άντρίκια, 

κλέβει άπό τή”/ τσέπη τού πατέρα της 30 
λεπτά πού εύρήκε καί κατεβαίνει κρυφά

είς τόν λιμένα τών Χανιών.
’Εκεί ένα παπόρι έλληνικό έσφύριζε 

προσκαλούν έπιβάτας διά τάς ’Αθήνας. 
Λίνει τά 30 λεπτά σέ έναν βαρκάρη, τόν 
άνεβάζει επάνω στό παπόρι τρυπώνει μέ
σα σέ κάτι βαρέλια έκεϊ καί μετ’ ολίγον 
αντίο Κρήτη, άντίο Χανιά, αντίο Μεϊρε-
μ*· . . „

'Η Τοορκοποδλα δέν υπήρχε πλέον αλ
λά ό Άντώνης δ περιπλανώμενος.

Ξτό παπόρι τήν άνεκάλυφαν κρυμμένη 
άλλά τήν έλυπήθησαν καί τήν έφεραν στόν 
Πειραιά.

— Είς τόν ΙΙειραιά

Μόλις έβγήκε έξω είς τήν γείτονα καί 
τά έχασε.

Περιεπλανάτο κυττάζουσα δεξιά καί α
ριστερή καί χάσκουσα χωρίς νά ξέρη ποΰ 
πηγαίνει καί ποΰ θά καταλήξη.

Λίγο ξηρό ψωμί πού έφαγε στό παπόρι 
εχώνευσε καί τό στομάχι τό όποιον δέν 
λογαριάζει περιστάσεις καί άνάγκας καί 
περιπέτειας, άρχισε τάς διαμαρτυρίας ζη
τών τά τού στομάχου.

Ή  καϋμένη ή Μεϊραμά ΰπέφερε καί 6- 
πέφερε δεινά.

Εΰτυχώς τήν στιγμήν πού δλα έθάμπω- 
ναν καί τά μάτια της άπό τήν πείνα βλέ
πει μπροστά της ένα "Ελληνα συμπατριώ- 
τη της Γιάννη όνομαζόμενον καί ξυλουρ
γόν τό έπάγγελμα είς δν καί δίδει γνω
ριμίαν.

Μετά τήν άναγνώριαιν εκείνος τήν έ- 
πήγε στό σπήτι του, στή γυναίκα καί τά 
παιδιά του, τήν έσύστησε γιά άγόρι καί 
έσκέφθη τί νά κάνη γιά νά τήν σώση.

— "Ακόυα’ έδώ Μεϊρεμά, τής είπε μιά 
ημέρα, θά σού φκιάσω ένα κασελάκι καί

θά σού πάρω δ,τι χριάζεται γιά  νά γεί- 
νης λούστρος νά γυαλίζης παπούτσια νά 
ζής. θάρρος χρειάζεται καί ούτε θά σέ 
καταλάβη κανείς δτι είσαι γυναίκα, θά 
σού ένοικιάσω καί ένα δωμάτιο άντί 6 
δραχ. τόν μήνα νά μένης. Ξιγά - σιγά άπό 
τήν εργασία σου θά μού δώσης εμένα δ,τι 
έξώδευσα. Μόνον νά είσαι τιμία καί φρό
νιμη καί μιά ήμέρα δέν θά σέ άφήση δ 
θεός νά χαθής.

Ή Μεϊρεμά έδέχθη καί μετ’ ολίγον ή 
άμερικανίζουσα Τουρκοπούλα έγύριζε στούς 
δρόμους γυαλίζουσα παπούτσια καί μαζεύ- 
ουσα δεκάρες.

Τό χρέος έβγήκε καί ή Μεϊραμά έζούσε 
μόνη της πλέον αυτεξούσια μέν άλλά καί 
ήσυχος.

Λιά νά είνε δέ περισσότερον άσφαλής 
παρουσιάσθη είς τήν άστνυομίαν καί έκα
με γνωστόν Οπό άκραν έχεμύθειαν τό φύλ- 
λον καί τήν ταυτότητά της.

— Είς τάς, ’Αθήνας
Τέσσαρα χρόνια ώς Άντώνης έκαμε 

χρυσές δουλειές είς τόν Πειραιά καί είχε 
καί κάτι λεπτούλια είς τήν τσέπη, δταν έ
σκέφθη νά έπεκτείνη τάς εργασίας της είς 
τάς Αθήνας' ένα πρωί άφήκε τόν Π ει
ραιά καί ήλθεν είς τό ίοστέφανον άστυ.

Ένοικίασεν ένα δωμάτιον έδώ. Κάποιος 
σέ μιά πυρκαϊά, πού ήναγκάσθη νά πη- 
δήση έξω μισό - γυμνή είδε τά παρθενικά 
της στήθη, έξεπλάγη, ύπόπτευοε, διέδωσε 
τό πράγμα.

— 'Ο Άντώνης είνε γυναίκα.
Ή  Μεϊραμά άναγκάστηκε νά φύγη άπό 

εκείνην τή γειτονιά. "Ενα στενό καί κλει-
(Συνέχεια εις τήν σελ. 1095)
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Στή Μυτιλήνη θά πάμε σήμερα. 
Όσο κι' άν ό Χειμώνας φοβερίΖει 
τούτη τήν εποχή μέ τούς βοριά
δες του, πού άνεμοδέρνουν τό 
καταγάλανο Αιγαίο, τό νηαί τής 
ΣοΓκροΰς θά μάς άποΖημιώοη μέ 
τή Ζεστή φιλοξενία τών κατοίκων 
του καί τήν πλούσια πνευματική 
του παράδοση, άφοϋ άλλωστε 
σκοπός τού ταξιδιού μας είναι 
περισσότερο ή γνωριμία μέ τις έ
ξοχες πνευματικές καταβολές τού 
τόπου. Είπαν τή Μυτιλήνη νησί 
τών ποιητών καί τών συγγραφέων. 
Ποιος θά μπορούσε άλήθεια ν 
άρνηθή τήν πρωτοπορία στά γράμ
ματα καί τις τέχνες, στήν όμορ
φη αύτή περιοχή τής πατρίδος 
μας, πού άποτελεϊ κοντά στ' άλ
λα αύτές τις δύσκολες ήμέρες πού 
περνά τό έθνος κι' άκριτα ήρωϊ- 
κό τής τιμής καί τής δόξας τής 
φυλής; Στή Λέσβο νοιώθει ό έπι- 
σκέπτης, όπό τήν πρώτη στιγμή 
τής γνωριμίας του μέ τό νησί τή 
Ζωντανή παρουσία ποιητών, συγ- 
γροφέων καί καλλιτεχνών άπό 
τήν άρχαιότητα ώς τις ήμέρες 
μας. Χωρίς καμμιά δόση ύπερβο- 
λής θά λέγομε, πώς οί Λέσβιοι 
δισκονοϋν μέ τήν ίδια πάντα θέρμη 
τις Μούσες άπό γενιά σέ γενιά, 
άπό τόν Αλκαίο, τόν Άρίωνα καί 
τόν Πιττοκό, ώς τόν Έφταλιώ- 
τη καί τόν Μυριβήλη. Όμως, 
κοντά στήν πνευματική γνωριμία 
μας μέ τή Λέσβο είναι άπαραίτη- 
το τό σύντομο τουριστικό μας τα- 
ξιδάκι, άφοϋ ή Πατρίδα τού Θεό
φιλου καί τού Ίακωβίδη προσφέ
ρει στόν ξένο της σπάνιες ομορ
φιές, όταν μάλιστα οί τελευταί
ες αύτές συνδυόΖωνται μέ έντό- 
πιο μεΖέ κι' ένα ποτηράκι άπό 
τά περίφημα ούΖα της.

Περπατάμε ατούς δρόμους τής 
πρωτευούσης κι' όπως πάντα προ
σπαθούμε νά γνωρίσωμε τόν τό
πο, άρχίΖοντας άπό τήν ιστορία 
του. Κάποιος παληός, μά καλο
γραμμένος όδηγός πού βρίσκου
με στό μικρό κατάστημα τουρι
στικών ειδών κοντά στό λιμάνι, 
μάς έπιτρέπει νά σάς ξεναγήσου
με στά ιστορικό πορελθόν τής Μυ
τιλήνης κι' έπειτα νά έπισκεφθού- 
με μαΖύ τά άξιοθέατα τής πόλε- 
ως κοί τής ύπαίθρου. Τό όνομά 
του τό νησί, γράφει ό συντάκτης 
τού όδηγού, τό πήρε άπό τόν 
Λόσβισν, πού ήταν άρχηγός τών 
Πελασγών, όταν έκείνοι πρώτοι 
έφθασσν έδώ καί κατοίκησαν τόν 
τόπο. Φοίνεται όμως, ότι ή Μυτι
λήνη είχε κι' άλλα ονόματα, όπως 
Ίμέρτη, Αϊγειρα, Λοσία, Αίθιόπη, 
Ήετωνίς καί Μακαρία.

Τούς Πελασγούς έδιωξαν οί 
Αίολείς πού έγκαθίδρυσαν τή βα
σιλεία τόν 11 ον αιώνα. Στά χρό
νια αύτά έγιναν γνωστές γιά τήν 
άκιμή τους πολλές πόλεις, άπό 
τις όποιες σάν σπουδαιότερες ά- 
ναφέρονται ή Μήθυμνα, ή Μυτι
λήνη, ή Πύρρα, ή "Αντισσα καί ή 
Έρεσσός.

Τό πολίτευμα τής βασιλείας ά-

Λ Ε Σ Β Ο Σ
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΏΝ ΠΟΙΗΤΏΝ 
ΚΑΙ ΤΏΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
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νετράπη τό 659 π.Χ., μέ επακό
λουθο σοβαρή εσωτερική ανατα
ραχή, πού όμως ύπήρΕε ή απαρ
χή, γιά τή λαμπρότερη περίοδο 
τής ιστορίας τής Λέσβου, άφοϋ 
έγινε μεγάλη ναυτική δύναμη, 
πού κυριάρχησε σ' όλόκληρο τό 
Αιγαίο. Ή καταστροφή ήλθε τόν 
Σ Τ ' π.Χ. αιώνα, όταν τήν πήραν 
σί Πέρσες, πού ανάγκασαν τούς 
κατοίκους της νά εκστρατεύσουν 
μσΖύ μέ τόν ΞέρΕη έναντίον των 
Αθηναίων. Μετά τούς νικηφόρους 

πολέμους των Ελλήνων έγινε μέ
λος τής Αθηναϊκής συμμαχίας 
καί αργότερα σύμμαχος των 
Σπαρτιατών.

Ή  αρχαιότητα άπετέλεσε γιά 
τή Λέσβο χρυσή περίοδο πνευμα
τικού μεγαλείου καί δέν είναι λί
γοι οί Λέσβιοι, πού στάθηκαν άν- 
τάΕια δίπλα ατούς γίγαντες τών 
γραμμάτων τών άλλων πόλεων 
τής Ελλάδος καί ιδίως τών Α
θηνών. Θά χρειαζόταν χρόνος 
καί χώρος πολύς, γιά νά παρου- 
σιασθή, έστω καί συνοπτικά, τό 
μεγάλο έργο τους. "Ετσι φτάνου
με στήν άνόγκη νά μνημονεύ
σουμε μόνο τά όνάματά τους. 
Ποιητές: Αλκαίος, Άρίωνας,
Τέρπανδος, "Ηρρινα καί ή πολυ
συζητημένη Σαπφώ, πού ή σύγχρο
νη Μυτιλήνη έχει τιμήσει μέ ένα 
χαριτωμένο άγαλμα ατό βόρειο 
τμήμα τής παραλίας. «Ψάιπφα» 
διαβάζουμε ατό βάθρο του, έτσι 
όπως ήταν ή αρχαία γραφή. «Αι
νιγματική ή έκφραση τής ίδιας. 
Δέν ύπάρχουν σαφείς άποδείΕεις 
γιά τό πάθος πού τής άποδίδουν. 
Τό συμπέρασμα γιά τήν κλίση της 
στό ίδιο της τό φύλο βγαίνει άπό 
τούς στίχους πού άφιερώνει στις 
μαθήτριές της. Μέ μιά Ζεστασιά 
πού δέν απέχει άπό τήν έρωτική 
φλόγα. Αλλά ή ιστορία δέν άρκεϊ- 
ται στις ένδείΕεις. Θέλει άποδεί- 
Εει. Από τούς συγγροφείς γνω
στοί έγιναν στή νάρχαιότητα ό Ελ
λάνικος, ό Θεάφραστος καί ό Πιτ- 
τσκός, άπό τούς έπτά σοφούς 
τής άρχαίας Ελλάδος. Είχε όμως 
ή Λέσβος καί τόν μυθιστοριογρά- 
φο της, πού μάλιστα ύπήρΕε καί 
ό πρώτος στό είδος αύτό τού λό
γου. Πρόκειται γιά τό Λόγγο, τόν 
συγγραφέα τού τόσο γνωστού 
ποιμενικοΰ μυθιστορήματος. «Τά 
κατά Δάφνιν καί Χλόην».

Στά χρόνια τής Ρωμαιοκρατο- 
ρίας ή Λέσβος ύπέφερε τά πάν- 
δεινα άπό τούς Ρωμαίους, όπως 
καί στό μεσαίωνα, πού τήν πήραν 
οί Σαρακηνοί, γιά νά τήν λεηλα
τήσουν έπειτα οί σταυροφόροι. 
Τό 1333 κύριος τού νησιού έγι
νε ό οίκος τών Γενσυσίων Γατε- 
λ ούΖων μέχρι τό 1468, πού έπε
σε στά χέρια τών Τούρκων.

Μικρά φτωχά χωριουδάκια έ
γιναν οί άλλοτε άκμάΖουσες πο
λιτείες τής Λέσβου, στά χρόνια 
τής μαύρης σκλαβιάς. Από αύτά 
τά σπουδαιότερα ήταν οί δέκα 
έννέα «κατοϋνες τού Πλωμαριοϋ» 
τά «χωριά τής Μυτιλήνης» καί τά

Απέναντι: «Λίμνιος Κεχαγιάς» Του μεγάλου λαϊκού ζωγράφου τής Μυτιλήνης 
Θεοφίλου. Φυλάσσεται είς τό Μουσεΐον Θεοφίλου εις Βαρειά.Επάνω κάι κάτω: 
Δύο απόψεις τής γραφικής Μή Ου μνας. Δεσιπόζειτό Κάστρο.
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’Απέναντι: Ί Ι  ψυχρολουσία. Λεπτρμέρϊΐα 
άπό πίνακα τοΟ διαοήμου Μυτιληνιοϋ ζω
γράφου Γεωργίου Ίακωβίδη (Έ κ  τής συλ
λογής Ε. Κουτλίβη). ’Επάνω: "Αγαλμα 
τής Σχπφοδς αέ μιά πλατεία τής Λέο6ου. 
Κάτω: *0 Θεόφιλος. Περηφάνεια καί καύ

χημα γιά τή Μυτιλήνη.

'

«χωριά Tfjc Γέρας» μέ λίγους κα
τοίκους εξουθενωμένους άπό τήν 
τυραννική καταπίεση, τους φό
ρους καί τό παιδομάζωμα.

Ή  ώρα τής έλευθερίας σήμα- 
νε γιά τή Μυτιλήνη τόν Νοέμ
βριο του 1912, όταν, στις 7 τού 
μηνάς, μοίρα τού έλληνικού στό
λου ύπό τόν ναύαρχο Παύλο 
Κουντρυριώτη άπέπλευσε άπό τή 
Λήμνο καί άρχισε άμέσως νά ά- 
ποβιβάΖεται στόν Νότιο λιμένα 
όφοΟ οι Τούρκοι ύπεχώρηοαν οτό 
έαωτερικό τού νηοιού. Μετά ένα 
μήνα σκληρού άγώνα ό αρχηγός 
των τουρκικών δυνάμεων Γκανή 
πασάς παραδόθηκε μέ τό σύνολο 
τού ατροτοΰ του, ό Οποίος αι
χμάλωτος μετοφέρθηκε στόν Πει
ραιά. 'Οριστικά ή Λέσβος παρα- 
χωρήθηκε στήν Ελλάδα άπό τις 
μεγάλες δυνάμεις τό Φεβρουάριο 
τού 1914, μέ τήν προϋπόθεση νά 
γίνη άπαχάρωσις, νά προστατεα- 
θούν οί Μουσουλμάνοι καί νά διω- 
χθή τό λαθρεμπόριο πού γινόταν 
μέ τήν Ασία. Τό 1920 μέ τήν συν
θήκη των Σεβρών άνογνωρίσθη- 
καν καί πάλι τά έλληνικά δικαιώ
ματα έπί τής Λέσβου, ένώ μέ τή 
σύμβαση τής άνταλλαγής άνεχώ- 
ρησαν γιά τήν Ασία καί όσοι τυ
χόν Τούρκοι είχον άπαμείνει.

"Ετσι, τό πλούσιο καί μεγάλο 
αίγαιοπελαγίτικο νησί κάτω άπό 
τόν ούρσνό τής έλεύθερης πατρί- 
δος έγινε καί πάλι, όχι μόνο κυ
ψέλη προόδου καί δημιουργίας, 
άλλά αληθινά νεοελληνικό πνευ
ματικό κέντρο. Δέν είναι μόνο ό 
Μυριβήλης μέ τήν πασίγνωστη 
«Ζωή έν Τάφω»' Δέν είναι μόνο 
ό ΒενέΖης, μέ τήν «Αιολική Γή» 
του, πού, κΓ αν γεννημένος στις 
Κυδωνιές, θεωρείται Μυτιληνιός. 
Δίπλα τους στέκουν τό ίδιο άξι
οι νά τιμήσουν τά έλληνικά γράμ
ματα, ό Βερναρδάκης, ό Έφτα- 
λιώτης, ό Βαλέτας κ.ά. Αν θέ
λετε καί Ζωγράφους φθάνει νά 
μνημονεύσουμε ένα. Τόν Ίακω 
βίδη. ΚΓ άκόμα, τόν πιό γνήσιο, 
τόν πιό μεγάλο έκπρόσωπο τής 
λαϊκής μας τέχνης. Τό Θεόφιλο. 
Μιά κΓ είναι λίγο γνωστός, άφού 
οί τεχνοκρίτες τόν άνακάλυψαν 
τώρα τελευταία, άξίΖει νά άφιε- 
ρωθοΰν στό έργο του λίγες γραμ
μές, έλάχιστο δείγμα προσφοράς 
στή μεγάλη του τέχνη.

« Οσο ό Θεόφιλος Ζούσε, γρά
φει ό έκλεκτός λογοτέχνης κ. I. 
ΧατΖηφώτης, τόν περνούσαν γιά 
τρελλό, τόν φωνάΖανε «άχμάκη» 
δηλοδή «άκαμάτη» καί τόν κορο
ΐδευαν. Τόν είχαν παρεξηγήσει 
μ’ έκείνη τή λεριά φουστανέλλα, 
πού δέν έλεγε ν' άποχωριστή, μά 
πού γιά κείνον ήταν τό σύμβολο 
τών έθνικών άγώνων, ή φορεσιά 
των ήρώων τού Είκοοιένα, καί τόν 
πετροβολούσαν καί τού έρριχναν 
«άποφάγια». "Υστερα άπό προσε
γμένες μελέτες πού έκαναν γιά 
τό έργο τού Θεόφιλου, ό'Κϊτσος 
Μακρής, ό Γιώργος Κατσίμπαλης, 
ό Γιώργος Σεφέρης, ό Όδυσσέ- 
ας Έλύτης, ό Μελάς, ό Σικελια-

νός, ό ΒενέΖης, οί Ζωγράφοι Βα
σιλείου, Τσσρούχης κ.ά., ό λαϊκός 
Ζωγράφος τής Μυτιλήνης έγινε 
γνωστός στό παγκόσμιο καλλιτε
χνικό στερέωμα καί έφτασαν οί 
πίνακές του νά άποτελούν άπο- 
κτήματα γιά τά μεγαλύτερα μου
σεία τού κόσμου. «Ό περιπλανώ- 
μενος αυτός Ζωγράφος (ό Θεό
φιλος), έγραφε ό Σεφέρης, κατα
ναλώθηκε ολόκληρος σάν ένας 
αύθεντικός τεχνίτης, στό δημιούρ
γημά του. Καί τό δημιούργημά 
του είναι ένα Ζωγραφικό γεγο
νός γιά τήν Ελλάδα. Θέλω νά πω 
ένα γεγονός πού δέ διδάσκει λαο- 
γροφικά, όπως θά είχαμε τήν τά
ση νά φανταστούμε, κοιτάζοντας 
τις φουστανέλλες, τις βλάχες ή 
τις μορφές τού λαϊκού εικονο
στασίου πού άναπαρασταίνει, ή α
κόμη παρατηρώντας τις έπιφα- 
νειακές τεχνικές αδυναμίες του, 
τήν έλλειψη «σχολής» ή τόν «προ- 
μιτιβισμό» του, όπως θά έλεγαν». 
Καί ό κ. ΧατΖηφώτης συμπληρώ
νει: «Ό Θεόφιλος είναι ό άνθρω
πος— σύνδεσμος, ή Ζωντανή παύ
λα πού μας ένώνει μέ τήν πιό 
αύθεντική πλευρά τού αγνοημέ
νου έαυτοΰ μας. Είναι ένα είδος 
«κόμβος» όπου γίνονται οί αισθη
ματικές διασταυρώσεις ένός συ
νόλου πού έμεινε έπί αιώνες άφω
νο. Είναι άκόμα —  άν μπορεί νά 
τό πει αύτό κανένας — ή περίλη
ψη, τό διάγραμμα, τών έκφρα
ση κών όρμών τού Γένους». Τώρα, 
λίγα χιλιόμετρα έξω άπό τή Μυ
τιλήνη, στήν περιοχή Βαρειά, ένα 
κολαίσθητο μουσείο στεγάΖει 86 
πίνακες τού Θεόφιλου, καύχημα 
καί κομόρι γιά τή Λέσβο. Κσιρός 
όμως νά κινήσουμε γιά τό σύν
τομο φανταστικό μας ταξιδάκι, 
όπως σάς είχαμε ύποσχεθή, στις 
άμορφες ακρογιαλιές καί τά γρα
φικά χωριουδάκια τής Λέσβου. 
Από τις παραλίες, πού τις ώρες 

τού Ζεστού καλοκαιριού μπορεί ό 
έπισκέπτης νά 6ρή δροσιά καί ξε
κούραση, διακρίνουμε τή Βίγλα, 
τό Μακρύ Γιαλό καί τά Τσαμάκια 
μέ τόν μεγάλο πευκιά. Όνσμα- 
στές είναι οί θερμές πηγές τής 
Λέσβου, πού συνδυάΖουν ιαματι
κές ιδιότητες, μέ έξοίρετο φυσι
κό περιβάλλον. Ή πηγή ΚουρτΖή, 
γνωστή άπό τήν άρχαιότητα, τά 
λουτρά τής Θέρμης, ή πηγή τής 
Εφταλοΰς καί τής Γέρας καί οί 

Θέρμες τού Πολυχνίτου καί τού 
Αγίου Ίωόννου, άποτελούν τό

πους, γιά άξέχαστες θερινές δια
κοπές. Από τις ώραιότερες πολι- 
τειούλες τής Λέσβου είναι ή Μή- 
θυμνα, στά βορεινά τού νησιού. 
Τά κάτασπρα σπιτάκια της, πού 
είναι χτισμένα στήν πλαγιά ένός 
λόφου, παροστέκει στήν κορυφή 
μέ τόν γκριΖοπράσινο όγκο του 
τό παληό Βενετσιάνικο κάστρο. 
Στό μουσείο φυλάσσονται αξιόλο
γα εύρήματα, πού προέρχονται 
άπό τή γύρω περιοχή: Ή Μήθυ- 
μνα αποτελεί ένα άπό τά πιό έξε- 
λιγμένα τουριστικά κέντρα τής Λέ-
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’Επάνω: Τό χάλκινο άγαλμα τή; Ελευθερία;, τ:ή Μυτιλήνη. Κάτω: Μιά γωνιά
ττο λιμάνι.

σβου μέ ώραία σύγχρονα Εενο- 
δοχεία καί ένοικιαζόμενα δωμάτια. 
Τό ίδιο όμορφο είναι τό Πλωμά- 
ρι μέ ωραίες αμμουδιές, ιαματι
κές πηγές καί δυό εκκλησίες στις 
όποιες μπορεί νά βαυμάαη κανείς 
έΕαιρετικής τέχνης Ευλόγλυπτα 
τέμπλα τοΰ 18ου αιώνα. Αλλη 
μικρή γραφική πολιτεία είναι ή 
Αγιάσσος, πού λένε πώς πήρε τό 

όνομά της άπό τόν μοναχό "Ασ
σο, όταν εκείνος έφθοσε έδώ άπό 
τό Αγιο Όρος καί δίδαΕε τούς 
ντόπιους τά μυστικά τής Ευλογλυ- 
Γτπκής. Έργο τού μοναχού αύ- 
τοΰ, πραγματικό αριστούργημα 
τέχνης, είναι τό τέμπλο μιας μι
κρής έκκλησιάς τού 14ου αιώνα.

Τά τελευταία χρόνια ή Λέσβος 
έγινε παγκοσμίως γνωστή άπό τό 
περίφημο άπολιθωμένο δάσος 
πού άνακαλύφθηκε κοντά στήν 
Έρεσσό. Διάσημοι έπιστήμονες, 
μεταΕύ τών όποιων ό γνωστός 
γερμονός παλαιοθοτανικός Ρ. 
Κρόϋτσελ, ύπεστήριΕαν, ότι τά ά- 
πσλιθώματα τής ΈρεσσοΟ, είναι 
μοναδικά στόν κόσμο καί γιατί 
σώθηκαν πολλά σέ ύψος 7 μέτρων 
όπως ήταν στή φυσική τους κα
τάσταση καί γιατί διατηρούν τούς 
έντονους χρωματισμούς τους μέ 
αποχρώσεις μαύρου, βαθέως κυα
νού, φαιού, καφέ, κίτρινου καί 
θειοκ ιτρίνου.

Καί τώρα ή Μυτιλήνη, ή πρω
τεύουσα τού νησιού. Φορτωμένη 
μέ ιστορία αύτή ή σύγχρονη έμπο- 
ρική πολιτεία εντυπωσιάζει έκτός 
τών άλλων κοί μέ τήν έντονη πο
λιτιστική ζωή της, φαινόμενο πού 
συνοντα κανείς σέ λίγες έπαρχίες 
τής Ελλάδος. Προπολεμικώς καί 
έν συνεχείς μέχρι σήμερα στή Μυ
τιλήνη έγιναν καί γίνονται πνευ
ματικές έκδηλώσεις, πού τις δια
κρίνει ή πρωτοτυπία καί ό συγκι
νητικός πράγματι ζήλος έκείνων, 
πού άγωνίζονται νά διαφυλάΕουν 
τόν πνευματικό πλούτο τής ιδιαιτέ
ρας πατρίδος των. Εκθέσεις Λε
σβίων ζωγράφων, χωρωδίαι, θεα
τρικοί όμιλοι, βιβλιοθήκες, έκδό- 
σεις, λαογραφικές έκδηλώσεις κ.
5. Χρωματίζουν κάθε λίγο έντονα 
τή ζωή τών Λεσβίων καί έΕυψώ- 
νουν τό μορφωτικό τους έπίπεδο. 
Τά τελευταία δέκα πέντε χρόνια ή 
Μυτιλήνη προεκάλεσε τό ιδιαίτερο 
ένδιαφέρον τών άρχαιολάγων, έ
πειτα άπό τήν άνακάλυψη τό 1961 
άπό τόν Σ. Χαριτωνίδη ψηφιδω
τών δαπέδων τών άρχών τού 4ου 
μετά Χριστόν αιώνα μέ παραστά
σεις σκηνών άπό κωμωδίες τοΰ 
Μενάδρου καί όλλα θέματα. Τήν 
οικοδομή μέσα στήν όποια βρέθη
καν τά μοναδικά αύτά ψηφιδωτό 
οί άρχοιαλόγοι άπέδωσαν σέ λέσχη 
ήθαποιών ή ωδείο. Χωρίς αύτό νά 
έχει έπιστημονικώς άποδειχθή. Τό 
ίδιο ένδιαφέρον είναι καί τό άρ- 
χοϊο θέατρο τής Μυτιλήνης, πού 
όποκαλύφθηκε τό 1958, έπειτα 
άπό συστηματικές άνασκαφές. Τό 
θέατρο αύτό άντέγραψε ό Παμ- 
πήϊος, όταν έκτισε τό πρώτο με-
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γάλο λίθινο θέατρο τής Ρώμης. 
Από τό θέατρο αύτό προέρχεται 

καί ένας ωραίος μορμάρινος θρό
νος, πού τώρα εύρίακεται ατό μου
σείο τής πάλεως. Πολλοί ύπεστή- 
ριξαν ότι ό θρόνος αύτός προο
ριζόταν, σύμφωνα μέ τήν έπιγρα- 
φή του, γιό τό ρήτορα τής Ρωμαϊ
κής εποχής, τόν Ποτόμωνα. Φαί- 
νετοι όμως, ότι ανήκε στόν αρ
χιερέα τού Απόλλωνα, όπως άλ
λωστε απέδειξε ό 'Ιωάννης Κον
τής, έπειτα άπό μελέτη τών ανα
γλύφων συμβόλων του. Ή «ορ
χήστρα» τού θεάτρου τής Μυτιλή
νης είναι σχεδόν ατό σύνολό της 
κυκλική, πραγμα πού τόν κατατάσ
σει μεταξύ τών άρχαιοτέρων θεά
τρων τής Ελλάδος. Από τήν άρ- 
χαί πόλη σώζονται ακόμα λίγα τεί
χη άπό τήν ακρόπολη, τό ύδραγω- 
γείο, τών χρόνων τού Αύγουστου, 
λείψανα έλληνιστικών κτηρίων κ. 
άλλα. Από τή βυζαντινή περίοδο 
σώθηκαν πολλές έκκλησίες, άπό 
τις όποιες μία παλαιοχριστιανική 
βασιλική έπάνω στό κάστρο έχει 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Ενδιαφέ
ρον είναι καί τό θυξαντινό φρού
ριο τής Μυτιλήνης, τό όποιο άνε- 
καίνισαν οί Γενουήσιοι Γατελοϋ- 
Ζαι, ότον έκεϊ έπάνω έκτισαν τά 
πολυτελή άνόκτορά τους, πού ά- 
πετέλεσαν γιά τήν έποχή έκείνη 
πνευματικό κέντρο, όπου συνέρ- 
ρεαν προσωπικότητες άπό τή Δύ
ση καί άιπό τό Βυξάντιο. Τά χρό
νια τής Τουρκοκρατίας άκολού- 
θησε ή παρακμή. Τίποτα σχεδόν 
άΕιάλογο δέν έγινε έκτός άπό με
ρικά τξομιά. Μόνο μετά τήν άπε- 
λευθέρωση κτίοθηκαν καινούρια 
μεγαλοπρεπή κτήρια, ή πόλη έπε- 
ξετάθη καί ιδίως μετά τήν έγκα- 
τάσταση τών προσφύγων καί τήν 
ίδρυση πολλών βιοτεχνιών έγινε 
ένα άπό τά σπουδαιότερα έμπορι- 
κά κέντρα τής νησιωτικής 'Ελλά
δος.

Αλλά, τό φανταστικό μας ταξί
δι στήν ώραία Μυτιλήνη πρέπει νά 
τελειώση κάπου έδώ. Τόν άλλο 
χρόνο, όταν ή φύση ξωντσνέψη 
ξανά κι' όταν ολόθερμες οί ακτί
νες τού ήλιου πυρώσουν τούς ά- 
σφολτσδρόμους τής μεγάλης πο
λιτείας, σέ κάποιο κάτασπρο πλε
ούμενο ύπάρχει μιά θέση καί γιά 
μας. Ή Λέσβος μάς περιμένει. Οί 
χρυσές όμμουδιές της, τό πλούσιο 
πράσινο καί ή πολύπλευρη πνευ
ματική της κληρονομιά, έχουν κά
τι νά μας πουν. Κι' όν ίσως δέ 
μιλήσομε μέ τόν 'Αλκαίο καί τή 
Σσπφώ, όν δέν συναντήσουμε τόν 
Θεόφιλο καί τό Μυριβήλη, σίγου
ρα θά βρεθή κάποια μαντηλοφο- 
ρεμένη χωριαταπούλα νά μας βε- 
βαιώση πώς: «Ή Μυτιλήν' μας 
είναι ένα τρανό χουργιό, ποϋχει 
σαράντα σπίτια κι' ένα καμπανα
ριό. . . ».

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Υπ αστυνόμος Α '

Τής Ένώσεως 'Ελλήνων 
Συγγραφέων κοί Δημοσιογράφων 

Τουρισμού

Έπάνω: ΙΙανοραμιχή άποψι; τή; Μήθυμνχ;. Κάτω: Μία άπό τι; πλατείες τής 
Μυτιλήνη; με τό άγαλμα τής Σαπφεΰ;.
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νωνίας καί τής Ιστορίας, γιά νά λυτρώ- 
οη τ6ν άνθρωπο, νά τοΰ χαρίση τήν υ
πέρτατη Νίκη, νά τόν ύψώση στήν αξιο
πρέπεια τοϋ πνεύματος τής Λευτεριάς 
καί τής Δημιουργίας.

***
"Ας προσκυνήσουν, οί παραπλανημέ- 

νοι λαοί, τά εύγενέστατα όπλα Του, σ' 
αύτό τόν τιτάνιον άγώνα: Τόν πόνο καί 
τήν Αγάπη. Ό  Πόνος είναι τό ύπέροχο 
νόμισμα, μέ τό όποιο τό άτομο έΕαγορά- 
Ζει τις διαδοχικές νίκες του έπάνω στή 
φυσική άναγκαιότητα καί τούς νόμους 
της, έπάνω στήν κοινωνική έΕάρτησι καί 
τούς περιορισμούς της, επάνω στό χρό
νο καί στις ιστορικές περιστάσεις, γιά 
νά παύση νά είναι παρανάλωμα τής ρο
ής τους, έρμαιο τών προσδιορισμών τής 
ύλης καί νά ύψωθή στήν άνωτάτη άξια 
τής Ζωής: Τήν Ανθρώπινη Προσωπικό
τητα. Όποιος άρνιέται τόν Πόνο κοί γυ
ρεύει νά τόν άποφύγη, όποιος αποκρούει 
τό πικρό κύπελλό του, μέ τό «παρελθέ- 
τω απ' έμοϋ», άρνιέται τήν αληθινή Ζωή, 
άρνιέται τήν προγματική πρόοδο, πού 
δέν είναι άλλο παρά διαδοχικοί σταθμοί 
αύταπάρνησης, σκληρή μάχη κατά τοϋ 
έγωκοντρισμοΰ, κατά τών χαρακωμάτων 
τοϋ άτόμου καί βαθμιαία κατάκτησι τής 
Προσωπικότητας. "Οποιος άρνιέται τόν 
Πόνο μένει γαντΖωμένος στή μιΖέρια 
τοϋ άτόμου καί σ' όλα τά είδη τής σκλα
βιάς. Αύτός δέ θά γνωρίση ποτέ τό 
Πνεύμα, δέ θ' άντικρύοη ποτέ τό πρό
σωπο τοϋ Κυρίου.

Τό εύγενέστατον όπλο τής Αγάπης 
είναι άκόμα πιό δυνατό κι άπό τόν Πό
νο. "Αν μέ τόν Πόνο άνεβαίνη τό άτο
μο στήν Ανθρώπινη Προσωπικότητα, μέ 
τήν Αγάπη τήν όλοκληρώνει στό τέλειο. 
Είναι ή θεία φλόγα, ή άκατάλστη έλξι, 
πού τραβά τήν Προσωπικότητα νά σμίΕη 
μέ τήν άλλη, νά ρθή ο' άπόλυτη κοινω
νία μσΖί της, νά ταυτιστή, νά μπή σ’ αύ
τό τόν παλμό τοϋ όλου, πού είναι τό ά- 
μετόβλητο μέσα στό μεταβλητό, ή 'Αθα
νασία, ή Αιωνιότητα, ό ίδιος ό Θεός. Αύ- 
τή τή βασιλεία τών Ούρανών, πού δέν 
είναι «έκ τοϋ κόσμου τούτου», άλλά έκ 
τού πνεύυατος, έρχεται νά εύαγγελιστή 
τό Εανθό βρέωος, πού έχει άποδώσει 
έΕαίοια τό πινέλο τοϋ Πανσελήνου στήν 
τοιχογραφία τών Καρυών.

Οί άγγελοι άς τό νανουρίζουν μέ τό 
υπερκόσμιο τραγούδι τους, οί καλοί ποι
μένες μέ τις γλυκύτερες μελωδίες τών 
αύλών τους. Αύτό τό βρέφος, ποϋχει 
γιά λίκνο του τά χρυσάφια τών άχύρων 
τής ταπεινής φάτνης καί θά πάρη αύριο, 
γιά μαθητές του, τούς άπλοϊκούς ψα
ράδες τής Γαλιλαίος, είναι ό απίστευτος 
δημιουργός Νέας Ζωής είκοσι αιώνων! 

***
Ο άρχαϊος κόσμος έοβηνε, πεσμένος 

οτό βούρκο, ατά έπαίσχυντα σατουρνά- 
λια καί μποκανάλια τής Ρώμης, στή 
σκλαβιά τής σάρκας. Τό έλληνικό θαύ
μα τοϋ πέμπτου αιώνα φάνταΖε σά με
τέωρο, οάν άστροβολίδα χαμένη γιά πάν
τα, στά σκοτάδια νύχτας άτέρμονης. Τό 
ύψηλότερο δίδαγμα, οβελίσκος ο' άτέ- 
λειωτο νεκροταφείο— ό Σωκράτης μέ τό 
περίφημο «ούδείς έκών κακός», — πού 
μάς κληροδότησε ό ρημαγμένος αύτός 
κόσμος, συνωπτιΖότανε, στήν ούσία του, 
σέ μιά προσμονή τής άνάπλοης τοϋ άν-

θρώπου μέ τό φώς τοϋ λογικού.
Μέ τό θάνατο τοϋ Σωκράτη κλείνει 

μιά μεγάλη περίοδος τής άνθρώπινης 
Ζωής. Μέ τή γέννησι τοϋ Χριστού άρχί- 
Ζει μιά καινούργια. Στό τεράστιο χάσμα 
ποϋχει άνοιχτή άνάμεσα τού κορνιαχτού 
αύτού τών,άτόμων, πού παρίστανε τήν 
ανθρωπότητα καί στόν άληθινό κόσμο, 
στό άληθινό πνεύμα, στή θεία ούσία πού 
κρύβεται πίσω άπό τά φαινόμενα, ό Ιη
σούς έρχεται νά ρίΕη τή μόνη γέφυρα: 
Τήν καρδιά.

Ή  άπσκάλυψι τής Βασιλείας τού Πνεύ
ματος καί τό άνέβασμα σ' αύτήν δέν εί- 
νοι θέμα τοϋ λογικού. Ο Πόνος, παμ 
ύψώνει τόν άνθρωπο στήν Προσωπικό
τητα καί ή Αγάπη πού τήν ολοκληρώ
νει, δέν είναι οχήματα. Είναι αισθήμα
τα. Από τήν διπλή αύτή βρυσομάνα, τήν 
πραγματικά Ζωντανή κι άληθινά δημιουρ
γική, έρχεται ό Χριστός νά Ζητήση τή 
λύτρωσι. Τό λογικό χτίΖει πάνω στήν 
άμμο. Ή θύρα τής Πνευματικής Βασι
λείας δέν ανοίγεται μέ τήν πειθώ. Ή 
διαλεκτική, αύτό τό παράΕενο καί περιτ
τό κλειδί γιά όλες τις άνοιχτές πόρτες, 
δέν πιάνει στήν κλειδαριά της. Οί Βολ- 
ταϊροι μένουν έΕω γιά πάντα. Ό  Γκαϊτε 
θά τό νοιώση βαθύτατα καί θ' άναφωνή- 
οη : «Αίσθημα είναι τό πόν» ! Στό αίσθη
μα έρχεται ν' άπευθυνθή τό άγγελμα τοϋ 
Λυτρωτή.

Τό αίσθημα, πού ύψώνεται κατά τών 
σοφισμάτων τού άτόμου, κοί κατά τών 
όναριθμήτων παγίδων, πού όραδειάΖει τό 
λογικό, γιά νά «δικαιώνη» τήν άποφυγή 
τού Πόνου— τό αίσθημα, πού καταδικά
ζει καί ύπερνικά όλες τις μικρότητες καί 
τις άθλιότητες τής έγωκεντρικής Ζωής 
είναι τό θεμέλιο τής χριστιανικής οικο
δομής: «"Οποιος θέλει νάρθη κοντά μου 
— είπε — ας άπαρνηθή τόν έαυτό του!».
Αν δέν άπαρνηθής τό έγώ σου, άν δέν 

σπάοης τά δεομά του, πώς μπορείς ποτέ 
νά βαδίσης πρός τόν άλλο καί νά συν- 
ταυτιστής μοΖί του; Πρέπει νά δεχτής 
τόν Πόνο, πού φέρνει τό Εεκόλημμα, τό 
ΕερρίΖωμα άπό τήν έγωϊοτική, άτομική 
σου Ζωή, γιά ν' άνεβής στήν Ανθρώπι
νη Προσωπικότητα, πού είναι καθολική, 
άπειρα πιό καθολική κι άπό αύτό τό Σόμ
παν: Γιατί τό Σύμπαν δέν ύπάρχει χω
ρίς αύτήν. Είναι χάος.

Αύτό τό αίσθημα, πού μας φέρνει 
στήιν αύταπάρνησι παίρνει φυσικά τό 
δρόμο πρός τό άλλο: Τή μορφή τής ά- 
πέραντης Αγάπης, πού άγκαλιόΖει θερ
μά κάθε Ανθρώπινο πρόσωπο καί μάς 
δένει άδιάρρηκτα μαΖί του. Αύτό είναι 
τό θαυμάσιο μήνυμα τοϋ Ιησού. Καί 
αύτή ή μύησι στή Βασιλεία τών Ούρα
νών καί αύτή ή διοδικοσία τής εισόδου.

Τό καινούργιο τούτο κοσμογονικό 
στοιχείο, άγγίΖοντας τήν έλληνική πα- 
ρόδοσι τή μεταμόρφωσε άπό τά βάθρα 
της. “Οπως άλλοτε ή διονυσιακή έκστα
ση ή μεγάλη ομαδική μέθη, μετάπλασε 
όλες τις άΕίες τών έλληνικών μύθων, 
άνοΖύμωσε σέ νέους τύπους καί μορφές 
τό ύλικό τής Ήσιοδικής Κοσμογονίας 
καί τής Ομηρικής έποποιίας, ή καινούρ
για μέθη τής χριστιανικής αύταπάρνησης 
καί τής Αγάπης ήρθε νά φέρη τήν άνα- 
μόρφωσι σ' όλο τό σωριασμένο πλούτο 
τής έθνικής μας καλλιέργειας.

Όλο τό νόημα τής Ζωής μετατοπίστη
κε άπό τόν αισθητό κόσμο καί τούς προσ
διορισμούς του στήν 'Ανθρώπινη Προσω
πικότητα. Δέν είναι πιά ή λεωφόρος τής 
άπόλαυσης αύτού τοϋ αισθητού κόσμου, 
πού φέρνει πρός τή χαρά. Είναι τά δύσ
βατα μονοπάτια τής άποχής, τής άσκη
σης κοί τής δοκιμασίας. Τά πάντα με
ταλλάζουν: Ή Αρετή, ή τρισυπόστατη 
κατόφασι σωματικής, ψυχικής καί διανο
ητικής αύτάρκειας, γίνεται άγιότητα 
(«διά τού πόνου έΕαγνιαμός») πού ό 
Σοφοκλής μάς δίνει τήν πρόγευσί της 
μόνο στή θεία γαλήνη τοϋ «Οίδίποδος 
έπί Κολωνώ». Τόν ήρωα διαδέχεται ό 
μάρτυρας. Ό  Καύκασος τού Προμηθέα 
παίρνει τήν άφταστη τελείωσί του στό 
Γολγοθά. Στό βράχο τής Σκυθίας καρ
φώθηκε ό περήφανος άπολογητής τής 
ύλικής προόδου, πού Εεπηδάει άπό τό 
«πόντεχνον πυρ». Στή Βηθλεέμ όμως 
γεννήθηκε Αύτός, πού θά σταυρωθή στά 
Ιεροσόλυμα, γιά τή θεμελίωσι τής ήθι- 

κής προόδου, τής εσωτερικής άνόδου 
τού Ανθρώπου, στήν κατάκτησι τοϋ Βα
σιλείου τής Αγάπης.

***

Ελληνισμός καί Χριστιανισμός δυνα
μώνοντας ό ένας τόν άλλο στή ροή τών 
αιώνων θά δημιουργήσουν νέους κανό
νες Ζωής καί θ' άντιμετωπίσουν, σφι
χταγκαλιασμένοι, άπίστευτες περιπέτει
ες. Ή μεγάλη μέρα τής γέννησης τοϋ 
Λυτρωτή τούς βρίσκει σήμερα οέ μιά με
γάλη κομπή τής άνθρώπινης ιστορίας. 
Απ' όλες τις πλευρές προσβάλλεται ή 
Ανθρώπινη Προσωπικότητα. Τά κύματα 

τοϋ ύλισμοϋ έκ τών άνω καί έκ τών κά
τω, μανιόΖουν γύρω της καί τή φοβερί
ζουν μέ τέλειον άφανισμό. Οί έγωκεν- 
τρισμοί συγκρούονται λυσσασμένοι μέ 
αιματηρό πάταγο. Παντού χαλκεύονται 
τά δεομά τής ολοκληρωτικής δουλείας 
τού Ανθρωπίνου Προσώπου ατούς φυσι
κούς καί κοινωνικούς προσδιορισμούς. 
Ό χι πιά «τά τού Καίοαρος τώ Καίσαρι 
καί τά τοϋ Θεού τώ Θεώ». Αλλά καί 
τά τοϋ Θεού τώ Καίσαρι. Σκλάβωμα τής 
Προσωπικότητας στήν άσφυχτική φυλακή 
τού άτσμικοϋ έγώ στό έγώ τής ομάδας. 
Θυσία τού Αιωνίου στό Πρόσκαιρο, κα- 
τάλυσι τής Λευτεριάς, πού είναι ή προϋ- 
πόθεσι κάθε άληθινήα δημιουργίας: Φο
βέρα μαρασμού καί θανάτου.

Μέσα σέ τούτη τή νύχτα, τή Ζοφερή, 
αστράφτει στήν ταπεινή φάτνη, τό θείο 
Σου βλέμμα, Λυτρωτή τοϋ Κόσμου»! Ό  
Ελληνισμός Εσταυρωμένος άπό παιδιά 

του άνάΕια, σέ Σένα στηρίΖει καί σήμε
ρα τις έλπίδες του. Από Σένα παίρνει 
θάρρος, δύναμι καί καρτερία, στόν μεγά- 
λον άγώνα του γιά τήν άπολύτρωσι τού 
Ανθρώπου. Στ' όνομά Σου άγωνιΖόμα- 

στε. Τό δίδαγμά Σου τίποτε δέν έχει χά
σει άπό τήν άναπλαστική δύναμι του.

Στήν ψευτιά καί στήν πλάνη δουλεύ
ουν οί έχθροί, δικοί μας καί δικοί Σου, 
πού πιστεύουν ότι καλλιτερεύοντας τήν 
ύλική Ζωή, μπορούν νά φέρουν τήν άνά- 
πλοσι τού Ανθρώπου. Πιστεύουμε άκλό- 
νητα στήν Αλήθεια Σου. Πιστεύουμε 
πώς ή άνάπλασι τοΰ Κόσμου μπορεί νά 
ρθή άπό μέσα μονάχα, ότι δέν είναι πα

ρά έργο αισθήματος. Ή Νίκη μας θά εί
ναι Νίκη Σου. "Απλωσε τό παντοδύνα
μο χέρι Σου κ' εύλόγησέ την! . .
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ΑΠΟ ΤΗΝ Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  ΜΑΣ

Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ α
έθιμα

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στόν τόπο μας είναι συνδε- 
δεμένα μέ γραφικές έθιμογραψικές έκδηλώσεις, πού 

έχουν, έκτός Από τό μεγαλείο τής πίστης, καί έντυπω- 
σιακή όμορφιά καί ποίησι. Ή  παραμονή τών Χριστου
γέννων είναι δασικά γιορτή τών παιδιών, πού άπό τα 
χαράματα θά πλημμυρίσουν τά δρομάκια τοΰ χωριού 
μέ τις χαρούμενες φωνοΰλες τους. ΙΙολλές προετοιμασίες 
καί πάμπολλα δνειρα έχουν σχεδιασθή Από τις προηγού
μενες ήμερες γιά τις συντροφιές, γιά τά τραγούδια πού 
θά πουν, γιά  τή σειρά πού θ’ Ακολουθήσουν. Παλαιότε- 
ρα έπικρατοΰσε ή συνήθεια οί παρέες τών παιδιών πού 
θά τραγουδούσαν τά κάλαντα νά έπισκέπτωνται πρώτα 
τό σπίτι τοΰ παπά, έπειτα τοΰ προέδρου κ’ έπειτα τοΰ 
πιό ήλικιωμένου. Σειρά κατόπιν είχε ό δάσκαλος καί 
μετά δλα τά σπίτια. ’Ακόμα καί σέ σπίτια πού είχαν 
πρόσφατο πένθος θά πήγαιναν γιά νά τούς μεταφέρουν 
τό μήνυμα τής αισιοδοξίας καί τής έλπίόας. Καί μπο
ρεί οί άνθρωποι τού σπιτιού, κάτω άπό τό βάρος τής 
πίκρας τους, νά μή δέχονταν νά δλσκληρωθή τό τρα
γούδι, αισθάνονταν δμως ικανοποιημένοι γιά τήν έπί- 
σκεψι καί τά φίλευαν κάτι παραπάνω γιά τή χαρά πού 
τούς έδοσαν. Τά παιδιά έκτός άπό τό καθιερωμένο τρα
γούδι πού άρχίζει μέ τό δίστιχο:

«Καλήν ήμέραν άρχοντες κι δν είναι δρισμός σ α ς ...» .
Λένε καί άλλα σχετικά μέ τά πρόσωπα τού σπι

τιού. Γιά τόν νοικοκύρι λένε:
«Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή τοΰ χρόνου. 
’Ε ίγάτε, δέστε, μάβετε ποΟ ό Χριστός γεννιέται.
Γεννιέται σέ ριζό βουνό καί σέ πανώριο σπίτι.
Τρεις Άποστόλοι δράμανε χρυσή μαμμή νά φέρουν 
κΓ δσο νά πάν κι 8σο νά 'ρθοΰν, Χριστός ’ταν καί γεννήθη. 
Ξτό μέλι έγεννήθηκε, στό γάλα οι άφεντάδες.
’Εδώ πού τραγουδήσαμε πέτρα νά μή ραΐση
κι ό νοικοκύρης τοϋ σπιτιοΰ πολλά χρόνια νά ζήση.
Νά ζήση χρόνους έκατό καί νά τούς άπεράση 
κι άπό τούς έκατό κι όμπρός ν’ άαπρίση, νά γεράση».

"Αν δ νοικοκύρης είναι γεωργός, θά τού πούνε τό 
δικό του τραγούδι:

«"Ας είν’ καλά τ’ αλέτρι σου, Θεός νά τό πλουταίνη, 
καί νά Βερίζης σταυρωτά νά δένης άντιρειωμένα, 
νά κοακινίζης μάλαμα, νά πέφτη τό χρυσάφι, 
χίλ ια  καλοτυχίσματα στ’ αφέντη μας τό σπίτι, 
μέ τήν ύγειά, μέ τή χαρά, τίποτα μήν τοΟ λείπη».

Μά κι ό τσομπάνης θ’ άκούση τό τραγούδι του:
Αύτά τά σπίτια τά καλά, τά βλάχικα κονάκια,

Τ ο Ο  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η  Σ Τ Α Μ Ε Λ Ο Υ
»

μέ τΙς αϋλές, μέ τό κλαρί καί στό καρδάρι γάλα, 
νάχουνε χίλια πρόβατα καί πεντακόσια γίδια, 
ν&χουν ζευγάρια είκοσι καί δεκαοχτώ φοράδες, 
νδχουν γελάδες έκατό κι άμπάρια φορτωμένα, 
νά μπαινοβγαίνουν οί δικοί, οί φίλοι νά μή λείπουν 
κι όσοι διαβάτες απερνοΰν νά τρώνε, νά κοιμούνται».

"Αν στό σπίτι ύπάρχη κορίτσι Ανύπαντρο θά ποΰν: 
«Κυρά, τή θυγατέρα σου, κυρά τήν άκριβή σου, 
τήν έλουζες, τήν χτένιζες, στάν αργαλειό τή βάνεις 
καί πάει τό τραγούδι της όμοια μέ τή σαΐτα, 
φτερούγα χρυσοπλούμιστη πού τή ζηλεύει δ ή λ ιο ς . . .>.

Μά καί τό παλληκάρι τό Ανύπαντρο έχει τό Ανά
λογο τραγούδι του:

«"ϋς πότε νιός καί άνύπαντρος, ώς πότε παλληκάρι, 
ώς πότε φκιάνεις τό τζουμπέ καί στρίβεις τό μουστάκι; 
Δός μου τήν άρρεβώνα σου νά πάω ν’ άρρεβωνιάαω, 
νά αοδβρω νύφ’ άπό σειρά κι άπό καλούς άνθρώπους.
Νάχη τά μάτια σάν έλιές, τά φρύδια σά γαϊτάνι, 
κι αύτά τά ματοτσίνορα σάν κλώσια άπό μετάξι».

Τό ξεκίνημα τής έορταστικής προετοιμασίας αρ
χίζει μέ τούς καλλικέλαδους τραγουδιστές, πού διαβαί
νουν καμαρωτοί μέσα στή γραφική μεγαλοπρέπεια τού 
χιονιού, γιά νά δώσουν τό μεγάλο άγγελμα. Ό  κόσμος 
δλος βρίσκεται σέ μιά έντυπωσιακή κινητοποίησι. Πίτ
τες έτοιμάζονται, σφαχτά μοιράζονται, ζυμώνονται ό
μορφες κουλούρες. Στή φωτιά καίνε παλιά παπούτσια 
γιά ν’ άπστρέψουν τούς καλλικάντζαρους νά πλησιά
σουν στό σπίτι, ένψ σέ ώρισμένα μέρη έπικρατεΐ ή συ
νήθεια τήν παραμονή ν’ Ανάβουν μεγάλες φωτιές, σέ 
κεντρικό σημείο τοΰ χωριού καί χορεύοντας άνάγυρα. 
κυρίως τά παιδιά, νά λένε τά χριστουγεννιάτικα κάλαν
τα. Τήν ίδια στιγμή άπό τά βλαχοκόνακα οί τσομπάνη
δες χτυποΰν τά κυπροκούδουνα τών κοπαδιών τους.

Μοσχοβολούν τά σπίτια Από τά χριστόψωμα, πού θέ
λουν άξια χέρια καί μεράκι γιά νά γίνουν. Πριν κοσκι
νίσουν τό Αλεύρι, βγαίνουν μέ τή σίτα στό κεφαλόσκαλο 
καί σκορπάνε τρεις χουφτιές γιά ν’ άποδιώξουνε κάθε 
κακοτυχιά. Τό σκόρπισμα τοΰ Αλευριού εμποδίζει καί 
τούς καλλικάντζαρους νάμπουν— λένε— στό σπίτι. Οί 
καλλι,κάντζαροι κρυφογυρίζουν στις γειτονιές τις νύχτες. 
’Έρχονται βαθιά Από τή γή, όπου δλσ τό χρόνο· πολεμά
νε τό δέντρο πού κρατάει τήν ισορροπία της. Κ’ ίσα 
πού τό βαθαίνουν τό κόψιμο καί λές θά τό ρίξουν, τούς 
προλαβαίνει δ Χριστός καί τούς, Αποδιώχνει. Μέ τή γέν- 
νησι τοΰ Χριστοΰ τό δέντρο γίνεται ξανά, βαθύρριζο κι 
Ατράνταχτο. Έ τσι καθώς είναι κακιωμένοι, έρχονται
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'Κτχχνω: Xmpiitioox με Χρ:3"όψα>μο. ινίτοι: Γ:χ τό 
Χριστουγεννιάτικο γλέντι.

νά βγάλουν τό άχτι τους στόν κόσμο. Μά δ κόσμος 
παίρνει τά μέτρα του. ”Αλλοι φκιάχνουν τδ γλυκό τοΰ 
καλλικάντζαρου μέ λιγοστό αλεύρι, σταφίδες, μέλι καί 
κανέλλα. Τό μοιράζουν στά γειτοκάσπιτα κι ένα κομμά
τι τ’ αφήνουν στό τζάκι, σάν κατεβοΰνε τή νύχτα νά τό 
πάρουν καί νά φύγουν, χωρίς ν’ ανακατώσουν τή φωτιά. 
’Άλλοι δένουν στήν έξώπορτα ένα χοντρό λινάρι. ’Έρ
χεται δ καλλικάντζαρος, άχτι τό βάζει νά μέτρηση τις 
κλωστές τοΰ λιναριού, μά πριν προλάβη γλυκοχαράζει. 
’Έτσι καί βλέπει τό φώς τής μέρας, παρατάει τό μέ
τρημα καί πάει νά κρυφτή σέ καμμιά σπηλιά.

Ό  πιό σίγουρος ωστόσο τρόπος νά έμποδίσουν τούς 
καλλικάντζαρους νάμπουν στό σπίτι είναι τό κάψιμο τοΰ 
ξύλου τοΰ δωδεκαμερίτικου. Φέρνουν τήν παραμονή άπό 
τό δάσος ένα χοντρό ξύλο,.συνήθως άγριοαχλαδιάς, τό 
«Χριστόξυλο» δπως τό λένε. Πριν τό βάλουν στή φωτιά 
τό τοποθετούν πάνω σ' ένα πολύχρωμο υφαντό, τό στο
λίζουν μέ καρύδια καί αμύγδαλα καί τό τραγουδούν. 
Έπειτα τό βάζουν στή φωτιά καί τ’ άφήνουν ν’ άργο- 

καίγεται ως τών Θεοφάνιων. Οί κατσίβελοι, δπως λένε 
τούς καλλικάντζαρους, έτσι καί μυριστούν τό καμένο 
ξύλο τής άγριοαχλαδιάς, δέν πλησιάζουν στό σπίτι. Τήν 
στάχτη από τό ξύλο τό δωδεκαμερίτικο τή σκορπίζουν 
στά χωράφια γίά νά πολυκαρπίσουν.

Παλαιότερα τή νύχτα τών Χριστουγέννων γέμιζαν 
οί στράτες τοΰ χωριού μέ φωτιές. Σέ κάμποσα μάλιστα 
χωριά γίνονταν καί μασκαράδες πού τούς έλεγαν ρογκα- 
τσάρια. Γιά τό «κα ,̂ό» παντρεύουν, δπως λένε, τήν πα
ραμονή, τή φωτιά. Παίρνουν δυό κλωνάρια, ένα άπό 
σφεντάμι κ’ ένα άπό κέδρο, κι άφοΰ τά περιχύνουν μέ 
λάδι καί’κρασί τά βάζουν μαζί στή φωτιά. Αύτό, λένε, 
φέρνει γούρι στό σπίτι.

’Ιδιαίτερη γοητεία έχει τό Χριστουγεννιάτικο τρα
πέζι μέ τό καλοκεντημένο τραπεζομάνδηλο, μέ τις πίτ
τες καί τις μοσχοκουλούρες, μέ κρέας χοιρινό νά μοσχο- 
βολάη δλόκληρο τό σπίτι. Καί νά περνάη, πριν άρχίση 
τό φαγοπότι, ό παπάς άπό τό σπίτι νά εόλογήση τό 
τραπέζι. Σάν περάση, δ νοικοκύρης θά κόψη τό-Χριστό
ψωμο. Πρώτα τό κομμάτι τοΰ Χριστού, θ ά  τό σηκώση 
ψηλά καί δλοι θά ευχηθούν «Τγειά καί χρόνια πολλά». 
Ά πό κοντά τά κομμάτια τών άνθρώπων τοΰ σπιτιού, τό 
κομμάτι τοΰ φτωχού, τού ξενιτεμένου, τοΰ άρρωστου. 
Καί άκαλουθεΐ τό φαγοπότι καί τό γλέντι. Πρώτα κάθε 
οικογένεια στό σπίτι της, τό μεσημέρι. Καί τό άπόγευ- 
μα, σέ συγγενικά ή φιλικά σπίτια, γίνονται ξεφαντώ- 
ματα δμαδικά! Κι δσο γιά τά άποφάγια τού τραπε-
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ζιού θά τά σκορπίσουν στις ρίζες τών δέντρων, ατό πε
ριβόλι, νά δέσουν σίγουρα τον Ανοιξιάτικον Ανθό τους.

Γραφικά είναι καί τά γλέντια πού γίνονται στίς 
στάνες άπό τούς τσομπάνηδες. Μαζεύονται καί οί βλά- 
χοι, δ καθένας στδ κονάκι του, καί προσμένουν τδν πα
πά. Ιίαλαιδτερα δ παπάς πριν εύλογήση τδ χριστουγεν
νιάτικο τραπέζι, έπιανε τδ Χριστόψωμο και κρατώντας 
το μέ τά δυό του χέρια τδ τσάκιζε πάνω στδ κεφάλι 
του. "Ελεγαν πώς άν τδ μεγαλύτερο μέρος τού Χριστό
ψωμου έμενε στδ οεξί του χέρι, δ ύπόλοιπος χειμώνας 
θάταν καλδς κ’ έτσι δέν θά κακοκαρδίζονταν οί τσο
μπάνηδες γιά τά πράγματά τους, άν όμως τδ μεγαλύτε
ρο μέρος τού ψωμιού έμενε στ’ Αριστερό του χέρι, βα
ρυχειμωνιά φανέρωνε κ’ έπρεπε οί τσελιγκάδες νά 
γνοιαστούν πώς θά προ φυλάξουν άπδ τή χιονιά τδ κο

πάδι τους.
’Αλλά δέν είναι μονάχα τδ γλεντοκόπι τδ μεση

μεριάτικο πού δίνει μιά ποιητική άτμόσφαιρα στη με
γάλη γιορτή. Είναι τδ έθιμο πού Ακολουθεί μιά διαδι
κασία λυρικής πανδαισίας, είναι ή πίστι ή άγνή καί 
δλοκάθαρη πού θερμαίνει τις καρδιές καί πυργώνει τή 
λαχτάρα τής όμορφιάς καί τής εύτυχίας. "Ετσι τήν 
παραμονή τών Χριστουγέννων τά κορίτσια μαζεύονται, 
συντροφιές - συντροφιές, βάζουν σέ μιά λεκάνη μέ νερδ 
βασιλικδ καί δίπλα τήν εικόνα τής Παναγιάς, καί ψέλ
νουν Χριστουγεννιάτικα τροπάρια. Αυτό, συχνά, κρα- 
τάει ώσπου νά φέξη, νά φανή «τδ καινούργιο φώς». Αύ- 
τή ή Αγρύπνια βοηθάει, λένε, νά έκπληρωθούν μέσα 
στδν έπόμενο χρόνο τά δνειρά τους. Τήν παραμονή θά 
ζυμώσουν μέ «άμίλητο νερό» τδ καινούργιο προζύμι, 
λέγοντας τρεις φορές: «Ό Χριστός γεννάται, τδ 
φώς άναβαίνει, τδ προζύμι νά γένη». Τδ άπόγευμα θά 
πάνε στή βρύσι νά τής προσφέρουν δώρα. Φέρνουν έκεϊ 
πίττες, μέλι, ράδια. Ρίχνουν καί νομίσματα στήν κού
πα, λέγοντας. «"Ετσι δπως τρέχει τδ νερδ νά τρέχουν 
τά σοδέματα καί ή υγεία στδ σπίτι». Οί παλαιότεροι 
εξέταζαν άνήμερα καί τδν καιρό. "Οσο βαρύτερος ήταν 
δ χιονιάς, τόσο περισσότερες θάταν οί καλοκαιριάτικες 
σοδειές. "Αλλοι έπαιρναν άπδ τδ κρασί τού τραπεζιού, 
περίχυναν μιά πέτρα καί άναβαν λιβάνι. Κατέβαιναν 
ύστερα στδ σταΰλο καί θυμιάτιζαν τά ζώα, νά μήν τά 
πιάνη τδ μάτι.

Τδ Χριστουγεννιάτικο δέντρο έχει συνδεθή, τελευ
ταία, μέ τή γιορτή, χωρίς δμως νά έχη τδ βάθος καί 
τήν δμορφιά τών άλλων έλληνικών έθίμων, πού είναι 
συνδεδεμένα μέ τήν παράδοσι. "Εχει καί τδ δέντρο, μέ 
τδ συμβολισμδ πού άποπνέει, ένα μυστικό δεσμό μέ τήν 
Γέννησι τού Χριστού, δέν έχει δμως τις μακρινές του 
ρίζες στήν Ελλάδα. "Ηλθε άπ’ έξω, καί δέν μπορεί νά 
συναγωνισθή τήν έξαίσια δμορφιά, τδ λατρευτικό βά
θος καί τήν λυρική διαύγεια, αύτά τά κατ’ έξοχήν 
προσωπικά στοιχεία τών έλληνικών έθίμων.

Τά Χριστουγεννιάτικα έθιμα γιά τά δποία μιλή
σαμε, καί πού άλλα διατηρούνται κι άλλα Αποξεχάστη- 
καν, έδιναν καί δίνουν τδ ιδιαίτερο ποιητικό χρώμα τών 
Χριστουγέννων στά χωριά μας. 'Ολοκλήρωναν τδ με
γαλείο τής πίστης, γέμιζαν μέ πολύ φώς καί περίσσια 
λυτρωτική χαρά, τις ψυχές καί τις καρδιές τών Αν
θρώπων. ’Αναλαμπή τής μεγάλης τους όμορφιάς ύπάρχει 
σήμερα. "Αν αύτή τήν Αναλαμπή γνωρίσουμε άπδ κον
τά θά μπορέσουμε νά καταλάβουμε πόσο μπορεί νά 
δώση ουσιαστική σημασία στή λαϊκή λατρεία τδ έθιμο.

ΚΑΜΜΙΑ ίσως Ανθρώπινη ϋπαρξι δέν έμεινε έντε- 
λώς Ασυγκίνητη μπροστά στδ Ασύλληπτο μυστή

ριο τής Γεννήσεως τού Μεσαία. Ά πδ τά πρώτα παι
δικά χρόνια δλοι μαθαίνουν τήν διήγησι, δπως τήν πε
ριγράφουν τά ιερά Ευαγγέλια. Πολλοί νοιώθουν θαυμα
σμό, άλλοι συγκίνησι καί άλλοι μακαρίζουν τούς αύτό- 
πτες μάρτυρες καί προσκυνητές τής Φάτνης. ’Αλλά 
μόνο ένας λεπτός ψυχικός δέκτης μπορεί νά συλλάβη 
τά ουράνια μηνύματα πού ξεπηδοΰν άπδ τις σελίδες 
τής Γραφής καί νά τά μεταπλάση σέ Αθάνατα έργα 
τέχνης.

'Ο Βυζαντινός ύμνογράφος, πού πάνω άπδ τήν 
καλλιτεχνική ευαισθησία διακατέχεται άπδ βαθειά πί- 
στι, μελετά, δραματίζεται, δημιουργεί. Μελετά βαθιά 
τά ιερά κείμενα, καί ένψ είναι άπορροφημένος στήν ά- 
νάγνωσι, ζωντανεύουν τά θεία γεγονότα τής νύχτας έκεί- 
νης. Βλέπει τδ πτωχικό σπήλαιο, τήν ταπεινή φάτνη, 
τήν Παρθένο Μητέρα καί έκείνο τδ νεογέννητο θαύμα! 
Κυριεύεται Απδ έκπληξι καί θαυμασμό δ καλλιτέχνης, 
καί συγκινημένος, δημιουργεί. Μέ τή γραφίδα χαράσ- 
σει τά συναισθήματά του, πού γίνονται υπέροχος ύμνος 
στδν νεογέννητο θεό:

«Μυστήριον ξένον δρώ καί παράδοξον.
Ουρανόν τδ σπήλαιον,
θρόνον χερουβικδν τήν Παρθένον,
τήν φάτνην χωρίον,
έν ώ άνεκλήθη δ ’Αχώρητος. . .» .

Κράμα καλλιτεχικής εύαιι^ησίας, μουσικής έξάρ- 
σεως καί βαθύτατης πίστεως μπορεί νά χαρακτηρισθή 
δ ύμνος πού σάν πηγαίο νερδ άνέβλυσε άπδ τήν καρδιά 
τού Κοσμά τού μελψδοΰ (Μαϊουμά). Ό  ίδιος ποιητής, 
πού χαρακτηρίσθηκε Απδ τούς Βυζαντινούς συγγραφείς 
σάν «άνήρ ευφυέστατος καί πνέων μουσικήν δλως έναρ- 
μόνων», πήρε τδ προοίμιο τού λόγου τού Γρηγορίου 
θεολόγου καί μέ τήν έμπνευσμένη μουσική του τδ έκα
νε έγερτήριο σάλπισμα, πού προσκαλεΐ τούς ’Ορθοδό
ξους νά δοξολογήσουν, νά συναντήσουν τδν Χριστό, νά 
υψωθούν άπδ τά φθαρτά καί τά γήινα:

« . . .  Χριστός έπί γής, δψώθητε».

Μέ τά πανίσχυρα φτερά τής μουσικής καί τής 
ποιήσεως Τμνογράφος Ανώνυμος μάς μεταφέρει στήν 
Βιβλική γή κοντά στούς σοφούς μάγους πού Ακολου
θούν τδ φωτεινό Αστέρι:

«Δεδτε ίδωμεν πιστοί 
ποΟ έγεννήθη δ Χριστός.
Άκολοοθήσωμεν λοιπόν 
ένθα δδεύει δ άστήρ
μετά τών μάγων άνατολής τών Βασιλέων».

Ή  άπήχησι τής δημιουργίας τού Βυζαντινού 'Γ- 
μνογράφου στήν ψυχή τού Ακροατού είναι Αφάνταστη. 
Νοιώθει κανείς δτι προστίθεται στήν εύλαβική συντρο
φιά τών Μάγων, δτι Ακούει τδ Αργό ρυθμικό πάτημα 
τής καμήλας, δπως ρυθμική καί ήρεμη είναι ή μου
σική. Νομίζει δτι Ακούει νάρχωνται στ’ αύτιά του οί 
ουράνιοι ύμνοι τών Αγγέλων. Νομίζει δτι βλέπει τούς
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Μέ τά φτερά τής Βυζαντινής Ύμνογραφίας

JipOZfYJMpjVIA
zjfi q>ajjuH

ποιμένες νά ξενυχτοΰν καί νά προσκυνούν τή θεία Γέν- 
νησι:

«Ά γγελοι Ομνο&οιν άκαταπαύατως έκεΐ, 
ποιμένες άγραυλούαι, ωδήν έπάξιαν.
Δόξα έν 'Γψίσχοις λέγανχες 
τψ σήμερον έν σπηλαίψ τεχ θ έν τ ι...

Μία έκλεκτή παράταξι άπδ υπέροχους μελψδούς 
καί ύμνογράφους δπως δ ’Ιωάννης Δαμασκηνός, δ Ι ω 
σήφ δ Ύμνογράφος, ή Κασσιανή κ,ά. ύμνησαν τή γέν- 
νησι τού Σωτήρος μέ τόνο πανηγυρικό πού «Ιγείρει» 
ενθουσιασμό (μέ ύψηλά νοήματα), χωρίς ίχνος άπό 
κούφια περιττολογία. Λίγες λέξεις μέ ύψηλά νοήματα, 
προσαρμοσμένες σέ γλυκόφθογγους μουσικούς ήχους. 
"Ολους δμως τούς υπερβάλλει δ μεγαλύτερος τών Χρι
στιανών ποιητών, δ Πίνδαρος τής Χριστιανικής ποιή- 
σεως, δ Ρωμανός. Ή  μεγαλοφυία του, συνδυασμένη μέ 
τήν 'Ελληνική μάρφωσι, έδημιούργησε έργα πού κατα
πλήσσουν γιά τή χάρι, τήν λεπτότητα, τήν σεμνήν άλ- 
ληγορία. Μέ πόση ποιητική εύαισθησία καί άπλότητα 
έκφράζει τό «μέγα θαύμα», τδ μυστήριο τής Ινανθρω- 
πήσεως τού θεού άπδ τήν Παρθένον μέ ένα μόνο στίχο:

«Ή Παρθένος σήμερον Τόν Υπερούσιον τίκτει».

"Εννοιες υψηλές, άντίθετες μεταρσιωτικές έξυμνούν

τδ θαύμα. Καί δμως! μπροστά σ αυτό τό άφραστον 
θαύμα, πολλές καρδιές έμειναν άσυγκίνητες. Καί δέν 
δέχθηκαν νά φιλοξενήσουν τόν Μεγάλο Φίλο τών άνθρώ- 
πων («ου ήν τόπος έν τψ καταλύματι»). Ά λλ’ αότδ 
πού άρνήθηκαν οι άνθρωποι σπεύδει νά τδ προσφέρη 
ή γή . . . Καί δ ποιητής έμπνεόμενος γράφει:

«Και ή γή τό απήλαιον τψ άπροσίτψ προσάγει».

Καί ή γή, πλησιάζοντας τόν άπλησίαστο θεό, 
προσφέρει τδ σπήλαιο:

«Ά γγελοι μετά ποιμένων δοξολογοδαι 
μάγοι 5έ μετά άοτέρος όδοιποροΟσι».

Ό  ύψιπέτης άετδς τής ύμνογραφίας βλέπει τά άν- 
τίθετα σέ άρμονικές συναντήσεις. Τδ δξύ, διεισδυτικό 
βλέμμα του είναι στραμμένο πρδς τήν πόλι τού Δαβίδ. 
Καί βλέπει τή γή νά πλησιάζη τδν Ούράνιο, τούς ’Αγ
γέλους νά συνομιλούν μέ τούς άνθρώπους καί νά δοξο
λογούν, τούς Μάγους νά βαδίζουν μέ συντροφιά τδ άστέ- 
ρι. «Νύχτα γιομάτη θάματα» θάλεγε δ ’Εθνικός μας 
ποιητής διαβάζοντας τούς στίχους τού Ρωμανού. Κι δλα 
αυτά γιά χάρι μας, γιά δλόκληρο τδ γένος τών άνθρώ- 
πων:

«Δι’ ήμάς γάρ έγεννήθη παιδίον νέον 
δ πρό αιώνων θεός».

Δημιουργοί «μελίρρυτοι», δροσοπηγές μέ κρυστάλ
λινο νερό οί ύμνογράφοι τού Βυζαντίου, μελετούν, ορα
ματίζονται, μεταρσιώνονται. Νοεροί προσκυνηταί στήν 
άγια Βηθλεέμ, προσφέρουν τήν σεμνότητα καί τήν πί- 
στι τής καρδιάς τους, τών συναισθημάτων τούς ποτα
μούς καί τήν ποιητική τους ιδιοφυία, πού, ένωμένα, 
δημιούργησαν τούς υπέροχους ύμνους τής Χριστουγεν
νιάτικης λατρείας.

Μέ τις πραγματικά θείες μελψδίες τους, πού συ
ναγωνίζονται σέ χάρι καί άρμονία τις άγγελικές υμνω
δίες, παρουσιάζουν τά γεγονότα άνάγλυφα, έξαίρουν τδ 
θείο μεγαλείο μέσα στήν άκρα ταπείνωσι. Ή  Ιερή τους 
εμπνευσι μάς έμπνέει, κ’ έμάς, μάς άνεβάζει, μάς δ- 
δηγεϊ μπροστά στήν Φάτνη προσκυνητές τού «νέου παι
διού— τού πρό αιώνων θεού».

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΓΛΟΓ
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η
ΖΩΗ

Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Υ  Σ Τ Ρ Ο Υ Μ Π Ο Υ Λ Η

Τί είναι ή Ζωή; Μάς άπαντούν: ’Αναπα
ραγωγή - άνάπτυξη - φθορά. "Η διαρκής κΰ- 
κλος χημικών άνααυνθέσεων. Είναι Ινα μεμονω
μένο φαινόμενο κάθε μιας άπύ αυτές τις συνθέ
σεις τμημάτων τής δλης, ή είναι ή άλυσίδα τών 
άλλεπαλλήλων συνθέσεων μέ αυτά τά ίδια συν
θετικά.

"Αν είναι ζωή ή κάθε μιά μεμονωμένη σύν
θεση, τότε ζωή είναι δ έλάχιστος κύκλος, πού 
κάθε φορά τά ύλικά αύτά άπαρτίζουν μιά σύν
θεση. Μιά σύνθεση πού έχει τή δύναμη νά τρέ
φεται, ν’ άναπαράγεται καί νά διαλύεται είς τά 
έξ ών συνετέθη. Ζωή άρα είναι τύ χρονικό διά
στημα άπύ τή στιγμή πού δημιουργεΐται, πού 
άρχίζει νά ύπάρχη αύτή ή σύνθεση, μέχρι τή 
στιγμή πού παύει νά ύπάρχη. Δηλαδή ουσιαστι
κά είναι ένα τίποτα, άφοΰ αύτή ή διαδικασία δεν 
έχει τίποτα τύ ούσιαστικύ νά προσφέρη, πλήν άπύ 
Ινα ύπερελάχιστο χρονικά διάστημα σκληρού ά- 
γώνος έπιβιώσεως, καί πλήν άπύ τήν διαρκή 
έπανάληψη τού μεμονωμένου καί άσκοπου αύτοΰ 
γεγονότος. 'Οπότε, τί λόγο, τί άξία, τί σημασία 
ϊχε ι άν Ινα κύτταρο ή μιά ύμάδα κυττάρων, άπύ 
τότε πού πρωτοεμφανίστηκε έχει πάψει νά ύπάρ
χη , χιλιάδες ή έκατομμύρια χρόνια τώρα:

Δέν μπορεί λοιπύν ζωή νά είναι μιά μεμονω
μένη, μιά άτομική σύνθεση ουσιών, άνίκανη άλ
λωστε νά δημιουργηθή άπύ μόνη της, δηλαδή τυ
χαία, άν δέν έπιδράσουν καί άν δέν δράσουν άλ
λες ζωές, άνίκανη καί νά διαλυθή, άν δέν έπι- 
δράσουν άλλες συνθήκες. Αύτές δμως οί έξωθεν 
έπιδράσεις μάς άφίνουν τήν ύπόνοια μιας σκο- 
πιμότητος, πού δπωσδήποτε διαφεύγει σ’ αύτοϋ 
τού είδους τύν συλλογισμό.

’Αλλά ζωή δέν είναι ή άλυσίδα τών άλλη- 
λοδιαδόχων ένώσεων, γιατί δχι μόνον άφαιρείται

έτσι ή άξία καί ή σημασία τών άτομικών ένώ
σεων, άλλά καί γιατί συνεχίζεται άπλώς τύ άσκο
πο τής προεκτάσεως μέσα στύν χρόνο ένώσεων, 
πού τίποτε δέν έχουν νά προσφέρουν, πλήν άπύ 
τήν άσκόπως άδιάκοπη συνέχεια, μιά συνέχεια 
πού διακόπτεται μόνον άπύ άλλες ζωές, ισχυρό
τερες νά έπιβιώσουν στις συνθήκες πού μεταβάλ
λονται. "Αν ζωή είναι ή διάρκεια ένύς είδους, 
τί ούσιαστικύ λόγο νά είχε άραγε τύ είδος τών 
δεινοσαύρων, πού μπορεί στήν έποχή τους νά 
ήσαν παντοδύναμοι, άλλά πού σήμερα δέν ύπάρ- 
χουν; Καί τί λόγο νά Ιχη τύ είδος δλων τών 
ζώων, άκόμα καί τού άνθρώπου, άν μετά άπύ πε
νήντα χιλιάδες ή πεντακόσιες χιλιάδες χρόνια 
δέν θά ύπάρχη ούτε ίχνος τους; Καί τί λόγον 
έχει ή τόση ποικιλία; Μόνον έντομα ύπάρχουν
1.000.000 είδη. Δέν θά μπορούσε, άν ζωή είναι 
ή διάρκεια, νά ύπήρχαν μερικά, μιά δεκάδα βα
σικά είδη έντόμων; ’Άλλη μιά ύπόνοια δτι δέν 
είναι όρθύς δ συλλογισμός μας.

"Αλλοι θεωρούν τή ζωή σάν κάτι τύ διδό
μενο μηχανικά. Καί προσπαθούν νά βρούν ή νά 
βάλουν ένα σκοπό. Δέν ένδιαφέρονται, ούτε γιά 
γενικώτερες, ούτε γιά μονιμώτερες καί διαρκέ
στερες μέσα στύν άτέρμονα καί άνελέητο χρόνο 
σκοπιμότητες. Λένε παραδείγματος χάριν, πώς 
ή ζωή είναι μιά διδομένη ευκαιρία νά χαρής. 
Νά χαρής τις πολλές μακαρονάδες, τις πολλές 
μακαρονάδες, τις πολλές ήδονές, τά πολλά ή- 
λιοβασιλέματα, ή άκόμα καί τά διαβάσματα καί 
τις σκέψεις σου. Μά τότε, ποιύς μπορεί νά βρή 
τή σημασία τής ζωής ένύς άνθρώπου πού ζή σή
μερα, πού Ιζησε πριν έκατύ ή πριν χίλια ή δέκα 
χιλιάδες χρόνια, δσες μακαρονάδες κ ι’ άν έφαγε 
καί δσες σκέψεις κ ι’ άν έχάρηκε; Πρύς τί δλες 
αύτές οί εύκαιρίες τής χαράς: Είναι τόσο τυφλύ
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παιχνίδι αύτό τό τόσο πολυσύνθετο φαινόμενο, ή 
ζωή; “Αλλη μία υπόνοια για τό έσφαλμένο των 
σκέψεών μας.

Στήν Αντίληψη πώς ή ζωή είναι ένα μι- 
κρ άχαρο δώρο, υπάρχει Αντίρρηση. Προέρχεται 
άπό περισσότερη σκέψη. Καί υποστηρίζει δτι ή 
ζωή είναι ένα Ατύχημα. Καλύτερα νά μήν εί
χες γεννηθή. Κ ι’ Αν τό προεκτείνουμε λίγο, κα
λύτερα να μήν είχε γίνει ή ζωή. Άφοΰ δμως 
γεννήθηκες, άφοΰ σέ περιμένει μόνον Αγώ
νας, καί θλίψη καί θάνατος, δηλαδή διάλυ
ση τής ύπάρξεώς σου, προσπάθησε ν’ Απαλ
λαγής Αϊτό δ,τι σέ συνδέει μέ τή ζωή. "Η 
προσπάθησε καί νά Απαλλαγής άπό τή ζωή. Δηλα
δή ζωή είναι ή Αρνηση τής ζωής. ’'Ερχεσαι στόν 
κόσμο, γιά νά προσπαιθήσης νά φύγης Από αυτόν. 
Τό νόημα τής ζωής είναι Απαλλαγή άπό τό φορ
τίο της. Καί γιά τήν ειρωνεία τής τύχης μας, σ’ 
δλο αύτό τό δυστύχημα δ πιό Αθώος, ό πιό Αμέ
τοχος στις ευθύνες είναι δ ίδιος δ δυστυχής δ Αν
θρωπος. ένώ δ πραγματικός υπεύθυνος κρύβεται 
πίσω Από τούς γαλάζιους ουρανούς. Ά ρ α  ή ζωή 
είναι κάτι κακό, δχι δώρο, Αλλά καταδίκη.

ΖΩΗ, Η ΠΑΡΟΓΣΙΑ ΤΟΓ ΠΝΕΓΜΙΑΤΟΣ

Τέλος, ύπάρχει καί ή καθολικώτερη μέσα 
στόν κόσμο Αντίληψη, δτι ή ζωή είναι Ινα εύμενές 
γεγονός, ένα δώρο πού δίδεται στόν καθένα ούτε 
γιά τις μικρές χαρές, ούτε γιά τις λύπες. ’Αλλά 
τού δίδεται, είτε γιά  νά τελειοποίηση μέ τή δική 
του συνεργασία τό δώρο αυτό, πού γ ι’ αυτόν Ακρι
βώς τόν λόγο δέν είναι τελειοποιημένο δταν τού 
δίδεται, είτε γιά  νά χαρή τά έπιτρεπόμενα άπό 
τά υπάρχοντα, γιατί Αν χαρή καί τά μή έπιτρε
πόμενα, τό δώρο τού βγαίνει ξυνό, είτε γιά νά 
προσφέρη τό δώρο του ώς δώρο στις Αλλες ζωές 
πού ύπάρχουν, όπότε τού μένει ή χαρά δτι αύτό 
πού τού προσεφέρθη δωρεάν τό δίνει κι’ αύτός 
δωρεάν.

Οί νοικοκυρίστικες αυτές Αντιλήψεις περί ένός 
Ατελούς δώρου, πού πρέπει νά τελειοποιήσουμε 
καί μάλιστα μέ Αφάνταστες δυσκολίες καί κόπους 
καί πόνους, ή μιας χαράς πού φτάνει μέχρι τόν 
φράχτη τού «έως έπιτρέπεται», ή Ακόμα καί μιας 
προσφοράς πού αυθαίρετα μάς χωρίζει σέ Αλλους 
νά δίνουν καί Αλλους νά παίρνουν, είναι πραγμα
τικά μικρόμυαλες καί έγωιστικές καί μικροαστι
κές Αντιλήψεις μέσα στήν άπεραντωσύνη τού χώ
ρου τής δημιουργίας. ’Ετσι, μόνον οί μικρούλη
δες συμβιβάζονται μέ τό μέγεθος τής ζωής. ’Αλ
λά δέν" είναι όρθό, ούτε συνετό νά προεκτείνουμε 
τόσο μικροαστικές Αντιλήψεις, μέσα σ’ ένα δρι- 
ζόντια, μέσα στόν χρόνο καί κάθετα μέσα στό χώ
ρο, Απέραντο σόμπαν.

Τίποτε Από δλα αύτά δέν είναι ή ζωή, αύτό 
τό αιώνιο προσωπικό, δσο καί δμαδικό γεγονός, 
πού ξεχωρίζει τό υπαρκτό Από τό Ανύπαρκτο, τό

ζωντανό άπό τό νεκρό, τό αύτοκινούμενο Από τό 
Ακίνητο ή τό έτεροκίνητο, τό αυτενεργσύν άπό 
τό Αδρανές ή τό κινούμενον έξωθεν. Δέν είναι 
ζωή ή αυτοσυντήρηση, ή Αναπαραγωγή καί ή 
φθορά. Δέν είναι ζωή ή διάρκεια μιάς Αλυσίδας 
έπί μέρους ζωών. Ούτε Ατύχημα, ούτε Ατελές δώ
ρο, ούτε μερικά «έπιτρέπεται» καί Αλλα τόσα «Απα
γορεύεται». Ούτε είναι προσφορά σέ Αλλες ζωές, 
αυθαιρεσία ήθικολόγων, πού παίρνουν τή θέση τού 
Δημιουργού καί καθορίζουν στόν καθένα μας τόν 
ρολό του, ή τόν προορισμό τής ζωής του.

Ζωή πρέπει νά είναι κάτι Αλλο. "Οσο δμως 
κι’ Αν σκίσουμε μέ τό νυστέρι μας δπσιοδήπστε 
ζωντανό δργανισμό, δέν Ανακαλύπτουμε αύτό τό 
κάτι Αλλο, τό δντως πραγματικό, τό διαχωριστικό 
μέσα στόν κόσμο. "Οσο κι’ Αν τά μικροσκόπιά μας 
διεισδύουν μέσα στά Απειροελάχιστα στοιχεία τής 
ύλης, δσο a t’ Αν τά μεγαλώνουν σήμερα είκοσι- 
πέντε χιλιάδες φορές ή αύριο διακόσιες πενήντα 
χιλιάδες φορές, πάλι δέν μπορούμε νά βρούμε αυ
τή τήν οόσία τής διαφοράς καί πρό παντός τής 
σημασίας.

Ζωή είναι κάτι Ασύλληπτο, Αόρατο, Αστάθμη
το, υπαρκτό. Αύτό τό κάτι τής ζωής, δπως φανε
ρώνεται μπροστά μας, έχει δλα τά χαρακτηριστικά 
τού πνεύματος. Φαίνεται λοιπόν δτι ζωή είναι μιά 
Αλλη Ακόμα έκφανση, φανέρωση, παρουσία τού 
πνεύματος. Ζωή είναι οί σταθμητές διαστάσεις τού 
πνεύματος, χώρος καί χρόνος καί δποια Ακόμα 
διάσταση άνακαλύψουμε καί προσθέσουμε. Είναι 
τό πεδίο δπου έκδηλώνεται, καί κυρίως δπου Ικ- 
φράζεται τό Πνεύμα. Είναι ή υλοποίηση τοΰ Πνεύ
ματος. "Αν έλειπε ή ζωή, δέν θά τό βλέπαμε πο
τέ, ούτε καί θ’ Αποκτούσαμε συνείδηση τού πνεύ
ματος. "Αν δέν ύπήρχεν ή ζωή, τό πνεύμα δέν θά 
έκδηλωνόταν, δέν θά έδινε μορφή στήν ύλη, ούτε 
καί θά εύρισκε τρόπους νά έκφραστή. ’Από δσα 
τώρα γνωρίζουμε, Από τόν κόσμο πού μάς είναι 
γνωστός, μικρός ή μακρός, ζωή είναι τό μοναδικό 
στάδιο, τό έργαστήρι, δπου τό πνεύμα έκδηλώνε- 
ται καί έκφρώζεται. Παίρνει καί δίνει μορφές. 
Φανερώνει τήν ένέργειά του. Δημιουργεί, μέ δλα 
τά ύλικά πού κάθε φορά βρίσκονται στήν διά
θεσή του. Οί δυό διαστάσεις τού χώρου καί τοΰ 
χρόνου δέν ύπάρχουν Ανεξάρτητα άπό τή ζωή. 
Καθώς φαίνεται, ζωή είναι ή συνάρτηση τοΰ 
πνεύματος καί τών δύο αυτών διαστάσεων. Χωρίς 
τόν χρόνο καί τόν χώρο, δέν συνειδητοποιούμε τό 
πνεύμα, τις μορφές του, τις ένέργειές του, τις μετα
βολές του. Δέν ύπάρχουν χώρος καί χρόνος χωρίς 
τό πνεύμα. Χώρος είναι οί μορφές τοΰ πνεύματος. 
Καί χρόνος είναι ή πορεία τοΰ πνεύματος μέσα 
στόν χώρο. Ζωή λοιπόν είναι τό Πνεύμα μέσα στόν 
χώρο καί στόν χρόνο.

Τό έρώτημα πού τίθεται μετά Από δλα αύτά 
είναι: Ποιός ό λόγος αύτής τής συναρτήσεως; Αύ
τό είναι τό τρίτο μέρος τής Τριλογίας τοΰ Πνεύ
ματος.
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 1043)

βίαν καί τήν έφαρμογήν παρανόμων μεθόδων κατά τήν 
άσκησιν των Ανακριτικών των καθηκόντων καί τέλος 
δτι αί ένέργειαί των, γενικώς, έρχονται διαρκώς είς άν- 
τίθεσιν μέ τά συμφέροντα τών πολιτών, οιτινες διά νά 
σωθούν άπό τήν τυραννίαν αυτών αναγκάζονται νά 
προσφύγουν εις τήν δικαιοσύνην ή καί ένίοτε εις βίαια 
)ΐέσα.

Είναι βεβαίως κατάδηλον, δτι αί πλεΐσται τών κα
τηγοριών αύτών είναι Αναληθείς καί στερούνται οίασδή- 
ποτε βάσεως.

Σήμερον, οί πολΐται τών μεγαλουπόλεων καί τών 
άλλων Αστικών κέντρων δέν δεικνύουν προθυμίαν διά 
μίαν συνεργασίαν μετά τής ’Αστυνομίας, οί δέ Αστυνο- 
μικοί υπάλληλοι δέν άσχολοΰνται πλέον μέ μίαν μόνον 
μικράν όμάδα παρανσμούντων άτόμων, ως κατά τό πα
ρελθόν, Αλλά μέ τό σύνολον σχεδόν τού πληθυσμού τών 
κατοίκων τών πόλεων, τών όποιων έχουν άναλάβει τήν 
ευθύνην τής άστυνομεύσεως, οιτινες κατά κανόνα Απα
σχολούν αυτούς διά σωρείαν θεμάτων, τά πλεΐστα τών 
όποιων δέν έχουν οΕανδήποτε σχέσιν μέ τήν έγκληματι- 
κότητα ή τήν άσκησιν τής Αστυνομικής άρμοδιότητος.

ΑΕ συχναί δμως αύται έπαφαί τών Αστυνομικών 
οργάνων μετά τών πολιτών, ώς είναι φυσικόν, δέν Απο
βαίνουν, είς πάσαν περίπτωσιν, έπ’ ώφελεία τής ’Αστυ
νομίας, ή δέ παρατηρουμένη συνεχής έπιφόρτισις τού έρ
γου αύτής μέ καθήκοντα, άτινα, έν πολλοΐς, είναι σχε
δόν άσχετα πρός τήν κυρίαν Αποστολήν της, έπιτείνει 
τήν κρίσιν τών σχέσεων αύτής μετά τού κοινού καί δυσ
χεραίνει αισθητώς τήν Αποτελεσματικότητα τού έργου
της.

Ούτως, ή έκλαίκευσις τών αυτοκινήτων σήμερον καί 
ή έκτεταμένη χρήσις αυτών κατέστησαν άναγκαίαν τήν 
έπέμβασιν τής ’Αστυνομίας, είς δ,τι Αφορά τήν δδήγη- 
σιν αύτών, ώς καί τόν τρόπον τής κινήσεως τών πε
ζών, Ιπί τψ τέλει δπως έπιτυγχάνηται εύρυθμία είς τήν 
κυκλοφορίαν καί προλαμβάνωνται τά τροχαία δυστυ
χήματα.

Ή  περιφρόνηαις τοδ νόμου καί ή δσκηοις της έξουοίας δέν είναι 
δυνατόν νά ε&ρηνται έν άρμονία.

Ή  έπέμβασις δμως αύτη τής ’Αστυνομίας προκα- 
λεΐ Αναποτρέπτως ένόχλησιν τών πολιτών, είτε ώς ο
δηγών όχημάτων είτε ώς πεζών καί άνάλογον δυσφο
ρίαν είς αυτούς, ή δέ δημιουργουμένη έντεΰθεν κατάατα- 
σις κατ’ ούδέν προάγει τήν Ανάπτυξιν Αγαθών σχέσεων 
μετ’ αύτής.

Γεγονός δέ άναμφισβήτητον τυγχάνει δτι, άφ’ δτου 
ή ’Αστυνομία παρεφορτώθη μέ καθήκοντα ξένα πρός 
έκεΐνα, τά όποια δ πληθυσμός θεωρεί, συνήθως, ώς Α
ναγκαία διά τήν πρόληψιν καί καταστολήν τής έγκλη- 
ματικότητος, ή προθυμία τού κοινού, νά ένισχύη τό έρ- 
γον αύτής, έχει σημαντικώς έξασθενήσει.

Τούτο ιδιαιτέρως καθίσταται Αντιληπτόν, όσάκις 
ή έπέμβασις τής ’Αστυνομίας γίνεται διά θέματα, άτινα 
δέν παράγουν έντυπωσιακά κοινωνικά όφέλη καί διά 
τά όποια δέν υπάρχει Αναγνώρισις τής πλειοψηφίας τού 
κοινού, δτι υπάγονται ύπό τόν έλεγχον τής ’Αστυνομίας.

’Αλλά καί δλαι αί έπιτυχίαι τής ’Αστυνομίας είς 
τόν τομέα τής καθ δλσυ δράσεως αύτής, δσσν έξαιρετι- 
καί καί αν είναι αύται, δέν τυγχάνουν τής γενικής Ανα- 
γνωρίσεως έκ μέρους τού κοινού καί Ασφαλώς δέν είναι 
δυνατόν νά γίνουν δεκταί μέ ένθουσιασμόν Από τά άτο
μα, άτινα θίγονται καθ’ οΕονδήποτε τρόπον, άπό τάς 
έπιτυχίας ταύτας, ώς είναι οί είς τό έδώλιον τού κατη- 
γορουμένόυ καθήμενοι ένοχοι, οί συγγενείς καί οΕ φίλοι 
αύτών.

Ή  περιφρόνησις τού νόμου καί ή άσκησις τής έ- 
ξουσίας δέν είναι δυνατόν νά εύρηνται έν άρμονίφ.

Τό άταμον, τού όποιου αί ένέργειαί τής ’Αστυνο
μίας θέτουν ύπό έλεγχον καί περιορισμόν τάς πράξεις 
του, είναι συχνά Ιν μέλος ή είς έκπρόσωπος μιάς φυλε
τικής, κοινωνικής, θρησκευτικής ή οικονομικής, όμάδος 
ή συγκροτήματος καί τούτου ένεκεν πιθανόν αί ένέρ- 
γειαι αύται τής ’Αστυνομίας νά προκαλέσουν τήν έχθρο- 
πάθειαν δλοκλήρου τής όμάδος, τά κατώτερα μέλη τής 
οποίας, Από ύπερβολικόν καί Αδικαιολόγητον συναισθη
ματισμόν, τάσσονται Αλληλέγγυα πρός αύτό καί Αντι
δρούν δμαδικώς.

Δύναταί τις νά διϊσχυρισθή δτι, κατά κανόνα, προ- 
σπάθειαι τινές τής ’Αστυνομίας έχουσαι ώς άνπκείμενον 
τόν έλεγχον1 τών πράξεων τών πολιτών, προκαλοΰν τήν 
Αντίδρασιν αύτών.

Ό  πολίτης τών πόλεων, σήμερον, είναι Ατομικι- 
στής είς βαθμόν Αδικαιολόγητον καί Ανθίσταται παντοι- 
οτρόπως είς πάσαν προσπάθειαν τής έξουσίας νά τού 
έλέγξη τήν έλευθερίαν του.

Ό  Αλόγιστος δμως Ατομικισμός όδηγεΐ πάντοτε είς 
τήν Αντίδρασιν κατά τής έξουσίας.

Ούδεμία άλλη Από τάς κρατικάς υπηρεσίας δύνα- 
ται νά έπικαλεσθή περισσότερα καί πλέον βασικά στοι
χεία διά νά δικαιολογήση τά κακά αισθήματα τού κοι
νού, τό όποιον υπηρετεί, έναντι αυτής, δσον ή ’Αστυνο
μία, ήτις έχει άναλάβει τήν εύθύνην τής έφαρμογής 
τών νόμων, οιτινες έπιβάλλουν έλεγχον καί περιορισμούς 
είς τάς ένεργείας καί τάς πράξεις τών πολιτών.

Μολονότι δέ ταύτα, κατά τήν έφαρμογήν τών νό
μων, δέν έκφράζουν ιδίαν βούλησιν, Αλλ’ Απλώς έξωτε- 
ρικεύουν τήν βούλησιν τής. πολιτείας, τήν όποιαν ύπη- 
ρετοΰν. έν τούτοις ή μήνις καί ή δυσφορία τών πολιτών 
στρέφεται κατά τών άργάνων, τά όποια βλέπουν ώς τά 
σύμβολα τής πολιτείας καί τήν κυριωτέραν αιτίαν τής, 
έν προκειμένη, ένοχλήσεως καί Ανησυχίας των.
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Κ  Υ Π  Ρ Ο

ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝIΚΟ ΚΑΡΑΒΙ ΣΤΗΝ
ΚΕΡΥΝΕΙΑ*

"Αν μέ ρωτούσανε «ποιό σημείο, 
ποιό τοπίο, ποιά περιοχή της Κύ
πρου σάς Ικανέ τή μεγαλύτερη έντύ- 
πωση», δίχως δισταγμό ft’ Απαντοΰ- 
σα «Ή Κερύνεια μέ τό λιμανάκι της 
καί τά περίχωρά της». Οί τόποι εί
ναι σάν τούς άνθρώπους, άπό κάποιες 
πλευρές. Υπάρχουνε άνθρωποι, άν
τρες, γυναίκες, ποΰ τους Αναγνωρί
ζουμε, Αληθινές δμορφιές μά δεν μας 
συγκινούν βαθύτερα . ’Απολαμβάνου
με τις δμορφιές αύτές μ’ Ιναν ύπόψυ- 
χρο αισθηματισμό, έγκεφαλικό. Καί 
σάν περάσει λίγος καιρός, τις ξεχνού
με. ’Έτσι καί οί τόποι. Διέσχισα κά
ποτε τις Βαυαρικές "Αλπεις, ήτανε 
σά νά περνούσα μέσα Από Ινα πρά
σινο θαύμα πού ξετυλιγόταν ώς τήν 
αιωνιότητα, Αναλλοίωτο, Ανέκφρα
στο, Ακύμαντο, μά δέν ένοιωσα τόν 
παλμό, έκεΐνο τό ευφρόσυνο σκίρτη
μα τής ψυχής, δλου τοϋΈΙναι μας, 
πού τό νοιώθω σάν Αντικρύζω, αίφνης 
τήν "Γδρα, τις Σπέτσες, τήν "Ανδρο, 
τό Πήλιο, τήν κοιλάδα τού Ώρωποΰ 
άπό ψηλά, κάποιες χλωρασές στήν 
Πεντέλη, καί τώρα τελευταία, τήν 
Κερύνεια μέ τό φράγκικο κάστρο καί 
τό περίκλειστο Από τείχη λιμανάκι 
της μέ τήν κυκλική του μικρή προκυ
μαία, μικρή σάν παλάμη πού θέλει 
νά Αρπάξει καί νά σφίξει τή δική σου 
γιά νά τής μεταδώσει τή θαλπωρή 
της. Καί δέν είναι υποκειμενικό αύ- 
τό τό συναίσθημα πού σοΰ γεννά ή 
Κερύνεια. Κάτι θά ξέραν οί καλοζω
ιστές ’Άγγλοι, στήν περίοδο πού κά- 
τεχαν τό νησί, γιά νά χτίζουν στήν 
Κερύνεια καί στά περίχωρά τους τις 
εύρωπαϊκές τους βίλλες. Αύτή ή προ
τίμηση, άλλωστε, φαίνεται πώς έδω
σε σ’ αύτή τήν περιοχή έναν Αέρα 
πολιτισμού καί κομψότητας πού δέν 
τό συναπαντάς τόσο συμπυκνωμένον 
* Εγράφη πρό τής τουρκικής εισβολής

Τ ο C κ. Άνδρέα Καραντώνη

σ’ άλλο σημείο τής Κύπρου. Καί πάν
τα, οί μικρές πόλεις, πολύ περισσότε
ρο Από τις μεγάλες, έχουν τό χάρι
σμα νά μοιάζουν μέ στολίδια, μέ «μπι
ζού» καθώς λέμε, δταν θέλουμε νά έκ- 
φράσουμε τή χάρη πού έχει ένας οι
κισμός.

Ή  παραθαλάσσια Κερύνεια, πού 
τήν έπισκέπτονται Αμέτρητοι ξένοι

χωρίς νά τή νοθεύουν καθόλου οί 
κάτοικοί της ξέρουν νά έξισορροποΰν 
τά αυθεντικά της παλαιά γνωρίσμα
τα μέ τήν Αναγκαία τουριστική προσ
αρμογή,— έχει μόνο 3.441 κατοίκους 
Από τούς όποιους 2.371 είναι "Ελ
ληνες, οί 695 Τούρκοι, οί 30 Άρμέ- 
νηδες, οί 9 Μαρωνίτες, οί 195 ’Ά γ 
γλοι καί οί 141 διάφοροι άλλοι. “Οσο 
καί Αν ή Κερύνεια είναι ούσιωδώς 
έλληνική —  μόνο ή ύπεροχή τών κα
τοίκων της τό δείχνει— αυτός ό σύμ
μεικτος πληθυσμός τής δίνει κάτι τό 
κοσμοπολιτικό, πού σφραγίζει τά ώ- 
ραία ξενοδοχεία της τά καταστήματα 
τού λιμανιού, κομψά μαγαζάκια, μπα- 
καλικάκια, ρεστωράν, ταβερνούλες, 
μπάρ καί άλλα μικρά κέντρα Αναψυ
χή?·

"Οταν βγαίνεις στήν Κερύνεια, καί

νοιώθεις πώς παραμένεις άνθρωπος 
δπως ήσουν, Αλλά τώρα μέ τή λα
χτάρα νά μείνης σ’ αύτό τό λιμανά- 
κι δσο τό δυνατό π ιό πολύν καιρό, νά 
τό τυπώσεις μέσα σου, νά πάς νά 
πιεις ένα ποτό σ’ έκεΐνο τό μπάρ πού 
μοιάζει μέ έσωτερικό καϊκιού ή νά 
καθίσεις σ’ ένα κομψότατο μικρό ρε- 
στωράν πού μόνο ή καθαριότητά του, 
τά χρώματά του τά χαρούμενα, τά 
τραπεζάκια του μέ τά άνθη καί τά 
καθίσματά του, σέ κάνουν νά νοιώ
θεις πώς «δπου καί νά πάς ή Ελλά
δα δέν σέ πληγώνει». Καί σάν εύ- 
φρανθεΐς Απ’ δλα αύτά— δπως λάχαι- 
νε συχνά στόν Όδυσσέα μέ τούς συν
τρόφους του δταν τά κύματα τόν ξέ
βραζαν σ’ έξωτικά νησιά μέ φιλόξε
νους βασιλιάδες — τότε νιώθεις καί 
τήν Ανάγκη νά γνωρίσεις τά ιστορι
κά τής Κερύνειας, ν’ Ανεβείς στό ΚΑ- 
στρο της καί νά δεις δ,τι έχεις νά 
δεις σ’ ένα φράγκικο κάστρο - κάτι 
νά πούμε Ανάλογο, μ’ αύτό πού δίνει 
τάση όμορφιά καί ιδιορρυθμία στή 
δική μας ώραία Ναύπακτο, δμω: σέ 
«πολιτισμό λιμανιού», τόσο πίσω Από 
τήν Κερύνεια καί τόσο σιμά, πάλι 
στό στίχο πού μάς λέει πώς «δπου καί 
νά πάω, ή Ελλάδα μέ πληγώνει». 
Σημειώνουμε μονάχα πώς ό στίχος 
αυτός, γράφτηκε Αρκετά χρόνια πριν 
άπό τόν τελευταίο πόλεμο. Ή  Ε λλά
δα έχει έξελιχθεΐ θαυμαστά, άπό τό
τε, Αλλά μένουν Ακόμα πάρα πολλά 
πού δίνουν παράταση ζωής καί Ιφαρ- 
μογής στόν κλασσικό στίχο τού Σε- 
φέρη.

**
ΑΝ ΜΠΟΡΟΓΣΑΝ νά μιλήσουν 

τά μεσαιωνικά κάστρα τής Ελλά
δος— τέτοιο είναι καί τό κάστρο τής 
Κερύνειας —θά μάς λέγαν δλα τήν 
ίδια ιστορία, θ ά  μάς μιλούσαν μέ τήν
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ίδια βαριά καί μελαγχολική μέσα 
στήν έπικότητά της γλώσσα των Ανα
μνήσεων για έπιθέσεις άπδ τήν θά
λασσα μεγάλων στόλων, για πολιορ
κίες καί άμυνες, πότε έπιτυχημένες 
καί πότε άτυχες καί γιά διαδοχικές 
άλλαγές βάναυσων καταχτητών πού 
τη δύναμή τους, τήν δρμή τους καί 
τίς φιλοδοξίες τους «γιά τά παραπέ
ρα», τις έκλειναν καί τίς όχύρωναν 
πίσω άπό τά παχύτατα καί σάν άδια- 
πέραστα τείχη αύτών τών κάστρων. 
Τήν πολεμική δρμή καί βία, τήν 
σκληρότητα τών πολεμιστών, τδν έξ- 
αναγκασμό, τδν «έγκλεισμδ» καί τήν 
σκληρότατη πειθαρχία σοΰ θυμίζουν 
θλιβερά αύτά τά κάστρα. ’Ανεβαίνεις 
δύσκολα τά ψηλά καί χοντρά σκαλο
πάτια τους πού τά πηδούσαν άνάερα 
οί σιδερόφραχτοι θηριάνθρωποι τοΰ 
Μεσαίωνα, Βυζαντινοί, Σταυροφόροι, 
άνθρωποι τών Λουζινιάν, Βενετσιά- 
νοι, Τούρκοι, καί βρίσκεσαι σάν έν- 
τοιχισμένος μέσα σέ μιά σιωπή, ή 
μάλλον σέ μιά «άρνηση δμιλίας» πού 
τήν άπαλαίνει δ τρυφερός όλογάλα- 
νος ουρανός, άποπάνω σου, κι’ αύτδ 
τδ χαϊδευτικό χινοπωριάτικο φώς πού 
κάνει τά τείχη τοΰ Κάστρου τής Κε- 
ρύνειας, νά άχνολάμπουν σάν έπιχρυ- 
σωμένα. Τδ κάστρο αύτδ ήταν στήν 
άρχή ένα βυζαντινό δχυρδ πού Ανοι
κοδομήθηκε καί ένισχύθηκε άπό τούς 
Λουζινιάν στά 1208 καί άπό τούς Βε- 
νετσάνιους στίς άρχές τού 16ου αιώ
να. Οί Αρχαίοι ταξιδιώτες καί οί ιστο
ρικοί σημειώνουν πώς τδ κάστρο αύ
τδ είχε μεγάλη σημασία γιά τήν ά
μυνα τής Κύπρου. 'Όπως δλα τά ι
στορικά κάστρα, τά περασμένα του έ
χουν τίς ένδοξες καί τίς τραγικές 
τους ήμέρες. "Ολες αύτές οί περιπέ
τειες θά γέμιζαν πολυσέλιδα βιβλία. 
Ποτέ τδ κάστρο αύτδ δέν κυριεύτη
κε «έξ έφόδου». Καί τδ έχουν διατη
ρήσει περίφημα έξ αίτιας τής ίστορι- 
κότητάς του. Γιά μάς τούς σημερι
νούς, είναι άπό τά πιδ προσιτά, τά 
πιδ «εύάλωτα» κάστρα. Μπαίνεις άπό 
τήν είσοδο τής μικρής έκκλησιάς τού 
"Αη - Γιώργη, χτισμένη στ Αριστε
ρά, στδ πάχος τοΰ τείχους. Τά Ενδια
φέροντα πράγματα πού είδαμε ήταν 
οί θυρεοί μέ τά βασιλικά οικόσημα 
τών Λουιζινιάν, καί τδν τάφο τοΰ 
Σαντίκ πασά τοΰ Τούρκου Ναυάρχου 
στδν δποΐο οί Βενετσιάνοι παράδωσαν 
τδ κάστρο. Μά έκεΐνο πού μάς ξά
φνιασε περισσότερο καθώς τριγυρίζα
με στίς αύλές του καί στά μπεντένια 
του, ήταν έκεΐνο πού δέν περιμέναμε 
νά δούμε. ΤΗταν τά λείψανα ένδς

άνασυρομένου άπδ τδ θαλάσσιο βυθό 
Αρχαίου έλληνικοΰ πλοίου, φυλαγμέ- 
στρου, πού τήν έχουν μετατρέψει σέ 
έργαστήριο διατήρησης αύτών τών 
λειψάνων.

Ή  θάλασσα, δ,τι παίρνει, δέν τδ 
δίνει πίσω, παρά μόνο σάν τής τδ ά- 
ποσπάσει ή Ανθρώπινη λαχτάρα καί 
Ακατάβλητη προσπάθεια —  αύτή ή 
προσπάθεια τοΰ Διγενή. Λοιπόν, μιά 
φορά κι’ έναν καιρό, στά χρόνια τών 
διαδόχων τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 
καί τών1 διαδόχων του, τοΰ ’Αντίγο
νου τού Μονόφθαλμου καί τοΰ Δημη- 
τρίου τοΰ Πολιορκητή, έκεΐ γύρω άπό 
τά 300 πριν Χριστοΰ, ένα έλληνικδ 
καράβι, έμπορικό, σχίζοντας τά νερά 
τής Μεσογείου, καθώς τδ χτύπησε 
μιά θύελλα φθινοπωρινή, βούλιαξε μι
σό μίλι μακρυά άπδ τδ Αραξοβόλι τής 
Κερύνειας. Άφοΰ καί σήμερα, στήν 
μηχανοκρατική έποχή μας, βουλιά
ζουν κάθε τόσο, άκόμα καί μεγαθή
ρια, τί τδ σημαντικό νά πάει μονο

μιάς στδν πάτο ένα ιστιοφόρο έκείνων 
τών καιρών, φορτωμένο μάλιστα μέ 
τετρακόσιους Αμφορείς γεμάτους Αμύ
γδαλα, λάδια καί κρασιά. Μά τδ ση
μαντικό είναι πώς ή σύγχρονη έπιστή- 
μη πού τόσο Αποτελεσματικά άσχο- 
λεϊται .μέ τήν Ανεύρεση Αρχαίων ναυ
αγίων — -πόσα μπορούν νά μάς άπο- 
καλύψουν γιά τήν Αρχαία ναυτική 
ζωή αύτά τά πολ,ύτιμα ναυάγια, πιδ 
πολύτιμα τώρα παρά ποτέ πού δέν ή
ταν παρά ζωντανά λειτουργήματα καί 
Αντικείμενα —  έτυχε νά Ανακαλύψει 
αύτδ τδ βουλιαγμένο άρχαΐο έλληνι- 
κδ καράβι — τδ πιδ παλιό ναυάγιο, 
στδ είδος του — καί νά τδ ξεσύρει, 
διαλυμένο λείψανο, στή στεριά, γιά 
νά τδ μελετήσει καί νά τδ άνασυν- 
θέσει δπως ήταν, διατυπώνοντας καί 
τά Αναγκαία συμπεράσματα γιά τήν 
έποχή έκείνη. Μά καί δ τρόπος πού 
Ανακαλύφθηκε τδ σπάνιο αύτδ δεί
γμα τής Αρχαίας ζωής, μοιάζει μέ 
θαλασσινό παραμύθι, τύπου Σεβάχ 
Θαλασσινού.

ΣΤΑ 1967, δ Μιχαήλ Κάτσεφ, 
έπικεφαλής μιάς Αποστολής τού Μου
σείου τοΰ Πανεπιστημίου τής Πενσυλ- 
βάνια πού είχε σκοπό τήν Ανεύρεση 
Αρχαίων ναυαγίων — τδ προστατευ
τικό παντοδύναμο χέρι τής ’Αμερι
κής έκαμε κ ι’ έδώ τδ θαυματάκι της 
— τριγύριζε στά νερά τής Κύπρου. Τί 
Αγωνία, τί προσδοκίες καί τί Απογοη
τεύσεις κρύβουν αύτά τά έπιστημονι- 
κά τριγυρίσματα, μ δσα έρευνητικά 
μέσα κι’ αν διαθέτει κανείς. "Ομως 
στήν Κερύνεια, ζούσε ένας άνθρωπος 
- δ άνθρωπος τής μοίρας. ΤΗταν δ 
Άντρέας Καριόλου. Βουτηχτής καί 
άνθρωπος τής θάλασσας καί τών βυ
θών της. Ό  λαϊκός αύτδς θαλασσάν- 
θρωπος λίγα χρόνια πρίν είχε Aw- 
καλύψει, σέ βάθος ένενήντα ποδιών 
μέσα στή θάλασσα, ένα σωρό άπδ Αμ
φορείς. ’Άγνωστο γιατί δέν είχε πει 
σέ κανέναν τίποτα γ ι’ αύτή του τήν 
Ανακάλυψη. "Ισως νά περίμενε τήν 
κατάλληλη ευκαιρία γιά νά μή χάσει 
τούς «θησαυρούς» πού τυχόν ΘΑταν 
κλεισμένοι μέσα στούς Αμφορείς τού 
παραμυθιού του. "Οταν ήρθε ή Αμε
ρικανική Αποστολή, Αποφάσισε νά 
τής έμπιστευθεϊ τδ εύρημά του, καί 
έτσι, ύστερα άπδ ένδς μηνδς έρευνες 
μέ τά σχετικά Ανιχνευτικά όργανα 
(Metal Detector, Proton; Magnetomer 

and Prodes) ή Αποστολή Ανακάλυψε 
δτι σέ έκταση έξήντα έπί τριάντα πο- 
δών, βρισκόταν ένα φορτίο καί μέταλ
λα σκεπασμένα άπδ άμμο. Καί τότε, 
Αφού έπέτρεψε πρώτα ή ’Αρχαιολογι
κή Υπηρεσία τής Κύπρου, άρχισε 
μιά πολύπλευρη καί συστηματική 
δουλειά, πού κράτησε τά καλοκαίρια 
τοΰ 1968 καί 1969. Στή δουλειά αύ
τή Απασχολήθηκαν πενήντα δύτες 
Αρχαιολόγοι, φοιτητές καί τέχνικοί 
βοηθοί. Καί ύστερα άπδ λεπτεπίλε
πτες καί δύσκολες ένέργειες, έγινε 
κατορθωτό νά άνασυρθεΐ τδ κουφάρι 
τοΰ προχριστιανικοΰ έλληνικοΰ σκά
φους, σανίδι πρδς σανίδι. Τδ ξύλινο 
σκάφος είχε διατηρηθεί μέ τρόπο Α
ξιοθαύμαστο μέσα στήν Αμμουδερή 
λάσπη τοΰ βυθού.

**

ΚΑΙ τώρα, μπορεί κανείς νά μετα
φερθεί σ’ έκείνους τούς καιρούς, βλέ
ποντας μέ δέος τά σανίδια τοΰ καρα
βιού άραδιασμένα στδ βάθος μικρών 
τεχνητών δεξαμενών πού λογής χη
μικά ύγρά θά τά προφυλάξουν άπδ 
τή διάλυση καί θά τούς ξαναδώσουν 
ένα είδος ζωής, ώστε δταν έρθει δ 
πρεπούμενος καιρός, νά γίνει κατορ-
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θωτή ή συναρμολόγηση τού ξύλινου 
σκελετού, χωρίς άλλη προσθήκη. Τα 
σανίδια, μαυρειδερά, σαν κομμάτια 
σοκολάτας, κείτονται το ένα δίπλα 
στό άλλο, στόν δεύτερο τάφο τους, 
πού δμως έκεϊ μέσα θά ξαναβροΰν τή 
ζωή τους καί θά άποφύγουν τήν τελι- 

ι κή διάλυση. Μά έκεϊνο πού μάς έκα
με τή μεγαλύτερη έντύπωση— αύτές 
οί έντυπώσεις ή μάλλον οί έμπειρίες 
είναι σά νά καταργούν τόν καιρό καί 
νά ένώνουν τούς άνθρώπους πάνω καί 
μέσα άπ’ τις χιλιετηρίδες —  ήταν 
οί άμφορεΐς μέ τό περιεχόμενό τους. 
Τό κυριώτερο φορτίο τού καραβιού 
ήταν τετρακόσιοι κι’ άπάνω άμφορεΐς 
ροδιακού τύπου,—  πράγμα πού δεί- 

. χνει πώς ένας άπό τούς κυριώτερους 
σταθμούς τού ταξιδιού του ήταν ή 
Ρόδος. Μά ύπάρχουν καί άλλοι άμφο
ρεΐς μέ άλλα σχήματα, πού τό 'κα
θένα άντιατοιχεΐ μέ άλλον τόπο, μέ 
τελικό συμπέρασμα πώς τό βορειότε
ρο λιμάνι πού είχε πιάσει τό πλοίο 
αύτό ήταν ή Σάμος. Μερικά άπό τά 
άγγεΐα αύτά ήταν γεμάτα μέ μύγδα
λα πού τό φλούδι τους βρέθηκε σέ 
άρίστη κατάσταση. Μά μόλις άνοι
ξαν μερικά, τό περιεχόμενο, ή ψύχα, 
διαλύθηκε μονομιάς σέ σκόνη. Τά μύ
γδαλα είχαν πεθάνει μέσα στό φλού
δι τους άπό χιλιάδες χρόνια, δ θάνα- 
τός τους ήταν δρατός καί ψηλαφητός 
σ’ αύτή τή φοβερή σκόνη τής φυτι
κής τους ύπαρξης πού προοριζόταν 
νά εύφραίνει, σάν έπιδόρπιο, τά γεύ
ματα καί τά δείπνα των προχριστια- 
νικών κατοίκων τής Κερύνειας. Βρέ
θηκαν άκόμα μέσα στό πλοίο—  καί 
τις είδαμε—  άραδιααμένες σέ τρεις 
σειρές, άκριβώς πάνω άπό τήν τρό
πιδα, είκοσιεννιά μυλόπετρες πού ή
ταν μαζί καί έμπόρευμα μά πού χρη
σίμευαν, έξ αιτίας τού βάρους τους, 
καί γιά σαβούρα.

***
ΚΑΙ σ’ άλλα πολύτιμα καί έντυ- 

πωσιακά συμπεράσματα έχουν κατα- 
λήξει οί μελετητές τού βουλιαγμένου 
καραβιού καί τού πολύτιμου φορτίου 
του. Ή  «ναυαγιολογία», άς πούμε —  
ένας σπουδαίος κλάδος τής γενικής 
άρχαιολογίας—διατηρεί δλη τήν ά- 

k γριά ποίηση τής θάλασσας καί των 
ταξιδιωτικών περιπετειών καί άδιά- 
κοπα άνακαλεΐ στή μνήμη μας τήν 
άνθρώπινη παρουσία, τήν άνθρώπινη 
μοίρα. Τά εύρήματα αύτά, δδήγησαν 
τούς ναυαγιολόγους νά συνδέσουν μιά 
αυθεντική άναπαράσταση τής ζωής 
πάνω στό πλοίο πού τά σανίδια του 

ι λούζονται τώρα μέσα σέ χημικά νε

ρά. Τά μελανόχρωμα άγγεΐα άνή- 
κουν στά τέλη τού τετάρτου π,Χ. αιώ
να. Τά τριακόσια μολυβδένια βαρίδια 
διχτυών πού βρέθηκαν στήν πλώρη, 
μάς λένε πώς οί ναύτες ψάρευαν στά 
ταξίδια τους καί φτιάχναν τά φαγη
τά τους στις παραλίες, μέσα σέ μιά 
μεγάλη δρειχάλκινη χύτρα δπως οί 
σημερινοί ψαράδες έτοιμάζουν τήν 
κακκαβιά τους. Οί ναύτες τρώγανε 
μέ ξύλινα κουτάλια. Βρέθηκαν τέσσε
ρα άπ’ αύτά. Κ ι’ έπειδή, Ιπίσης, βρέ
θηκαν τέσσερις άλατιέρες, τέσσερα 
δοχεία λαδιού καί τέσσερα κύπελλα, 
βγαίνει τό συμπέρασμα πώς στό τε
λευταίο ταξίδι τού πλοίου, τό πλήρω
μά του άποτελούνταν άπό τέσσερες 
ναύτες. Τό σκάφος είχε κατασκευα
στεί άπό πευκόξυλο καί τό μάκρος 
του υπολογίζεται άπό σαράντα ώς έ- 
ξήντα πόδια. Τά σανίδια συνταιριά
ζονταν μεταξύ τους μέ ξύλινες σφή
νες κι’ ύστερα βάζαν τις πλευρές πού 
τις στερέωναν μέ χάλκινα καρφιά. 
Καί τέλος, σκέπαζαν τό πλοίο μέ λε
πτό φύλλο μολυβένιο γιά νά τό προ- 
φυλάει άπό τήν τρικυμία. Καί μιά 
άκόμη συναρπαστική λεπτομέρεια, 
πού δείχνει πόσο συστηματική καί δ- 
λοκληρωμένη στό είδος της ήταν ή 
άρχαία ναυπηγική. Ά πό είδικές 
«χρονομετρικές» άναλύσεις πού γίναν 
στά μύγδαλα καί στά σανίδια μέ τή 
μέθοδο «Carbon 14» βγαίνει τό συμπέ
ρασμα πώς τό καράβι αύτό δταν κα
ταποντίστηκε ήταν δγδόντα χρόνων: 
Σήμερα, σέ καμμιά θάλασσα δέ θά 
πλέει, σέ κανένα λιμάνι τού κόσμου, 
δέ θάναι πλευρισμένο ή σέ κανένα νε
κροταφείο πλοίων δέ θά σαπίζει άργό 
καί άσάλευτο, καράβι ξύλινο ή σιδε
ρένιο πού ν&χει ζωή δγδόντα χρόνων.

■ ’Εκτός βέβαια άν πρόκειται γιά μου
σειακή διατήρηση, χάριν τής έπιστη- 
μονικής περιέργειας τών μελλοντι
κών γενεών— άν έννοεΐται, θά ύπάρ
χουν στό μέλλον γενεές, πού μέ τόση 
στοργή, δπως οί σημερινές στρέφουν 
τις Ιρευνές τους καί τις συγκινήσεις 
τους πρός δσο τό δυνατό παλαιότε- 
ρους καί χαμένους καί βουλιαγμένους 
καί κονιορτοποιημένους κόσμους καί 
πολιτισμούς. ★**
GI άλατιέρες, τά κύπελλα, τά ξύλινα 
κουτάλια, ή μεγάλη χύτρα τών θα
λασσινών τού βουλιαγμένου πλοίου, 
είναι έδώ, μπροστά μας, σάν καινού- 
οια, σάν έτοιμα νά τά χρησιμοποιήσει 
δ ζωντανός άνθρωπος γιά τις άνάγ- 
κες του. Τι παράξενο αίσθημα. Ε 
κείνοι πού τά μεταχειριζόνταν μιά

φορά κι’ έναν καιρό, δέν είναι πια 
πουθενά. Αύτό είναι κάτι πού σέ συν
τρίβει— νά διαρκούν πολύ περισσότε
ρο άπό τόν άνθρωπο, τόν δημιουργό, 
τά άντικείμενα πού βγαίνουν πλασμέ
να άπό τά χέρια του.

Κατεβήκαμε άπό τό κάστρο, στό 
ζωντανό καί χαρούμενο λιμανάκι τής 
Κερύνειας, καί κάθήσαμε σ’ ένα άπό 
τά χρωματιστά καί γελαστά ρεστω- 
ράν τής παραλίας άνάμεσα σέ άξιο- 
πρεπέστατους ξένους πού γευμάτιζαν 
μέ δλη τήν τελετουργική έθιμοτυπία 
τής ράτσας τους. Τό γκαρσόνι μάς 
έφερε μιά πιατέλλα δπου μέσα της 
σπαρταρούσε άκόμη άπό τή φρεσκά
δα, σχεδόν δλοζώντανη, μιά σφυρί
δα, τριγυρισμένη άπό λίγα μπαρ- 
πούνια. «Μόλις τά ψαρέψαμε», μάς 
λέει τό γκαρσόνι, «έδώ ή θάλασσα εί
ναι γεμάτη ψάρια». Τό μεσημέρι θρι
άμβευε παντού, στή στεριά, στή θά
λασσα, άχνιζε τά μεγάλα ξενοδοχεία 
καί τά τείχη τού κάστρου. Κεφάλια 
κολυμβητών, πλέαν στά μπλάβα νερά, 
τά πάντα σπίθιζαν περνούσαν νέα 
ζευγάρια άγκαλιασμένα, μισόγυμνα, 
καί τά μακρυά μαλλιά τους, χρυσά 
καί μελαχροινά καί καστανά καί μαύ
ρα, σκέπαζαν πλαστικές ράχες καί 
τεντωμένα στήθη. Ή ταν άπό τις ώ- 
ραιότερες στιγμές αυτές πού περάσα
με έκεϊνο τό μεσημέρι στό λιμανάκι 
τής Κερύνειας, ένώ πάνω άπό τή μι
κρή πόλη ξεχύνονταν πρός τό Πεντ 
ταδάχτυλο κατά κύματα οί πρασινά
δες. οί χλωροί λόφοι καί δλος αύτός 
δ έλληνικός θρίαμβος τής θάλασσας, 
τού φυτού, τού άγέρα τού δροσερού, 
τού ούρανοΰ καί τού ήλιου. Ψηλά, μάς 
καλοΰσε τό γοτθικό μοναστήρι Μπελ- 
λαπαίς, χτισμένο δεκαπέντε μέτρα 
πάνω άπό ένα κατάφυτο γκρεμό, σά 
γιά  νά έποπτεύει τά περίγυρα τό με
σαιωνικό φραγκισκανικό του πνεύμα. 
Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς είναι τό 
παράταιρο έδώ στήν Κύπρο, στό πιό 
γνήσιο έλληνικό τοπίο, αύτός ό γοτθι
κός ρυθμός, δσο ώραΐα κι’ άν έχει Ιπι- 
τυπωθεΐ στις κολώνες καί τά τόξα τού 
μισογκρεμισμένου μοναστηριού. Στά 
κυπριακά του ποιήματα, ό Σέφερης, 
άντιδρώντας σ’ αύτή τήν άντίθεση, ό- 
νόμασε αύτά τά γοτθικά χτίσματα, 
«υπέρογκες» άρχιτεκτονικές’ Λαρίων 
Φαμαγκούστα Μπουφαβέντο- σχεδόν 
σκηνικά. Είμασταν συνηθισμένοι νά 
τό στοχαζόμαστε άλλοιώς τό «’Ιησούς 
Χριστός Νικά». Ναί, άλλες είναι οί 
συνήθειες τής έλληνικής ’Ορθοδοξίας. 
"Ενα άσπρο Ιρημοκκλήσι σ’ ένα γυ
μνό βράχο μπορεί νά τις συνοψίσει.
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Τό αέγα γεγονός τής Ένανθρωπή- 
σεως άπησχόλησε ιδιαιτέρως τήν 
ζωγραφικήν καί τήν ψηφιδογρα
φία τών Χριστιανικών ’Εκκλησιών. 
Εις τάς φωτογραφίας αυτής τής 
σελιδος: ’Αριστερά ή Γέννησις από 
πίνακα τοΰ ’Έλ - Γκρέκο. Είς τήν 
πρώτην έπάνω φωτογραφίαν ή 'Αγία 
Οικογένεια, έργο του Μ. ’Αγγέλου. 
Εις τήν δευτέραν ή Γέννησις εκ Μω

σαϊκού τοΰ Παλέρμο.

ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ 
ΤΗ Γ Ε Ν Ν Η Σ Ι  
ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ

Έάν ό ζωγράφος έχει α
ξία μόνο σαν είναι Οικουμε
νικός, τότε ό ίδιος, ιερουρ
γώντας, στρέφει τήν τέχνη 
του στά διαλεχτά, στά έλάχι- 
στα άνθρώπινα γεγονότα, πού 
ουσία τους έχουν τήν ίδια 
τήν παγκοσμιότητα.

Έτσι εξηγείται κάπως για
τί τόσο κοινή, σχεδόν ταυ
τόσημη σέ όλους, στάθηκε 
ή σύλληψι τής κορυφαίας
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Ή ιστορία του 
Κ. Κ. Ε.

Γράψει ό έ.ά. Ύτταρ/γός Α.Π. κ. Σ. Κούβας

«’Αντιδραστικοί "Ελληνες (Σ.Σ. "Ετσι (ονό
μαζαν οί κομμούνισταί τούς ήρωϊκούς α
στυφύλακες) έπιχειροΰν επίθεση στη συ
νοικία Πλάκας καί κατορθώνουν νά εισδύ- 
σουν. "Αλλη έπίθεση διενεργεΐται στην 
περιοχή ΚεραμεΐΚΟΰ». Άπο τό ήμερολόγιο τοϋ 
ΕΛΑΣ.

Συνέχεια τοϋ ημερολογίου τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. τοϋ όποιου μέ
ρος έδημοσιεύθη είς προηγούμενο τεϋχος μας.

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ή  έπιχείρηση έναντίον των Παραπηγμάτων είχε λαμ
πρά άποτελέσματα. Εκτοξεύτηκε τήν κανονική ώρα, crric 4 
τό πρωί καί τά τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ έφθασαν σχεδόν είς τήν 
πόρτα τοϋ στρατώνα τοϋ 1ου Συντάγματος ΠεΖικού τής 
όδοϋ Κηφισιάς. Οί "Αγγλοι άντιστάθηκαν ισχυρά καί έτσι ή 
επιδρομή μέ τή μέρα πού έφτασε σταμάτησε καί τά τμήμα
τα τοϋ ΕΛΑΣ Εαναγύρισαν στις θέσεις τους. Συνελήφθη- 
σαν στήν έπιχείρηση 38 "Αγγλοι αιχμάλωτοι, σκοτώθηκαν 
δέ άρκετοί. Αλλά καί λάφυρα πήραν: 10 όπλοπολυθόλα, 20 
ούτάματα καί μερικά όπλα. Απώλειες τοϋ ΕΛΑΣ: 28 νε
κροί καί 108 τραυματίες. Χάθηκαν 6 (σ.σ. προφανώς ηύτο- 
μόλησαν).

Τό 7ο Σύνταγμα τής II Μεραρχίας μέ άλλα τμήματα 
τοϋ ΕΛΑΣ άποτέλεσαν τό 7ο συγκρότημα πού σταθεροποιή
θηκε στό χώρο Αμπελόκηποι —  Γηροκομείο. "Εχει περι- 
οφίΕει γερά τό Σχολείο Χωροφυλακής, άπό τό όποιο άπέ- 
χει μόνο 100 μέτρα. Ή 2α Ταξιαρχία μέ έπίθεσί της πρός 
τό κέντρο, προχώρησε άρκετά στήν όδό Αγίου Μάρκου —  
Αιόλου. Επίσης μέ άλλα τμήματά της έκκαθάρισε τήν περιο
χή Πολυτεχνείου, όπου σκοτώθηκαν 15 άστυφύλακες, άντι- 
δραστικοί τοϋ Τμήματος Μπουραντά.

Τήν νύχτα 13 —  14 τοϋ Δεκέμβρη ή X III Μεραρχία 
ένήργησε τήν αιφνιδιαστικήν της έπίθεση στό Μοσχάτο —  
Ν. Φάληρο μέ θαυμάσια έπιτυχία. 'Ανατινάχτηκαν τό Διοι
κητήριο καί ένα άλλο κτίριο. Επίσης ένα γκαράΖ μέ τά αύ- 
τοκίνητα. Ό  έχθρός έχασε πολλούς νεκρούς καί τραυμα-

Άντάρτιοσε;. (Έ χ τού βιβλίου: Στ' άρματα στ' άρμα
τα) . Έκδοσις Γιαννίκου.

τίες καί 120 αιχμαλώτους, όπό τούς όποιους 60 "Αγγλοι 
καί 60 Ινδοί.

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣυνεχίΖονται αί έπιθέσεις τοϋ ΕΛΑΣ. Στήν Πλατεία 
Βάθης καταλαμβάνουν Αγγλικό γκαράΖ μέ 8 μοτοσυκλέτ- 
τες καί 3 αύτακίνητα, όλα καινούργια. Στόν Πειραιά γιό 
πρώτη φορά παρουσιάΖετααι σοβαρή δράση τών "Αγγλων. 
"Αγγλοι μέ τάνκς επιτίθενται στήν όδό Πινδάρου —  ΤΖα- 
βέλλο, μέ αποτέλεσμα νά καταλάβουν ένα οδόφραγμα. 'Αε
ροπλάνα πολυβολοΰσσν σφοδρά όλη τήν ήμέρα.

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οί Αγγλοι ένεργοϋν νέα έπίθεση στις 15 τοϋ Δε
κέμβρη άπό τά Παραπήγματα μέ 4 τάνκς, μέ πυροβολικό καί 
όλμους. Τά τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ στό σφοδρό πϋρ τοϋ έχθροΰ, 
αναγκάσθηκαν νά συπτυχθοϋν έπί τής Λεωφ. Αλεξάνδρας.
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Εις τάς φωτογραφίας έπάνω: ’Αριστερά: Ερειπωμέ
νο σπίτι στήν ’Αθήνα, έπειτα άπ6 κομμουνιστικό βομ
βαρδισμό μέ βαρέα δπλα. Δεξιά: Δρόμος τών ’Αθηνών, 

κατά τό Δεκεμβριανό κίνημα.

Στήν περιοχή τοϋ Μακρυγιάννη οί κλεισμένες δυνάμεις 
τών αντιδραστικών μέ τή βοήθεια τών πυρών τής Ακρόπο
λης καί μέ Αγγλικά μηχανοκίνητα απ' έξω, έΕορμούν μέ 
έπιθετικό σκοπό καί κατορθώνουν στήν άρχή νά άποκόψουν 
μερικά τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ 6πό τά όποια έπιοσαν ένα άΕιω- 

!* μστικό καί όκτώ μαχητές αιχμαλώτους. Τις βραδυνές ώρες 
τό ΕΛΑΣ μέ άντεπίθεσή του Εαναπήρε τις θέσεις του. Τά 
Αγγλικά στρατεύματα πού αποβιβάσθηκαν στή Φαληρική 
Ακτή, έφτιοΕαν προγεφυρώματα άπό τόν Ιππόδρομο πρός 

τήν Βουλιαγμένη, ένεργοϋν άναγνωριστική έπίβεση άπό 
Βουρλοπόταμο καί Ν. Σμύρνη. Στόν Πειραιά ή ένεργητικό- 
της τοϋ έχθροϋ είναι σφοδρότερη. Στόν Προφήτη Ήλία, 
δυνάμεις Ινδώ ν καί Ελλήνων άντιδραστικών, πάνω άπό 
1.500, έπιτίθενται μέ σφοδρά πυρά καί ιδίως όλμων. Ισχυ

ρός πολυβολισμός άπό Αγγλικά άεραπλάνα οτήν περιοχή 
Αγίων Αναργύρων— Κάτω Λιόσια.

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Στόν Πειραιά ή κατάστοση παρουσιάζεται σοβαρότερη. 
Τό πρωί ύστερα άπό σφοδρότερη έπίθεση στόν Προφήτη Ή 
λία, τά τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ τόν έγκαταλείπουν. Ή  έπίθεση 
είναι σφοδρότερη στό κέντρο τής πόλης, τό όποιον οί έλα- 
σϊτες άδειάΖουν. Έν τώ μεταΕύ οί άποβάσεις συνεχίΖσντοι. 
Σήμερα αποβιβάστηκαν δυνάμεις άπό 4 πλοία. Στήν Αθή
να έΕσκολουθούν οί έπιθέαεις τοϋ ΕΛΑΣ. Τό 7ο άπόαπα- 
σμα ατούς Αμπελοκήπους, άνατινάσσει τήν έπαυλη Θών καί 
άλλος γύρω έχθρικάς αντιστάσεις. Στή συνοικία Ψυρρή τά 
τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ άποκρούουν άπό τό μεσημέρι έπιθέσεις 
τοϋ έχθροϋ μέ τάκνς.

Σιδηροδρομικός συρμός άνατιναχθεΐς ύπό τών κομμου
νιστών.
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Στά μεγάλα ξενοδοχεία τής Κηφισιάς παραμένουν περί 
τούς 1.000 άγγλοι αξιωματικοί καί όπλϊτσι τών αεροπορικών 
δυνάμεων. Ή Κ.Ε. του ΕΑΑΣ διοβλέπσντας ατό προσωπικό 
αυτό κίνδυνο μέσα στις γραμμές του ΕΛΑΣ, διατόσσει τήν 
II Μεραρχία (Α.Π. 295) νά έπιχειρήση τό ταχύτερον γιά τήν 
έξοοδετέρωοή τους.

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τμήματα τής 2ας Ταξιαρχίας παίρνουν ΰοτερα άπό μά-

Έ πάνω: Έλοοσΐτες στήν ’Αθήνα τόν Δεκέμβριον τοΟ 
1944. Κάτω άριστερά: Έλασίτες τής Πελΐατοννήσου. 
Κάτο> δεξιά: "Ενα ακόμη γκρεμισμένο σπίτι τών ’Αθη
νών. AS φωτογραφίαι, πλήν τής τελευταίας έκ τοΰ 
βιβλίου Στ’ άρματα! Στ’ άρματα. ’Εκιδ. Γ. Γκχννίκαυ.

χη τό Δημαρχείο, πού βάλλεται ισχυρά άπό τό Ταχυδρο
μείο.

Τό 7ο όπόσπααμα πού κατέχει ατούς 'Αμπελοκήπους 
τήν έπουλη Θών, έλέγχει τήν όδόν Κηφισίας. Σήμερα 10 
αύτοκίνητα μέ στρατό καί μέ ύποστήριξι τάνκς, έβλήθησαν 
καί είχαν πολλές άπώλειες. Αντίθετα ό έχθρός δείχνει δρα
στηριότητα στή Ν. Αθήνα. Στήν παρυφή Καλλιθέας —  Χα
ροκόπου, παρατηρείται έχθρική κίνησις μέ τόκνς. Ή Λ. 
Συγγροϋ έλέγχεται συνεχώς. Κέντρο τών έχθρικών ένερ- 
γειών είναι ή Ίωσηφόγλειος Σχολή, όπου ή Εθνοφυλακή. 
Μία διλοχία Ελληνική —  πιθανώς τής Ορεινής Ταξιαρχίας 
—  έγκατεοτάθη στήν περιοχή ΤζιτΖκριές —  Βουρλοπόταμος. 
Ή  II Μεραρχία ύστερα άπό μελέτη, αποφασίζει επιχείρηση 
κατά τών "Αγγλων αεροπόρων τής Κηφισιάς, γιά τή νύχτα 
τής 17 —  18 (Ε.Π.Ε. 917 τής II Μ ερ). Από τις τελευταίες
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έπιχειρήσεις στόν Πειραιά, άδυνοτίΖει ή X III Μεραρχία. 
ΓΓ αύτό τό Α ' Σ.Σ. άποφασίΖει νά ίσχυροποιήση τό δεξιό 
του πλευρό κοί διατόσσει τήν V II I  Ταξιαρχία (Α.Π. 164) 
ν' σντιτάξη τμήματά της στήν περιοχή Δαφνί —  Περιστέρι καί 
νά κρατήση τόν σύνδεσμο μέ τήν X III Μεραρχία. Ή δράση 
τής Αγγλικής Αεροπορίας ισχυρή. Μέ τις ρουκέττες πού 
ρίχνει τώρα άπό τά ρουκετοβόλα, φέρνει καταστροφές καί 
πολλά κτίρια καίγονται.

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Από τό 3ο Σύνταγμα τής Αθήνας, ύστερα άπό έπί- 
θεσι πού άρχισε πριν φέξει στις φυλακές «Αβέρωφ», κα
τορθώνουν μερικά τμήματα νά είοδύσουν στις 9.50' καί νά 
καταλάβουν 20 έλ.αφρά αύτοκίνητα τών "Αγγλων πού ήταν 
στόν περίβολο. Τήν επίθεση δέχονται πάνω άπό 100 χωρο-
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φύλοκες, άλλα καί άλλες ενισχύσεις, πού φέρνουν συνεχώς 
οί "Αγγλοι. Στήν τελική έξόρμηοη τού ΕΑΑΣ, μπαίνουν 
τμήματά του στό κύριο κτίριο καί κατορθώνουν νά πάρουν 
130 άπό τούς φυλακισμένους δ ο σ ι λ ό γ ο υ ς .  Αλ
λά σφοδρά πυρά άπό τόν Λυκαβηττό, πυροβολικού καί όλ
μων, άναγκάΖουν τά τμήματα νά συμπτυχθοϋν. Οί αντιδρα
στικοί έπωφελούμενοι άπό τήν σύμπτυξη, ένεργοϋν άντεπί- 
θεση καί καταλαμβάνουν δύο πολυκατοικίες μπρος άπό τό 
3ο Στρατ. Νοσοκομείο. Στις φυλακές όμως *,Αβέρωφ” δέν 
£ αναμπήκαν. Δεύτερη όντεπίθεση τού ΕΛΑΣ είχε άπστέλε-

’Επάνω: Οί στρατιωτικοί άρχηγοί τοΰ ΕΛΑΣ. ’Ά ρης  
Βελουχιώτης καί Στ. Σαράφης. (’Εκ τοΰ ίδιου ώς Ιναντι 

βιβλίου).

σμα νά άνσκαταληφθοΰν οί δύο πολυκατοικίες καί νά πάρουν 
όλόκληρο τό κτίριο τών φυλακών Αβέρωφ καί τις γυναίκες. 
Οί "Αγγλοι μέ τήν έκκένωση τών φυλακών Αβέρωφ, πήραν 
μαΖύ τους πολλούς δοσιλόγους, μεταξύ τών όποιων τόν 
Ράλλη, τόν ΠλυτΖανόπουλο καί άλλους.

(Σ .Σ .: Μεταξύ τών συλληφθέντων Οπό τών έλαοιτών κρα
τουμένων ήτο καί δ ήρωϊκός διοικτρής τοΰ Β' - .  Στρατού, 
κατά τόν πόλεμον τοΟ 1940, στρατηγός Γ. Μπάκος, δστις, δ ιη 
γούμενος μετ’ άλλων δμήρων Ανυπόδητος έπί τών χιόνων εις 
τά Κρώρα, έσφάγη. "Οταν Ανευρέθη τό πτώμα του, διέπιατώθη 
ίατροδικαστικώς, δτι ot χρυσοί όδόντες του είχον βιαίως άπο- 
σασθή μέ μέρος τών ούλων, έν ζω ή!!).

Στήν Κηφισιά ή έπιχείρησις τής II Μεραρχίας κατά 
τών "Αγγλων άεροπόρων τελείωσε μέ τήν περίλαμπρη νίκη

τού ΕΛΑΣ. Η επιχείρηση έδωσε στόν ΕΛΑΣ πάνω άπό 500 
αιχμαλώτους, μαΖύ μέ τόν διοικητή καί 50 άλλους άξιωμα- 
τικούς τής άεροπορίας.

Μετά τό τέλος τής έπιχειρήσεως, Αγγλική Φάλαγξ μέ 
20 τάνκς, ύστερο άπό σφοδρό πολυβολισμό τής Κηφισιάς, 
παρέλαβε τούς διαφυγόντας τήν αιχμαλωσία καί μερικούς 
τραυματίας. Δύο άπό τά τάνκς κοταστράφηκαν άπό νάρκη. 
Σέ όλη τήν έπιχείρηση ό ΕΛΑΣ έχοσε 10 νεκρούς καί τραυ
ματίες. Επίθεση ό έχθρός ένήργησε στήν περιοχή τοΰ 7ου 
Αποσπάσματος ( Αμπελόκηποι). Έξώρμησε άπό τό Νοσο

κομείο Κρυοπαγημάτων καί τή Σχολή Καρανίκα, άλλά άπο- 
κρούστηκε μέ άπώλειες. Από δράση έχθρικού τάνκς κα- 
ταστρόφηκαν άπό τό πολυβόλο του, έργαλεϊα τοΰ Άντικαρ- 
κινικοΰ Ινστιτούτου. Στού Μακρυγιάννη σφοδρή έπίθεση 
τού έχθρού μέ τάνκς, πυροβολικό καί άφθονο πεΖικό, άνάγ- 
κασε τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ νά συμπτυχθοϋν. Στό μνημείο 
Φιλοπόππου, τό 2ο Σύνταγμα ΕΛΑΣ διεξάγει σφοδρόν άγώ- 
να άμυνόμενο, σέ ισχυρές εχθρικές έπιθέσεις. Μεγάλη επί
θεση δέχτηκε ή 1η Τοξιαρχία στή βάση της, άπό 5 κατευ
θύνσεις : 1) άπό τό Ζάππειο μέ ύποστήρηξη 3 τσκνς, κα
τορθώνουν νά περάσουν τήν γέφυρα τοΰ Σταδίου καί νά 
έγκαταστήσουν πάνω στό Άρδηττό έναν λόχο Ινδών. Οί 
έλασϊτες άνασυντάχθησον καί κστέλαθον μεγάλο τμήμα τού 
ύψώματισς. Απώλειες καί άπό τις δύο μεριές σημαντικές, 2) 
άπό τού Μακρυγιάννη ό έχθρός προχώρησε στή περιοχή 
Λεμπέση. Τά τμήματα τού ΕΛΑΣ συγκρότησαν τήν έχθρική 
έπίθεση κατά μήκος τού Ίλισσοΰ, 3) άπό Βεΐκου πρός Μα- 
κρυγιάνη καί Φιλοπόππου, 4) στήν Νέα Σμύρνη μέ έπίθεση 
άπό τά Νότια πρός τό Δουργοΰτι. Ό  έχθρός κατέλαβε τά 
έργοστάσια ΕΘΕΛ. Στόν συνοικισμό Ν. Σμύρνης μπήκαν 
Ινδοί, καί οί έλασϊτες ύστερα άπό σφοδρή άδομαχία τούς 

έξετόπισον, 5) άπό Νότον πρός Καλλιθέαν. Ή έπίθεση έκεϊ 
συγκρατήθηκε στήν όδό Δήμητρος. Τήν Λ. Συγγροΰ κατέχει 
ολόκληρη ό έχθρός καί τήν κρατεί μέ τάνκς. Έτσι ή 1η 
Ταξιαρχία έχει άπομονωθεϊ. Τις βραδυνές ώρες κανείς δέν 
κατέχει τόν Άρδηττό, γιατί τά πυρά καί τών δύο άντιμα- 
χομένων είναι σφοδρά. Στόν Πειραιά ό άγώνας είναι σφο
δρός. Έπίθεση τού ΕΛΑΣ στήν περιοχή τού Άγιου Γεωρ
γίου, επέτυχε μέ αίφνιδιοσμό στά ψυγεία τοΰ ΦΙΞ καί στό 
Σταθμό τού Φαλήρου. Πιάστηκον 22 οίχμάλωτοι καί άρκετά 
τρόφιμα. Επίθεση τών άγγλων μέ τάνκς, άπό τό Ν. Φάληρο 
κοτόρθωσε νά φθσση ώς τήν όδό Πειραιώς. Ή δράση τής 
άγγλικής άεροπορίας καί τοΰ πυροβολικού σφοδρότερη. Έ- 
βλήθη ή Πλατεία Κυψέλης... έπίσης τό Μαρούσι καί ή 
Κηφισιά. . .

Χτυπήθηκε τό Νοσοκομείο τού ΕΛΑΣ Κηφισιάς. . .
Ό  άγών γιά τις δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ διαγράφεται σαφώς 

πλέον ώς άμυντικός. Ώς τώρα άπεκόπη άπό κάθε σύνδε
σμο μέ τά άλλα τμήματα όλόκληρη ή 1η Ταξιαρχία, δηλαδή 
οί συνοικίες πού βρίσκονται Ανατολικά τής Λ. Συγγροΰ καί 
Νότιο τής Λ. Κηφισιάς. Κινδυνεύει ν' άποκοπή καί ό Πει
ραιάς. Τά τμήματα τής II Μεραρχίας, στό Γουδί, τής V III
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Ταξιαρχίας στήν περιοχή Καλλιθέας— Χαροκόπου — Φιλοπάπ- 
που καί του 7ου Συγκροτήματος ατούς Αμπελοκήπους —  
Γηροκομείο, δέχονται συνεχώς έπιθέσεις. .. έπιβάλλεται νά 
δημιυργηθή διάδρομος ασφαλείας, διά τήν έν καιρω σύμπτυ- 
ξιν τών τμημάτων του ΕΛΑΣ έΕω τής πόλης. Ή Κ.Ε. του 
ΕΛΑΣ φρονεί ότι τούτο θά ελάττωνε τήν μαχητικότητα τών 
διοικήσεων καί δέν έπέτρεψε τόν προσανατολισμό.

1 9  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Εχθρικές δυνάμεις στήν Αθήνα κατόρθωσαν ύστερα 
άπό νέα έιπίθεση νά άνέθουν στον λόφο τού Φιλοπάππου. Οί 
έλαοίτες άντεπετέθησαν καί τόν ξ ον απήραν, άλλα τά σφο
δρά έχθριικά πυρά δέν τούς άφησαν νά έγκατασταθοϋν. 
Στήν Αγία Ελεούσα Καλλιθέας, τό 2ο Σύνταγμα ΕΛΑΣ 
μάχεται μέ προωθημένα τμήματα άγγλων πού κατέλαβαν τόν 
λόφο Σικελίας. Ινδοί πού κάνουν έπίθεση στό ύψωμα "Αγ. 
Πσντελεήμονος τού Ν. Κόσμου, αποκρούονται άπό τις μι
κρές δυνάμεις τού 1ου Συντάγματος ΕΛΑΣ ύστερα άπό 
μάχη στά σπήτια. 'Ύστερα άπό έχθρικά πυρά μέ πολλά έμ- 
πρηοτικά, καίγεται ή Λαχαναγορά. Από τόν Λυκαβηττό 
έΕ άλλου βάλλονται δραστικά, οί δρόμοι Καλλιδρομίου — 
Μεθώνης— Έρεσσού —  Ζωοδόχου Πηγής — Θεμιστοκλέους 
— Μιπενάκη, μέ διασταύρωση τών πυρών καί άπό τό Πανε
πιστήμιο. Ή Κυψέλη καί πάλι βομβαρδίζεται καί πολυβο- 
λείται. . .

Η συνεχής δράσις τής έχθρικής αεροπορίας άναγκάΖει 
τό σταμάτημα κάθε κίνησις τού ΕΛΑΣ τήν ήμέρα (Α.Π. 
427 διαταγή Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ).

2 0  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Στήν περιοχή Καλλιθέας τό 2ο Σύνταγμα πιέΖετοι σή
μερα άπό τό πρωί. Οί έπιθέσεις αύτές ένεργούνται συστη
ματικά μέ τάνκς άπό τό Φάληρο καί τήν Λ. Συγγρού καί οί 

Αγγλοι έπέτυχον τήν κατάληψη τού ύψώματος Φιλαρέτου 
καί Αγ. Έλεούσης. "Αλλη έπίθεση τού εχθρού άπό τού 
Μακρυγιάννη έπέτυχε τήν προώθησή τους στήν όδόν Γεν
ναίου Κολοκοτρώνη. Στόν Ν. Κόσμο λαμβάνουν χώραν 
εναλλασσόμενες μάχες γιά τό ύψωμα Αγ. Πσντελεήμονος. 
Η V III Ταξιαρχία, μέ έπιτελεϊς της (καί άπό τήν Διοίκηση 

τού 2ου Συντάγματος), Ζητεί ύστερα άπό προσωπική έπα- 
φή μέ τή Διοίκηση τού Α ' Σ.Σ. τήν έκκένωση γιά τή νύχτα 
τής Καλλιθέας.

Έπραγματσποιήθη τά μεσάνυχτα τής 20 —  21, χωρίς 
κανένα έπεισόδιο. Τά τμήματα συμπτύχθησαν γιά νά ανασυγ
κροτηθούν στό Πυριτιδοποιείο - Άκαδ. Πλάτωνος. Έπίθεση 
τού ΕΛΑΣ τις πρωινές ώρες ατού ΧατΣηκώστα, άπό πρόωρη 
άνάφλεΕη δυναμίτιδος, δέν είχε οριστικά άποτελέσματα.

2 1  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Στήν περιοχή Πετραλώνων, πού κατείχε ένα τάγμα τής 
V III ΤοΕιορχίας τού ΕΛΑΣ, ύστερα άπό εχθρική έπίθεση 
συμπτύοεται χωρίς μεγάλες απώλειες καί παρά τή διαταγή 
νά μείνη στή θέση του. Τό Α ' Σ.Σ. άναγκάστηκε νά προβή 
σέ δριμύτατες παρατηρήσεις πρός τήν V II I  Ταξιαρχία (Α. 
Π. 234).

Ό  Σταθμός Διοικήσεως (Σ.Δ.) τού Α ' Σ.Σ. μετατο
πίζεται στό τέρμα Άχαρνών. Η II Μεραρχία προτείνει έπι- 
δρομική έπίθεση, καί έγκρίνεται, κατά τού Αεροδρομίου 
Χασανίου. Από έθελοντές τών Μεσογείων Αττικής συγκρο
τείται τόν 10ον Ανεξάρτητον Σύνταγμα Αττικής, άπό 2 
Τάγματα κοί μία διλοχία. Τό I Τάγμα μέ έδρα τό Κορωπί, 
ύπό τάς δισταγάς τής II Μεραρχίας. Τό II Τάγμα μέ έδρα 
τήν Ελευσίνα, ύπό τάς διατογάς τής X III Μεραρχίας. Ή 
διλοχία μέ έδρα τό Μενίδι. ύπό τήν II Μεραρχία. Ολόκλη
ρο τό Σύνταγμα οργανωτικά θά άνήκει στό Α ' Σ.Σ. (Α. 
Π. 489 δ/γή ΚΕ/ΕΛΑΣ).

(Σ .Σ .: Ή  μονάς έτέθη Οπό τάς διαταγάς τού Ταγματάρ
χ η  Ταμπάκη, ούδέν δμως άπέδωσε. Είναι χαρακτηριστικόν 
τής απροθυμίας τών έφεδροελασιτών τής ύπαίθρου, οΐτινες δέν 
είχον μπολιαστεί μέ τό κομμουνιστικόν δηλητήριου, νά άγωνι- 
σθοΟν κατά τών εθνικών δυνάμεων. Πλέον χαρακτηριστική είναι 
ή περίπτωσις τής κινητοποιήσεως τών έφεδρικών τής . Ρούμε
λης, πού έκλήθησαν νά ένισχύσουν τά εις ’Αθήνας μαχόμενα

τμήματα τοΟ μονίμου ΕΛΑΣ Ρούμελης. Τό καταρτισθέν «πλάνο» 
άπό τόν Μάντακα άνεδίδαζεν εις 1500 τούς εφεδρικούς τής 
Ρούμελης, οΐτινες εδει νά άναμένωνται. Ά ντ’ αύτών κατήλθον 
δ έ κ α  π έ ν τ ε  (15) Οπό τόν παλαιόν καπετάνιον Φώ- 
την ΙΙαρνααιώτην, καταγόμενοι έκ τής περιοχής Δαδιού).

2 2  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Ό  Πειραιάς δέχεται έπίθεση στή Δραπετσώνα άπό Ιν
δούς, πού όρμούν κατά μόΖες μέ τήν όποστήριξη τάνκς καί 
άεραπλάνων. Τό πυροβολικόν τού Στόλου βάλλει διαρκώς. 
Ή έπίθεση έφθασε μέχρι τήν παρυφή τών σπιτιών.

(Σ .Σ .: Τό «ημερολόγιου» άπσκρϋπτει τήν δφιξιν ένισχϋ- 
οεων είς τόν ΕΛΑΣ. Ούτως, ή V III Ταξιαρχία Β. ΙΙελοπον- 
νήσου ένιαχύθη άπό τμήματα τής IX (Ν. Πελοπόννησου). Είς 
τήν 13ην Μεραρχίαν προστίθεται τό 9ον Σύνταγμα Καλαμών 
(Α. Άναστασοπούλου). ’Επίσης είς τάς ’Αθήνας φθάνει καί 
κλιμάκιου τής 9ης Ταξιαρχίας Ν. Πελοποννήσου, ύπό τόν συν
ταγματάρχην II. Τσικλητήραν).

2 3  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Ή  έχθρική έπίθεση συνεχίζεται. Η 1η Ταξιαρχία δέ
χεται σφοδρά έπίθεση άπό τά Νότια τήν όποια συγκροτεί 
στήν παρυφή τής Ν. Σμύρνης, στό Δουργαύτι, στόν Αγ. 
Παντελεήμονα. Από τά δύο πυροβόλα τής Ταξιαρχίας, κα- 
τεστράφησαν δύο μηχανοκίνητα. Ή Καιοαριανή βάλλεται 
άπό τά Κουπόνια. Αντιδραστικοί Έλληνες (σ.α. έτσι δνομά- 
ζει τό κομμουνιστικόν ήμερολόγιον τούς ήρωϊκούς άστυφόλακες 
καί έθνοφύλακες) έπιχειρούν έπίθεση στή συνοικία Πλάκας 
καί κατορθώνουν νά είοδύσουν. “Αλλη έπίθεση διενεργείται 
στήν περιοχή Κεραμεικού. Τά τμήματα τού ΕΛΑΝ ένεργοΰν 
έπίθεση στοΰ ΧατΣηκώστα, όπου άνατινάσοεται ένα τμήμα 
του. Τήν νύχτα 23 - 24 ή V III Τοξιαρχία ένεργει μαΖική 
έπίθεση στά Νέα Σφαγεία. Ανατινάχθηκε κτίριο μέ 90 "Αγ
γλους καί πήραν λάφυρα σέ οπλισμό. . .

2 4  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Τό Α ' Σ.Σ. έκμεταλλεύεται τήν σχετική ήσυχία καί 
άρχίΖει τήν αντικατάσταση τών Τμημάτων τού 7ου Συντά
γματος ( Αμπελόκηποι - Γηροκομείο) πού έμάχοντο συνε
χώς άπό τις 7 τού Δεκέμβρη. Ή άντικατάστασις άρχίΖει τή 
νύχτα, μέ ένα τού 7ου μέ ένα τάγμα τού 42ου (α.α. είναι 
τό 1/42 Τάγμα ύπό τούς Μιλτ. Γραδάνη - Νάκο Μπελή).

Έπίθεση τού έχθροΰ στήν περιοχή Ν. Φαλήρου, μέ τήν 
ύποστήριξη 15 τάνκς, κατορθώνει νά κοταλάθη τόν Στα
θμό τού Ηλεκτρικού. "Αλλη έπίθεση μέ 18 τάνκς καί πεΖι- 
κό έκδηλώνεται στήν περιοχή Μοσχάτου - Ρέντη. Ό  έ- 
χθρός εισδύει στις γραμμές μας. Τό Τάγμα τού 52ου πού 
έμάχετο στήν Δραπετσώνα, έπειτα άπό μεγάλες απώλειες 
πού έπαθε (40%), άντικαθίστασται άπό άλλο τάγμα τού 
ίδιου Συντάγματος.

2 5  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Οί έχθρικές έπιθέσεις στή Ν. Σμύρνη αυνεχίΖονται 
έντατικότερα. Τό 3ο Σύνταγμα προώθησε περιπόλους είς 
τά λοτομεία Λυκαβηττού. Στήν περιοχή Βοτανικού —  Ακαδ. 
Πλάτωνος, έχθρικές δυνάμεις έπιχειρούν νά οργανώσουν 
φωλεός άντιστάσεως, κυρίως στό τετράγωνο Θερμοπυλών 
—  Αεριόφωτος —  Κωνσταντινουπόλεως. Στόν Πειραιά ή 
έπιθετική δράση τού έχθροΰ έκδηλώνεται σήμερα έντονα 
στή Δραπετσώνα καί στήν περιοχή Αγίας Σοφίας, μέ ύπο- 
στήριξη πυροβολικού καί όλμων. Ή  άεροπορική δράση τών 

Αγγλων έντονη καί στις δύο πόλεις.
Μετά τή φθορά πού ύπέστη τό 6ο Σύνταγμα Πελοπον

νήσου τής V II I  Ταξιαρχίας τις τελευταίες μέρες, τό Α ’ 
Σ.Σ. άποφοσίΖει νά τό βγάλη άπό τόν άγώνα.

Τήν νύχτα τών Χριστουγέννων, έφτασε στήν Αθήνα 
ό Πρωθυπρυργός τής 'Αγγλίας κ. Τσώρτσιλ.

(Σ .Σ .: Ό  Τσώρτσιλ, μετά τών Ή ντεν καί στρατάρχου 
Άλεξάντερ, άφίχθη τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων βι’ άε- 
ρολάνου, δπερ προσεγειώθη είς τό αεροδρόμιου, ένθα ήδη 6- 
πήρχεν ισχυρά στρατιωτική άγγλική δύναμις. Διενυκτέρευσεν 
είς τό δρεττανικόν πολεμικόν «Αίας»),

(Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια έκ τής σε λ. 1073)

ατό γελέκο μόλις ουνεκράτει τά σπαργών- 
τα καί χυμώδη στήθη της.

'Ένα πλατύ σακκάκι αυνεπλήρωνε τήν 
απάτην.

Ή το  όμως πλέον νεάνις 20 Ετών ή Μεϊ- 
ρεμδ, πλήρης σφρίγους καί χυμών οί ό
ποιοι Επανεατάτουν μέσα είς τό μεατομένο 
σώμά της. Έπάλαισε—Επάλαισε κατά τοΰ 
έαυτοΰ της άλλά ήττήθη. 'Η φύσις ή όρ
γωσα Ακράτητος έβαινε πρός Εν αημεΐον 
καί πρός αίαν κατάληξιν.

"Ενας άνδρας μέ μαύρο μουστάκι καί 
στριμμένο εύρέθη.

Μόρτης, κουτοβάκης, αισχρός, αοτενέρ, 
τό ίνδαλμα κάθε φουστανοφορούντος διπό- 
δου τό όποιον ζή είς τόν βούρκον είς τόν 
όποιον εΰοίσκετο ή Μεϊρεμδ.

Ό  Μόρτης κατ’ άρχάς δέν Επίστευσε είς 
τήν Αποκάλυψην, μία χειμωνιάτικη νύκτα 
δμως, κάτω άπό τή καμάραν τής σκάλας 
τού Δημοτικού θεάτρου έλαβε πείραν τού 
φύλλου τού (ψευτοαντώνη.

Ή  πεταλουδίταα έκαψε τά πτερά της 
είς τό φως τό όποΤον τόσον τήν ε ϊλ κ υ ε ...

—  Ό  Άντώνης είς τάς χεΐρας τής 
Άντώνας

Ό  Σοτενέρ εκείνος αφού διέφθειρε τό 
θύμα του, τό παρέδωκε κατόπιν είς τήν ύ- 
παδιευθύντριαν τού αεριόφωτος τήν γνω
στήν Άντώναν ήτίς κατείχε μέρος τής 
καρδιάς του καί ή όποια ήθέλησε νά τού 
φορέση φουστάνια καί νά τό ρίξη είς τήν 
διαφθοράν είς ήν Εζοΰσαν καί τά άλλα 
γύναια έκεϊ.

'Η  Μεΐρεμά άντέστη μέ κλαύματα καί 
όδυρμούς καί πράγμα παράδοξον ή καρδιά 
τής Άντώνας έμαλάχθη, τήν έπήρε είς τήν 
ύπηρεσίαν της, ύπά τήν προστασίαν της 
καί Απαγόρευσε καί είς τόν άγαπητικόν 
της νά τή πλησιάζη.

Ό  Άντώνης—Μεΐρεμά λούστρος πάλιν 
έξηκολούθει νά Εργάζεται είς τό Αεριό
φως βπου καί έξετέλει ένίοτε καί χρέη 
Αγγελιαφόφου Έρμού .

Θά έπέρασε κανένας χρόνος Ακόμα έτσι 
έως βτου ένα πρωί μιά διαταγή υπουργι
κή σαρώνει τούς οίκους Ανοχής άπό τήν 
συνοικίαν τού Αεριόφωτος .σκορπίζει τά Ε- 
κεί γύναια καί πέτα τόν Άντώνην—Μεϊρε- 
μδ είς τήν Αγοράν ώς λούστρον.

— Έ ρω ς
Έλθών είς τήν Αγοράν ή Μεΐρεμά Επλη- 

σίασε πρός τήν ζωήν τής πόλεως. Χρήματα 
είχεν όλίγα. "Ενα κουστούμι ρούχα έφτια- 
σε. "Ενα βράδυ μέ κάτι άλλους συναδέλ
φους της κατήλθε είς τόν Υπόγειον Πα
ράδεισον.

’Εκεί τήν Εκτύπηοε είς τό μάτι μιά τρα
γουδίστρια "Ελλη, Σμυρναία. Τήν άλλη 
νύχτα έπήγε μόνος του' τήν μεθεπομένην 
έπίσης, έπειτα τήν έκάλεσε καί τήν έκέ- 
ρασε καί σέ λίγο τής είπε ότι τήν Αγαπφ.

’Εκείνη άνταιπεκρίθη είς τόν έρωτά του 
8πως ξέρουν νά άνταποκρίνωνται βλοι αύ- 
τοί οί κκτώγειοι άγγελοι τών Υπογείων 
Παραδείσων.

Ό  Άντώνης έξηκολούθει νά κερνάη. 
Κλεισμένος είς τά καμαρίνια τού καφέ 
σαντάν μέ τήν ένσαρκωμένην καί μέ πλα- 
δαράς καί βαθυφκιασιδωμένας σάρκας εύ- 
τυχίαν του, Εξώδευε δλας του τάς οικο
νομίας είς μπύρες καί κρασί.

'Άμα έσώθησαν αί οίκονομίαι της, έ
ξώδευε καί Από τάς στενοχώριας της, έ
σκασε κανόνι τά Ενοίκια τού, δωματίου πού 
έμενε καί έκοιμάτο μέσα είς τούς δρό
μους, Επάνω στις πλάκες τό καλοκαίρι ή 
μέσα στής κάσσες μέ τά άχυρα τών Εμπό
ρων τής ψυχρές βραδιές.

"Ολες αύτές δμως αί στερήσεις καί αί 
κακουχίαι έγλυκαίνοντο καί έξηφανίζοντο 
τά βράδυ μέσα είς τόν Τπόγειον Παράδει
σον δπου ή γυναίκα αυτή ήγάπησε άλλον 
όμόφυλόν της.

— "Ας δψεται ό κύρ θυ>μδς, λέγει ή 
Μεΐρεμά, δπου μού έπαιρνε τέσσαρες δρα
χμές τή μπύρα.

"Ενα βράδυ δ Αστυνόμος κ. Χρυσσσπάθης 
τήν ηύρε κοιμωμένη μέσα σέ ένα μικρά 
κασσονάκι, είς τό όποιον δέν έχωροΰαε ού
τε σκυλλί. Μαζωμένη κουβάρι, ριγούσαν 
καί στενάζουααν έκ τού Φύχους.

— Βρέ Άντώνη, τής είπε, γιατί δέν πάς 
στό σπίτι σου νά κοιμηθής;

— Δέν έχω, κύρ Αστυνόμε.
Ό  κ. Χρυσοσπάθης τήν έλυπήθηκε καί 

τήν έπήρε είς τήν Αστυνομία δπου διενυ- 
κτέρευσε.

— Λωποδυσίες, έπΐ λωποουσιών

Έν τψ μεταξύ ή Μεΐρεμά είχε αχετι- 
σθή καί μέ τήν ταχυδακτυλουργήν Αριστο
κρατίαν καί έπήρε Από αύτήν πολλάς γνώ
σεις, αί όποίαι τήν ώθησαν νά γίνη λω- 
ποδύτρια διά νά έπαρκέση είς τά έξοδά 
της, Αφού ούτε ό θεός συνεπόνει καί συνέ
τρεχε είς τό πάθος της νά τήν κάμη αίφνι- 
δίως πλουσίαν, ούτε ή τύχη άνοιγε τά 
στραβά της νά ίδή τόν πόνον της καί νά 
τής δώση τόν πρώτον Αριθμόν τού λαχείου.

Έπρομηθεύθη λοιπόν δύο Εργαλεία. 
"Ενα σίδηρο χονδρό σάν μαχαίρι πού κό
βουν οί μπακάληδες τυρί και ένα άλλο μα
κρύ, στρογγυλό σάν τεράστιο καρφί.

Μέ αύτά ήρχιαε τάς κλοπάς καί τάς 
λεηλασίας καί τάς διαρρήξεις. "Ολην τήν 
ήμέραν είργάζετο ώς λούστρος, τήν νύκτα 
έκλεβε καί τάς 0πολοίπους ώρας τάς περ
νούσε είς τάς Αγκάλας τής Ερωμένης του.

Κύριος οίδε ποια κατορθώματα διέπρα- 
ξεν ή Τουρκοπούλα είς τις γειτονιές τών 
άλλων τμημάτων, δταν δμως ήθέλησε νά 
έπιδράμη καί είς τήν περιφέρειαν τού δευ
τέρου τμήματος Εκεί τά εύρήκε μπαστού
νια.

Είς τάς 4 τρέχοντος μηνάς κατά τήν τρί- 
την πρωινήν διέρρηξε τό είς τήν όδόν Αιό
λου καί έμπροσθεν τής Χρυσοσπηλαιωτίσ- 
σης περίπτερον τού Κωνστ. Ματζιουθάκη 
καί είσελθοΰσα Εντός έσπασε ένα συρτάρι 
καί Αφήρεσε 40 δραχμάς.

Αύτές οί 40 δραχμές κατεπόθησαν άπό 
τήν καταβόθοαν Εκείνην πού λέγεται φά- 
ρυγξ πριμαντόνας καί τσέπη διευθυντού 
Καφέ - σαντάν έν μιφ νυκτί καί μόνη.

—Καί πού τά βρίσκεις Άντωνάκη μου, 
πουλάκι μου, τόσα χρήματα τής είπε ή 
"Ελλη ένα βράδυ.

— Είμαι μαραγκός, Απήντησεν ή Μεϊρε- 
μά.

—Μπά!
—  Ναί, Επιδιορθώνω παράθυρα καί . . .  

πόρτες.
Τήν μεθεπομένην καί κατά τήν αύτήν ώ

ραν νέα Απόπειρα λωποδυσίας παρά τήν 
Α γ ία  Ειρήνην καί είς τό κατάστημα τού 
κ. Τσοκά, ή όποια δμως άπέτυχε.

Καθ’ ήν στιγμήν ή Μεΐρεμά έθραυε τήν 
κλειδωνιάν ήννόησε Ερχόμενον τόν σκοπόν 
Αστυφύλακα καί έφυγε.

Έ ν τφ μεταξύ δμως οί Αστυνόμοι τού 
τμήματος κ. κ. Ίωαννίδης καί Χρυσοσπά- 
θης είχον λάβει τά μέτρα των.

Τήν έπομένην ή Μεΐρεμά έπήγε πάλιν 
είς τού Τσοκά, έθραυσεν ένα τζάμι, έβαλ
λε τό χέρι της μέσα καί ήτοιμάζετο νά 
Ανοιξη, τήν στιγμήν δμως Εκείνην έπήδη- 
σε ό Εκεί παραφυλάττων Αστυφύλαξ.

— Ή  σύλληψις

Ή  Μεΐρεμά έτράπη είς φυγήν. Φεύγου- 
σα Ετρύπωσε είς τόν κήπον τής Ά γ . Ε ι
ρήνης καί Εκρύφθη κάτω άπό κάτι πρα
σινάδες Εκεί.

Ό  Αστυφύλαξ τήν έχασε. 'Ο σκύλος του 
δμως τήν Εμυρίαθη καί γαυγίζων παρεσυ- 
ρε τόν χωροφύλακα είς τό μέρος δπου Ε- 
κρύπτετο ή λωποδύτρια.

Ή  σύλληψις καί μεταφορά είς τό τμήμα 
έγένετο πανηγυρική καί ή Ανακάλυψις τοΰ 
φύλλου τού ψευτοαντώνη καταπληκτικοτά- 
τη.

Καθώς τήν έψαχναν μήπως εύρουν τίπο
τε κλοπιμαίον, είδον τό στήθος έξωγκο- 
μένον καί ένόμισαν δτι ή έξόγκωσις Εκεί
νη θά έκρυπτε πολλά λαθραία.

Καί πράγματι λαθραία έκρυπτε.
Τήν θηλυκήν ιδιότητα καί φύσιν τού 

Άντώνη.
— Βρέ Άντώνη γυναίκα είσαι;
— Άμή τί άνδρας;

— Καί λίγο άκύμ,η.

Τώρα ή Μεΐρεμά κρατείται είς τό Βον 
Αστυνομικόν τμήμα καί αύριον άποστέλ- 

*λεται είς τήν Εισαγγελίαν.
"Ενα είνε τό παράπονό της είς αύτόν 

τόν κσόμσν.
— “Αχ γιατί νά μήν είμαι άνδρας!
—Μά άνδρας δέν εΐσουνα.
— Σέ δλα άνδρας. Νά Αγαπάω γυναίκες. 

Η μείς οί γυναίκες δέν μπορούμε νά αι
σθανθούμε στόν έρωτα δτι αίσθάνεσθε σείς.

Ή  Μεΐρεμά έχει χάσει τελείως τήν θη
λυκήν της ιδιότητα.

"Αμα τής μιλάει κανείς είς θηλυκόν γέ
νος δέν στρέφεται, αύτή δέ όμιλούσα περί 
τοΰ έχυτοΰ της λέγει «Μόνος μου» «Εγώ 
κοντζά μου άνδρας» κ.τ.λ.

Ή  Αστυνομία ψές τό βράδυ εύρέθη είς 
δύσκολον θέσιν.

Πού νά τήν βάλλη Αφού δλα τά κρατη- 
τήρια ήσαν γεμάτα Αρσενικών λωποδυτών.

■—Μ ή φοβάσαι κύρ Αστυνόμε, είπεν ή 
Μεΐρεμά, Εγώ έζησα τόσον καιρόν μέ άν- 
δρες καί κοιμήθηκα μέ άνδρες καί δέν 
φάνηκα πού ήμουν γυναίκα καί θά μέ κα
ταλάβουν γιά μιά νύχτα.

•—-Καί τώρα βρέ πώς θά ζήσης στή φυ
λακή;

—θά γράψω τής "Ελλης νά μού στέλ- 
λη. Καλά μού τά έτρωγε.

Τπάρχουν ύπόνοιαι είς τήν Αστυνομία 
δτι ή Μεΐρεμά Ενέχεται καί είς μεγαλει- 
τέρας καί σοβαροτέρας κλοπάς.

Καί έτσι γλύτωσαν οί κχταστημκτάρχαι 
τών Αθηνών Από Εναν Ασύλληπτον διάβο
λο πού τούς είχε τρομάξει, χάρις είς τούς 
Αστυνόμους τού δευτέρου τμήματος, τά 
διαμάντια αύτά τής σημερινής Αστυνομίας 
είς τά όποια Αξίζει καί δημοσίως ένα με
γάλο εύγε.
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Ή  Ι’έννηοις. Φορητή εϊκών συγχρόνου “Ελληνος ζωγράφου.

Η Α Π Ο Λ Υ Τ Ρ Π Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Α Ν 0 Ρ 0 Π 0 Υ
Γλέζου Λογοθέτη 
Διοικητικού Άστυν. Πόλεων

Ό  άνθρωπος όμαρτήσας, ενώπιον τού 
Θεού διά τής παρακοής πρός Αύτόν, ήρ- 
χισε νά ρέπη ταχέως πρός τήν άμαρ- 
τίον. Ούδείς πλέον ήδάνατο νά έπιθρα- 
δόνη τήν πτώοιν αύτοΰ. Οόδείς ήδύνατο 
νά σώση τήν έν άμαρτίαις ψυχήν αύτοΰ.

Αί προσπάθειαι αύτοΰ διά μέσου των 
αιώνων πρός σωτηρίαν καί έπανόρθωσιν 
άπέβησαν άκαρποι.

Τά έργα αύτοΰ δέν ήδύνοντο ν' άπο- 
καταστήσουν εις τήν καρδίαν αύτοΰ τήν 
γαλήνην καί αθωότητα τήν όποιαν είχε 
πρό τής πτώσεως.

Ή  άνέκφραστος χαρά τήν όποιαν εί
χε εις τήν πορουσίσν τοΰ Κυρίου, με- 
τετράπη πλέον εις φόβον καί άγωνίαν, 
ένφ συγχρόνως θλϊψις καί στενοχώρια 
έπλήρωσαν τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν 
αύτοΰ.

Πρό μιας τοιαύτης άπελπιστικής κα- 
ταστόσεως εύριακομένη ή άνθρωπότης, 
μακράν τής παρουσίας τοΰ Κυρίου, χω
ρισμένη άπό τόν Πανάγοθον Δημιουρ
γόν, ήτο δυστυχής καί καταδικασμένη 
εις αιώνιον άπώλειαν.

Πνευματικώς νεκρός πλέον ό άνθρω
πος, χωρισμένος άπό τήν Ζωογόνον πνο
ήν τοΰ Θεοΰ, άπελάμθανε τά άποτελέ- 
σματα τής άνυπακοής του.

Ό  Θεός όμως δέν άφησε τόν άνθρω
πον σ' αύτήν τήν κατάστασιν, άλλ’ εύ- 
ρεν ώς μόνον μέσον σωτηρίας αύτοΰ 
τόν Υιόν τής άγάπη Του.

"Οταν λοιπόν ήλθε τό πλήρωμα τοΰ 
χρόνου, ό Θεός, έν τη άπείρω Αύτοΰ σο
φία καί άγαθότητι, εΰρε τρόπον διά τήν 
άνόρθωσιν τοΰ άνθρώπου εις τήν προ- 
τέρσν ούτού κατάστασιν, διά τοΰ Υίοΰ 
αύτοΰ, τόν όποιον προέθετο μέσον έΕι- 
λεώσεως τών άμαρτιών ήμών διά τής 
πίστεως, έν τώ Αϊματι αύτοΰ.

Τούτον ό Πατήρ όπέστειλεν εις τόν 
κόσμον διά νά Ζήσώμεν δι’ αύτοΰ, διότι 
τ ό σ ο ν  ή γ ό π η ο ε  ό Θ ε ό ς  
τ ό ν  κ ό σ μ ο ν ,  ώ σ τ ε  τ ό ν  
Υ ι ό ν  α ύ τ ο ΰ  τ ό ν  μ ο ν ο 
γ ε ν ή  έ δ ω κ ε ,  δ ι ά  ν ά  μ ή 
ό π ο λ ε σ θ ή  π α ς  ό π ι σ τ έ  ύ- 
ω ν  ε ι ς  α ύ τ ό ν  ά λ λ ά  ν ά  
έ χ η  ? U) ή ν α ι ώ ν ι ο ν  (Ίωάν. 
Υ, 16).

Ό  Ιησούς Χριστός ήλθεν έκ τών ού- 
ρανών διά ν ’ άποκολύψη τόν Θεόν εις 
τόν άνθρωπον, τόν όποιον αί άμαρτίαι 
ήμών έχώριΖον άφ' ήμών.

Ή λθε διά ν’ άποκολύψη εις τόν άν
θρωπον τάς θείας ιδιότητας τοΰ Θεοΰ, 
τόν άγιον καί δίκαιον χαρακτήρα Του 
καί τήν άπειρον άγάπην Αύτοΰ διά τούς 
άμορτωλούς καθότι πάντες ήσαν τοιού- 
τοι. Ή λθε διά νά έπανασυνδέση τό πλά
σμα μετά τοΰ Πλάστου διά τής θυσίας 
αύτοΰ, έπί τοΰ σταυρού.

"Αφησε τήν δόΕαν τ' ούρανοΰ καί ήλ
θε εις ένα κόσμον άμαρτωλόν καί απο
στάτην διά νά σώση τούτον καί μετα- 
βόλη εις λαόν αύτοΰ.

Διήλθεν άπό άλα τά στάδια τής άνθρω- 
πίνης δυστυχίας καί άθλιότητος χωρίς 
ν' άμαρτήοη, μορφήν δούλου λαβών διά 
νά σώση τό πλάσμα Του. Έταπείνωσεν 
έουτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυ
ρικού διά ν' άνυψώση τόν άνθρωπον.

Έθεώρει τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου 
πολύτιμον καί πολύ άγαπητήν, διότι ήτο 
ψυχή άπό τήν ψυχήν Του καί πνοή άπό 
τήν πνοήν Του.

Τόσον πολύ έΕετίμησε τήν ψυχήν τοΰ 
άνθρώπου, ώστε πρασεφέρθη έκουσίως 
θυσία διά νά λυτρώση αύτήν καί ύπέ- 
φερεν άπείρως χόριν αύτής.

Μέ άπέροντη άγάπην ύπηρέτησε τόν

άνθρωπον διά παντός τρόπου θεραπεύ- 
σας πάσαν άοθένειαν καί νόσον αύτοΰ.

'Έλαβε έπί τοΰ σταυρού τήν θέσιν 
τοΰ ανθρώπου, ύπέρ τού οποίου κατε- 
φρονήθη, έβασανίσθη καί άπέθανε.

Ό  άνομάρτητος Ιησούς έγινε άμαρ- 
τία, έπί τοΰ σταυρού διά νά γίνωμεν ή- 
μείς δικαιοσύνη τοΰ Θεού δι αύτοΰ, κα
θώς είναι γεγραμμένον;

Τ ό ν  μ ή  γ ν ω ρ ί σ α ν τ α  ά
μ α  ρ τ ΐ α ν έ κ α μ ε ν  ύ π έ ρ  
ή μ ώ ν  ά μ α ρ τ ί α ν ,  δ ι ά  ν ά  
γ ί ν ω μ ε ν  ή μ ε ί ς  δ ι κ α ι ο 
σ ύ ν η  Θ ε ο ΰ  δι '  Α ύ τ ο ΰ  (Β ' 
Κορινθ. ε ' 21).

Ό  δίκαιος 'Ιησούς έπαθε ύπέρ ήμών 
τών άδικων διά νά φέρη ήμάς πρός τόν 
Θεόν, καθώς είναι γεγραμμένον:

Ό  Χ ρ ι σ τ ό ς  α π α Ε έ π α 
θ ε  δ ι ά ·  τ ά ς  ά μ α ρ τ ί α ς ,  ό 
δ ί κ α ι ο ς  ύ π έ ρ  τ ώ ν  ά δ ι 
κ ω ν ,  δ ι ά  ν ά  φ έ ρ η  ή μ ά ς  
π ρ ό ς  τ ό ν  Θ ε ό ν  (Α ' Πέτρου, 
β ' 18).

Παρεδόθη διά τάς άμαρτίας ήμών καί 
άνέστη διά τήν δικαίωσιν ήμών. Έδικαί- 
ωσε τούς έκ πίστεως καθώς είναι γε- 
γρσμμένον.

Δ ι κ α ι ω θ έ ν τ ε ς  λ ο ι π ό ν  
έ κ  π ί σ τ ε ω ς ,  έ χ ο μ ε  ν ε ι 
ρ ή ν η ν  π ρ ό ς  τ ό ν  Θ ε ό ν  
δ ι ά  τ ο ύ  Κ υ ρ ί ο υ  ή μ ώ ν  
' Ι η σ ο ύ  Χ ρ ι σ τ ο ύ  (Ρωμ. ε' 
28).

Α ύ τ ό ς  τ ό  ό ν τ ι  τ ά ς  ά
μ α ρ τ ί α ς  ή μ ώ ν  έ 6 ά σ τ ά
σ ε  έ ν  τ ώ  σ ώ μ α τ ι  α ύ τ ο ΰ  
έ π ί  τ ο ΰ  Ε ύ λ ο υ  δ ι ά  ν ά  
Ζ ή σ ω μ ε ν  έ ν  τ ή  δ ι κ α ι ο 
σ ύ ν η  ά π ο θ α ν ό ν τ ε ς  κ α τ ά  
τ ά ς  ά μ α ρ τ ί α ς '  «μέ  τ ο ύ  
ό π ο ι ο υ  τ ή ν  π λ η γ ή ν  ι α 
τ ρ έ  ύ θ η τ ε». (Α ' Πέτρου Β
2 2 -2 4 ) .

Έγκατελείφθη άπό τόν πατέρα χάριν 
ήμών τών άμαρτωλών. Επί τοΰ σταυ
ρού άντιπροσωπεύσας όλην τήν άνθρω- 
πότητα μετά τών άμαρτιών αύτής ύπέ- 
φερε φρικτά.

Δέν υπάρχει τρομερότερον γεγονός 
άπό τόν άποχωρισμόν τοΰ άνθρώπου άπό 
τόν Θεόν.

Καί όμως ό Χριστός, ό άγσπητός Υι
ός τού Θεοΰ, έγκατελείφθη ύπό τού 
Θεοΰ έπί τοΰ σταυρού χάριν ήμών, δι 
ο καί άνεφώνησε τήν τρομακτικήν κραυ
γήν.

Θ ε έ  μ ου ,  Θ ε έ  μ ου ,  δ ι  ά
τ ι  μ έ  έ γ κ α τ έ λ ε ι ψ ε ς ;

Έγκατελείφθη χάριν ήμών, ό άγαπη- 
τός Υιός τοΰ Θεοΰ άπό τόν Θεόν διά 
νά ιμή έγκσταλειφθώμεν ήμείς εις τήν 
αιώνιον απώλειαν καί εις τήν λίμνην τού 
πυρός εις τούς αιώνας τών αιώνων.

Ό  Χριστός εις τόν σταυρόν έλογίσθη 
ώς άμσρτία χάριν τών άμαρτωλών, 6- 
σ τ ι ς  ά μ α ρ τ ί α ν  δ έ ν  έ κ α 
μ ε ν ,  ο ύ δ έ  ε ύ ρ έ θ η  δ ό λ ο ς  

(Συνέχεια εις τήν σελ. 1103)
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Τά ίρχαίο θέχτρο τής Σχλαμϊνος τής Κύπρου.

Α Π Ο  Τ Η Ν  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ
Έρης  Σταματίου 
Δημοσιογράφου - Λογοτέχνου

Γ1ΑΝΩ ο' ένα αναπαυτικό καί χρυσο- 
* ■  στρωμένο ντιβάνι καθόταν ό διά

δοχος του Σουλτάνου Σουλεϊμάν τού 
Μεγάλου Σελίμης, έχοντας μπροστά του 
έναν χρυσό δίσκο μέ μπατίλιες καί πο
τήρια. Λίγο πειό πέρα, γονατιστός καί 
μοζεμένος, καθόταν ό Εβραίος Ιωσήφ 
Νασού, ό ευνοούμενος του.

Ό  Σελίμ, ρουφώντας Εανθό κρασί 
τής Κύπρου, είπε στόν Εβραίο:

—  Γισχουτή, σου ορκίζομαι, άν δώοη 
ό Αλλάχ κι' άνεβώ στό θρόνο, νά πά
ρω άπό τά χέρια των γκιαούρηδων Ε
νετών τό νησί αύτό, πού βγάζει τέτοια 
όμορφα κρασιά. Σού δίνω μάλιστα τό 
λόγο μου νά σέ κάνω άρχοντα του νη
σιού !. . .

—  "Ινσαλλάχ, έφέντιμ, μουρμούρισε ό 
Εβραίος, κάνοντας έναν τεμενά.

Από τήν ήμέρα έκείνη ό εύνοούμενος 
του Σελίμ κολοκευόταν νά παρουσιάζε
ται ώς - Ιωσήφ Νασού, βασιλεύς τής 
Κύπρου!».

ΚΓ όταν ϋστερ' άπό λίγο καιρό ανέ
βηκε στό θρόνο ό Σελίμ ό Β ’ , διετάχθη 
ό Μουστοφά παοοάς νά έκστρατεύση έ- 
ναντίον τής Κύπρου μέ έκατό πλοία. 
Στό πλοία αύτό ήσαν ογδόντα χιλιάδες 
στρατιώτες καί αρκετό ιππικό καί πυρο
βολικό.

Ογδόντα ένα χρόνια συμπληρώθηκαν 
άφότου ό στόλαρχος καί γερουσιαστής 
τών Ενετών Φραγκίσκος Πριόλης κατέ
πλεε μέ ισχυρό στόλο στις άκτές τής 
Κύπρου γιά νά ποραλάβη —  κατόπιν συμ- 
φωνίος — άπό τούς Λουζιανιανούς τήν 
Κύπρον.

Τό πρωί τής 1ης Ιουλίου τού 1570 
ή ύπό τόν Μουσταφά πασσάν φοβερή 
τουρκική δύναμις έφτανε στή Λεμεσσό, 
τήν όποιαν κατέστρεψε κι' άπό κεϊ πήγε 
στή Λάρνακα, όπου έκαμε μεγαλύτερες 
καταστροφές. Οί τέως κύριοι τής νήσου 
Ενετοί δέν έφρόντιοαν γιά τά άλλα μέ

ρη τής νήσου καί περιώρισαν τήν άμυ
νά τους στήν Λευκωσία καί Αμμόχω
στον.

Τις προτάσεις τού Μουσταφά γιά τήν 
παράδοσι τής Λευκωσίας τις άπέκρουσε 
ό τσποτηρητής της Δάνδολος καί οί δέ
κα χιλιάδες ύπερασπισταί τών φρουρίων 
καί προμαχώνων Ενετοί, Κύπριοι εύπα- 
τρίδες καί χωρικοί άπό τά πέριΕ δέ τής 
πόλεως έιτοιμάσθηκαν ν' άποκρούσουν 
τούς φοβερούς έπιδρομεϊς.

Ή τουρκική στρατιά μέ 2.500 ιππείς 
καί πενήντα τηλεβόλα έπετέθη έναντίον 
τής πόλεως καί ϋστερ' άπό λυσσώδη ά- 
γώνα, πού κράτησε πλέον τοϋ μηνός, 
έπήλθε τό μοιραϊον καί τήν 9 Σεπτεμβρί
ου ή πόλις έκυριεύθη. Τό τί έγινε κατά 
τήν άλωσιν τής πόλεως δέν περιγράφε- 
ται. Ατιμώσεις, σφαγές, λεηλασίες, δι- 
αρπαγές, θηριωδίες ήσαν άντάΕιες τών 
στιφών τοϋ Μουσταφά. Τρεις ήμέρες 
κράτησαν οί σφαγές καί οί άτιμώσεις, 
οί έκκλησίες έλεηλατήθηκαν, τά σπίτια 
τά κστάκλεψον κοί κατά τήν ομολογίαν 
τών ίδιων τών έπιδραμέων, τόση ήταν 
ή άφθονία τών λαφύρων καί διαρπαγών 
πού οΰτε καί ή Κωνσταντινούπολης τό 
1453 δέν είχε.

Μετά τήν άλωσιν τής Λευκωσίας Εη-

μέρωνε ή Ποραοκευή τής 15ης Δεκεμ
βρίου. Ό  ήλιος φώτιζε άπό τό ένα ά
κρο στό άλλο τούς γεμάτους πτώματα, 
αίματα καί έρείπια δρόμους καί πλατείες 
τής πόλεως. Οί Μουεζϊναι, άπό τά καμ- 
πανοριά τών έκκλησιών, προσευχόντου
σαν οτόν 'Αλλάχ γιά τή νίκη τους.

Στις πλατείες καί στις αγορές πω- 
λοϋσαν λάφυρα άμυθήτου άΕίας, μαζύ 
δέ μ' αύτά πωλοΰσαν καί περί τις δύο 
χιλιάδες νέους καί ώρσιότατες καπέλ- 
λες. Πολλοί καί πολλές μάλιστα γιά ν' 
άποφύγουν τήν άτίμωσι, χτυπούσαν τά 
κεφάλια τους μέ δύναμι ατούς τοίχους 
ή αύτοκτονούσαν ή θανατωνόντουσαν 
άπ' τούς γονείς τους «Ινα μή πληρώαω- 
σιν ώς δούλοι τάς άτιμους όρέΕεις τών 
Τούρκων», όπως έλεγαν οί μητέρες στις 
κόρες τους.

Ό  Μουσταφά, αφού μάζεψε χίλιους 
ώραίους νέους καί άφρόπλαστες καπέλ- 
λεα μαζύ μέ πολύτιμη λεία, φόρτωσε τό 
πολύτιμο αύτό φορτίο στά πλοία γιά νά 
τό στείλη δώρο στόν έν Κωνσταντινου- 
πόλει κύριό του. Τά πλοία ήσαν άγκυ- 
ροβολημένα στά ανατολικά παράλια τής 
νήσου, πρός τήν 'Αμμόχωστον. Όταν 
δέ παρέλαβαν τό πολύτιμο έμψυχο καί 
άψυχο αύτό φορτίο, σήκωσαν τις άγκυ
ρες καί άνσιΕαν τά πανιά έτοιμα γιά ά- 
νοχώρησι, άνάμεσα σέ κοπετούς καί θρή
νους τών αιχμαλώτων.

Τότε ή Έλληνίς Κύπρια Μόρια ή Συγ
κλητική, κόρη ευπατρίδου έκ Λευκωσίας, 
ουνεννοήθηκε μέ τις άλλες κ' άνέλαβε 
ή ίδια ν' άπολλάΕη όλους καί όλες άπό 
τήν ντροπή καί άτίμωσι γιά νά έκδικηθή 
έτσι τούς σφαγείς καί άτιμωτάς τής πα- 
τρίδος της.

Πήρε λοιπόν στά νεανικά της χέρια 
ένα δαυλόν, μπήκε κρυφά στήν πυριτα- 
ποθήκη τοϋ πλοίου, πού έπέβαινε ό Με- 
χμέτ πασσάς, έβολε φωτιά καί τό άνα-

τίναΕε στόν άέρα, οπού σέ λίγο γινόν- 
τουσαν, μαζύ μ' αύτό κι' άλλα δύο πλοία, 
συντρίμμια. "Ετσι, στά νερά τής πατρί- 
δος της ή Έλληνίς Μαρία ή Συγκλητι
κή έσωσε τήν τιμή της καί τήν τιμή χι- 
λίων άλλων νέων καί νεανίδων

Από τά πληρώματα τών καταπσντι- 
σθέντων πλοίων δέν έσώθηκον πορά λί
γοι ναύτες, μάρτυρες τής γενναίας καί 
ήρωϊκής πράΕεως τής άθάνατης Έλλη- 
νίδος Κύπριας.

Ο Μουσταφά πασσάς άφού έκανόνισε 
τά ζητήματα τής Λευκωσίας, ήρθε κατό
πιν νά κατσκτήση καί τήν Αμμόχωστον, 
πού ύστερα άπό γενναίαν άντίστασιν, 
παραδόθηκε τήν 1 Αύγούστου τοϋ 1571. 
δηλαδή ύστερα άπό δέκα τριών μηνών 
πολιορκία, κατόπιν συμβάσεως. Ά λλ ' οί 
Τούρκοι καί έδώ δέν έληομόνησαν τις 
σφαγές, τις λεηλασίες, τις θηριωδίες 
τους.

"Ετσι ό Σελίμ έγινε κύριος τής νή
σου χωρίς όμως ν' άνακηρύΕη καί άρ
χοντα αύτής τόν Εβραίο Νασού, όπως 
τού είχε ύποσχεθή.

Τά ώραία κρασιά τής ώραίας Κύπρου, 
πού τόσο τά έΕεθείοσε, δέν είχε πειά 
άνάγκη νά τά προμηθεύεται έμμέσως.

Αύτά όμως τά ώραία Κυπριακά κρα
σιά ϋπήρΕον ή άφορμή νά βρή τό τέλος 
του ό Σελίμ.

Μιά μέρα, τρία χρόνια μετά τήν κατά- 
κτησι τού νησιού, ό Σελίμ βρισκότον στό 
λουτρό του, όπου μέθυσε πίνοντας ά
πληστο τό Εανθό κρασί τοϋ νησιού. Ια - 
φνικά γλύστρησε στό γυαλιστερό έδα
φος* τοϋ λουτρού όπου βρήκε οίκτρόν 
θάνατο.

Τό Κυπριακό λοιπόν νέκταρ έγινε αί
τια νά κστακτήση τό νησί, άλλά καί νά 
καταστροφή ό ίδιος. Οί κατάρες χιλιά
δων μανάδων είσακούσθηκαν άπό τόν 
ϋψιστον.

1097



Ή  Αρχχίχ ’Αγορά των 'Αθηνών, ως έχει σήμερον.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Α Ρ Χ Α ΙΑ Ν  ΕΑΑΑΔΑ
Του "Υ ττ. Α ' κ. Σαρ. Άντωνάκου

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
Συνεχίζοντες μέ τάς αρμοδιότητας τών Αγορανό- 

μων, ώς τών αα,τ’ Αποκλειστικότητα Αστυνομικών Αρ
χόντων τής ’Αγοράς τών ’Αρχαίων ’Αθηνών, πρέπει νά 
άναφέρωμεν την ιδιαιτέραν έποπτείαν τήν όποιαν ή- 
σκουν έπί ώρισμένων έμπορων, οΐτινες καί έθεωροΰντο 
κλεπταποδόχοι, Αφού, ούχί σπανίως, κλοπιμαία, ιδίως 
φαγώσιμα, έφέροντο ύπό τών κλεπτών εις τήν Αγοράν, 
καί έπωλσΰντο ύπό τών Ιδίων, ή, δπερ συνηθέστερον, 
διετίθεντο ύπό τών κλεπταποδόχων. Έ ν παρόδψ πρέπει 
να Αναφερθή, δτι εις τά Ν Α . τής ’Αγοράς, εις τό κοί
λωμα μεταξύ τοϋ Άρείου Πάγου καί τής Άκροπόλεως 
καί πλησίον τής 'Ηλιαίας, εύρίσκετο ή λεγομένη Κερ- 
κώπων ’Αγορά, ή απλώς Κέρκωπες, εις τήν όποιαν 
κατά κανόνα έπωλοΰντο ύπό κλεπταποδόχων καί Αλ
λων, ύπόπτου προελεύσεως έμπόρων, κλοπιμαία ή είδη 
προερχόμενα έκ λαφυραγωγίας. Έπρόκειτσ, δηλαδή, 
περί ένός συγχρόνου δημοπρατηρίου, εις τό όποιον, ώς 
καί σήμερον Ατυχώς συμβαίνει, δι’ ώρισμένας περιπτώ
σεις, τόσον οί πωληταί, δσον καί οί Αγορασταί, δεν δια- 
κρίνονται διά τήν έντιμότητα καί τήν καλήν των πίστιν. 
Τό δνομά της ή Κερκώπων ’Αγορά ελαβεν έκ τών μυ
θικών Κερκώπων τούς όποιους οί “Ελληνες έθεώρουν 
Αντιπροσωπευτικούς τύπους καί διασήμους ψεύτας καί 
Απατεώνας. Περί τών δύο Αδελφών, καταγομένων έξ 
Οίτης, ύπήρχον πλεΐσται λαϊκαί παραδόσεις, περιγρά-

φουσαι τούτους ώς πονηρούς, έπιτηδείους έπιόρκους καί 
έπιζώντας εις βάρος τών Απονήρευτων καί απλοϊκών Αν
θρώπων. ΤΑ «καμώματά» των έχρησιμσποίησαν ώς θέ
ματά των οί κωμωδιογράφοι Εύβουλος, Έρμιππος, Πλά
των, Κρατίνος, Μένιππος κδί.'

’Ιδιαιτέρα κατεβάλλετο ύπό τών άγορανόμων έπι- 
μέλεια καί εις δ,τι άφέωρα τα τρόφιμα Ατινα ήλλοιοΰντο 
εύκόλως καί ώς έκ τούτου καθίσταντο έπικίνδυνα δια τήν 
ύγείαν. Τούτο Γσχυε πρωτίστως προκειμένου διά τούς 
ιχθύς. Οί Αγορανόμοι μέ τούς όψονόμους, τούς όποιους 
είχον ύπό τάς διαταγάς των, άπηγόρευον είς τούς ίχθυο- 
πώλας νά ραντίζουν τούς Ακαταλλήλους Ιχθύς δι’ δδα- 
τος, ώστε νά φαίνωνται πρόσφατοι καί νά πωλοΰν τού
τους εις τιμάς κατωτέρας τών ύπό τού νόμου προβλεπο- 
μένων.2

Πλήν τών Αθηνών, ένθα ώς προαναφέραμεν ύπη- 
ρέτουν πέντε Αγορανόμοι, οί ύπόλοιποι πέντε εύρίσκοντο 
είς τόν Πειραιά έπιφορτισμένοι μέ τά αύτά Ακριβώς κα
θήκοντα. Διά τούς άγορανόμους τού Πειραιώς ψήφισμα 
τού 320 π.Χ. Αναφέρει, δτι ήσαν πλήν τών Αλλων ύπο- 
χρεωμένοι νά έπισκευάζουν καί νά έξωραίζουν τήν Α
γοράν τής πόλεως, δαπανώντες έκ τών χρημάτων, τά 
όποια αυτοί οί ίδιοι διεχειρίζοντο. Τό κείμενον τού ψη
φίσματος,3 Αναφέρει σχετικώς: «“Οπως Αν ή Αγορά ή 
έν Πειραιεί κατασκευασθεΐ καί δμαλισθεϊ ώς κάλλιστα 
καί τά έν τψ άγορανομίψ έπισκευασθεΐ δσων προσδεϊται
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άπαντα αγαθή τύχη δεδόχθαι τψ δήμψ' τούς, άγορανό- 
μους τούς έν ΙΙειραιεΐ έπιμεληθήναι άπάντων τούτων' 
τό δέ Ανάλωμα είναι εις ταδτα έκ τού Αργυρίου ού οί 
Αγορανόμοι διαχειρίζουσιν».

Εις τά Ιδιαίτερα καθήκοντα τών Αγορανόμων πρέ
πει νά συμπεριληφθή, άν καί τούτο Αναφέρεται εις τούς 
όψιμωτέρους χρόνους, καί ή φροντίς διά τήν έπισκευήν 
καί τύν έξωραϊσμόν τών όδών καί τών πλατειών, έκ 
τών όποιων διήρχοντο θρησκευτικά! πομπαί, ώς καί διά 
τήν καθαριότητα καί ευπρέπειαν τών ναών.

Επιγραφή άναφέρει σχετικώς: «"Οπως δέ τό χω- 
ρίον καθαρόν παρέχη έπιμέλεσθαι τού άγορανόμου καί 
τού ίερέως τού ’Ασκληπιού τούς έκάστοτε έόντας».

Δ ι κ α σ τ ι κ ά  έ ρ γ α  τ ώ ν  ά γ ο ρ α ν ό μ ω ν .

Πλήν τών Αστυνομικών οί άγορανόμοι είχον έν τή έν 
Ασκήσει τών καθηκόντων των καί δικαστικάς δικαιο
δοσίας, αί όποΐαι, ώς είναι φανερόν, Αφεώρων είς τόν 
χώρον της Αγοράς καί έσχετίζοντο μέ Αγορανομικάς 
μόνον παραβάσεις. Διά τάς τελευταίας αύτάς οί Αγορα- 
νόμοι συνεκρότουν δικαστήριον, τό δικαστήριον τών ά
γορανόμων καλούμενον, τό όποιον έπέβαλλε μικράς μό
νον ποινάς καί συνήθως πρόστιμον.

Τό ποσόν τού προστίμου έφθανε μέχρι τού ποσού 
τών 100 δρχ.. έάν οί Αγορανόμοι έδίκαζον μόνοι. Έάν 
ή κρίσις έγένετο όμού μετά τών Αστυνόμων, τό πρόστι- 
μον διά τήν ίδιαν παράβασιν έδιπλασιάζετο, έφθανε δη
λαδή τάς 200 δρχ. ’Εάν δ παραβάτης ήτο ξένος ή δούλος 
έκτός τού προστίμου έτιμωρεΐτο καί μέ ξυλοδαρμόν καί 
φυλάκισιν. Είχον δηλαδή οί Αγορανόμοι έξουσίαν τού

«κολάζειν πληγαΐς καί δεσμοϊς», δπως χαρακτηριστι- 
κώς έλεγον οί ’Αθηναίοι.4

Προκειμένου περί σοβαρών Αδικημάτων οί άγορα- 
νόμοι ύπεχρεοΰντο νά παραπέμψουν τήν ύπόθεσιν είς τά 
Ανώτερα δικαστήρια. Τήν προανάκρισιν δμως ένήργουν 
οί ίδιοι, δπως είχον καί τήν προεδρείαν τού δικαστηρίου. 
Σχετικώς, μέ τάς δικαστικάς αρμοδιότητας τών άγορα
νόμων δ Πλάτων γράφει είς τούς νόμους του5 « . . .  τούς 
δέ δή Αγορανόμους τόν περί τήν Αγοράν κόσμον διατα- 
χθέντα ύπό νόμων φυλάττειν καί ιερών καί κρηνών έπι- 
μελεΐσθαι τών κατ’ Αγοράν, δπως μηδέν Αδικεί μηδείς, 
τόν άδικούντα δέ κολάζειν, πληγαΐς μέν καί δεσμοϊς 
δοΰλον καί ξένον, έάν δ’ έπιχώριος ών τις περί τά τοιαύ- 
τα Ακοσμη μέχρι μέν έκατόν δραχμών νομίσματος, αυ
τούς είναι κυρίους δικάζοντας, μέχρι δέ διπλάσιου τού
του κοινή μετά Αστυνόμων ζημιοΰν δικάζοντα τψ άδι- 
κοΰντι». Καί έν μεταφράσει: « . . .  οί δέ Αγορανόμοι νά 
φυλΑττουν τήν κατά τήν Αγοράν τάξιν, διαταχθεΐσαν 
ύπό τών νόμων καί νά φροντίζουν περί τών ίερών καί 
τών κρηνών των κατά τήν Αγοράν, διά νά μή πραξενή 
κανείς καμμίαν Αδικίαν, τόν δέ άδικούντα νά τιμωρούν 
μέ πληγάς μέν καί μέ φυλάκισιν αν είναι δούλος καί 
ξένος, Αν δέ τις έκ τών έντοπίων άτακτή περί τά τοι- 
αΰτα, μέχρι μέν έκατόν δραχμών νά έχουν τό δικαίω
μα αύτοί (μόνοι) νά δικάζουν, νά έπιβάλλουν δέ πρό- 
στιμσν μέχρι τού διπλάσιου τούτου είς τόν άδικούντα δι- 
κάζοντες Από κοινού μετά τών Αστυνόμων».

Συνηθέστεραι περιπτώσεις άσκήσεως τής δικαστι
κής των έξουσίας ήσαν έκεΐναι, κατά τάς όποιας οί Αγο- 
ρανόμοι έπέλυον έπί τόπου τάς μεταξύ τών έμπάρων καί 
τών Αγοραστών άναφυομένας διαφοράς, έπιβάλλοντες, 
περιπτώσεις συντρεχούσης καί τάς νομίμους κυρώσεις.6

Σταθμοί τής Αθηναϊκής πολιτείας. 
’Επάνω: Τέταρτον στατήρος μέ πχ- 
ράστασιν Ασπίδος. Κάτω: Επίσης 
τέταρτον στατήρος μέ πχράστασιν 
Χελώνης. Δεξιά έπάνω: Μία μν* 
μέ παράστασιν δελφίνος. Δεξιά κά
τω: Μέτρον έκ χαλκοί. Περιεχομεν. 
μια ή κοτύλη. Φέρει τήν επιγραφήν 

ΔΕΜΟΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Καί εις τάς τέσσαρας φωτογραφί
ας: Διάφορα μέτρα πωλήσεως ώ
γρών καί στερεών. "Απαντα φέρουν 
τήν επίσημον κρατικήν σφραγίδα 

έγκρίσεως.
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από τις στιγμές στήν έλευσι 
τοϋ Μεσσία.

Τότε, πού μιά γυναίκα, 
από τά βάθη του έβραϊκοΰ 
ναού, κυοφορούσα, έσκυψε 
την απέραντα τρυφερή σιω
πή της στο ένσαρκωμένο 
πνεύμα τού Θεού·

Τότε πού ανάμεσα στήν 
νεογέννητη Α λ ή θ ε ι α  καί 
στήν κόρη τού ’Ιωακείμ δέν 
ύπήρχε τίποτε άλλο έξω άπό 
τήν άπόλυτη, τήν μοναδική

σχέσι τής μάννας μέ τον γιό 
της.

Καμμιά Παναγιά, κανενός 
ζωγράφου, δέν γέρνει διαφο
ρετικά πάνω στον Χριστό καί 
αύτό τό βαθύ βλέμμα, τό κοί- 
ταγμα τής απέραντης μυστι
κής γνώσεως γιά ό,τι έγινε 
καί ό,τι θάγίνη, μένει άνάμε- 
σα σ’ Εκείνην καί σ’ Αύτόν 
αιώνιο, άναλλοίωτο, πανο
μοιότυπα δοσμένο άπό τούς 
χρωστήρες όλων των έποχών

καί τής κάθε τεχνοτροπίας.
’Ανάμεσα στή φοβισμένη 

Π α ρ θ έ ν α  τού «Εύαγγελι- 
σμοΰ» τού Ροσσέτι καί στήν 
άσύγκριτη μέσα στήν θεία 
μητρότητά της «Παναγία» 
τού Βλαντιμίρ στέκουν οί ά
πειρες μορφές τής Πρώτης 
Μάννας, φιγούρες πρωταγω
νιστικές στο συγκλονιστικό 
ντοκουμέντο τής άνθρώπινης 
γεννήσεως ενός Θεού.

Α Ν Ν Α  Μ Α Ρ Κ Ο Υ Α Η
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β) ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΙ

Καί οί μετρονόμοι δύνανται νά ένταχθοΰν εις τούς 
Αστυνομικούς τούς έπιφορτισμένους μέ άγορανομικά κα
θήκοντα. "Ως αυτή αυτή ή όνομασία των ύποδηλοΐ, κύ
ριον έργον των μετρονόμων ήτο ό έλεγχος των ύπό των 
έμπάρων καί των Αλλων έπαγγελματιών χρησιμοποιού
μενων μέτρων καί σταθμών. Οί μετρονόμοι, όπως καί 
οί άγορανόμοι, ήσαν δέκα. Πέντε εις ’Αθήνας καί πέντε 
είς Πειραιά! Έπράκειτο περί Αρχόντων κληρωτών, κα
τά τδν ’Αριστοτέλη. «Κληροΰνται δέ καί μετρονόμοι 
δέκα, πέντε μέν είς Αστυ, πέντε δέ είς Πειραιέα' καί 
ούτοι τών μέτρων καί τών σταθμών έπιμελοΰνται πάν
των, δπως οί πωλοΰντες χρήσονται δικαίους.7 Οί μέτρου 
νόμοι άπετέλουν συναρχίαν Αρχόντων. "Οσον Αφορά είς 
τόν Αριθμόν των ύφίστανται διαφωνία: μεταξύ τών νεω- 
τέρων μελετητών. Οδτω μερικοί υποστηρίζουν, δτι ό 
συνολικός Αριθμός τών μετρονόμων ήτο δέκα πέντε 
(πέντε έν τή πόλει καί δέκα έν Πειραιεΐ). Κατ Αλλους 

ήσαν 24 (15 έν Πειραιεΐ καί 9 έν τή πόλει) . Ό  Boeckh 
ύποστηρίζει τήν πρώτην έκδοχήν, στηριζόμενος είς τό 
γεγονός, δτι καί οί σιτοφύλακες ήσαν όμοίως κατανε
μημένοι. Ό  παραλληλισμός δμως αυτός δεν φαίνεται 
νά έχη σοβαράν βάσιν, Αφοΰ έντελώς διάφορα τών με
τρονόμων ήσαν τά έργα τών σιτσφυλάκων. Αντιθέτως 
πρός τόν Boeckh· δ Γίλβερτ8 έπιμένει είς τόν Αριθμόν 
τών δέκα μετρονόμων, συμφωνών Αλλωστε καί πρός 
τήν προαναφερθεϊσαν μαρτυρίαν τοΰ Αριστοτέλους. Πε
ρί τού χρόνου έγκαταστάσεως τής Αρχής τών μετρονό
μων είς ’Αθήνας, δέν ύφίστανται σαφείς πληροφορία:. 
Ό  Wilamowitz, τοποθετεί τόν χρόνον τούτον είς τούς 
Δημοσθενείους χρόνους (380— 320 π .Χ .).

Τό σπουδαιότερον ώς προείπομεν Ιργον τών μετρο
νόμων ήτο δ έλεγχος τών μέτρων καί τών σταθμών. 'Ο 
έλεγχος συνίστατο κυρίως είς έρευναν, έάν τά μέτρα 
καί σταθμά ήσαν έσφραγισμένα, έάν ή σφράγισις έγέ- 
νετο κατά τά ύπό τών νόμων προβλεπάμενα καί έάν τυ

χόν μετά τόν έλεγχον τά μέτρα καί σταθμά είχαν άλ- 
λοιωθή. Είναι γνωστόν, δτι είς ’Αθήνας τά δημόσια 
μέτρα καί σταθμά έφυλάσσοντο είς τήν Άκρόπολιν, είς 
τήν Σκιάδα καί είς τήν Ελευσίνα, ώνομάζοντο δέ σύμ
βολα ή σηκώματα. Ό  Αποπειρώμενος νά παραποιήση 
τά δημόσια μέτρα, είτε ήτο Αρχών, είτε Απλούς ιδιώ
της, έτιμωρεϊτο μέ βαρυτάτην ποινήν ύπό τών ’Αρεοπα
γιτών.9 Πρός τά δημόσια μέτρα παρεμβάλλοντο τά ύπό ι 
τών έμπόρων χρησιμοποιούμενα, τά όποια καί μετά τόν 
έλεγχον έσφραγίζοντο, δτε καί έκαλούντο σφραγιστά 
ή κεχαραγμένα, κατ' Αντιδιαστολήν πρός τά Αλλα τά 
όποια ώνομάζοντο Ασύμβλητα.

'Ως βοηθούς οί μετρονόμοι είχον τούς λεγομένους 
προσμετρητάς, οί όποιοι καί μετέφερον τά δημόσια μέ
τρα καί σταθμά, Ή  μέτρησις δέν έγένετο αύτεπαγγέλ- 
τως, Αλλά τή αιτήσει τών ένδιαφερσμένων. Οί προσμε- 
τρηταί έλάμβανον παρά τού αίτούντος ώρισμένην Αμοι
βήν.110

γ) ΕΜ ΠΟΡΙΟΪ ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ

Καί οί έμπορίου έπιμεληταί ήσαν δέκα Αρχοντες 
κληρωτοί, τών όποιων κύριον καθήκον ήτο ή έποπτεία 
τών έμπορικών λιμένων τής ’Αττικής. Είδικώτερον οί 
’Επιμεληταί έμπορίου:

1. ’Επέβλεπον καί ύπεχρέωναν τούς έμπόρους, οί ό
ποιοι είσήγον σίτον είς τήν ’Αττικήν, τά 2/3 έκ τού
του νά πωλοΰν ύποχρεωτικώς είς τό Αστυ.”

2. Άπηγόρευον τήν έκ τής ’Αττικής έξαγωγήν σίτου, 
ξυλείας, σύκων καί λίνου καί

3. ’Επέβλεπον διά τήν έφαρμογήν τού νόμου, συμφώ- 
νως πρός τόν όποιον ούδείς ήδύνατο, είτε ’Αθηναίος, 
είτε μέτοικος, νά δανείση χρήματα είς πλοΐον, τό όποιον  ̂
δέν έπρόκειτο νά φέρη σίτον είς τόν Πειραιά. Ό  παρα
βάτης τοΰ προαναφερθέντος νόμου παρεπέμπετο είς δί
κην, τήν όποιαν ένέκρινον καί είσήγον είς τό δικαστή- 
ριον οί Έπιμεληταί έμπορίου.12 Είς τούς Αρχοντας τού-

Επιγραφή έΕ Αθηνών άναφέρουσα ονόματα πολιτών οί όποιοι έχρημάτιοαν άγορανόμοι.
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τους άναφέρεται δ ’Αριστοτέλης εις τήν «’Αθηναίων Πο- | 
λιτείαν». Γράφει σχετικώς: «Εμπορίου 5’ έπιμελητάς 
δέκα κληρούσιν" τούτους δέ προστέτακται των τ’ έμπο- 
ρίων έπιμελεϊσθαι, καί του σίτου τοΰ καταπλέοντος εις 
τδ σιτικδν έμπδριον τα δύο μέρη τούς έμπόρους άναγ- 
κάζειν είς τδ άστυ κομίζειν»."3

, δ) ΣΙΤΟΦΓΛΑΚΕΣ

Τήν διακίνησιν γενικώς τοΰ σίτου καί τοΰ άρτου 
έπέβλεπον οί σιτοφύλακες, έκ τών σπουδαιοτέρων άστυ- 
νομικών άρχόντων τών άρχαίων ’Αθηνών. Οί σιτοφύ- 
λακες ή σαν άρχή κληρωτή, άποτελουμένη έκ δέκα άν- 
δρών, έκ τών δποίων οί πέντε εύρίσκοντο είς τδ νΑστυ 
καί πέντε είς τδ Πειραιά. ΙΙερί τά τέλη τοΰ Δ ' π.Χ. 
αίώνος δ άριθμδς των ηύξήθη είς 20 είς ’Αθήνας καί 
15 είς τδν Πειραιά. « . . .  ΤΗσαν δέ, γράφει δ ’Αριστο
τέλης, καί σιτοφύλακες κληρωτοί δέκα, πέντε μέν είς 
Πειραιέα, πέντε δ’ είς άστυ, νΰν δ’ είκοσι μέν είς άστυ, 
πέντε καί δέκα δ’ είς Πειραιέα».14

Τδν τελευταΐον άριθμδν άμφισβητεϊ δ Wilamowitz 
(Arist. u. Atchen I, 219, 6 4 ). Συγκεχυμένοι είναι έ- 

πίσης καί αί περί τοΰ άριθμοΰ τών σιτοφυλάκων ειδή
σεις τών λεξικογράφων.15 Τδ μάλλον βέβαιον είναι, δτι 
μετά τδ τέλος τοΰ Α' αίώνος ηύξήιθη δ άριθμδς τών σι- 
τοφυλάκων, διότι έκ τής αόξήσεως τοΰ πληθυσμού, τών 
πολέμων καί άλλων δυσμενών συνθηκών τδ πρόβλημα 
τής έπαρκείας τοΰ σίτου κατέστη Ιτι δυσχερέστερον. I 
Είναι γνωστόν, δτι άνέκαθεν ή ’Αττική δέν ύπήρξεν 
αότάρκης είς σίτον. Ό  πληθυσμός της άνερχόμενος κατά 
προσέγγισιν τάς 500.000 κατηνάλισκε τουλάχιστον 
3.4ΟΟ.00Ο μεδίμνους σίτου.16 ’Εκ τούτου περισσότερον 
τοΰ ήμίσεος είσήγετο έκ τοΰ έξωτερικοΰ καί κυρίως έκ 

ι Θράκης, Ρόδου, Συρίας, Κύπρου, Αίγυπτου, Λιβύης 
’Ιταλίας, Σικελίας, Πόντου κ.ά. Έξ αύτοΰ τοΰ τελευ
ταίου είσήγετο, κατά μαρτυρίαν τοΰ Δημοσθένους, σίτος 
800.000 μεδίμνων, δστις ήτο ίσος πρδς τδ ποσδν τοΰ έξ 
δλων τών άλλων μερών είσαγομένου. Τδν υπολογισμόν 
τούτον Ικαιμεν δ ρήτωρ στηριζάμενος είς τάς καταγρα- 
φάς, είς τά βιβλία τών σιτοφυλάκων (τήν παρά τοΐς σιτο- 
φύλαξιν άπογραφήν). Ή  ιδιαιτέρως μεγάλη εισαγωγή 
σίτου έκ Πόντου ώφείλετοείς τήν πρδς ’Αθηναίους εύνοι
αν τοΰ βασιλέως τοΰ Βοσπόρου Λεύκωνυς, δ δποΐος έπέ- 
τρεψε τήν έξαγωγήν σίτου έλευθέρου δασμοΰ έκ θεοδο
σίας.1'7 'Όσον άφορά είς τήν Αίγυπτον, μεγάλον έπίσης 
σιτοβολώνα, πρέπει νά μνημονευθή, δτι τδ 459 π.Χ. δ 
Περικλής άποσκοπών είς τήν έξασφάλισιν τών σιτηρών 
άπέστειλε ισχυρόν στόλον έναντίον τών Περσών, χωρίς 

! δμως νά έπιτύχη τοΰ σκοποΰ του. Χαρακτηριστικόν τής 
σημασίας τήν δποίαν ή Πολιτεία άπέδιδε είς τήν έπάρ- 
κειαν σιτηρών είναι ή καθιέρωσις τοΰ θεσμού τής σιτο
δείας καί ή ύποχρέωσις παντός πολιτευομένου νά ύπολο- 
γίση πόσον χρόνον δ έγχώριος σίτος ήτο άρκετδς νά 
διατρέφη τήν πόλιν καί πόσος έχρειάζετο κατ’ έτος νά 

, είσαχθή έξωθεν.18 'Η σιτοδεία έτίθετο είς ένέργειαν, έν 
περιπτώαει σιτοσπανίας. Τότε, είτε έμοιράζετο είς δλον 
τδν δήμον δωρεάν σίτος, είτε έπωλείτο άντί έλαχίστου

Ο Ρ. Δημοσθένης. Αντίγροφο τοϋ χαμένου άνδριάντος τού 
Πολυεύκτου τοϋ 280 Π.Χ. (Μοκσεϊον Βατικανού) Ο με
γάλος Αθηναίος ρήτωρ έχρημάτισε Σιτώνης, άΕίωμα λίαν 
τιμητικόν. Οί σιτώναι, άρχοντες αιρετοί, έπρεπε, διά νά 
έκλεγοϋν, νά απολαμβάνουν τής έκτιμήσεως τών συμπολι- 

I τών των.
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ΣΙΤΰΝ Α Ιτιμήματος,. έπωλεϊτο ώς έλεγον εύώνως. Ό  σίτος ούτος 
έξησφαλίζετο Οι' άγοράς έκ του δημοσίου χρήματος, ή 
έκ δωρεάς ξένων ήγεμόνων, είτε δι’ έπιδόσεων, δηλαδή 
εισφορών πλουσίων πολιτών. Τδ δλον κύκλωμα σίτος, 
άλευρα, άρτος, διείπετο, λόγω της σπουδαιότητός του 
υπό αύστηροτάτων νόμων, τών δποίων ή έφαρμογή άνε- 
τέθη είς διαφόρους άρχοντας καί κυρίως είς τούς σίτο- 
φύλακας, τών δποίων αί κατ’ ίδιαν άγορανομικαί αρ
μοδιότητες δύνανται νά συνοψισθούν είς τά κάτωθι:

1. Έπέβλεπον δμοΰ μετά τών έπιμελητών έμπορίου 
διά τήν μή έξαγωγήν σίτου έκ τής ’Αττικής. Είς ούδέ- 
να έπετρέπετο, Άθηναίον ή μέτοικον, νά φέρη σίτον άλ- 
λοϋ, πλήν τών ’Αθηνών. «Σιτηγεΐν άλλοσε ή ’Αθήναζε». 
Οί παραβάται τής διατάξεως ταύτης έτιμωροΰντ© διά 
τής έσχάτης τών ποινών.1̂

2. Παρηκολούθουν τούς σιτοπώλας, δπως μή άγο- 
ράζουν άπδ συμφώνου δλον τδν σίτον τής αγοράς, ώστε 
νά υψώσουν έν συνεχείφ τάς τιμάς. (συνωνείσθαι τδν 
σίτον, ή συνιστάναι τάς τιμάς). Καί διά τούς παραβάτας 
τής διατάξεως ταύτης, ή ποινή ήτο δ θάνατος.

3. "Έλεγχον τούς σιτοπώλας νά μή κερδίζουν πε
ρισσότερον τού ένδς οβολού κατά μέδιμνον καί νά μή ά- 
γοράζουν έκ τών χονδρεμπόρων σίτον είς ποσότητα με- 
γαλυτέραν τών πεντήκοντα φορμών.20 Φορμός ήτο μέ- 
τρον σιτηρών, ίσον περίπου πρός τδν μέδιμνον. Καί οί 
έν προκειμένη κερδοσκοποΰντες έτιμωροϋντο μέ θάνα- 
τον.

4. Έπέβλεπον δπως οί άρτοπώλαι καί οί μυλωθροί 
πωλοΰν είς τήν καθωρισμένην τιμήν καί ζυγίζουν έπα- 
κριβώς τδν άρτον καί τά άλευρα. Έ ν παρόδιρ πρέπει 
νά άναφερθή, δτι τά άλευρα διεκρίνοντο είς διάφορα 
είδη άναλόγως τού άλεθομένου γεννήματος. Τά άλευρα 
τής κριθής έκαλοΰντο, κατ’ άντιδιαστολήν πρδς έκεϊνα 
τού σίτου, άλφιτα. Ή  διαφορά άνεφέρετο βεβαίως είς 
τήν ποιότητα τού παραγομένου άρτου. Άναφερόμενος 
γενικώς είς τάς άρμοδιότητας τών σιτοφυλάκων δ ’Αρι
στοτέλης γράφει: « . . .  ούτοι (οί σιτοφύλακες) έπιμε- 
λούνται πρώτον ,μέν δπως δ έν άγορά σίτος ώνιος έσται 
δικαίως, Ιπειθ’ δπως οί τε μυλωθροί πρδς τάς τιμάς τών 
κριθών τά άλφιτα πωλήσωσι καί οί άρτοπώλαι πρδς τάς 
τιμάς τών πυρών τούς άρτους καί τδν σταθμόν άγοντας 
δσον άν ούτοι τάξωσιν' δ γάρ νόμος τούτους κελεύει τάτ- 
τειν».21

5. Ευρισκόμενοι οί σιτοφύλακες είς τά σημεία εισα
γωγής τού σίτου άπέγραφον τδν είσαγάμενον σίτον, ώστε 
νά δύνανται εύχερέστερον νά έλέγχουν τούς έμπόρους.22

Οί παραμελσΰντες τδ καθήκον των σιτοφύλακες 
έτιμωρούντο διά βαρυτάτων ποινών, έξικνουμένων μέχρι 
τής ποινής τού θανάτου είς πολλάς περιπτώσεις. Ή  
δίκη είσήγετο δι’ εισαγγελίας ένώπιον τής βουλής.23

Είναι άλλωστε γνωστόν, δτι οί ’Αθηναίοι έμποροι 
δέν διεκρίνοντο διά τήν έντιμότητά των. «"Ολοι παραπο- 
νσύνται, γράφει δ Wile Durant, δτι οί λιανοπώλαι νο
θεύουν τά έμπορεύματά των, κλέπτουν είς τδ ζύγισμα 
καί είς τά ρέστα καί παρά τήν ϋπαρξιν κυβερνητικών 
έποπτών μετακινούν τδ ύπομόχλιον τής ζυγαριάς πρδς 
τήν πλευράν τών σταθμών καί ψεύδονται είς κάθε εύ- 
καιρίαν. Καταγγέλεται π .χ . δτι τά άλλαντικά είναι 
άπδ κρέας σκύλων. "Ενας κωμωδιογράφος άποκαλεϊ τούς 
ψαράδες «δολοφόνους». "Ενας ήπιώτερος ποιητής τούς 
ονομάζει «διαρρήκτας».

ε)

Είς περιπτώσεις σιτοδείας ή ’Αθηναϊκή Πολιτεία 
έλάμβανεν δλως έξαιρετικά μέτρα. Μεταξύ τούτων ήτο 
καί ή συγκέντρωσις είς τάς κρατικάς άποθήκας μεγά
λων ποσοτήτων σίτου, προερχομένου έξ άγοράς, ή έξ 
επιδόσεων, δ όποιος έν συνεχείφ έπωλείτο είς τδν λαόν 
είς τήν συνήθη ή καί μικροτέραν τιμήν. Τήν επιμέλειαν 
τής συγκεντρώσεως, φυλάξεως καί κατανομής τών σιτη
ρών είχον οι λεγόμενοι σιτώναι, οί όποιοι έκαλοΰντο 
είς τήν σπουδαιοτάτην αυτήν υπηρεσίαν είς έξαιρετι- 
κάς περιπτώσεις. "Αλλοτε διωρίζετο είς σιτώνης καί 
άλλοτε περισσότεροι.24 Οί σιτώναι ήσαν άρχοντες αι
ρετοί,25 τδ δέ άξίωμά των έθεωρείτο λίαν τιμητικόν, 
οί δέ έκλεγάμενοι έπρεπε νά άπολαμβάνουν τής έκτι- 
μήσεως τών συμπολιτών των. Σιτώνης έχρημάτισε καί 
ό μέγας ρήτωρ τής άρχαιότητος, δ Δημοσθένης, δ δποΐος 
πιθανώτατα δέν είχε άλλον συνάρχοντα. «Έπειθ’ αίρού- 
μενος σιτώνης έκ πάντων έμ’ έχειροκρότησεν δ δήμος»26 
Είς τούς άσχο λ θυμένους μέ τδν σίτον άστυνομικούς άρ
χοντας πρέπει νά πραστεθή καί δ σιτομέτρης, τού δποίου 
άποκλειστική άρμοδιότης ήτο ή έπιτήρησις τής ακρίβειας 
τών ύπδ τών έμπόρων χρησιμοποιουμένων μέτρων τών 
σιτηρών.27
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Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙ Σ  
Τ Ο Υ

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 1096)

έ ν  τ φ σ τ ό μ α τ ι  α υ τ ο ύ  
(Α ' Πέτρου β' 22).

Εκείνος τού όποιου έργα των χειρών 
είναι οί ουρανοί δήλωσε χάριν ημών τά 
χέρια έπί τοϋ σταυροϋ διά νά μάς λύ
τρωση.

'Εκείνος δΓ οΰ τά πάντα έγιναν καί 
χωρίς τοϋ όποιου δέν έγινεν ουδέ έν 
τό όποιον έγινε, έγένετο κατόρα έπί 
τοϋ σταυρού διά νά εύλογηθώμεν ημείς 
δι' Αύτοϋ.

'Εκείνος τοϋ όποιου είναι τά πάντα, 
έπτώχευσε διά νά πλουτίσωμεν ημείς καί 
νά άπολαύσωμεν ευλογίας θείας.

' Ε κ ε ί ν ο ς  ε ι ς  τ ό ν  ό π ο ι 
ο ν  έ δ ό θ η  π ά σ α  έ Ε ο υ σ ί α  
έ ν  ο ύ ρ α ν φ κ α ί  έ π ί  γ η ς  
ά π έ θ α ν ε  έ κ ο υ σ ί ω ς  μ έ 
φ ρ ι κ τ ό ν  θ ά ν α τ ο ν  χ ά ρ ι ν  
τ ω ν  ά μ α ρ τ ω λ ώ ν .  (Ματθ. κη' 
18).

Εκείνος ό όποιος βαστάζει τά πάντα 
μέ τόν Λόγον τής δυνάμεως Αύτοϋ, χύ
νει στάλα - στάλα τό Αίμα του γιά μάς. 
Δεξου λοιπόν τόν Χριστόν ώς σωτήρα 
σου καί λυτρωτήν σου.

"Αν γίνη ούτό θά γίνης τέκνον Θεού 
καθώς είναι γεγρομμένον:

" Ο σ ο ι  έ δ έ χ θ η α α ν  Α ύ- 
τ ό ν  ε ι ς  α ύ τ ο ύ ς  έ δ ω κ ε ν  
ε ξ ο υ σ ί α  ν ά  γ ί ν ω σ ι  τ έ 
κ ν ο  Θ ε ο ύ ,  ε ι ς  τ ο ύ ς  π ι 
σ τ ε ύ ο ν τ α ς  ε ι ς  τ ό  ό ν ο μ α  
Α ύ τ ο ύ. (Ίωάννου α' 12).

Δ ι ά  τ ο ύ  Ι η σ ο ύ  Χ ρ ι 
σ τ ο ύ  έ χ ο μ ε ν  τ ή ν  ά π ο -  
λ ύ τ ρ ω σ ι ν ,  δ ι ά  τ ο ύ  Α ί 
μ α τ ο ς  Α ύ τ ο ϋ  τ ή ν  ό φ ε- 
σ ι ν  τ ώ ν  ά μ α ρ τ η μ ά τ ω ν  
(Έφεο. 1, 7).

Αγάπησε τόν Χριστόν έξ όλης ψυ
χής καί καρδίας, καί άπό εύγνωμοσύ- 
νην πρός Αστόν, εύχαρίστησέ Τον, στη
ρίξου σ' Αύτόν αιωνίως.

Πιστεύων σ' Αύτόν λαμβάνεις ζωήν 
αιώνιον καθώς είναι γεγραμμένον « Ό- 
σ τ ι ς  π ι σ τ ε ύ ε ι  ε ι ς  τ ό ν  
Υ ι ό ν  έ χ ε ι  ζ ω ή ν  α ι ώ ν ι ο ν » .  
( Ιωάν. 3, 36).

Ό  σεσωσμένος πλέον δέν πρέπει νά 
καυχάται εις οόδέν άλλο παρά μόνον 
εις τόν σωτήρα κοί Θεόν Του. Ή σωτη
ρία αύτού δέν έξαρτάτσι άπό έργο ίδικά 
του, άλλά άπό τήν χάριν καί τό έλεος 
τού Θεού έν Χριστώ.

Είναι δώρον Θεού ή σωτηρία ήτις δέν 
άποκτάται έξ έργων δικαιοσύνης άΧλά 
χαρίζεται ώς είναι γεγρομμένον!

Κ α τ ά  χ ά ρ ι ν  ε ί σ θ ε  ο ε- 
σ ω σ μ έ ν ο ι δ ι ά  τ ή ς  π ί σ τ  έ
ως '  κ α ί  τ ο ύ τ ο  δ έ ν  ε ί ν α ι  
ά π ό  σ ά ς '  Θ ε ο ύ  τ ό  δ ώ 
ρ ο ν '  ο ύ χ ί  έ ξ  έ ρ γ ω ν ,  δ ι ά  
ν ά  μ ή  κ α υ χ η θ ή  τ ι ς .  ( Έ
φεο. 2, 8 —  9).

Δέξου τόν Χριστόν εις τήν καρδίαν

σου διά νά λόβης ζωήν καθώς είναι γε- 
γραμμένον:

Ό  έ χ ω ν  τ ό ν  Υ ι ό ν  τ ο ύ  
Θ ε ο ύ  έ χ ε ι  τ ή ν  ζ ω ή ν .

Ό  μ ή  έ χ ω ν  τ ό ν  Υ ι ό ν  
τ ο ύ  Θ ε ο ύ ,  τ ή ν  ζ ω ή ν  δ έ ν  
έ χ ε ι .  (Α ' Ιωάν, ε' 12).

Έλθέ εις τόν Ίησούν Χριστόν διά νά 
σέ έλευθερώση άπό τά δεσμά τής άμαρ- 
τίας καθώς είναι γεγρομμένον:

Ε ά ν  ό Υ ι ό ς  σ ά ς  έ λ ε υ 
θ ε ρ ώ σ η ,  ό ν τ ω ς  έ λ ε ύ θ ε -  
ρ ο ι  θ έ λ ε τ ε  ε ί σ θ ε .  (Ιω άν, 
η' 36).

Έλθέ εις τόν Χριστόν διότι Αύτός εί
ναι ή μόνη όδός ή όποια οδηγεί εις τόν 
Θεόν καθώς ό ίδιος λέγει:

Ε γ ώ  ε ί μ α ι  ή ό δ ό ς ,  κ α ί  
ή α λ ή θ ε ι α ,  κ α ί  ή ζ ω ή .  
Ο ύ δ ε ' ι ς  έ ρ χ ε τ α ι  π ρ ό ς  
τ ό ν  Π α τ έ ρ α  ε ί μ ή  δ ι '  έ- 
μ ο ύ ( Ίωάννου ιδ ' 6).

Ό  ίδιος ό Ιησούς Χριστός διαβεβαιώ- 
νει, ώς άνωτέρω, ότι μόνον δι' Αύτού 
δυνάμεθα νά έπικοινωνήσωμεν μέ τόν 
Θεόν.

Έλθέ εις τόν Χριστόν διότι δέν ύπάρ- 
χει άλλος έκτος Αύτού σωτήρ καθώς 
είναι γεγραμμένον:

Δ έ ν  υ π ά ρ χ ε ι  δ Γ  ο ύ- 
δ ε ν ό ς  ά λ λ ο υ  ή σ ω τ η ρ ί α  
(Πράξεις ίδ. 12).

Άφοσιώσου εις τόν Κύριον άπό εύ- 
γνωμοσύνην πρός Αύτόν διά τό έξιλα- 
στήριον Αίμα Αύτού καί διά τό έργον 
τής σωτηρίας τό όποιον έπετέλεοε, έπί 
τού σταυρού δΓ ημάς.

Ζήτησε άπό τόν Κύριον νά οέ άνα- 
γεννήση διά Πνεύματος Αγίου διότι δια
φορετικά δέν θά ίδής τήν βασιλείαν τού 
Θεού, καθώς είναι γεγρσμμμένον:

Ε ά ν  τ ι ς  δ έ ν  γ ε ν ν η θ ή  
ά ν ω θ ε ν ,  δ έ ν  δ ύ ν α τ α ι  ν ά  
ϊ δ η τ ή ν  Β α σ ι λ ε ί α ν  τ ο ύ  
Θ ε ο ύ  ( Ιωάν, γ' 3).

Τώρα πλέον έάν άναγεννηθής δΓ Α
γίου Πεύματος καί μένης έν Χριστώ εί
σαι νέον κτϊσμα καθώς είναι γεγραμ- 
μένον:

Ε ά ν  τ ι ς  ε ί ν α ι  έ ν  Χ ρ ι -  
σ τ φ  ε ί ν α ι  ν έ ο ν  κ τ ί ο μ α '  
τ ά  α ρ χ α ί α  π α ρ ή λ θ ο ν ,  ι
δ ο ύ  τ ά  π ά ν τ α  ν έ α ν  έ γ ι 
ν α ν  (Β ' Κορινθ. ε' 17).

Η ζωή τοιούτου πιστού είναι πλέον 
θεάρεστος. Τά καλά αύτού έργα χάρι- 
τι Θεού είναι δεκτά εις τόν Κύριον.

Ένφ πρότερον ήγάπα τήν άμαρτίαν 
τώρα τήν μισεί. Ένφ πρότερον ήτο τέ
κνον οργής καί άπειθείας, τώρα είναι 
τέκνον Θεού, καθορισμένον διά τού τί
μιου Αίματος τού Χριστού καί στολισμέ- 
νον δΓ Αγίου Πνεύματος.

Είναι ναός Θεού ζώντος χάριν εις 
τόν Χριστόν.

Είθε ό Ιησούς Χριστός νά γίνη ό 
προσωπικός σωτήρ παντός άναγνώστου 
πρός δόξον Θεού.

ΓΛΕΖΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
Διοικητικός

’Α ν έ κ δ ο τ α
"Οτον κάποτε ό Λεωσθένης, ένας 

νέος καί φιλόδοξος ρήτωρ, παρώτρυνε 
στήν Εκκλησία τού Δήμου τούς 'Αθη
ναίους νά πολεμήσουν έναντίον τών 
Βοιωτών, ό σώφρων καί φιλόπατρις 
στρατηγός τών Αθηναίων Φωκίων τούς 
αυμβούλευσε άκριβώς τό όντίθετο. 'Ε
πειδή ό Λεωσθένης έπέμενε καί προσ
παθούσε μέ διάφορα έπιχειρήματα νά 
κερδίση τούς συμπατριώτες του, ό Φω
κίων τού είπε: -Μικρέ μου, τά λόγια 
σου μοιάζουν μέ τά κυπαρίσσια, γιατί 
κι' αύτά, ένφ είναι μεγάλα καί ψηλά, 
δέν κάνουν καρπούς».

*«*

Οταν άνήγγειλαν στόν Διογένη, τόν 
κυνικό φιλόσοφο, ότι οί συμπολίτες του 
Σινωπεϊς τόν καταδίκασαν νά φύγη διά 
παντός άπό τήν πατρίδα του ,τήν Σινώ
πη, έκείνος είπε: -Κ ' έγώ τούς κατε- 
δίκα νά μένουν διά παντός έκεϊ».

Γ ν ω μ ι κ ά
Τό ψέμα ποτέ δέν ζή γιά νά γεράση.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ

"Ενας φίλος πού απέκτησε δύναμι είναι 
ένας φίλος χαμένος.

ΑΝΤΑΜΣ

ΙΙολλοΙ φιλούν τά χέρια ποό θά ήθελαν 
νά τά ίδούν κομμένα. "

ΓΛΑΛΣΤΩΝ

Ή  ιστορία τής άνθρωπότητος στήν οΰ- 
αία της δέν είναι τίποτε άλλο άπό τήν 
ιστορία τών ιδεών.

ΟΓΕΛΣ

Π α ρ ο ι μ ί ε ς
Ό  καλός κολυμβητής στό ϊβγαλμα 

φαίνεται κι δχι στό ϊμπασμα.
<2αφής)

ΙΙώς πάν κόρακα τά παιδιά σου, δσο 
πάνε καί μαυρίζουν.
(Λέγεται γιά  δσους πηγαίνουν πρός τό 

χειρότερο).

Ό  λόγος πρώτα στό ρινί κ’ έπειτα στό 
στόμα.
(Χρησιμοποιείται γιά  δσους μιλούν άπε- 

ρίσκεπτα).

Καρτερώντας τό χυλό, άπεχύλωσα κ’ έ
γώ.
(Λέγεται γιά  δσους περιμένουν μάταια 

κ ά τ ι) .
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Επάνω: ’Αρμένιοι άναζητοϋν οδόν σωτηρίας πρός τήν Ρωσίαν κατά τού; πρώτους μήνες τού Α' ΙΙαγκοσμίου Ιίολέμου. ’Απέ
ναντι: Μουσταφά Κεμάλ καί Τχλαάτ Μπέης «Οπέρμαχοι» τής έξοντώσεως των ’Αρμενίων. Εις τήν άλλην φωτογραφίαν, 8,τι 

άπέμεινε άπό μιά φάλαγγα ’Αρμενίων, πού προσπάθησαν μάταια νά άποφύγουν τή δολοφονική έπιδρομή.

Μ  ΥΧΤΑ τής 24ης Απριλίου τού 
1915: Τούρκοι χωροφύλακες κτύ- 

πησαν τήν πόρτα 225 Αρμενίων προ
κρίτων στήν Κωνστοντινούπολι. Ήοαν 
επιστήμονες, συγγραφείς, δημοσιογρά
φοι, ποιηταί, εμπορευόμενοι. Ή έπίσκε- 
ψις άνεμένετο. Τό φυλετικό μίσος είχε 
ανάψει άπό καιρό σέ όλες τις γωνιές 
τής χώρας. Ή εκστρατεία πού τό κινού- 
οε ήταν καλά οργανωμένη καί ή ανησυ
χία βσσάνιΖε τήν μειονότητα τών Αρμε
νίων, πού ήσαν Χριστιανοί. Ή  σιδερένια 
πυγμή τών «Νεοτούρκων», πού η προο
δευτική πτέρυΕ τους έμπνεόταν άπό τόν 
έΕαλλο γερμανικό έθνικιαμό, είχε ανάγ
κη άπό χρυσάφι. Τό κρυμμένα πλούτη 
τών έμπόρων ήοαν στήν διάθεσί τους. 
Δέν είχαν παρά νά τό πάρουν.

Η εύκαιρία προσέφερε τήν δικαιολο
γία γιά νά εκδηλωθούν οί μνηοικακίες 
πού κυοφορούντο άπό καιρό. Τό πο
λιτικό πρόγραμμα βρήκε ένα σύνθημα: 
Έπρόκειτο γιά τήν άπάντησι τού Έμβέρ 
ποσό (Τούρκου ύπουργού τού Πολέμου) 
στόν Ταλαάτ μπέη (ύπουργό Εσωτερι
κών) :

—  Δέν πρέπει νά μάς άπασχολή τί θά 
προκύψη μετά άπό τρία ή τέσσερα χρό
νια. "Αν ένεργήσωμε μέ λογική καί άπο- 
φοσιστικότητα, μετά άπό τρία ή τέσσερα 
χρόνια δέν θά ύφίσταται πρόβλημα Αρ
μενίων. Δέ θά ύπάρχουν πιά Αρμένιοι.

Οί πρόκριτοι λιθοβολήθηκαν, δολοφο
νήθηκαν, άποκεφαλίσθηκαν, κυριολεκτι
κό τεμαχίστηκαν. Είχε άνοίΕει ό δρόμος 
τής γενοκτονίας. Ήταν μιά γενοκτονία

προγραμματισμένη καί ψυχρή, ένας πρό
δρομος τής φρίκης τών χιτλερικών 
στρατοπέδων συγκεντρώσεως.

Οί Αρμένιοι αποτελούσαν μιά έθνική 
μειονότητα μέσα στήν μεγάλη οθωμανι
κή αύτοκροτορία. "Ηοαν συγκεντρωμέ
νοι ατό λίκνο τού πολιτισμού τους, τήν 
Αρμενία, άλλά έπίσης διεσπαρμένοι στις 

πόλεις τής Τουρκίας, στήν Σμύρνη, 
στήν Κωνστοντινούπολι. Πίσω άπό τόν 
«ιερό πόλεμο» τών Μουσουλμάνων δέν 
κρυβόταν μόνο ή δίψα τού χρυσού. Υ 
πήρχαν καί φυλετικές διαφορές. Είναι 
γνωστό σήμερα, ότι ή διπλωματία τού 
ΚάιΖερ είχε έντεχνα προετοιμάσει τό 
σχέδιο τής ύποδουλίσεως τού θρησκευτι
κού αισθήματος 300 έκατομμυρίων Μου
σουλμάνων γιά νά τούς στρέψη έναντίον 
τής Αγγλίας, τής Γαλλίας καί τής Ρω
σίας. Τό σχέδιο άπέτυχε έπειδή οί "Α
ραβες καί οί ύπόλοιπσι ασιατικοί λαοί 
δέν συμφώνησαν μέ τόν Τούρκο καλί- 
φη. Καί ή φλόγα τής όργής τους τύ- 
λιΕε μόνο τούς Αρμενίους.

ΔιαβάΖοντας κανείς τά έγγραφα έκεί- 
νης τής έποχής άνατριχιάΖει άπό φρίκη. 
«Κάθε Μουσουλμάνος», παρακινούσε ό 
σουλτάνος Ρεσάντ, «πρέπει νά δίνη έ- 
πίσημο όρκο ότι άνολαμβάνει νά σκοτώ- 
ση τουλάχιστον τρεις ή τέσσερες Χρι
στιανούς τής έπαρχίας του. Όποιος ύ- 
πακούση στόν θείο αυτό νόμο, θα άπαλ- 
λαγή άπό τήν Τελική Κρίσι καί θά άν- 
τομειφθή μέ αιώνια Ζωή».

Στήν Εύρώπη ό πόλεμος έχει καθη
λώσει τούς στρατούς μέσα στά χαρα

κώματα. Ό  κόσμος πορακολουθεϊ μέ ά- 
γωνία τά πολεμικά μέτωπα. Δέν έχει 
καιρό νά άσχοληθή μέ τις σπάνιες διπλω
ματικές έκθέοεις πού διαρρέουν άπό 
τήν Κωνστοντινούπολι. Μόνο πρός τό 
καλοκαίρι, άρχισαν νά κυκλοφορούν οί 
πρώτες φήμες. Ή άρμενική έφημερίδα 
τής Νέας Ύόρκης «Γκότκναγ», ή ήμερή- 
σια «Άρέβ» τού Βακού, «Μπαλκάνιαν 
Μόμουλ» τού Ροστόβ, καί «ΌρίΖων» 
τής Τιφλίδος, περιγράφουν μέ δραματι
κούς τόνους τις διώΕεις. Είναι χρονικά 
πού διατηρούν τό ύφος τού περασμένου 
αίώνος: «ΤοΕιδιώτες πού έφθαααν άπό 
τήν Βουλγαρία μάς βεβαιώνουν ότι ένας 
αιματηρός διωγμός πραγματοποιείται 
στήν Τουρκία έναντίον τής άρμενικής 
μειονότητος. . . ».

Είναι όμως μεμονωμένα συνθήματα 
συνογερμοΰ. Ή Αμερική έχει συγκεν
τρωμένη τήν προσοχή της στό Παρίσι 
πού άπειλείται άπό τούς Γερμανούς, ή 
Ρωσία ανησυχεί γιά τούς στρατιώτες 
της πού προχωρούν μέ πολύ άργό ρυ
θμό.

"Ενα γεγονός προκαλεί κάποια συγκί- 
νησι στήν κοινή γνώμη: Λίγες γραμμές 
σέ μιά στήλη τού περιοδικού « Αραράτ», 
πού έκδίδεται στό Λονδίνο σέ άρμενική 
γλώσσα, άνοφέρουν (Νοέμβριος τού 
1915 (ένα άνσκοινωθέν τού γαλλικού 
πολεμικού ναυτικού. Ή έπιχείρησις χρο
νολογείται άπό 22 Σεπτεμβρίου.

«Κυνηγημένοι άπό τούς Τούρκους, 
πέντε χιλιάδες Αρμένιοι, έκ τών όποι
ων τρεις χιλιάδες γυναίκες, γέροντες
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ΤΑΛΑΑΤ ΜΠΕΗΣ

ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ 
ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

’Από τά φρικιαστικώτερα εγκλήματα γενοκτονίας τά όποια μόνο 
οί Τούρκοι ήσαν άξιοι νά διαπράξοον. Μιά ολόκληρη μειονότητα, 
ή ’Αρμενική, πού αιώνες ζοϋσε ατά εδάφη τής Οθωμανικής Αύ- 
τοκρατορίας, εξοντώθηκε κατά τόν πιό απάνθρωπο τρόπο. Στό άρ
θρο πού άκολουθεϊ δίδονται μέ λεπτομέρειες μερικά από τά άγνω

στα περιστατικά τής μεγάλης σφαγής.

καί παιδιά, είχαν καταφύγει ατά τέλη 
Ιουλίου οτά όρη Μούσσα Ντ6γ, βορεί- 

ως τού κόλπου τής Αντιόχειας, όπου 
κατόρθωσαν νό άντισταθοΰν ατούς διώ
κτες τους ώς τις πρώτες ημέρες τού 
Σεπτεμβρίου. Έκτοτε άρχισαν νά λιγο
στεύουν οί προμήθειες καί τά πυρομα- 
χικά τους καί έφθασαν στό σημείο νά 
ύποκύψουν. Κατόρθωσαν όμως νά δια
βιβάσουν αέ ένα γαλλικό καταδρομικό 
τήν σοβαρότητα τής καταοτάσεώς τους. 
Τό καταδρομικά τής γαλλικής μοίρας 
πού έκτελοϋσαν αποκλεισμό οτίς άκτές 
τής Συρίας έοπευσαν νά προσφέρουν 
βοήθεια καί νό έΕασφαλίσουν τήν μετα
φορά τών ύπολειμμστων τών άρχικών 
πέντε χιλιάδων Αρμενίων. Οί διασωθέν- 
τες Αρμένιοι μεταφέρθηκαν οτά Πόρτ 
Σάιντ, όπου τούς έγινε ή καλύτερη δυ
νατή ύποδοχή, καί έγκαταστάθηκαν σέ 
ένα προσωρινό καταυλιομό. Πρόκειται 
γιά τούς κατοίκους έπτά χωριών τής με- 
σογειοκής άκτής τής ΆλεΕανδρέττας. 
Τό βουνό πού τούς χρησίμευε γιά χα
ράκωμα είναι, είπαμε, τό Μούσσα Ντόγ, 
δηλαδή τό Όρος του Μωϋοέως».

«Αύτό είναι τό μονοδικό ευχάριστο 
γεγονός στην έθνική τραγωδία τών Αρ
μενίων», έγρσψε ό Αγγλος ιστορικός 

Αρνολντ Τόυνμπη στην έντυπωοιακή 
«ΓαλάΖια βίβλο» πού ουνέταΕε γιά τήν 
βρεττανική κυβέρνησι καί χάρις στήν ό
ποια ή προσοχή τών άνθρώπων άρχισε 
νά στρέφεται πρός τήν τρομερή σφαγή.

Τό ίδιο περιστοτικό ένέπνευσε τόν 
γεννημένο στήν Πράγα, Αύστριακό

συγγραφέα Φράντς Βέρφελ. Τό μυ
θιστόρημά του, «Οί σαράντα ήμέ- 
ρες τού Μούσσα Ντόγ», είχε τερά
στια επιτυχία στήν Εύρώπη καί θεω
ρείται προάγγελος τής άγωνίας τών διω
γμών τών Εβραίων. Ή ύπόθεσις τού 
έργου έκτυλίσαεται τό 1929 οτήν Δα
μασκό. Τά μικρά Αρμενόπουλα, πού έρ- 
γάΖονται ατά έργοστόσια γιά νά κερδί
σουν λίγα χρήματα, συγκινοΰν τόν Βέρ
φελ. Τό 1933 τό μυθιστόρημα ήταν έ
τοιμο. Ο- συγγροφεύς είχε ήδη διαβά
σει αποσπάσματα σέ διάφορες συγκεν
τρώσεις. Στήν Λειψία, τό 1932, διάλε- 
Εε ένα κεφάλαιο ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικό. Διάβασε δημοσία τήν συΖήτησι ά- 
νάμεσα σέ ένα Γερμανό ιερέα καί τόν 
Εμβέρ ποσά. Ό  πάστωρ Ζήτησε νά τε- 

θή τέρμα στις σφαγές. Καί ό Τούρκος 
ύπουργός τού απάντησε:

—  Ή Γερμανία έχει λίγους έχθρούς. 
Σέ περίπτωοι όμως πού ύπό άλλες συν
θήκες θά είχε τέτοιους έχθρούς, άς ύ- 
ποθέσωμε Γάλλο - Αλσατούς ή Εβραί
ους, δέν θά δοκίμαΖε όποιοδήποτε τρό
πο γιά νά έλευθερωθή από τόν έσωτε- 
ρικό εχθρό, όταν ήδη θά έπολιορκεϊτο 
από έΕωτερικούς έχθρούς; Θά κρίνατε 
σκληρούς τούς διωγμούς, ή τήν άπομό- 
νωσι έχθρικών πληθυσμών σέ έρημες ή 
ισχυρά φρουρούμενες περιοχές;».

—  Αν ή κυβέρνησις τής χώρας μου, 
όπάντηοε ό κληρικός, συμπεριφερόταν 
άπένοντι ατούς συμπολίτες μου άλλης 
φυλής ή άλλης δοΕασίας μέ τρόπο άδι
κο καί παράνομο, έγώ θά άποχωρούοα

αμέσως άπό τήν Γερμανία καί θά πή
γαινα στήν Αμερική.

Μέ τά λόγια αύτά ό Βέρφελ προφή- 
τευσε τήν ίδια του τήν τύχη. Οταν οί 
ναΖί τόν έκλεισαν οέ ένα στρατόπεδο 
συγκεντρώσεωα (έΕ αιτίας τής έβραϊ- 
κής του καταγωγής καί τής δημοσίας 
όντιθέσεώς του μέ τό καθεστώς), ό 
Βέρφελ κατόρθωσε νό δραπετεύση μα- 
Ζί μέ μιά ομάδα συγκρατουμένων του. 
Πέρασε στήν 'Ελβετία, καί άπό έκεί 
στήν Γαλλία καί τελικά στήν Αμερική, 
τήν χώρα τών ονείρων, πού ένας άλλος 
πρόσφυγας, ό διάσημος Αρμένιος σκη
νοθέτης Έλία ΚαΖάν, άνοπολεϊ σέ ένα 
μυριστόρημα μέ μορφή ημερολογίου. 
Τήν φορά αύτή, τήν τραγωδία τών πτω
χών προσφύγων, τήν σκληρή έργασία 
τών μικρών παιδιών άφηγεϊται ένας πρω
ταγωνιστής. «Γράφω μέ χέρια γεμάτα 
άπό ρόΖους», έΕηγεϊ ό ΚαΖάν προβάλ
λοντας τό όρσμα τής πολυπόθητης έ- 
λευθερίας πού έλπίΖε ότι θά βρή πέρα 
άπό τόν ωκεανό.

Τό άρμενικό πρόβλημα μέσα στούο 
κόλπους τής οθωμανικής αύτοκρατορίας, 
πού τόσο βίαια έκδηλώθηκε τόν Απρί
λιο τού 1915, είχε άρχίσει νά κμοφο- 
ρήται άπό πολύ παλαιά. Ανάγεται ατά 
χρόνια τού Άμπντούλ Χαμίτ Β . Ο μο
νάρχης αύτός είχε γεννηθή τό 1842 
άπό μιά Κιρκασία σκλάβα. Ό  πατέρας 
του, Αμπτούλ ΜετΖίτ, άντιπροσώπευε 
στήν πολιτική σκηνή τής Μεσογείου τήν 
μεγάλη οθωμανική δύνομι. Ταυτόχρονα 
όμως έδειχνε κι ένα παράδειγμα θλίβε-
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01 ΣΦΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
ρής όπιοθοδρομικότητος. Περνούσε τις 
περισσότερες ώρες του μέοα στό χαρέ
μι του. Μιά άπό τις άγοπημένες του δια
σκεδάσεις ήταν νά τρομοκράτη τις πολ- 
λακίδες του έΕαπολύοντας έναντίον τους 
ένα κοπάδι άπό πεινασμένους ποντικούς.

Ο Χομίτ ήταν πιό πονηρός, πιό δύσ
πιστος, πιό στοχαστικός άπό τόν πατέρα 
του. Ασκούσε μεγάλη γοητεία ατούς 
Εένους διπλωμάτες, άκόμη καί οτόν ί
διο τόν ΚάιΖερ. Η πανουργία του πα
ραπλανούσε άκόμη καί τούς πιό όδυδερ- 
κεϊς εκπροσώπους τής Εύρώπης. Έπρό- 
βολλε πάντοτε σ' αύτούς τόν κίν
δυνον των φορτικών τσαρικών διεκ
δικήσεων στήν Μεσόγειον καί ύπέ- 
βαλλε τήν ιδέα τού «ιερού πολέμου».

Ηταν μιά ιδέα πού προσείλκυε τις ά- 
ποικιακές φιλοδοΕίες τής Εύρώπης. Στό 
Λονδίνο, τό 1878, κυκλοφορούσε ένα 
τραγούδι μέ τά λόγια: «Οί Ρώσοι δέν 
θά πάρουν τήν Κωνσταντινούπολι».

Στό μετοδύ ό Χομίτ είχε κουρασθή 
οπό τήν κωμωδία τής δημοκρατίας. Μό
λις τερματίσθηκε ό πόλεμος μέ τήν Ρω
σία, καί ένώ ή Εύρώπη έδακολουθούσε 
νά άπασχαλήται μέ τήν πολιτική κρίσι 
πού δημιούργησε αύτή ή σύρραδις, ό 
σουλτάνος έγκαθίδρυσε πάλι τόν οθω
μανικό άπολυταρχισμό. «Διέπραδα ένα 
σοβαρό σφάλμα», δήλωσε κατά τήν διά- 
λυοι τού σκιώδους κοινοβουλίου. «Στό 
έδής θά άκολουθήοω τά ίχνη τού πάπ- 
που μου, τού σουλτάνου Μαχμούτ, ό ό
ποιος είχε σωστά άντιληφθή ότι τόν 
λαό μόνο μέ τήν βία μπορεί κανείς νά 
τόν κινήση».

Οχι μόνο μέ τήν βία θά μπορούσε νά 
συμπληρώσει κανείς, άλλά καί μέ τούς 
κατασκόπους Σέ ολόκληρη τήν αύτο- 
κρατορία κυκλοφορούσαν περισσότεροι 
άπό 20.000 κατάσκοποι, δηλαδή μυστι
κοί πράκτορες τού καθεστώτος. Ο Χα- 
μίτ δέν εμπιστευόταν κανένα. ΔιόβοΖε 
ό ίδιος τις έκθέοεις τους, πού ουχνά 
είχαν ώς κίνητρο τήν κακοήθεια ή τις 
προσωπικές αντεκδικήσεις. Ζοΰσε χω
μένος μέοα σέ έναν τεράστιο όγκο έγ
γραφων' 'Απέφευγε τις συζητήσεις άκό
μη καί μέ τούς ύπουργούς του. Καί έ
παιρνε αποφάσεις έκπληκτικές γιά τόν 
παραλσγισμό καί τήν σκληρότητά τους.

Μέσα σ' αύτό τό κλίμα τού τρόμου 
καί τής άβεβαιότητος άρχισαν οί πρώτοι 
διωγμοί έναντίον τών Αρμενίων. Στη
ρίζοντας τήν έδουαία του στήν συνεργα
σία τού έδαιρετικά άπισθοδρομικού μου
σουλμανικού κλήρου, ό Χαμίτ μετέτρεψε 
τήν θρησκεία σέ όργανο δεσποτιομού. 
Οί Αρμένιοι προσπάθησαν νά αμυνθούν 
όχυρούμενοι πίσω άπό τις παραδόσεις 
τους, κλεισμένοι μέσα στις κόστες. Με- 
ταδύ τών έτών 1887 καί 1890 άρχισαν 
νά σχηματίζουν έπαναοτατικές έπιτρο- 
πές. Ο Χαμίτ όμως έθεώρησε περιττό 
νά στείλη στρατό σ' έκεϊνες τις άδιά- 
βατες άκριτικές περιοχές καί προτίμη
σε νά έκμεταλλευθή τόν πατροπαρόδο- 
το άντογωνισμό μεταδύ Αρμενίων καί 
Κούρδων. Οί Κούρδοι άνήκουν στήν ά
ρια φυλή, άλλά δέν άκολουθούν τούς 
Αρμενίους στις συνήθειες. Ζούν άπό 

ληστείες, είναι νομάδες καί άρπαγες καί 
άκολουθούν (πράγμα πού εύχαριστοΰσε

τόν Χομίτ) τό μουσουλμανικό θρήσκευ
μα.

Στους Κούρδους στάλθηκαν άφθονα 
όπλα καί τούς έγινε γνωστό ότι οί συμ
μορίες τους θεωρούνται «έπίσημος στρα
τός» στήν εκστρατεία άντιποίνων έναν
τίον τής άρμενικής μειονότητος.

Αύτά συνέβαιναν τό 1891. Ή άπο- 
οτολή τών Κούρδων έναντίον τών Αρ
μενίων σήμαινε τήν έδαπόλυσι ένός θρη
σκευτικού καί φυλετικού πολέμου. Καί 
έτσι πραγματικά συνέβη. Επί τρία χρό
νια ώρίμαΖαν οί μνησικακίες καί τό 
1894, τις μεμονωμένες δολοφονίες δια
δέχθηκε μιά όμοδική σφαγή πού άφησε 
άναυδο τόν πολιτισμένο κόσμο.

Οί Κούρδοι έκλεισαν δυό χιλιάδες 
Αρμενίους στον χριστιανικόν καθεδρικά 

ναό τής Ούρφα (άρχαίας Εδέσσης) καί 
τούς έκαψαν Ζωντανούς. Ένα ρίγος δέ
ους διέτρεδε τότε τήν Εύρώπη, χωρίς 
όμως άλλες συνέπειες. Καμμιά διαμαρ
τυρία δέν έδεφράσθη, καμμιά άπειλή 
δέν άπευθύνθηκε στόν Αμπτούλ Χαμίτ 
γιά άντίποινα σέ περίπτωσι πού δέν θά 
έθετε μέ τό κύρος του τέρμα ατούς διω
γμούς.

Ο Τούρκιος μονάρχης δέν είχε κανέ
να λόγο ν' άνησυχήση. Ό  ΚάιΖερ τής 
Γερμανίας δέν άφηνε εύκαιρία πού νά 
μήν έκφράδη δημοσία πόσο γοητευμένος 
ήταν άπό τήν μειλίχια καί γλυκειά προ
σωπικότητα τού σουλτάνου. Μέ τέτοια 
ύποστήριΕι ό Άμπντούλ Χαμίτ μπορούσε 
νά κοιμάται ήσυχος.

Ή άπόγνωσις όμως διήγειρε τήν έπι- 
νοητικότητα τών Αρμενίων: οί διαμαρ
τυρίες δέν ’ έπρεπε νά είναι απλώς θο
ρυβώδεις, άλλά νά θέτουν αέ κίνδυνο 
τά συμφέροντα τών μεγάλων έΕαγωγέ- 
ων τού Λονδίνου καί τών Παριοίων, τών 
οίκονομκών παραγόντων τής Νέας Ύόρ- 
κης καί τού Βερολίνου. Ή ιδέα τους 
ήταν νά καταλάβουν τήν Οθωμανική 
Τράπεδα, τής όποιας ή έδρα βρισκόταν 
στήν καρδιά τής Κωνσταντινουπόλεως, 
καί άπό έκεϊ νά κάνουν αισθητή τήν πα
ρουσία τους, νά έΕηγήσουν τήν σοβαρό
τητα τών γεγονότων νά άπειλήσουν τήν 
καταστροφή μεγάλων περιουσιών.

Οί Αρμένιοι έπληίαν τόν σωστό στό
χο. Παντού διατυπώνονταν δαμορτυρίες 
γιά τό πραΕικόπημα τών τρομοκρατών, 
προπαντός όμως γιοτί ώθηοαν μιά χού
φτα άπελπιομένων άνθρώπων σέ μιά έ- 
νέργεια πού θά είχε σάν άναπόφευκτη 
συνέπεια τόν θάνατό τους. Οί πρεσβευ- 
ταί τών χριστιανικών κρατών σχημάτι- 
δαν ούρά μπροστά στό γραφείο τού 
σουλτάνου. Συσσωρεύονται διακοινώ- 
σεις μομφής, συστάσεις, παρακλήσεις 
επιείκειας. Ή Γαλλία, ή Αγγλία καί ή 
Ρωσία Ζητούσαν νά διεΕαχθούν έρευνες 
γιά τις τελευταίες σφαγές πού έγιναν 
στό Σασσούμ καί έστειλαν ύπαλλήλους 
νά ένεργήσουν άνοκρίσεις. Ο Χαμίτ 
προσποιείται τόν άγανακτισμένο, ύπό- 
σχεται τήν τιμωρία τών ένοχων, κρυφά 
όμως, μέ νέες διαταγές, χύνει λάδι στήν 
φωτιά τού θρησκευτικού μίσους. Διατά- 
δει τήν δολοφονία τών Αρμενίων πού 
κατοικούν στήν πρωτεύουσα, τήν Σμύρ
νη, στήν Άνατολία. Ή διαταγή είναι 
μυστική, άλλά ή έκτέλεσίς της έχει έ- 
πίσημο χοροκτήρα κοί πραγματοποιείται 
μέ μεγάλη άπστελεσματικότητα.

Τό κυνήγι τών Αρμενίων γίνεται άπό 
σπίτι σέ σπίτι, μέοα στούς δρόμους, στήν 
ύπαιθρο, άπό άΕιωματικούς τής άστυ- 
ναμίας καί τού στρατού, πού τούς άκο- 
λοίβούσον «έθελονταί», μέ στολή στρα
τιώτου ή χωραφύλακος. Οί φόνοι συνε
χίζονταν έπί τέσσερες ήμέρες καί κατό
πιν Ε'αφνικά σταμάτησαν. Επτά χιλιάδες 
Αρμένιοι έΕαφανίσθηκαν άπό τήν πρω

τεύουσα, καί άπό κάθε γωνιά τής χώρας 
έφθαναν ειδήσεις φρικιαστικές.

Δέν είναι έΕακριβωμένος ό άριθμός 
τών Αρμενίων πού έΕοντώθηκαν άνάμε- 
σα στό 1891 καί στό 1900. Υπολογίζε
ται όμως ότι σφαγιάσθηκαν 300 χιλιά
δες άτομα. Καθώς τήν έποχή έκείνη 
δέν λειτουργούσαν άκόμη μαδικά μέσα 
έΕοντώσεως, όπως άργότερα έπί Χίτλερ 
οί θόλσμοι άερίων, μπορούμε νά πούμε 
ότι τό οργανωμένο αύτό έγκλημα λει
τούργησε στήν έντέλεια, μέ μιά ικανότη
τα πού μόνο οί ναδί κατόρθωσσν νά ύ- 
περβούν.

Πολλοί άναρρωτήθηκαν τί νά ήταν 
αύτό πού ώθησε τόν Αμπτούλ Χαμίτ 
αέ αύτή τήν γενοκτονία. Ή ταν ό θρη
σκευτικός φονατισμός κσί επάνω άπ ό
λα ό τρελλός φόβος του μήπως δολο- 
φονηθή. Τήν ύποψία αύτή καλλιεργού
σαν στό μυολό του οί έκπρόσωποι τής 
συντηρητικώτερης μερίδος τού μουσουλ
μανικού κλήρου μέσω μιάς παλατιανής 
κλίκας πού άσκούοε τεράστια έπιρροή 
οτόν μονάρχη κοί τόν κρατούσε απομο
νωμένο άπό κάθε έΕωτερική έπίδρασι. 

Ένας όχλος άπό παράΕενα πρόσωπα 
περιέβαλλε ήμέρα καί νύχτα τόν Άμπ- 
ντούλ Χαμίτ: μάγοι, φακίρηδες, εύνοϋ- 
χοι, δαλσπλόκοι, πού έκτελοΰσαν χρέη 
γραμματέως τού σουλτάνου, κι ένας "Α- 
ραψ άνενδοίοστος: Ό  ΊΖΖέτ πασάς. Ο 
τελευταίος γνώριδε καλά τις άδυναμίες 
τού αύθέντη του. Κάθε φορά πού ό Χο
μίτ Ζητούσε μιά γνώμη, ό ΊΖΖέτ γνώρι- 
Ζε ότι ό σουλτάνος δέν είχε σκοπό νά 
τήν άκολουθήση, άλλά νά ένεργήση έν- 
τελώς άντίθετα άπό τήν συμβουλή τού 
πασά. Τό παιγνίδι ήταν εύκολο: ό ΊΖ
Ζέτ άλλαΕε τά χαρτιά καί τελικά ό σουλ
τάνος κατήντησε άνδρείκελο στά χέρια 
τού αύλικοϋ του.
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Ό  θρόνος κλονιζόταν. Πριν ακόμη 
καταοιγόαη ή κατακραυγή άπό τήν σφα
γή των Αρμενίων, Εεσηκώθηκε ό χρι
στιανικός πληθυσμός τής Κρήτης, μέ 
τήν ένοπλη ύποστήριΕι τής ύπόλοιπης 
Ελλάδος. Ή ταν ή τελευταία νίκη τοϋ 

Χαμίτ: οί στρατιώτες του, ύπό τήν ή- 
γεσία Γερμανών άΕιωματικών, έπνιΕαν 
ατό αίμα τήν κρητική έπανάστασι.

Στό μετοΕύ όμως μέσα στόν στρατό 
είχε αρχίσει νά δημιουργήται μιά μυστι
κή έπαναοτατική όργάνωσις. Ονομαζό
ταν «Βοτάν- («Πατρίς») καί εκπροσω
πούσε τήν ακραία πτέρυγα τής κινήσεως 
τών «Νεοτούρκων». Ή ταν ένα κίνημα 
ίδελογικό, πού είχε τήν καταγωγή του 
στήν κίνηαι τών «Νέων Οθωμανών», 
τών προοδευτικών έκείνων στοιχείων 
πού είχαν προκαλέσει μεγάλες σκοτού
ρες στόν σουλτάνο τριάντα χρόνια πριν.

Τό νέο όμως ρεύμα ήταν πιό ριζο
σπαστικό, πιό έχθρικό στις εύρωπαϊκές 
έπιδράσεις, καί ταυτόχρονα ύστερικά 
προσηλωμένο στήν άπομίμησι όλων ό
σων προσέφερε ή Εύρώπη. Ήθελαν μιά 
Τουρκία συγχρονισμένη, άλλά αδέσμευ
τη άπό τις μεγάλες δυτικές δυνάμεις. 
Ένας θρησκευτικός έθνικισμός κινούσε 
αύτόν τόν μεγάλο ένθουσιασμό, ένος 
έθνικισμός ανώτερος έκείνου τού σουλ
τάνου !

Συνεπείς μέ τόν συνωμοτικό χαρα
κτήρα τής όργονώσεώς τους, τά κομι
τάτα τών «Νεοτούρκων» δέχονταν στις 
τόΕεις τους ύποστηρικτάς κάθε φυλής 
καί κάθε θρησκείας, άκόμη καί Έλλη
νες, Εβραίους καί 'Αρμενίους. Διεκή- 
ρυτταν τό δόγμα τού «όθωμανισμού», 
δηλαδή τής πίστεως στό ιδεώδες μιάς 
πολυεθνικής αύτοκρατορίας. μέσα στήν 
όποια κάθε έθνότης θά είχε τά ίδια όστι- 
κά καί πολιτικά δικαιώματα.

Τί μπορούσαν άραγε νά σκεφθούν οί 
Αρμένιοι γιά ένα τέτοιο πρόγραμμα; 

Φυσικά, ότι οί καιροί είχαν άλλάΕει καί 
ότι οί ιδέες μιάς πιό έΕελιγμένης γενε
άς παραμέριζαν έπί τέλους τις μεσαιω
νικές δαΕασίες. Έτοι τά έπαναστστικά 
κομιτάτα τών Αρμενίων βγήκαν άπό τήν

σκιά καί άρχισαν νά ύποστηρίζουν τό 
νέο κίνημα. Ή ταν ένα κίνημα πού διέ
θετε άρχηγούς πολύ πιό γοητευτικούς 
άπό τόν πανούργο σουλτάνο. "Ενας άπό 
αύτούς, ό Μουσταφά Κεμάλ, άγέρωχος 
άΕιωματικός τού ιππικού, είχε ωραίο 
καί κομψό παρουσιοστικό. Πέρασε στήν 
ιστορία μέ τό όνομα Άτατούρκ.

Τό 1908 Εέσπαοε ή έπανάστασις. Μέ
ρος τού στρατού ήτον άποσπασμένο στά 
έλληνοτουρκικά σύνορα ύπό τήν ήγεσία 
τού Έιμβέρ μπέη. Τό Μοναστήριο φλέ
γεται. Ολόκληρο τό τρίτο σώμα στρα
τού προσχωρεί στήν έπανάστασι.

Οί άνθρωποι τού «Βατόν» είχαν έρ- 
γασθή καλά. Ό  Μουσταφά Κεμάλ μπο
ρεί νά είναι ύπερήφανος. Στις 23 Ιου
λίου τό «Κομιτάτο τής Ένώσεως καί τής 
Προόδου» έστειλε ένα τελεσίγραφο στόν 
σουλτάνο: έφερε τήν ύπογραφή καί έκ- 
πρσσώπων τών Αρμενίων. Ο Άμπτούλ 
Χαμίτ προοποιήθηκε ότι ύποχωρεί καί ό
τι σκύβει τό κεφάλι. Δέχθηκε τήν έπα- 
νάστασι άδιαμαρτύρητα. Οί «Νεότουρ- 
κοι» δέν άνέλαβαν άπ' εύθείας τήν έ- 
Εουσία. Εκκαθαρίζουν τήν αύλή τού 
σουλτάνου άπό τούς άγύρτες πού τήν 
κατακλύζουν καί στήν θέσι τους τοπο
θετούν πολιτικούς άπό τις δικές τους 
γραμμές. Μείωσαν τις υπερβολικές δα
πάνες διαβιώσεως τού Αμπτούλ Χαμίτ 
πού βάραιναν έΕουθενωτικά τόν κρατικό 
προϋπολογισμό. Αφησαν στόν σουλτάνο 
τό χαρέμι του, άλλά τού έκλεισαν τό ι
διωτικό του θέατρο. Ελάττωσαν τόν α
ριθμό τών ύπασπιστών του άπό 290 σέ 
30 καί τά μέλη τής ιδιωτικής του ορχή
στρας άπό 300 σέ 75. Απέλυσαν τούς 
κατασκόπους τών άνοκτόρων καί κατέ
λυσαν τά παράλογα προνόμια τής αύ- 
λής.

Ή ταν οί άρχές μιάς δημοκρατίας. 
Στις 17 Απριλίου τού 1908 άρχισε πά
λι νά λειτουργή τό κοινοβούλιο. Ό  Άμπ- 
ντούλ Χαμίτ παρέστη στήν έπίσημη έ- 
ναρΕι. "Ενας γραμματεύς διάβασε ένα 
διάγγελμα τού σουλτάνου πού διεπνέετο 
άπό φιλελεύθερες άρχές καί καταδίκαζε 
τις «άπερίσκεπτες έσωτερικές διομάχες

01 ΣΦΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
μεταΕύ τών πολιτών διαφορετικού θρη
σκεύματος». Όμως ό μονάρχης δέν εί
χε χάσει άπό τά χέρια του τά νήματα 
τής παλαιός τάΕεως τών πραγμάτων. Οί 
διωγμένοι κατάσκοποι έΕύφαιναν ήδη 
τήν έΕέγερσι πού Εέσπαοε τήν άνοιΕι. 
Κληρικοί, στρατιώτες καί ύπαΕιωματικοί 
προσπάθησαν νά άνστρέψουν τό καθε
στώς τών «Νεοτούρκων». Συμμορίες 
φανατικών, μέ έπί κεφαλής μουσουλμά
νους φοιτητές τής θεολογίας, κατευθύν- 
θηκον έναντίον τής πρωτευούσης. Έπί 
έπτά ήμέρες τό χάος βασίλευε στήν 
Κωνσταντινούπολι. Κατόπιν οί άΕιωματι- 
κοί Εαναπήραν τήν κατάσταοι στά χέρια 
τους, καί αύτό έσήμανε τήν ήττα τού 
σουλτάνου. Ο Μουσταφά Κεμάλ κήρυ- 
Εε έκπτωτο τόν ήλικιωμένο μονάρχη καί 
στήν θέσι του ένθρόνισε τόν άδελφό του, 
Μωάμεθ Ε' , μιά μορφή περιδεή καί στε
ρημένη προσωπικότητος.

Ό  Χαμίτ κατέφυγε στό Γιλδίζ. Ό  έκ- 
πρόσωπος τών Νεοτούρκων βρέθηκε αν
τιμέτωπος μέ ένα φοβισμένο γέροντα. 
Τά μάτια τού έκπτώτου σουλτάνου ήταν 
γεμάτα δάκρυα. Τά γένια του είχαν μα
κρύνει. Στούς ώμους του ήταν ριγμένος 
ένας στρατιωτικός έπενδύτης.

Ό  Χαμίτ έπαθε ένα παραλήρημα χα
ράς όταν τού ύποσχέθηκαν ότι ή ζωή 
του δέν κινδύνευε. “ Αν ήθελε, μπορού
σε νά φύγη άπό τήν Τουρκία. Τό κρά
τος άνελάμβανε τήν συντήρησί του, κα
θώς καί έκείνη τής συνοδείας του, πού 
οί χρονικογράφοι τής έποχής χαρακτή
ρισαν ώς «ταπεινωτική». Τήν άποτελοΰ- 
σον τρεις γυναίκες, τέσσερες παλλακί
δες, τέσσερες εύνούχοι καί δέκα τέσσε
ρες ύπηρέτες.

Τώρα πιά οί Αρμένιοι μπορούσαν νά 
άνοσάνουν. Ή οαν ισότιμοι πολίτες, σέ 
ένα κράτος πού τούς έγγυάτο πλήρη ά- 
σφάλεια καί ήρεμία. Οί έλπίδες τους ό
μως κράτησαν λίγο καιρό, παρ' όλο πού 
έπισήμως ή νέα κυβέρνησις έκανε τό 
πάν γιά νά τις τροφοδοτή. Έτσι σέ λί- 

(Συνέχεια εις τήν σελ. 1111)

’Απέναντι: Ό  Τούρκος Οπουργός τοϋ Πολέμου Έμβέρ πασάς (αριστερά) ανυποχώρητος ύποστηρικτής τής έξοντώσεως τών 
Αρμενίων, μαζύ μέ Γερμανό αξιωματικό. ’Επάνω αριστερά: ’Αρμένιοι πρόσφυγες στόν κήπο μιάς καθολικής ιεραποστολής 
λίγο πρίν Αρχίσουν οί σφαγές. ’Επάνω δεξιά: Τούρκοι καί Κούρδοι κυνηγούν ’Αρμενίους στούς δρόμους τής Τραπεζούντος -

τόν Απρίλιο τοϋ 1915.
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ΜΙΑ ΠΑΜΠΑΛΑΙΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΦΘΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

ΤΑΤΟΥΑΖ
Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ν  σ υ ν ή θ ω ς
τών ν α υ τ ι κ ώ ν  και  ώρ ι σ μ έ ν ω ν  ε γ κ λ η μ α τ ι ώ ν

Γ ϊ  ΡΟΚΕΙΤΑΙ δΓ απεικονίσεις έπί τοΰ 
* '  δέρματος εις τά «κυτταρικά στρώ

ματα» του όποιου είσάγονται χρωστικές 
ούσίες μέ τή βοήθεια συνήθως ειδικής 
βελόνης καί σχηματίζονται παραστάσεις 
καί σχέδια τής άρεσκείας τού πελάτου. 
Είναι άσφολώς μία τέχνη διότι έάν εισ
χωρήσει ή χρωστική ούσία λιγώτερο άπό 
ότι πρέπει, τότε έΕολείφεται άπό τά 
διαρκώς άνανεούμενα κύτταρα τής έπι- 
δερμίδος, βαθύτερα δέ καθίσταται μή 
έμφανής καλυπτόμενη άπό τούς ύπερκει- 
μένους ιστούς καί ή χρωστική ούσία πα- 
ρασύρεται διά τής κυκλοφορίας τού αί
ματος.

Έφ' όσον γίνουν σωστά αί στίζεις 
διατηρούντοι λοιπόν ίσοβίως καί μετά 
τόν θάνατον άκόμη. Μπορεί έν τούτοις 
μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου νά έΕασθε- 
νήσουν οί παρσστάσεις καί νά γίνουν 
ώχρότερες. Χρησιμοποιείται δέ συνήθως 
πυρίτις καί σινική μελάνη.

Όταν διετέπωσε τις θεωρίες του 
περί τού «εκ γενετής έγκληματίου» ό 
Λομπρόζο καί οί οπαδοί του, έθεώρη- 
σαν ώς μίαν έκδήλωσιν τών ψυχικών ι
διοτήτων τού έγκληματίου τήν στίΕιν ή 
όποια αποτελεί κατά τούς έγκληματο- 
λόγους αύτούς έκδήλωσιν άταβισμού καί 
συνδέει τούς έγκληματίας πρός τούς ά
γριους καί πρωτογόνους, οί όποιοι γε
μίζουν, ώς γνωστόν, τά σώμα τους μέ 
πλήθος παραστάσεων. Καί ένας τών ο
παδών τού Λομπρόζο ,ό Λακοσάνιε, έ- 
χαρακτήρισε τήν στίΕιν ώς δείγμα κα
θυστερημένης έΕελίΕεως τού άτόμου.

Έν τούτοις μεταγενέστεροι επιστήμο
νες διεπίστωσον ότι κάθε άλλο άπό τεκ- 
μήριον ψυχικής έκφυλίσεως άποτελεί ή 
οτίΕις άλλα μάλλον αιτίαν έχει τήν σω
ματική καί ψυχική ιδιοσυστασία τού ρω
μαλέου άνθρώπου πού εύχαρίστως άσχο- 
λεϊτσι μέ τό σώμα του καί ύπερηφονεύε- 
ται δΓ ούτό. Επιπροσθέτους δέ διετυπώ- 
θη άπό παγκοσμίου κύρους έπιστήμονας

ότι ή οτίΕις οφείλεται συνηθέστατα εις 
έντελώς τυχαία αίτια, όπως τό γεγονός 
ότι εντός εύρυτέρου ομίλου εύρέθη κά
ποιος πού γνωρίζει νά στίζη ώραϊες ει
κόνες, πράγμα πού γίνεται αφορμή νά 
οτιχθοΰν όλοι. Τούτο παρατηρείται ιδι
αιτέρως στόν στρατό καί ατό ναυτικό 
καί οδηγεί εις τό άναμφισβήτητο συμ
πέρασμα ότι «έστιγμένα άτομα ούδόλως 
είναι έγκληματικά». Προσθέτουν δέ δια
πρεπείς έγκλη,ματολόγοι ότι «μετά μεγά
λης προσοχής καί περισκέψεως δυνα
τοί τις νά προβαίνη εις κρίσεις περί συ
ναισθημάτων καί ροπών τοΰ άτόμου έκ 
τών εικόνων καί τών ρητών τών στίΕε- 
ων, δοθέντος ότι τό περιεχόμενον τής 
στίΕεως ύποδεικνύεται άπό τόν τεχνί
την ό όποιος τήν κάμνει έπί τοΰ στιζο- 
μένου».

***

Ενας άπό τούς διασήμους τεχνίτας 
οτόν τομέα τής στίΕεως πού έφθασε μέ
χρι βασιλείς καί έγινε γνωστός εις τά 
πέρατα τοΰ κόσμου ύπήρΕεν ό Μπέρ- 
τσετ, Αγγλος άπό τό Μπράϊτον, παρα
λιακήν πάλιν μέ μεγάλην ναυτικήν πα- 
ράδοσιν. Τήν πρώτη του στίΕιν έΕετέ- 
λεσεν οκταετής εις τόν πενταετή άδελ- 
Ό0 του καί έπήρε ώς αμοιβήν μία. . . 
κοραμέλλσ. Ή ταν ό πρώτος «πελάτης» 
μιάς μεγάλης λίστας πού συνεπλήρω- 
σε ζωήν 70 καί πλέον έτών. Από τούς 
ναύτες εϊχεν άκούσει ατό λιμάνι νά λέ
γουν ότι χρησιμοποιούσαν κοινές βελό
νες ραψίματος καί μίγμα θαλασσινού νε
ρού. Ο πατέρας του έν τούτοις τόν πε- 
ριποιήθηκε καταλλήλως μέ τήν. . . λου
ρίδα. Κάθε άλλο άπό τοΰ ν' άποθαρρυν- 
θή ό μικρός αύτός πού έπίστευεν ότι 
έφ' όσον τελεισποιηθή ή τεχνική του οί 
γονείς του δέν θά εϋρισκαν τίποτε κα
κό εις τήν έργσσίον αύτήν.

Προμηθεύτηκε σινική μελάνη άπό τις 
οικονομίες του καί έκλεψε μιά βελόνα 
κάπως κατσλληλότερη άπό τό συρτάρι 
τής μητέρας του καί άρχιζε νά δοκιμά- 
ζη τήν τέχνη του ατούς συμμαθητάς του

πού γεμάτοι ένθουσιασμό τού έχρησίμευ- 
ον ώς πειραματόζωα. Δέκα γονείς ισα
ρίθμων μαθητών διεμαρτυρήθησαν εις 
τόν διευθυντή τού σχολείου διότι όκό- 
μη καί αί παραστάσεις ήσαν «τρομεροί»: 
νεκροκεφαλή καί δύο άστά χιαστί: τό έμ
βλημα τών πειρατών. Τό άπατέλεσμα 
ήτο ότι, διωγμένος άπό τό σχολείο, κα- 
τετάγη ατό Βρεττανικό Ναυτικό ώς ναυ- 
τόπαις. Δίψα γιά μακρινούς κόσμους, 
μυστήρια τών λιμονιών καί ναυτικοί μέ 
. . στίζεις, ήταν έκείνο πού κυριαρχού
σε ατό μυαλό τού μικρού Τζώρτζ.

Στό λιμάνι τής Γιοκοχάμα, έσπευσε 
νά έπισκεφθή τόν διάσημο Χόρι Κολύ- 
γιο, θεωρούμενον ώς τόν μεγαλύτερον 
στικτήν όλων τών έποχών. 'Ενώ όμως 
ή τέχνη τής στίΕεως άνέρχεται μέχρι 
τών πλέον σκοτεινών έποχών καί τών 
παλαιοτέρων πολιτισμών, οί άρχαϊοι Αι
γύπτιοι ώς γνωστόν έστίζσντο καί ήτο 
μάλιστα πολύ τής μάδας —  έν τούτοις 
εις τός χώρας τής "Απω Ανατολής καί 
ιδιαίτερα εις τήν Ιαπωνία, τήν Κίνα καί 
τήν Βιρμανία ή τέχνη τής στίΕεως έφθα
σε εις αληθινήν τελειότητα.

Ο νεαρός Τζώρτζ έπέρασε όλον τόν 
καιρό τής ποραμονής τοΰ πλοίου του 
στήν Γιοκοχάμα εις τό νά παρακολουθή 
τόν «διδάσκαλο» νά έργάζεται μέ τήν 
τέχνη του πού έχρονολογεϊτο εις ολο
κλήρων δεκαετηρίδων παράδοσιν. Αύτός 
ήτο έκεϊνος πού είχε φιλοτεχνήσει διά 
στίΕεως έναν δράκοντα εις τό χέρι τού 
κατόπιν βσσιλέως τής Αγγλίας Έδου- 
άρδου V II όταν έπεσκέφθη τόν καλλι
τέχνην ώς άζιωματικός τοΰ Ναυτικού. 
1 ό σύτό ακριβώς σχέδιον έΕετέλεσε 
πολλά έτη βραδύτερον καί εις τό χέρι 
τού υιού του κοί κατόπιν βασιλέως Γε
ωργίου τού V. Καί διά νά συμπληρώση 
τό έργον του μέ τό νά στίζη καί τό χέ
ρι τοΰ τότε τσάρεβιτς καί κατόπιν τσά
ρου Νικολάου τοΰ II.

Εις τόν φίλον μας ό Ίάπων καλλιτέ
χνης έσχημότισε μίαν εικόνα σαύρας 
καί δέν έπληρώθη τίποτε ώς «συνάδελ-
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Έ  ατίςις ταυ σώματος, ένέχει μεγά- 
λην σπουδαιότητα διά τάς καταδιω
κτικά; άρχάς, διότι έκτος τής διαπι- 
σώσεως, τής ταυτότητος είναι δυνατόν 
νά κατανοηθή ή ψυχική κατάστασις, 
ακόμη καί 6 χαρακτήρας τού έστι- 
γμένου. διότι πολλάκις οΕ έγκλημα- 
τίαι απεικονίζουν εις τό σώμα των 
παραστάσεις σχετικά; μέ τό έπάγγελ- 
μα καί τάς κλίσεις των. Εις τάς φω
τογραφίας μας, χαρακτηριστικαί πε
ριπτώσεις. Έ κ  τών άνω πρός τά κά
τω. Εις την πρώτην φωτογραφίαν: 
Στίγματα εις τό σώμα δύο τοξικομα
νών. Εις τήν δευτέραν σειράν, άριστε- 
ρά ό συνήθης τρόπος στίξεως καί δε
ξιά στίξις έπί μηρού ναυτικού. Εί- 
κονίζεται πηδάλιο·/ πλοίου. Εις τήν 
τρίτην σειράν. Ό  έπαίτης πρώην χα
σισοπότης καί μετέπειτα ήρωϊνομα- 
νής Κ.Τ., ό όποιος είχε έστιγμένον 

όλόκληρο τό σώμα του.

φος» τού νεαρού ΤΖώρτΖ. Μετά μίαν 
έπταετίαν σχεδόν έπέστρεψεν εις τό 
Λσνδϊνον καί ήνοιξε ένα κατάστημα. . . 
στίξεως στό Ή στ Έντ πρός μεγόλην 
όπογοήτευσιν τής μητέρας του ό ΤΖώρτΖ 
μέ μόνην βοήθειαν τάς οικονομίας του.

—  «Δέν θ' άλλάξης ποτέ! Δέν συλλο
γίζεσαι ότι μονάχα οί λησταί καί τά κα
κοποιό στοιχεία είναι αυτοί πού στίζον
ται. Τό κατάστημά σου θά γεμίσει άπό- 
βλητους τής κοινωνίας καί κακοποιούς. 
Ντροπή σου!».

—  «Μά καί ό μέλλων βασιλιάς μας καί 
ό γυιός του έχουν στίξεις καί νομίΖω 
ότι δέν είναι άπόβλητοι τής κοινω
νίας. . .», ήτο ή άπάντηοις τού ΤΖώρτΖ.

Καί προχώρησε στήν έγκατόστασίν 
του. «Στίξεις δίχως»πόνους, διά χειρός 
ή ήλεκτρισμού, ύπό τού καθηγητοΰ 
Μπέρτσετ, μαθητου τού διάσημου Χόρι 
Κολύγιο τής Γιοκοχάμα», ήτο ή έπιγρα- 
φή τού «έργαστηρίου» του. Ή το κάπως 
άνήσυχος μόλις άνοιξε τήν πόρτα τήν 
πρώτην ήμέραν τής έργαοίας του ή μάλ
λον ή άγωνία του εϊχεν φθάσει εις τό 
Ζενίθ.

ΚΓ έν τούτοις τήν πρώτην έκείνην ή
μέραν παρουσιάσθη ένας πελάτης. Ή το 
ένας παλαιός ναυτικός πού είχε ήδη 
πολλές στίξεις. ΈΖήτησεν άπό τόν 
ΤΖώρττΖ νά τού κόμη μίαν στίξιν σειρή
νας μέ προκλητικός κομπύλας, τήν ό
ποιον είχεν ήδη σχεδιάσει ό Ιδιος έπά- 
νω εις τό χαρτί. Μετά τόν πρώτον αύτόν 
πελάτην άνέμενεν ένα οκταήμερον ολό
κληρον, διά νά παρουσιασθή ό δεύτε
ρος: ένας άπό τούς διασημότερους άρ- 
χοντος τής Σκωτίας καί μέλος τής Βου
λής τών Λόρδων!

Αστός δέ Ζητούσε ούτε λίγο ούτε πο
λύ τήν άντιγραφήν έπί τού σώματός του 
τού περιφήμου πορτραίτου τού διασήμου 
Ζωγράφου Ρέϋνολντς «διότι άγαπό τό
σον πολύ τό έργον τούτο, ώστε νά βέλη 
νά τό πάρη μαΖί του στόν τάφο», όπως 
έξήγησε. Φυσικά ήτο κάτι τί διάφορον 
καί δυσχερέστερον άπό τήν άπεικόνισιν

1109



■  * ■

ip
Ρ  < V I

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΗΤΑΝ Η ΩΡΑ τής ανάπαυσης στή χώρα «Πέρα άπό 

τ’ ’Αστέρια». "Ολες οί άσημένιες καμπάνες πού 
τΙς κραδαίνει τό φώς, ώς γράφει τόν κύκλο του γύρω 
άπο αύτή τή γη. άνάδιναν έναν απαλό άρμονικό ήχο, 
πού σάν τή δροσιά άπλωνόταν πάνω ατούς χρυσούς δρό
μους τής πύλης, πάνω στις άλλέες μέ τ’ ανθισμένα 
δέντρα, πάνω στά λιβάδια μέ τ’ άσφαδείλια καί τούς 
σκαμμένους δχτους τού Ποταμού τής ζωής.

Στ’ άκουσμα αύτών ίων αρμονικών ήχων, οί άγ
γελοι άφησαν τή δουλειά τους. Κ ’ έκεΐνοι πού τραγου
δούσαν κ’ έπαιζαν διάφορες μελωδίες στά δργανά τους, 
σταμάτησαν κι άκίνητοι άφουγκραζ,όντουσαν. Κι αύτοί 
πού είχαν ξεμακρύνει στή Γή καί στούς άλλους πλανή
τες, ήρθαν πίσω μέ τήν δρμή τής πτήσης τών χελιδο- 
νιών στις ψηλοκορφές, δταν ή μέρα σβήνει.

Δέν τό έκαναν γιατί ήθελαν νά ξαποστάσουν άπό 
τήν κούρασι, γιατί οί- κάτοικοι αυτής τής χώρας ποτέ 
δέν λένε: «είμαι κουρασμένος». ’Αλλά γιατί έκεΐ, δπως 
έδώ', δ νόμος τής άλλαγής είναι τό μυσβκό τής ευτυ
χίας, καί ή χαρά πού ποτέ δέν σώνεται είναι ύφασμένη 
μέ τά πλεγμένα πλοκάμια τού μόχθου καί τής άνάπαυ- 
σης, τής κοινωνίας καί τής μοναξιάς, τής μουσικής καί 
τής σιγής. *0 ύπνος άρχεται σ’ αύτούς δχι δπως σέ 
μάς. Δέ θολώνει τήν δρασι, δέ διπλώνει τις φτερούγες 
τού πνεύματος, άλλά άνοίγει τά μάτια σ’ ένα πιό πυκνό, 
πιό γεμάτο φώς καί σπρώχνει τήν ψυχή σέ πλατύτερους 
δρίζοντες ζωής, σάν ένα πουλί πού ζυγιάζεται καί γρά
φει κύκλους ψηλά πρός τόν ήλιο, έτσι δπως σπρώχνει 
δ άέρας χωρίς νά παίζη τά φτερά του.

Σέ μιάν ήσυχη γωνιά τής πράσινης κοιλάδας πού



σειρήνων, δρακόντων, καί άλλων Ζώων 
η πτηνών. Φαίνεται όμως ότι έξετέλε- 
οε τό έργον του τόσον καλά σκυμμένος 
έπί είκοοαήμερον σχεδόν έπί τής πλά
της τοϋ έντιμοτάτου λόρδου, ώστε ό τε
λευταίος αυτός νά τού παραγγείλη άλ
λα δύο έργα τοϋ ίδιου Ζωγράφου τής 
προτιμήσεώς του έπί τών ώμων του τήν 
φοράν τούτην!

Διαρκούσης μιάς τών έπιοκέψεών του 
κατά τήν όποιαν παρακολουθούσε τήν 
Μπέρτσετ μέσω δύο καθρεπτών, ό τε
λευταίος αύτός τόν ήρώτησε τί τόν ο
δηγούσε εις τό νά θέλη νά στιχθή μέ 
τά δύο ή μάλλον τρία έργα τού Ρέϋνολ- 
ντς, πράγμα άφύσικον διά τήν κοινωνι
κήν του θέσιν ή τούλάχιστον άσυνήθι- 
οτον. - Δ ιότι νά μήν διακοαμήση κανείς 
τό σώμα του όπως κοσμεί τούς τοίχους 
τού σπιτιού του;» ήτο ή άπάντησις. «Καί 
μάλιστα όταν γνωρι'Ζει ότι ό μέλλων βα
σιλεύς του έχει καί αύτός στιχθή διότι 
νά μήν άκολουθήση κανείς τό παράδει
γμά του. . .» .

Παλαιός ναυτικός εις τά νειάτα του 
ό Εδουάρδος ό VII συνέβαλεν εις τό 
νά γίνη τής μόδας εις τήν άνωτάτην 
τάξιν τής κοινωνίας καί μεταξύ τών ευ
γενιών τής Αύλής, αλλά καί τής άριοτο- 
κρατίας άλλων χωρών ή μόδα τού «τα- 
τουόΖ». Πρό τοϋ πολέμου τού 1914 πέ
ραν τού Έδουάρδου καί ό τσάρος Νικό
λαος II, ό βασιλεύς Όσκαρ τής Σουη
δίας, ό αύτοκράτωρ τής Γερμανίας Γου- 
λιέλμος II καί ό Χεδίβης Αμπός II τής 
Αίγυπτου είχαν περίφημες στίξεις πέραν 
μεγάλου αριθμού βασιλικών πριγκίπων 
καί εύγενών όλων τών έθνικστήτων.

Περισσότερον έν τούτοις παντός άλ
λου σί άνοποραστάοεις τών έργων τού 
Ρέϋνολντς έπί τής πλάτης καί τών ώμων 
τού λόρδου προσείλκυσαν εις τό άτελιέ 
τού ΤΖώρτΖ Μπέρτσετ ένα μεγάλο ποσο- 
στόν τής κοινωνίας τοϋ Λονδίνου. Καί 
κατ' αύτόν τόν -jponov ό Αγγλος αύ
τός είχε τό σπάνιον προνόμιον νά κόμη 
τατουάΖ εις τήν πρώτην γυναίκα τής ά-

Χέρι κακοποιού έστιγμένο. «ΤΟ ΠΕ- 
ΠΡΟΜΕΝΟ ΦΗ.ΓΙΝ ΑΔΗΝΑΤΟ», 
αναφέρει μέ πολλή δόσι φιλοσοφικής 

διαθέσεως ή έπιγραφή.

ΚΑΙΣΑΡΛΟΜΠΡΟΖΟ 
Ό  μεγάλος έγκλτ/ματολόγος έθεώρηαε 
τήν στίξιν ώς μίαν έκδήλωαιν τών ψυχι

κών ιδιοτήτων τοδ έγκληματίου.

ριστοκρατίας: όχι οίανδήποτε άλλφι 
άπό τήν λαίδη Ράντολφ Τσώρτσιλ, τήν 
μητέρα τού οέρ Ούϊνστον Τσώρτσιλ. Ή 
κυρία αύτή τού κόσμου έΖήτησε νά στι- 
χθή εις τόν ώμον της ό θυρεός τού 
δουκός τού Μάλμπορω, προγόνου τού 
συΖύγου της.

"Ενα άπό τά δυσχερέστερα άλλά έπι- 
τυχέστερα έργα τού ΤΖώρτΖ ήτο ή έκτέ- 
λεσις μιάς παραγγελίας έκ μέρους ένός 
προέδρου έταιρίας σιδηροδρόμων: η δί
κην όφεως άναποράστασις κινουμένης 
σιδηροδρομικής άμαξοστοιχίας έν καιρω 
νυκτός μέ σαφή άπεικόνισιν όλων τών 
εικόνων περιλομβανομένης τής άνταύ- 
γειας τής φωτιάς τής άτμομηχανής, καί 
κάθε παραθύρου βαγονιού μέ τούς έπι- 
βάτας νά φαίνωνται τί κόμνουν. . . Έ- 
χρειάσθη μάλιστα όχι μόνον νά μελετή- 
ση έπί ολοκλήρους νύκτας τά σχέδια ο
χημάτων καί άτμομηχανών, άλλά καί νά 
κόμη σκίτσα μετοβαίνων κατ' έπανάλη- 
ψιν εις τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τού 
Πόντιγκτον!

Φυσικά ό έρως άποτελεϊ τό κυριώτε- 
ρον αίτιον διά τό όποιον οί άνθρωποι 
προσφεύγουν εις τήν στίξιν. Κατά τήν 
ύπερεξηκονταετή στοδιοδρομίαν του ό 
Μπέρτσετ διεπίστωσεν ότι προείχαν 
πάντοτε τά ονόματα γυναικών τά όποια 
οί νέοι καί ιδιαίτερα ναυτικοί Ζητούσαν 
νά άπαθανατισθοϋν έπάνω εις τά μπρά
τσα τους. 'Επίσης καί. . . περιστέρια ή 
καρδιές τρυπημένες μ' ένα βέλος απο
τελούν συνήθεις έργοσίας. Δέν είναι έν 
τούτοις σπάνιες καί οί διαγραφές καί ή 
άντικατάστοσις τού ένός άνόματος μέ 
άλλο. Ένας γνωστός άστήρ τού μιούΖικ 
χώλ έΖήτησε όρχικώς νά στιχθή μέ καρ
διά καί μέσα σ' αύτήν τά άρχιικά μιάς 
γυνσικός. Μετά έΖήτησε άλλαγή καί τε- 
λικώς άλλαξε 16 φορές τό άντικείμενον 
τής λατρείας καί τής στίξεώς του!

Κάποιος φανατικός λάτρης .τής δυνα
στείας έΖήτησε νά γραφή έπάνω εις 
τήν. . . φαλάκρα του ή φράσις «Γκόντ

σέίβ δή Κίγκ», ένώ άλλοι Ζητούν τήν 
άπεικόνισιν τών βασιλέων τους συνήθως.

"Ενας διάσημος χειρουργός Ζητούσε 
νά στιχθή μέ άδιάφορον ποιον σχέδιον 
μόνον καί μόνον διότι ή έργασία τής ή- 
λετρικής μηχανής στίξεως τού. . ήσύ- 
χαΖε τά νεύρα ίδαίτερα μετά άπό δύσκο
λες έγχειρήσεις, προτιμούσε δέ τούς 
δράκοντας διότι ή έργασία αύτή ήτο ε
ξαιρετικά «καθησυχσστική».

Κάποιος άλλος πσλυεκατομμυριούχος 
Αμερικανός έΖήτησε νά σχεδιασθοΰν 

άκριβώς εις κάθε όρθρωσίν του, εις ο
λόκληρον τό σώμα καί εις τά χέρια καί 
τά'πόδια α ί. . . άρθρώσεις του «διά νά 
νοιώθη βλέποντάς τας τήν χαράν ότι 
όλα κινούνται εις τήν έντέλεια» ένώ άλ
λος παράξενος καλοφαγάς έΖήτησε νά 
κοαμήση τό στήθος του μέ ένα λουκούλ- 
λειον γεύμα, ψητή πάπια καί πουτίγκες, 
άστακοός καί τούρτες. Άπεκαλύφθη ότι 
ήτο ένας λιχούδης πού ύπεχρεώθη νά 
κόμη δίαιταν καί βρήκε παρηγοριάν εις 
τό νά βλέπη όσον συχνά μπορούσε έκεϊ- 
νο πού έπιθυμοϋσε καί ύπεχρεώθη νά 
στερηθή. . .

Έν τούτοις ή οίκογένειά του δέν πα- 
ρέμεινε άμέταχος εις τήν δραστηριότη
τα του. ΚΓ ένώ ή σύΖυγός του έχρησί- 
μευε ώς τό κσλύτερο μοντέλλο του, ό
ταν άπεσύρθη τής έργασίας του ό ΤΖώρ
τΖ εις ήλικίαν 80 έτών, άφησε έπί πέντε 
υιών καί δώδεκα έγγόνων έπτά έπαγ- 
γελματίας στίκτας! Διά τήν ογδοηκο
στήν δέ έπέτειον τών γενεθλίων του, έ- 
δέχθη νά στιχθή καί ό ίδιος άπό τόν μι
κρότερο έγγονό του. «Έν τούτοις ή ά- 
ληθινή μου οικογένεια ήτο έκείνη τών 
νουτικών — δηλώνει πάντοτε — διότι κάθε 
τους στίξις έκρυβε ένα άνθρώπινο δρά
μα ή μία νοστολγία, πού προτού νά έρ- 
γοσθή έπληροφορεϊτο πάντοτε άπό τούς 
πελότας του. Καί ήσαν συχνά τόσον 
συγκινητικά όσα ήκουες καί πού άθελά 
σου έργοΖόμενος έκομνες καί χρέη πα- 
ρηγορητοΰ στά θαυμάσια αύτά παλληκά- 
ρια πού είναι οί ναυτικοί όλου τού κό
σμου . . .».

Α.

Τατουάζ έπί τοϋ στήθους Έλληνο; 
κακοποιού. Ή  στίξις γίνεται είς διά
φορα σημεία τοϋ σώματος καί πολλές 

φορές είναι πολύχρωμος.
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ΟΙ Σ Φ Α Γ Ε Σ  
ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

(Συνέχεια έκ τής σελ. 1107)

γο οί Αρμένιοι βρέθηκαν αναγκασμένοι 
νά υπηρετήσουν στόν τουρκικό στρατό. 
Επί Χαμίτ είχαν τήν δυνατότητα άπαλ- 

λογής, μέ τήν κατοβολή ενός μεγάλου 
χρηματικού ποσού. Έν συνεχεία Εβραί
οι καί Αρμένιοι απομακρύνθηκαν άπό 
τά δημόσια όΕιώμστα πού είχαν άναλά- 
βει τις πρώτες ήμερες τής έπαναστάσε- 
ως. Στόν στρατό οί Αρμένιοι άΕιωματι- 
κοί διατάοοονται νά παραμείνουν ατά 
σπίτια τους, ένώ οί στρατιώτες τους δέν 
λαβαίνουν όπλα, άλλά μόνο γεωργικά 
εργαλεία μέ τά όποια νά καλλιεργούν 
τήν άγονη γή τών συνόρων. Οί ύποψίες 
καί φόβοι άρχισαν πάλι νά φωλιάΖουν 
οτήν ψυχή τών Αρμενίων.

Είναι χρόνια ταραγμένα. Αύτοκρατο- 
ρίες διαλύονται. Στήν Εύρώπη ή Βιέννη 
πνέει τά λοίσθια. Στή Μέση Ανατολή 
τό πρωτόκολλο τής οθωμανικής αυτο
κρατορίας δίνει τήν θέσι του σέ νέα ήθη 
καί έθιμα. Οί άραβικές χώρες έκδηλώ- 
νουν τήν τάσι νά άπσσχισθοΰν. Καί ή 
Αλβανία, πού όποτελεϊται κατά τό ήμι- 

συ άπό Χριστιανούς, έπιδιώκει τήν άνε- 
Εαρτησίο της. Από όλες τις άκρες τής 
αύτοκρατορίας φθάνουν στήν Κωναταν- 
τινούπολι άνησυχητικές ειδήσεις.

Καί πάλι υπαίτιοι τής διαλύοεως θεω
ρούνται οί Αρμένιοι. Η άλήθεια είναι 
άτι άφ' ότου κατάλοβαν ότι θά παρέ- 
μειιναν έΕω άπό τό παιγνίδι τής έΕσυ- 
σίας, οί Αρμένιοι εύνοούσαν μέ κάθε 
τρόπο καί ύπέθαλπαν τήν διάλυσι τής 
οθωμανικής αύτοκρατορίας. Τά νήματα 
πού κινούν είναι σχεδόν άόρατα. Όμως 
οί ένέργειές τους έκδηλώνονται πατα
γωδώς, όταν οί κάτοικοι τών άρμενικών 
χωριών Βάν, Μπίτλις καί Μούς, τούς 
πρώτους μήνες τού Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου, κατόπιν προκλήσεως τών ρω
σικών άρχών τού Καυκάσου, πέρασαν 
στις γραμμές καί παραδόθηκαν στούς 
Ρώσους. Πυκνά πλήθη άνδρών καί έφή- 
βων παρουσιάστηκαν τότε στούς άΕιωμα- 
τικούς τού τσάρου.

Ή ταν μιά σημαντική έΕοδος. Οί φυ- 
γάδες Αρμένιοι σχημάτισαν τρία τάγμα
τα πεΖικού, καί ύπό τήν διοίκηαι τών 
στρατηγών Αντρανίκ καί Ίσκάν, πολέ
μησαν έναντίον τών Τούρκων σέ όλο τό 
διάστημα τού πολέμου. Στό λανθάνον 
αίσθημα τού αθεράπευτου μίσους προοε- 
τέθη τό νέο αύτό έπεισόδιο, καί οί διω
γμοί ξανάρχισαν. Οί εντολές τής Κων
σταντινουπόλεως ήοαν σαφείς·, γενο
κτονία. Στήθηκε τότε μιά μακάβρια σκη
νοθεσία. Έπρόκειτο, είπαν οί Τούρκοι, 
γιά μιά μεταφορά σέ έρημικές περιοχές 
«όλων τών μή νομοταγών στοιχείων, ώ
στε νά μήν έχουν τήν δυνατότητα νά 
βλάψουν τό κράτος». Οί έντολές όμως 
ήσαν αυστηρές. Μέ τό ίδιο του τό χέρι 
ό Ταλαάτ μπέης υπέγραψε τήν διαταγή 
τής «μεταφοράς».

—  Ποιόν τόπο προορισμού θά όρίσω- 
με; ρώτησε τόν Τούρκο υπουργό ένας 
γραμματεύς.

—  Δέν ύπάρχει τόπος προορισμού. 
Βάλτε τήν λέΕι «πουθενά», απάντησε ό 
Ταλαάτ.

Τό «πουθενά» σήμαινε σφαγή γιά τις

φάλαγγες τών Αρμενίων στις πεδιάδες 
τής ένδοχώρας.

Καί πάλι οί Κούρδοι έτέθησαν έπί τό 
έργον. Πρός αυτούς οδεύουν οί φάλαγ
γες τών προγεγραμμένων Χριστιανών. 
Μέ ένα διάταγμα τούς συγκέντρωσαν 
άπό τά διάφορα χωριά ένας άξιωματι- 
κός καί λίγοι στρατιώτες. Πρόκριτοι, ά- 
γρότες, τεχνίτες άναγκάσθηκαν νά έγ- 
καταλείψουν τά υπάρχοντά τους σέ μιά 
πορεία πρός τό άγνωστο. Γίνεται λόγος 
γιά στρατόπεδα ουγκεντρώσεως στις ά
γονες περιοχές, οέ απομακρυσμένες 
Ζώνες, όπου πρέπει νά φθάσουν μέ τά 
πόδια, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, περ- 
παντώντας χωρίς διακοπή. Οί ήλικιωμέ- 
νοι καί οί άρρωστοι έγκαταλείπονται στις 
άκρες τού δρόμου. Οί ύπάλοιποι πού 
ουνεχι'Ζουν τήιν πορεία δολοφονούνται 
όταν φθάνουν στό σημείο πού οί άΕιω- 
ματικοί έχουν έν ψυχρώ καθορίσει.

Οί νέες γυναίκες διαφεύγουν τήν 
σφαγή. Οί Τούρκοι τις κλείνουν οέ ένα 
χωριό καί τις μεταβάλλουν οέ ένα είδος 
χορεμιού γιά τούς στρατιώτες τής πε
ριοχής. Όταν άρρωσταίνουν, όταν δια- 
μαρτύρωνται τις σκοτώνουν.

Τό χρονικό αύτής τής σφαγής έχει 
σελίδες έφιαλτικής άπανθρωπίας. Τό 
μόνο εύτυχές γεγονός, όπως σημείωσε 
ό Τόυνμπη, είναι ίσως τό έπεισόδιο τού 
Μούσσα Ντάγ.

Στήν ΤραπεΖούντα, στήν Προύοσα, 
στήν Καισαρεία, στό ΤσαρσιαντΖάκ δο
λοφονούνται οί έπίσκοποι τών Αρμενί
ων. Στό Ντιαρμπερίρ ό ίερεύς Τσσκλε- 
ριάν καίγεται Ζωντανός. Ό  επίσκοπος 
τής Χαλέπας κορατσμεϊται μέοα στήν 
φυλακή. Εκεί, στό νομαρχείο τής Χα
λέπας, ένας Αγγλος διπλωμάτης άνα- 
καλύπτει μιά προκήρυΕι τού υπουργού 
Ταλαάτ. Φέρει ημερομηνία 15 Σεπτεμ
βρίου τού 1915. 'Ανακαλεί στήν τάΕι 
τούς κρατικούς εκείνους ύπαλλήλους 
πού, παρακινημένοι άπό άνθρωπιστικά 
αισθήματα, άντιμετώπισαν μέ αδιαφορία 
τήν έντολή τής γενοκτονίας.

Ή προκήρυΕις τής Χαλέπας κατέλη- 
Εε στό Λονδίνο καί οί έφημερίδες τήν 
δημοσίευσαν. Ιδού τό κείμενό της:

«Υπενθυμίζομε τήν ήδη άνακοινω- 
θείσα άπόφασι τής κυβερνήσεως γιά 
τήν πλήρη έξόντωσι τών ’Αρμενίων πού 
διαμένουν στήν Τουρκία. "Οποιος έ- 
ναντιωθή στήν διαταγή αυτή δέν θά 
μπορή στό έξής νά άποτελή μέλος τής 
διοικήσεως. Δέν χρειάζεται κανείς σε
βασμός πρός τις γυναίκες καί τά παι
διά. "Οσο καί δν είναι τραγικά τά μέ
σα, μέ τά όποια πρέπει νά τεθή τέρμα 
στήν ζωή τους, δέν πρέπει νά ληαμο- 
νήται δτι αύτό γίνεται γιά  τό καλό τοΟ 
έθνους καί τού τουρκικού λαοδ».
Ο ΤΖιάκσμο Γκορίνι, γενικός πρόΕε- 

νος τής Ιταλίας στήν ΤραπεΖούντα, τό 
1915, στήν επιστροφή του στήν 'Ιταλία 
υπέβαλε στούς προϊσταμένους του τήν 
άκόλουθη έκθεσι:

«’Από τις 14.000 Αρμενίους, ’Ορ
θοδόξους, Καλοθικούς καί Διαμαρτυ- 
ρομένους, πού κατοικούσαν στήν Τρα- 
πεζούντα καί δέν προκάλεσαν ποτέ τα
ραχές, ούτε έδωσαν ποτέ αφορμή γιά 
μιά ομαδική έπέμβασι τής άστυνομί- 
ας, δέν άπέμειναν κατά τήν άναχώρη- 
σί }ΐου παρά μόνο εκατό. Άπό τις 24 
’Ιουνίου, ήμέρα τής άναχωρήσεώς μου,

δέν κατόρθωσα σχεδόν καθόλου νά κοι
μηθώ, μοδ κόπηκε έντελώς ή δρεξις 
γιά φαγητό, τά νεύρα είχαν καταρρα- 
κωθή καί έπασχα άπό ναυτία. Τόσος 
ήταν δ ψυχικός σπαραγμός μου άπό 
τις μαζικές έκτελέσεις τών απροστά
τευτων πλασμάτων πού ήμουν άναγκα- 
ομένος.νά παρακολουθώ. Οί Αρμένιοι 
φυλακισμένοι περνούσαν κάτω άπό τά 
παράθυρα τού προξενείου. Οί οίμωγές 
τους καί οί έκκλήσεις τους γιά βοήθεια 
σπάραζαν τήν καρδιά. Ούτε έγώ οδτε 
καί κανείς δλλος μπορούσε νά κάνη 
τό παραμικρό γιά τά αθώα αύτά θύ
ματα. Ή  πόλις ήταν σέ κατάστααι πο
λιορκίας. Τήν φρουρούσαν 15 χιλιάδες 
στρατιώτες, συμμορίες Κούρδων εθε
λοντών καί μέλη τοδ κομιτάτου "Ενω- 
σις καί Πρόοδος. Αντηχούν άκόμη 
στ’ αύτιά μου οί κραυγές τών Αρμε
νίων τήν ώρα τής έκτελέσεως. ..» .
Ο Ρώσος πρόξενος Χόι, πού άνέλα- 

6ε, μετά τήν άπσχώρησι τών Τούρκων 
καί τών Κούρδων φονέων, τήν ταφή τών 
θυμάτων τής γενοκτονίας, έγραψε:

«Δέν θά λησμονήσω ποτέ τήν φρίκη 
πού άντίκρυσαν τά μάτια μου. Δέκα 
νύχτες συνεχώς βασανιζόμουν άπό τρο
μερούς εφιάλτες. Μέσα άπό τις τά
φρους ένήργησα τήν μεταφορά 850 ά- 
ποκεφαλισμένων πτωμάτων. Τά πηγά
δια τής πόλεως έχουν γεμίσει άπό αί
ματα. Οί δήμιοι έδεναν τά θύματα μέ 
σχοινιά καί τά κατέβαζαν μέσα στά πη
γάδια, μέχρις δτου τό νερό κάλυπτε 
τό σώμα τους άπ’ έξω. Κατόπιν μέ τά 
σπαθιά τούς έκοβαν τό κεφάλι. Ά φ η 
ναν τό άκέφαλο σώμα μέσα στό πηγάδι 
καί τό κεφάλι, μπηγμένο σέ ένα πάσ
σαλο, έξετίθεΐο στήν πλατεία τής πό
λεως. "Άλλοτε πάλι οί στρατιώτες 
κάρφωναν τά κομμένα κεφάλια στήν 
άκρη τής ξιφολόγχης τους καί τά πε
ριέφεραν θριαμβευτικά μέσα στήν πόλι. 
Δέν περιγράφεται μέ λόγια ή φρίκη 
αύτής τής σφαγής. Α ρκεί νά πώ δτι 
πολλές φορές δταν οί έκτελεσταί βιά
ζονταν νά τελειώσουν τό έγκληματικο 
έργο τους κάρφωναν τούς Αρμενίους σ’ 
ένα τοίχο καί τούς έξόντωναν τρυπών- 
τας τους μέ τό σπαθί τους».

Πριν άπό τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πό
λεμο οί Αρμένιοι τής Οθωμανικής Αύ
τοκρατορίας άνέρχονταν σέ 1 εκατομ
μύριο καί 800 χιλιάδες ψυχές. Είχαν 
άπομείνει λιγώτερο όπό τό ένα τρίτο τό 
1918, όταν οί μεγάλες Δυνάμεις έλα
βαν έπισήμως γνώσιν τής σφαγής καί 
έΖήτηοαν όπό τούς Τούρκους νά λογο
δοτήσουν.

ΈΕοκριβώθηκε τότε ότι 600 χιλιάδες 
άτομα είχαν κατοοφαγή καί άλλες 600 
χιλιάδες είχαν διαρρεύσει ώς πρόσφυ
γες έΕω άπό τά σύνορα τής Τουρκίας.

Ή κατάρρευσις τής Οθωμανικής Αύ
τοκρατορίας τούς βρήκε διεσπαρμένους 
σέ όλες τις άκτές τής Μεσογείου, στά 
έθνη έκεΐνα πού είχαν γεννηθή άπό τήν 
διομάχη τού παλαιού βασιλείου τού 
Άμπντούλ Χαμίτ.

"Οπως έγροψε ένα έπιφανές μέλος 
τής βασανισμένης αύτής φυλής, ό Έλία 
ΚαΖάν, οί Αρμένιοι «είχαν μεταβληθή 
σέ φαντάσματα πού δέν μπορούσαν πιά 
νά συντηρήσουν καμμιά έλπίδα γιά τή 
Ζωή».

MAURIZIO CHIERICI
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ
Ο ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Μπλαίηκ, πήγαι

νε νά διαπράξη καί ν' άνακαλύψη 
ένα έγκλημα. . . Καί γιά νά δώση βάρος 
καί αύθεντικότητα στήν ανακάλυψή του, 
κουβαλούσε μαΖί του ένα μικρό κουτί 
μέ φτηνά οοκολατάκια. Ή ταν μέ άμπα- 
λάρισμα δώρου. Αύτό τό κουτί δημιουρ
γούσε προκαταβολικά, τό άλλοθι. Ίσως 
νά ήταν μιά μικρή λεπτομέρεια, άλλά θά 
συνέβαλε κΓ αυτή στή γενική έντύπωση, 
πού θά σχημάτιΖε ό περιπολάρχης Αν- 
ταμς. "Ετσι, θά είχε εξασφαλισμένη τή 
μαρτυρία του, στήν άνσγκη... Ό  
Μπλαίηκ, έρριξε μιά ματιά στόν Ανταμς, 
πού οδηγούσε τό περιπολικό αυτοκίνητο 
στους σχεδόν άδειους δρόμους τού Κά- 
πτιους Σίτυ, αυτή τήν πρωινή ώρα.

Ο ύπαστυνόμος έξέταοε, ήρεμα, τό 
σχέδιό του. Ή ταν όπλο καί εύκολο. Η 
εκτέλεση σύντομη. Καί τό άποτέλεσμα 
θά ήταν «πρόσωπο ή πρόσωπα άγνω
στα». Ό  φόκελλος θά έμπαινε ατό άρ- 
χεϊο μ' ένα άκόμη άλυτο πρόβλημα.

Ό  στενός δρόμος δέν ήταν άσφαλ- 
τοοτρωμένος καί ούτε ύπήρχε πεΖοδρό- 
μιο μπροστά ατό παληό δίπατο σπίτι. Ο 

Αντομς φρενάρισε τό αύτοκίνητο καί 
τούς τύλιΕε ένα σύννεφο άπό σκόνη.

—  Μιά στιγμή, είπε ό Μπλαίηκ καί κα
τέβηκε.

Τίναξε, άφηρημένα, τό μανίκι τού πα- 
ληού σπόρ σσκκακιού του. Μέ τά σοκο- 
λοτάκια στό χέρι, άνέβηκε τά σκαλοπά
τια τής εισόδου καί άνοιξε, μέ δυσκολία, 
τήν παληά πόρτα. Οί σκουριασμένοι ρε- 
Ζέδες έτριξαν.

Σ' αύτούς τούς δύο τελευταίους μή
νες, άπό τήν ήμέρα, δηλαδή, πού ό 
Μπλαίηκ είχε βρή τή γρηά, ό Ανταμς 
τόν έφερνε, τουλάχιστον, μιά φορά κά
θε έβδομόδα σ' αύτό τό παμπάλαιο σπί
τι. Καί κάθε φορά πού ό Μπλαίηκ άνοι
γε τήν πόρτα, αύτό τό τρίξιμο τού έδι
νε στά νεύρα κΓ έκανε άκόμη πιό δυ
σάρεστη τή συνάντηση. Τώρα, προσπά
θησε νά μήν τό προσέξη. Τό μυαλό του 
έτροξε στήν χαμσρούλα, πού ήταν στό 
έπάνω - έπάνω κεφαλόσκαλο.

Ό  κάτω όροφος ήταν σκοτεινός καί 
άδειος. "Οπως τό περίμενε, δέν ήταν 
κανείς στό σπίτι. Κανείς άλλος, έκτος 
άπό τή γρηά. Μήπως αύτός δέν τό είχε 
κανονίσει έτσι; Ανέβηκε άργά τά σκα
λοπάτια, χωρίς νά προσέχη τό βόγγο 
άπ' τά σαρακοφαγωμένα σανίδια.

Βρήκε, όπως τό περίμενε πάλι, τή 
γρηά νά κάθεται στό τραπέΖι, στά πόδια 
τού κρεββατιοΰ. "Εκλεισε τήν πόρτα πί
σω του καί, μέ μιά γρήγορη ματιά όλό- 
γυρα, είδε πώς τό μοναδικό παράθυρο 
ήταν κλειστό καί τό λουτρό άδειο.

ΠέταΕε τό κουτί στό κρεββάτι καί στά
θηκε πλάι της.

Ή γρηά δέν σηκώθηκε, άλλά τό χέρι 
της σταμάτησε έπάνω στό χαρτί πού έ
γραφε καί τόν κύττσξε, περιμένοντας ν' 
άκούση τή φωνή του. Τά μάτια της δέν 
έδειχναν φόβο, άλλά μόνο καρτερική ύ- 
ποτογή, καθώς σήκωνε, μέ μιά κουρα

σμένη κίνηση, τό άλλο της χέρι, γιά νά 
παραμερίση άπ' τά μάτια της μιά τούφα 
όχτένιστα μαλλιά.

—  Τή βρήκα. Είναι παντρεμένη, είπε ό 
Μπλαίηκ.

—  Τό ήξερα, ψιθύρισε ή γρηά.
Προχώρησε ένα βήμα. Τώρα, ή φωνή

του ήταν σίγουρη, σκληρή καί άποφασι- 
στική.

—  Τήν έχσοα γιά πάντα καί τό φταί
ξιμο είναι δικό σου.

Ή γρηά χαμογέλασε γιά τή νίκη της 
κΓ αύτό τού έκανε πιό έντονη τήν άνάγ- 
κη νά έκδικηθή.

Πήρε τά γάντια όπ' τήν τσέπη του καί 
τά φόρεσε.

—  Θά πεθάνης γι' αύτό, είπε καί πήγε 
στό λουτρό!

Σέ έλάχιστα δευτερόλεπτα, βγήκε μέ 
τήν πετσέτα. Είδε τή γρηά, πού είχε 
σηκωθή όρθια καί προχώρησε άργά πρός 
τό μέρος της, μέ τήν πετσέτα τεντωμέ
νη.

Γιά μιά στιγμή, ξαφνιάστηκε άπό τή 
δύναμη πού έκρυβε μέσα της ή γρηά. 
Πάλεψε καί άντιστάθηκε άπελπισμένα. 
ΓαντΖώθηκε στό πρόσωπο καί στό στή
θος του. Τέλος, τής πέρασε τήν πετσέ
τα γύρω στό λαψό καί τήν έσφιξε μέ κα
κία. Πάλεψε λίγα λεπτά άκόμη, άλλά τού 
κάκου.

Τ Ο  ΚΟΡΜΙ ΤΗΣ γλύστρηοε στό πά-
* τωμα, κΓ έκεϊνος πήρε βαθειά ά- 

νάσα καί προσπάθησε νά Εσναβρή τόν 
αύτοέλεγχό του. Είχε φτάσει στό πιό 
σημαντικό σημείο τού σχεδίου του. Σή
κωσε τό πτώμα, τό ξάπλωσε στό κρεββά
τι καί τράβηξε τή λεπτή πετσέτα άπ' τό 
λαιμό τής νεκρής. Ύστερα, άνοιξε τό 
παράθυρο. Τό ψυχρό ρεύμα τού άέρα 
μπήκε μέ όρμή στό δωμάτιο. Αύτό ήταν. 
Ή θερμοκρασία τού πτώματος έπρεπε 
νά χαμηλώσει γρήγορα. "Επρεπε νά κερ
δίση λίγα λεπτά σχετικά μέ τόν προσ
διορισμό τής ώρας τού θανάτου.

"Εβγαλε τά γάντια του καί κυττάχθη- 
κε στόν καθρέπτη τού λουτρού. Καμμιά 
γρατΖουνιά δέν φαινόταν. Καθώς πή
γε νά βάλη τά γάντια στήν τσέπη τού 
σσκκακιού του, πρόσεξε πώς ή δεξιά 
τσέπη είχε Εηλωθή, στήν πόλη του, μέ 
τή γρηά. Ασήμαντη Ζημιά.

Μιά άλλη λεπτομέρεια τράβηξε, ώ- 
στόσο, τό έξασκημένο του μάτι. Πλη
σίασε τό τραπέΖι.

Επάνω ήταν ένα φτηνό μολύβι διάρ
κειας κΓ ένα μπλόκ. Ή γωνία τής πρώ
της σελίδας ήταν σχισμένη. Κράτησε, 
λοξά, τό μπλόκ, στό φώς. Στή δεύτερη 
σελίδα, κάτω ακριβώς άπ' τό σημείο πού 
έλειπε, διάβασε καθαρά τά γράμματα, 
πού ήταν χαραγμένα στό άσπρο χσρτί: 
«Μέ δολοφόνησε ό Μπλαίηκ», καί τήν 
ύπσγραφή.

Τό πρωτότυπο πρέπει νά ήταν κάπου 
έκεϊ, μά δέν είιχε καιρό νά ψάξη. Γο
νάτισε, γρήγορα, κοί κύτταξε κάτω άπό 
τό κρεββάτι. Τίποτα. Τίποτα καί στό τρα

πέΖι. "ΕρριΕε μιά βιαστική ματιά στό 
κλεισμένο κουτί μέ τά οοκολατάκια. 
Ή ταν άπείραχτο. Τού έμεναν μόνο λί
γα λεπτά στή διάθεσή του. Πού ήταν ή 
σκισμένη γωνία;

Συγκρατήθηκε, δέν είχε πιά καιρό νά 
ψάξη. "Εβαλε τό μπλόκ στήν τσέπη του. 
κατέβηκε, τρέχοντος, τή σκάλα καί ά
νοιξε, απότομο, τήν παληά πόρτα.

Ο "Αντομς καθόταν στό τιμόνι κΓ 
οκουγε τό φορητό άσύρματο.

—  Τή σκότωσαν, είπε ό Μπλαίηκ. Ρί
ξε μιά ματιά γύρω στό σπίτι. "Ισως νά 
μήν πρόφτασε νά φύγη ό δολοφόνος.

Ό  Ανταμς έτρεξε πρός τό πίσω μέ
ρος τού σπιτιού. Ο Μπλαίηκ έδωσε, μέ 
τό μικρό πομπό, τό σήμα κινδύνου καί 
άνέφερε τό έγκλημα. "Ενα νοσοκομεια
κό αύτοκίνητο έρχόταν κιόλας, ολοτα
χώς. Ζήτησε τήν άδεια ν' άναλόβη τήν 
ύπόθεση καί ό άστυνόμος Σνάϊντερ, ό 
προϊστάμενός του, τού τήν έδωσε άμέ- 
οως. "Υστερα, άνέβηκε ξανά στό δωμά
τιο, τρέχοντος.

"Εκλεισε τήν πόρτα πίσω του καί, μέ 
ένα πήδημα, βρέθηκε ατό άνοιχτό πα
ράθυρο κΓ έσκυψε έξω. Μιά χαμηλή 
σκεπή έγερνε πρός τήν πίσω αύλή, γε
μάτη μέ άγκάθισ καί τενεκέδες σκουπι- 
διών. Τήν ίδια στιγμή, ό "Ανταμς έστρι
βε στήν άλλη γωνία τού κτιρίου. Ό  
Μπλαίηκ τού έγνεψε.

— Κανείς, κύριε ύπαατυνόμε, φώναξε 
ό "Ανταμς.

.— Πρόσεχε τήν πρόσοψη. Εγώ θά έχω 
τό νοΰ μου άπό δώ, τού είπε ό Μπλαίηκ.

Δέν είχε παρά μόνον λίγα λεπτά στή 
διάθεσή του. "Ισως νά μήν τού χρειάζον
ταν καί περισσότερα, γιά νά βρή αύτό 
τό καταραμένο χαρτάκι. "ΕρριΕε μιά 
ματιά ολόγυρα. Θ' άρχιΖε άπ' τό τρα
πέΖι. Ό χι, άπό τό μπλόκ. Τό έβγαλε 
άπό τήν τσέπη του. Σέ μιά στιγμή, τό 
είχε ξεφυλλίσει ολόκληρο. Από τήν κά
τω γωνία τής πρώτης σελίδας είχε κοπή 
ένα ακανόνιστο ορθογώνιο κομμάτι, γύ
ρω ατούς δυό μέ τρεις πόντους. Αρ
κετά μικρό, έτσι πού μπορούσε νά διπλω- 
θή καί νά κρυφτή όπουδήποτε. Θά ήταν, 
όμως έδώ κόπου, κΓ έπρεπε νά τό βρή. 
Ή γρηά τόν είχε νικήσει κάποτε καί 
τώρα ήταν νεκρή. Δέν έπρεπε νά τόν 
νιικήση πάλι. Τήν πρώτη φορά, παιΖόταν 
ή εύτυχία του, τώρα ή Ζωή του.

Τό χαρτάκι θά ήταν οπωσδήποτε, μέσα 
στό δωμάτιο. Πήγε στό κρεββάτι, μέ 
σφιγμένο χείλη. "Υστερα άπό μιά στι
γμή, ήταν βέβαιος πώς ή γρηά δέν τό 
είχε κρύψει στό στόμα της. Καί ούτε 
ήταν πουθενά, έκεϊ γύρω.

Α  ΚΟΥΣΤΗΚΕ ή σειρήνα τού νοσο- 
κομειακού, άδύνατη άκόμη καί μι

κρή, κΓ άνατρίχιαοε. Βίασε, όμως, τόν 
έαυτό του νά προχωρή, άργά κοί συστη
ματικά. Στό τραπέΖι δέν βρήκε τίποτε. 
Γονάτισε. . . Τίποτα, ούτε άπό κάτω άπό 
τό κρεββάτι.

Ή σειρήνα πλημμύρισε, ξαφνικά, τό
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δωμάτιο, μέ τούς ήχους της κΓ έσβη
σε. Πήρε τήν ξεθωριασμένη ρόμπα του 
μπάνιου κσί τό κουτί μέ τά σοκολατένια 
καί τ' άφησε πέινω στό τραπέΖι. "Υστερα 
έρριξε μιά τελευταία ματιά στό πτώμα 
κΓ άνοιξε τήν πέ>ρτα.

Από κεϊ, παρακολούθησε τήν καθιε
ρωμένη διαδικασία. Κύτταξε άγρυπνα, μέ 
τήν πλάτη στηριγμένη στον παραστάτη, 
κάθε κίνηση των άνδρών τής άστυνο- 
μίας. 'Όλα δούλευαν μέ άκρίβεια πού 
έδειχνε μακρόχρονη πείρα. Ο γιατρός 
μέ τό στηθοσκόπιο καί τά έμπειρα δά
χτυλά του. Ο νοσοκόμος μέ τό φορείο. 
Όλοι ήσον έξασκημένοι στις είδικότη- 
τές τους. 'Από τήν προνομιούχο θέση 
του, στήν πόρτα, ό Μπλαίηκ δέν έχανε 
κσμμιά τους κίνηση. Από στιγμή σέ στι
γμή, κάποιος άπ' όλους μπορούσε νά 
βρή τό μικρό χσρτί. "Ολες του οί αι
σθήσεις ήσον τεντωμένες. "Επρεπε νά 
κινηθή σάν άστραοή άν τό άνακάλυπτον.

Μά δέν τό βρήκαν ούτε αύτοί. Οί 
όνδρες τελείωσαν κοί έφυγαν. Ό  για
τρός καί ό νοσοκόμος έβαλαν τό πτώ
μα σ' ένα πλαστικό σάκκο καί τό κου
βάλησαν μέ τό φορείο. Κσί μόνον όταν 
τό αυτοκίνητο χώθηκε οτή γωνιά τού 
στενού δρόμου, άφησε ό Μπλαίηκ τή θέ
ση του στήν πόρτα.

Κάτω, τόν περίμενε ό "Αντσμς.
—  Θά γυρίσω άμέσως, τού είπε ό 

Μπλαίηκ. Θέλω νά μιλήσω μέ τούς άν- 
θρώπους τού κάτω ορόφου. Καί άκουοε! 
θά σταθής φρουρός στή βέιση τής σκά
λας. Ασφάλισε τήν πόρτα καί τό παρά
θυρο. Κανείς νά μή μπή σ' ούτό τό δω
μάτιο. Κατάλαβες; Κανείς άπολύτως!

Ό  "Ανταμς ξαφνιάστηκε άπ' τόν προ
στακτικό τόνο τού Μπλαίηκ καί άποκρί- 
θηκε ξερά:

—  Μάλιστα! Μπορείτε νά είστε ήσυ- 
χος.

Ό  Μπλαίηκ κούνησε τό κεφάλι του, 
ικανοποιημένος. "Ηταν σίγουρος πώς οί 
έντολές του έπρόκειτο νά έκτελεστοΰν 
κατά γράμμο.

“  ΑΝΑΓΥΡΙ ΣΕ στό παληό σπίτι, άρ-
" "  γά τό απόγευμα. Δέν είχε κάνει 

σχεδόν τίποτα, κι' ωστόσο, ένοιωθε ά- 
πέραντη κούραση. Είχε σταθή στό δια
μέρισμά του, γιά ν' άλλάξη ρούχα καί νά 
έρευνήση, γιά άλλη μιά φορά, τό μπλόκ. 
"Υστερα έδωσε τό σακκάκι του στό γει
τονικό στεγνοκαθαριστήριο, γιά νά τού 
ράψουν τήν ξηλωμένη τσέπη. Είχε κάνει 
μιά συΖήτηση μέ τόν ιατροδικαστή καί 
τόν είχε πείσει γιά τήν άνάγκη μιάς ά
μεσης νεκροψίας. Ή  νεκροψία απέδει
ξε πώς ή γρηά δέν είχε καταπιή τό χαρ
τάκι. Τό επικίνδυνο στοιχείο ήταν άκόμη 
στό δωμάτιο.

Ό  "Ανταμς ήτον στή θέση του, στή 
βάση τής σκάλας.

Στάθηκε προσοχή, μόλις είδε τόν 
Μπλαίηκ.

—  Οί νοικάρηδες στόν κάτω όροφο 
δειπνούν, κύριε ύποστυνόμε, τού άνήγ- 
γειλε.

—  Εντάξει. Θά τούς δώ άργότερα, 
είπε ό Μπλαίηκ καί κύττσξε ψηλά, στή 
σκάλα. Μπήκε κανείς στό δωμάτιο;

—  "Οχι, τουλάχιστον όση ώρα είμαι 
έδώ, τόν βεβαίωσε ό "Ανταμς καί τόν 
ευχαρίστησε πού είχε θυμηθή νά τού 
στείλη άντικστοστάτη. Μά ούτε καί ό

Κάρστην θ' άφηνε κανέναν ν' όνέβη. 
Τόν ξέρετε!

—  Νοί, ναι, συμφώνησε ό Μπλαίηκ, 
καί άνέβηκε πάλι τά φαγωμένα οκαλο- 
πάτα.

"Εκλεισε τήν πόρτα πίσω του. Τό δω
μάτιο ήταν σκοτεινό, σχεδόν, καί άνα
ψε τό φώς. Τίποτα δέν είχε άλλάξει. 
Μόνο τό πτώμα έλειπε καί τό κρεββάτι 
ήταν λίγο βουλιαγμένο στή μέση. 'Αντι
μετώπισε τό πρόβλημα άργά κοί προσε
κτικά.

Τό χαρτί έπρεπε νά είναι μέσα σέ τού
το τό δωμάτιο. Ή γρηά τό είχε γρά
ψει κρυφά καί τό είχε έξοφανίσει μέσα 
σέ λίγα δευτερόλεπτα, πού τού χρειά- 
στηκον, γιά νά πάρη τήν πετσέτα άπ' 
τήν κρεμάστρα τού μπάνιου.

Ή  λογική θέση ήταν στό τραπέΖι, ό
που τήν είχε βρή καθισμένη. Τό φτηνό 
μολύβι διάρκειας; Μάλλον άπίθανο, 
συλλογίστηκε, καθώς τό ξεβίδωνε. Είχε 
δίκηο, τό χαρτί δέν ήταν ούτε έκεϊ.

Τό πάτωμα ήτον γυμνό. Δέν ύπήρχε 
ούτε χαλί, ούτε μουσαμάς. Ίσ ιες  σονί- 
δες, άπό τόν έναν τοίχο στόν άλλον. 
Γονάτισε καί άρχισε νά ψάχνη. Σηκώθη
κε, γρήγορα. Καμμιά χαραμάδα άνάμε- 
σα στις σανίδες.

Αδύνατον νά είχε γλυστρήση τό χαρ
τάκι έκεϊ.

"Υστερα, έψοξε τούς τοίχους. Καί 
πάλι τίποτα. Τό μονοδικό παράθυρο ήταν 
κλειστό, ώς τή στιγμή πού τό είχε άνοί- 
ξει ό ίδιος, κΓ έτσι τό μοιραίο χαρτάκι 
δέν μπορούσε νά είχε πετάξει στό δρό
μο. Ή  γρηά δέν είχε μπή στό μπάνιο, 
γιατί τής έκλεινε τό δρόμο, καί ούτε 
πήγε στήν πόρτα.

Γιά πρώτη φορά, έκείνη τήν ήμέρα, ό 
Μπλαίηκ ένοιωσε τή σιγουριά του νά 
κλονίΖεται. θά ήθελε, άν μπορούσε, νά 
δώση ένα τέλος σ' αύτή τήν άποθάρρυν- 
ση, πού τόν είχε κυριεύσει. Έπενέβη, ό
μως, ένα άλλο τμήμα τού έαυτοΰ του; 
«Διώξε τήν ήτταπάθεια. Είναι ένα χαρτά
κι. 'Υπάρχει κοί πρέπει νά τό βρής».

Κάθησε στό τραπέΖι καί ύποχρέωσε 
τις σκέψεις του νά έρχωνται άργά καί 
λογικά.

Από τό δωμάτιο δέν είχαν φύγει πα
ρά μόνον τό πτώμα καί τό φτωχικό νυ
χτικό, πού φορούσε ή νεκρή. "Α, ναι, 
καί κάτι άλλο. Τό μπλόκ. Μά αύτό τό 
είχε πάρει ό ίδιος μοΖί του κοί τό σχι
σμένο κομμάτι δέν ήταν, οπωσδήποτε 
στό μπλόκ.

Τό χαρτί ύπήρχε καί όμως δέν ύπήρ-
χε·

Τότε κατάλαβε πώς ή γρηά είχε νική
σει κοί πάλι καί πώς ή σκέψη γι' αύτό 
τό χαρτί θά τόν βασάνιΖε σ' δλη του τή
Ζωή.

Τήν ίδια στιγμή άνοιξε ή πόρτα καί 
μπήκε ό "Ανταμς στό δωμάτιο. Πίσω 
του ξεχώριΖε ό άστυνάμος Σνάϊντερ, 
στό μισοσκότεινο κεφαλόσκαλο.

—  Ύποστυνόμε Μπλαίηκ, ουλλαμβά- 
νεοαι μέ τήν κατηγορία ανθρωποκτονί
ας, τού είπε, σέ αύστηρό τόνο, άπ' τήν 
πόρτα καί μπήκε.

Στό χέρι του κρατούσε τό ξηλωμένο 
σακκάκι τού Μπλοίηκ. 'Από τήν έσωτε- 
ρική τσέπη τού στήθους έβγαλε ένα μι
κρό ορθογώνιο γραμμένο χαρτί.

James Kelly
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ΟΠΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗ5
V  ΡΥΣΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ» δέν έχουν 
* * μόνον οί άσσοι του ποδοσφαίρου, 

όλλά κοί οί έμποροι ναρκωτικών. Γιό 
πρώτη φορά ατά αστυνομικά χρονικά 
τής χώρας ή υπηρεσία διώΕεως ναρ
κωτικών τής Γενικής Ασφαλείας Πει
ραιώς κατήγαγε σημαντική επιτυχία 
πού πρακάλεσε όκόμη καί τό ενδιαφέ
ρον τής Ίντερπόλ.

Από τήν «έπιχείρησι» τών άστυναμι- 
κών οργάνων, πού άπησχολήθηααν έπί 
πέντε ημέρες καί νύχτες άδιοκόπως, 
κοτεσχέθησαν 4 κιλά χασίς άρίστης ποιό- 
τηιτος καί 300 γραμμάρια οπίου συσκευ
ασμένα μέσα οέ ειδικής κατσσκευής πα
πούτσια.

"Ετσι στά χέρια τής ύπηρεσίας διώ- 
Εεως ναρκωτικών τής Γενικής Ασφα
λείας Πειροιώς εύρέθησαν τά άκριθό- 
τερα ανδρικά παπούτσια, άφοϋ ένα τέ
τοιο Ζευγάρι στοιχίΖει 40.000 δρχ. Οί 
λεπτομέρειες έΕαρθρώσεως πενταμε
λούς σπείρας Πσκιστανών έμπορων τού 
λευκού θανάτου έχουν ώς έΕής:

ΦΑΡΟΓΚ ΑΝΤΙΛ

Πρό ημερών έφθαοε ή πληροφορία 
στις άοτυναμικές άρχές τού Πειραιώς 
ότι τελευταίως στήν άγορά προσεφέρον- 
το ιπρός πώλησι άπό Ποκιστανούς πα
πούτσια «μσίηντ ίν Πακιστάν» σέ τιμή 
όμως. . . αστρονομική. Ή  ύπηρεοία διώ
Εεως ναρκωτικών, ύπαπτευθεϊσα ότι στά 
προσφεράμενα παπούτσια θά ήταν κρυμ
μένο ναρκωτικό μεγάλης άΕίας, αποφά
σισε νά άπακτήση ένα τέτοιο πολύτιμο 
Ζευγάρι. “ Εθεσε σέ συναγερμό τή δύ- 
νσμί της καί άρχισε ένα σιωπηλό άνθρω- 
ποκυνηγητό πρός έντοπισμό τών έμπο
ρων «χρυσοφόρων» παπουτοιών στήν 
περιοχή Πειραιώς —  Αθηνών—  Χαίδά- 
ρίου, όπου διαβιοϋν οί Πακιστόνοί.

Τελικώς ένετοπίσθη τό «στέκι» τους. 
Βρισκόταν σέ σπιτάκι πίσω άπό τόν 'Ιπ 
πόδρομο. Κατόπιν έντολής καί οδηγιών, 
τούς έμπόρους ναρκωτικών έπλησίασε 
συνεργάτης τής άστυνομίας καί έΕεδή- 
λωσε ένδιοφέρον γιά τήν άγορά ένός 
Ζεύγους τέτοιων παπουτοιών. "Εμπει
ροι οί δράστες δέν έδέχθηοαν νά γίνη
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'Απέναντι: Οί πέντε τής «παρέας»- 
τών ΙΙακιατανών λαθρεμπόρων ναρ
κωτικών, οί όποιοι συνελήφθησχν Οπό 
τής Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς. 
Έφεραν στήν Ελλάδα πρός πωλησιν 
4 κιλά χασίς άρίστης ποιότητος καί 
Μ(Κ> γραμμάρια δπίου, τό όποιον εί
χαν κρύψει σέ ειδικές πρός τό σκοπό 
αυτό κατασκευασμένα παπούτσια. Γά 
«όπιοφόρα» παπούτσια οί Πακιστανοί 
κακοποιοί πωλοΰσαν πρός 40.000 δρχ. 
τό ζεύγος. Τό ένδιαφέρον τής ύποθέ- 
σεως άπό άστυνομικής πλευράς είναι, 
δτι οί κρύπτες τών παπουτσιών δεν 
εύρίσκοντο στά τακούνια, ώς συνή
θως γινόταν μέχρι τώρα, άλλα στο 
σημείο τής σόλας, πού άντιστοιχει 
στήν «καμάρα» τού ποδιού. Γιά το 
νέο «κόλπο», πού έφαρμόζεται γιά 
πρώτη φορά ένδιαφέρθηκε καί ή In
terpol. Εις τήν φωτογραφία δεξιά ή 
«εσοδεία» τών «λαγωνικών» τής Α
σφαλείας .’Επάνω οί πλάκες τού χα- 
σίς καί κάτω τά παπούτσια μέ τό «πο
λύτιμο», δσο καί σπάνιο καί έξαιρετι- 

κά έπικερδές ναρκωτικό τό όπιο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΏΣ

1ΙΑΡΒΕΖ ΣΦΑΓΚΑΤ

έκεϊ ή συναλλαγή άλλα έδωσαν ραντε
βού οτόν άνθρωπο τής αστυνομίας σέ 
Ζαχαροπλαστείο τών Αθηνών. Έπρεπε 
νά διαπιστώσουν ποιο σκοπό εξυπηρε
τούσε ό υποψήφιος πελάτης. Αθέατα 
τά άστυνομικά όργανα παρακολουθού
σαν άπό μακρυά τις εξελίξεις, έτοιμα 
νά έπέμβουν άν χρειαΖόταν. Καί διαπί
στωσαν ότι είχαν νά κάνουν μέ πολύπει
ρους ικαί φιλύποπτους κακοποιούς διότι 
ό ρόλος άντεστρόφη. Οί έμποροι τού 
λευκού θανάτου δέν πήγαν ατό Ζαχαρο
πλαστείο άλλά άρχισαν νά παρακολου
θούν τό. . . δόλωμα. "Ετσι τά άστυνο
μικά όργανα ύπεχρεώθησαν έκ τών 
πραγμάτων νά αλλάξουν μέθοδο. Έχρη- 
σιμοποίησον άλλο δόλωμα. Έρριξαν ά- 
νσμεσά τους άλλο συνεργάτη τής άστυ- 
νομίας, ό όποιος τήν φορά αύτή ήταν 
Ποκιστανός. Καί τά «ψάρια» έτσίμπηοαν 
τό καινούργιο δόλωμα. Στάν Πακιστα- 
νό άπεκάλυψαν άτι δήθεν δέν είχαν 
πράο τό παρόν παρόμοια παπούτσια πού 
περιείχαν σέ ειδικές κρύπτες άρίοτης

ποιότητος όπιο καί έτιμώντο πρός 40. 
000 δρχ., τού έπρότειναν όμως νά άγο- 
ρόση 4 κιλά χασίς πακιστανικό πρός 
30.000 δρχ. τό κιλό.

Τις βραδυνές ώρες τής 15ης Νοεμ
βρίου είχε κλεκΛή τό ραντεβού σέ Ζα
χαροπλαστείο τού Περαιώς. Οί δράστες 
έστειλαν δύο συνεργάτες τους, πού κρα
τούσαν μιά πλαστική σακκούλα μέ 4 κι
λά χασίς. Οί άστυναμικοί έπενέβησαν 
άμέσως καί τούς συνέλαβαν.

Ακολούθως συνελήφθησαν καί αί ύ- 
πάλοιιποι ένοχοι ατό σπιτάκι τού Ιππο
δρόμου πού άπό τήν προηγουμένη εί
χε τεθή ύπό πορακολούθησι έπί 24ώ- 
ρου βάσεως γιά τήν άποτροπή διαφυ
γής τών Ποκιστανών πού διέμεναν έκεϊ 
μέ τά «χρυσά παπούτσια».

Κατά τήν έρευνα άνευρέθη σέ άπό- 
στασι 300 μέτρων άπό τό σπιτάκι, μέ
σα σέ παρακείμενο οικόπεδο καί κρυμ
μένο κάτω άπό ένα θάμνο, τό άνοΖητού- 
μενο Ζεύγος τών άνδρικών όπιοφόρων 
παπουτσιών. "Οταν έξηλώθησαν, άνευ-
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TZOjAN —  ΝΤΟΑΟΡΕΣ 
ΤΣΑΜΙΙΑΡΛΗ

Κορυφαία» της ληστείας εις βάρος 
του άφελοΰς Κ.ΙΓ. ΙΙαρά τή «συνερ
γασία» της μ,έ τά άλλα μέλη της 
σπείρας τους άπέχρυψε τήν πραγμα

τική «Ισοδεία».

ρέθησαν έντός κρύπτης, μέσα στά τα
κούνια άλλά καί μεταξύ τής εσωτερικής 
καί εξωτερικής σόλας, 300 γραμμάρια 
άρίστης ποιότητος παχύρευστο όπιο το
ποθετημένο γιά προστασία έντός ειδι
κών περιτυλιγμάτων. Γιά πρώτη φορά 
οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είναι 
δυνατόν νά ύπάρχη κρύπτη ανάμεσα 
ατίς σάλες. Συνήθως τά ναρκωτικά 
κρύβονται στά τακούνι. Τά παπούτσια 
ειδικής αύτής κατασκευής ήσαν έφθαρ- 
μένα, ή δέ κρύπτη είχε κατοσκευασθή 
συμμετρικά στην περιοχή τής σόλας πού 
άντιστοιχεϊ στήν «καμάρα» τού ποδιού. 
Γιά τά νέο τούτο σχέδιο ένδιεφέρθη ή 
Ίντερπάλ.

Έτσι έτέθη τέρμα, στήν κακοποιό 
δράσι τής έξαμελοϋς σπείρας αλλοδα
πών έμπορων ναρκωτικών, τήν όποιαν 
αποτελούν οί Μουστοφά Σαλίμ έτών 
29, Παρβέλ Σφογκάτ έτών 30, Φαρούκ 
Αντίλ έτών 23, Μαλίκ Βοοιμ έτών 20, 
Αχμέτ Μπασχίρ, έτών 28 καί Ραούφ 

ΛΛπάτ. Ό  τελευταίος διέφυγε τήν σύλ- 
ληψι διότι έν τψ μεταξύ είχε άναχω- 
ρήοει γιά τά Πακιστάν γιά τήν εισαγω
γή καί άλλης ποσότητος ναρκωτικών.

Ή νέα έπιτυχία τής Υ.Γ.Α. Πειραιώς 
οφείλεται ασφαλώς εις τήν έργατικότη- 
τα καί τήν πείραν τών όνδρών τής όμά- 
δος διώξεως ναρκωτικών, ή όποια έχει 
πανθομολογουμένως δημιουργήσει παρά- 
δοσιν εις τόν τομέα τούτον διώξεως τού 
έγχλήματος. Πράς όλους τούς αστυνο
μικούς τής άμάίδος καί πράς τήιν Ύπσδ/’ 
νσιν Ασφαλείας τής γείτονος άξίξει ένα 
άνυπάκριτο εύγε.

Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Α
Ε Ρ Ω Τ Α Σ
Λ Η Σ Τ Ε Ι Α

ΚΙ Α ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ θέλησε καί σάν 
τόν πιό κατάλληλο τρόπο βρήκε 

τις γυναίκες ό κ. Κ.Π. έτών 48 έμπορος 
καί άρκετά ευκατάστατος. Η επιθυμία 
του αύτή τόν ώδήγησε σέ μιά πρωτό

τυπη, όσο καί διοσκεδαστική περιπέτεια 
μέ άφθονα ναρκωτικά, σέξ καί στά τέ
λος ληστεία. Οί δράστες, γνωστοί στήν 
«πιάτσα» τών κακοποιών, είναι ό Ιωάν. 
Φουντής 38 έτών, «προστάτης» γυναι
κών κακαφήμων κέντρων οπό τήν Ίο- 
μαηλία. Γνωρίξει αγγλικά καί γαλλικά 
καί εμφανιζόταν σάν δημοσιογράφος τού 
«Λόίφ», πού σημειωτέον έχει κλείσει 
πριν δύο χρόνια.

Συνεργάτιδές του ή Τξόσν - Ντολό- 
ρες Τσαμπαρλή, έτών 32, σύξυγος Έλ- 
ληνοομερικανού, κάτοικος Βύρωνος καί 
ή Γολλίδα «καλλιτέχνις» Σανιτάλ Ντα
ρί γκάντ, έτών 26. Τά «κόλπο» πού χρη
σιμοποίησαν έφαρμόξεται γιά πρώτη φο
ρά στήν Ελλάδα, όπως χαρακτηριστι
κά έδήλωοε ό Διοικητής Ασφαλείας 
Πειραιώς κ. Τασιόπουλος. Η «ιστορία» 
άρχισε τά βράδυ τής 14ης Σεπτεμβρίου 
μέσα σ' ένα τηλεφωνικό θάλαμο, όταν 
ή Ντολάρες πήρε τάν αριθμόν τηλεφώ
νου τού κ. Κ.Π. πού τής έδωσε ό Φουν
τής. «Είμαι γνωστή σου, τού δήλωσε, 
όπό τή Θεσσαλονίκη. Θέλω απόψε νά 
αέ ίδώ. Έχω καί μιά φίλη μου». Ό  κ. 
Κ.Π. συμφώνησε στήν «άπροσδόκητη». 
συνάντηοι καί οί δυό «καλλιτέχνιδες» 
πήγαν μ' ένα ταξί στά διαμέρισμά του. 
Μ οξύ του ήταν καί κάποιος φίλος του. 
Όλοι πήγαν σέ ένα κέντρο νά διασκε
δάσουν, άλλά έπειτα όπό κάποια παρε- 
ξήγησι ό φίλος τού Κ.Π. άνεχώρησε. 
"Ετσι ό τελευταίος έμεινε μόνος μέ τις 
δυό γυναίκες, ιμέ τις όποιες έν συνε
χεία ξσναγύρισε στά διαμέρισμά του. 
Εκεί ή Ντολάρες ξήτησε ούίσκυ, πού 

πρόθυμα τής προσέφερε ό οικοδεσπό
της. '  Κάποια στιγμή, πού ό Κ.Π. ση
κώθηκε νά φέρη καί παγάκια, ή Ντο- 
λόρες έρριξε στά ποτήρι του πέντε ένέ- 
οεις σκοπολομίνης. Πρόκειται γιά ένα 
δραστικό ναρκωτικό, τά όποιον όταν ό 
δυστυχής κ. Κ.Π. ήπιε, έπεσε άναίσθη- 
τος. Έτσι άρχισε τά «μάδημα». Ή Ντο- 
λόρες καί ή Σαντάλ βρήκαν καί πήραν 
14.500 δρχ. άπό τις τσέπες ταϋ παντε
λονιού του καί άπό μιά ντουλάπα 50.000 
δρχ., 185 δολλάρια καί διάφορα κοσμή-

Ό  «έγκέφαλος» τοΰ έγκληματικοΰ 
«τρίο» ’Ιωάννης Φουντής, έτών 38, 
άπό τήν Αίγυπτο «προστάτης» γυναι
κών κακόφημων κέντρων- Γνωρίζει 
άγγλικά καί γαλλικά, πράγμα πού 
τόν διευκόλυνε στήν κακοποιό δράσι 
του. Εις τήν Ελλάδα έμφανιζό- 
ταν ως δημοσιογράφος τοΰ περιοδικού

«Αάϊφ».

ΣΑΝΤΑΛ ΝΤΑΡΙΓΚΑΝΤ 
Γαλλίδα «καλλιτέχνης», 26 έτών. ’Ε- 
πείσθη άπό τήν Ντολόρες. καί τόν άρ- 
χηγό Φουντή νά συνεργασθοΰν στά 
μεγάλα σχέδια πού είχαν άπεφθη.

ματα άξίας 250.000 δρχ., δύο βαλίτσες 
μέ διάφορα άντικείιμενα, δύο γούνες, 
μεγάλης άξίας, παλτά κ.α. Μετά τήν 
«όφαίμαξι» ή Σαντάλ πήγε στήν Παν- 
σιόν όπου έμενε ό Φουντής καί τόν ένη- 
μέρωσε σχετικώς. Αμέσως μετά καί οί 
δύο έπέστρεψαν στά διαμέρισμα τού θύ
ματος, όπου είχε παρομείνει ή Ντολο- 
ρες. "Ολοι μαξύ έμειναν έκεϊ μέχρι τις 
πέντε τά πρωί. Στά διάστημα ούτό ό 
Κ.Π. βρισκόταν άναίσθητος στά πάτω
μα.

Τά ξημερώματα πήγαν στήν πανσιόν 
γιά τή μοιρασιά. Ή Ντολόρες έκρυψε 
τις 50.000 δρχ. καί μοιράστηκαν τά ύ- 
πόλοιπα. Τά κλοπιμαία ή Ντολόρες με
τέφερε στά σπίτι της, όπου δικαιολογή
θηκε στόν άνδρα της, ότι ήταν. . . προί
κα της. "Οταν τά πρωί ά παθών συνήλ
θε κατήγγειλε τά γεγονός ατό «100». 
"Αρχισε συστηματική παρακολούθησις 

όπό τις Υπηρεσίες "Ασφαλείας όλων 
τών ύποπτων τύπων τών καμπαρέ καί 
τών άλλων κέντρων, οπότε, ένα μήνα 
μετά τήν διάπραξι τού άδικήματος, έπε- 
σημάνθη ό Φουντής νά διαπραγματεύε
ται σέ ένα ένεχυροδανειστήριο τήν πώ- 
ληοι δύο άπό τά κλεμμένα κοσμήματα. 
Συνελήφθη στήν Πανσιόν καί άπεκάλυ- 
ψε όλη τή δράσι τής σπείρας. "Ομολό
γησε, ότι μοξύ μέ τήν Ντολόρες μέ τήν 
όποια συνεδέετο σκάφθηκαν τά «κόλπο» 
καί έπεισαν τήν ώραία Σαντάλ νά συ- 
νεργασθή μαΖύ τους. Πήγαν στά Χανιά 
όπου καί έπραμηθεύθησαν άπό διάφορα 
φσρμοκεϊο 79 ένέσεις σκοπολομίνης. 
Πολλά όπό τά κλοπιμαία βρέθηκαν στήν 
Πανσιόν καί παρεδόθησαν στόν παθόν- 
τα. Φαίνεται όμως, ότι ή «δραστηριό- 
της» τοΰ έγκληματικοΰ «τρίο» δέν πε- 
ριωρίσθηκε στόν κ. Κ.Π. Ό πως πιστεύ
ει ό Διοικητής τής Υ.Γ.Α. Πειραιώς κ. 
Τασιόπουλος καί ό "Αστυνόμος κ. Γιαν- 
νούλης, ύπάρχουν καί άλλοι άφελεϊς 
«έρωτιάρηδες», οί όποιοι όμως δέν ά- 
νέφεραν τό πάθημά τους στήν "Αστυ
νομία φοβούμενοι τό σκάνδαλο.

ΣΑΡ. ΑΝ.
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Ή Αμεσος
Δράσις εις δράσιν

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο .

Συνελήφθη τήν 03.40' ώραν τής 3. 
10.1974, κατόπιν έπιτυχοϋς ένεργείας 
τών πληρωμάτων περιπολικών, ό ΒΑΛΑ- 
ΤΟΣ Γερράσιμος τού Κων)νου, έτών 22, 
ό όποιος έντός τού έπί τής όδοϋ Β. Ούγ- 
κώ 28 μπαρ έτραυμάτιοε θανασίμως διά 
μοχαίρας τούς 1) ΑΡΑΖΟΥ Κων)ναν 
καί 2) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλειον.

Λ

Συνελήφθη κατόπιν καταδιώΕεως τήν 
02.40' ώραν τής 11.10.74, ό ΑΝΝΙ- 
ΝΟΣ Παναγιώτης, έτών 20, ό όποιος 
πρό ολίγου είχεν άφαιρέοει τό ύπ' άριθ. 
31615 δίκυκλον μοτοποδήλατον.

Συνελήφθη κατόπιν άναΖητήσεων, βά- 
οει δοθέντων χαρακτηριστικών, ό ΤΖΙΟ- 
ΒΑΣ Ιωάννης τού Γεωργίου, έτών 23, 
μικραπωλητής ό όποιος έντός τού Κέν
τρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» έτραυμάτιοε διά μα- 
χαίρας τρία άτομα.

Συνελήφθη κατόπιν καταδιώΕεως ό 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ευάγγελος τού Βα
σιλείου, έτών 17, ό όποιος πρό όλίγου 
είχεν άφαιρέοει έκ τής όδοϋ Λασκαρί- 
δου τό ύπ' όριθ. 78584 δίκυκλον μοτο- 
πσδήλστον.

***

Συνελήφθησαν τήν 01.30' ώραν τής 
21.10.74, βάσει δοθέντων χαρακτηριστι
κών οί: 1) ΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑλέΕαν- 
δρος τού Αθανασίου, έτών 23, καί 2) 
ΔΕΛΕΝΔΑΣ Ιωσήφ - 'Ιωάννης τού Νι
κολάου, έτών 29, οί όποιοι πρό όλίγου 
είχον διορρήΕει τό ύπ' άριθ. 257912 ΙΧΕ 
αύτ)τον έπί τής όδού Δροσοπούλου 32 
καί είχον άφαιρέοει γυναικείαν τσάνταν, 
ή όποία άνευρέθη εις τά θυλάκια τού 
δευτέρου. Προσήχθησαν εις Υ.Γ.Α. καί 
έκεί έΕηκριθώθη στι έπρόκειτο περί σε
σημασμένων κακοποιών μέ πλουσίαν καί 
διεθνή δράσιν.

***

Συνελήφθησαν βάσει δοθέντων χαρα
κτηριστικών οί: 1) Μ.Ε., έτών 16, καί 
2) Π.Σ., έτών 16, οί όποιοι είχον προη

γουμένως Ζητήσει κόλλαν διά νά κολ
λήσουν τεχνητόν μύστακα, εκ τίνος πε
ριπτέρου έΕωθι τού κολυμβητηρίου καί 
έθεωρήθησσν ύποπτοι. Προσαχθέντες εις 
Β ' 'Αστυνομικόν Τμήμα ώμολόγησαν 
τήν διάρρηΕιν τού ύπ' όριθ. BY 4814 
ΙΧΕ αύτ)του, ό ιδιοκτήτης τού όποιου 
είχε μεταβή εις τό Τμήμα διά νά άναφέ- 
ρη τήν διάρρηΕιν. Εις τό Β ' Παράρτημα 
ώμολόγησαν τήν κλοπήν τού ύπ' άριθ. 
ΑΚ 2014 ΙΧΕ αύτ)του έκ Χαλκίδος, τό 
όποιον έγκατέλειψαν τήν 20.10.74 εις 
τήν οδόν Άγ. Κων)νου, διότι συνεκρού- 
σθηοαν μεθ' έτέρου οχήματος, ώς καί έ- 
τέρας κλοπάς αύτσκινήτων.

Λ

Συνελήφθησαν ο ί: 1) Ρ.Α., έτών 15, 
καί 2) Α.Θ., έτών 14, διότι έπιβαίνον- 
τες μοτοποδηλάτου δέν έφερον τά δι- 
καιολσγητικά κυκλοφορίας. Οδηγούμε
νοι εις τό οίκεϊον Αστυνομικόν Τμήμα 
διά τον σχετικόν έλεγχον, έτράπηοαν εις 
φυγήν, συλληφθέντες έκ νέου κατόπιν 
καταδιώΕεως.

Λ

Συνελήφθησαν έπ' αύτοφώρω άφαι- 
ρούντες βενΖίνην έκ τού ύπ' άριθ. ΕΕ 
414217 ΙΧΕ αύτ)του οί 1) ΠΡΙΟΝΑΣ 
Νικόλαος τού Ίωάννου, έτών 24 καί 2) 
Α.Φ., έτών 18.

***

Συνελήφθησαν οί: 1) Τ.Σ., έτών 17, 
2) Τ.Γ., έτών 15 καί 3) Α.Ν., έτών 15, 
οί όποιοι πρό όλίγου είχον άφαιρέοει τό 
ύπ' άριθμόν 3683 μοτ)τον.

Συνελήφθη κατόπιν καταδιώΕεως ό 
ΑΝΔΡΗΣ Ιωάννης τού Δημητρίου, έτών 
23, ό όποιος είχε διορρήΕει τό ύπ' ά
ριθμόν ΒΗ 4308 ΙΧΕ αύτ)τον καί είχεν 
άφαιρέοει έΕ σύτού διάφορα άντικείμε- 
νο.

ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

1. 317638 ΙΧΕ. Ά γ. Μελετίου 30.
2. ΒΑ— 7090 ΙΧΕ. Αΐαντος - Τρίτωνος.
3. 112205 ΙΧΕ. Σπ. Τρικούπη 69.
4. 103387 ΙΧΕ. Κυθήρων 10.
5. 404712 ΙΧΕ. Λ. Βείκου.

Πρός τήν
ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ 100

Κύριε Διευθυντά,

Κρίνω άπαραίτηταν καθήκον μου 
δπως διά. τής παρούσης μου θερμότα
τα ευχαριστήσω υμάς προσωιτικώς, 
καθώς έπίσης καί τούς άνδρας τή; 
ύμετέρας υπηρεσίας οί όποιοι, προσ- 
τρέξαντες άμέσως μετά τό τηλεφώνη
μά μας καί διά τών ύπερανθρώ- 
νήματός μας, καί διά τών ύπερανθρώ- 
πων προσπαθειών των, διέσωσαν άπό 
βέβαιον ακρωτηριασμόν την μικράν 
θυγατέραν μου έγκλωβισθεισαν τήν 
16) 7) 74 καί ώραν 9— 10 π.μ. μετά 
Γής συζύγου μου έντός τού άσανσέρ 
τής έπί τής δδοΰ Τιμοθέου 81 Νέο 
Παγκράτι πολυκατοικίας δπου καί 
διαμένομεν.

Καί πάλιν σάς ευχαριστώ καί μένω 
Ισαεί υπόχρεος.

Ό  εύγνωμονών πατήρ 
1ΙΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Λ
Πρός

Τόν Δ)ντήν τής Αμέσου Δράσεως 
τής 'Αστυνομίας Πόλεων

Κύριε Διευθυντά,

Παρακαλώ έπιτρέψατέ μοι ώς Διευ
θυντής τής Γενικής Κλινικής «ΤαΕιάρ- 
χαι», όδός Πελοπίδα 19, Περιστέρι, νά 
ύποβάλλω .πρός Υμάς, ώς προϊστάμενον 
τής Υπηρεσίας Αμέσου Δράσεως, τάα 
θερμός μου εύχαριστίας καί πρός τούς 
Αστυνομικούς υπαλλήλους τού ύπ' άριθ. 

641 περιπολικού, οδηγόν Α.Δ. 488 κ. 
Τριανταφύλλου Θεόδωρον καί τόν συνο
δόν αύτού Α.Δ. 276 κ. Κανελλόπουλον 
Διονύσιον, διότι τήν 23.8.74 καί ώραν 
8 μ.μ. έκάλεσα τό «100» έντός δέ βρα- 
χυτάτου χρόνου κατέφθασεν τό άνωτέ- 
ρω περιπολικόν, ώστε διά τής προθυ
μίας τών προαναφερθέντων Αστυνομι
κών ύπαλλήλων, οϊτινες έοπευσαν τα
χέως εις τό Κέντρον αιμοδοσίας τοϋ 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Άλκιβιά- 
δου 4, καί έν συνεχεία εις τό Κέντρον 
αιμοδοσίας Ίουλιανού 19 διά τήν προμή
θειαν αίματος πρός διάοωσιν αίμορρα- 
γοΰντος άοθενοϋς τής ήμετέρας Κλινι
κής.

Τοιαύτα Αστυνομικά όργανα τιμούν 
άλως ιδιαιτέρως τήν Υπηρεσίαν Αμέ
σου Δράσεως τής Αστυνομίας Πόλεων, 
τής όποιας προΐστασθε.

Ο Διευθυντής τής Κλινικής 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ

Λ ΙΩΝΙΑ άς είναι ή μνήμη Ικεί- 
νω ν .. .  ’Εκείνων πού έπεσαν 

στις έπάλξεις τού χρέους... Ε κεί
νων πού περιφρόνησαν το θάνατο. . .  
’Εκείνων πού πίστεψαν στήν Ε λλά
δα, στην ’Ελευθερία καί τήν άνθρω- 
πίνη Αξιοπρέπεια. . . Αίωνία άς εί
ναι ή μνήμη ’Εκείνων, πού γίγαντες 
ώρθώθηκαν περήφανοι μπρος στήν 
λύσσα τής έρυθράς πλημμυρίδος. Αί
ωνία άς είναι ή μνήμη Εκείνων των 
άγνών Ελλήνων, πού δέν λύγισαν 
στή δύναμι τής άρνήσεως καί τής 
βίας. Αίωνία άς είναι ή μνήμη, ’Εκεί
νων των Αστυφυλάκων, ’Εκείνων των 
χωροφυλάκων, ’Εκείνων των Πυρο
σβεστών, των γνωστών καί άγνωστων 
ήρώων, πού τόν μαύρο Δεκέμβριο 
τού 1944 είπαν τό δεύτερο μέσα σέ 
λίγα χρόνια ΟΧΙ, στόν έσωτερικό, 
μά ξενοκίνητο αυτή τή φορά, έχθρό. 
Αιώνια άς είναι ή μνήμη, δσων στά- 
^ηκαν λεβέντες κι’ Έλληνες Αληθι
νοί στή μάντρα τού Μακρυγιάννη, 
στβ Μηχανοκίνητο καί τήν ’Ασφά

λεια ’Αθηνών, στα ’Αστυνομικά Τμή
ματα καί τις Σχολές, για να παλαί- 
ψουν καί στβ τέλος να νικήσουν.

Αίωνία άς είναι ή μνήμη ’Εκείνων 
πού άοπλοι καί πεινασμένοι, λίγοι 
καί κατατρεγμένοι διανοήθηκαν νά 
γράψουν μια νέα σελίδα δόξας στις 
δέλτους τής Ελληνικής Ιστορίας.

Αίωνία άς είναι ή μνήμη τών Αν
δρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Αυ
τή τή μνήμη έτίμησε καί πάλι έφέ- 
τος ή έπίσημος Πολιτεία καί ό Ε λ 
ληνικός λαός, σέ μια συγκινητική έκ- 
δήλωσι, πού έγινε στό Σύνταγμα Χω
ροφυλακής Μακρυγιάννη. Παρουσία 
πολλών Υπουργών, τής Ηγεσίας 
τών Ένοπλων Δυνάμεων καί τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, αξιωματικών καί 
κατωτέρων καί Ικ τών τριών Σωμά
των, παλαιών Πολεμιστών καί συγ
γενών τών θυμάτων, άρχισε ή καθιε
ρωμένη τελετή τήν 10.30' πμ,. ώραν 
τής 3.12.74, μέ έπιμνημόσυνο δέησι, 
τής όποιας προέστη ό ’Αρχιεπίσκο
πος ’Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ.

Σεραφείμ. Στή συνέχεια μίλησε γιά 
τήν σημασία τής εορτής, ό Υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως κ. Σόλων 
Γκίκας, ό όποιος, φανερά συγκινημέ- 
νος καί ύπό τις έπευφημίες τών πα- 
ρισταμένων είπε μεταξύ τών άλλων 
καί τά έξής:

Μόλις ή Ελλάς είχεν άπολλαγή άπό 
τήν τριπλήν Εθνικήν κοτοχήν καί πριν ή 
αίυθανθή τήν χαράν τής άπελευθερώ- 
σεως, ό κίνδυνος καί νέας κατοχής έ- 
πεκρέμοτο έπί τής τόσον δοκιμασθείσης 
χώρας μας. Κατοχής, ήτις προοιωνίΖετο 
σκληρά, Ζοφερά, διαρκής, άκατάλυτος. 
Μέ πυρ καί σίδηρον καί μέ πάσης (ρύ
σεως άγριότητας, ό Σταλινικός κομμου
νισμός είχε προπαρασκευάσει τήν κατά- 
ληψιν τής Ελλάδος διά νά τήν σύρη 
δεομίαν εις τό έρυθρόν ποραπέτασμα.

Αί ομάδες τής πραγματικής Εθνικής 
άντιστάσεως κατεπνίγοντο εις τό αίμα. 
Καί αί 'Ελληνικοί στρατιωτικοί μονά
δες τής Μέσης Ανατολής, αί όποιοι 
προπαρεσκευάΖοντο ϊνα μετάσχουν εις 
τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος καί 
διεκδίκησιν τών Εθνικών δικαίων, διε- 
λύοντο άπό κομμουνιστικά κινήματα καί 
συνωμοσίας. Ή  έποποιΐα τοϋ Έλληνοϊ- 
ταλικοϋ Πολέμου, τής άμύνης τών άχυ
ρών τής γραμμής ΜεταΕά, τής μάχης 
τής Κρήτης, τοϋ Έλ Αλαμέϊν, τοϋ Ρίμι- 
νι, τών νήσων τοϋ Αιγαίου, τής Εθνι
κής Αντιστάσεως δέν κατέστη δυνατόν 
νά άΕιοποιηθή.

Οί Έλληνες έσφάδαΖον ύπό τήν κομ
μουνιστικήν λαίλαπα, ήτις είχε καλύψει 
ολόκληρον τήν χώραν. Αί Άθήναι περι- 
εσφίγγοντο πανταχόθεν. Μικραί νησίδες 
άντιστάσεως έκρατοϋντο χάρις εις τήν 
ήρωϊκήν άντίστοσιν τών ΑΕιωματικών 
καί άνδρών τών Σωμάτων Ασφαλείας, 
διά νά ύπενθυμίΖουν τήν ϋπαρΕιν τοϋ 
έπιοήμου Κράτους καί νά δίδουν μικρόν 
έλπίδα σωτηρίας εις τούς μελλοθανά
τους.

Εις τό Μηχανοκίνητον Τμήμα τής 'Α
στυνομίας Πόλεων, εις τήν Σχολήν Χω
ροφυλακής, εις τήν Γενικήν Ασφάλειαν 
Αθηνών, εις τάς Φυλακάς ΧατΖηκώστα 

καί Αβέρακρ, εις τό Άρχηγεϊον τοϋ 
Πυροσβεστικού Σώματος, εις τήν Σχολήν 
Ύποστυνάμων καί εις όλίγας άλλας θέ
σεις όπου ύπήρχον δυνάμεις άσφαλείας 
διεΕήχθησαν έπικοί άγώνες τιμώντες 
τούς ύπερααπιστάς τών όσιων καί ιερών 
μας.

Ή μεγαλυτέρα όμως άντίστασις, ή ά- 
πστελεσματικωτέρα, άλλά καί ή άποφα- 
σιστικωτέρα, εις τάς Ζοφερός έκείνας 
ήμέρας ήτο ή πραγματαποιηθεϊσα εις 
τόν χώρον τούτον εις τόν όποιον εύ- 
ριοκόμεθο, εις τούς στρατώνας τοϋ

Ο Υπουργός Δημοσίας ΓάΕεως κ. Σόλων Γκίκας, χαιρετών Ύπαστυνόμον τοϋ 
τιμητικού άποσπάσματος κατά τήν προσέλευσίν του εις τό Σύνταγμα Χωροφυ

λακής Μακρυγιάννη.
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ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρύ γιάν- 
νη. Εδώ έγράφη πραγματικόν έπος.

Τήν 5 Δεκεμβρίου 1944, παραμονήν 
τής έπιθέσεως τών Έλασιτών, ή δύνα- 
μις τού Συντάγματος Χωροφυλακής ά- 
νήρχετο εις 100 ΑΕιωματικούς καί Άν- 
θυποσηιστάς καί 429 όπλίτας. Διοικητής 
των ήτο ό Συνταγματάρχης Σαμουήλ 
Γεώργιος, 'Υποδιοικητής ό άντισυντα- 
γματάρχης Σοφράς Ευάγγελος, Διοικη
τής δέ τής Αμύνης ό έθελουοίως προσ- 
τρέΕας εις τοΰ Μακρυγιάννη άντιουντα- 
γματάρχης πεΖικοϋ Κωστόπουλος Κων) 
νος, γενναίος πολεμιστής καί έμπειρος 
τακτικός. Ό  έΕοπλισμός τοϋ Συτάγμα- 
τος είχεν ένισχυθή δΓ ένός τεθωρακι
σμένου οχήματος τής Σχολής Εύελπί- 
δων καί διά 2 πυροβόλων Α/Τ τών 37 
χιλ. μέ τό προσωπικόν των έκ 10 άΕιω- 
ματικών καί 5 οπλιτών τοϋ στρατού Εη- 
ράς. Ό  υπόλοιπος άπλισμός τοϋ Συν
τάγματος ήτο πεπαλαιωμένος, μεγάλης 
ποικιλίας καί μέ μικρός ποσότητας πυ- 
ρομαχικών.

Οί άμυνάμενοι γενικώς εύρίσκοντο 
εις μειονεκτικήν θέσιν έναντι τών έπι- 
τιθεμένων, λόγω σημαντικής διαφοράς 
άριθμοϋ μαχητών, ποιότητος καί ποσό- 
τητος όπλιαμοϋ, οδών καί μέσων άνεφο- 
διασμοϋ, διοβιβάσεων διακομιδής τραυ
ματιών, συνδέσμου μέ φιλίας μονάδας 
κ.λ.π.

"Επρεπε νά αημειωθή μεγάλη ύπερο- 
χή Διοικήσεως καί τακτικής χρησιμσποι- 
ήσεως τών άνδρών καί μέσων τά όποια 
διέθετεν ή φρουρά Μακρυγιάννη, ώστε 
ό ήρωϊσμός καί ή μαχητικότης τών ύπε- 
ροσπιστών τοϋ Συντάγματος νά άΕιο- 
ποιηθοϋν έπωφελώς καί νά άποδώοουν 
ρποτελέσματα πρός τάς θυσίας εις αί
μα, άλλά καί πρός τάς γενικωτέραα έπι- 
διώΕεις τής μάχης ταύτης τών Αθηνών.

Είναι εύτύχημα ότι εις τήν μάχην τοϋ 
Μακρυγιάννη έπετεύχθη ό συνδυασμός 
τών δύο αύτών άπαιτήσεων: ΆΕία Διοί- 
κησις καί ήρωϊσμός άνδρών καί βαθμο
φόρων.

Ή  μάχη τοϋ Μακρυγιάννη μέ έναλ- 
λασσομένσς φάσεις διήρκησε κυρίως έΕ 
ήμερσνύκτια μέ ουνεχή έντασιν. Παρά 
τό γεγονός ότι οί άνδρες τής Χωροφυ
λακής δέν είχαν έκποιδευθή διά πολεμι
κός έπιχειρήσεις, έν τούτοις έδειΕαν 
προσόντα ταχείας προσαρμογής των.

Καί μέ τόν φλογερό ένθουσιασμόν 
των, τό ύψηλόν φρόνημα, τήν άκατοπό- 
νητον προσπάθειαν, τήν αυτοθυσίαν των 
έπέτυχον νά άντιμετωπίσουν τά μαινό- 
μενα στίφη τών έχθρών καί νά έΕουδε- 
τερώσουν τάς άνηλεεϊς έπιθέσεις των.

Βαρύ ήτο τό εις αίμα τίμημα, μέ τό 
όποιον ή Χωροφυλακή έπέτυχε τήν ι
στορικήν· νίκην της.

Αί συνολικοί άπώλεισι τοϋ Συντάγμα
τος Χωροφυλακής Αθηνών, τό μεγαλύ- 
τερον μέρος τοϋ όποιου ήγωνίσθη εις 
τοϋ Μακρυγιάννη, κατά τά Δεκεμβρια
νό ήσαν αί έΕής:

Νεκροί: ΆΕιωματικοί 6 όπλϊται 34 
Τραυματίαι » 7 » 51

έκτελεσθέντες παρά τών έλασιτών.

ΑΕιωματικοί 11 όπλϊται 109

Εις τούς άριθμούς αυτούς δέν άνα- 
φέροντοι αί άπώλειαι τών άλλων μονά
δων Χωροφυλακής, ούτε αί τοϋ ά- 
δελφοϋ Σώματος τής Αστυνομίας Πό
λεων τό όποιον δέν ύστέρηοεν εις υπη
ρεσίας καί θυσίας τήν άπαισίαν έκείνην 
περίοδον.

Τ ι μ ώ  μ ε ν  σ ή μ ε ρ ο ν  τ ή ν  
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ν .

Τ ι μ ώ μ ε ν  τ ά  α δ ε λ φ ό  
τ η ς  Σ ώ μ α τ α  Α σ φ α λ ε ί α ς .

Τ ι μ ώ μ ε ν  τ ο ύ ς  μ ε τ α -  
σ χ ό ν τ α ς  κ α ί  έ π ι Ε ή α α ν -  
τ α ς  ή ρ ω ϊ κ ο ύ ς  ά γ ω ν ι σ τ ά ς  
τ ο ϋ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η .

Τ ι μ ώ μ ε ν  ά λ λ ά  κ α ί  έ π α -  
γ ρ υ π ν ώ μ ε ν » .

Τά λόγια τοΰ κ. 'ϊπουργοΰ δέ
χτηκε ή βαθειά βουβή συγκίνησι δ- 
σων βρέθηκαν έκεΐ. Μάτια, πολλά 
μάτια βούρκωσαν, στήν άνάμνησι 
τών τραγικών έκείνων στιγμών τού 
’Έθνους καί στή θύμησι χαμένων 
προσφιλών προσώπων. 'Ο λατρευτός 
σύζυγος, δ Αγαπημένος Αδελφός, δ 
Αλησμόνητος πατέρας, δ μον Ακριβός 
γυιός, δ καλός συνάδελφος.. .  Ό  
Γιάννης, δ Παναγιώτης, δ Βαγγέ
λ η ς . . .  Ό  'Γπαστυνόμος, δ Χωρο
φύλακας, δ μοίραρχος, δ Αστυφύλα
κας, δ πυροσβέστης.. . !  Καθ’ ένας 
κΓ δλοι τους μαζύ, μάς κάναν τώρα 
νά νοιώθουμε υπερήφανοι γιά  κείνους 
καί γιά μάς. Τό αίμα τους, πού έπνι
ξε τόν Δεκεμβριανό Εφιάλτη, δδηγεΐ 
καί τά δικά μας βήματα στό δρόμο 
τής τιμής. ’Αλησμόνητοι ήρωες!. .  
Γενναίοι συνάδελφοι!. . ΚοιμηΟήτε 
ήσυχα τόν αιώνιο ύπνο σας . . .  
Τό γένος σάς εύγνωμονεΐ. Σάς τιμά 
ή πατρίδα!. .

ΣΑΡ. ΑΝ.

Στιγμιότυπον άπό τήν προσέλευσιν τοϋ Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων κ. Βασι
λείου ΤΖαβέλλα εις τόν χώρον ένθα έωρτάσθη ή 'Επέτειος τών μαχών τών

Σωμάτων Ασφαλείας.
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τ’ όνομά της είνοα «Κοιλάδα τής Ειρήνης», εκεί πού 
τό μικρό ποτάμι τής έλπίδας κυλάει ώσπου νά σμίξη 
μέ τόν «Ποταμό τής Ζωής», είδα μιά παρέα άπό Α γ 
γέλους πού γύριζαν άπό τό βαρύ κάματο στή Γή. Είχαν 
καθίσει, κουβεντιάζοντας φιλικά, σέ μιά λοφοπλαγιά, 
πού τά κυκλάμινα, τά κούμαρα, οί μενεξέδες, τό σαλέ
πι καί τ’ άλλα σερνικοβότανα κι δλα τά γλυκομύριστα 
λουλούδια, πού στή Γή οί έποχές τά χωρίζουν, είχαν 
σμίξει τήν ευωδιά τους. Τρεις άπό τούς ’Αγγέλους, πού 
πρέπει νά ήταν οί άρχηγοί, ξεχώριζαν άνάμεσα ατούς 
άλλους δχι μονάχα γιά τήν άκτινοβόλο καί δυναμική 
μορφή τους, άλλά καί γιατί ή φωνή τους είχε έναν τόνο 
προσταγής. Οί άλλοι τούς άκουγαν μέ προσοχή καθώς 
μιλούσαν γιά τά καθήκοντά τους στή Γή, γιά τόν Αγώ
να των Ανθρώπων καί τήν άγωνία τους, γιά  τούς πολέ
μους καί τή δυστυχία, καί μέ τι τρόπο θά μπορούσαν 
νά διώξουν τή θλϊψι άπό τούς Ανθρώπους.

— Τό άδικο καί ή καταπίεσι βασιλεύουν στή Γή, 
είπε δ πιό ψηλός καί πιό δυνατός άπό τούς ’Αγγέλους.

Ή  φωνή του ήταν βαθειά καί δυνατή κι άπό τή 
λαμπερή πανοπλία του καί τό μακρύ ξίφος του, πού 
κρέμονταν άπό τόν ώμο του, ήξερα δτι ήταν δ ’Αρχάγ
γελος Μιχαήλ, δ πιό γερός άνάμεσα στούς πολεμιστές 
τού Βασιλιά κι δ έκτελεστής τής θείας κρίσης πάνω 
στούς άδικους.

— Ή  άδικία βασανίζει τή Γή, είπε, καί ή μεγάλη 
δυστυχία γιά τούς Ανθρώπους είναι δτι τό κακό χέρι 
είναι πιό δυνατό άπό τό καλό καί τό νικάει. Τό άδικο 
καταπατάει τό δίκαιο. Είδα τυρράνους βασιλιάδες νά 
συντρίβουν τό φτωχό δχλο. Είδα χωράφια άθώων νά 
τσαλαπατοΰν στρατεύματα κατακτητών. Είδα έθνη 
κακόβουλα νά πολεμούν τούς λαούς πού Αγαπούν τήν 
έλευθερία, καί μέ τή φοβέρα των δπλων νά τούς παίρ
νουν τό διό τους. Είδα τόν υπερήφανο πλούτο νά κοροϊ- 
δεύη τή φτώχεια, τήν κτηνώδη βία νά καταστρέφη 
τήν Αγνότητα. Δέν υπάρχει άλλη θεραπεία σ’ αύτό τό 
κακό, έκτός αν δοθή δύναμι στό καλό χέρι γιά  ν’ άντι- 
μεωπίση τήν κακία, νά τιμωρήση τή σκληρότητα καί 
τήν αδικία καί νά έπιβάλη τή δικαιοσύνη παντού μέ 
άκαταμάχητα δπλα. θά  κλονίσουμε τούς θρόνους τών 
τυράννων καί θά λύσουμε τά δεσμά τών σκλάβων. Θά 
σταθούμε φρουροί γιά τούς άθώους, τούς καλούς, τούς 
ευγενικούς καί θά έπιβάλουμε τήν ειρήνη τού θεού 
μέ τό σπαθί τών ’Αγγέλων.

"Οπως μιλούσε σήκωσε μέ τά δυό του χέρια τό 
σπαθί του πάνω άπό τό κεφάλι του καί έκεΐνο πετούσε 
σπίθες μιας ούράνιας φλόγας πού φωτοβολούσε στά μά
τια τών ’Αγγέλων, πού τόν άκουγαν καί λαχταρούσαν 
ν’ Ακούσουν τό σάλπισμα τού πολέμου. Μά καμμιά 
σάλπιγγα δέν ήχοΰσε άπό τά όχυρά τής Πόλης τού 
Θεού, ούτε μιά φλόγινη σημαία δέν ξεδιπλωνόταν ψηλά 
στούς Αόρατους αυτούς τοίχους κι ούτε ένα χτύπημα 
τυμπάνου δέν Αντηχούσε στά βελουδένια λειβάδια. Μο
νάχα ένα ποτάμι μουρμούριζε κυλώντας άνάμεσα στά 
λουλούδια τή χλόη κ’ ένα Αρμονικό τραγούδι άκού- 
γονταν άπό τό Παλάτι τού Βασιλιά. Τότε ένας άλλος 
’’Αγγελος Ακούστηκε. Αυτός ήταν πολύ ψηλός κΓ είχε 
τήν δψι τής Δύναμης, μά ήταν ή Δύναμι τού Πνεύ
ματος, κι δχι ή σωματική. Τό πρόσωπό του ήταν λαμπε
ρό, καθάριο καί τά μάτια του φώτιζε μιά σταθερή 
φλόγα πού δέν τύλιγε τά σώμα του έτσι δπως τυλίγει 
ή φλόγα ένα δαυλί, δταν τό φυσάει Αέρας. Οί μακριές 
του φτερούγες υψώνονταν πάνω άπό τό κεφάλι του. 
ΤΗταν δ ’Αρχάγγελος τού ήλιου, ή πιό καθάρια οπτασία,

ή πιό βαθειά φρόνησι άπό δλα τά πνεύματα πού πε
ριβάλλουνε τό θρόνο.

— Δέ σκέπτομαι τό ίδιο σάν τόν ’Αρχάγγελο Μι
χαήλ, είπε, κΓ άν καί οί δυό έχουμε τό ίδιο σκοπό, 
έγώ ζητάω νά φτάσω στό σκοπό μου μέ άλλα μέσα. 
Γιατί ξέρω πώς ή δύναμι πού δίνεται στό καλό, πολ
λές φορές χρησιμοποιείται γιά τό κακό. Ή  περηφά- 
νεια Ακολουθεί τό θρίαμβο κ’ ή καταπίεσι' γεννιέται 
άπό τή νίκη. "Οταν στούς στρατούς τού ’Ισραήλ δό
θηκε άπό τόν Κύριο ή δύναμι νά πολεμήσουν τούς έ- 
χθρούς των, αυτοί έστραφήκανε ένάντια στούς λαούς 
πού είχαν οί ίδιοι έλευθερώσει. Οί Ρωμαίοι έλευθέρω- 
σαν τούς λαούς τής ’Ανατολής άπό τό ζυγό κι οί λαοί 
ύπάφεραν περισσότερο άπό τό Ρωμαϊκό ζυγό. Άκοΰτε:

Μέσα στή σιγή πού βασίλευε στήν κοιλάδα τής 
Ειρήνης, ένα δροσερό Αγέρι άπό τούς γύρω λόφους έφερ
νε έναν κρότο άπό Αλυσίδες, καί τούς στεναγμούς άπό 
έκατομμύρια σκλάβους, τούς θρήνους τών γυναικών καί 
τών παιδιών πού είχαν έγκαταλειφθή, τά σφυροκοπή- 
ματα τών σταυρωτήδων, πού κάρφωναν τούς Ανθρώ
πους στούς σταυρούς. "Οταν οί κρότοι έσβησαν μέ τόν 
άνεμο, δ Γαβριήλ ξανάπε:

— Ή  ίδια δύναμι διαφθείρει τόν έαυτό της κ’ ίσως 
νά μήν μπορή νά σώση. Οί άνθρωποι πέφτουν στό κακό 
γιατί είναι αμόρφωτοι καί δέν μπορούν νά τό διακρί
νουν κ έτσι καταστρέφουν καί τούς άλλους καί τελικά 
τόν έαυτό τους. Λοιπόν, δέν υπάρχει άλλη θεραπεία 
παρά νά τούς δοθή μιά καλύτερη μόρφωσι, νά τούς 
πλουτίσουμε τις γνώσεις. "Αν δ Θεός μάς έστελνε στή 
Γή νά φωτίσουμε τόν κόσμο, σά μιά φλόγα φωτιάς, 
νά λάμψουμε σ’ αυτούς πού βρίσκονται στό σκοτάδι, θά 
τούς πλουτίζαμε μέ φρόνησι γιά νά καταλάβουν τό 
Θείο Νόμο, νά διαβάσουν τά μυστικά τής Γής καί τών 
Αστεριών, νά νοιώσουν πώς δουλεύει μιά καρδιά Ανθρώ
πινη, νά διακρίνουν τι κάνει τή χαρά καί τήν ειρήνη. 
Τότε ή άγνοια θά διαλυόταν σάν καπνός, κ’ ή σύνεσι 
θά έλαμπε στούς Ανθρώπους.

"Ολοι έμειναν ευχαριστημένοι Απ’ δ,τι Ακόυσαν 
έκτός άπό έναν, πού ή αμφιβολία σκίασε τό πρόσωπό 
του. Φαινόταν σά νά θυμήθηκε κάτι, πού οί άλλοι τό 
είχαν ξεχάσει.

— Οί γνώσεις είναι ματαιοδοξία καί Ανία. Δέ θυ
μόσαστε τόν Σολομώντα, τόν πρίγκηπα τών φιλοσόφων, 
πού τόν έλεγαν σοφώτατο, δτι δέν μπόρεσε ν’ άποφύγη 
τή φθορά τής σάρκας καί τού πνεύματος μ’ δλη του τή 
μάθησι; ’Εγώ έζησα άνάμεσα στούς Ανθρώπους, κου
βέντιασα πολύ μ’ αύτούς κ’ έχω πεισθή γιά δ,τι λέω. 
Μονάχα ή άγάπη μπορεί νά φέρη καλό στούς Ανθρώ
πους. Οί νόμοι πού καθωρίστηκαν γιά τή Γή δέν είναι 
γιά δλους ίσοι κ ’ οί δρόμοι πού οί άνθρωποι βαδίζουν 
είναι γεμάτοι παγίδες καί κινδύνους. Ό  όλεθρός έρπει 
στή γή, κυλάει στά ποτάμια. Ό  άνεμοστρόβιλος, ή κα
ταιγίδα τραντάζουν τις κατοικίες τών Ανθρώπων καί 
πνίγουν τά καράβια τους. Είναι τόσο τρυφερή ή Ανθρώ
πινη σάρκα καί οί πόνοι καί τά βάσανα είναι πολλά. 
Τή γαλήνη θά βρούν μονάχα δταν μάθουν νά Αγαπιούν
ται μεταξύ τους καί νά βοηθούν δ ένας τόν άλλον. Ή  
φτώχεια καί ή πείνα φέρνουν τή βία. Τό μίσος, δ φθό
νος, ή περί φρόνησι είναι κατάρα τής ζωής. Μά πώς 
θά δώσουμε τήν άγάπη στούς Ανθρώπους; Πώς τό θέ
λημα τού θεού θά τούς έξουσιάση; Μέ ποιόν τρόπο θά 
τούς έμφυσήσουμε τήν άγάπη μεταξύ τους;

’Έτσι μίλησε ό φτερωτός ’Αρχάγγελος Ραφαήλ 
καί μιά βαθειά σιγή έπεσε όλόγυρα. Κι δλοι στέκονταν 

(Συνέχεια εις τήν σελ. 1045)



«ΕΚΘΕΣΙΣ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ IΟ Τ Η Τ Ο Σ  
ΑΣΤΥΝ. Π Ο Λ Ε Ω Ν  ΕΤΟΥΣ 1973»

1 Εκυκ λαφόρ η σε ν κατ’ αύτάς είς πολυτελέστα
το» τόμον τών 180 σελίδων ή «"Εκθεσις Δραστη
ριότητας ’Αστυνομίας Πόλεων έτους 1973». Προ
λογίζει δ ’Αρχηγός A ll .  κ. Τζαβέλλκς, ό όποιος 
Αφού έπισημαίνει τήν σημασίαν, τήν όποιαν ή 
Ικδοσις Ιχει, τόσον διά τήν ’Αστυνομίαν, δσον 
καί διά τό εύρύτερον κοινόν, τό όποιον δύναται άπό 
των σελίδων της νά γνωρίση τό τεράστιον έργσν 
τού Σώματος, έπιλέγει χαρακτηριστικώς: «Ό με
λετητής τής παρούσης δύναται εύχερώς νά πεισθή, 
ότι τό παρελθόν Ιτος ύπήρξε κατ’ έξοχήν γόνιμον 
διά τήν Άστυν. Πόλεων. ΙΙεριεφρουρήθη ή ζωή, 
ή ύγεία, ή τιμή καί ή περιουσία τών Ελλήνων 
πολιτών καί έξησφαλίσθησαν αί προϋποθέσεις όμα- 
λοΰ κοινωνικού βίου. Τά Αποτελέσματα ταΰταΑπο
τελούν βεβαίως τό έπιστέγασμα τής έργατικότητος, 
τής έπαγγελματικής καταρτίσεως, τοϋ ύψηλοΰ πε
ρί καθήκοντος αισθήματος, τής πρός τήν Πατρίδα 
πίστεως καί τής πρός τόν πολίτην Αγάπης τών 
μελών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τά όποια χάριν 
τών ύψηλών αύτών ιδανικών δεν έφείσθησαν ούδέ 
τής ζωής των. Άτενίζον τό Σώμα τό λαμπρόν 
παρελθόν οίκοδομεϊ έν λαμπρότερον μέλλον. Ήνω- 
μένον ώς είς άνθρωπος θά έκπληρωση καί μελλον- 
τικώς είς τό άκέραιον τήν Αποστολήν του. Τήν 
μεγάλην του Αποστολήν πρός τήν Πατρίδα καί 
τήν Ελληνικήν κοινωνίαν».

Είς τάς σελίδας τής «'Εκθέσεως'Δραστηριό- 
τητσς» παρατίθενται πλεΐστα κεφάλαια Αφορών- 
τα είς τόν έτήσιον Απολογισμόν τής ’Αστυνομίας. 
Μέ στατιστικούς πίνακας καί λίαν διαφωτιστικά 
κείμενα, έμφανίζεται ή δραστηριότης τών καθ’ 
έκαστον Τπηρεσίών, ώς τών Τμημάτων Τάξεως, 
τών Υπηρεσιών ’Ασφαλείας, ’Αγορανομίας, Τρο
χαίας, ’Αμέσου Δράσεως, Δ.Ε.Γ., Σχολών, Μη
χανογραφικής, Γ.Π.Ε.Ν., ’Αλλοδαπών, Σωματι
κής καί Πνευματικής ’Αγωγής κλ .π . Παρατί
θενται έπίσης σύντομος Ιστορία τοΰ Σώματος, γνώ- 
μαι καί σκέψεις πολιτών διά τήν προσφοράν τής 
’Αστυνομίας, σχόλια έπί τής έγκληματικότητος. 
στατιστικά δεδομένα διά τήν άπασχόλησιν έν γέ- 
νει τής ’Αστυνομικής Δυνάμεως, σχετικά νσμο- 
θετήματα y.h . Ή  έκδοσις έκτυπωθεΐσα είς χάρτην 
πολυτελείας 1 2 0  γρ. διά τοϋ συστήματος OFSET 
διακρίνεται διά τήν καλαίσθητον δομήν τών σε
λίδων, τάς όποιας πλαισιώνουν πολυάριθμοι καλ- 
λιτεχνικαί φωτογραφίαι.

Καί τόν έφετεινόν τόμον, ώς καί είς τά παρ
ελθόντα έτη, έπεμελήθησαν, τόσον ώς πρός τό 
κείμενον, δσον καί ώς πρός τήν καλλιτεχνικήν 
έμφάνισιν Αποκλειστικώς Αξ/κοί τού ’Αρχηγείου 
’Αστυνομίας Πόλεων.

«Α.Χ.»

ΕΠ Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι
Πρός

Τόν ΑΕιότιμον Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων
Ε ν τ α ύ θ α

Κύριε Αρχηγέ,

Τήν 11.5.1974 είς τήν Λεωφόρον Βασ. Αμα
λίας κοί είς ίαάπεδον διάβασιν ΠεΖών παρά τω Ζαπ- 
πείω άουνείδητος οδηγός ιδιωτικής χρήσεως αυτο
κινήτου, λόγω υπερβολικής ταχύτητος, μέ παρέσυρεν 
μέ άιποτέλεσμα νά ύποστώ σοβαρόν κάταγμα πυέλου 
καί οϋτω νά περιέλθω είς κατάστασιν όφαοίας. Κα
τά τήν ώραν τοΰ έπισυμβάντος ώς άνω άτυχήματος, 
εύρέθη ό ΑστυφυλαΕ (ΛΒ 22) κ. Αρβανιτάκης, τόν 
όποιον έγνώρισα προσφάτως κατά τήν διάρκειαν τής 
δίκης, καί δστις, καίτοι έν πολιτική περιβολή καί έκ
τος υπηρεσίας τυγχόνων, έοπευσεν καί μοί παρέοχεν 
τάς πρώτας βοήθειας, έν συνεχεία δέ μέ μετέφερεν 
είς τό Ρυθμιστικόν Κέντρον Αθηνών.

Κύριε Αρχηγέ, ή αΰθόρμητος ουμπαράστασις, ή 
στοργή, ό τρόπος μεταφοράς μου, λόγω τοϋ ειδικού 
τραύματος, ή ευγένεια καί γενικώς ή όρίστη συμ
περιφορά τού ώς άνω ' Αστυφύλακες, μέ συνεκίνησε 
βοθύτστα καί είς ένδειΕιν έλαχίστης εϋγνωμοούνης 
διά τάς ώς άνω προσφερθείσας υπηρεσίας, έπιθυμώ 
νά έκφράσω δι' υμών τάς θερμός μου ευχαριστίας καί 
τήν ευγνωμοσύνην μου πρός τόν άΕιον προμνησθέν- 
τα άστυφύλακα, δστις διά τών πράΕεών του, λομπρύ- 
νει τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων.

Μετ' έκτιιμήοεως 
ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΓΡΙΠΛΗ 

Φοιτήτρια Ιατρικής 
Τιμοθέου 10 —  Ήλιούπολις

Πρός
Τόν άΕιότ. Κύριαν Βασίλειον ΤΖαβέλλαν 
'Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων 
Γ' Σεπτεμβρίου 11

έ ν τ α ϋ θ α

"Εχω τήν τιμήν νά γνωρίσω Ύμίν, έστω καί έκ 
τών ύστέρων, τά κάτωθι: Ώς συνάδελφος καί φίλος 
τού Καθηγητοϋ τοϋ Πον/μίου τού W tlR Z B U R G  Δι/τ. 
Γερμανίας κ. ERNST SIEGMANN έλθόντος είς 'Ελ
λάδα διά ψυχαγωγικούς καί μορφωτικούς σκοπούς 
μετά δέκα μαθητών αύτοϋ, είς τών όποιων ήτο ό κ. 
HANS PETER WEISSENBACHER, καί διαμένοντος 
μετ' ούτών είς Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά Αθηνών, 
έπεσκέφθην τήν ομάδα τούτην τών γερμανών τουρι
στών είς "Αγιον Κοομάν τήν 13ην Σεπτεμβρίου 1974, 
ήμέραν Ποροσκευήν κοί ώραν 20.00'. 'Εκεί έπληρο- 
φορήθην μετ' έθνικής ύπερηφανείας κοί χαράς, τόσον 
ύπό τοΰ είρημένου Κοθηγητοϋ όσον καί ΰπό τών μα
θητών αύτοΰ, άτι ό ούτόθι κατά τύχην εύρισκόμενος 
άστυφύλαΕ κ. ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ τοΰ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ πρό δύο (2) περίπου ώρών (ήτοι περί 
τήν 18.00' ώραν) τής ίδιας ήμέρας, ριφθείς μετ' 
αύτοθυσίας είς τήν θάλασσαν καί δΓ ύπερανθρώπων 
προσπαθειών έΕαγαγών έγκαίρως είς τήν Εηράν τόν 
εχοντα ήδη άπολέσει τάς αισθήσεις καί σχεδόν θα- 
νόντσ γερμανόν φοιτητήν κ. HANS PETER WEIS
SENBACHER, διέσωσε τούτον έκ βεβαίου θανάτου 
διό πνιγμού, γενόμενος οϋτω αωτήρ τής Ζωής αύτοϋ. 
Τούτο δέ διεπίστωσσ καί προσωπικώς, έπισκεφθείς 
τήν 20.30 ώραν τής αύτής ήμέρας μετά τοΰ Καθηγη-



τοϋ κ. ERNST SIEGMANN τόν μη έχοντα είοέτι άνα- 
κτήσει τός οίσθήσεις αύτοϋ γερμονόν φοιτητήν κ. 
HANS PETER WEISSENBACHER εις τήν Κλινικήν 
του Π. Φαλήρου, όπου είχεν ούτος διοκομιοθή πρό 
δύο καί πλέον ώρών.

Ή ήρωϊκή αϋτη πρόΕις τοΰ έν λόγω άστυφύ- 
λοκoc τιμή τόσον τόν ίδιον προσωπικά*; καί τούς 
άμεσους Προϊστομένους αύτοϋ, όσον καί ολόκληρον 
τό Σώμα τής Ελληνικής Αστυνομίας Πόλεων γενι- 
κώτερον, όμα δέ κοί καθιστά τούτον άΕιαν ιδιαιτέ
ρων έποίνων καί δή καί πόσης τιμητικής διακρίοεως.

Μετά πόσης τιμής 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕϊ. ΝΙΚΗΤΑΣ 

Εντεταλμένος Υφηγητής 
Ίπποκράτους 33, Άθήναι

Λ
Πρός

Τήν Υπηρεσίαν Αμέσου Δρόοεως Αθηνών 

Φίλοι Κύριοι,
Καί διά τής παρούσης μου αισθάνομαι ύποχρεω- 

μένος νά σας εύχοριστήσω διά τός προσπάθειας οας 
τήν 11.10.1974 πρός άνεύρεοιν τοϋ κλοπέντος αύ- 
τοκινήτου μου.

Εκπληκτικόν είναι τό γεγονός, ότι τρεις ώρας 
μετά τήν αναφοράν μου περί τοϋ συμβάντος εις τό Δ ' 
Ποράρτημα Ασφαλείος, τό «παιδιά τοϋ 100» άνεύ- 
ρσν τό έν λόγω αύτοκίνητον καί μέ ειδοποίησαν αμέ
σως.

Λυπούμαι διότι δέν κατώρθωοα ούτε νά εύχα- 
ριστήσω τό «παιδιά» τοΰ περιπολικού, τό όποια μέ 
παλλήν διακριτικότητα καί σεμνότητα άνεχώρησαν. 
Τέτοιοι άνδρες τιμούν τό Σώμα καί τήν Υπηρεσίαν 
σας. Παρακαλώ ιδιαιτέρως (δέν γνωρίΖω ονόματα 
καί όριθμόν περιπολικού) νά διαβιβάσετε εις ούτούς 
τός άπειρους ευχαριστίας μου καί τήν παράκλησίν 
μου νά συγχωρήσουν τήν παρόλειψίν μου, κατανο- 
οϋντες συνάμα τήν κατάστασιν εις τήν όποιαν εύ- 
ριοκάμην.

Εύχαριστώ καί πάλιν.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Α. ΖΑΦΕΙΡΙ ΑΔΗΣ 

Σουρμελή —  Αλκιβιάδου 2, Αθήναι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
FAIRI.EIGB DICKINSON TEANECK CAMPUS 
New Jersey—  07666 Dr Peter Cassimatis

U. S. A.

24η 'Οκτωβρίου 1974 
Kov Βασίλειον ΤΖοβέλλαν 
Αρχηγόν 'Αστυνομίας 

Ύπουργείον Δημοσίας ΤάΕεως 
Γ' Σεπτεμβρίου 11

Α θ ή ν α  ι—  Έ λ λ ά ς

ΑΕιότιμε κ. ΤΖαβέλλα,
'Επιθυμώ νά σάς εύχοριστήσω ώς καί τούς συν- 

εργστας σας, διά τήν άποτελεοματικήν σας ένέργει- 
αν, εις άπάντησιν τών άπό 3.7.74 καί 6.10.74 επι
στολών μου.

Τό αύτοκίνητόν μου τελικά άφίχθη εις καλήν 
κατάστασιν χθές.

Τούς έπαίνους μου εις τούς άνδρες τής ύπη-

* ρεοίας οας διά τός προσπάθειας των εις αύτήν τήν 
περίπτωσιν.

ΕΙλικρινώς ύμέτερος 
Πέτρος Κασσιμάτης 
Καθηγητής Οικονομικών 

Πανεπιστημίου

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Ένημέρωσις τών ήσφαλιαμένων μελών τού Κλά

δου Υγείας, έπί τής οικονομικής κινήσεως καί τών 
πεπραγμένων τού Ταμείου, κατά τούς μήνας Σεπτέμ
βριον κοί Οκτώβριον 1974, άντιστοίχως:

Α) Γ ν ω ρ ί Ζ ε τ α ι  ύ μ ϊ ν  ό τ ι :

α) Κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον 1974, ύπό τού
Κλάδου 'Υγείας έπρογματοποιήθησαν

I) Καταβολαί ήσφαλισμένων δρχ 792.827
II) Πρόσοδοι Περιουσίας » 6.573

III) Χρεωστικοί λογαριασμοί Νομαρχίας
20.603Κερκύρας καί διάφορα Έσοδα »

Σ ύ ν ο λ ο ν  ' Ε σ ό δ ω ν I» 820.003
Έ Ε ο δ α » 617.193

Π λ ε ό ν α σ μ α » 202.810

β) Κατά μήνα Οκτώβριον 1974, 
μερίμνη τοΰ Ταμείου:

1) ΈΕητάσθησαν:
ι) εις ιατρεία τής έκλογής των 7.842 Μέλη

ιι) άπό ιατρών τής εκλογής των 
οίκοι 1.781 Μ

ιιι) εις ιατρεία καί έργσστήρια της •
Ύγειον. Υπηρεσίας Αθηνών —  
Πειραιώς (έΕετάσεις παθολογι
κοί ή παρακλινικαί) 8.137 »

ιυ) εις ιδιωτικά έργαστήρια καί 
ιατρούς κατόπιν παραπομπής 
ύπό τού Ταμείου πρός παθολο
γικήν καί παρακλητικήν έΕέτασιν 
ή θεραπείαν 2.862 »

υ) ύπεβλήθησαν εις οδοντιατρι
κήν θεραπείαν εις ίατρεϊον 
Κλάδου Υγείας 135

υι) παρεπόμφβησσν εις οδοντια
τρεία τής άρεσκείας των 749 »

2) Υπεβλήθησαν εις όδοντ/κήν θε
ραπείαν έν Πάτραις & Κερκύρα 7 »

3) Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί 
Κλινικός τής έκλογής των 207 »

4) Είσήχθησαν εις Μαιευτήρια καί 
έτεκον αί σόΖυγοι 30 Μελών

Ήτοι συναλικώς περιεθάλπησαν 21.750 Μέλη

5) ΕΕετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής τών 
μελών 12.012 συνταγαί.

Διά τήν Ακρίβειαν 
Έν Άθήναις τή 6η Νοεμβρίου 1974 

Ό  Διευθυντής 
ΝΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Άστυν. Δ/ντής Α'

Ό  ' Α ρ χ η γ ό ς
Ώ ς Πρόεδρος τοΰ Κλάδου Υγείας Α.Π. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ



Ειδήσεις άπό τις ’Αστυνομικές Σχολές
Πέραν των ύπηρεσιακών καθηκόντων 

καί ύπαχρεώσεών των, οί υπάλληλοι τού 
Σώματοα τής Αστυνομίας Πόλεων έπι- 
τελοϋν καί μεγαλειώδες καί συγκινητι
κόν ανθρωπιστικόν έργον, γιγνόμενοι 
πολλάκις πσρήγοροι δυστυχούντων καί 
συμπαραστόται δεινοπαθούντων ατόμων.

Οϋτω τήν 6.11.74 οί δόκιμοι Άρχι- 
φύλακες Κων)νος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ, Ιωάννης ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ, Συ
μεών ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ καί ιΝικόλαος 
ΜΑΞΙΛΑΡΗΣ, έμπλεοι Ελληνοχριστια
νικής αγάπης πρός τόν συνάνθρωπον, 
ευθύς ώς έλαθον γνώσιν τής ύφιστα- 
μένης ανάγκης, αίκειαθελώς μετέθησαν 
εις «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» Νοσοκομείον Αθη
νών, ένθα προσέφερον αίμα πρός σω
τηρίαν τής Ιακωβίνος ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 
κατοίκου Βυζαντίου 15, Ν. Σμύρνη, μη- 
τρός ένός τέκνου, ήτις ύπεβλήθη εις έγ- 
χείρησιν άνοικτής καρδίας.

Ωσαύτως τάς απογευματινός ώρας 
τής 19.11.74 οί Δόκιμοι Άρχιφύλακες 
Ιωάννης ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Νικό

λαος ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, Ιωάννης ΚΑΠΡΑ- 
Λ02! καί Γεώργιος ΨΕΥΔΟΣ, οίκειοθε- 
λώς προσφερθέντες, μετέβησαν εις No- 
σοκομεϊον παίδων « Αγία Σοφία» καί 
προσέφερον αϊμα διά τήν παράτασιν 
τήσ £u>nc τοϋ έκεΐαε νοσηλευόμενου 
Πανογιώτου ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, πάοχον- 
toc  έκ Μεσογειακής αναιμίας.

Έ π ι σ τ ο λ α ί
JEPA ΜΗΤΡΟΙΙΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΙΙΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Τψ Άξιοτίμψ
Άρχηγψ της ’Αστυνομίας Πόλεων 

Εις ’Α θ ή ν α ς  
’Εντιμότατε ’Αρχηγέ,

( Διά τής παρούσης ύπό τήν ιδιότη
τά μου ώς Προέδρου τοϋ έκκλησια- 
στικοΰ Συμβουλίου Τεροΰ Ναού Ιίαμ- 
μεγίστων Ταξιαρχών Κορυδαλλού, 
αισθάνομαι βαθύτατα τό χρέος νά ά- 
πευθύνω πρός τήν Ύμετέραν έντιμό- 
τητα  ̂θερμοτάτας εύχαριστίας, διότι 
ήγαθυνθητε νά άποατείλετε κατά 
τήν πανήγυριν τών Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών, Πολιούχων Κορυδαλλού 

τήν Φιλαρμονικήν τού Εύγενούς Σώ
ματος τής Αστυνομίας Πόλεων, ήτις 
όμολογουμένως έλάμπρυνε !τι μάλ
λον τήν έορτήν τού 'Ιερού ήμών 
Ναού.

’Επαναλαμβάνοντες καί αύθις έκ 
βαθέων τάς ευχαριστίας ήμών καί

Τήν 10ην ώραν τής 26.10.74 έν τή 
αιθούση τελετών τής Σχολής Αξιωμα
τικών Αστυνομίας Πόλεων, είδικώς 
πρός τούτο διακοσμησθείση καί εις έν
τονον Εθνικήν ατμόσφαιραν, ό κοσμή- 
τωρ τής Σχολής Αστυνόμος Α ' κ. Ι
ωάννης ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ, παριστομέ- 
νων τοϋ Διοικητοϋ τών Σχολών, τοϋ Ύ- 
παδιοικητοϋ, τοϋ Υγειονομικού Διευθυν- 
τοϋ τών Σχολών καί πόντων τών λοιπών 
Αξιωματικών τών Σχολών, ώμίλησεν 

πρός τούς μαθητάς τών Σχολών Ύπα- 
στυνόμων, Αρχιφυλόκων καί Αστυφυ
λάκων, ιμέ θέμα: «Τό νόημα καί τά δι
δάγματα τής 28ης Οκτωβρίου 1940 
διά τήν Ελλάδα καί τήν ανθρωπότητα-, 
τονίσας μεταξύ άλλων καί τά έξής :

«Ό  ωραίος έκεΐνος άγων τοϋ ’40 έτρχυ- 
μάτισε θανααίμως τό φασιστικόν καθεστώς, 
έκλόνισε σοβχρώς τήν Χιτλερικήν δύνκμιν 
καί τό σπουδαιότερο-; έπεβράδυνε τήν Γερ
μανικήν πρός Άνατολάς προέλκσιν. Καί 
εις τούτο ακριβώς έγκειται ή κοσμοϊστο- 
ρική σημασία του, τήν όποιαν, άνεγνώρι- 
σαν καί Οπεγράμμισαν οί παράγοντες εκεί
νοι τού Β' ΙΙαγκοαμίου Πολέμου, οί όποιοι 
λόγψ τής θέσεώς των, ήδύνατο νά έχουν 
σαφή έποπτείαν τών παγκοσμίων πραγμά
των.

Τά πράγματα, λοιπόν, είναι σαφή: Τό 
«ΟΧΙ» μας, τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, 
άπετέλεαε τήν άρχήν τοΟ τέλους διά τόν 
άξονα, υπήρξε-; άφετηρία τής συμμαχικής 
νίκης καί συνιστά σταθμόν τής παγκοσμίου

δεόμενοι, όπως οί "Αγιοι Ταξιάρχαι 
φρουρούν καί σκέπουν ύμάς καί τήν 
οικογένειαν Υμών, ώς καί τό Οπό 
τήν ’Αρχηγίαν Υμών εύγενές Σώμα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Μετ’ ευχών- καί βαιθείας τιμής 
Ό  Πρόεδρος

Τού ’Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 
Ά ρχιμ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ

’Εν Κορυδαλλψ τή 12.11.1974
Λ

Ι Ι ρ ό ς

Τόν Διοικητήν Τροχαίας ’Αθηνών 

Ε ν τ α ύ θ α

Κύριε Διοικητά τής Τροχαίας ’Αθη
νών,

Είμαι Έλληνοαμερικανίς, διαμέ- 
νουσα μονίμως εις Νέ-αν Ύόρκην καί 
ήλθα, μέ τά παιδιά μου, είς τήν Ε λ 
λάδα. προχθές, διά νά περάσωμε τό 
καλοκαίρι, δπως κάνω τακτικά χάριν 
τών παιδιών μου, πού φρόντισα νά 
τήν άγαπούν καί τήν άγαποΰν πρά
γματι πάρα πολύ.

Πήραμε τά ύπ’ άριθ. 258.798 τα-

Ίστορίας, διότι έπέδρασεν άποφκσιστικώς 
είς τήν έκβασιν τοΟ Β' Παγκοσμίου Πο
λέμου.

Ή  ευψυχία, λοιπόν, κατερράκωσε τήν 
πανοπλίαν. Διέλυσε καί διεσκόρπισε τάς 
χύτσκρατορικάς φάλαγγας. Ήνάγκασε
τούς χαλύβδινους χειμάρρους νά συγκομί
σουν τούς πικροτάτους καρπούς Καδμείας 
νίκης.

Τόν ήρωϊσμόν τών 'Ελλήνων έξήρον τό
τε καί οί σύμμαχοί μας. Ό  Τσώρτσιλ δι- 
εκήρυσσεν: Ά λλοτε έλέγαμε: Οί "Ελ
ληνες μάχονται σάν ήρωες. Τώρα θά λέ- 
γωμεν. Οί ήρωες μάχονται σάν "Ελληνες».

Ή  28η ’Οκτωβρίου 1940 έδωκε τό
πρώτον ρίγος τής νίκης είς τούς υπέρ τής 
’Ελευθερίας άγωνιζομένους λαούς.

Διά τής 28ης ’Οκτωβρίου ή 'Ελλάς κα- 
τωχύρωσε τήν ’Ελευθερίαν τοΟ κόσμου.

Τό «ΟΧΙ» τής 28ης ’Οκτωβρίου ϋψωσε 
τήν 'Ελλάδα είς τόν κολσφώνα τής δόξης.

Τό 'Ελληνικόν "Ενθος έδίδαξε, διά μίαν 
είσέτι φοράν, δλον τόν κόσμον, δτι δεν 
αξίζει νά είναι έλεύθερος έκεΐνος, δ ό
ποιος δέν γνωρίζει νά θυσιάζεται.

Ή  28η ’Οκτωβρίου θά προβάλη είς τήν 
αιωνιότητα ώς λαμπρόν σύμβολου καί φω
τεινός σταθμάς είς τήν ιστορίαν τοΟ Γέ
νους καί τής δλης άνθρωπότητος. Ή  ακα
τάβλητος Ελληνική ψυχή έσφράγισε με τό 
πολυτιμότερου χρυσόβουλον τήν ’Εθνικήν 
μας ζωήν».

ΙνΩΝ)ΝΟΣ Γ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ

ςί, όδηγούμενον άπό τόν κ. Ίωάννην 
Μακαρώναν καί μέσα σ’ αύτό μού έ
πεσε, κατά τήν πληρωμήν, τό πορτο
φόλι μου μέ 380 δολλάρια κλπ. Τό 
άντελήφθην, δλίγον μετά, άλλ’ έν τψ 
μεταξύ τό ταξί, τού όποιου δέν1 έγνώ« 
ρίζα τόν άριθμόν, είχε φύγει καί πε- 
ριωρίσθην ν’ άναφέρω τό γεγονός είς 
τήν ’Αστυνομίαν.

Μετά δύο ώρας δμως ήλθε στό σπί
τι πού μέ είχε μεταφέρει ό άνω δδη- 
γός τού ταξί καί μού είπεν δτι τό 
πορτοφόλι μου εύρέθη ύπό τοΰ πελά
του του κ. Παπαθανασοπούλου Πανα- 
γιώτου τού Άνδρέου, Νίκης 34 καί 
παρεδόθη είς τήν Τροχαίαν είς τήν 
όποιαν πήγα καί τό παρέλαβα.

Φέρω, τήν τιμίαν αύτήν πράξιν, 
είς γνώσιν πάντων, ώς άξίαν μιμήσε- 
ως καί εύχαριστώ θερμά, θερμότατα, 
τούς άνωτέρω Κυρίους διά τήν ώραί- 
αν πράξιν των, ή όποια αποτελεί ά- 
ριστσν δίδαγμα δι’ δλους μας.

Μέ πολλήν άγάπην διά τήν Ε λ 
λάδα μας καί τούς συμπατριώτας μου 
"Ελληνας.

Ματίνα Κοκκινογούλη ή Κοκίς 
’Αντιόχειας 24, ’Αθήναι
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
1. Κάνει ταξίδια στην ανοικτή 

θάλασσα.
2. ΙΙρώτη άπό τις δύο λέξεις, 

πού άποτελοΰν Ονομασίες 
πολλών άμερικανικών πόλε
ων.

3. Ψώνια τής άγοράς.
4. Εύτοχισμίνσν.
5. Άδιάφορον πόσα.
6. Χρονικός σύνδεσμος
7. Σήμα κινδύνου.

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Μεγάλη, άνοικτή θάλασσα.
2. ’Άρθρον, ουδέτερον, Ινικός.
3. ’Εντελώς.
5. "Ενα άπό τα έλληνικά πε- 

λάγη.
5. "Αγιος.
6. ’Αναπνοή.
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ΔΙΟΠΘΩΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
Εις τδ προηγούμενοι τεύχος μας 

καί είς τήν σελίδα 954 έκ παρα
δρομής άνεγράφη δ συγγραφεύς τού 
άρθρου κ. Τ. Ιΐααγεωργίου ώς ε
πίτιμος Πρόεδρος τού Α.Σ.Δ.1’.,
ένώ τδ δρθδν είναι δτι πρόκειται 
περί ΙΙαρέδρου.

Π Ε Ν Θ Η

ΝΙΚ. ΧΑΡΑΑΑΜΠΙΔΗΣ
Τήν 11 ην Νοεμβρίου όπεβίωσε και έ- 

τόφη τήν έπομένην eic τό Νεκροταφεί- 
ον Βύρωνος μία παλαιό αστυνομική φυ
σιογνωμία. Ό  Αστυνόμος Α ' έ.σ. Νικό
λαος Χαραλομπίδης, όστις ώς Προϊστά
μενος τής ειδικής έμπιστευτικής Υπη
ρεσίας τής Γ. Ασφαλείας Αθηνών κατά 
τήν μέχρι τού 1941 περίοδον, προαέφε- 
ρε μέγιστος υπηρεσίας, προκειμένου ό 
Ελληνικός λαός ηνωμένος νά προτάΕη 

τά στήθη του κατά τήν 28ην Οκτωβρίου 
καί δημιουργήση τό ιστορικόν έκεϊνον 
έπος. Τήν κηδείαν παρηκολούθησαν, με 
ταΕύ τών άλλων καί άντιπροσωπεία του 
Αστυνομικού Σώματος ώς καί τών άπο- 

στράτων τής Αστυνομίας, έκ μέρους 
τών όποιων άπεχαιρέτησεν ό τότε Γραμ- 
ματεύς τής Γενικής Ασφαλείας Αθη
νών καί ήδη Αρχηγός Αστυνομίας έ.σ. 
κ. Γεώργιος Κοντογεώργος, είπών με- 
ταΕύ τών άλλων:

«Στώμεν εΰλαβώς πρδ τής ίεράς αύτής 
σωρού' είναι ή σωρός τού Αειμνήστου συν
αδέλφου Νικολάου Χαραλαμπίδη, ήγηθέν- 
τος κατά τήν ιστορικήν περίοδον τής 
διακυδερνήσεως τής χώρας Οπδ τού 
μεγάλου Ίωάννου Μεταξα, τής πλέ
ον σοβαράς ύπηρεαϊας τής Γενικής ’Ασφα
λείας τής Πρωτευοόαης τής Χώρας, ήτις 
αυνέβαλε σπουδαίως, δλως Αναιμάκτως και 
άνωδϋνως, είς τήν πραγμάτωσιν τής ένό- 
τητος τού Ελληνικού λαού, ΐνα οδτος ώς 
είς άνθρωπος δημιουργήση τδ Αθάνατον έ- 
κεϊνο έπος τού 1940, πρδς σωτηρίαν τής 
ίεράς αύτής γής, οό μήν Αλλά καί τής 
άνθρωπάτητος Ακόμη, προκειμένου καί σή
μερον νά δρέπωμεν τούς καρπούς, Αφού 8- 
λα τά Έθνη συμπαρίστανται είς τδν μέ- 
γιστον έθνικόν μας Αγώνα ύπέρ τών Κυ
πρίων Αδελφών, έξαιρέοει τού προαιώνιου 
εκείνου έχθροΰ τού γένους.

Λίαν συνετός καί δξυδερκής, Απελάμβα- 
νε τής γενικής έκτιμήσεως καί μάλιστα 
διεθνούς τοιαύτης, ή ύπηρεσία του δέ ήτο 
έκείνη, ήτις διέλυσε τήν Λερναίαν Έδραν 
τού μηχανισμού τής ολέθριας έκείνης Ανα
τρεπτικής δργανώσεως, διά τής συλλήψε- 
ως Απάντων τών παραγόντων αύτής μέχρι 
καί τού Αρχηγού της, έπωφελώς χρησιμο- 
ποιηθέντος άπδ τά Αξέχαστα γραφεία τής

όδοΰ Στουρνάρα καί Πατησίων κατά τήν 
κρίσιμον εκείνην νύκτα, τήν υπό ένότητα 
εμφάνισιν τού Ελληνικού λαού είς τά βου
νά τής Πίνδου καί μέ πρωτοπόρου τήν Ε λ 
ληνικήν νεολαίαν, είδικώς προετοιμασθεί- 
σαν.

Τήν οικογένειαν τού μεταστάντος συλλυ- 
πούμεθα ένθέρμως καί πιστεύομεν δτι οί 
διάδοχοι αύτής δέν ΘΑ λησμονήσουν τήν 
ούσίαν τών δλίγων τούτων λέξεων.

Καί τώρα Αείμνηστε Νίκο, ΘΑ σέ μετα- 
φέρωμεν μέ πόνον Ϊνα σέ έναποθέσωμεν 
είς τήν αίωνίαν σου κλίνην, μέ τήν ΰατά- 
την εύχήν δπως παραμείνης εκεί παντοτινά 
ΰπδ έλευθέραν Πατρίδα καί μέ αίωνίαν 
τήν μήμην σου».

ΕΑΕΥΘ. ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗΣ
Τήν 12.11.74 όπεβίωσεν ό έ.σ. Α 

στυνόμος Α ' 'Ελευθέριος ΆρχατΖικά- 
κης. Έκηδεύθη τήν έπομένην 13.11.74 
είς τό Νεκροταφεϊον Ν. Φιλαδέλφειας.

Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν οί 
συγγενείς καί φίλοι του, πολλοί έν ένερ- 
γεία καί συντάΕει συνάδελφοι, ώς καί 
άντιπροσωπεία τού Αστυνομικού Σώμα
τος μέ έπικεφαλής τόν Άστυν. Δ)ντήν 
Β ' κ. Πετράπουλον, όστις καί κατέθε
σε τόν έκ μέρους τού Σώματος άνθι- 
νον στέφανον.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τήν 1.1.1916 
είς Σητείαν Κρήτης. Είς τό Σώμα κα- 
τετόγη τήν 10.7.1942.

Τήν 28.6.1946 προήχθη είς ύπαστυ-

νόμον Β '. Τήν 16.11.1950 είς ύπαστ. 
Α ’ . Τήν 1.1.1960 είς Άστυν. Β ’ καί 
τήν 31.12.1964 είς Άστυν. Α ' Τά « Α
στυνομικά Χρονικό», έκφράΖσντα τά 
συλλυπητήρια είς τήν άπορφανισθεϊσαν 
οίκαγένειάν του, εύχονται τήν πσρηγο- 
ρίαν τού Ύψίστου είς αύτήν, κατάτα- 
Ειν δέ τού θανόντος μετά τών δικαίων. 
Α ί ω ν ί ο  ά ς  ε ί ν α ι  ή μ ν ή 
μ η  τ ο υ .

«ΑΧ.»
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ΕΤΟΣ KB' ΤΕΥΧ. 463

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 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-φοΐ Γ. ΡΟΔΗ 'Αμαρουσίου 59 —  
Άμαρούσιον Τηλέφ. 6819.631 και 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 κλπ. Δρχ. 360

Τιμή τεύχους: Δραχμαί 15
ι

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έττιστρέφο- 
νται. Αί δημοσιευόμενοι μελέται άττηχοΰν τήν πνευματικήν 

εργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αυτών.

•

Φωτογραφίαι έπικαιρότητος τού Φωτογραφικού καί Κινημα
τογραφικού Συνεργείου τού 'Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΪΩΦΥΛΛΟΝ ΜΑΣ
Μιά ευχή από τό « Αστυνομικά Χρονι
κά», πράο όλους τούς άγαπητούς ανα- 
γνώοτας των. Τό ιοώς τής Βηθλεέμ, τό 
φως τής Γεννήσεως ας τούς οδηγεί στό 
δρόμο τής αλήθειας. Ο νεογέννητος 
Θεός, άς τούς χαρίξη ύγεία, εύτυχία και 

χαρά.
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