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“Ηταν γκρίζος ό αττικός ουρανός τις πρώτες εκείνες μεταμεσονύ
κτιες ώρες. Μαύρα απειλητικά σύννεφα είχαν σκεπάσει τον ουρανό τής
"Ελλάδος καί ή προ πολλού άναμενομένη καταιγίδα ξεσποΰσε τον κε
ραυνό της, μέ τη μορφή τού διπλωματικού φακέλλου:
«...Όθεν, ή Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την άπόφασιν νά
ζητήση άπό τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν τό δικαίωμα νά καταλάβη,
διά τω ν ενόπλων αυτής δυνάμεων καί διά τήν διάρκειαν τής σημερινής
εμπολέμου ρήξεως μέ τήν Α γ γ λ ία ν , ώρισμένα στρατη γικά σημεία επί
το ύ Ελληνικού εδάφους. ‘Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί ά π ό τήν Έ ληληνικήν, όπως μή έναντιωθή εις τήν κατάληφιν αυτήν καί όπω ς μή
παρεμποδίση τήν διέλευσιν τω ν Ιταλικώ ν στρατευμάτων τω ν προω ρισμένων νά τήν πραγματοποιήσουν. Ή Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί
άκόμη ά π ό τήν Ελληνικήν, όπω ς δώση αυθωρεί εις τάς στρατιωτικός
άρχάς τάς άναγκαίας διαταγάς ϊνα, ή προσωρινή κατοχή ώρισμένων
σ τρατηγικώ ν σημείων, δυνηθή νά πραγμα τοποιηθή κατά ειρηνικόν
τρόπον. Έ άν τά Ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήσει άντίστασιν,
ή άντίστασις θά θραυσθή διά τω ν όπλω ν καί ή Ελληνική Κυβέρνησις
θά φέρη τάς ευθύνας αί όποΐαι ήθελον προκύψει έκ τούτου».
Μπενίτο Μουσολίνι
*

Καί ή άπάντησις έδόθη: Ο Χ Ι!
Έλέχθη τό «όχι» έκεϊνο έν πλήρει έπιγνώσει τής τραγικής καταστάσεως, π ο ύ ή λαΐλαψ τού πολέμου είχε δημιουργήσει γ ια τήν Ε λ 
λάδα. Έλέχθη σέ στιγμή κατά την οποίαν ή χώ ρ α μας δεν ήδύνατο νά
ύπολογίζη σέ καμμιά ενίσχυση ά πό εκείνες π ο ύ ύπ ό άλλες συνθήκες θά
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της έπέτρεπαν οί συμμαχίες της καί τά σύμφωνα. ’Ήξερε ή Ελλάς τού
’Οκτωβρίου τοϋ 1940, ότι πριν α πό πέντε μήνες ή Γερμανία καί ή Ι τ α 
λία είχαν ούσιαστικώς κατακτήσει την Ευρώπη. "Οτι ή Γαλλία, τό
Βέλγιον, τό Λουξεμβοΰργον, ή ‘Ολλανδία, ή Δανία, ή Νορβηγία, ή
Πολωνία, ή μία χώ ρα μετά
τή ν άλλην ύπέκυπταν κάτω
άπό τό ανελέητο κνούτο τού
κατακτητοΰ. "Ηξερε ή Ελλάς
τού ΟΧΙ ότι στην Νοτιοανα
τολικήν Ευρώπην καί τήν Βαλ
κανική Χερσόνησον, ή Ο υ γ γ α 
ρία καί ή Ρουμανία, μαζί με
τήν Νοτιοσλαυία καί τήν
Βουλγαρίαν, είχαν δεχθή ευ
μενή ουδετερότητα με τή ν Γερμανία. "Οτι ή Σοβιετική Ρω
σία ήταν συνδεδεμένη με σύμ
φωνο μή έπιθέσεως μέ τον
’Άξονα, καί ότι πράκτορές
της διέτασσαν τις κατά τό 
πους «πέμπτες φάλλαγγες»,
ήτοι τά κομμουνιστικά κόμ
ματα, νά παραμείνουν στήν
ούδετερότητα. ’Ήξερε ή χώ ρα
τού Παρθενώνος, ότι ή Τουρ
κία αγνόησε τό άρθρον 2 παρ. 1 τής Ά γγλοτουρκικής συμφωνίας
τής 19/10/39—όταν στις 20 ’Ιουνίου 1940 ή ’Ιταλική έπίθεσι εναντίον
τής Γαλλίας καί τής ’Α γγλίας έφερε τον πόλεμο στή Μεσόγειο—κι’ ότι
τό ’ίδιο θά έκανε καί στήν περ ίπ τω σ ι έπιθέσεως εναντίον τής Ελλάδος,
ήτοι θά αγνοούσε τό άρθρον 3 τής ιδίας συμφωνίας.
’Ακόμη ήξερε ή Ελλάς τού 1940, ότι οί Δύο Μεγάλες Δυνάμεις π ο ύ
είχαν άναλάβει τήν έγγύησι τής Ελληνικής άκεραιότητος καί άνεξαρτησίας, διά τω ν δηλώσεών τω ν προς τήν Ε λλάδα τον ’Απρίλιο τού
1939, ήταν σε οίκτρή κατάστασι. Ή μία ά π ό αύτές, ή Γαλλία, όχι μόνο
είχε νικηθή ά πό τήν Γερμανία καί δεν μπορούσε πλέον νά ληφθή ύ π ’
όψιν, άλλά τούναντίον είχε μεταβληθή σέ δυσμενή γ ιά τήν Ε λλάδα
παράγοντα . "Οσες Γαλλικές αποικιακές αρχές γύρω στή Μεσόγειο
έμειναν πιστές στο καθεστώς τού Βισσύ—π ού συνθηκολόγησε μέ τον
Χίτλερ—δέν έδίσταζαν νά παρέχουν στις Γερμανικές άρχές διευκολύνσεις
καί έξυπηρετήσεις, οί όποιες έμείωναν σημαντικά τήν έλευθερία τω ν
Βρεταννικών ναυτικών κινήσεων στή Μεσόγειο. "Οσον άφορα τήν άλλη
δύναμη, τήν Μ. Βρεταννία,—ή οποία μετά τήν Γαλλική κατάρρευσι τοί>
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Ιουνίου 1940 είχε κατορθώσει νά διασώση στη Δουνκέρκη μόνο τό
έμψυχο υλικό του έκστρατευτικοϋ της σώματος, έγκαταλείποντας τε
λείως τά άψυχο πολεμικό της υλικό—βρισκόταν σε δυσχερή θέσι, καθ’
όλη την έ'κτασι τής Μεσογείου. Φοβερός ανθυποβρυχιακός πόλεμος
έμαίνετο στη Μεσογειακή λεκάνη καί πλήθη μυστικών πρακτόρων τής
Γερμανίας έστέλλοντο διά τής Ρωσίας καί τω ν Γαλλικών κτήσεων στή
Μ. ’Ανατολή. Ή ’Αλγερία, τό Μαρόκο, ή Τύνιδα καί ή Συρία, έδέχοντο
άπειρες Γερμανικές «επιτροπές ανακωχής», οί όποιες στήν ουσία διεξή—
γ α γ ο ν τον πόλεμο στά νώ τα τώ ν ’Ά γγλ ω ν. Καί κοντά σ’ αυτά, ό στρα
τάρχης Γκρατσιάνι είχε διαβή τή
συνοριακή γραμμή Λιβύης καί
εισχωρούσε βαθειά στο Α ιγυ
πτιακό έδαφος.
’Ήξερε όμως ή Ελλάς τού
’Οκτωβρίου τού 1940 καί τού
το τό γεγονός: "Οτι τήν αιμα
τοβαμμένη τούτη γή , τήν χώ ρα
τώ ν παλαιώ ν Θεών καί τώ ν νέων
ήμιθέων, τήν κατοικούσε ένας
λαός π ού δέν έγνώριζε τήν κα
ταισχύνη. Τήν κατοικούσαν γ ν ή 
σιοι άπόγονοι τώ ν Μαραθωνο
μάχων, τώ ν Σαλαμινομάχων, τώ ν
αγω νισ τώ ν τού 1821 καί τώ ν
ηρώων τού 1912-1913. ’Ήξερε
ότι δέν ήμποροΰσε νά περιμένη
καμμιά έξωθεν βοήθεια καί θυμή
θηκε τό Μεσολόγγι, τό Ζάλογ
γ ο καί τό Μανιάκι. ’Ήξερε ότι
ήταν μόνη έναντι πολλώ ν καί
θυμήθηκε τίς Θερμοπύλες, τή Σαλαμίνα καί τό Μαραθώνα...Γιά μιά ακό
μα φορά αντήχησε τό πολεμικό θούριο τού αρχαίου ποιητοΰ καί γ ιά
μιά φορά ακόμα έλαμψε τό πνεύμα, π ο ύ επί αιώνες φώτιζε τά σκοτάδια...,.
Τό μεγάλο μάθημα στούς θύννους τού εικοστού αιώνα δόθηκε,
όπως καί σ’ εκείνους τού ’Αττίλα. Νέες σελίδες ήρωϊσμοΰ άνοίχθηκαν
στις παγκόσμιες δέλτους καί νέοι διθύραμβοι πλέχθηκαν άπό τήν ελεύ
θερη ανθρω πότητα στούς ΉρακλεΤς τού νέου ’Έπους. Είδε ό π ο λ ιτι
σμένος Κόσμος τό σύγχρονο θαύμα μιας χούφτας Ελλήνω ν καί στάθηκε
εκστατικός μπροστά στή μεγάλη συνέχεια ενός αδάμαστου λαού.
"Υμνησε γ ιά μιά ακόμα φορά τή γ ή τού Πλάτωνος, τού ’Αριστοτέλη,
καί τού Σωκράτη καί έστειλε νοερό μήνυμα ευγνωμοσύνης στον τό π ο
τού Παρθενώνα. Χαιρέτισε μέ σεβασμό ή Οικουμένη τήν Νίκη τού Πνεύ-
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ματος καί άπέτισε φόρο τιμής στην αχαλίνω τη ψυχή εκείνων π ο υ
κατηύγασαν με τα έργα τους ολόκληρη την ανθρω πότητα...
Πρώτη ή χώ ρα μας έσήμανε την αρχή του τέλους στον
επιδρομέα. Σ’ αυτή την ιερή γη , π ο υ την ύμνησαν όλου τοΰ κόσμου οί
σοφοί, δόθηκε ή μεγάλη μάχη τής ιδέας εναντίον τής Ολης. ’Α π’ αυτή
τήν χώ ρα άντελήφθη ό έπιδρομευς την ουτοπία μιας ενέργειας π ο υ θάφερνε τήν καταστροφή του. Τό μήνυσαν αυτό τής Πίνδου οί βουνο
κορφές, τό μήνυσαν οί λ ό γγο ι καί τά φ αράγγια τής Κλεισούρας, τής
Κορυτσάς καί τού ’Αργυροκάστρου. Τό μήνυσαν τά παλληκάρια τοΰ
Δαβάκη καί όλες οί γνήσιες μορφές τής κάθε Ελληνικής γωνίας. Τό
’Έπος τής ’Αλβανίας έδημιούργησε στον επιδρομέα τό συναίσθημα τής
ήττης, όταν είδε νά διαψεύδωνται τά όνειρά του, καί ή καθήλωσι τω ν
εκατομμυρίων λ ογχώ ν έδωσε τήν ευκαιρία νά προετοιμάση ή π ο λ ιτι
σμένη άνθρωπότης τό ΤΕΛΟΣ στο εγχείρημα που κατεσπίλωσε
τήν ’Ιδέα τού άνθρώπου.
Υ πήρξε τραχύς ό άγώ νας
πού θέριεψε τό περήφανο ΟΧΙ
τής Ελλάδος. Υ πήρξε άνισος
καί ζήτησε θυσίες πολλές. Μά
ύπήρξε ένας ά π ό τούς πλέον
ιερούς άγώνες τής νεώτερης Ε λ 
ληνικής Ίστόρίας καί δίδαξε γ ιά
μιά άκόμη φορά στούς λαούς τής
γής, ότι Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ

ΔΕΝ Π ΕΘ ΑΙΝ ΕΙ! . . .
Στρέφουμε με συγκίνησι σή
μερα τή σκέψι στήν ή μέρα, πού
έκανε τίς καρδιές νά σκιρτήσουν
καί νά δημιουργήσουν μιά ολό
φωτη σελίδα τής άδούλωτης χ ώ 
ρας π ο ύ κατοικούμε. Με υπερη
φάνεια άναλογιζόμαστε τό θαύ
μα τού 1940 καί μέ άφθαστη
ψυχική έγκαρτέρησι υπομένου
με τή θύμησι τω ν σκληρών ήμερών, πού τό άναπόφευκτο λύγισμα έφερε στον τό π ο μας. Ύ πήρξε μοι
ραία ή ή ττα ά πό τήν άτιμη συνωμοσία τώ ν πρόσκαιρων στοιχείων,
όπω ς μοιραίο ύπήρξε καί τό θανάσιμο π λή γμ α, π ο ύ έθαψε μιά γ ιά
π ά ν τα τον επιδρομέα σ τά π ν ιχ τ ά σκοτάδια τού βαρβαρισμοϋ. Ή
Ελληνική δάφνη άνεστήθη πρίν μαραθή καί τό φώς τοΰ πολιτισμού
κατεδίκασε τό δαίμονα τής καταστροφής στήν αιώνια καταισχύνη.
Τό σ τίγμα τής βίας πέρασε στήν παγκόσμια συνείδησι σάν ά π α ί-
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σιος βραχνάς μιας εποχής π ο υ παρήλθεν άνεπίστρεπτα πλέον.
Με το ανέσπερο φως τής εποποιίας του ’Οκτωβρίου 1940 βαδί
ζουμε σήμερα. Είναι τοϋτο τό φως συνέχεια εκείνου π ο υ έγέννησαν οί
Θερμοπύλες και ή Σαλαμίνα, ή ’Αλαμάνα καί ή Τριπολιτσά, τό Κιλκίς
καί ή Θεσσαλονίκη...Είναι τό Αιώνιο Φως τής ’Ελευθερίας, π ο υ συνεχίσθηκε στο Γράμμο καί τό Βίτσι ύστερα ά πό λ ίγα χρόνια, καί π ου συνε
χίζεται σήμερα στο σκλαβωμένο νησί τής ’Αφροδίτης ά π ό τήν αδάμα
στη Ελληνική γενιά...
Στρέφουμε ευλαβικά σήμερα τή σκέψι σε κείνους π ο ΰ έπεσαν μαχόμενοι γ ιά τήν Λευτεριά. Ά ποτίουμε φόρο Τιμής σ’ εκείνους π ου έδημιούργησαν τό ’Αλβανικό ’Έπος καί άτενίζουμε με θάρρος σ’ εκείνους
π ο ΰ μετέδωσαν τή λάμψι τής Πίνδου άνά τά πέρατα τής Οικουμέ
νης. 'Ορκιζόμαστε αιώνια π ίσ τι στά ιερά καί όσια π ο υ διεφύλαξαν
γενεές γενεών σέ τούτο τό γόνιμο τής ελευθερίας τό π ο , καί άπό τά
βάθη τής άδολης Ελληνικής καρδιάς άπευθύνουμε ύστατη δέησι στο
Θεό τής ένδοξης χώρας μας: Ν ά μ ή σ τ ε ρ ή σ η
ποτέ τον
έ ν δ ο ξ ο τ ο ϋ τ ο χ ώ ρ ο ά π ό τ ή δ ύ ν α μ ι ν’ ά π ε υ θ ύ νη τ ό
ΟΧΙ σ τ ο ύ ς ε χ θ ρ ο ύ ς κ α ί ν ά τ ε ί ν η τ ό χ έ 
ρι τ ή ς ά γ ά π η ς δ τ α ν
μ ε τ α ν ο ο ύ ν . Νά μή σ τ ε ρ ή 
ση τό σ τ ε φ ά ν ι τ ή ς
Νίκης άπό τό μ αρτυρικό
Ε λληνικό κομμάτι, πού
μάχεται σήμερα
τον
’Α γ ώ ν α γ ι ά τ ή Λ ε υ τ ε ρ ι ά τ ο υ .
X. ΣΤΑΜ ΑΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π Ρ Ο Γ Α Μ Ο Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν ΠI ΣΤΟ Π 0 1Η Τ I Κ 0 Ν
_____ ___________________

'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ
της ’Ιατροδικαστικής
-------------------------------------κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑ

Πρόλογος
Ή φύσις έπροίκισε τούς άνθρώπους, άνδρας καί γυναίκας, διά μεγάλης
δυνάμεως γενετησίου ορμής καί τοϋτο, προς διαιώνισιν τοϋ είδους. Διά τήν δύναμιν δέ ταύτην τής γενετησίου ορμής, ακάθεκτα φέρονται άμφότερα τά φΰλα
προς συνάντησιν τοϋ άντιθέτου αύτοΐς καί έκτέλεσιν τής γενετησίου συναντήσεως,
αποτέλεσμα τής όποιας θά είναι ή παραγωγή τέκνων, οπότε καί έκπληροΰται ό
σκοπός τής φύσεως, ή διαιώνισις δηλαδή του είδους.
Κατά τήν άρχαιοτάτην έποχήν τής άνθρωπότητος, άνευ ούδενός χαλινού έφέρετο έκαστον των φύλων προς συνάντησιν τοϋ άντιθέτου. 'Ο άνήρ συνήρχετο γενετησίως μετά πάσης γυναικός καί έκάστη γυνή μετά παντός άνδρός. ’Αποτέλεσμα τής
τοιαύτης άφρόντιδος συναντήσεως ήτο τό ότι ήγνοεΐτο ποιος ύπήρξεν ό πατήρ τοϋ
τέκνου, έφ’ οσον καί ή μητέρα, λόγω τής γενετησίου συναντήσεως της μετά πλειόνων άνδρών, ήγνόει τον καταστήσαντα αυτήν έγκυον. Τό τέκνον έγνώριζε μόνον τήν
μητέρα του, διό έξ αυτής έξηρτάτο καί απ’ αύτής καθωρίζετο ή γενεά του. Τό έπώνυμον ούτως είπεΐν προσελάμβανε τό τέκνον άπό τής μητρός καί διετυπώθη οΰτω
τό κληθέν μητριαρχικόν δίκαιον.
'Η μήτηρ κατά τό μητριαρχικόν δίκαιον είναι ό άρχηγός τής οικογένειας—
οίονεί m ater families—καί έξ αύτής έξηρτώντο πάντα τά μέλη τής οικογένειας,
ούχί δέ μόνον τά άνήλικα, άλλά καί οί ένήλικες, άνδρες καί γυναίκες.
Βαθμηδόν όμως όταν ό άνήρ ήρχισε νά κατακτά δικαιώματα καί νά ύποσκελίζη
τήν γυναίκα,έπεβλήθη τό νϋν ΐσχΰον πατριαρχικόν δίκαιον. Κατά τοϋτο, δεν ήτο
άνεκτή, προς τό συμφέρον τής Κοινωνίας, ή άχαλίνωτος γενετήσια συνάντησις τοϋ
άνδρός μεθ’ οίασδήποτε γυναικός, άλλά μετ’ ολίγων καί τέλος μετά μιας καί μόνης
γυναικός, ώς συζύγου έπισήμως άνεγνωρισμένης. Πριν ή όμως καθιερωθή ή μονο
γαμία, ό σύνδεσμος δηλαδή ενός άνδρός προς μίαν γυναίκα, προϋπήρχον έπισήμως
άνεγνωρισμένα άλλα στάδια, ώς ή πολυγαμία, είτε ώς πολυγυνία, είτε ώς πολυαν
δρία.
Δεν έπεκτεινόμεθα έπί των διαφόρων μορφών τής συμβιώσεως άνδρών καί
γυναικών, διαφερουσών κατά τούς αιώνας, τάς χώρας, τό θρήσκευμα. Διά τό περίερ
γον τοϋ πράγματος, άναφέρομεν ότι εις τινας χώρας (Θιβέτ—Έσκιμώοι) ή γυνή
συζή ώς σύζυγος μετά πλειόνων άνδρών (πολυανδρία). Έπεκράτησεν όμως ένωρις
ό σύνδεσμος τοϋ ένός άνδρός προς μίαν γυναίκα (μονογαμία) τήν έπίσημον σύζυγον
του, τοϋτο δέ καλείται γάμος.
Κατά τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον γάμος είναι: «’Ανδρος καί γυναικός συνάφεια και
συγκλήρωσις πάσης ζωής, θείου τε καί άνθρωπίνου δικαίου κοινωνία». (Άρμενοπούλου—Έξάβιβλος). Οδτος, κατεδείχθη ότι είναι τό ώφελιμώτερον διά τήν κοινωνί
αν σύστημα, διό ή Πολιτεία, έπιδοκιμάζουσα τόν τοιοΰτον σύνδεσμον άνδρός προς
γυναίκα, άνέλαβεν αύτόν ύπό τήν προστασίαν της καί έθέσπισε διατάξεις, ίνα έξασφαλίση τήν εύρυθμον συζυγικήν ζωήν. Ά φ ’ έτέρου καί ή ’Εκκλησία—πάσης θρησκεί
ας—άνέλαβε νά εύλογήση τήν συνάντησιν τοϋ ένός άνδρός προς τήν μίαν γυναίκα.
Έδείχθη δέ καί ό τοιοΰτος γάμος, ό ύπό τήν έγκρισιν τοϋ Νόμου καί τάς εύχάς τής
’Εκκλησίας έπιτελούμενος εύλογία Θεοΰ καί διά τούς προς γάμον συνελθόντας και
οιά τήν Κοινωνίαν ολόκληρον.
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Σημειοΰμεν έπί τούτου δτι ή Μωαμεθανική θρησκεία κατά τάς υποδείξεις του
ίδρυτοϋ της Μωάμεθ, ήνείχετο την πολυγυνίαν, του άνδρός δυναμένου νά λάβη πλείονας συζύγους. Κατά τελευταία δμως έτη, πρωτοστατούσης της Τουρκίας τοϋ Κεμάλ,
έπεβλήθη ή μονογαμία. Τδ σύστημα δέ τοϋτο ήρχισεν έπεκτεινόμενον καί εις άλλας
Μωαμεθανικάς χώρας.
Πολυγαμίαν ήσκουν οί Κινέζοι καί δι’ άπόλαυσιν γενετησίαν καί διά την άπόκτησιν άρρενος άπογόνου, αν ή πρώτη σύζυγος δεν παρήγαγε άρρενα καί έκινδύνευεν
εκ τούτου νά χαθή ή συνέχεια τοϋ οικογενειακού ονόματος.
Διά τήν πολυγυνίαν περιβόητοι ήσαν οί έν Η.Π.Α. οπαδοί τής αίρέσεως των
Μορμόνων. Είναι γνωστόν δτι ό προφήτης των Μορμόνων Γιούγκ, άποθανών κατά
τό 1877 άφήκε χήρας 17 συζύγους του καί έξ αύτών 56 ορφανά τέκνα. ’Από τοΰ έ
τους δμως 1890 οί Μορμόνοι ήσπάσθησαν την μονογαμίαν, καταργήσαντες τήν πο
λυγαμίαν.

Πρόγαμον Ιατρικόν Πιστοποιητικόν.
Προς άρμονικήν δμως συμβίωσιν των εις γάμον συνερχομένων καί προς παρα
γωγήν τέκνων ύγιών άπαιτεΐται σωματική καί ψυχική υγεία των μελλονύμφων.
Αυστυχώς δμως πολλοί τούτων—θά ήδυνάμεθα νά καλέσωμεν τούτους άσυνειδήτους—ένώ πάσχουσιν έκ νόσων έξ εκείνων τάς οποίας κατωτέρω θά άπαριθμήσωμεν
κα'ί οί όποιοι θά έπρεπε νά μή συνάψουν γάμον ή τουλάχιστον νά άναβάλουν τήν
τέλεσιν τούτου μέχρι τής θεραπείας των, σπεύδουν εις σύναψιν τοΰ γάμου έκ διαφό
ρων έκαστοι αιτίων προωθούμενοι, ώς έρωτος, μεγάλης προικός, συγγένειας προς
•οικογένειαν άνωτέρας τάξεως ή ή ίδική των καί άναμονής ύποστηρίξεως καί ωφελη
μάτων.
Οί τοιοϋτοι ένδέχεται νά μή γνωρίζουν τήν κατάστασιν τής υγείας των ή νά
θεωρούν άσήμαντα τά ένοχλήματα των καί προβαίνουν εις γάμον μή συλλογιζόμενοι
οΰτε τήν δυστυχίαν είς ήν θά παρασύρουν τον ή τήν σύντροφον τής ζωής των, ούτε
τά τέκνα τά όποια ένδέχεται νά παραχθοϋν έκ γονέων έλαττωματικών άπό άπόψεως
•σωματικής ή ψυχική υγείας.
Παραβλέπουν δτι είς έκ των κυρίων σκοπών τοϋ γάμου, άν μή ό κυριώτερος
είναι ή παραγωγή τέκνων ύγιών, άτινα μόνον έξ ύγιών γονέων δύνανται νά προέλθουν. Έ π ί τούτου έπίκαιρον είναι νά άναφέρωμεν άπόφθεγμα διασήμου Γάλλου
Καθηγητοΰ τών άφροδισίων νοσημάτων, τοϋ Fournier, άκμάσαντος προ 50ετίας
περίπου. Λέγει οδτος έν τινι τών συγγραμμάτων του: « Ό γάμος δεν είναι ύπόθε■σις μόνον αισθήματος, έρωτος, ύπολογισμοΰ ή συμφέροντος. Κατά κρίσιν θετικωτέραν καί συγχρόνως εύγενεστέραν, ό γάμος είναι συνεταιρισμός έλευθέρως συνομολο■γούμενος, δι’ δν έκαστος τών μελλονύμφων θεωρείται δτι θά κάμη τήν εισφοράν
του εις ύγείαν καί φυσικήν άξίαν, προς τον σκοπόν τής συμβολής του, άφ’ ένός μέν
εις τήν οικονομικήν εύημερίαν τής κοινότητας· καί άφ’ ετέρου είς τήν δημιουργίαν
ύγιών τέκνων, τον ΰψιστον καί ύπεράγιον τούτον σκοπόν πάσης ένώσεως».
Αίτίαι διαταράσσουσαι τον γάμον.
Διαταραχήν είς τήν άρμονίαν τών συζύγων έπιφέρουσι διάφοροι νόσοι τοϋ
όνος ή άμφοτέρων τών προς γάμον συνερχομένων, τών οποίων ή έκδήλωσις μετά
τον τελεσθέντα γάμον θά έπιφέρη μοιραίως διαταραχάς είς τήν άρμονικήν σχέσιν
τών συζύγων, μετά σοβαρωτέρων διαταραχών τής ύγείας αύτών καί τών τέκνων
των, άν τοιαΰτα προαγάγουν είς τήν ζωήν.
Τάς νόσους ταύτας, τάς διαταρασσούσας τήν άρμονίαν καί εύτυχίαν τοΰ γάμου,
•δυνάμεθα νά κατατάξωμεν ώς έξής:
α) Νόσοι μολυσματικαί, δυνάμεναι άπό τοΰ ένός τών συζύγων νά μεταδο-
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θοϋν καί εις τον έτερον. Τοιαΰται νόσοι, εϊναι 1) Αί αφροδίσιοι, καί δή ή σύφιλις καί.
βλενόρροια. 2) Ή άνοικτή φυματίωσις. 3) 'Η λέπρα.
β ) Νόσοι φρενικαί, δυνάμεναι νά διαταράξουν τήν συζυγικήν άρμονίαν. Τοιαΰται είναι ή μανιακοκαταθλιπτική κατάστασις, ή σχιζοφρένεια ή οπωσδήποτε
βαρεία, ή όλιγοφρένεια, ή έπιληψία καί πασαι σχεδόν αί άλλαι φρενικαί νόσοι. Αύται,
έκτος τής διαταράξεως τής μεταξύ των συζύγων αρμονίας, καθιστώσι πιθανωτάτην
τήν παραγωγήν τέκνων πνευματικώς άνωμάλων, άποβαινόντων βάρος εις τε τήν
οίκογένειάν των καί τήν Κοινωνίαν.
γ) Τοξικομανίαι διάφοροι. Έ κ τούτων παρ’ ήμΐν συχνότερον παρατηρεΐταε
ό άλκοολισμός, ό τε οξύς καί μάλιστα ό χρόνιος. ’Αλλά καί αί άλλαι τοξικομανίαι.
εμφανίζονται παρ’ ήμΐν ώς ή χασισομανία, αίθερομανία, μορφινομανία, κοκαϊνομα
νία κ.λπ. Αί τοξικομανίαι δέ έκτος' τής διαταραχής τής μεταξύ των συζύγων αρμο
νίας έκθέτουν εις τον κίνδυνον τής παραγωγής τέκνων ψυχικώς άνωμάλων, άλλ’
ένίοτε καί σωματικώς άνωμάλων, ώς είναι διάφορα τέρατα προκύψαντα διότι ό εις
ή ένίοτε άμφότεροι οί σύζυγοι έσπειραν τα τέκνα των έν στιγμαΐς διαποτίσεως τοΰ
οργανισμού των ύπό τού προσφιλούς δηλητηρίου.
δ) Διάφοροι νόσοι κληρονομικαί, ώς έκ τού κινδύνου τής μεταδόσεώς των
εις τα παραχθησόμενα τέκνα. Τοιαΰται δύνανται νά θεωρηθώσιν ή αιμορροφιλία, ό
δαλτωνισμός, ή κωφαλαλία κλπ. Πολλοί προτείνουν νά έξετάζηται καί ή ήλικία των
μελλονύμφων αν συμβιβάζεται προς γάμον. Τούτο είχε προτείνει ό ’Αριστοτέλης.
(Πολιτικά Ζ. ι. δ. Περί γάμου καί παιδοποιΐας).

Μέσα άμύνης - Πρόγαμον’ Ιατρικόν Πιστοποιητικόν.
Προς άποφυγήν των καταστρεπτικών τούτων διά τήν εύτυχίαν τοΰ γάμον
νοσηρών καταστάσεων, συνιστάται πλήν άλλων καί τό Πρ. Ι.Π. Είναι δέ τούτο ια
τρική βεβαίωσις παρεχομένη κατόπιν έξετάσεως προ τοΰ γάμου, δι’ ής βεβαιοΰται
δτι οί μελλόνυμφοι δεν πάσχουν έκ τίνος τών άνωτέρω άναφερθεισών νόσων, αί όποΐαι,
ώς εϊπομεν θά ήτο δυνατόν νά διαταράξουν τήν άρμονίαν τών συζύγων καί νά γίνουν
άφορμή παραγωγής παίδων άνωμάλων σωματικώς ή ψυχικώς. Ή έφαρμογή Πρ.
Π.Ι. συζητεΐται εύρέως κατά τά τελευταία έτη, εις τινα δέ Κράτη έπεβλήθη νομοθετικώς καί ήρχισεν έφαρμοζόμενον.
Τό Πρ. Ι.Π. συνίσταται εις τήν ύποχρέωσιν τών μνηστευομένων νά έξετασθώσιν ύπό ιατρού, δστις κατόπιν λεπτομερούς έξετάσεως θά άποφανθή κατά πόσον
οί προς γάμον έχουν τά προσόντα προς σχηματισμόν ύγιοΰς οικογένειας, κατά πόσον
δηλαδή δέν κατέχονται ύπό τίνος τών νοσηρών συνθηκών έξ έκείνων τάς οποίας άνεφέραμεν καί μόνον έπί εύνοϊκή άποφάνσει τού ιατρού παρέχεται ή άδεια τελέσεως
τοΰ γάμου.
Κατά τόν τρόπον τούτον καί ό έκ τών μνηστήρων ύγιής καί άθώος—συνηθέστερον ή γυνή—προστατεύονται άπό τής προσκτήσεως μεταδοτικής τίνος νόσου καί
άποφεύγεται ή μελλοντική διαφωνία τοΰ συζυγικού ζεύγους προ τού σχηματισμού
οικογένειας, ώς καί ή παραγωγή τέκνων άνωμάλων ψυχικώς καί σωματικώς.
'Η κίνησις προς έφαρμογήν τού Πρ. Ι.Π. ήρξατο έντονος κατά τά τελευταία,
έτη, ύπό τών Εταιρειών Εύγονίας κυρίως προπαγανδισθεΐσα. Εις πολλά Κράτη
έθεσπίσθη διά νόμου κατά διαφόρους τρόπους ή έπιβολή τοΰ Πρ. Ι.Π. Μεταξύ τών
Κρατών άτινα άρχικώς έδέχθησαν τό Πρ. Ι.Π. είναι τά Σκανδιναυικά, δηλ. ή Σουη
δία, Νορβηγία καί Δανία, κατά σύστημα δπερ κατωτέρω θέλομεν έκθέση. Βραδύτερον καί άλλα Κράτη, ώς ή Γαλλία τό 1945 ή 1946, έδέχθησαν τό σύστημα τού Πρ.
Ι.Π. άλλ’ ύπό τρόπον έφαρμογής διάφορον τοΰ εις τάς Σκανδιναυϊκάς χώρας έφαρμοσθέντος. Έφηρμόσθη καί ύπό έπτά States τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμε-
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ρικής. Φέρεται δέ είσαχθέν έν Βουλγαρία καί έτι περιεργότερον έν Τουρκία, πιθανώς
δι’ έντυπωσιακούς λόγους καί προς παράστασίν των ώς Κρατών λίαν προοδευμένων
καί νεωτεριστικών. Περί της κινήσεως προς εφαρμογήν του Πρ. Ι.Π. έν Έλλάδι
θέλομεν όμιλήση κατωτέρω.
'Ο τρόπος της χορηγήσεως του Πρ. Ι.Π. διαφόρως έρρυθμίσθη εις τά διάφορα
Κράτη. Ουτω εις τινα οί μελλόνυμφοι προ τοϋ γάμου των εμφανίζονται εις ιατρόν
της έκλογής των, ό όποιος διά λεπτομερούς κλινικής καί έργαστηριακής έξετάσεως
άποφαίνεται έάν επιτρέπεται ό γάμος ή άπαγορεύεται απολύτως ή δέον να άναβληθή
επί τινα χρόνον, μέχρι διορθώσεως τών έκ τής νϋν καταστάσεως τών μελλονύμφων
έπαπειλουμένων κακών, είτε είς αύτούς ώς συζύγους, είτε εις τά τέκνα αυτών. Ά πόκτησιν τέκνων ένδέχεται νά άπαγορεύση ό ιατρός είς τινας περιπτώσεις, ώς έπί
στενώσεων τής λεκάνης τής γυναικός κλπ.
_
Είς άλλα Κράτη, ώργανώθησαν Γραφεία Ευγονίας. Είς ταΰτα έξετάζονται οΐ
μελλόνυμφοι κλινικώς καί έργαστηριακώς. Τά έ'ξοδα τά άπαιτούμενα διά τάς δια
φόρους έξετάσεις καταβάλλονται ύπό τών ένδιαφερομένων είς τον ιατρόν, τον όποιον
αυτοί προέκριναν καί ύπό τοϋ οποίου έξητάσθησαν, ή ύπό τών Κοινωνικών ’Ασφαλί
σεων, δοθέντος ότι είς πλείστας χώρας λειτουργοϋσιν ήδη τοιαϋται.

’ Αντιρρήσεις κατά τοϋ Προγάμου ’ Ιατρικού Πιστοποιητικού.
α) Παραβίασις ιατρικού απορρήτου . ’Αντιρρήσεις πολλαί έξηνέχθησαν κατά
τής εφαρμογής τοϋ Πρ. Ι.Π . Τινάς τούτων θέλομεν έξετάση κατωτέρω' περιοριζόμεθα νυν μόνον είς τήν έκ τοϋ Πρ. Ι.Π. ένδεχομένην παραβίασιν τοϋ έπαγγελματικοϋ
ίατρικοϋ άπορρήτου καί τοΰτο άπετέλεσεν όπλον τών άντιτιθεμένων είς τήν έφαρμογήν
τοϋ Πρ. Ι.Π. Τον σκόπελον τοϋτον διαφοροτρόπως έζήτησαν ν’ άποφύγωσι. Κάλλιστος είναι ό έν Νορβηγία (ίσως καί τάς λοιπάς Σκανδιναυϊκάς Χώρας) έφαρμοζόμενος. Κατά τό Νορβηγικόν σύστημα ό ιατρός μετά τήν έξέτασιν καί σύνταξιν τοϋ κατά
τήν γνώμην του προσήκοντος πιστοποιητικού, παραδίδει τοΰτο είς τον έξετασθέντα
άνδρα ή γυναίκα, συνιστών είς τοϋτον νά ζητήση παρά τοϋ μνηστήρος τό δι’ αύτόν
αντίστοιχον πιστοποιητικόν καί ουτω άμοιβαίως γνωρίζει έκαστος τήν άπόφασιν
τοϋ ίατροΰ, χωρίς ούτος νά προβαίνη είς άπευθείας άποκαλύψεις καί παράβασιν τοι
ουτοτρόπως τοϋ άπορρήτου.
Εύνόητον ότι αν ό έξετασθείς νομίση άσύμφορον δι’ αυτόν τό συνταχθέν ΙΙρόγ.
Ι.Π. δεν θά παρουσιάση τοΰτο είς τήν μνηστήν (ή μνηστήρα) διαλύων τήν μνηστείαν
δι’ οίανδήποτε αιτίαν. 'Ο σκόπελος τής παραβάσεως τοϋ άπορρήτου, αν οί προς
γάμον έξητάσθησαν είς ’Εργαστήρια Εύγονίας, ή είς τά τοϋ Ι.Κ.Α., είναι μεγαλύτε
ρος. Τοιοΰτος όμως κίνδυνος υπάρχει είς πάσας τάς πράξεις τάς έκ τοιούτων Γρα
φείων έξερχομένας καί ή προστασία τοϋ άπορρήτου προστατεύεται διά διαφόρων
διατάξεων. Κατά τό άναφερθέν Νορβηγικόν σύστημα, συντάσσεται δήλωσις έκάστου·
τών μελλονύμφων, ότι δεν πάσχουσιν έκ νόσου’τινός, έν περιπτώσει δέ άτυχήματος,
μηνύεται ό ψευσθείς έπί ψευδεΐ βεβαιώσει.
β ) Χρόνος έξετάσεως . "Ετερον σημεϊον έφ’ ού μεγάλη συζήτησις ήγέρθη,
είναι ό καθορισμός τοϋ χρόνου καθ’ όν οί μελλόνυμφοι θά υποβληθούν είς ιατρικήν
έξέτασιν προς λήψιν τοϋ άπαιτουμένου Πρ.Ι.Π. άνευ τοϋ οποίου, ώς εΐπομεν, ό Ληξίαρχος δεν έπιρέπει τήν τέλεσιν τοϋ γάμου. Μανιώδεις τινές ύποστηρικταί τής Εύ
γονίας καί της άποτροπής τών έκ τών άναφερθέντων νοσημάτων (κυρίως τών άφροδισίων) κινδύνων, ύποστηρίζουν ότι ή ιατρική έξέτασις δέον νά ένεργήται μόλις 2-3
ήμέρας προ τής τελέσεως τοϋ γάμου. Τοΰτο δέ διότι αν ή έξέτασις ένεργηθή ένωρίτερον, ένδέχεται ό εΐς τών μελλονύμφων—ό άνήρ συχνότερον—νά άμαρτήση κατά τό
μέχρι τοϋ γάμου διάστημα καί νά μολυνθή έκ τίνος τών άφροδισίων νοσημάτων,,
όπερ μοιραίως θά μεταδώση είς τήν ή τον σύνευνον. Χαρακτηριστικόν τοιοϋτον πα-
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ράδειγμα λύπη ρας έκβάσεως άναφέρει δ Καθηγητής Fournier. Μνηστήρ τις, 15
'ήμέρας προ της τελέσεως τοϋ συμπεφωνημένου γάμου, διά να άποχαιρετήση τήν τό
σον προσφιλή εις αύτόν μέχρι τοΰδε άγαμον ζωήν διωργάνωσε μετά των φίλων του
αποχαιρετιστήριου έορτήν. 'Υπό τήν θέρμην δμως τοϋ οίνου καί διά νά συμπλήρωσή
τά άποχαιρετιστήρια, συνευρέθη γενετησίως μετά τίνος των συνδιασκεδαζουσών
γυναικών, ήτις δμως έπασχεν έκ συφίλιδος μετά προσφάτων εκδηλώσεων. Ό μνη
στήρ έμολύνθη ύπό τής νόσου, ή οποία ένεφάνισε τήν έπ’ αύτοΰ έκδήλωσίν της μετά
20ήμερον, κατά τήν πρώτην δηλαδή έβδομάδα των μετά τής συζύγου του γενετησί
ων συναντήσεων. Τό άποτέλεσμα ήτο νά μεταδοθή ή σύφιλις εις τήν νεόνυμφου σύ
ζυγον καί νά καταστήση αυτήν δυστυχή, τοσούτω μάλλον καθόσον τότε δεν ύπήρχον
τά νϋν άποτελεσματικώς κατά τής συφίλιδος χρησιμοποιούμενα φάρμακα (606,
βισμούθιου καί δή νϋν ή πενικιλλίνη κλπ.).
Προς άποφυγήν τοιούτων δυστυχημάτων ό Γάλλος καθηγητής Pinard πρό
καιρού ύπεστήριζεν δτι ή διά τήν χορήγησιν Πρ.Ι.Π. ιατρική έξέτασις πρέπει νά
γίνεται 2—3 ήμέρας πρό τής τελέσεως τοϋ γάμου. Εύλόγως δμως άντέτειναν πολλοί
δτι τότε ούδείς ιατρός θά άνελάμβανε τήν έξέτασιν, ή όποια θά ήδύνατο νά παρακωλύση τήν τέλεσιν τοϋ έτοιμασθέντος ήδη γάμου. 'Η εύλογος αυτή άντίρρησις τοϋ ίατροΰ θά ήτο ίσως συχνότατη παρ’ ήμΐν, ένθα, διάλυσις άρραβώνων ή γάμου, έπακολουθεΐται ύπό θλιβερών επακολουθημάτων.
γ) Εύθύνη ίατροϋ. "Ετερον θέμα δπερ ήγειρε μεγάλας συζητήσεις μεταξύ
τών ιατρών είναι τό ζήτημα τής εύθύνης τοϋ ίατροϋ διά τήν παροχήν Πρ.Ι.Π. εις
άνθρωπον κριθέντα ύγιά, καταδειχθέντα δμως κατόπιν δτι έπασχεν έκ τίνος τών
παρακωλυουσών τήν τέλεσιν τοϋ γάμου νόσων. 'Ο ζημιούμενος έκ τής διαγνωστι
κής πλάνης τοϋ ίατροϋ, ένδέχεται νά στραφή κατ’ αύτοΰ, άπαιτών άποζημιώσεις
τεραστίας πολλάκις. Δικαίωσιν δέ τών άπαιτήσεων προς άποζημίωσιν θά άπετέλει
ή δημοσία γνώμη, καθαπτομένη τοϋ χορηγήσαντος τό πεπλανημένον πιστοποιητικού
ίατροϋ καί τοΰτο διότι ό πολύς κόσμος θεωρεί ευκολον τήν διάγνωσιν, μέ τά νϋν
μάλιστα χρησιμοποιούμενα εργαστηριακά μέσα ταύτης ή έκείνης .τών νόσων τών
άπαγορευουσών τήν τέλεσιν τοϋ γάμου. Λησμονεΐται δμως, δτι διά τήν ορθήν διάγνωσιν νόσου τινός, άπαιτεΐται καί ή ειλικρινής έξομολόγησις τοϋ έξετασθέντος.
Ουτος δμως έν τώ ύπ’ δψιν θέματι, τοϋ Πρ.Ι.Π., έάν συμφέρη εις αύτόν νά εύρεθή
υγιής, θά άποκρύψη δτι έπαθέ ποτέ έκ τίνος μολυσματικής νόσου καί δή άφροδισίου
καί προσέτι δι’ έντονου καί έντέχνου θεραπείας θά θελήση νά έξαλείψη άντιδράσεις
προδιδούσας τήν προηγηθεϊσαν πάθησίν του.
Τοιαΰτα τεχνάσματα δεν άποκλείονται, τήν έκ τούτων δμως πλάνην τοϋ ίατροΰ θά πληρώση ούτος ού μόνον διά δυσφημίας, άλλά καί δι’ άπαιτήσεως χρηματι
κής άποζημιώσεως. Δεν θά λείψουν δέ καί οί έκμεταλλευόμενοι νόσον άναφανεϊσαν
εις αύτούς μετά καιρόν, μή ύπάρχουσαν καθ’ ήν έποχήν ό ιατρός έξήταζεν αύτούς,
διά νά άπαιτήσουν ώς δήθεν έξ ύπαιτιότητος τοϋ ίατροϋ παθόντες, άποζημιώσεις.
Μεγάλαι έπίσης, ώς γνωστόν, δυσκολίαι είναι δυνατόν νά παρουσιασθοΰν σχετικώς προς τήν έγκαιρον διάγνωσιν τής φυματιώσεως καί τής λέπρας.
Άναφορικώς προς τήν κακοήθειαν ένίων καί έκμετάλλευσιν ιατρικών πράξεων,
δέον ό έξετάζων ιατρός προς παροχήν Πρ.Ι.Π. νά φοβήται ένδεχομένην πλαστο
προσωπίαν, τοϋ προς έξέτασιν καί πάσχοντος άποστέλλοντος προς τον ιατρόν φίλον
του υγιά. Τό κάλλιστον μέτρου άποφυγής τής πλαστοπροσωπίας είναι όλιγώτερον
τό ’Αστυνομικόν δελτίου Ταυτότητος, κράτιστον δέήλήψις τών δακτυλικών άποτυπωματων τών μελλονύμφων—άρκοΰσι τά άποτυπώματα μόνον τών δεικτών δακτύ
λων—άτινα θά παρατεθώσιν εις τό περιθώριον τής έκθέσεως.
Δέν άποκλείεται δμως ιατροί τινες, χαριζόμενοι δυστυχώς δι’ οίουσδήποτε
-λογους εις τον ένα τών νεονύμφων, νά χορηγήσουν εις αύτόν πιστοποιητικού έν γνώ-
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σει των άποκρϋπτον τήν έξ ής ούτος πάσχει νόσον, διά τήν οποίαν δεν θά έπρεπε νά
άπιτραπή ή σύναψις γάμου.
δ) Ύποβοήθησις έλευθέρων συζεύξεων. ’Αντιρρήσεις άλλαι διετυπώθησαν
κατά της εφαρμογής τοΰ Πρ.Ι.Π. υπό διαφόρων κοινωνιολόγων, ιατρών, θεολόγων
κλπ. Οΰτω πολλοί κατακρίνουν τήν εφαρμογήν τοΰ Πρ.Ι.Π. διότι τοϋτο, σχολαστικώς έφαρμοζόμενον, θά παρακώλυση ικανόν άριθμόν άτόμων τοΰ νά συνάψουν έν
τιμον καί νόμιμον γάμον, θά έξωθήση δέ αυτούς εις έλευθέραν σύζευξιν, χωρίς οΰτε
ή παραγωγή τέκνων νά άποκλείεται, οΰτε ή Κοινωνία νά άναγνωρίζη τοιαύτας συ
ζεύξεις. Όρθώς δέ παρατηρούν οί ταϋτα ύποστηρίζοντες, δτι ή άπαγόρευσις συστάσεως νομίμου γάμου θά άπέβαινεν όδυνηροτέρα διά τήν γυναίκα, ή οποία άπό της
έλευθέρας συμβιώσεως, θά μετέπιπτεν εύκόλως εις τήν πορνείαν έλευθέραν ή κρύ
φια ν.
ε) 'Αντιρρήσεις διά τήν κληρονομικότητα των νόσων. ’Αντιρρήσεις κατά
της έφαρμογής τοΰ ΙΙρ.Ι.ΙΙ. προεβλήθησαν υπό ιατρών, βιολόγων καί άλλων επι
στημόνων. Κατ’ αυτούς ή κληρονομικότης τών νόσων παρέχει είσέτι άσαφείας μεγάλας καί δεν προδικάζεται δτι έκ ζεύγους κριθέντος άκαταλλήλου προς γάμον,
θά προέλθωσι τέκνα ύποχρεωτικώς άνώμαλα. Τινές προβαίνουν έτι περαιτέρω, ύροστηρίζοντες δτι πλεΐστοι ένδοξοι άνθρωποι, λαμπρύναντες τήν άνθρωπότητα διά
της· μεγαλοφυίας των, ήσαν τέκνα άνωμάλων γονέων καί αυτοί ουτοι παρουσίασαν
κατά τήν ζωήν των καί τήν δράσίν των φαινόμενα ψυχικής άνωμαλίας, ενίοτε καί
σωματικής τοιαύτης. Υποστηρίζουν δέ οί ταΰτα φρονοΰντες, δτι διά τήν άνθρωπό
τητα συμφέρει ή έστω καί σπανία παραγωγή έξέχοντός τίνος πνεύματος, έναντι
τοΰ πλήθους τών πράγματι άχρήστων καί άνωμάλων.
στ) ’Αντιρρήσεις σχετικαί προς τάς μεταδοτικός νόσους. Εις έπίρρωσιν
τών άνω άντιρρήσεων έρχεται τό γεγονός δτι χάρις εις τάς προόδους τ ή ς ’Ιατρικής,
κατά τά τελευταία έτη, ό άλλοτε μέγας κίνδυνος έκ μεταδόσεως μολυσματικών νό
σων κατά πολύ ήλαττώθη, αν μή έξέλιπε. Οΰτω ή σύφιλις καί ή βλενόρρια ώς καί
πάσα άλλη άφροδίσιος νόσος έδαμάσθησαν κατά πολύ διά τής πενικιλλίνης κλπ.,
δύναταί τις δέ νά δεχθή δτι τό οξύ στάδιον τών νόσων τούτων, τό κατ’ εξοχήν μετα
δοτικόν, ταχέως σβύνει καί δίδεται καιρός εις τον πάσχοντα νά θεραπεύση τήν νό
σον του ή τουλάχιστον νά καταστήση ταύτην μή μεταδόσιμον. ’Εξ άλλου ή φυματίωσις ή άνοικτή καί μεταδόσιμος, κατά πολύ περιωρίσθη διά τής στρεπτομυκίνης
καί άλλων φαρμάκων. ’Αλλά καί αυτή ή λέπρα κατά τά τελευταία έτη καταπολε
μείται εις βαθμόν ώστε νά άποδίδεται εις τινας χώρας ή έλευθερία εις τούς λεπρούς,
ώς άκινδύνους εις τούς μετ’ αυτών συγχρωτιζομένους. Θά προσέθετον δμως'έγώ
προσωπικώς δτι οί λεπροί, άπολυόμενοι έκ τοΰ λεπροκομείου πρέπει νά καταστώσιν άνίκανοι προς παιδοποιΐαν, τούτο δέ, ώς γνωστόν, εύκόλως κατορθοΰται διά τής
αναγκαστικής στειρώσεως, δι’ άποτομής τοΰ σπερματίου τόνου επί τών άνδρών,
έγχειρήσεως άπλουστάτης μή στερούσης τον έγχειρηθέντα τής άπολαύσεως τών
φιλοτησίων σχέσεων, οΰτε δέ αί λειτουργίαι τών διαφόρων οργάνων διαταράσσονται,
δπως έάν ένηργεΐτο ευνουχισμός, δηλαδή έκτομή τών γεννητικών άδένων. Ώ ς προς
τάς λεπράς γυναίκας, προ τής έκ τοΰ λεπροκομείου έξόδου των θά έπρεπε είτε νά
ενεργηθή έκτομή τών σαλπίγγων διά λαπαροτομίας, είτε νά έπιτραπή εις τάς καταστάσας έγκύους λεπράς γυναίκας, νά ύφίστανται άμβλωσιν προς εύγονικούς σκοπούς,
τής άποφυγής δηλ. δημιουργίας τέκνων, άτινα είναι ένδεχόμενον νά παρουσιάσουν
κατά τήν ζωήν τήν λέπραν έξ ής έπασχον οί γονείς των, έκ κληρονομικότητος ώς
πολλοί ύποστηρίζουν ή έκ μολύνσεως ύπό τών είσέτι μή πλήρως θεραπευθέντων λε
πρών γονέων, θά ήδύνατό τις νά είπη μή πλήρως άποστειρωθέντων.
"Οσον δμως καί αν ήλαττώθη, δέν έξέλιπεν εντελώς ό κίνδυνος μεταδόσεως
τών μεταδοτικών νόσων άπό τοΰ ένός τών μελλονύμφων είς τον έτερον καί επομένως
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καί ό έκ των νόσων τούτων κίνδυνος λαμβάνεται ύπ’ όψιν ύπό των ύποστηριζόντων
τήν επιβολήν τοϋ Πρ.Ι. Πιστοποιητικού.

Έ πίκρισις.
Έξεθέσαμεν τά συνηγοροΰντα ύπέρ τής έφαρμογής τοϋ Πρ.Ι.Π., ώς καί τάς;
κατά τούτου άντιρρήσεις. Συνοψίζοντες, λέγομεν ότι κατά θεωρίαν έκ τής ειλικρινούς
έφαρμογής τοϋ Πρ.Ι.Π. ώφέλειαι δύνανται νά προκύψουν καί διά τά άτομα καί διά
τήν Κοινωνίαν, έν τώ συνόλω αύτής λαμβανομένης. ’Εφαρμοζόμενου τοϋ Πρ.Ι.Π.
καί ή άναπόφευκτος πολλάκις δυσαρμονία μεταξύ των συζύγων προλαμβάνεται, έφ'
όσον σύναψις γάμου δεν έπιτρέπεται καί ή παραγωγή τέκνων άνωμάλων παρακωλύε
ται. Άμφότερα δέ ταΰτα, δηλ. ή δυσαρμονία μεταξύ των συζύγων καί ή παραγωγή
τέκνων άνωμάλων, γίνονται άφορμή οχλήσεων σοβαρών διά τήν Κοινωνίαν. Αί με
ταξύ των συζύγων Ιριδες ούχί σπανίως φθάνουν μέχρις έγκληματικών πράξεωντοϋ ένός τούτων κατά τοϋ ετέρου, οπότε κατ’ άνάγκην έπεμβαίνει ή ’Αστυνομία καί.
ή Δικαιοσύνη κατόπιν. Είναι δέ γνωστόν ότι τοιαΰται έγκληματικαί ένέργειαι δενσπανίζουν καί παρ’ ήμΐν, εις τάς ’Επαρχίας ιδία, οπότε αί οίκογένειαι των έν διαστάσει συζύγων κηρύσσουν έαυτάς εις πολεμικήν κατ’ άλλήλων εγερσιν μετά θλιβε
ρών συνεπειών.
Ά φ ’ έτέρου τό βάρος τής τε οικογένειας καί συνόλης τής Κοινωνίας έκ τής:
παραγωγής άνωμάλων παιδιών είναι μέγιστον. Κατά στατιστικάς Άμερικανικάς
ή Πολιτεία τής Νέας Ύόρκης δαπανά τό 1 /8 τοϋ προϋπολογισμού της εις θεραπείαν
ψυχοπαθών έκ διαφόρων αιτίων (κληρονομικότητος, έπιδράσεως περιβάλλοντος,,
τοξικομανίας) καταστάντων τοιούτων. Τάς αύτάς παρατηρήσεις παρέχουν στατιστικαί άλλων έθνών.

Πρόγαμον ’ Ιατρικόν Πιστοποιητικόν έν Έ λλάδι.
Οί άρχαΐοι "Ελληνες νομοθέται καί φιλόσοφοί, ήσχολήθησαν μέ μέτρα σκοποΰντα τήν εύτυχίαν τών εις γάμον συνερχομένων. Δεν θά άσχοληθώμεν ένταΰθα.
περί τών μέτρων τούτων. Άρκούμεθα σημειοϋντες τον Άριστοτέλην, όστις εις τά.
Πολιτικά του (Ζ, ιδ) άσολεΐται περί γάμου καί τεκνοποιίας καί προτείνει σοφά μέ
τρα προς έπιτυχή γάμον.
Έ ν τή νεωτέρα Έλλάδι διάφορα γεγονότα καταστρεπτικά άπό ιατρικής άπόψεως δι’ οΐκογένειάν τινα είχον δημιουργήσει διάχυτον έντύπωσιν τής άνάγκης έπιβολής Πρ.Ι.Π.
’Ήδη κατά τό 1930 ό νομομαθής Ή λ. Λαγάκος (τ. βουλευτής καί Υπουργός),,
έδημοσίευσεν εις τό τότε έκδιδόμενον περιοδικόν Τό Παιδί (τεύχος 2ον) έκτενές άρθρον έπί τής ώφελιμότητος τοϋ Πρ.Ι.Π. Λαμβάνων όμως ύπ’ όψιν τάς παρ’ ήμΐν·
συνθήκας, συνιστα προς τής νομοθετικής έπιβολήςτοΰ Πρ.Π.Ι. τής οποίας κηρύσσε
ται οπαδός, τήν παρά τώ λαώ έντονον καί συστηματικήν εύγονικήν προπαγάνδαν·
ύπέρ τοϋ Πρ. Ι.Π.
Κατά τήν αύτήν έποχήν (1930) τό ζήτημα τοϋ Πρ.Ι.Π. έξητάσθη εύρέως
ύπό τής έκ Νομομαθών Επιτροπής προς σύνταξιν νέου Άστικοΰ Κώδικος κατά τό
1931. Ή Επιτροπή έξήτασεν εύρέως τό ζήτημα καί κατά μεγάλην πλειοψηφίαν
κατεδίκασε τήν παρ’ ήμΐν έφαρμογήν τοϋ Πρ.Ι.Π. Ή πλειοψηφία τή ς’Επιτροπής
έστηρίχθη έπί τής κοινωνικής άναστατώσεως τήν οποίαν ή έφαρμογή τοϋ Πρ.Ι.Π.
θά ήδύνατο νά προκαλέση καί περί ών άνωτέρω έξεθέσαμέν τινα.
Τούναντίον τό Άνώτατον 'Υγειονομικόν Συμβούλιον, κατά τήν αύτήν περί
που έποχήν, έψήφισε κατά παμψηφίαν ύπέρ τής έφαρμογής τοϋ Πρ.Ι.Π. καί τής.
έπιβολής σχετικών άρθρων έν τώ τότε ύπό σύνταξιν Άστικώ Κώδικι.
Αί τόσον άντικρουόμεναι αυται γνώμαιτώνδύο έπισήμων Σωμάτων, προήλθαν*
έκ τοϋ ότι τό μέν Άνώτατον 'Υγειονομικόν Συμβούλιον έξήτασε τό θέμα άπό καθα-
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ιρώς ιατρικής άπόψεως, τούναντίον δέ ή Επιτροπή Νομομαθών προς σύνταξιν τοϋ
"Αστικού Κώδικος έξήτασε τό θέμα άπό γενικωτέρας άπόψεως και φοβουμένη κακά
έκ τής επιβολής νομοθετήματος μή εύπροσδέκτου είσέτι εις τό πολύ πλήθος τοϋ λαοϋ
-δέν έδέχθη την έπιβολήν έν τώ Άστικω Κώδικι άρθρων σχετικών προς τό Πρ.Ι.Π.
Κατά τό 1931 ό Μ. Μωϋσείδης έδημοσίευσεν έν τή Δημοσία 'Υγιεινή (τεύ
χος 5) άρθρον έκτενές άναφορικώς προς τό Πρ.Ι.Π. και έκηρύχθη ύπέρ τής νομοθε
τικής έπιβολής τοϋ Πρ. Ι.Π. 'Ο Ύγιεινολόγος όμως Έλευθεριάδης (Δημ. 'Υγιεινή
1931) πραγματευόμενος τα τοϋ Πρ.Ι.Π. άποφαίνεται, ότι ή παροΰσα κατάστασις
τής επιστήμης και τών ήθών δέν έπιτρέπει τήν καθιέρωσιν παρ’ ήμΐν τοϋ Πρ.Ι.Π.
Τό ζήτημα τοϋ Πρ.Ι.Π. ήχθη κατά τό 1931 προ τής ’Ιατρικής Εταιρείας
’Αθηνών ύπό τοϋ μακαρίτου ήδη Καθηγητοΰ Κ. Χαριτάκη. Ούτος διά μακρας είση■γήσεως άνέπτυξεν τό όλον θέμα καί προσεκάλεσε τήν Εταιρείαν νά έκδηλωθή ύπέρ
τής έπιβολής έν τώ Άστικω Κώδικι τοϋ Πρ.Ι.Π. Προεκλήθη έν τή Εταιρεία εύρεΐα συζήτησις, ή Εταιρεία δέ άπέφυγε νά συνταχθή προς τήν γνώμην τοϋ Χαριτάκη
•διά διαφόρους δυσκολίας, τινάς τών οποίων καί ήμεΐς λαβόντες μέρος εις τον συζήτησιν, άνεπτύξαμεν. 'Η ήμετέρα γνώμη διετυπώθη ώς εξής: Άνεγνωρίσαμεν ότι τό
Πρ.Ι.Π. άπό θεωρητικής άπόψεως είναι ωφέλιμον, παρουσιάζει όμως δυσκολίας
•εφαρμογής, πριν ή μάλιστα διαφωτισθή ό λαός διά καταλλήλου προπαγάνδας. Αί
•δυσκολίαι δέ συνίστανται πρωτίστως εις τήν μή άσφαλή διάγνωσιν, διότι τοιαύτη
•δέν έπιτυγχάνεται πάντοτε παρά τά έν χρήσει εργαστηριακά μέσα. Πάσαι δέ αί άποκλείουσαι τον γάμον νόσοι (άφροδίσιοι, φυματίωσις, λέπρα, φρενικαί κλπ.) είναι
•ένδεχομένον νά μή διαγνωσθοΰν ούδέ παρ’ έμπειρου ίατροΰ, περισσότερον όμως παρά
ίατροΰ γενικής μόνον μορφώσεως, μή έπικουρουμένου ύπό εργαστηριακών μέσων.
Έτέρα δυσκολία, ήτις άπησχόλησεν ήμάς, ήτο ή τυχόν έγερθησομένη παρά τοϋ έκ
τοϋ γάμου παθόντος άγωγή ευθύνης κατά τοϋ γνωμοδοτήσαντος ύπέρ τής τελέσεως
•τοϋ γάμου ίατροΰ, ώς παριδόντως τήν νόσον έξ ής ό καταγγέλλων σύζυγος έπαθε
(Πρακτικά ’Ιατρικής Εταιρείας ’Αθηνών 1931).
Καί άλλοι άγορηταί κατά τήν συνεδρίατιν ταύτην τής ’Ιατρικής Εταιρείας
Αθηνών, διά διαφόρους έκαστος λόγους δέν έξεδηλώθησαν ύπέρ τοϋ Πρ.Ι.Π.
'Ο Καθηγητής Γεώργιος Φωτεινός κατά τον Πρυτανικόν του λόγον κατά τό
1938, ποιείται λόγον περί τής ώφελιμότητος τοϋ Πρ.Ι.Π., θεωρεί όμως προβλη
ματικήν τήν διά νόμου έφαρμογήν του, άν μή άδύνατον διά διαφόρους λόγους, διό
κατ’ αύτόν είναι προτιμότερον νά άπαιτηθή διά νόμου παρά τών μελλονύμφων ύπεύθυνος προγαμιαία δήλωσις ύγείας, 3 ή 4 ήμέρας προ τοϋ γάμου, κεκυρωμένη καταλ
λήλως.
Έπηκολούθησεν ή κατά τό 1940 εισαγωγή τοϋ Νέου Άστικοΰ Κώδικος,
•ούδέν όμως άρθρον τούτου άσχολεΐται μέ τήν έπιβολήν τοϋ Πρ.Ι.Π.
Οί λόγοι όμως οί προκαλέσαντες, άλλαχοΰ μέν τήν νομοθετικήν έπιβολήν τοϋ
Πρ.Ι.Π., παρ’ ήμΐν δέ τάς έπί τούτου συζητήσεις, δέν έπαυσαν υφιστάμενοι, διό καί
το ζήτημα τής καθιερώσεως τοϋ έν λόγω πιστοποιητικοΰ διαφοροτρόπως έκάστοτε
θίγεται. Ουτω κατά τό 1946 ό τότε έν Ίωαννίνοις Είσαγγελεύς κ. Σκρέκας, έδημο
σίευσεν είς τήν ’Εφημερίδα'Ελλήνων Νομικών περίπτωσιν άχρείου, δστις πάσχων
εκ συφίλιδος μετέδωκε τήν νόσον εις τήν σύζυγόν του ύπό βαρεΐαν μορφήν, άμφότεροι δέ έδημιούργησαν πολυάριθμα τέκνα χειριστής σωματικής καί ψυχικής ύγείας.
’Επί τή εύκαιρία ό κ. Σκρέκας άνέφερε ότι γνωρίζει καί άλλας περιπτώσεις κακοϋ
σχηματισμού οικογένειας έκ νόσου τών γονέων προ-ύπαρχούσης τοϋ γάμου καί διεκηρυξε τήν άνάγκην καί παρ’ ήμΐν τοϋ Πρ.Ι.Π.
Έ κ τής δημοσιεύσεως ταύτης τοϋ κ. Σκρέκα όρμώμενος ό νΰν Άντεισαγγελλεύς τοϋ Άρείου Πάγου κ. Τούσης, έδημοσίευσιν έν τώ αύτώ περιοδικώ κατά τό αύτό
έτος άρθρον άσχολούμενον μέ τήν έν Γαλλία έπιβολήν τοϋ Πρ.Ι.Π. Προς τοϋτο
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επιβάλλεται ή παρουσίασις είς τον Ληξίαρχον (Officier de I’etat civil) ιατρικού πι
στοποιητικού, δτι έγένετο έξέτασις έντδς του τελευταίου μηνός προ του γάμου, άφορώσα τήν προς γάμον υγείαν των μελλονύμφων. Τιμωρείται ή άνευ έξετάσεως παρο
χή άδειας προς γάμον, ως καί ή έπιχειρουμένη πλαστοπροσωπία ύπό τίνος των μελλο
νύμφων. ’Ιδιαιτέρα προσοχή καταβάλλεται προς άποκάλυψιν των μεταδιδόμενων νό
σων διά κλινικής έξετάσεως, καί έργαστηριακών μέσων (άκτινογραφίας, όροδιαγνωστικής, κλπ.). Τα έ'ξοδα καταβάλλονται ύπό των Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, είτε
ύπό υπηρεσιών δωρεάν βοήθειας, είτε ύπό τών μελλονύμφων. Ή Πολιτεία δεν δικαι
ούται ν’ άπαγορεύση τον γάμον, επικαλείται μόνον τήν σωφροσύνην τών μελλονύμ
φων καί τών οικογενειών αύτών επί της τυχόν άσυμφόρου τελέσεως γάμου, λόγω νό
σου. Τό μέτρον της καθιερώσεως τού προγάμου ιατρικού πιστοποιητικού έγένετο·
έν Γαλλία; άφορμή προπαγάνδας ύπέρ τού συστήματος καί έγένετο τούτο άποδεκτόνύπό τού λαού κατά σοβαράν άναλογίαν.
ΓΙαρ’ ήμΐν μεγάλη κίνησις ύπέρ τής έπιβολής τού Πρ.Ι.Π. έγένετο—καί γί
νεται—κατά τήν τελευταίαν διετίαν ύπό τής νεοσυσταθείσης Ελληνικής Εταιρείας.
Εύγονίας. Αύτη έν συνεργασία μετά τής 'Υγειονομικής Διαπαιδαγωγήσεως, διωργάνωσεν εΐδικάς περί τής έν γένει Εύγονίας διαλέξεις. Τούτων θέμα, πλήν άλλων, ήτοκαί τό Πρ.Ι.Π. yCal αί έκ τής έφαρμογής τούτων ώφέλειαι. Έ κ τών ομιλητών άναφέρομεν τούς Ν. Λούρον—Παναγιώτου—Κωνσταντινίδην—Βλυσσίδην. Τινές τών δια
λέξεων έδημοσιεύθησαν.
Αί διαλέξεις αύται άποτελοΰν προπαγάνδαν παρά τώ Κοινώ ύπέρ τής έπιβο
λής τού Πρ.Ι.Π. Ώ ς είπομεν άνωτέρω, ή τοιαύτη έπιβολή είναι μέν κατά θεωρίανώφέλιμος, δυστυχώς όμως δυσεφάρμοστος, διά τούς λόγους τούς οποίους έν αρχή.,
τής παρούσης μελέτης άνεφέραμεν. 'Η διαρκής όμως άνακίνησις τής περί Πρ.Ι.Π.
συζητήσεως είναι τό καλλίτερον μέσον διαφωτίσεως τού Κοινού, περί τών έπικρεμαμένων κινδύνων έκ τής συζεύξεως πρός γάμον άτόμων νοσούντων καί άκαταλλήλων.
Διά τοιούτων διαλέξεων θά διαφωτισθοΰν, αν μή οί πρός γάμον έκ διαφόρων
συναισθημάτων τυφλούμενοι, άλλά τούλάχιστον αί οίκογένειαι αύτών, ίνα άπαιτώσι.
διαπιστώσεις καλής ύγείας τών έπιθυμούντων τήν πρός γάμον σύζευξίν των. Αύτό
καί μόνον, δηλαδή ή ύπό τών γονέων άπαίτησις διαπιστώσεως τής ύγείας τού ύποψηφίου γαμβρού ή νύμφης, θά άπέτρεπε πολλούς άναρμόστους γάμους, καθ’ όσον
ό έκ τών πρός γάμον άσθενής, έκ φόβου άποκαλύψεως τής νόσου του δέν θά εσπευδεν είς σύναψιν γάμου ή θά άνέβαλε τήν τέλεσιν τούτου μέχρις έπαρκοΰς καί άσφαλοΰς.
διά τον προορισμόν τού γάμου θεραπείας.
Μετά τήν διά τής προπαγάνδας διάδοσιν τής γνώσεως τής ώφελιμότητος
τού Πρ.Ι.Π., θά καθίστατο δυνατή ή ύπό οίανδήποτε μορφήν έπιβολή τού Πρ.Ι.Π.,.
τον σκοπόν δέ προπαγάνδας ύπέρ τής έπιβολής τούτου έχει καί ή παρούσα δημοσίευσις ημών.
Συμβολήν είς τήν παρ’ ήμΐν μελέτην τού Πρ.Ι.Π. παρέχει ό Καθηγητής;
Παναγ. Φωτεινός έν τή έσχάτως έκδοθείση Άφροδισιολογία του. ’Εν αύτή άφιεροί,
ιδιαίτερον κεφάλαιον διά τό Πρ.Ι.Π. καί τήν άνά τά διάφορα Κράτη έφαρμογήν του_
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ Κ Α Τ Σ Α Σ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
ΤΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ» ΚΑΙ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
'Υπό τοϋ Δικηγόρου, τ. Έφέτου καί Γενι------------------------------- κοϋ Γραμματέως της Ελληνικής Ε τ α ιρ ε ία ς ------------------------------Ποινικού Δικαίου κ. ΧΡΙΣΤΟΥ Π . ΓΙΩΤΗ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Α '. ’Εγκλήματα κατά τής ειρήνης και τής ασφαλείας τής άνθρωπότητος.
Ή άφετηρία τοϋ θέματος τούτου άνάγεται εις τό έξης ιστορικόν:
'Ο κατά την έν Νυρεμβέργη δίκην των κυρίων έγκληματιών πολέμου ’Αμε
ρικανός δικαστής Biddle, διά τής άπό 9 Νοεμβρίου 1946 έκθέσεώς του προς τον Πρό
εδρον Τροϋμαν, έγραφε ότι έπέστη ό χρόνος ίνα «άρχίση ή σχεδίασις ένός Κώδικος;
διεθνούς ποινικού δικαίου», έν τώ όποίω νά έπικυρωθοϋν αί άρχαί τοϋ Χάρτου τής
Νυρεμβέργης έν συσχετισμό) μετά γενικής κωδικοποιήσεως «των έγκλημάτων κατά
τής ειρήνης καί τής άσφαλείας τής άνθρωπότητος». Τοιαύτη ένέργεια λέγει ό κ. Bid
dle έν τή έκθέσει του, όχι μόνον θά καθιέρου όριστικώς διά τό μέλλον τήν ζωτικήν
άρχήν, ότι ό έπιθετικός πόλεμος αποτελεί τό μέγιστον διεθνές έγκλημα, άλλά θά
παρείχε ταυτοχρόνως τήν ευκαιρίαν νά τόνωση τάς κυρώσεις έναντίον μικροτέρων
παραβάσεων τοϋ διεθνούς δικαίου καί νά χρησιμοποίηση τήν πείραν τής Νυρεμβέργης
προς άνάπτυξιν των μονίμων έκείνων διαδικαστικών ορισμών καί θεσμών, άπό τών
όποιων τελικώς έξαρτάται ή άποτελεσματική ένίσχυσις τοϋ διεθνοΰς δικαίου. Ό Πρό
εδρος Τροϋμαν είς τήν άπάντησίν του έξήνεγκε τήν άποψιν, ότι ή προσπάθεια,
αϋτη θά ένισχύετο έάν τά Κράτη ήθελον καθιερώσει ένα διεθνή Ποινικόν Κώδικα,
6 όποιος νά διαλαμβάνη όλας τάς περιπτώσεις τής προπαρασκευής έπιθετικοΰ πο
λέμου. «'Η καθιέρωσις τοιούτου Κώδικος δν συνιστάτε, λέγει ό Πρόεδρος Τροϋμαν,
άποτελεΐ τεραστίαν άληθώς προσπάθειαν, άλλ’ ή οποία άξίζει νά μελετηθή καί σταθμισθή άπό τάς καλλιτέρας νομικάς κορυφάς τοϋ Κόσμου. Θά άπετέλει πράγματι
καθήκον νά έπιχειρηθή τοΰτο ύπό τών Κυβερνήσεων τών 'Ηνωμένων ’Εθνών. Ε λ π ί
ζω, ότι τά 'Ηνωμένα ’Έθνη, άκολουθοΰντα τήν γραμμήν τής προτάσεώς σας, θά έπικυρώσουν τάς άρχάς τοϋ Χάρτου τής Νυρεμβέργης έν συναφεία προς μίαν γενικήν
κωδικοποίησιν τών έγκλημάτων κατά τής ειρήνης καί τής άσφαλείας τής άνθρω
πότητος».
"Οντως, ή Γενική Συνέλευσις τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, μετά δύο διαδοχικάς
συνεδριάσεις, τής 11 Δεκεμβρίου 1946 καί της 21ης Νοεμβρίου 1947, άνέθηκε τήν
διατύπωσιν τών άρχών τοϋ διεθνοΰς δικαίου τών άναγνωρισθεισών ύπό τοϋ Χάρτου
τοϋ Δικαστηρίου τής Νυρεμβέργης καί τής άποφάσεως τοϋ αύτοΰ Δικαστηρίου, είς.
τήν ’Επιτροπήν τοϋ Διεθνοΰς Δικαίου, έπί τώ τέλει Ϊνα διατυπώση αΰτη τάς άρχάς
ταύτας καί καταρτίση «Σχέδιον Κώδικος τών έγκλημάτων κατά τής ειρήνης καί τής
άσφαλείας τής άνθρωπότητος».
'Η τελευταία αυτή ’Επιτροπή άνέθηκεν είς τον καθηγητήν τοϋ Διεθνοΰς Δι
καίου έν τώ Πανεπιστήμια) ’Αθηνών κ. Ίω . Σπυρόπουλον ώς εισηγητήν καί συνέταξεν οδτος έκθεσιν έπί τοϋ άντικειμένου τούτου. Σημειωτέον, ότι ό Ρουμάνος καθηγητής κ. Pella, Πρόεδρος ήδη τής Διεθνοΰς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, έχει
συντάξη άπό έτών σχέδιον παρεμφερούς Κώδικος.
Τέλος ή όργανώσασα τό περί οδ τήν σήμερον ό λόγος συνέδριον «Διεθνής.
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Εταιρεία Δικηγορικών Συλλόγων», ή οποία έχει λάβει άπό τον ’Οργανισμόν 'Ηνω
μένων Εθνών τον χαρακτηρισμόν του συμβουλευτικού οργάνου, περιέλαβε μεταξύ
τών θεμάτων τοϋ συνεδρίου καί τό έν λόγω θέμα.
Τό προεξέχον σημεΐον, περί 6 άρχικώς περιεστράφησαν αί έν τώ συνεδρίω
συζητήσεις ήτο, αν είναι σκόπιμον καί άρκετόν να περιορισθή ή διατύπωσις τοϋ σχε
δίου εις τήν άναγραφήν τών τοϋ ούσιαστικοϋ διεθνούς ποινικού δικαίου διατάξεων,
ή πρέπει να έκταθή ταυτοχρόνως καί έπί τής όργανώσεως τής διεθνούς δικαστικής
’Αρχής, ή οποία θά είναι άρμοδία προς εΐδίκευσιν τών παραβάσεων. Προύκρίθη τό
δεύτερον, διότι ή καθιέρωσις ποινικών κανόνων προϋποθέτει όπαρξιν δικαστικής
Α ρχής, ή οποία θά τούς έφαρμόση.
Έ π ί τών λεπτομερειών τών συζητήσεων δεν θά είσέλθω: θά άναφέρω μόνον
την τελικήν έπί τοϋ θέματος άπόφασιν τοϋ Συνεδρίου, έχουσαν ώς έξής:
«Τό τρίτον Συνέδριον τής Διεθνούς Εταιρείας τών Δικηγορικών Συλλόγων.
Ααβόν ύπ’ οψει τό ανωτέρω ιστορικόν κλπ. Λαβόν έπίσης ύπ’ οψει δτι ή ’Επιτροπή
τού. Διεθνούς Δικαίου, ή συνελθοΰσα έν Γενεύη εις τήν δευτέραν αυτής σύνοδον κατά
’Ιούλιον 1950, άπεφάνθη ύπέρ τής ίδρύσεως διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας. ’Αποφα
σίζει τά έξής :
α ') ’Επιφορτίζει τήν ’Επιτροπήν τού Διεθνούς Δικαίου, τήν όρισθεΐσαν ύπό
τής Διεθνούς Εταιρείας τών Δικηγορικών Συλλόγων (International Bar Asso
ciation) καί τής Διεθνούς Εταιρείας τού Ποινικού Δικαίου (Association In ter
national de droit penal), νά συντάξη εν «Σχέδιον Κώδικος τών έγκλημάτων κατά
τής ειρήνης καί άσφαλείας τής άνθρωπότητος», εχουσα ύπ’ οψει τάς έξής γένικάς
«ρχάς:
1) ’Εφαρμογή τού Κώδικος εις δλον τον Κόσμον.
2) Προτεραιότης τού Διεθνούς Ποινικού Δικαίου έναντι τών εθνικών ποινι
κών δικαίων.
3) Καθιέρωσις τών δρων τής εύθύνης έν τώ διεθνεΐ πεδίω, τόσον τών άτόμων
-όσων καί τών Κρατών, καθώς καί άλλων τινών νομικών προσώπων ένοχων έγκλη
μάτων κατά τής ειρήνης καί τής άσφαλείας τής Άνθρωπότητος.
4) Παροχή άναγνωριστικών άποφάσεων ώς καί συστάσεων άπευθυνομένων
-είς τά Κράτη ύπό διεθνούς τίνος ποινικής δικαιοδοσίας προς έφαρμογήν κυρώσεων
κατά προσώπων ένοχων τοιούτων έγκλημάτων.
5) Κωδικοποίησις τών έγκλημάτων κατά τής ειρήνης καί τής άσφαλείας τής
Άνθρωπότητος, αρχής γενομένης άπό τοϋ έπιθετικοΰ πολέμου, άπό τής προς έπιχείρησιν τοιούτου πολέμου συνωμοσίας καί άπό τών έγκληματικών πράξεων τών
-έκ τής φύσεώς των όδηγουσών είς διατάραξιν τής ειρήνης (άρθρ. I παρ. 1 Κατ. Χάρ
του 'Ηνωμένων ’Εθνών).
6) Άναγόρευσις είς έγκλήματα τών παραβιάσεων τών νόμων καί τών έθίμων τού πολέμου.
7) Καταστολή τών έγκλημάτων κατά τής άνθρωπότητος, θεωρουμένων τοι
ούτων τής έξαφανίσεως ή τής καταδιώξεως πληθυσμού τίνος ή τμήματος πληθυσμού
ένεκα λόγων διαφοράς φυλής, έθνικότητος, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων γνωμών
διά χρησιμοποιήσεως ένός τών έξής μέτρων: προμελετημένης ανθρωποκτονίας, βα
σάνων, άπανθρώπου μεταχειρίσεως περιλ.αμβανομένων τών βιολογικών πειραματι
σμών, βαρείας προσβολής τής φυσικής άκεραιότητος ή τής ύγείας, έκτοπίσεως καί
παρανόμου κατακρατήσεως. Τά έγκλήματα ταΰτα πρέπει νά τιμωρούνται έν παντί
χρόνω, οίαδήποτ’ αν ή ή Χώρα έν ή έτελέσθησαν ή οί ίσχύοντες είς τήν Χώραν ταύτην Νόμοι.
8) Διατύπωσις ώρισμένων δικονομικών κανόνων διά τήν άνακάλυψιν, τήν κα
ταδίωξήν καί τήν τιμωρίαν τών ένοχων λαμβανομένης ύπ’ δψει καί τής άποφάσεως
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τής ληφθείσης έπι τοϋ αντικειμένου τούτου κατά το δεύτερον Διεθνές Συνέδριον τής
«Διεθνούς Ένώσεως Δικηγορικών Συλλόγων», τό συνελθόν κατά τό έ'τος 1948 έν
Χάγη.
β ') Επειδή ομόφωνος είναι ή γνώμη τοϋ Συνεδρίου τούτου, δτι τό έγκλημα
τής γενοκτονίας είναι άπεχθές εις όλους τούς πολιτισμένους καί νομιμόφρονας πολίτας καί τάς Χώρας· άλλ’ ή προταθεϊσα (ύπό τοϋ Ο .Η .Ε.) σύμβασις άναφορικώς
προς την γενοκτονίαν έγείρει νομικά τινα καί συνταγματικά ζητήματα, τά όποια
χρήζουν περαιτέρω έρεύνης. 'Ως έκ τούτου άπεφασίσθη ύπό τοϋ Συμβουλίου των
’Αντιπροσώπων τής 'Εταιρείας ταύτης, ϊνα όρισθή άμέσως ’Επιτροπή, ή οποία ν’
άσχοληθή μέ τήν έπίλυσιν των προβλημάτων τούτων καί ύποβάλη τό ταχύτερου
τήν έκθεσίν της.
γ ' ) Θεωρούν, οτι τό γεγονός τής έκτοπίσεως άνθρώπων καθ’ ομάδας ή κατά
μάζας έκ τής Χώρας των ή τής δημεύσεως τής περιουσίας των, ή τής παρεμποδίσεως αύτών, δι’ οίουδήποτε μέσου ή δι’ οίανδήποτε αιτίαν, άπό τοϋ νά έπανέλθουν εις
τήν Χώραν των καί ν’ άπολαύσουν έν αύτή όλων των δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου
καί τοϋ πολίτου, συνιστοΰν έγκλημα κατά τής άνθρωπότητος.
Προσκαλεΐ τήν μικτήν ’Επιτροπήν τής «Διεθνούς Εταιρείας των Δικηγο
ρικών Συλλόγων» καί τής «Διεθνούς 'Εταιρείας τοϋ Ποινικού Δικαίου», όπως λάβη
ύπ’ όψιν τήν παρούσαν άπόφασιν κατά τήν έπεξεργασίαν τού «Σχεδίου Κώδικος
εγκλημάτων κατά τής ειρήνης καί τής άσφαλείας τής Άνθρωπότητος».
Αύται είναι αί έπί τοΰ θέματος τούτου άποφάσεις τού Συνεδρίου.
'Ως είναι εύνόητον, διά μόνων τών διεθνών Ποινικών Κωδίκων δεν εμποδί
ζονται βεβαίως τά διεθνή εγκλήματα, σπουδαιότερον τών όποιων είναι ό έπιθετικός
πόλεμος. Πρέπει προηγουμένως νά παρασκευασθοϋν τά μέσα τής έφαρμογής τών ποι
νικών κυρώσεων. "Εν τοιοΰτο μέσον είναι ή ΐδρυσις Διεθνούς Δικαστικής ’Αρχής.
Καί κατά τούτο όρθώς άπεφάσισε τό Συνέδριον τήν παράλληλον σύνταξιν δικονομοκών ορισμών. ’Αλλά καί τούτο δεν είναι αρκετόν, διότι προσαπαιτεΐται ή ΰπαρξις
τής καταναγκαστικής εκείνης δυνάμεως, δι’ ής θά περιβάλλωνται αί άποφάσεις τής
Διεθνούς Δικαστικής ’Αρχής, ζήτημα τό όποιον είναι άλυτον μέν ώς προς τήν άναχαίτισιν τοΰ έπιθετικοΰ πολέμου, ούχί όμως καί άκατόρθωτον διά μικροτέρας παρα
βάσεις τοϋ διεθνούς νόμου έν καιρώ ειρήνης. Δεν δύναταί τις έν τούτοις ν’ άρνηθή τήν
ηθικήν τουλάχιστον προληπτικήν δύναμιν καί άνασχετικήν έπίδρασιν, τήν οποίαν
διεθνείς ποινικοί Κώδικες, παγκοσμίως τυχόν μελλοντικώς άνεγνωρισμένοι, είναι
δυνατόν νά έχουν, άλλοτε μικροτέραν άλλοτε μεγαλυτέραν άναλόγως τών περιστά
σεων, έπί τής ψυχικής διαθέσεως τών κυβερνητών τών μελετώντων νά έπιχειρήσουν
ώρισμένον τινά έπιθετικόν πόλεμον πάντως διά δευτερευούσας διεθνείς παραβάσεις
έν καιρώ ειρήνης εις τοιοΰτος Κώδιξ ένδεχομένως νά καταστή άποτελεσματικός εν
τινι μέτρω τούλάχιστον, θά ήτο δέ καί τούτο εν·άγαθόν άπόκτημα. Μέ τήν σκέψιν
ταύτην άπαλλασσόμεθα τής άπογοητεύσεως, ότι όλη αότη ή έπιστημονική προσπά
θεια έπί ματαίω τελείται.
Ά λλ’ όμως έξ άλλου, καί εις τά έσωτερικά τών Κρατών δίκαια διά νά μελε
τηθούν νέοι ποινικοί θεσμοί, ένίοτε δέ καί διά νά τεθούν έτι εις έφαρμογήν, μήπως
έρευνάται πάντοτε προηγουμένως άν συντρέχουν αί ΰλικαί προϋποθέσεις τής πραγματοποιήσεως τών έν αύτοϊς διατυπουμένων κελευσμάτων;
Τό άνθρώπινον πνεύμα, άνήσυχον πάντοτε καί έρευνητικόν, έπιζητεΐ άεννάως
τήν βελτίωσιν καί τήν πρόοδον. Ταύτην θά άνεύρη διά τής δράσεως καί ούχί διά τής
άδρανείας. 'Οποία πρέπει νά είναι ή δράσις αυτή άπόκειται εις τούς έκάστοτε κυβερ
νώντας τά Κράτη ή τούς διοικοΰντας τον Κόσμον. Οί έπιστήμονες προσφέρουν εις
αυτούς ώς δώρον τό έπιστημονικόν προϊόν.
(Συνεχίζεται)
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Ο ΜΙΛΟΒΑΝ ΤΖΙΛΑΣ
ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
'Υπό E D W A R D CRANKSHAW
δημοσιευθέν εις το περιοδικόν LIFE
κατά μετάφρασιν ’Αστυνόμου Α'
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ
«"Ενα λάθρα μεταφερθέν εις ’Αμερικήν βιβλίον τον Μίλοβαν
Τζίλας που είναι φυλακισμένος τοϋ ΤΙΤΟ δείχνει δτι το Μαρξι
στικό κομμουνιστικό σύστημα όχι μόνον έχει κακά αποτελέσματα
αλλά είναι κακόν εκ φύσεως ώς σύστημα».

Κατά το περασμένο φθινόπωρο, ένώ ή προσοχή δλου τοϋ κόσμου ήταν άπορροφημένη άπό τά τρομακτικά καί συγκλονιστικά γεγονότα τής Ανατολικής Ευρώ
πης πού συνετάραξαν τή Σοβιετική αύτοκρατορία, ένα άλλο προσωπικό δράμα εξε
λίσσεται στή Γιουγκοσλαβία. 'Ο στρατάρχης Τίτο άπέστειλεν οριστικά στή φυλακή,
έναν άπό τούς πιο παληούς καί άγαπητούς του συντρόφους. Τον Μίλοβαν Τζίλας,
πού είχεν άπομακρυνθή τής Κυβερνήσεως καί τής Κεντρικής Επιτροπής, ώς ένας,
άδιόρθωτος καί έπικίνδυνος άντίπαλος τοϋ κομμουνιστικού καθεστώτος, γιά τήν·
ίδρυσι τοϋ οποίου τόσο δραστήρια ειχεν έργαστή στο παρελθόν.
Τρία χρόνια σχεδόν ένωρίτερα, ό Τίτο ήναγκάσθη νά ύποχωρήση στήν πίεση
καί αξίωση τοϋ κόμματός του καί έδέχθή ν’ άπομακρυνθή ό παληός καί καλός τουσύντροφος Τζίλας έκ τής Κυβερνήσεως κ'άί τής Κεντρικής Επιτροπής τοϋ Κομμου
νιστικού Κόμματος. Τό 1955 ό Τζίλας κατεδικάσθη σέ 18μηνο φυλάκισι μέ ανα
στολή, μέ τή προϋπόθεσι δτι θ’ άπόσχη κάθε άντιδραστικής κινήσεως.
Ό Τζίλας δμως δεν συνεμορφώθη μέ τήν ύπόδειξι αύτή. Έξηκολούθησε γρά
φοντας, καί έτσι τό Νοέμβριο τοϋ 1956 ό Τίτο γεμάτος φόβο γιά τις συνέπειες πού·
μπορούσε νά έχη τό καθεστώς του, έπειτα άπό τήν έκδηλωθεΐσα άναταραχή στούς.
δορυφόρους καί τή σημειωθεϊσα-κίνησι στο εσωτερικό τής Γιουγκοσλαβίας γιά τή
στάσι της έναντι τής Ούγγαρίας κατόπιν τής καταγγελίας τού Τζίλας,, συνέλαβε γιά.
δευτέρα φορά τον παληό του φίλο. Αύτή τή φορά άπεστάλη στή φυλακή ό Τζίλας γιά.
τρία χρόνια.
Πρό τής συλλήψεως, ζών στήν ένδεια καί άφάνεια ό Τζίλας έγραψε ένα βιβλίο..
Έπρόκειτο γιά ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Έπρόκειτο τό βιβλίον αύτό ν’ άποτελέση.
πολιτική δυναμίτιδα μέ συντριπτική δύναμι γιά τά θεωρητικά ερείσματα τού κομ
μουνισμού. ’Επρόκειτο ν’ άποδείξη άδιάψευστα, πώς καί γιατί τό κομμουνιστικόσύστημα δέν προοδεύει καί δέν μπορεί νά προοδεύση καί ν’ άποδώση τά δσα εξαγ
γέλλει. Τά γεγονότα τον κατέλαβον καθ’ δν χρόνον έγραφε τό βιβλίο. Πρώτα τού·
Πόζναν καί κατόπιν τής Ούγγαρίας, μεταβάλλοντας τις ιδέες του σέ πραγματικό
τητα. ’Έ τσι κατά τό ήμισυ τό βιβλίο αύτό έπρόκειτο νά ξαναγραφή. Καί ό χρόνος,
κυλούσε γρήγορα. Τά μισά άπό τά χειρόγραφα είχαν ήδη άποσταλή έξω άπό τή
Γιουγκοσλαβία, λάθρα. Τ ’_ άλλα μισά άπεστάλησαν επίσης -έξω τής χώρας, μυστηριώδώς, άπό φίλους τοϋ Τζίλας, κάτω άπό τή μύτη τής ’Αστυνομίας καί λίγο πρό τής:
οριστικής συλλήψεώς του. Μαζί μέ τά χειρόγραφα ό Τζίλας άπέστειλε προς τον
Άμερικανόν έκδοτη ένα σημείωμα, δπου τού έγραφε νά δημοσιεύση τό βιβλίον δσα
τό δυνατόν ταχύτερα, άδιαφορώντας γιά κάθε συνέπεια γ ι’ αυτόν, δηλαδή γιά κάθε τι.
πού μπορούσε νά τού συμβή πρό ή μετά τή δημοσίευσι.
Ό έκδοτης συνεμορφώθη μέ τις όδηγίες του. Τό βιβλίο τοϋ Τζίλας έξεδόθη
υπό τον τίτλο « Ή Νέα Τάξις» καί είναι προφανώς τό πιο μαχητικό άντικομμουνιστικό έντυπο πού έγράφη ποτέ.'Η σύγκρουσι έπί τών λέξεων Κομμουνισμός καί.
Ούδετερότης, αύτού τού λαθραίου χειρογράφου, αυτής τής βραδυφλεγούς βόμβας,,
έκραγείσης άπό ένα άνθρωπο ριγμένο μακρυά σέ μιά φυλακή, μπορεί ν’ άποτελέση,
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ηρωισμό οχι μικρότερο του των Ούγγρων Πολεμιστών τής Ελευθερίας. 'Ο Τζίλας
δέν είναι μόνος στήν άποσκίρτησι άπό τό κομμουνιστικό σύστημα. 'Υπάρχουν πολλά
μέλη τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος στήν Γιουγκοσλαβία καί άλλαχοΰ, συμπερι
λαμβανομένου ίσως άκόμη καί αότοϋ τού Τίτο, πού συμμερίζεται τήν ένημερότητα
τοΰ Τζίλας επί τής άληθοΰς φύσεως τού κομμουνιστικού συστήματος, αλλά έλπίζει
άκόμη να σώση κάτι άπό τήν χρεωκοπία των ιδεών του.
'Ο Μίλοβαν Τζίλας είναι μια τρομερή διάνοια. Κτυπώντας στή ρίζα τό κομμου
νιστικό σύστημα, δέν βασίζεται έπάνω σέ συμπτωματικά καί τυχαία κακά, καί σφάλ
ματα. 'Υπάρχουν διάφοροι τρόποι καταπολεμήσεως τού κομμουνισμού, όλοι περιο
ρισμένοι καί άτελεϊς, καί ούδείς τούτων είναι άρκούντως κατανοητός γιά νά προπαρασκευάση τό έδαφος γιά μιά έξυπνη άντικομμουνιστική θεωρία.
"Ενας τρόπος είναι νά μέμφωνται τά κακά τοΰ συστήματος επί Στάλιν, περιγράφοντας αύτόν ώς προδότην τού Λένιν. "Ενας άλλος είναι νά δείξουν ότι ή καθαρή
Μαρξιστική ιδεολογία διεστρεβλώθη καί διεστράφη άπό τή Ρωσική φαυλοκρατική
παράδοσι. Τέτοιες έπικρίσεις είναι κατώτερες τών πραγματικών κακών τού συστή
ματος : ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α , σ τ ρ α τ ό π ε δ α σ υ γ κ έ ν 
τ ρ ω σ ε ω ς, έ λ ε γ χ ο ς σ κ έ ψ ε ω ς κ α ί χ ρ ή σ ι ς τ ο ΰ ψ ε ύ δ ο υ ς ώ ς
ό ρ_γ ά ν ο υ π ο λ ι τ ι κ ή ς .
’Αλλά καί αύτά άκόμη είναι συμπτώματα τού θεμελιώδους κακού, ή άρρώστειας, όπως τά άποκαλοΰν. Αύτά δέν προσδιορίζουν αύτήν ταύτην τήν άρρώστεια.
Ό Τζίλας μ’ αύτό τό βιβλίο θέτει ένα θανατηφόρο όπλο στά χέρια τών άντιπάλων
τού κομμουνισμού. Ξεκινά ν’ άποδείξη ότι τό κομμουνιστικό σύστημα διαφέρει
άπολύτως ώς σύστημα σέ βαθμό άπ’ όλες τις τυραννίες στήν ιστορία τού κόσμου,
νά προσδιορίση αυτή τή διαφορά καί νά κάμη γνωστόν ότι έκ φύσεως είναι σαπρόν.
Τό γενικό θέμα τοΰ βιβλίου είναι ότι ή κομμουνιστική ήγεσία είναι άπλώς
μιά νέα τάξις έκμεταλλευτών καί τίποτε άλλο. Μιά τάξις τής οποίας ή κυριαρχία
επί τών λαών είναι ή πιο άπόλυτη πού έγνώρισέ ποτέ ή ιστορία. Τό γεγονός αύτό
είναι καμουφλαρισμένο μέ τήν άπατηλή θεωρία τής « Κολλεκτιβικής ιδιοκτησίας»
πού άπλώς άποκρύπτει ότι τό κόμμα εξουσιάζει καί κατέχει τά πάντα. "Οπως καθωρίσθη άπό τό Ρωμαϊκό Δίκαιο, ιδιοκτησία άποτελεΐ ή χρήσις, άπόλαυσις καί διάθεσις τών υλικών άγαθών. 'Η κομμουνιστική πολιτική γραφειοκρατία χρησιμοποιεί,
άπολαμβάνει καί διαθέτει τήν έθνικοποιημένη ιδιοκτησία.
Ή Νέα Τάξις παίρνει τά κυριαρχικά της δικαιώματα καί προνόμια άπό ένα
ειδικό τύπο ιδιοκτησίας, τήν «Κολλεκτιβική ιδιοκτησία» καί ήλεγομένη αυτή Νέα
Τάξις διευθύνει καί διαχειρίζεται τά πάντα έπ’ όνόματι τού "Εθνους καί τής Κοι
νωνίας. Αύτό είναι πολύ άπλό.
Τό σπουδαιότερο είναι ότι ή Κομμουνιστική γραφειοκρατία σχηματίζει τή
μοναδική τάξι στήν ιστορία πού επέτυχε μιά’ άπόλυτη κυριαρχία.
"Αλλα συστήματα γνώρισαν ισχυρούς Κυρίους καί τάξεις έκμεταλλευτών,
άλλα συστήματα γνώρισαν διοικούσες έπιτροπές καί γραφειοκρατίες καί άλλα συ
στήματα γνώρισαν τυραννικές Κυβερνήσεις. ’Αλλά μόνον ύπό τό κομμουνιστικό
σύστημα « τ ά ά γ α θ ά τ ο ΰ έ θ ν ο υ ς δ ι α κ α τ έ χ ο ν τ α ι , χ ρ η σ ι μ ο 
ποιούνται, ά π ο λ α μ β ά ν ο ν τ α ι καί δ ι α τ ί θ ε ν τ α ι παρά τής
Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς Φ α ύ λ ο κ ρ α τ ί α ς » . Καί ό Τζίλας προχωρεί λέγων: «Αυτός
» πού άρπάζει τήν άρχή, άρπάζει προνόμια καί έμμέσως άρπάζει τήν περιουσία.
» Κατά συνέπεια, στον κομμουνισμό ή εξουσία ή ή πολιτική ώς ένα επάγγελμα, είναι
» τό ιδεώδες αύτών πού άποβλέπουν νά ζοΰν ώς παράσιτα εις βάρος τών άλλων...
» Οί κομμουνισταί δέν έπενόησαν τον κολλεκτιβισμό ώς πραγματικό σύστημα συνι» διοκτησίας, άλλά ώς σύστημα παρέχον σ’ αύτούς τήν εύχέρειαν έκμεταλλεύσεως
» παρ’ αύτών όλου τού πλούτου. Αύτό είναι όλο πού έκαμε ό κομμουνισμός».
Καί τελικά, λόγω τού ολοκληρωτικού καί μονοπωλιακού συστήματος, ή Νέα
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Τάξις βρίσκεται άναπόφευκτα σέ έμπόλεμο κατάστασι μέ κάθε τι πού δεν διευθύνει
καί δεν χειρίζεται καί πρέπει έσκεμμένα νά φιλόδοξη να καταστρέψη αύτό ή να τ ’
απόκτηση.
Αύτή ή Νέα Τάξις έδημιουργήθη άπό τήν ιστορική άνάγκη νά βιομηχανοποιήση
τις καθυστερημένες, ύποανάπτυκτες καί άγροτικές χώρες, αν αυτές δεν ήθελαν ν’
άφανισθοϋν. 'Ο σκοπός αυτός καί μόνο έπετεύχθη. Άλλα άφοϋ ή Νέα Τάξις επέτυχε
τήν βιομηχανοποίησι αυτών, τίποτε δέν έχει τώρα νά κάνη παρά νά δυναμώση τήν
κτηνώδη βία της καί νά λησ~εύη τον λαό. Παύει πλέον νά δημιουργή. Τήν πνευμα
τική της κληρονομιά τήν διεδέχθη τό σκότος.
"Οταν ή Νέα Τάξις θ’ άφήση τήν ιστορική σκηνή καί τοϋτο πρέπει νά συμβή,
πολύ λίγοι θά λυπηθούν γι’ αυτό, έν συγκρίσει μέ άλλες τάξεις πού πέρασαν προ
αύτής. Καταπνίγουσα κάθε τι πού δέν προσαρμόζεται στά εγωιστικά σχέδιά της,
καταδικάζει αύτό σέ άποτυχία καί επαίσχυντο καταστροφή.
Ποιος λοιπόν είναι αύτός ό άνθρωπος πού ζητεί νά στρέψη τά επιχειρήματα
τού μαρξισμού, οχι μόνο έναντίον της ήγεσίας της Μόσχας, αλλά καί εναντίον τών άνθρώπων τής Γιουγκοσλαβίας πού προ ολίγου χρόνου ήσαν οί στενοί του σύντροφοι,
άποκηρύσσοντας τήν κυβέρνησί τους καί τά μέσα πού χρησιμοποιούν γιά νά κατα
πολεμήσουν τον παγκόσμιο καπιταλισμό; Καί πώς έφθασε σ’ αύτή τή θέσι;
Έγεννήθη στο Μαυροβούνιο καί ύπήρξε κομμουνιστής άπό νεαράς ήλικίας.
"Οπως καί ό Τίτο πήγε στή φυλακή γιά τίς θεωρίες του. Άπό. προπολεμικά ύπήρξε
ένας άπό τούς πιο στενούς φίλους τού Τίτο, σ’ όλη του δέ τή ζωή ύπήρξεν ένας εξτρε
μιστής. Λεπτοπρόσωπος, μέ πυκνά καστανά λεπτά μαλλιά, μέ πρόσωπο μάλλον
καλλιτέχνου καί μέ κυκλικά φρύδια, έξελίχθη κατ’ άρχάς σ’ ένα μυστηριώδη καί
σατανικό συνωμότη, πού ζοΰσε έργαζόμενος μέ τό πιστόλι στο χέρι, κατόπιν δέ σάν
ένας άπό τούς πιο γενναίους διοικητάς παρτιζάνους τού Τίτο.
"Οταν ό πόλεμος έληξε καί έγκαθιδρύθη στή Γιουγκοσλαβία ή Κυβέρνησί τού
Τίτο, ό Τζίλας ήτο στο πλευρό του, σχηματίζοντας μ’ αύτόν, τον Καρντέλι καί τον
Ράνκοβιτς τήν τετρανδρία, πού διέτρεξε δλη τή χώρα προπαγανδίζουσα γιά τά καλά
τού κομμουνιστικού συστήματος, περισσότερο άπ’ τούς ήγέτες τών άλλων δορυφόρων.
'0 Τίτο ήτο ό Τίτο: Ό Καρντέλι ως άντιπρόεδρος ύπήρξε τό δεξί χέρι αύτοΰ.
'Ο Ράνκοβιτς διηύθυνε τήν άσφάλεια τής χώρας καί ό Τζίλας διηύθυνε τήν προπα
γάνδα καί τον τύπο.
"Οταν κατά τό 1948 έπήλθε ή ιστορική ρήξις μεταξύ τής Σοβιετικής Ένώσεως
καί Γιουγκοσλαβίας, ό Τζίλας ήτο ακόμη μέλος τής Κυβερνήσεως καί έγένετο ιδιαί
τερος στόχος τής Ρωσικής έπιθέσεως. 'Ως άρχηγός τού τύπου καί προπαγάνδας τής
χώρας, ύπήρξεν επιφορτισμένος ν’ άποδείξη δτι ό Τίτο ήταν ό ορθόδοξος κομμουνι
στής καί δτι ό Στάλιν καί δχι ό Τίτο ήταν αιρετικός. ’Επάνω σ’ αύτό τό σημείο ό Τζί
λας ώργίασε.

Ή βραδεία μεταστροφή.
"Οταν δμως συνετελέσθη τό άνωτέρω έργο, ό Τζίλας μέ τήν εξαιρετική δρα
στηριότητα πού τον διακρίνει, μέ τό άνήσυχο καί δαιμόνιο του πνεύμα, άρχισε νά
έξετάζη τίς έπιτυχίες καί αποτυχίες τού κομμουνιστικού καθεστώτος τής Γιουγκο
σλαβίας. Ή έξέτασις αύτή δέν τον ικανοποίησε καθόλου. Στον πρόλογο τού βιβλίου
του λέγει: «Δέν άνήκω σ’ αύτούς πού ή μεταστροφή ήταν άμεση καί άπόλυτη.
» Άλλαξα ιδέες βαθμιαίως καί ένσυνειδήτως».
Στήν αρχή δέν ύπήρχε κάτι τό άσύνηθες σέ κάθε τι πού έγραφε. Τό ύφος του
ήτο στομφώδες, τά έπιχειρήματά του ραβινικά καί ή φιλοσοφία του άόριστος, άσαφής
καί πλήρης διαψεύσεων. ’Αλλά ύπήρχον ώρισμένες άναλαμπές. «'Π έπανάστασις
)) δέν μπορεί νά σωθή μέ τό παρελθόν της. Χρειάζονται νέες ιδέες, νέα συστήματα,
» μιά νέα προσφυγή στο λαό... Ά ν πρόκειται νά σωθή ή έπανάστασις πρέπει νά
» μετασχηματισθή σέ Δημοκρατία καί Σοσιαλισμό». Αύτό βέβαια πρέπει νά γίνη
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μέσω τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος. 'Υπήρχαν πολλοί Γιουγκοσλάβοι κομμουνισταί, για τούς οποίους παρόμοιες προτάσεις αποτελούσαν άνάθεμα. Άλλα για τή
χώρα ολόκληρη ήσαν θεαματικές καί άνεκπλήρωτες υποσχέσεις. Καί άμόμη, μπορεί
να έπιστεύθη, ότι οίΤίτο, Καρντέλι, Ράνκοβιτς καί άλλοι, άρχισαν δοκιμαστικούς νά
προσανατολίζωνται μέ τις ίδιες γραμμές, άλλα πάντοτε μέ την προοπτική διατηρήσεως τής κυριαρχίας των, καί ύπό τό πρόσχημα διασώσεως τής χώρας από τήν άναρχία.
Βεβαίως, οί πρόσφατες επαγγελίες των, παρουσιάζουν σκέψεις άνθρώπων,
πού έχουν βαθειά γνώσι καί συναίσθησι τοΰ προβλήματος των ελευθεριών. Καί είναι
γνωστό ότι, όταν ό Τζίλας έκανε τά πρώτα βήματα ως σχολιαστής τού καθεστώ
τος των, τών έπιτυχιών καί άποτυχιών αύτοϋ, έγραψε στον Τίτο καί τον ήρώτησε,
πώς τού έφάνησαν τά άρθρα του. «Περιέχουν μερικά πράγματα μέ τά όποια δέν
« συμφωνώ» άπάντησε ό Τίτο. Γενικά όμως είναι πολύ καλά καί δέν νομίζω, ότι
τά σημεία πού δέν συμφωνώ, είναι άρκετά ώστε νά πάψης νά γράφης. ’Εξακολούθησε
νά γράφης.
Καί έτσι ό Τζίλας έξηκολούθησε γράφοντας, έπετέθη δέ κατά τού γραφειοκρατισμοϋ τοΰ καθεστώτος τού Τίτο. Έζήτησε μιά τροποποίησή τής κομμουνιστικής
μονοπωλιακής κυριαρχίας. «'Η μόνη άπάντησις σέ όσα ζήτησε, είναι, «περισσο
ύ τερη Δημοκρατία, μεγαλύτερη ελευθερία λόγου, ελεύθερες εκλογές». "Ολα αύτά
έφάνησαν στήν πλειοψηφία τού κόμματος ώς άνόητα, βλακώδη καί παράλογα.
Τό πιο σπουδαίο πού ό Τζίλας είπε, είναι: ’Ό χι νέες ιδέες αλλά ελευθερία,
νά έχη ό καθ’ ένας τις ιδέες του καί νά μπορή νά τις συζητή. 'Ο Τζίλας φαινομενικά
είχε κερδίσει αυτή τήν ελευθερία. Αυτός υπήρξε τώρα τό κέντρο μιας Πανγιουγκοσλαβικής άναταραχής. Οί θεσιθήρες τού κόμματος, οί προνομιούχοι γραφειοκρά
τες, καί οί έξ έπαγγέλματος φαυλοκράτες πολιτικοί, βλέποντες νά θίγωνται τά κεκτημένα δικαιώματά τους, ήσαν καταγανακτισμένοι. ’Αλλά στή χώρα ολόκληρη ό
Τζίλας είχε γίνει ένας εθνικός ήρως. Έμπνεόμενος άπό τις ιδέες του άρχισε νά μαστιγώνη βίαια μέ τις κριτικές του τό στενό περιβάλλον τού κόμματος, μέ τά προνό
μιά του, τά αυτοκίνητά του, τούς ύπηρέτες του καί τήν άπομόνωσή του άπ’ τό λαό.
’Αλλά άντί μέ όλα αύτά νά άποπεμφθή, έξελέγη κατά τό τέλος τοΰ 1953 παμψηφεϊ
'πρόεδρος τής 'Ομοσπονδιακής Λαϊκής Συνελεύσεως.
'Η πρώτη του ενέργεια ήτο νά δημοσιεύση ένα δριμύ άρθρον στήν έφημερίδα
τού κόμματος Μπάρμπα, προχωρώντας όσο ούδέποτε προηγουμένως. Βλέποντας
τον άρχηγό τής προπαγάνδας νά δημοσιεύη παρόμοια άρθρα έκ τής νέας ταύτης θέσεως, φυσικό ήταν νά φαντασθοΰν ότι πρόκειται γιά μιά νέα γραμμή τού Κομμου
νιστικού Κόμματος καί ό καθ’ ένας ξεσηκώθηκε καί άρχισε νά συζητή.
Οί φόβοι τών παρελθόντων ετών παρεμερίσθησαν. Συγκεντρώσεις σ’ ολόκληρη
τή χώρα έγίνονταν, γιά νά συζητήσουν τή νέα γραμμή. 'Ο τύπος άνοιξε τις στήλες
του σέ συζήτησι καί οί περισσότερες προσκείμενες προς τον Τζίλας έγραφαν έναντίον τών σχολίων του. Τό τί έσκέπτετο ό Τίτο γιά όλα αύτά δέν ξαίρουμε. ’Εκείνο
πού ξαίρουμε είναι ότι οί προνομιούχοι, τιτλούχοι, βαθμούχοι, οί γραφειοκράτες καί
φαυλοκράτες τοΰ κόμματος στούς οποίους ό Τίτο ώφειλε τή θέσι του, άρχισαν νά ώρύωνται καί νά ζητούν τήν άπομάκρυνσι τοΰ Τζίλας άπό τήν Κυβέρνησι καί τό Κόμμα.
Τον ’Ιανουάριο 1954 έδημοσίευσε μία βίαιη σάτυρα στο περιοδικό «Νέες Σκέ
ψεις», γιά τή ζωή τών ήγητόρων τού Κομμουνιστικού Κόμματος.
Μή άρκεσθείς σέ γενικότητες, έρρίφθη σέ μιά ιστορία άπό τή ζωή, τήν ιστο
ρία τής νεαράς νύφης «ένός φημισμένου άπό τον καιρό τού πολέμου διοικητοΰ», ή
οποία ήταν μιά ήθοποιός καί ώς έκ τούτου, κοινωνικώς πέραν παντός φραγμού.
Ό φημισμένος αύτός διοικητής δέν ήτο άλλος παρά ό άρχηγός τοΰ Γενικού
’Επιτελείου Στρατού, ή δέ νύφη του ή ήθοποιός Κ. Μίλαινα Βράζακ. Οί γυναίκες
επίσης κατά τών οποίων έπετέθη ό Τζίλας γιά τό σνομπισμό καί τή σκληρότητά
τους δέν ήσαν λιγότερο γνωστές στήν κοινωνία τού Βελιγραδιού. «Έδώ πλέον οί
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» σκοποί ξεκαθαρίσθηκαν, είπαν οί φαυλοκράτες τοϋ κόμματος στον Τίτο. Επιδιώκει
» ν’ άνεβή στην κορυφή καί τότε νά κλωτσήση τούς ύπ’ αυτόν ώς άναξίους». Αυτό
ήταν πάρα πολύ. 'Ο Τίτο ύπεχρεώθη νά ένεργήση άμέσως. Τά άρθρα τοϋ Τζίλας
στα περιοδικά καί στις εφημερίδες άπαγορεύθηκαν. Ή Κεντρική Επιτροπή του
Κόμματος συνεκλήθη. Σέ ελάχιστο χρόνο, 6 άνθρωπος πού ήταν στο έπακρο τής
καρριέρας καί δράσεώς του, ό πιο στενός φίλος τοϋ Τίτο, 6 εγκέφαλος τοϋ έθνους,
άπηλλάγη όλων των καθηκόντων του. 'Ο Τζίλας όμως δέν μετέβαλε τακτική. Παρητήθη άπό τό κόμμα, αλλά έξακολούθησε νά μιλά, αυτή δέ τή φορά στον ξένο τύπο.
Έχρειάσθη ένός έτους άνοικτός πόλεμος διά τοϋ τύπου, γιά νά ύποχρεωθή ό Τίτο
νά συλλάβη αύτόν. Ό Βλαδίμηρος Ντέντιζερ, ό μόνος σημαίνων Γιουγκοσλάβος πού
ύπερημύνθη τοϋ δικαιώματος τοϋ Τζίλας ώς σχολιαστοΰ καί πού πάντοτε τον άτένιζε ώςήρωα, συνελήφθη έπίσης καί κατεδικάσθη σέ έξάμηνο φυλάκισι μέ άναστολή.
Ό Τζίλας έφάνη νά είναι ένας ήρως άλλά όχι άγιος. Στο βιβλίο του άγνοεΐ
τό γεγονός ότι ό Τίτο καί οί άλλοι πρώην σύντροφοί του στήν άνώτερη Γιουγκο
σλαβική ιεραρχία, έχουν δύο μόνο πράγματα νά έκλέξουν. Νά έξακολουθήσουν νά
κυβερνούν μέ σπασμωδικές προσπάθειες βελτιώσεως ή νά παραιτηθούν.
'Ο Τζίλας πού υπήρξε ένας απ' αύτούς, πού έβοήθησαν άποτελεσματικά νά ίδρυθή
ή ΝέαΤάξις, άνεκουφίσθη καί προσπάθησε ν’ άπαλλαγή άπ’ όλες τής εύθύνες διά
τής παραιτήσεως, μία παραίτησι πού φέρει τή σφραγίδα τοϋ μαρτυρίου. Είναι τώρα
έλεύθερος νά συμπεριλαμβάνη όλους τούς κομμουνιστάς στο δριμύ κατηγορητήριό
του. Τόΰτο είναι μιά θαυμασία χειρονομία καί ταυτοχρόνως ένας τρόπος υπεκφυγής
των ευθυνών. Μερικοί Γιουγκοσλάβοι κομμουνισταί προσπαθούν νά ξεμπλέξουν
άπό τον κυκεώνα πού όλοι τους έδημιούργησαν, άλλά δέ βρίσκουν τρόπο νά τό πράξουν,'χωρίς νά ξεφύγη τό κόμμα καί ό φαυλοκρατικός μηχανισμός του άπό τή ση
μερινή τόυ’φόρμα. Αυτός είναι ό μεγάλος πονοκέφαλός τους. Μπορούμε πάντως ν’
άφήσουμε άύτούς ν’ άγωνίζώνται γι’ αύτό καί νά συγκεντρώσουμε κάθε άλήθεια
χρήσιμη καί ωφέλιμη άπό τό βιβλίο τού Τζίλας.

Μιά έπανάστασις πού ώδήγησε στο τίπ οτε.
Δέν είναι άνάγκη νά συμφωνήσουμε μ’ όλες τις ιδέες καί τούς συλλογισμούς
τού Τζίλας, γιά νά δεχθούμε τή γενική του θεωρία. Στά έπιχειρήματά του υπάρχει
μία μεγάλη άντίθεσις. ’Ενώ άπαρνεΐται κάθε καλό πού μπορεί νά προσφέρη τό Κομ
μουνιστικό Κόμμα, έν τούτο.ις επιμένει ότι ή κομμουνιστική έπανάστασι ήταν άναγκαία καί αναπόφευκτος σέ ώρισμένες καθυστερημένες χώρες, ώς άπαρχή τού άγώνος
των προς τή σημερινή έξέλιξη. Κάμνει μιά οξεία διάκρισι μεταξύ τών όρων τής
Δυτικής Εύρώπης κατά τις άρχές τού 20οΰ αίώνος, όπου υπήρχαν σχετικώς διαφω
τισμένες κυβερνήσεις καί τών όρων τής Ρωσίας καί τών άλλων ’Ανατολικών χωρών τής
Εύρώπης κατά τήν παραμονή τής έπαναστάσεως. Οί χώρες αύτές γιά νά έπιζήσουν
μέσα σ’ ενα ταχέως εξελισσόμενο κόσμο έπρεπε νά έχουν τις βιομηχανικές τους επα
ναστάσεις.
’Αλλά ή τοπική κεφαλαιοκρατία, οί τάξεις πού κυβερνούν καί τά κόμματα πού
ελεγχουν τήν κατάσταση ήσαν πολύ άνίσχυρα νά δώσουν τήν δέουσα ώθησι. Σ ’ αύτέ5
τις περιπτώσεις, ώς εκ τούτου, ή έπανάστασις έγένετο μιά άναπόφευκτος άνάγκη, μιά
ζωτική άνάγκη γιά τό έθνος, καί μόνο μιά τάξις μπορούσε νά όδηγήση προς τά έκεϊ.
Τό Πρρλεταριάτο. Δέν υπήρχε τί τό νέο ώς προς αύτό. Αύτό όμως δέν άποτελεΐ παρά μόνο τήν προσπάθεια τού Τζίλας νά δικαιολογήση τήν κομμουνιστική
ιδέα. Τίποτε άλλο δέν επέτυχε, λέγει, οΰτε μπορεί νά έπιτύχη τι πλέον. Τού κατηγορητηρίου του ό Τζίλας, ούδ’ αύτόν τον Λένιν δέν έξαιρεΐ. Οί λέξεις πού μετα
χειρίζεται είναι εύγενικές, άλλά θανατηφόρες. Μέμφεται αύτόν τούτο τό Λένιν σάν
διαστρεβλωτή τού Μαρξισμού καί σάν ένοχο τών σφαλερών θεμελίων, γιά όλο τό
κομμουνιστικό οικοδόμημα. «Τις επαναστατικές ιδέες τού Μάρξ πού έπρεπε νά έφαρ» μοσθοΰν τοπικώς καί όχι παγκοσμίως, τις μετέβαλε σέ απόλυτες καί παγκόσμιες
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«αρχές». Καί δίνει ένα παράδειγμα. «'Ο Λ έ ν ι ν έ σ φ α λ ε . . . γιατί παρέλειψε
» να προΐδη τή μελλοντική έξέλιξι της Δημοκρατίας καί την οικονομική πρόοδο τής
» Μεγάλης Βρεταννίας καί των άλλων Δυτικών χωρών... Διεκήρυξε δμως πώς οί
» θεωρίες του καί ή Ρωσική έπανάστασις θά έπεκταθοϋν παγκοσμίως».
'Ο Τζίλας λέγει, δτι οί πρώτοι κομμουνισταί ηγέτες, άκόμη καί αύτοί οί
■διαπρεπείς, δπως ό Λ έ ν ι ν , ό Σ τ ά λ ι ν , ό Τ ρ ό τ σ κ υ
καί ό Μ π ο υ χ ά ρ ι ν, έπροφήτευσαν δτι τδ κομμουνιστικό καθεστώς ταχέως θά έφθινε καί δτι
■ή δημοκρατία θά έδραιοΰτο. ’Αλλά συνέβη τό άντίθετο.
Άνέμενον μιά γρήγορη άνοδο τοϋ βιοτικού επιπέδου, καμμία δμως άλλαγή
ή πολύ σπάνιες τέτοιες έσημειώθησαν, στον τομέα τούτον. Καί στις περισσότερες
υποδουλωμένες ’Ανατολικές χώρες τό βιοτικό έπίπεδο έχειροτέρευσε. ’Έτσι ό Τζί
λας άποκηρύσσει καί τά τελευταία έρείσματα τοϋ κομμουνιστικού συστήματος.
Γιατί, καθώς λέγει, ό Λ έ ν ι ν πέραν τοϋ νά θεωρήται άπό τούς άφελεϊς ιερό πρό
σωπο τοϋ κομμουνισμού, τίποτε άλλο δεν είναι. 'Ο Τζίλας είναι ό πρώτος διαπρεπής
κομμουνιστής τής άνωτάτης ιεραρχίας, πού τολμά ν’ άπαρνηθή τήν οίονεί θεότητα
τοϋ Λ έ ν ι ν .
Στήν παρούσα ζύμωσι, ύπάρχουν κομμουνισταί σ’ δλες τις χώρες πού θ’
αποδεχθούν πρόθυμα πολλές άπό τις πιο σοβαρές κατηγορίες πού άποδίδονται στο
Σοβιετικό σύστημα. Θά θυσιάσουν τό Σ τ ά λ ι ν, θά θυσιάσουν τον Μ α λ έ ν κ ω φ
καί μιά μέρα θά θυσιάσουν τον Κ ρ ο ΰ σ τ σ ε φ , άλλά έφ’ δσον θά έξακολουθοΰν
νά πιστεύουν δτι ό Λ έ ν ι ν δέν έχει καμμία σχέσι μέ δλα τά κακά, δέν θά μπορέ
σουν ν’ άντιληφθοΰν δτι εκείνο πού φταίει., είναι αότό τοΰτο τό σύστημα τοϋ
κομμουνισμού.
Σχολιάζοντας ό Τζίλας τό Λ έ ν ι ν μέ τρόπο πού εύκολα ό καθείς μπορεί
νά κατανοήση, έπέφερε τό πρώτο ρήγμα στο μεγάλο μύθο περί Λ έ ν ι ν, ίσως τον
πιο ολέθριο μύθο άπ’ τον όποιον ή άνθρωπότητα ύπόφερε, όσο ποτέ άλλοτε στήν
ιστορία. Καί αύτό μπορεί ν’ άποδειχθή δτι είναι ή μεγαλύτερη υπηρεσία πού προσέφερε στήν πάσχουσα άνθρωπότητα.
Στο σημείο αύτό, στήν άνάλυσι δηλαδή τών κομμουνιστικών άρχών πού
εφαρμόζονται στήν οικονομία ενός κράτους, σχολιάζει δπως καί δλοι οί δυτικοί σχολιασταί, άλλά μέ τήν επιπρόσθετο βαθειά του γνώσι άπό τήν άτομική του πείρα, καί
μέ πρόσθετο μένος γιατί μάχεται τούς κομμουνιστάς μέ τά ίδια διαλεκτικά δπλα.
Αύτό είναι πού τον κάνει ικανό γιά έναν άγώνα οξύ, εύφυα, νέο καί καταστρε
πτικό. «’Άλλες τάξεις επίσης άπέκτησαν ΐσχύν καί δύναμιν μέ επαναστατικό τρόπο
» καταστρέφουσαι πολιτικά καί κοινωνικά έμπόδια πού βρήκαν στο δρόμο τους.
» “Ολες όμως οί τάξεις αύτές, έφτασαν στο σκοπό τους άφοΰ έφήρμοσαν νέα οίκο» νομικά σχέδια στήν παληά κοινωνία. 'Η περίπτωσις είναι όλως αντίθετος μέ τις
«νέες τάξεις στά κομμουνιστικά συστήματα.’ Αυτές δέν κατέλάβον τήν άρχή γιά
» νά συμπληρώσουν ένα οικονομικό σύστημα, άλλά γιά νά επιβάλουν ένα δικό τους
» καί ε π ι β ά λ λ ο ν τ α ς " τό σύστημά τους νά έγκαθιδρύσουν τήν κυριαρχία τους
» επί τής κοινωνίας».
Αύτή ή παρατήρησις νομίζω θ’ άποτελέση μιάν άπαρχή, Κύριος οίδε ποιων
αντεγκλήσεων, άτελειώτων συζητήσεων καί άντιθέσεων μεταξύ τών άπανταχοΰ
Μαρξιστών καί τών συμπαθούντων. Γιατί ό Τζίλας εδώ ιστορεί πιο βαθειά τις ρίζες
τού κομμουνισμού, απ’ δ,τι φαίνεται. Μιά άπό τις θεμελειώδεις Μαρξιστικές άρχές
είναι δτι κάθε τάξις πού κυβερνά, κάθε οικονομικό σύστημα, φέρνει μέσα του άπ’
άρχής τό σπέρμα τής παρακμής του καί είναι καταδικασμένο νά καταστραφή άπό
τή νέα τάξι καί τό νέο οικονομικό σύστημα πού θά επικρατήσουν άργότερα.
’Έτσι ό Φεουδαλισμός έσαρώθη άπ’ τή νέα εμπορική μπουρζουαζία, πού ξεφύ
τρωσε γιά ν’ αντιμετώπιση τις ανάγκες τών χρόνων εκείνων. 'Ομοίως ό καπιτάλι-
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σμός ύπετέθη δτι έσαρώθη άπ’ τή στρατιά των καταδυναστευομένων εργατών, πού·
ήλθε στήν αρχή νά ίκανοποιήση τ'ις άνάγκες τους.
Στη Ρωσία δμως υπήρχε ένα έμβρυώδες προλεταριάτο, καί αύτδ πού ό Λένιν
έσάρωσε το 1917 μέ τή Μπολσεβικική του έπανάστασι, δεν ήταν ή Τσαρική κυ
ριαρχία πού είχε πέσει έπτά μήνες ένωρίτερα, άλλά ή νέα άστική κυβέρνησι τοΰ Κερένσκυ. ’Έτσι έδικαιολογεϊτο στις θεωρίες τοΰ Μ ά ρ ξ.
’Έκανε αύτο για νά εγκαθίδρυση στή θέσι της μια δικτατορία των διανοου
μένων επαναστατών καί πού αύτοεκλήθη «Δικτατορία τοΰ Προλεταριάτου»»
Καί ό άναγνώστης έδώ πρέπει νά έχη ύπ’ δψει του, δτι ό Τζίλας κατ’ αρχήν
δεν άπευθύνεται στο Δυτικό άντικομμουνιστικό κόσμο, πού δεν έχει βέβαια άνάγκη
άπό προσηλυτισμό, άλλ’ έπιδιώκει ύπεράνω όλων νά προσηλυτίση τούς Μαρξιστάς,
τούς συμπαθούντας, τούς ούδετεριστάς καί νά συμπληρώση ’ίσως τή δική του με
ταστροφή.
Αυτό άπό τήν άποψι τοΰ κοινοΰ άστοΰ τοΰ Δυτικοΰ κόσμου, άποτελεϊ συχνά
πληκτικό άνάγνωσμα, άνάγνωσμα πού άκόμη μερικές φορές φαίνεται τελείως άκα
τανόητο στον καθένα πού άγνοεΐ τούς Μαρξιστικούς καί Λενιστικούς ιδιωματισμούς.
’Αλλά γιά τούς Ρώσους, τούς Πολωνούς καί τούς δυτικούς κομμουνιστάς άκόμη,
αύτές οί κενές καί άνευ περιεχομένου λέξεις θά μεταφρασθοΰν σέ «Ν έ κ τ α ρ
τ ώ ν Θ ε ώ ν » καί θά έπιδροΰν πάντοτε περισσότερο άπό κάθε δυτική προπαγάνδα.

Ζωντανές εκφράσεις.
’Από καιρό σέ καιρό, έν τούτοις, ό Τζίλας χρησιμοποιεί ζωντανές λέξεις καί.
εικόνες πού ό καθ’ ένας δύναται νά έννοήση. Μπορεί νά μεταχειρισθή μιά τρομα
κτική φράσι π.χ.: «Τ ά κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ά κ α θ ε σ τ ώ τ α ε ί ν α ι έ ν α ς
» τ ύ π ο ς λ α ν θ ά ν ο ν τ ο ς ε μ φ υ λ ί ο υ π ο λ έ μ ο υ μ ε τ α ξ ύ Κυβερ» ν ή σ ε ω ς κ α ί λ α ο ΰ». ’Ή πάλιν: «Πρώην παιδιά τοΰ λαοΰ, τής έργαζομένης
«δηλαδή τάξεως, άποτελοΰν τά πιο σταθερά μέλη τής Νέας Τάξεως. Αύτή ύπήρξε
» πάντοτε ή μοίρα τών σκλάβων, νά προνοσΰν γιά τούς κυρίους των, τούς πιό έξυ» πνους άντιπροσώπους των. Στήν περίπτωσι αυτή, μιά νέα κυβερνώσα τάξις έκμε» ταλλευτών γεννάται άπό τήν τάξι τών έκμεταλλευομένων».
’Επίσης έχει μεγάλη ικανότητα στούς χαρακτηρισμούς: α) τοΰ Σ τ ά λ ι ν :
«Ύπήρξεν ένας άνθρωπος ταχείας σκέψεως μέ βάναυσον χιοΰμορ. Χωρίς νά είναι
» πολύ μορφωμένος, ήταν ένας καλός ομιλητής. Είχεν ένα άδυσώπητο καί άκαμπτο
» δογματισμό καί ύπήρξεν ένας μεγάλος διοικητής. Έδημούργησε τή Νέα Τάξι μέ
» τά πιό σκληρά, βάρβαρα καί άπάνθρωπα μέσα, χωρίς νά λυπάται καί τούς πιό
» στενούς του συνεργάτας καί συντρόφους. Πίταν άναπόφευκτο ή Νέα Τάξις, πού τον
» έθεσε στήν κορυφή τής 'Ιεραρχίας, νά ύποταχθή βραδύτερα στήν άχαλίνωτο καί.
» βάρβαρο φύσι του. Ύπήρξεν ό πραγματικός ήγήτωρ αύτής τής νέας Τάξεως, καθ’
» δλο τό διάστημα πού αύτή έδημιουργεΐτο».
β) Τοΰ Τ ρ ό τ σ κ υ : «Έπεθύμησε νά ξαναζωντανέψη ένα έπαναστατημένο
» κόμμα, πού είχε μετατραπή σέ κάτι τελείως διαφορετικό, σέ μιά νέα δηλαδή τάξι,.
» πού άδιαφοροΰσε γιά" τά μεγάλα ιδανικά καί πού ένδιεφέρετο μόνο γιά τις έφή» μερες άπολαύσεις τής ζωής. Άνέμενε δράσι άπό μιά μάζα κουρασμένη ήδη άπό τον
» πόλεμο, πεινασμένη καί σχεδόν νεκρή, καθ’ δν χρόνον ή ήδη Νέα Τάξις, πού είχε
» άρπάξει τά ήνία είχεν άρχίσει ν’ άπολαμβάνη δλα τά άγαθά. Τοΰ Τ ρ ό τ σ κ υ
» τά πνευματικά πυροτεχνήματα έφώτιζαν τούς ούρανούς, άλλά δέν μπορούσαν οί.
» φωτιές αύτές νά άναζωπυρώσουν τούς έξηντλημένους άνθρώπους».
Υπάρχουν άλλες στιγμές, πού ό Τζίλας, αυτός ό οξύθυμος, ό καταφρονητικός,,
ό βίαιος τύπος Μαυροβουνιώτου ξεσπά άπό άγανάκτησι. Αύτό μπορεί νά συμβή
σέ μιά στιγμή πού παραδίδεται στή νοσταλγία τών πρώτων ήμερών τοΰ έπαναστατικοΰ του άγώνος, δταν άντρες καί γυναίκες ήσαν ενωμένοι στήν ύπόθεσι τοΰ άπελευθερωτικοΰ άγώνος, «δχι μόνο άπό τις ιδέες καί τά δεινά, άλλά έπίσης άπό άλληλο-
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» εκτίμησι, συναδελφωσύνη, άλληλεγγύη καί εγκάρδιο ειλικρίνεια πού γεννιώνται.
» στις μάχες, δπου οί άνθρωποι είναι προωρισμένοι νά νικήσουν ή καταδικασμένοι
» να πεθάνουν».
Αύτό μπορεί έπίσης νά συμβή δταν ρίχνει δλη του την καταφρόνησι επάνω
στους «νέους άνδρες», της έγκαθιδρυθείσης Κομμουνιστικής Κοινωνίας, τούς γε
μάτους βουλημία γιά την εξουσία καί έχοντας μέσα τους το σπέρμα της διαφθοράς.
'Υπάρχει μια ισχυρή τάσις προς τήν προσωπική δ ι κ τ α τ ο ρ ί α . Καί
ύπάρχει ένας ειδικός καί καθαρός κομμουνιστικός λόγος αυτής τής ιδιαίτερης προτιμήσεως. 'Η εξουσία είναι ό βασικός σκοπός του κομμουνισμού καί κάθε πραγμα
τικού κομμουνιστοΰ. 'Η δίψα γιά τήν εξουσία είναι άσβεστος καί άκαταμάχητος
μεταξύ των κομμουνιστών. 'Η νίκη στον άγώνα γιά τήν έξουσία ίσοδυναμεΐ μέ θεό
τητα. ’Αποτυχία σημαίνει τήν πιο βαθειά άπονέκρωσι καί καταισχύνη. ’Επαγγελ
ματισμός, άσωτία καί άρχομανία είναι άναπόφευκτα, καί αύτά σημαίνουν διαφθο
ράν. Δεν πρόκειται γιά τη διαφθορά των Δημοσίων ύπαλλήλων, γιατί αύτό μπορεί νά
συμβή σπανιώτερα παρά σέ καθεστώτα πού προηγήθησαν αυτού. Πρόκειται γιά έναν
ειδικό τύπο διαφθοράς πού οφείλεται στο δτι ή Κυβέρνησι είναι στά χέρια ένός μόνον
κόμματος, χωρίς άντιπολίτευσι καί νέμεται πάντοτε όλα τά προνόμια τής εξουσίας.
Στο βιβλίο αύτό υπάρχουν λίαν άποκαλυπτικά, τό πώς ή κομμουνιστική έξου
σία κυβερνά καί εργάζεται. «'Ο μηχανισμός τής κομμουνιστικής έξουσίας είναι
» ίσως ό άπλούστερος πού μπορεί κανείς νά διανοηθή, καίτοι οδηγεί στην πιο έξευ» γενισμένη τυραννία καί τήν πιο βάρβαρη, σκληρή καί άνευ οίκτου έκμετάλλευσι».
'Υπό τά κομμουνιστικά συστήματα ό λαός κατανοεί τάχιστα τό τί επιτρέπεται νά
πράξη καί τό τί δχι. Οί Νόμοι καί οί κανονισμοί δεν έχουν καμμία ουσιώδη σπουδαιότητα γι’ αύτούς. Οί άγραφοι κανόνες πού κανονίζουν τις σχέσεις μεταξύ Κυβερνήσεως καί ύποτελών, έχουν μεγάλη σπουδαιότητα. "Ασχετα μέ τούς γραπτούς
Νόμους, ό καθένας γνωρίζει δτι ή Κυβέρνησις άνήκει στά χέρια τής ’Επιτροπής τού
Κόμματος καί τής Μυστικής ’Αστυνομίας. 'Ο λαός προσαρμόζεται ταχέως προς τό
περιβάλλον καί τήν επικρατούσα πραγματική κατάστασι.
"Ετσι ό Τζίλας, μέ τό κύρος ένός άνθρώπου πού μέχρι χθές ανήκε «σ’ α ύτ ο ύ ς», περιγράφει τό τί, ό καθένας πού έζησε έστω καί γιά ελάχιστο χρόνο στή
Σοβιετική Ένωσι, γνωρίζει βαθειά, άλλά είναι άδύνατο νά κάνη νά εννοήσουν οί
συμπολίτες του. Δέν ύπάρχουν γραπτές άπαγορευτικές οδηγίες τού τί μπορείς νά
κάμης καί τού τί οχι. 'Ο λαός άπλώς γνωρίζει καί «προσαρμόζεται» μέ τήν έπικρατούσα κατάστασι.

Προφητεία γιά μιά Παγκόσμια ένωση.
Τό βιβλίο αύτό δέν είναι άποκλειστικά καί μόνο καταστρεπτικό. 'Υπάρχει
καί κάτι τό έποικοδομητικό στά έπιχειρήματα μέ τά όποια ό Τζίλας άνατρέπει τις
καυχησιολογίες τού Κομμουνιστικού Κόμματος καί προχωρεί άκόμη πιο πολύ.
Καθ’ δν χρόνον ή κομμουνιστική ηγεσία προσπαθεί ν’ άποκρύψη τήν πραγ
ματικότητα, κρυπτομένη πίσω άπ’ τό δάκτυλό της, ό ύπόλοιπος κόσμος κινείται τα
χέως προς μιά παγκόσμια ένωσι, βασιζομένη στις άξιώσεις μιάς σύγχρονης παρα
γωγής καί έξελίξεως. Αί 'Ηνωμένες Πολιτείες, ή Μ. Βρεταννία καί άλλες χώρες
λέγει ό Τζίλας, προσανατολίζονται γρήγορα καί σταθερά προς τήν κατεύθυνσι αύτή,
ενώ ή κομμουνιστική ήγεσία δέν μπορεί ν’ άτενίση τήν πραγματικότητα.
Μόνο οί κομμουνισταί μάχονται άκόμη εναντίον τού άκαταμάχητου ροΰ τής
ανθρώπινης ιστορίας. «Μπορεί νά ήχή παράξενα, άλλ’ αύτή είναι ή άλήθεια. 'Η
» κομμουνιστική ή δπως διαφορετικά καλείται σοσιαλιστική κυριαρχία είναι τό
«κύριο έμπόδιο γιά μιά παγκόσμια ενοποίηση».
'Ο Τζίλας άντιπαθεΐ πολλά πράγματα τής Δύσεως, π.χ. δέν είναι θαυμαστής
τού ’Αμερικανικού τρόπου ζωής. ’Αλλά πιστεύει δτι ή Δύσις έχει τήν οικονομική
καί πνευματική βάσι, ώς καί τά συναισθήματα τής πραγματικότητος, γιά νά μπο-
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ρέσγ] νά δημιουργήση μια καλυτέρα αΰριον, χωρίς ν’ άπομακρυνθή άπ’ τίς σημε
ρινές θεωρίες, έφ’ δσον έννοεΐται δεν θά κυβερνάται άπό ανθρώπους πού ή μονα
δική τους άπασχόλησις θά είναι νά κρατηθούν στήν εξουσία. Πιστεύει δτι κινούμεθα
κατά τρόπο άτακτο καί αβέβαιο προς τον κύριον ροϋν τής ιστορίας, αύτής τής ιστο
ρίας πού οί κομμουνισταί έπιμένουν δτι είναι μέ το μέρος τους.
’Αλλά ή κομμουνιστική νοοτροπία, το κομμουνιστικό σύστημα, δεν μπορεί νά
διαρκέση επί μακράν. 'Ο Τζίλας πιστεύει δτι είναι άνεπανορθώτως καταδικασμένα.
«Τό παγκόσμιο κέντρο κομμουνιστικής ιδεολογίας δεν ύφίσταται πλέον. Εύρίσκεται
» στο στάδιο τής πλήρους άποσυνθέσεως. 'Η "Ενωσις τού Παγκοσμίου Κομμου» νιστικοϋ Κινήματος έχει πληγή άνεπανορθώτως. Δεν φαίνεται δέ νά υπάρχουν
» δυνατότητες άποκαταστάσεως».
'Ο Τζίλας άποκαλύπτει δτι ό ύδροκέφαλος κομμουνισμός στηρίζεται πιά σέ
σάπιες ρίζες, άποκαλύπτει δέ άκόμη, πώς ό κομμουνισμός δημιουργεί δλες τίς
αθλιότητες άπό τίς οποίες τόσο υποφέρει ή άνθρωπότης.
"Ολα αύτά δέν ήμποροϋν νά συγκεφαλαιωθούν, γιατί έκφράζονται σέ γλώσσα
άγνωστη στούς πιο πολλούς άπό έμάς, τη γλώσσα τής Μαρξιστικής πολεμικής.
’Ελπίζω δμως δτι μ’ αύτά τά μικρά άποσπάσματα, νά έδωσα την κυρία έν
νοια τού βιβλίου, οί δέ άναγνώσται, πού είναι άπειροι νά κρίνουν μεθόδους τής
Μαρξιστικής διαλέκτου, θά μπορέσουν ν’ άντιληφθοΰν τή δύναμι καί άδυναμία τού
κομμουνιστικού συστήματος, τά καλά καί κακά αύτού, έάν έντρυφήσουν σ’ αύτό,
γιατί εκτίθενται μέ τον πιο πειστικό τρόπο καί μέ τή μεγαλύτερη δυνατή άλληλουχία.
"Αν πολλοί άνθρωποι έντρυφήσουν καί διερευνήσουν τό σύστημα αύτό καί τό
άντιληφθοΰν βαθειά, τή μισή .μάχη μέ τον κομμουνισμό τήν κερδίσαμε. Θά ξαίρουμε τότε τί πολεμάμε. Καί οπλισμένοι μέ τή γνώσι καί κατανόησι τών γεγονότων
πού συσσωρεύονται γύρω μας ήμέρα μέ τήν ήμέρα, τών σατανικών μεθόδων πού τό
σύστημα αύτό εφαρμόζει, καί τού πιο δραστικού δπλου καταπολεμήσεως αύτού,
θά μπορέσουμε άσφαλώς νά καταφέρουμε θανάσιμα πλήγματα. Μέ τή μελέτη τού
βιβλίου αύτού θά μπορέσουμε π.χ. νά έννοήσουμε τίς άνήθικες μεταβολές πού γί
νονται τώρα στή Σοβιετική Έ νωσι άπό τούς άνθρώπους πού είναι άποκλειστικά
προσκολλημένοι στήν εξουσία καί προσπαθούν μέ δλα τά άνήθικα καί βδελυρά μέσα
νά τήν κρατήσουν. Θά μπορέσουμε ν’ άντιληφθοΰμε δτι καμμιά ριζική μεταβολή
δέν μπορεί νά γίνη έφ’ δσον έξακολουθεΐ νά ύφίσταται τό κομμουνιστικό σύστημα.
Θά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τελικά μέ φρίκη τήν καταστρεπτική, άσωτο καί
σπάταλη Σοβιετική οικονομία, πού διευθύνεται άπό τούς άνθρώπους οί όποιοι βρί
σκονται στήν έξουσία, δηλαδή τήν Νέα Τάξι, μέ μοναδικό σκοπό νά διατηρηθούν
σ’ αύτή. (Ή κομμουνιστική οικονομία είναι ή πιο σπάταλος καί άσωτος οικονομία
πού έγνώρισε ή ιστορία). Θά γίνουμε άκόμη ικανοί νά κρίνουμε καί έκτιμήσουμε τίς
κατηγορίες πού ή κυβερνώσα σαπίλα έξετόξευσε κατά τού Στάλιν μετά τό θάνατό
του. Γράφοντας προ τής πρόσφατης έκκαθαρίσεως τών άγαπημένων συντρόφων τού
Κροΰστσεφ, ό Τζίλας, κάμνει μιά εκφραστική ανάλυση τής κυβερνώσης Νέας Τάξεως:
«Αισθάνεται τον εαυτό τής άρκετά ισχυρό νά καταστρέψη τή θεοποίηση τού δη» μιουργού της ή τού δημιουργού τού συστήματος, τού Στάλιν».
Ταύτοχρόνως δίνει τό θανάσιμο πλήγμα στις ίδιες ιδεολογικές της βάσεις.
«’Απόλυτα κυρίαρχος ή κυβερνώσα τάξις, άρχισε νά έγκαταλείπη καί νά χάνη τήν
» ιδεολογία της, τό δόγμα πού τήν έφερε στήν έξουσία. 'Η Τάξις άρχισε νά κομμα» τιάζεται. Στήν έπιφάνεια φαίνεται νά έπικρατή ήσυχία καί όμαλότης, κάτω δμως
» άπ’ αύτή νέες σκέψεις, νέες ιδέες ξεφυτρώνουν καί μελλοντικές θύελλες προμη»νύονται».

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ "Η Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ;
-------------------------

Άναδημοσίευσις άπό τό περιοδικόν
«Τά γεγονότα καί τά κείμενα»,
τεύχος 16ον, ’Ιούνιος 1957

-------------------------

Είναι ό κομμουνισμός ένα σύστημα τό όποιον δύναται πραγματικώς νά συμ.βάλη εις τήν πρόοδον ενός κράτους; Είναι δυνατόν νά ύποστηρίξωμεν δτι άνευ τοϋ
κομμουνισμού ή οικονομία μιας χώρας θά προήγετο όλιγώτερον;
’Εάν ήδυνάμεθα νά άπαντήσωμεν είς αύτά τά ερωτήματα, τό μεγάλο πρό
βλημα τοϋ κάθε ανθρώπου, της κάθε κοινωνίας καί της κάθε κυβερνήσεως θά έλύετο αύτομάτως. ’Εάν είμεθα βέβαιοι δτι ή άνάπτυξις μιας χώρας καθυστερεί λόγω
της εφαρμογής τοϋ κομμουνιστικού συστήματος, τότε βεβαίως θά άποφεύγαμεν
τον κομμουνισμόν. ’Εκμεταλλευόμενοι τήν άγνοιάν μας έπί τοϋ σημείου αύτοΰ, οί
κομμουνισταί έρχονται καί μάς λέγουν δτι μόνον χάρις είς τήν έφαρμογήν των σο
σιαλιστικών άρχών τής παραγωγής, μία οικονομία δύναται νά άναπτυχθή ταχέως.
'Όταν δέ ήμεΐς άπαντώντες παρατηροΰμεν δτι είς τήν Ρωσίαν οί άνθρωποι πεινούν,
δτι ή ρωσική οικονομία στερείται αύτοκινήτου καί δτι τά σοβιετικά μηχανήματα
■εμφανίζουν μικράν άντοχήν καί καταστρέφονται άμέσως, τότε οί κομμουνισταί έρ
χονται πάλι καί λέγουν: «"Ολα αύτά πιθανόν νά είναι άκριβή, σκεφθήτε δμως είς
ποιαν κατάστασιν παρελάβαμεν τήν Ρωσίαν τό 1917, κατά τό τέλος τής πολεμικής
της περιπετείας ή είς ποιαν κατάστασιν εόρίσκετο αύτη τό 1913, προ τής ένάρξεως
τοϋ πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Είς τήν ιδίαν περίπου κατάστασιν θά εύρίσκετο
αυτή καί σήμερον εάν δεν είχε έφαρμοσθή ό κομμουνισμός». Είς τά επιχειρήματα
αύτά ήμεΐς θά έπρεπε νά άντιτάξωμεν δτι έάν ή Ρωσία έξειλίσσετο κανονικώς, δπως
κάθε άλλη χώρα ύπό έλευθέραν οικονομίαν θά είχε πραγματοποιήσει, άπό τό 1913,
•πολύ περισσοτέρας προόδους άπό δσας έσημείωσεν ύπό τό κομμουνιστικόν καθε
στώς. Μόνον είς τήν περίπτωσιν αυτήν θά ήδυνάμεθα νά άποδείξωμεν δτι έχομεν
δίκαιον. Διά νά ύποστηρίξωμεν δμως αύτό θά έχρειάζετο νά γίνη ένας λεπτομερής
καί πολύπλοκος ύπολογισμός, διά τοϋ οποίου θά άπεδεικνύετο ποια ήτο ή σοβιετική
θέσις τό 1913 καί τό 1955 έν σχέσει προς ένα άλλον σταθερόν παράγοντα. ’Επί
πολλά έτη έστερούμεθα ένός τόσον πολύπλοκου καί δυσχερούς ύπολογισμοΰ. Ό ύπολογισμός αυτός έγινε έπί τέλους, μέ βάσιν 17 άπό τά πλέον σημαντικά προϊόντα
τής οικονομίας τής Σοβιετικής Ένώσεως άφ’ ένός καί των 'Ηνωμένων Πολιτειών
αφ’ έΐέρου, άποδεικνύει δέ δτι τό σοσιαλιστικόν σύστημα όχι μόνον δεν συνέβαλεν
εις τό νά συντελεσθοϋν θαύματα είς τήν Ρωσίαν, δπως ύποστηρίζει ή προπαγάνδα
τής Μόσχας, άλλά δτι άντιθέτως, έπέφερεν καθυστέρησιν είς τήν άνάπτυξιν τής σο
βιετικής οικονομίας έν συγκρίσει προς τήν άνάπτυξιν τής άμερικανικής κατά τό αύτο
χρονικόν διάστημα.
Θά σάς παρουσιάσωμεν κατωτέρω τούς στατιστικούς αύτούς ύπολογισμούς,
οι όποιοι στηρίζονται είς τάς έπισήμους σοβιετικάς καί άμερικανικάς άπογραφάς
καί άνεκοινώθησαν άπό τον καθηγητήν Τζ. Γουώρεν είς τήν έτησίαν συνέλευσιν τής
«’Αμερικανικής Οικονομικής Εταιρείας» είς τήν Κλήβελαντ τοϋ Όχάιο, τήν 29ην
Δεκεμβρίου 1956.
"Ας άρχίσωμεν πρώτα άπό τήν παραγωγήν τοϋ χάλυβος, ό όποιος είναι το
βασικόν βιομηχανικόν προϊόν είς μίαν σύγχρονον άνεπτυγμένην χώραν. Κατά τάς
έπισήμους, δπως εΐπομεν, σοβιετικάς στατιστικάς ή Ρωσία εύρίσκετο τό 1913 με
καθυστέρησιν 21 έτους έν σχέσει προς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, δηλαδή είχε τό
1913 τήν παραγωγήν τήν οποίαν εϊχον αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τό 1893. Τό 1937
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ή θέσις τής Σοβιετικής Ένώσεως καθίσταται άκόμη χειροτέρα καί έχει καθυστέρησιν 32 έτών έν σχέσει προς τάς Η.Π .Α., παράγουσα την ποσότητα τοϋ χάλυβος
την οποίαν ή ’Αμερική κατεσκεύαζεν τό 1904. Τό 1955 ή Σοβιετική Ένωσις ση
μειώνει άκόμ!η μεγαλυτέραν καθυστέρησιν, ευρισκόμενη 33 χρόνια όπισθεν των
'Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή εις τό σημεΐον όπου ήσαν οί ’Αμερικανοί τό 1922..
"Ωστε άπό τό 1913, δηλαδή από τήν προεπαναστατικήν περίοδον, ή Ρωσία ηΰξησεν
τήν καθυστέρησιν της άπό 21 είς 33 χρόνια. ’Επί πλέον καθυστέρησις δώδεκα ολο
κλήρων έτών είς τήν παραγωγήν τοϋ χάλυβος, αυτός είναι ό καθαρός φόρος τών
όποιον έπλήρωσεν είς τήν περίπτωσιν αυτήν ό Ρωσικός λαός λόγω τής εφαρμογής
τοϋ κομμουνιστικοΰ συστήματος.
Είς τήν ήλεκτρικήν ενέργειαν ή Σοβιετική 'Ένωσις εύρίσκετο, τό 1913, 13
χρόνια όπισθεν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, τό 1937, 21 χρόνια καί τό 1955, 16 χρό
νια όπισθεν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. "Ωστε καί είς τήν παραγωγήν τής ήλεκτρικής ένεργείας ή Σοβιετική 'Ένωσις έχασεν, έξ αιτίας τοϋ κομμουνισμοΰ άλλα τρία.
χρόνια προόδου.
Είς τον άνθρακα ή Σοβιετική καθυστέρησις είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τό 1913ήτο 45 χρόνια πίσω έν σχέσει προς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, δηλαδή εύρίσκετο
είς τό σημεΐον είς τό όποιον ήτο ή ’Αμερική τό 1868. Τό 1937 ή καθυστέρησις
φθάνει τα 49 έτη καί τό 1955 τα 50 έτη.
Ή ρωσική πετρελαιοπαραγωγή έπλήρωσε κυρίως τά σπασμένα τοϋ κομμου
νισμού. Τό 1913 ή Ρωσία είχε 15 χρόνια μόνον καθυστέρησιν έν σχέσει προς τάς;
'Ηνωμένας Πολιτείας, ένώ τό 1937 ή καθυστέρησις άνέρχεται είς τά 26 έτη καί τό
1955 είς τά 34.
'Ως προς τήν παραγωγήν φυσικοΰ άερίου ό κομμουνισμός έβλαψεν έπίσης:
τήν Ρωσίαν. Τό 1913 αυτή εύρίσκετο 32 χρόνια όπισθεν τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών, 51 έτη τό 1937 καί 52 τό 1955.
Είς τά χημικά λιπάσματα ή κατάστασις παρουσιάζεται κάπως καλυτέρα διά.
τήν Ρωσίαν, οπωσδήποτε όμως κάκιστη διά τον κομμουνισμόν. Τό 1913 ή Ρωσία
εύρίσκετο 43 χρόνια πίσω, 24 χρόνια τό 1937 καί 16 χρόνια τό 1955 μετά τάς 'Η 
νωμένας Πολιτείας. 'Η έφαρμογή τοϋ κομμουνιστικού συστήματος δέν έβοήθησεν
έπίσης καθόλου τήν άνάπτυξιν τής χαρτοπαραγωγής. 44 χρόνια καθυστέρησιν έν·
σχέσει προς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας είχεν ή Ρωσία τό 1913 καί είς τον τομέα,
αύτόν, 47 χρόνια καθυστέρησιν κατά τό 1937 καί 55 χρόνια τό 1955.
'Ο κομμουνισμός φαίνεται έπίσης ότι δέν εύνοεΐ καθόλου τήν παραγωγήν τοϋ
τσιμέντου, ή οποία έν τούτοις είναι τόσον άπαραίτητος όχι μόνον διά τήν σοσιαλι
στικήν άλλά καί διά πάσαν άνοικοδόμησιν. 19 χρόνια καθυστέρησιν είχεν ή Ρωσία
έν σχέσει προς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τό 1913 καί 34 χρόνια καθυστέρησιν τό
1955. "Ωστε καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν ό κομμουνισμός συνέβαλεν είς τό νά μεγαλώση καί όχι νά έλαττωθή ή ρωσική καθυστέρησις.
’Από άπόψεως σιδηροδρομικών γραμμών ή Ρωσία εύρίσκετο τό μέν 1913·
42 χρόνια όπισθεν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, τό δέ 1955, 54 χρόνια.
'Ο άριθμός τών έπιβατικών σιδηροδρομικών οχημάτων άνεπτύχθη έπίσης;
κατά τό ύπό έξέτασιν διάστημα όλιγώτερον είς τήν Ρωσίαν καί περισσότερον είς
τάς άλλας μή κομμουνιστικάς χώρας. Τό 1913 ή Ρωσία είχε 21 έτους καθυστέρησιν, ένώ τό 1955 είχε 53 έτών καθυστέρησιν.
Ή κατάστασις άπό άπόψεως μεταφορικών βαγονιών είναι άκόμη χειροτέρα,.
ιδίως έάν σκεφθή κανείς ότι είς αύτά στηρίζεται όλο τό σογκοινωνιακόν καί μετα
φορικόν δίκτυον τής Σοβιετικής Ένώσεως, τό όποιον είναι, ώς γνωστόν, άποκλει—
στικώς χερσαΐον. Τό 1913 ή Ρωσία εύρίσκετο 33 χρόνια πίσω, δηλαδή ήτο είς τό·
σημεΐον είς τό όποιον είχον φθάσει αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι τό 1880. Τό 1955 ή
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Ρωσία ήτο 70 χρόνια πίσω, δηλαδή ήτο εις τήν θέσιν των 'Ηνωμένων Πολιτειών
το 1885. Μέ άλλους λόγους μέσα εις 42 χρόνια ό κομμουνισμός έπέτυχεν εις τήν
Ρωσίαν προόδους αί όποΐαι έσημειώθησαν εις τήν ’Αμερικήν έντός πέντε μόνον έτών,
από τό 1880 μέχρι τό 1885. Δεν νομίζομεν ότι ή σοσιαλιστική οικονομία δύναται να
ύπερηφανεύεται πολύ διά τό επίτευγμα αυτό, ιδίως όταν διά νά τό πραγματοποιήση
-έχρειάσΟη νά έπιβάλη εις τον Ρωσσικόν λαόν πολλάς θυσίας, στερήσεις καί καταναγκαστικήν εργασίαν, ένω εις τήν ’Αμερικήν αί άντίστοιχοι πρόοδοι συνετελέσθησαν μέ παράλληλον ίκανοποίησιν όλων των περιττών καί πολυτελών αναγκών, μέ
άγοράν ήλεκτρικών ψυγείων καί αυτοκινήτων δι’ έκαστον έργαζόμενον, χωρίς καν νά
■δύνανται οί κομμουνισταί νά ίσχυρισθοΰν ότι έχρειάσθη δι’ αυτά νά γίνη έκμετάλλευσις άποικιακών λαών, δεδομένου ότι ώς γνωστόν ή ’Αμερική στερείται παντελώς
-αποικιών.
Πριν όμως τελειώσωμεν, άς ίδωμεν ολίγον τά τρόφιμα καί τά είδη ένδυμασίας.
Εις τήν παραγωγήν τοϋ βουτύρου ή Σοβιετική 'Ένωσις εΐχεν, τό 1913, 21 έτους
καθυστέρησιν καί 35 έτών καθυστέρησιν τό 1955. Εις τά διατηρημένα τρόφιμα είχεν
ή Ρωσία 43 έτών καθυστέρησιν τό 1913 καί 45 έτών τό 1955. Εις τήν υποδηματο
ποιίαν ή Ρωσία είχε 23 έτών καθυστέρησιν τό 1913 καί 44 έτών τό 1955.
Εις τήν παραγωγήν βαμβακερών ύφασμάτων ή Ρωσία είχε 28 έτών καθυστέρησιν τό 1913 έν σχέσει προς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί 48 έτών τό 1955, ένω
ώς προς τήν μέταξαν καί τάς συνθετικάς ΰλας είνεν, 23 νρόνια καθυστέρησιν τό
1913 καί 25 χρόνια τό 1955.
Τέλος, εις τον τομέα τών μάλλινων ύφασμάτων, ό όποιος είναι τόσον σημαν
τικός διά μίαν χώραν ψυχράν ώς ή Ρωσία, αυτή είχε τό αύτό, δηλαδή παρουσιά
ζεται εις όλην του τήν έκτασιν τό όλέθριον άνασχετικόν άποτέλεσμα τό όποιον έχει
-ό κομμουνισμός εις τήν προσπάθειαν τοϋ άνθρώπου νά ίκανοποιήση τάς άνάγκας του
καί νά αύξήση τήν παραγωγήν τών υλικών άγαθών.
’Έπειτα άπό τήν άνάλυσιν αύτήν δέν δύναται νά μείνη καμμία άμφιβολία ότι,
έξεταζόμενος άπό άντικειμενικήν καί έπιστημονικήν άποψιν, ό κομμουνισμός έπιβραδύνει τήν παραγωγήν διά τών διαφόρων γραφειοκρατικών έμποδίων, διά τοϋ
συγκεντρωτισμοΰ καί διά τοϋ περίπλοκου προγραμματισμοϋ, οί όποιοι τον χαρα
κτηρίζουν. Άντιθέτως, τό φιλελεύθερον σύστημα τό όποιον αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι
εφήρμοσαν μέ συνέπειαν κατά τά τελευταία έτη, χωρίς νά χαρακτηρίζεται άπό τάς
βαρείας σοσιαλιστικάς θυσίας, τήν καταναγκαστικήν έργασίαν, τά χαμηλά ήμερομίσθια, τούς λιμούς, τά δελτία, τάς νόρμας έργασίας καί τά λοιπά χαρακτηριστικά
τής κομμουνιστικής παραγωγής, έπιτρέπει μίαν αΰξησιν τής παραγωγής ταχυτέραν
παρά ύπό τό κομμουνιστικόν σύστημα καί μίαν εύημερίαν μεγαλυτέραν τοϋ άτόμου
καί τοϋ συνόλου, ιδίως δέ σέβεται τον παράγοντα άνθρωπον, τήν προσωπικότητα,
τήν άξιοπρέπειάν του καί τήν έλευθερίαν του. Διατί λοιπόν νά φέρωμεν τον κομμου
νισμόν, νά κάμωμεν έπανάστασιν, -νά χύσωμεν ποταμούς αίματος, νά τυφεκίσωμεν
τούς «άστούς», νά έξοντώσωμεν τούς «κτηματίας» χωρικούς, τούς χωρικούς πού
έχουν ιδιοκτησίας καί νά ύποβάλωμεν εις στερήσεις τούς έργάτας, διά νά έγκαταστήσωμεν ένα παραγωγικόν σύστημα ώς ό κομμουνισμός;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΑ A

Σ ΤΗ 12ΗΣΕΛΙΔΑ
Της ΝΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο^*

'Όπως βλέπετε ό μικρός μέ διαφώτισε καλά. Τή . νύχτα, άργησε να μέ πάρη·
ό ύπνος. Χίλιες δυο ιδέες άλληλοσυγκρούονταν μέσα μου. Καί το πρω'ί, πριν ακόμα
ξημερώση, βρισκόμουν στο πόδι. Πήρα τον ’Ηλεκτρικό, καί κατέβηκα στον Πειραιά..
Τά μαγαζιά άκόμα ήταν κλειστά. Τράβηξα για τό Πασαλιμάνι. Κάποιο καφενείο,
πού ή πόρτα του έβλεπε προς τή θάλασσα, σερβίριζε τούς πρώτους καφέδες στούς;
νυσταγμένους άκόμα πελάτες. Κάθησα καί παρήγγειλα ένα καφεδάκι. Ό πρωινός
δροσερός άέρας μουκανε καλό. Τά κυματάκια της θάλασσας, έτσι καθώς τά κυττοϋσα.
ρεμβάζοντας, νόμιζα ότι είχαν πάρει μιά ιδιότροπη μιλιά καί μοϋ φώναζαν: 'Ένα.
κόκκινο φόρεμα μέ άσπρες βούλες.
Ό κ. Άνδρέας παραξενεύτηκε βλέποντάς με τόσο πρω'ί. Ωστόσο, μέ δέχτηκε
ευγενικά, καί μέ υποχρέωσε νά πιω καί... δεύτερο καφεδάκι.
—Πώς έτσι πρωί κύριε 'Τπαστυνόμε; Έ χουμε κανένα νέο;
—Χμ... ’Ό χι άκόμα.
Ά πό τήν άνοιχτή πόρτα τού γραφείου του, μπορούσα νά παρακολουθήσω άνετα,
την κίνησι τού εργατικού προσωπικού. Πέντε-έξη κορίτσια μέ πλέ μπλούζες, ήσαν
σκυμμένες σέ κάτι μηχανήματα. Πιο κάτω, δύο νέοι αμπαλάριζαν σ’ ένα ξύλινο κι
βώτιο μερικά άνδρικά πουκάμισα. Μά δσο κι’ αν τό μάτι μου έπεφτε έρευνητικό, δέ
μπορούσε νά άνακαλύψη τον τύπο πού ζητούσα. Κουτέ-είπα στον εαυτό μου. Νομίζω
πώς κυνηγάς χίμαιρες. Μιά έρώτησι άνέβηκε στά χείλη μου. Είχατε ποτέ σχέσεις,
ρώτησα τον κ. Παχνά, μέ καμμιά γυναίκα ψηλή, πολύ μελαχροινή, μέ άγορίστικα.
μαλλιά;
Μέ κύτταξε παραξενεμένος.
—Ψηλή μέ... άγορίστικα μαλλιά; γιατί μέ ρωτάτε;
—Κύριε Παχνά. Σάς παρακαλώ νά μοΰ άπαντήσετε σ’ αύτό πού σάς ρωτώΠροσέξατε. 'Η άπάντησί σας έχει μεγάλη σημασία.
-—’Έτσι έ; είπε έκεϊνος σέ ειρωνικό τόνο. Φάνηκε λίγο σκεπτικός καί ύστερα,
μοΰ άπάντησε.
—Γυναίκες έχω γνωρίσει πολλές. Μά τις έχω ξεχάσει ύλες... 'Όσο γι’ αυτόντον τύπο πού μοΰ άναφέρετε, πώς την είπατε;... ψηλή, μελαχροινή, μέ...άγορίστικα.
μαλλιά; Ναί... αύτή τήν θυμάμαι, γιατί ήταν ή... τελευταία μου άταξία. 'Ύστερα απ’
αύτήν, γνώρισα τή μνηστή μου. Μά τί δουλειά έχει τώρα αύτή ή γυναίκα άνάμεσά μας;
—Χμ... αύτό είναι επαγγελματικό μυστικό κ. Παχνά. Τί έγινε τώρα ή κοπέλλα;.
Σήκωσε τούς-ωμους του ό νέος. Πού θέλετε νά ξέρω; ’Έ χω νά τή δώ πέντε:
μήνες.
—Πού τή γνωρίσατε;
Φάνηκε λίγο διατακτικός.
—’Εδώ, μοΰ άπάντησε κομπιασμένα. Δούλευε έδώ.
—Καί... τώρα;
—Τώρα... έφυγε άπ’ έδώ. Είπε πώς βρήκε άλλοΰ έργασία, πιο συμφέρουσα..
—Μήπως ξέρετε πού κάθεται;
—Στήν Κυψέλη. 'Οδός Σπετσών. ’Αριθμό δέ γνωρίζω. Πριν καθόταν στο Γα
λάτσι. Πήγαινα καμμιά φορά στο... σπίτι της. Τώρα τελευταία δμως μετακόμισε:
στήν Κυψέλη, δπως σάς είπα.
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—Ά πό ποϋ τό μάθατε αύτό;
—Ά πό τή φίλη της τη Λίτσα. Κύριε Άνδρέα, μοΰ είπε ένα πρωί, ή Εΰα έγινε
γειτόνισσά μου. Κάθεται λίγο πιο κάτω άπό μένα.
—Ποια είναι ή Λίτσα;
—Μια έργάτριά μου.
—Μπορώ να τή δώ;
—Γιατί όχι;
Χτύπησε τό κουδούνι καί παρουσιάστηκε μιά κοπέλλα. Μπορείς να πής στον
κύριό τον άριθμό του σπιτιού της φίλης σου τής Εΰας; ρώτησε. Ευχαρίστως, ήταν ή
άπάντησι. Σπετσών 147.
—Νά... έδώ σάς λέω έχω τό δράστη, εδώ... καί ξανάκλεισε πάλι μέ κωμικό
τρόπο τη φούχτα του.
■
—Στάσου, μην τρέχεις—τού είπε χαμογελώντας ό ’Αστυνόμος Μπίλλης.
—Μελαχροινές μέ άγορίστικα μαλλιά υπάρχουν πολλές.
—Αύτό θά τό δούμε, φώναξε μέ πείσμα εκείνος. Τό βλέμμα του υστέρα έπεσε.σκεπτικό στο πάτωμα. Μιά μικρή τούφα άπό τά μαύρα του μαλλιά, χοροπηδούσε
άταχτα άπό τον τεχνητό άέρα τού άνεμιστήρα. ’Έξω ό κόσμος πηγαινοέρχεται μου
διασμένος άπό τή λάβα τού Αύγούστου. "Ενας πιτσιρίκος άπό μακρυά διαλαλεΐ τά
δροσερά παγωτά του.
Τό σούρουπο άρχισε ν’ άπλώνη τό σκοτεινό πέπλο του, όταν κάποιος άνδρας,
μέ γκρίζα φορεσιά καί συμπαθητική φυσιογνωμία, χτυπούσε τήν πόρτα ενός σπι
τιού προς τήν Κυψέλη. ΤΗταν οί τελευταίες μέρες τού Αύγούστου καί ένα έλαφρό
δροσερό άεράκι δρόσιζε τούς πυρωμένους τοίχους των σπιτιών. Στο άνοιγμα της
πόρτας φάνηκε μιά παχουλή κοπέλλα, πού μόλις άντίκρυσε τον άνδρα έκανε δυο βή
ματα προς τά πίσω. Είχε άναγνωρίσει τον επισκέπτη τού άφεντικού της, πού έδώ
καί λίγες μέρες κάποιο πρωί, είχε έρθει στο έργοστάσιο.
■— Θέλω νά σάς μιλήσω, τής είπε έκεΐνος εύγενικά. Τί νά ήθελε νά τής πή;
Καμμιά έρωτική έξωμολόγησι μήπως; Μά δέν είναι δυνατόν. Είχε τόσο πολύ ένδιαφερθή κείνο τό πρωί γιά κείνη τήν...Εΰα...
— Σάς άκούω, τού είπε εύθυμα όταν βρέθηκαν μόνοι στο δωμάτιο. 'Η περιέρ
γεια άρχισε νά τή βασανίζη.
— Δεσποινίς, άρχισε ό άνδρας. ΤΗρθα νά μέ εξυπηρετήσετε σέ κάτι.
—’Εγώ; Τί έξυπηρέτησι μπορώ νά σάς κάνω;
— Τή σπουδαιότερη, αν βέβαια τό θελήσετε. Πρόκειται γιά κείνη τή φίλη
σας, τήν Εΰα. 'Ένα περαστικό αίσθημα άποστροφής μπόρεσε νά διαβάση έκεΐνος;
στο πρόσωπο τής νέας μέ τό άκουσμα τού ονόματος Ε ΰ α . Κ ρίμα! κι’ αύτή πού~
νόμιζε πώς...
— Καί τί δουλειά έχω γώ μ’ αύτή τή γυναίκα; φώναξε λίγο νευριασμένα.
— Μά... είναι φίλη σας, νομίζω.
—ΤΗταν... τώρα όμως...
— Τώρα όμως; τί; δέν είναι;
—’Αφού τό καταλάβατε!!
— Καμμιά άντιζηλία στο μέσον;
— Μά σείς εΐσαστε σπουδαίος!
— Μέ είρωνεύεσθε δεσποινίς;
—"Οχι δά.
— Μόνη μένετε;
— Ναί. Ή μητέρα μου πέθανε πριν τρία χρόνια καί ή μεγαλύτερη άδελφή μου»,
παντρεύτηκε μ’ έναν Άμερικάνο πού μένει στο Σικάγο.
— Σείς γιατί δέν παντρεύεσθε;
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— Δεν ήρθε άκόμα ή ώρα μου.
— Γιατί δεν σας παίρνει ή άδελφή σας στην ’Αμερική;
— Μά... κύριε, για μένα θά μιλήσωμε τώρα ή για κείνη τή προκομένη
— Τήν προκομένη; Ά ! ναί... ξέρετε λοιπόν; Θά ήθελα νά φροντίζατε νά μά
θετε αν αύτή ή... προκομένη, δπως τήν είπατε, έχη κανένα φόρεμα κόκκινο μέ άσπρες
βούλες.
— Χά-χά-χά. Χ ί-χί-χί!!!
— Γ ιατί γελάτε;
— Μ’ αυτό πού είπατε. Άκοϋς λέει, αν έχη κανένα φόρεμα κόκκινο μέ άσπρες
βούλες;!! Σάς ένδιαφέρουν οί τουαλέττες της;
— Χμ... όχι όλες. Μόνον αυτό τό φόρεμα μέ ένδιαφέρει. Λοιπόν; τί λέτε;
θά μέ βοηθήσετε;
— Μά, άφοϋ σάς είπα. Δέ μιλάμε.
— Γιά τό χατήρι μου πρέπει νά μιλήσετε. 'Ο τρόπος τής έξακριβώσεως έπαφίεται στή δική σας πρωτοβουλία.
—’Αδύνατο, φώναξε ή νέα μέ άγανάκτησι. Ούτε νά τή βλέπω.
Τήν κύτταξε ό άνδρας μέ κατανόησι. Τήν είδε πού ήταν έτοιμη νά κλάψη.
— Σάς καταλαβαίνω δεσποινίς, τής ψιθύρισε μέ συμπόνια. ’Έγινε γιά λίγο
■σιωπή. Κατόπιν, σηκώθηκε άπό τήν καρέκλα του καί μέ άργά βήματα τράβηξε προς
τήν πόρτα. Καλή νύχτα, πρόφερε άργά. Καί νά μέ συγχωρήτε... Δέν ήξερα...
Μ’ έ'να πήδημα εκείνη βρέθηκε δίπλα του. Είχε καταλάβει πώς κάτι σοβαρό
έπρεπε νά ύπάρχη μεταξύ τής άντιζήλου της, καί τής ’Αστυνομίας. Κατάλαβε ότι
έ'να κόκκινο φόρεμα μέ άσπρα πουάν, θά έπαιζε κάποιο σοβαρό ρόλο γι’ αύτήν.
Μήπως άράγε είχε φθάσει ή στιγμή τής έκδικήσεως; Μή φεύγετε, τού είπε βραχνά.
Καθήστε νά τό συζητήσωμε καλύτερα.
ν
Τήν κύτταξε εκείνος όλόϊσα στά μάτια... Τί άκατανόητες πού είναι οί γυνείκες;! ’Εκεί πού κλαΐνε, γελούν. ’Εκεί πού άγαποΰν, μισούν.
— Θά σάς εξυπηρετήσω, τού είπε. Αύριο κιόλας, πού είναι Κυριακή καί ή
μητέρα της θά λείπη στήν ’Εκκλησία. Θά είναι μόνη καί έτσι θά μπορώ νά κάνω
άνετα τή δουλειά μου. Πέστε μου μόνο πού θά συναντηθούμε νά σάς πώ.
— Αύριο τό μεσημέρι στις 12, στά «'Ηνωμένα Βουστάσια». Θέλετε;
Σύμφωνοι.
Είχε νυχτώσει γιά καλά όταν ό 'Τπαστυνόμος Ζΐσκος έφυγε άπό τό σπίτι
τής νέας. Είχε πάρει τό δρόμο πεζός. Διάφορες πιθανές καί άπίθανες σκέψεις γιά
τό έγκλημα τής Κηφισσιάς φτερούγιζαν στο μυαλό του. Κοντά στο «Μουσείο»
σταμάτησε. Μιά γλυκειά μουσική, άπό τήν ορχήστρα πού έπαιζε κείνη τήν ώρα,
τον παρέσυρε σ’ ένα τραπεζάκι. ’Αρκετά γιά σήμερα κύριε Ύπαστυνόμε, είπε φιλο
σοφικά στον εαυτό του.
Ή άλλη μέρα φάνηκε ζεστή, δπως πάντα, μά πιο αισιόδοξη, γιά τον Ύπαστυνόμο Ζΐσκο. Κάτι τοΰλεγε μέσα του πώς σήμερα τά πράγματα θά πήγαιναν
καλά. Πίταν δώδεκα παρά τέταρτο, όταν έμπαινε στά «'Ην. Βουστάσια». Βρήκε τήν
κοπέλλα νά τον περιμένη. ’Από τό ύφος της κατάλαβε πώς θά τού έλεγε κάτι εύχάριστο. Μόλις τήν πλησίασε άνοιξε τήν τσάντα της καί τοΰδειξε μιά κόκκινη ζώνη
μέ άσπρα πουάν. 'Η ζώνη τού φορέματος, τού φώναξε ικανοποιητικά. Τό μάτι τού
αστυνομικού καρφώθηκε γιά λίγο στο χτυπητό χρώμα.
(Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΩΣ
ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ 2.50 ΓΚΟΥΙΛΝΤΕΡΣ (Guilder notes)
'Υπό κ. Η. Molenkamp ’Αστυνομικού
Έπιθεωρητοϋ τοϋ Amsterdam. Έ κ
--------------------------- της έπιθεωρήσεως International Cri- __________________
minal Police, τ. 104, κατά μετάφρασιν
τοϋ κ. Σ . ΧΑΝΔΡΗ

Πολλάκις εις την έπιθεώρησιν αύτήν (International Criminal Police
Revew), ήσχολήθημεν μέ διαφόρους καλώς έδραιωθείσας πεποιθήσεις όσον άφορα
Ιδιαιτέρας τινας μορφάς έγκλήματος.
Γνωρίζομεν, έπ'ι παραδείγματι, ότι δέν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ πα
ραχαράκτου, λαθρέμπορου ναρκωτικών ή προαγωγοΰ.
Υπάρχει μία λίαν ευρέως διαδεδομένη πεποίθησις, ότι ή παραχάραξις έκτελεΐται πάντοτε άπό συμμορίες μέ ύπερτάτην όργάνωσιν, οί όποιες διαθέτουν μεγάλον άριθμόν άνδρών καί άρκετές ποσότητες χρημάτων.
’Αρκετές φορές, όμως, έχουμε εκθέσει καί άναφέρει είς άρθρα, τήν δράσιν
παραχαρακτών πού δρουν μεμονωμένως. Τό άκόλουθον άρθρον άνήκει εις αύτήν τήν
κατηγορίαν. Δέν είναι, πιστεύομεν, καθόλου μικροτέρου ένδιαφέροντος τό άρθρον τούτο
άπό τα προηγούμενα άλλ’ άντιθέτως διεγείρει τήν περιέργειαν, άφοΰ μάλιστα δέν είναι
άπλώς τυχαΐον τό γεγονός, οτι τό κυριώτερον πρόσωπον εις αύτό τό άρθρον έχει πολλά
άπό τά χαρακτηριστικά τών άλλων μεμονωμένως δρώντων παραχαρακτών, δηλαδή:
τήν υπομονήν τής μελέτης, τήν χειρονακτικήν έπιδεξιότητα, τάς συνήθειας τής μονώσεως, τήν έλλειψιν οικογένειας, τήν άνυπαρξίαν φίλων ή γνωριμιών καί τέλος ένα
■οχι μικρόν, έν άντιθέσει προς τήν νοημοσύνην του, διακριτικόν σωματικόν ή διανοη
τικόν ελάττωμα.
Θά άφήσωμεν όμως τό έλάττωμα τούτο νά τό ερευνήσουν οί ψυχολόγοι καί οί
έγκληματολόγοι, διά νά έξαγάγουν τά συμπεράσματά των καί ίσως δυνηθοΰν νά εΰρουν κάποιαν θεραπείαν δι’ αύτήν τήν μανίαν άπομονώσεως.
*
Εις τό άστυνομικόν δελτίον τής 16ης Νοεμβρίου 1950 (No 1), ό προϊστάμενος
το ϋ ’Ολλανδικού ’Εθνικού Κεντρικού Γραφείου άνέγνωσεν ότι ένα επικίνδυνον χαρτο
νόμισμα τών 250 γκουιλντερς είχε άνακαλυφθή εσχάτως κυκλοφορούν. Αύτό τό
παρακεχαραγμένον χαρτονόμισμα (τραπεζογραμμάτιον) μέ τον άριθμόν 5.ρ.10,
ήτο ένα έξαιρετικόν άντίγραφον τού πρωτοτύπου. Κυκλοφορούσε επί μακρόν χρόνον
προτού νά άνακαλυφθή άπό τό προσωπικό τής 'Ολλανδικής Τραπέζης (Nederlandche
Bank) κατά τον έλεγχον παραληφθέντων χρημάτων.
Τό χαρτονόμισμα διέφερε εις άρκετά σημεία τού πρωτοτύπου, άλλά άπό τον
άδαή ήδύνατο ν’ άναγνωρισθή μόνον άπό ένα άρκούντως ορατόν άνοιγμα, πού ύπήρχεν εις τό κοσμητικόν σπείρωμα προς τά άριστερά τών λέξεων «Twee en een halve
(==δύο καί ήμισυ γκουιλντερς) είς τήν προσθίαν δψιν τού χαρτονομίσματος. "Οταν
ό τύπος έπέστησε τήν προσοχήν τού κοινού είς αύτήν τήν παραχάραξιν καί περιέγραψε
μερικά άπό τά σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της, ό παραχαράκτης σχεδόν άμέσως
ένήργησε καί έθεσεν είς κυκλοφορίαν νέα καί έπικινδύνως τελειοποιημένα πλαστά
χαρτονομίσματα. Αύτή ή βελτιωμένη παραχάραξις άνεκοινώθη τήν 26ην Μαίου
1951, ότι έφερε τον ίδιον άριθμόν (5.Ρ.10) ώς μία ύπ’ άριθμόν ένα παραλλαγή τής
πρώτης παραχαράξεως.
Ήκολούθησαν έρευνες, καί διετηρήθη στενή έπαφή μετά τυπογραφείων μέ
τήν ελπίδα άνακαλύψεως τοϋ επικινδύνου παραχαράκτου, άλλ’ όμως άνευ έπιτυχίας

5208

H. Molenkamp — Μετάφρ. Σ. Χανδρή

τίνος. 'Ο παραχαράκτης ή ό μεσάζων, ένεργοΰσαν μέ πολλήν περίσκεψιν, μή θέτοντες
εις κυκλοφορίαν πάρα πολλά άπό τα χαρτονομίσματά των, άλλά μόνον ελάχιστα άπ’
αύτά, άπό καιρού εις καιρόν καί εις ώρισμένας περιοχάς.
Καθώς έφαίνετο σχεδόν άδύνατος, τόσον ή άνακάλυψις τοϋ παραχαράκτου
όσον καί τοϋ προσώπου ή των προσώπων, τα όποια εθετον τά χαρτονομίσματα εις
κυκλοφορίαν, εις τάς 17 ’Οκτωβρίου 1951, δι’ ενός προσεκτικού ελέγχου στις εκδο
τικές έπιχειρήσεις ή επί τη βάσει των κατασχεθέντων πλαστών χαρτονομισμάτων, ό
Γενικός Είσαγγελεύς εις τό Am sterdam διέταξε νά γίνη μία έ'ρευνα της κοινωνικής
καταστάσεως όλων των προσώπων, τά όποια είτε άμέσως είτε εμμέσως ελαβον μέρος
εις οίανδήποτε κατασκευήν κιβδήλων χαρτονομισμάτων ή εις την κυκλοφορίαν, καί
είχον καταδικασθή δι’ αύτό.
Κατ’ αυτήν τήν ήμερομηνίαν ένα σύνολον άπό 490 παραχαράξεις τοϋ πρώτου
τύπου 5.Ρ.10 καί 471 παραχαράξεις της ύπ’ άριθμόν ενα παραλλαγής των είχον διαπιστωθή.
Αύτή ή έρευνα, ή οποία έστοίχισε τήν άπώλειαν μακροΰ χρόνου, ήτο επίσης
ανεπιτυχής εις θετικά άποτελέσματα.
Συγχρόνως, τό ’Εθνικόν Κεντρικόν Γραφεϊον έλαυνόμενον άπό τον άριθμόν των
διαπιστωθεισών παραχαράξεων, έξήτασε εις ποιας άκριβώς περιοχάς τής Χώρας
καί εις ποιαν έκτασιν αί παραχαράξεις είχον έμφανισθή.
Αότή ή ένέργεια επίσης άπέτυχε, άφοΰ καμμίαν συγκεκριμένην ένδειξιν δεν
έδωσε γιά τήν ύπάρχουσα σχέσι μεταξύ τής πυκνότητος τοϋ πληθυσμοΰ μιας περιο
χής καί τοϋ άριθμοΰ των πλαστών χαρτονομισμάτων πού έκυκλοφόρησαν σ’ αύτή.
Έ ν τώ μεταξύ, είχε σημειωθή ότι ό παραχαράκτης είχε χρησιμοποιήσει ένα
συνδυασμό άπό ώρισμένες ομάδες γραμμάτων καί ψηφίων, γιά τήν άρίθμησι τών
χαρτονομισμάτων. ’Επί παραδείγματι IAC, IAW, IAQ καί ZAQ ήσαν συνδυασμένα
μετά τών άκολούθων άριθμών, 209, 582, 846 κηί 971, σχηματίζοντα οΰτω έξαψηφίους άριθμούς π.χ. IAC582209, IAW971846 ή ZAQ971582. Δι’ όσους είχαν ση
μειώσει αύτές τις σειρές ή τις ένεθυμοΰντο, ήτο εύκολο νά άναγνωρίσουν τά παρακεχαραγμένα νομίσματα, άφοϋ τούς έν λόγω συνδυασμούς σταθερώς ό παραχαράκτης
έπανελάμβανε στά χαρτονομίσματα πού κυκλοφορούσε.
Τον ’Απρίλιο τοϋ 1952 ένα ποσόν 2.146 πλαστών χαρτονομισμάτων εΐχεν
άποσυρθή άπό τήν κυκλοφορία καί συνεπώς τό ’Εθνικό Κεντρικό Γραφείο καθ’ έκα
στον μήνα έξέδιδε μίαν άνακοίνωσιν γιά ολη τή χώρα, στήν όποια έμνημονεύοντο οί
περιφέρειες όπου τά παρακεχαραγμένα χαρτονομίσματα είχαν άναγνωρισθή μέ άριθμητικά δεδομένα άναγραφόμενα σ’ αύτήν. ’Έτσι είχαμε μία γενική έκθεσι έπί τής
ύποθέσεως αυτής. Μέχρι τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 1952, 2.986 πλαστογραφημένα χαρτο
νομίσματα είχαν άνακαλυφθή.
*
Τό Δεκέμβριο τοϋ 1952 ή καλή τύχη, άνευ τής όποιας δέν μπορεί νά έπιτευχθή
τίποτε τό θετικό, χαμογέλασε έπί τέλους στούς άκούραστους έρευνητάς τής συντα
ρακτικής αυτής ύποθέσεως. Τήν 17ην τοϋ μηνός τούτου καί στάς 7.30' τό άπόγευμα
δύο ’Αξιωματικοί τελωνειακής έρεύνης έσταμάτησαν ένα πρόσωπο, τό όποιο έβάδιζε
κατά μήκος τής Nassaukade, όχι μακρυά άπό τό Overtoom στο Amsterdam. Τό
πρόσωπον αύτό κρατούσε στά χέρια του μάλλον μιά βαρειά βαλίτσα. ’Αλλά γιατί ή λύσις τής όλης ύποθέσεως βρισκόταν σ’ έκεΐνο τον παράξενο άνθρωπο καί οχι σ’ όποιονδήποτε άλλον μέσα στά πολλά άλλα πρόσωπα, τά όποια τήν ίδια ώρα έβάδιζαν μέσα
στήν ιδία πόλι κρατώντας μιά βαλίτσα; Ή απάντηση είναι ότι άπλώς τούτο οφεί
λεται στήν τύχη. Ή βαλίτσα περιείχε μία μεγάλη ποσότητα τροφών καί ζαχαρω
τών, έπί πλέον δέ τριάντα έξη δέματα σιγαρέττων καί ένα σωρό ρέστα σέ μικρότερα
νομίσματα, πού όλα μαζί τά ρέστα θά ήσαν μερικές γκουίλντερς.
Οί ύποψίες τών τελωνειακών ’Αξιωματικών είχαν πολλαπλασιασθή, ιδίως όταν
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τό ύποπτο πρόσωπο τραυλίζοντας εξηγούσε ότι πουλούσε σιγαρέττα (καίτοι δεν ήταν
έφωδιασμένο μέ την αναγκαία σχετική άδεια). Γι’ αύτό μετεφέρθη στο ’Αστυνομικό
Τμήμα τής περιφερείας γιά άνάκρισι. Τελικά άνεκαλύφθη ότι ή: βαλίτσα περιείχε τό
ποσόν των 270 γκουΐλντερς, άποτελούμενον άπό 226 γκουΐλντερς εις χαρτονομίσματα
και τό υπόλοιπον εις χρυσά νομίσματα.
πλησίον τού τόπου, όπου συνελήφθη καί
άπό όπου μετεφέρθη στο ’Αστυνομικό
Τμήμα.
’Από τήν παράβασιν των κανόνων
περί πωλήσεως καπνού ήταν ύποπτος
κατ’ άρχήν, πράγμα όμως πού ένισχύθη
άπό τό γεγονός ότι ό S... (τό άρχικό
τού επωνύμου τού ύποπτου προσώπου)
δεν μπορούσε να έξηγήση, γιατί είχε
στην κατοχή του τά πράγματα τής βα
λίτσας. 'Όταν τού είπαν λοιπόν ότι θά
έρευνηθή γιά άνακάλυψι λαθραίων σιγαρέττων, εκείνος έ'βγαλε ενα φάκελλο
άπό τό θυλάκιό του καί δήλωσε ότι εϊχε
μέσα σ’ αυτό μερικά παραχαραγμένα
χαρτονομίσματα. Ό φάκελλος περιείχε
πράγματι 56 άπό τά χαρτονομίσματα
τού συνδυασμού 5.Ρ.10 ύπ’ άριθμόν ενα ‘Η φωτογραφική συσκευή πού κατεσκευάσθη
παραλλαγής.
ΰπό του S... διά νά κατασκευάζη τά πλα
Ό S... παρεδέχθη τότε ότι ήταν
στά χαρτονομίσματα.
έκεΐνος, πού είχε τυπώσει τά παραχα
ραγμένα χαρτονομίσματα καί εδήλωσεν ότι ή συσκευή της κατασκευής των εύρίσκετο στο δωμάτιόν του.
’Αποτέλεσμα αυτής τής ομολογίας ήταν ή ύπόθεσις νά περιέλθη πλέον στά χέ
ρια τής ’Αστυνομίας τού Am sterdam, ή οποία ένδιεφέρετο γιά έρεύνας στο έργαστήριον τούτο. Βέβαια, θά πρέπει νά είναι λίαν εύγνώμων ή ’Αστυνομία προς τούς τελω
νειακούς υπαλλήλους, γιά τήν τόσο εύπρόσδεκτη καί έπιτυχή σύλληψη πού έπραγματοποίησαν.
Μετά μιά ένδελεχή εξέταση τού διαμερίσματος, καθώς καί των εγκαταστά
σεων πού έχρησιμοποιήθησαν γιά τήν εκτύπωση των χαρτονομισμάτων, διεπιστώθη
ότι τά πάντα ήσαν θαυμάσια μελετημένα σ’ αύτό τό έργαστήριο παραχαράξεως.
Έκτος άπό τάς εγκαταστάσεις παραχαράξεως, υπήρχαν επιπλέον σέ διάφορα σημεία
τού δωματίου μικρά ποσότης τροφίμων καί ζαχαρωτών, έπίσης καί χρήματα των
μικροτέρων νομισμάτων καί πακέττα σιγαρέττων. Τά χρήματα των μικρών νομι
σμάτων (ψιλά) τά ειχεν άποκτήσει ό δράστης έκ τής έξαργυρώσεως τών παραχα
ραγμένων χαρτονομισμάτων.
’Ήρεμα ό S... ήρθε κατ’ ευθείαν στο προκείμενον καί παρεδέχθη ότι ό ίδιος
έξέδιδε καί έκυκλοφόρει τά χαρτονομίσματά του τών 2.50 γκουΐλντερς, τά όποια
κυκλοφορούσαν άπό του φθινοπώρου τού 1950, καθώς καί μερικά τών 10 γκουΐλ
ντερς, πού είχαν κυκλοφορήσει μεταξύ 1948 καί 1950 (’Ιούλιος) (τά όποια έμνημονεύοντο στο άστυνομικό δελτίο τής 1ης ’Οκτωβρίου 1949).
Καθώς όμως τό γνήσιο τούτο είχε σταματήσει νά παράγεται στά έθνικά νομι
σματοκοπεία κατά τον ’Ιούλιο τού 1950, ό S... έξηναγκάσθη νά παύση καί αυτός
έπίσης τήν παραγωγήν τών παραχαραγμένων όμοιων χαρτονομισμάτων του.
Είναι ενδιαφέρον, νομίζουμε, νά δούμε πώς αυτός ό άνθρωπος ειχεν άποκτήσει
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μία τόσο μεγάλη έπιδεξιότητα στο νά παράγη τόσον έξαιρετικάς παραχαράξεις.
Ό S... άφοΰ κατώρθωσε νά πάρη τό δίπλωμά του επί τη συμπληρώσει των σπουδών
του είς μίαν μέσην σχολήν, εϊχεν άποκτήσει γνώσεις καί είχε μελετήσει θέματα ρα
διοηλεκτρολογίας, καθώς καί άλλους κλάδους ήλεκτρισμοϋ καί προσελήφθηδι’ εργασίαν
είς του Philips είς τό Eindhoven ώς ραδιοτεχνίτης. ’Αργότερα παρηκολούθησε μίαν
σειράν μαθημάτων είς τό ’Εθνικόν Ίνστιτοϋτον τοϋ Amsterdam, επί τώ σκοπώ νά
είδικευθή ώς σχεδιαστής. Κατόπιν εύρε μίαν θέσιν ώς σχεδιαστής είς ένα τυπογρα
φικόν καί έκδοτικόν οικον, όπου μερικάς φοράς ήρχετο είς έπαφήν μέ τούς τυπογρά
φους, οί όποιοι κατεσκεύαζον σιδηράς σφραγίδας. Τούτο τον κατέστησε ικανόν νά
μάθη κάτι άπ’ αυτή τή δύσκολη εργασία. Κατά τό 1942 ό S... έπέτυχε νά άποκτήση
ένα δίπλωμα διδασκάλου χειροποιήτου καί
μηχανικού σχεδιάσματος, πού τού έδωσε
τά προσόντα νά έργασθή επί τρία έτη ώς
"1 i ’ a
- ι επιθεωρητής. Πωλώντας κουπόνια ζαχάSK
ρεως, ελαίου καί άρτου διά , τό ήμερήσιον
σιτηρέσιον (τά όποια κουπόνια ό ίδιος είχε
'•'■“•—-■Ί.
H*
«% £
τυπώσει) έπέτυχε άφ’ ένός μέν νά εξασφά
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λιση τροφήν δι’ έαυτόν, άφ’ έτέρου δέ νά
άποταμιεύση μερικάς χιλιάδας γκουίλντερς
καί μέ αύτά τά χρήματα μετάτήν άπελευθέρωσιν ίδρυσε ενα τυπογραφικόν καί έκ
δοτικόν οικον όνομαζόμενον «Tedo». Τό
τυπογραφεΐον αυτό έξέδωσε ενα έγχειρίΜεγέθυυσίξ (γενομένη Οπό τοϋ S...) άμφοτέ- διον ραδιολογίας, γραμμένο καί τυπωμένον
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δαν. Μετά ποικίλες δυσκολίες, πού συνήντησε καί πού ώφείλοντο έν μέρει στο γεγονός δτι ήταν τραυλός καί έν μέρει στο
συναίσθημα άνωτερότητρς, πού τόσα πολλά τού έστοίχισε, έστράφη προς τήν παραχάραξι κουπονίων χρησιμοποιώντας τήν πείρα, πού εϊχεν άποκτήσει κατά τήν διάρ
κεια τού χειμώνος κατά τον όποιον υπήρχε έλλειψις τροφών.
*
Καί αύτό, διά τον έπιδέξιον τούτον παραχαράκτην, δεν ήταν είμή ένα μικρό βήμα
άπό τό νοερόν σχέδιονείς τήν πραγματοποίησιν, διά τήν άρίστην έπίτευξιν τής όποιας
υιοθέτησε μιά μέθοδο μέ κύρια σημεία της τά άκόλουθα:
Μέ μίαν φωτογραφικήν μηχανήν, ίδικής του κατασκευής καί σχεδίου, ό S...
έπέτυχε νά εμφάνιση τήν άρνητική εικόνα ένός καινουργούς χαρτονομίσματος. Τούτο
κατόπιν τό έπεξειργάσθη μέ ένα κατάλληλον μαχαίρι, μέ σινική μελάνη, μέ πέννα καί
μέ λευκό χρώμα.
Ή μεγέθυνσις έφωτογραφήθη καί μετετράπη σέ φυσικό μέγεθος. Ή τυπο
γραφική μέθοδος, πού έκ μέρους τού S... ήκολουθήθη, έξετελέσθη μετά προσοχής
καί άκριβείας.
"Ενας. δίσκος άπό λείο ψευδάργυρο, άπαλλαχθείς προηγουμένως άπό κάθε
λιπαρά ούσια μέ σκόνιν έλαφρόπετρας, έκαλύφθη δι’ ένός έλαφροτάτου έπιστρώματος διχρωμιούχου άμμωνίας καί ένός άλλου συστατικού γνωστού είς τήν χημικήν
αγοράν. Κατόπιν, ή άρνητική είκών τού χαρτονομίσματος έτοποθετήθη έπί τού
εύαισθήτου έκ ψευδαργύρου δίσκου, συγκρατημένη όμως άπό ένα πλαίσιο έκτυπώσεως (τυπογραφικό πλαίσιο) καί υστέρα, έξετέθη σέ ισχυρόν φώς. Μετά ταύτα ό
δίσκος έθερμάνθη ούτως ώστε νά σκληρυνθή τό είς τό φώς εύαίσθητον έπίστρωμα.
Κατόπιν, έχύθη έπί τού δίσκου νιτρικόν οξύ, ούτως ώστε νά διαλυθή έλαχίστη ποσό-
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της ψευδαργύρου, παραμενοντος όμως του σκληρυνθεντος επιστρώματος μέτό κατόπιν
τούτου δημιουργηθέν επί τοϋ δίσκου δείγμα χαρτονομίσματος.
Μετά ταΰτα ό δίσκος έκαλύφθη διά μελάνης. 'Η πράξις έπανελήφθη πλειστάκις. Τό καλύτερον έπιτευχθέν δείγμα ό S... έπεξειργάσθη έπειτα μέ ένα εργαλείου
έγχαράξεως, διά την πλήρη τελειοποίησίν του.
Τό φόντο άπό κυματοειδείς γραμμάς εις τό νόμισμα των δύο καί ήμισυ γκουΐλ~Λ Τ
>
--ντερς οεν
είχε αναπαραχση
φωτογραφικώς καί συνεπληρώθη διά τής χειρός.
Μετά άπό μερικές προσπάθειες
αί άκριβεϊς σκιαί είχαν έπιτευχθή διά
τής χρήσεως χρωμίου κίτρινου, ερυθρού
χρώματος ώς τοϋ οίνου, μέλανος καί
λευκού. Διά την παραχάραξιν των χαρ
τονομισμάτων των 2.50 γκουΐλντερς
έχρησιμοποιήθησαν 5 διάφοροι σφρα
γίδες, ένώ διά την άρίθμησιν, των νο
μισμάτων, είχε χαράξει διάφορα κα
λώς σχεδιασμένα μικρά σφραγίδια, πού
ήδύναντο νά προσαρμοσθοϋν μεταξύ
των καί νά σχηματίζουν ένα μεγαλύ
τερου άριθμόν. ’Έτσι ήταν άρκετά εύ
κολο νά πραγματοποιηθή μία μεγαλυΣυλλογή των μεγαλύτερων τμημάτων, τής
τέρα ποικιλία άριθμών.
' Η πραγματική έκτύπωσις έγένετο συσκευής πού έχρησίμόπονήθησαν διά την
παραχάραξιν.
εις μίαν πλάκα πιεστηρίου, προερχομένην έξ ενός τυπογραφείου τής Βοστώνης. Τό χαρτονόμισμα τών 2.50 γκουΐλντερς έχρειάζετο 5 εκτυπώσεις.Ό S... ήτο ικανός νά παράγη περί τά 800 χαρτονομίσματα είς
μονόχρωμου εικόνα καθ’ έκάστην ημέρα' >, άλλ’ όμως ή πλήρης έκτύπωσίς των έχρειάζετο μίαν εβδομάδα. Μετά την εκτυπωσιν τα νομίσματα έκόπτοντο στο ’φυσικό τους
σχήμα μέ μία μικρά κοπτική μηχανή. "Υστερα, έπρεπε νά δώση στά χαρτονομίσματά του τήν εικόνα τών πολυκυκλοφορησάντων χαρτονομισμάτων, πόλυδίπλώνοντας
καί λερώνοντάς τα, καθώς ό S... ήθελε πάσαν ευκαιρίαν άνακαλύψεώς του νά
καταβιβάση είς τό δυνατόν minimum. Ή έργασία αύτή τόν άπη'σχόλει 12
λεπτά τής ώρας, διά κάθε χαρτονόμισμα, καί άπήτησε μήνας πολλούς'διά νά γίνη.
Τά ήδη έκτυπωμένα χαρτονομίσματα έκόπτοντο προσεκτικά, κατόπιν' τά έβρεχε
ό S... δι’ ύδατος, τά έστέγνωνε ύπό έλαχίστην πίεσιν, τά έδίπλωνε άκατάστάσα καί
όπως άνωτέρω άνεφέραμεν τά έλέρωνε.
Τά χαρτονομίσματα έτίθεντο είς κυκλοφορίαν κατά τόν άκόλουθον τρόπον:
'Ο S... μετέβαινε μέ τό αυτοκίνητό του (τό όποιον εΐχεν άγοράσει μέ προϊ
όντα τών παρανόμων του πράξεων) είς μίαν περιοχήν τής 'Ολλανδίας, δπου είσήρχετο
είς ένα κατάστημα, ήγόραζε μερικά μικρά άντικείμενα καί έπλήρωνε αύτά μέ χαρ
τονόμισμα τών 2.50 γκουΐλντερς, έξ έκείνων τά όποια ό ίδιος κατεσκεύαζε. Έλάμβανε
άρκετά χρήματα, δηλ. τό υπόλοιπον τής διαφοράς τού μηδαμινής άξίας άντικειμένου,
δπερ ήγόραζε καί τού μεγάλης άξίας χαρτονομίσματος τών 2.50 γκουΐλντερς, δπερ
έδιδεν είς τόν πωλητήν. Τά άγοραζόμενα άντικείμενα έτοποθέτει είς ένα κουτί καί
συνέχιζε τήν ιδίαν έπιχείρησιν σέ άλλο κατάστημα.
'Όταν έγέμιζε τό κιβώτιό του, έτοποθετοϋσε τά άγαραζόμενα άντικείμενα σέ
μιά μεγάλη βαλίτσα, πού είχε στο αυτοκίνητό του.
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έκυκλοφοροϋσε 50—100 χαρτονομίσματα ήμερησίως,
άνάλογα μέ τήν πόλι τήν οποίαν εΐχεν έκλέξει, γιά νά κυκλοφορήση σ’ αύτή τά χαρ-
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τονομίσματά του, μέ τις ώρες κλεισίματος των καταστημάτων, μέ τον καιρό κλπ.
Τοιουτοτρόπως έντός 8 ή 10 ήμερων τό ποσόν διετίθετο. 'Ο S... υστέρα διέκοπτε
τις έπιχειρήσεις του μερικούς μήνες, καθώς ό κίνδυνος τής άνακαλύψεως ηύξάνετο.
Τό ποσόν, τό όποιον κατ’ αυτόν τον τρόπον άπέκτησε ήταν περίπου 1.600 γκουΐλντερς
εξαργυρωμένο σέ μικρές χρηματικές μονάδες. Στο ποσό τούτο περιελαμβάνοντο καί
τά έσοδα άπό τό έγχειρίδιο ραδιολογίας καί άπό μερικά άλλα πράγματα.
χρονικό διάστημα.
Τήν ήμέρα τής συλλήψεώς του είχε μεταβή εις τό Haarlem διά τού αυτοκινή
του του, όπου καί έκυκλοφόρησε 100 πλαστά χαρτονομίσματα των 2.50 γκουΐλντερς.
’Αργότερα τήν ΐδια έσπέρά, όταν έπρόκειτο νά μεταβή στύ σπίτι του, έχάλασε τό
αυτοκίνητό του καί έτσι έξηναγκάσθη νά έπιστρέψη μέ τό τραίνο στο διαμέρισμά του.
Μόλις είχε φθάσει στο Am sterdam, καί έξήρχετο άπό τό τράμ πλησίον τού Overtoom, όταν συνελήφθη.
'Ο S... πάντοτε υπήρξεν ιδιαιτέρως προσεκτικός στο νά καλύπτη μέ κουρτίνες
τά παράθυρα τής οικίας του καί νά διπλοκλειδώνη τις πόρτες αύτής, ούτως ώστε νά
μήν είναι δυνατόν νά δοκιμάση εκπλήξεις κατά τη διάρκεια τής εργασίας του.
Διά λόγους πρακτικούς δέν είχε φίλους ή σχέσεις κοινωνικάς, ώστε νά μη
διαταράσσεται έξ άνεπιθυμήτων επισκεπτών. Τό μοναδικό πρόσωπο, πού τον επεσκέπτετο άπό καιρού εις καιρόν, ήταν μία φίλη του, άλλ’ έπρεπε ή συνάντησίς των νά
καθορισθή έκ των προτέρων ή νά προηγηθή τηλεφωνική επικοινωνία, ούτως ώστε ή
συσκευή νά έξαφανισθή μόλις αότη φθάση στο σπίτι του.
Κατά τούς υπολογισμούς τού ’Εθνικού Κεντρικού Γραφείου ό S... άπέκτησε
μεταξύ των ετών 1948—1952 περί τάς 16.000 γκουΐλντερς διά τής έξαργυρώσεως
τών παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων, τά όποια ούτος κατεσκεύαζε.
Ό κρατούμενος μας έφαίνετο ένας μέ εξαιρετικά προσόντα προικισμένος άν
θρωπος. Σπανίως είναι δυνατόν νά εύρεθή άνθρωπος, ό όποιος νά είναι καλός φωτο
γράφος, καλός κατασκευαστής σφραγίδων καί καλός τυπογράφος συγχρόνως. Τό γε
γονός ότι έγνώριζε ποία προληπτικά μέτρα έπρεπε νά λαμβάνη καί νά καλύπτεται, διά
τών εύφυών τεχνασμάτων του καί πανουργιών του, τον κατέστησε έπικίνδυνον
εγκληματίαν.
Τό συμπέρασμα όμως είναι ότι αν καί ένδιαφέρεται κανείς γιά τή ζωή του, έν
τούτοις κάποιο έλάττωμα στήν ομιλία του (τραυλισμός) τόν έμποδίζει νά έπιτύχη
στον έντιμον στίβον τής ζωής καί τόν ρίπτει εις τήν έκτέλεσιν παρανόμων πράξεων.
Διά τούτο πρέπει νά είναι στήν προκειμένην περίπτωσιν άξιος οίκτου.
Η. MOLENKAMP
Μετάφρασις: Σ. Χανδρή

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
'Υπό τοϋ Άρχιφύλακος
----------------------------- κ. Σ Ω Κ . Α Λ Ε Ξ 0Π Ο Υ Λ Ο Υ ---------------------------------

Αισθάνομαι νά μου λείπη το μέγεθος των γνώσεων και της πείρας, για νά κάνω
υποδείξεις!...
’Εκφράζω δμως φανερά τον πόθο μου, τή παράκλησή μου, νά ξεφύγη έτοϋτο
τό τεύχος από τό στενό άστυνομικό κύκλο καί ν’ άπλώση τούς ορίζοντες τής δράσης
του σ’ άπίθανα μάκρη...
Νά εΐσδύση παντού. Στις πολυκατοικίες, στις φτωχογειτονιές...
Νά λάμψη ή παρουσία του σέ κάθε σπίτι, έστω καί σάν απρόσκλητος επι
σκέπτης !...
Νά τό πάρουν στά χέρια τους ό κύρ Μήτσος, ό κύρ Χρηστός, ή κυρά Βαγγελιώ,
-ή κυρά Μαριγώ, ό κύρ Στέλιος, ό,... ό,... ή,... ή,... ό!...
Ν’ άνοίξουν τις σελίδες του καί νά σταματήσουν γιά λίγο τό βλέμμα τους σ’
«τούτη τή στήλη μου.
’Ακούω μερικούς νά ψιθυρίζουν... «Μπράβο φίλε!... άκόμη δεν σέ είδαμε καί
πήρες ψηλά τον άμανέ»...
"Οχι, έχω γνώση τής πραγματικότητας.
Δεν θεωρώ γιά άριστούργημα τις φτωχικές μου γραμμές καί προπαγανδίζω
τήν ανάγνωσή τους... Κάτι τέτοιο δέν συμβαίνει.
'Υψώνω δμως τη φωνή μου, διότι ή στήλη μου αυτή είναι άφιερωμένη σ’
■αύτούς, πού δέν είναι άστυνομικοί.
Σ ’ αύτούς, πού μέσα άπό τού κρεβατιού τους τή ζεστασιά άκοϋνε τά βήμα
τά μας νά σιγοντάρουν τά ύστερικά ούρλιάσματα τού βορριά, στις έφιαλτικές νύχτες
τού χειμώνα...
Σ ’ αύτούς, πού βλέπουν τό μέτωπό μας νά τό μεταβάλλη σέ άρτεσιανό ιδρώτα
τό καλοκαιριάτικο λιοπύρι...
Σ ’ αύτούς, πού σέ κάθε κίνδυνο μαζί μέ τονομα τής Παναγίας, ζητούν καί τή
βοήθεια τής ’Αστυνομίας...
Σέ σάς άπευθύνομαι άγαπητοί μου φίλοι. Διώξτε τήν άνησυχία, πού φώλιασε
κιόλας στή καρδιά σας. Μή φοβηθήτε.*
Σήμερα θά ξεφύγω άπό τήν άστυνομική ρουτίνα.
Δέν θά σάς κυττάξω βλοσυρά...
Στά χέρια μου δέν θάντικρύσετε χαρτί καί μολύβι καί τά χείλη μου δέν θά
σάς ρωτήσουν αύστηρά... Πώς λέγεσθε;... ήλικία, έπάγγελμα;... κατοικία;., θά
μηνυθήτε!!...
Μή μέ θωρήτε δύσπιστα, σάς τό ύπόσχομαι.
Μέσα άπό τά σημερινά μου λόγια θά νοιώσετε ν’ άνθίζη μία ικεσία, μιά παρά
κληση !..
Μιά παράκληση, πού θά βγαίνη όχι μόνο άπό τή ψυχή μου, άλλά καί άπό τή
■ψυχή ολόκληρου τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος...
"Ας μοΰ έπιτραπή δμως νά δώσω προτεραιότητα σέ μιά ένδιαφέρουσα ίστοριούλα, πού έγινε ή άφορμή νά γεννηθή ή παράκλησή μου...
Δέν θ’ άρχίσω μέ τό κλασσικό «μιά φορά κι’ ένα καιρό», διότι ή ιστορία μου
«ιναι νωπή, πρόσφατη...
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...’Ηταν ένα υπέροχο Αυγουστιάτικο δειλινό. Ζεστό, βελούδινο, γιομάτο·
γοητεία!...
Τό γαλάζιο τής ήμέρας φως, κυνηγημένο άπό τό θαρρετό δρασκέλισμα της νύ
χτας είχε γατζωθή στις σάρκες τής φύσης καί μέ άπελπισιά άγωνιζότανε, να μη διαβή
του χάρου τό κατώφλι...
'Ηρωικά πολέμησε ή ημέρα, για να μη σβύση ή ήγεμονία της. ’Έμεινε όμως,
μονάχη στη μάχη...
Κι’ αυτός άκόμη ό φλογισμένος εραστής της, άφοϋ κόρεσε την ερωτική του δίψα,
άπό τό ολοήμερο ερωτικό όργιο μαζί της, τήν έγκατέλειψε!!...
’Άστατος εραστής, μπροστά στο κίνδυνο δείλιασε. Μάζεψε τά χρυσάφια, πού
τής είχε δωρήσει καί βιάστηκε·νά κλειστή στ’ άλυκα παλάτια του!!...
Πέθαινε ή ημέρα, εσβυνε!!...
"Υστατο ψυχορράγημά της τό λιγοστό φως, πούχε άπομείνει, πνιγόταν στο
άπέραντο πέλαγος τής νύχτας!'!
Μερικά άστεράκια βιαστικά στο ραντεβού τους μέ τό βασανισμένο πλανήτη,
μας, τοΰστειλαν κιόλας τό πρώτο φωτεινό μήνυμά τους...
Αιώνια άντίθεση, νύχτας καί ήμέρας, γέννας μύριες ομορφιές τυλιγμένες στο
ερωτηματικό τού μυστήριόυ!!... Συνθέτεις υπέροχη άρμονία !!...
Τροφοδοτείς τις ψυχές μέ αισθήματα ευγνωμοσύνης, δέους, λατρείας, προς
τό δημιουργό...
Βάδιζα σ’ ένα άπόμερο δρομάκι τής Πάτρας...
"Ημουν υπηρεσία, άξ/κός έπιθεωρήσεως 18—22...
’ Δεξιά κι’ άριστερά, στά πεζούλια, καθισμένες οΐ γυναικούλες, μέ τό... θηλυκό
μυαλό τους καί τη τροχισμένη... γλωσσίτσα τους, έλυναν τά οικονομικά τού νοικο
κυριού.
Αιώνιο οικονομικό πρόβλημα! ’Εφιάλτη τής φτωχολογιάς! Σίγουρα καί τού.
Άϊστάϊν τό μυαλό θά σκοτιζόταν, αν τον άπασχολοΰσες!...
Τά παιδάκια άσπρα άπό τη σκόνη τού δρόμου χάλαγαν τό κόσμο μέ τά παι
χνίδια τους.
Πάρα κάτω, στο καφενεδάκι τής γειτονιάς, μερικοί άνδρες τό είχαν ρίξει στο·
τάβλι...
Φαίνεται ότι αυτοί έλυσαν τό οικονομικό τους πρόβλημα. Δέν τούς άπασχολοΰν
άριθμοί. Μόνον «οι έξάρες, οί διπλές, τό τριόδυο,... τά ντόρτια».
Μικρά σπιτάκια, μέ χάρη καί άπλότητα φυτρωμένα, παιδιά ξυπόλητα, σύν
νεφο ή σκόνη!...
Μιά παράξενη όμως γοητεία, άπέριττη, λιτή, άνθιζε σ’ αυτή τη φτωχογειτο
νιά. Μιά ομορφιά ξεχωριστή, πού πήγαζε άπό τό ζύμωμα τής φτώχειας καί τής καλωσύνης!...
Πλημμυρισμένη ή ψυχή μου, άπό τό άρωμα τής... πρωτότυπης τούτης γοητείας,
μέ γιόμιζε γαλάζια συναισθήματα...
Μιά γριούλα μέ ρώτησε. «Γιόκα μου τί θεριό είναι τούτη ή Ασιατική γρίππη»;
Μή φοβάσαι γιαγιά, τής λέω. Δέν είναι θεριό. Άρρώστεια είναι, πού ξεκίνησε
άπό τήν ’Ασία...
«’Ασία»!... ψέλλισε μέ δέος ή γιαγιά. «Τί έρμη χώρα εΐν’ αυτή, πού γεννάει
άρρώστιες»...
Προχώρησα. "Ημουν έτοιμος νά στρέψω. Μιά γυναικεία όμως φωνή, μιά άναπάντεχη φράση, σωστή καταδίκη, μέ κάρφωσε στή θέση μου...
«Ή τρως Γιαννάκη τό φαγητό σου, ή, νά, βλέπης τό Κύριο Άρχιφύλακα:
τον φωνάζω καί σέ τρώει»...
Γυρίζω προς τό μέρος τής φωνής...

Σταματήστε τήν άπερίσκεπτη ιστορία
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Μιά γυναίκα καθόταν στο πεζούλι τής πόρτας της. Στα χέρια της κρατούσε
ένα πιάτο κι’ ένα κουτάλι. Δίπλα της ό... μελλοντικός μεζές μου,... ό Γιαννάκης.
'Η κυρία συνέχισε: «Φάε, σου λέω. Βλέπεις; σταμάτησε ό κ. Άρχιφύλακας.
για να σέ φάη, νά σέ κλείση φυλακή».
’Απόρησα μέ τήν επιμονή αυτής τής γυναίκας νά μέ παρουσιάζη... άνθρωποφάγο!
·
Βέβαια, όλοι οί γονείς σχεδόν, σαν έμφανισθή αστυνομικός, φοβερίζουν τά:
παιδιά τους. 'Ό τι όμως ρέπουμε καί στο ανθρώπινο κρέας, ομολογώ ότι πρώτη φορά
τό ακόυσα!
’Ασυναίσθητα στο μυαλό μου πέρασε τό παρελθόν μου. Προσπάθησα νά θυ
μηθώ μήπως είχα ποτέ γευθή... άνθρώπινο μεζέ!!...
Ξανάζησα τά μαϋρα χρόνια τής κατοχής, τότε πού ή πείνα θόλωνε τό λογικό!
Λέω, αν έχη γίνει κάτι τέτοιο,... τότε θά πρέπει νά έχη συμβή...
Τίποτα όμως. Οί άναμνήσεις μου ήταν άκηλίδωτες!
Έσκάλισα τό οικογενειακό μου ληξιαρχείο. Γυρεύεις; μπορεί κανένας πρόγο
νός μου νά έχη καταγωγή «ζούγκλα, καννίβαλους...».
"Ολοι όμως ήσαν ντόπιοι...
Ό οδηγός τών άναμνήσεών μου σκόνταψε άπότομα σ’ ένα σύμπλεγμα αγρίων
καί «ζούγκλας», πού συνάντησε σέ μιά άκρη του υποσυνειδήτου μου...
Τρόμαξα, σάστισα. Θές λέω νά... νά είναι παληές αμαρτίες ;
Συνήλθα. Θυμήθηκα. Τούς είχα ίδή σ’ ένα κινηματογραφικό φίλμ του «Ταρζάν».
"Υστερα άπ’ όλα αύτά θεώρησα καθήκον μου ν’ άντίκρούσω τό κατηγορητήριο..
Τή συκοφαντία, αν θέλετε.
Κι’ έσεΐς αυτό δέν θά κάνατε;...
«"Αρθρο» λοιπόν «22 Π. Κ. ΑΜΥΝΑ»...
Ναί, έπρεπε ν’ άμυνθώ !!
Προχωρώ προς τή μαμά καί τό θϋμα μου!
Πανηγυρισμός ή κυρία. Τώρα πιά ό Γιαννάκης θά έτρωγε τό φαγητό του.
Νέα βέλη. «Βλέπεις Γιαννάκη έρχεται νά σέ κάνη μιά χαψιά»!!!
Λέω, θές νά είναι ή οψη μου άγρια;
Βγάζω μέ τρόπο τό καθρεφτάκι μου καί κυττάζομαι. ’Ήμουν άρκετά ήρεμος...'
Πλησιάζω. Καλησπέρα, καλησπέρα Γ ιαννάκη μου.
Ό μικρός άπάντησε μέ λυγμούς...
Ή μαμά, «ήλθες νά τον φας»;...
Κυρία μου μή συνεχίζης, γιατί, αν θά φάω τό Γιαννάκη, θά μου άνοιξη σί
γουρα ή όρεξη καί τότε θά κινδυνέψης!!.. καί σύ... Γέλασε ή μαμά.
Απλώνω τό χέρι μου καί χαϊδεύω τό κεφαλάκι του μικρού.
Τά ματάκια του γούρλωσαν. Καχύποπτα παρακολουθούσε κάθε μου κίνηση.
Σίγουρα τό μυαλουδάκι του θά έσκέπτετο. «Μέ καλοπιάνει πρώτα κι’ ύστερα
χ ά μ ! καί πάει ό Γιαννάκης».
’Ό χ ι Γ ιαννάκη δέν θά σέ φάω. Σέ άγαπάω. ’Έλα κοντά μου. Είμαι φίλος σου.
Θέλεις καραμέλλες;
Τό προσωπάκι του έγινε σωστό ερωτηματικό.
Τά χειλάκια του ψιθύρισαν. «’Αλήθεια δέν θά μέ φας, δέν τρώς παιδιά»;
"Οχι, δέν τρώω παιδιά. Τ ’ άγαπάω τά παιδιά.
Αυθόρμητη ή άπάντηση τού μικρού. «Καί τί τρώς»;
Ή άφέλειά του μέ συγκίνησε. Ετοιμάστηκα ν’ άπαντήσω. Μέ πρόλαβε όμως
ή μαμά.
"Ισως νευριασμένη, διότι δέν έγινε τό θέλημά της, έκραύγασε «παιδιά τρώει»»
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'0 μικρός όμως είχε γίνει πια οχι μόνο φίλος μου, άλλα καί συνήγορός μου καί
μέ υπεράσπισε...
«’Ό χ ι μαμά, δεν τρώει παιδάκια, ψέμματα. λές, τ ’ άγαπάει τά παιδάκια»...
Ναί, ό μικρός έγινε φίλος μου καί σίγουρα φίλος παντοτεινός της ’Αστυνομίας.
Τό ξάστερο μυαλουδάκι του διέλυσε γρήγορα τό μαϋρο σύννεφο τής συκοφαν
τίας καί τά ματάκια του διέκριναν τούς άστυνομικούς, δπως πραγματικά είναι.
Φίλοι, προστάτες των παιδιών.
Πείσθηκε ό Γιαννάκης ότι τά λόγια τής μαμάς του ήσαν μιά άπερίσκεπτη
ιστορία, ένας κακοήθης θρύλος. ’Από δώ καί μπρος, δταν βλέπη άστυνομικό θά τρέχη
μέ γέλια καί χαρές νά τον άγκαλιάση.
Είμαι βέβαιος γ ι’ αύτό. Κατάλαβε ό μικρός.
"Επρεπε δμως νά νοιώση καί ή μαμά, τί κακή υπηρεσία προσφέρει στην ’Α
στυνομία, μέ τό νά παρουσιάζη τούς άστυνομικούς άνθρωπόμορφα θηρία!.
Εύτυχώς πείσθηκε κι’ αύτή νά σταματήση αύτό τό έπιζήμιο παιχνίδι.
Έπεστράτευσα βέβαια λογική καί άρκετόν ιδρώτα. Ποιος δμως δίνει σημασία
σ’ αύτά; Τό άποτέλεσμα ένδιαφέρει. Κι’ αύτό ήταν εύχάριστο.
Δέν έχει σημασία ή στιχομυθία μου μέ τή κυρία. Σημασία έχει δτι πείσθηκε
κι’ αύτή στά λόγια μου.
Προβάλλει δμως τό ερωτηματικό. Πώς θά πεισθήτε κι’ εσείς!!!...
’Εσείς οΐ γονείς, οί γιαγιάδες, τ ’ άδέλφια...
Σας παρακαλοΰμε άναλογισθήτε τή φοβερή ζημιά, πού κάνετε στην
’Αστυνομία μ’ αύτή την άχαρη καί θλιβερή ιστορία.
Δηλητηριάζετε τις τρυφερές παιδικές ψυχές μέ θανάσιμο μίσος εναντίον μας.
Έξηγούμεθα, δέν σάς καταλογίζουμε δόλο γι’ αύτή σας τήν πράξη. Μόνο άπερισκεψία κι’ άμέλεια.
Τά παιδάκια δμως δέν έχουν τήν ικανότητα νά σκεφθοϋν τή σκοπιμότητα, τό
βάθος τής άπειλής σας.
Αύτά βλέπουν μόνο τήν έπιφάνεια, τήν εξωτερική οψη. Κι’ αύτή είναι δτι μάς
παρουσιάζετε «μπαμπούλες, έχθρούς τους».
Τούτη ή διαπίστωση τά κάνει έχθρούς μας, πριν καλά - κ<χλά νοιώσουν τον
κόσμο.
Στο άγραφο χαρτί τής ψυχής τους γράφεται ώς πρώτη λέξη μέ κόκκινα, άνεξίτηλα γράμματα, «εχθρός μου είναι ή ’Αστυνομία».
"Ετσι δημιουργεΐται μιά άπέραντη στρατιά νέων βλαστών, πού μάς μισεί
θανάσιμα.
"Ενα μίσος, πού τις πιο πολλές φορές θά κρατήση ώς τό θάνατο.
Δέν σωφρονίζετε τά μικρά σας, μέ τό νά μάς μεταβάλλετε σέ φόβητρα, σε
άπαίσιους βρυκόλακες τών παιδικών τους ονείρων...
Μήπως νομίζετε δτι κι’ έσεϊς δέν ζημιώνεσθε μ’ αύτή τή φθοροποιό ιστορία;
"Εχετε συμφέρον νά στέκη άτρωτη ή ’Αστυνομία, γιατί ό κλονισμός της θά κλονίση
κι’ εσάς. Θά φέρη τήν κατάρρευση τής κοινωνίας!
"Ας σταματήση λοιπόν τό άπερίσκεπτο αύτό έγκλημα. 'Η κατανόησή σας, ας
τού δώση τέλος.
Φταίμε δμως κι’ έμεϊς, διότι δέν καθήσαμε ποτέ νά σάς διαφωτίσουμε.
Μέ έγκληματική άδιαφορία δεχόμαστε τό κατηγορητήριο. Δέν δίναμε σημασία,
έστω καί αν μάς γέμιζε τή ψυχή χολή!...
Θέλουμε τήν άγάπη, τή φιλία, τό σεβασμό τών παιδιών σας καί δχι τό φόβο.
Ό φόβος ζή συντροφικά μέ τήν έχθρα καί έμεϊς μισούμε τήν έχθρα, τό μίσος.
’Αποζητάμε άγάπη, διότι μόνο άγάπη νοιώθουμε νά φυτρώνη στή ψυχή μας
γιά δλους σας καί πιο πολύ γιά τά παιδιά σας...

Σταματήστε τήν άπερίσκεπτη ιστορία
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Άνοΐξτε τις καρδιές μας καί θά δήτε' τις μορφές σας χαραγμένες σ’ αυτή.
"Οταν σας λέμε «θά μηνυθήτε» κι’ αύτό γιά καλό σας γίνεται.
Θέλουμε από τώρα καί μπρος, δταν μάς βλέπετε νά λέτε στο μικρό σας «...Γιαν■νάκη φάε τό φαγητό σου, γιά νά σ’ άγαπάη ό άστυφύλακας».
Τότε, νά είστε σίγουροι, δτι τά λόγια σας αύτά θά γίνωνται δροσιά, πού θά
δροσίζη τή ψυχή μας καί θά φέρνη στά χείλη μας ενα χαμόγελο...
Τότε ό Γολγοθάς της υπηρεσίας, θά γίνεται ’Ανάσταση χαράς καί ευφροσύνης.
Φυτέψτε στή καρδιά των παιδιών σας τό άνθος της άγάπης γιά μάς, γιά τήν

’ Αστυνομία.
Μή συννεφιάζετε τό γαλάζιο ούρανό τους μέ άγρια σύννεφα...
Τό ήρεμο πέλαγος τής ψυχής τους μή τό άναταράζετε μέ κύματα μίσους, κατά
τής ’ Αστυνομίας...
Στο καταπράσινο λουλουδιασμένο λειβάδι των ονείρων τους, μή σπέρνετε άγκά€ια καί τσουκνίδες !!
Σάς παρακαλοϋμε, σάς ικετεύουμε, δώστε στά μικρά σας νά μεταλά
βουν τήν 'Αγία Κοινωνία τής άγάπης, γιά τήν ’Αστυνομία...
Τά θέλουμε φίλους. Φίλους αιώνιους, παντοτεινούς...
ΣΩΚ. Α Λ Ε Ξ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Τό μ ε λ ίσ σ ι
Πασίχαρο ξεχύθηκε τ ’ εργατικό μελίσσι
στά στάχυα, στά κλαδιά καί στά‘τσαμπιά,
τά ποικιλόχρωμα λουλούδια νά γλυκοφιλήση,
νά πή τον ύμνο στή σκληρή δουλειά,
κι’ δλος ό κάμπος πέρα ως πέρα ν’ άντηχήση
απ’ τοϋ βόμβου τήν λεβεντολαλιά !
*
Τριγύρα ν’ άπλωθή ή άχν’ άνάσα ή μυρωδιά,
άπ’ τής βρεγμένης γής τήν εύωδιά,
νά ήχήση ή σβάρνα ώς καί τό λαμπερό τ ’ ήνί,
ή χούφτα όπ’ άδράχνει τό σπυρί,
τής νέας ν’ άκουστή ζωής λαλιά,
νά λάμψη γύρα ή εύτυχία κι’ ή θερμή χαρά.
Σ . Χανδρης

24Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
—"Οταν έκόπασεν ό τρομαχτικός σάλος τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,,
άφήνοντας πίσω του ερείπια και τάφους καί συμφορά, όλοι οί έλεύθεροι λαοί τής Γης;
αίστάνθηκαν επιτακτικά την άνάγκη να γλυτώσουν μια για πάντα άπό τό άδηφάγο.
τέρας τοϋ Πολέμου, πού, χρόνια καί χρόνια τώρα, κατασπαράζει τις άνθρώπινες
Κοινωνίες.
’Ένοιωσαν τό χρέος νά βρουν μιά λύση πού θά όδηγήση την ’Ανθρωπότητα,
σέ μιά καινούργια, εύτυχισμένη ζωή. Ειρήνης, προόδου καί άλληλοσεβασμοϋ.
Κατάλαβαν καί πίστεψαν ότι έ π ρ ε π ε νά ενωθούν, ν’ άποτελέσουν ένα παν
τοδύναμο ειρηνικό Στράτευμα, πού νά προλαμβάνη τούς πολέμους, νά διευθετή τ ις
διαφορές πού προκαλοΰν παγκόσμιες συρράξεις καί νά έργασθή γιά τον Πολιτισμό
τής Γής.
Γι’ αύτό, τον ’Ιούνιο τοϋ 1945, όλα τά Κράτη πού εύρίσκοντο σέ εμπόλεμο·
κατάσταση μέ τον "Αξονα καί τούς δορυφόρους του, έσπευσαν στον "Αγιο Φραγκί
σκο νά ύπογράψουν τον Χάρτην των 'Ηνωμένων ’Εθνών, σύμφωνα μέ τον όποιον·
συνεκροτεϊο μιά παγκόσμια δύναμις στή διάθεση τής Ειρήνης καί των πανανθρώ
πινων ιδανικών.
Ή άπαλλαγή τής Άνθρωπότητος άπό την μάστιγα τοϋ Πολέμου, ή καταδίκη
τής βίας, ό σεβασμός καί ή πίστι στά άνθρώπινα δικαιώματα, ή δημιουργία ένός;
άνωτέρου έπιπέδου ζωής τών λαών καί ή προσπάθεια προαγωγής τής οικονομικής;
καί κοινωνικής προόδου όλων τών Κρατών τής Γής, είναι οί βασικές αρχές καί επι
διώξεις τοϋ Όργανισμοΰ τών 'Ηνωμένων ’Εθνών.
Πόση άξια καί ποιά σημασία έχουν οί άρχές αύτές γιά τον Κόσμο ολόκληρο·
μπορεί καθένας νά καταλάβη. ’Από την ένωση ξεπήδησε ή δύναμις καί άπ’ αύτήν ή:
Ειρήνη. Γι’ αύτό κάθε χρόνο, στις 2 4 ’Οκτωβρίου, όλοι οί άνθρωποι τής Γής στέλνουν
ευλαβικά τή σκέψη τους στο μεγαλόπρεπο κτίριο τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, μέ τήν·
ζεστή εύχή νά φωτίζη ό Θεός τούς Λαούς πού άνέλαβαν έτούτη τή Σταυροφορία,
στο δύσκολο καί έπίπονο έργο τους, γιά τό καλό τής Άνθρωπότητος.
’Εφέτος ό γιορτή τών 'Ηνωμένων ’Εθνών βρίσκει τον Κόσμο άνήσυχο καί.
φοβισμένο. Θολός είναι ό διεθνής όρίζων. Κακοί συνεταίροι παρεσπόνδισαν. Ζητούν·
κι’ άλλο αιμα. Τά σύμβολα τής Έρυθράς Τυραννίας ξεπετάγονται άπειλητικά πάνω»
άπό τούς πρόσφατους τάφους τοϋ τελευταίου Πολέμου.
Κι’ όμως...τά 'Ηνωμένα ’Έθνη, πιστά στον όρκο τής Ειρήνης, άγωνίζονται.
άπεγνωσμένα νά προλάβουν τήν Καταστροφή, νά έμποδίσουν τήν ’Αδικία νά έπικρατήση, νά σώσουν τον Κόσμο άπό τήν υποδούλωση.
13 ολόκληρα χρόνια οί ελεύθεροι Δημοκρατικοί Λαοί, μέ ήγέτιδα καί θεματοφύλακα τής Ειρήνης τήν Μεγάλη ’Αμερικανική Δημοκρατία, δίδουν τή μάχη τής;
Ειρήνης, μέ πίστη στο Θεό καί τά πεπρωμένα τοϋ άνθρωπίνου γένους.
Άλλοτε διευθετούν διαφορές πού μπορούν νά οδηγήσουν σέ έξεγέρσεις,.άλλοτε;
προλαμβάνουν άδικίες, άλλοτε ύποχωροϋν, κι’ άλλοτε επιμένουν. Μά πάντοτε άγωνίζονται. Ό Άξονας διελύθη. Μά τον διαδέχτηκε ένας άλλος, πιο μισητός καί πα
νούργος. 'Ο ’Άξονας τοϋ μίσους καί τοϋ αΐματος. Μέσα στον Ο.Η.Ε. λαοί πού έπρό—
δωσαν τον 'Όρκο του, πού ξέχασαν τις ύποσχέσεις τους, πού άτίμασαν τις υπογρα
φές τους, επιβουλεύονται τις έλευθερίες τής Γής. Κι’ έτσι τά ' Ηνωμένα ’Έθνη δέχον
ται «έξ οικείων» τά βέλη.
Μά ή πλειοψηφία τών κρατών—μελών άνήκει στήν παράταξη τών άληθινά.
έλευθέρων λαών, πού πασχίζουν νά σώσουν τον Κόσμο άπό τήν κατακτητική μανία;
τοϋ πιο στυγνού ’Ιμπεριαλισμού.
Οί έπικριταί τού Ο.Η.Ε. ας μήν άνησυχοΰν. Ό ’Οργανισμός τών 'Ηνωμένων*

24η ’Οκτωβρίου, ή ημέρα των Ηνωμένων Εθνών
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’ Εθνών δεν πρόκειται ποτέ νά καταθέτη τά όπλα, δεν έχρεωκόπησε, μάχεται. Καί θά
μάχεται πάντα για λογαριασμό της Ελευθερίας. Κι’ είναι σέ θέση κι’ έχει τή δύναμη
■να έπιβάλη τήν θέλησή του καί νά καταστήση σεβαστές τις άποφάσεις του, περι•φρονώντας τις οΐμωγές καί τά βέτο των έρυθρών θηρίων.
’Ά ς μην διαμαρτύρονται οί «δήθεν» ειρηνόφιλοι. 'Η ειρήνη δέν κατακτάται
μέ άτιμωτικές υποχωρήσεις καί μέ δουλέπρεπους συμβιβασμούς πού άποθρασύνουν
τούς έχθρούς τής ’Ελευθερίας. Κατακτάται μέ καλή θέληση βέβαια καί πνεύμα συνερ
γασίας, άλλά έν άνάγκη καί μέ τή γλώσσα τής δυνάμεως, ή οποία καί μόνη είναι σέ
'θέση νά συνετίση τούς ταραξίες.
Ναί! Κανείς δέν τό άρνεΐται. 'Η γή κινδυνεύει. Οί συνωμόται δρουν. ’Αλλά τά
’Έθνη τής ’Ελευθερίας άγρυπνούν.
Μέ πίστη στο Θεό τής ’Αγάπης, άλλά καί μ’ έμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους,
ας στείλουμε αισιόδοξη τή σκέψη μας κοντά τους μ’ εύγνωμοσύνη. 'Η Παναγία άς
πάς προστατεύη.
Τά ήνωμένα ’Έθνη τής ’Ελευθερίας άποτελοΰν τήν μοναδική καί ωραιότερη
’ Ελπίδα μας.
Σ. Π Η Λ Ο Σ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ι τ ή δ ά φ ν η το ϋ « Ο Χ Ι»
Τά πλάνα τής νύχτας τά μάτια τά γλαυκά,
τής χαραυγής τον ερχομό προσμένουν
καί τά χιονάτα περιστέρια τά αγνά
ξεπέταξαν στο σύννεφο ν’ άνέβουν.
*
Κι’ ήταν τά λευκόχρωμα τά περιστέρια,
πού λιοντάρια στοΰ πολέμου τήν ιαχή
γενήκαν καί κατέβασαν τά άστέρια
κι’ άστροπελέκια τά έρριξαν στη γή,
στή γή τών βαρβάρων, που ’διωξαν γαλήνη
κι’ ειρήνη καί χαρά άπ’ τή χώρα, π ’ έτη
μέσ’ εύτυχία ζή καί φώς τριγύρα δίνει.
Καί τίναξαν οί λέοντες τήν χαίτη
κι’ ώρμήσαν καί άντήχησ’ ένα «“Οχι»
— τό χώμα ’δώ ή Ελλάδα τώχει καί θά τώχη—
Κι’ «’Αέρας» γενήκαν τού εχθρού τά φουσάτα
καί τά χιονάτα πάλι περιστέρια, νάτα!
*
Σ ’ ένα καμπαναριό άνεβασμένα,
χαρμόσυνα χτυπούν τής νίκης τις καμπάνες
καί στήν ’Αθήνα μέ μάτια δακρυσμένα
φιλούν τούς γιούς—πού γύρισαν—οί μάννες !

Σ . Χανδρής

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Υπό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από το προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Β’

"Υστερα, βαδίζοντας πάντα, ό Νταριέ έφερε στον νοΰ του κάποιες άλλες συμ
μορίες... του Άούστερλίτς...τής Άρέν...
'Η φαντασία του πέτα εδώ κι’ έκεΐ, σ’ ένα σωρό μέρη...
...Ξαναβλέπει τον Μωρίς νά παίζη αμίλητος μπάλλα μέ τ ’ άλλα άγόρια στην·
Άρέν...Τον βλέπει νά χαρίζη πάντα τήν νίκη στήν ομάδα του, νά.ξαναβάζη το
σακάκι του πάνω στο βρεγμένο πουκάμισό του, νά σφίγγη τά χέρια καί νά φεύγη,
πάντα άμίλητος καί σκεφτικός...
Θυμάται εκείνο τό Σάββατο τις κουβέντες των παιδιών γιά τήν ομάδα τους,
τό γήπεδο, τις προπονήσεις τους... Τώρα ή συμμορία έχει πιά διασπασθή.,.Άπό τά
έντεκά της μέλη, είχαν σωθή τά οκτώ...’Από με ιναν μονάχα τρεις γκάγκστερ...
Είχαν σωθή 8 άλήτες.,.Τό παιχνίδι είχε κερδηθή...
...Θυμάται υστέρα στο Άούστερλιτς εκείνο τό παιδί πού έπαιτοϋσε, σέ μιά
γωνιά του δρόμου, παίζοντας άκκορντεόν..."Υστερα τον Ζάκ ποΰπαιζε μέ τό άκκορντεόν τό όμορφο άλήθεια κομμάτι: «Μαργαρίτα άπό κρύσταλλο»...ΤΗταν τόσο όμορ
φη ή μουσική του πού, ύστερα, τά φράγκα έπεφταν βροχή...
Θυμάται έκεΐνο τό παιδί πού τον ώδήγησε στή συμμορία του...Καί μετά (μιά
άλλη ωραία έπιτυχία αύτή) ή συμμορία μεταβλήθηκε σέ μιά εύθυμη χορωδία...Πή
γαν τά παιδιά σέ κατασκηνώσεις, έφτειαξαν παράγκα δική τους, κι’ έφυγαν γιά
πάντα άπ’ τις ταβέρνες...
Αύτή ή ομάδα ύπήρχε πάντα...Καί μεγάλωνε, καθώς κατάφερε νά προσελκύση
καί άλλα άγόρια...
Θυμάται τήν τελευταία Κυριακή πού ανέβηκαν στον Πύργο του Ά ϊφελ...
’Ηταν μιά ύπέροχη μέρα!! [...Θυμάται άκόμα στο Καρριέρ, πού άντάμωσε μέσα,
στήν ομίχλη τον Κλώντ καί τον Φρανσουά νά περπατούν...
...Κι’ ύστερα ξαναφέρνει στο νοΰ του δεκαπέντε άγόρια, άπό δώδεκα έως δέκα
έπτά χρόνων, άπό τά όποια άλλα δούλευαν σκληρά, πολύ περισσότερο άπ’ τις δυνάμεις,
τους, καί ήταν πάντα άποχαυνωμένα άπ’ τήν κούραση, άλλα ήταν τεμπέληδες, κι’
άλλα πήγαιναν μέν Σχολείο (μεταξύ τών οποίων καί ό Μάρκ) μά τις νύχτες γύριζαν
άπό ταβέρνα σέ ταβέρνα...
"Ενα άπ’ αύτά τά παιδιά στρατολογούσε πελάτες γιά τήν μητέρα του καί είσέπραττε τήν προμήθειά του.
"Ενα άλλο, στήν Κατοχή, άναγκάστηκε νά κοιμηθή πολλές νύχτες μέ τον νεκρό
παππού του, κι’ άπό τότε είχε κρίσεις ύστερίας.,.'Όταν τον έπιαναν αύτοί οί ύστερισμοί τον κύκλωναν οί σύντροφοί του καί τον κυττοΰσαν μέ ενδιαφέρον, έχοντας τά
χέρια στις τσέπες...Τί άλλο μπορούσαν νά κάνουν;..."Ενα τρίτο παιδί είχε μεγάλη
επιτυχία στο νά μιμήται τον τρόπο μέ τον όποιον ό άδελφός του καί ή άδελφή του·

Χαμένα σκυλιά, χωρίς περιλαίμιο ·
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έκαναν έρωτα τα βράδυα, δταν βεβαιωνόντουσαν δτι κοιμώντουσαν οί άλλοι...
...Κι’ ύστερα φέρνει στο μυαλό του, ό Νταριέ, τον άρχηγό, τον Κάϊδ...
'Ο μεγάλος τίτλος της δόξας του, πού τον έπέβαλλε στ’ άλλα τά παιδιά σαν
άρχηγό τους, δεν ήταν μόνον δτι είχε δικασθή, άλλα καί δτι είχε πουλήσει γιά χίλιες
ολόκληρες σφαίρες, ένα νεκρό Γερμανό στρατιώτη, σέ κάποιον μεγάλον πού ήθελε
νά τον άπογυμνώση...
Νά ποιά ήταν τά παιδιά καί ποιος ό άρχηγος τους... Καί έναντίον αυτών, πού
σύχναζαν στο «Καφενείο των ’Εμπόρων» άγωνιζότανε ό Νταριέ...
«Φτάνει μόνο νά τά συναντήσω» συλλογίστηκε ό Νταριέ «φτάνει νάναι συγκεν
τρωμένα αύτό τό βράδυ...».
'Ο Νταριέ σήκωσε τά μάτια ψηλά..."Ενας άπέραντος, σκοτεινός Ουρανός, σάν
μαύρο μάρμαρο, πλάκωνε βαρειά αύτό τό λαϊκό προάστειο μέ τά χαμηλά σπίτια,
τούς στενούς δρόμους καί τά μικροσκοπικά δέντρα.
Οί ηλεκτρικοί στήλοι, πολύ άραιά τοποθετημένοι, έρριχναν ένα ωχρό, κοιμι
σμένο φως.
Έ να άμάξι πέρασε πολύ γρήγορα άπό τον έρημο δρόμο κι’ δταν τό κόκκινο
φως κι’ ό θόρυβός του χάθηκαν, τά διαδέχτηκε μιά καταθλιπτική σιωπή πού σκέπα
ζε τά ερείπια, τήν άκινησία, τό σκοτάδι...
«...Αύτό είναι λήθαργος!!!..» σκέφθηκε τότε ό Νταριέ, έπιταχύνοντας τό
βήμα του.
«λήθαργος...» «λήθαργος...» Αύτή ή λέξη άκολουθοΰσε ρυθμικά κάθε βήμα
τού Νταριέ, καί τον έκανε νά αίστανθή μιά παγωνιά μέσα του, κάτι σάν φόβο.
«...Τρέμει τό χαμόγελό σας.,.Μά τήν ίδια στιγμή θά επιτύχετε...» τού φάνηκε
πώς άκουσε δίπλα του...’Ηταν τά λόγια τού Δικαστή Λαμύ... Αύτήν τήν στιγμή
θά τον σκεπτότανε...
Στή σκέψη έτούτη ένοιωσε άνακούφιση ό Νταριέ...βιάστηκε ύστερα νά συνέχι
ση τό δρόμο του, χωρίς νά σκέφτεται πιά...
Κάποτε σταμάτησε μπροστά σ’ ένα μπάρ, έσπρωξε τήν πόρτα καί στάθηκε
όρθιος κυττάζοντας στο έσωτερικό...ΤΗταν εκεί ό Κλώντ καί ό Φρανσουά... Καί κον
τά τους ό μικρός Μανουέλ, ένα παιδί δώδεκα χρόνων, πού μέ τό κεφάλι πάνω στό
χέρι κοιμάται σ’ ένα τραπέζι, άνάμεσα στις μυίγες πού χορεύουν.
—«Καί οί άλλοι;..» ρώτησε μέ άγωνία ό Νταριέ, τον Φρανσουά.
Αύτός σηκώνει άδιάφορα τούς ώμους του.
—«Οί άλλοι;..Πού θές νά ξέρω...Στον κινηματογράφο θά τούς βρής ή στήν
έκθεση...Μπορεί νάναι σέ κανένα πάρτυ ή καί στό ποδόσφαιρο...»
—«Πάλι τά ίδια;» ξαναρωτά ό Νταριέ πλησιάζοντας «έρχεσαι εσύ μαζί μου
νά βρούμε τον Σαρλό;..» Καί πριν προλάβη ό Φρανσουά ν’ άπαντήση συνεχίζει,
βγάζοντας τά γυαλιά του:
«...’Ακούστε παιδιά..'.’Απόψε σάς χρειάζομαι. ’Απόψε δμως. "Η άπόψε ή
ποτέ. Πρέπει νά σώσουμε τά άλλα παιδιά, καί πρέπει νά μέ βοηθήσετε. ’Αξίζει
τον κόπο...»
—«"Αν άξίζει λές; Καί βέβαια. Μά...» άπαντά ό Κλών κτυπώντας τό χέρι του
πάνω στό τραπέζι τόσο δυνατά, ώστε ό μικρός Μανουέλ άνοίγει τό ένα μάτι, άλλάζει χέρι καί μάγουλο καί ξανακοιμάται. «Νά είχαμε λοιπήν τήν παράγκα μας, καί
θά έβλεπες» συνεχίζει ό Κλώντ « Ό Λουσιέν μοΰ πρότεινε κάτι, καί τό σκέπτουμαι
πολύ: ένα παληό βαγόνι σιδηροδρόμων. Μπορούμε νά τό πάρουμε γιά ένα κομμάτι
ψωμί...»
—«Σύμφωνοι. ’Αλλά τό γήπεδο πού λέγαμε;..».
( Συνεχίζεται)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΕΠΙΤΤΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΠΑΣΤΤΝΟΜΟΙ
Έ κ των μετασχόντων, εις τάς εισαγωγικά? εξετάσεις της Σχολής 'Υπαστυνόμων έπέτυχον 87, έκ των οποίων οί 40 πρώτοι πού θά είσαχθοΰν τήν Ιην Νο
εμβρίου έ.ε. εις τήν Σχολήν προς δεκαεξάμηνον έν αύτή φοίτησιν, είναι οί έξης :
1) Παπαδόπουλος Δημήτριος 1473,22, 2) Γεωργάκης Κωνσταντίνος 1437,22,
3 ) Φαραντούρης Δημήτριος 1435,15, 4) Λύγκας Γεώργιος 1424,52, 5) Λαμπαδιάρης ’Ιωάννης 1419,80, 6) Δημητρίου Θεόδωρος 1393,20, 7) Σηφάκης Ε μ μ α 
νουήλ 1385,64, 8) Κίτσος Βασίλειος 1367,74, 9) Κοντογιάννης ’Ιωάννης 1362,48,
10) Μπουρδάκος Νικόλαος 1355,16, 11) Χαλβατζής ’Ιωάννης 1345,24, 12) Μπακογιάννης Γεώργιος 1343,24, 13) Μιχαλάκης ’Αντώνιος 1335,18, 14) Παναγέας
^Αντώνιος 1330,46, 15) Σταμέλος ’Άλκιμος 1325,94, 16) Γκαβέρας Παναγιώτης
1325,94, 17) Λαγουβάρδος Γεώργιος 1309,16, 18) Σκλαβοϋνος Σταμάτιος 1305,92,
19) Λάππας Γεώργιος 1305,82, 20) Σποϋλος ’Ιωάννης 1303,16, 21) Μιχελουδάκης Κυριάκος 1290,46, 22) Άγάθος Γεώργιος 1289,16, 23) Τριάντης ’Αθανά
σιος 1283,92, 24) Οικονόμου Ή λίας 1283,76, 25) Σύφαντος ’Αναστάσιος 1279,06,
26) Παπαμιχαήλ ’Αναστάσιος 1271,82, 27) Γεωργίου Γεώργιος 1261,88, 28)
ΚάσσηςΉλίας 1257,20, 29) Πρίμπας ’Επαμεινώνδας 1253,28, 30)Λάγιος ’Από
στολος 1242,54, 31) Παπανικολάου Κωνσταντίνος 1238,36, 32) Σχοινής Δημήτριος
1229,91, 33) Μελίδης Νικόλαος 1227,94, 34) Μάρας Γεώργιος 1227,78, 35) Μπαρμπαρούσης Λεωνίδας 1227,14, 36) Τζαβάρας Δωρόθεος 1216,52, 37) Σιδηροφάγης Νικόλαος 1213,76, 38) Τζελέπης Χρήστος 1211,28, 39) Σταματόπουλος
Άνδρέας 1202,92 καί 40) Χαρκιολάκης ’Αναστάσιος 1201,56.
*
* *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Τόσο το πρόγραμμα τής 2/10/57 όσο καί τό τής 9/10/57 είχαν σάν θέματα
τεχνάσματα καί μεθόδους των κλεπτών καί άπατεώνων, παρμένα άπό τό τελευταίως
έκδοθέν βιβλίον τοϋ κ. Ν. Άνχιμανδρίτου «ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Τά προγράμματα αυτά, πού άνοιξαν καί έκλεισαν μέ ξένες κινη
ματογραφικές έπιτυχίες καί σκίτσα άπό τή φύση, παρουσίασαν εξαιρετικό ένδιαφέρον καί ευχαρίστησαν ξεχωριστά. Στις έκπομπές αυτές μετεδόθησαν καί τραγού
δια γιά κάθε γούστο, μοντέρνα, λαϊκά, δημοτικά καί παληές καντάδες.
*
—Σέ άμεμπτο λογοτεχνικό στύλ καί μέ διαλεχτή μουσική ύπόκρουση χα
βάγιας καί κιθάρας, τό πρόγραμμα τής 16/10/57, άφησε άριστες έντυπώσεις καί
συγκίνησε χιλιάδες άκροατές τοϋ Στάθμου. Μέ τό πρόγραμμα αύτό προσετέθη μιά
ακόμα μεγάλη επιτυχία τής 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών τής ’Αστυνο
μικής Σχολής, χάρις στή συμμετοχή τής εκλεκτής καλλιτέφνιδος Δανάης, πού
πλαισίωσε ευγενικά τήν εκπομπή μέ τραγούδια τοϋ Σπηλιού Μεντή. Στο πρόγραμμα
αύτό μετεδόθησαν επίσης καί συνθήματα άφιερωμένα στους άνδρες τής ’Αστυνομίας
Πόλεων καί τό έργο τους.
(Κείμενα, επιμέλεια, μοντάζ, μαγνητοφωνήσεις, τεχνική φροντίδα: 'Υπηρε
σίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής. Συμμετέχει πάντα ό Γιώρ
γος Ντούμας. Δίσκοι έκ τοϋ κατ/τος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερόμενοι).
*
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έπετείω τής ονο
μαστικής των έορτής, εις τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Δημήτριον Παπαντωνίου,
τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Δημήτριον Κάλλιαν, Δημήτριον Ζαγκλήν, Δημήτριον Τσόπελαν καί Δημήτριον Καρανάσον ώς καί εις άπαντας τούς λοιπούς
κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.
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