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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝ

Ο ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ
‘Υπό κ. ΑΛΕΚΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΗ

Αυτή η ιστορία των Σφαγείων μέ τον αστυφύλακα, δεν είναι, διόλου άστεία.
Ενα^ όργανο^ τής ταξεως, στην ούρα του καθήκοντος του, δέρνεται άπό μερικούς
νταήδες, κλεινεται σ ’ ενα σπιτάκι πού δεν υπάρχουνε παράθυρα' καί υστέρα πετροβολιέται αμείλικτα μέ κίνδυνο νά χάση τη ζωή του.
Και οι περίοικοι τί κάνουν; ’Ίσαμε πεντακόσιοι, ολόγυρα, χαζεύουν τό μαρ
τύριο του αστυνομικού οργάνου καί ούτε ένας παρεμβαίνει νά πή μια άγαθή κου
βέντα: «Σταθήτε, βρε παιδιά, άμάν... θά τον σκοτώσετε τον άνθρωπο...» καί μοναχά
στο τέλος κάποιος τρέχει στο τηλέφωνο νά είδοποιήση το οικείο Τμήμα.
Ελπίζω στο Θεο οτι δεν είμαστε Ζουλοΰ, ούτε Κάφροι, δπως μάς παρουσιά
ζουν κάμποσοι ξένοι καλοθελητές. Κι’ ελπίζω ακόμα πώς δεν ζηλώσαμε τη δόξα
των Μωαμεθανών γειτόνων μας, πού, ώς γνωστόν, τά κάνανε σμπαράλια προ καιρού
εις- βάρος μας.
Ελπίζω ακόμα οτι μεσ τη συνείδηση τού "Ελληνα πολίτη ό άστυνόμος δεν
έχει καταντήσει «ον απεχθές καί φορτικόν», αλλά οτι άντίθετα, τού αξίζει κάποιου
είδους σεβασμός γιά την στολή καί την άποστολή του, γιά τά καθήκοντα πού προ
σωποποιεί, γιά τούς κινδύνους πού, συχνά-πυκνά, έκτίθεται.
Λερω ποτς άπό κάπου μπορεί νά μούρθη μιά άπάντηση:
Εισαστε τοσο βέβαιος πώς δλα τά «καλά αύτά παιδιά» βρίσκονται πάντα
στο ύψος τής άποστολής των; Πώς συμβολίζουν πάντα μέ δικαιοσύνη καί άξιοπρέπεια, την έννοια τού κράτους, χωρίς νά κάνουν κάπου-κάπου ζαβολιές;
Μέ άμεροληψία κρίνοντας τά πράγματα, σαν παρατηρητής, πού έζησε καί σ ’
άλλους τόπους, θά απαντήσω πώς τά παιδιά αύτά κάνουν δ,τι τούς είναι άνθρωπίνως δυνατόν γιά νά εξυπηρετήσουν τον πολίτη ή νά επιβάλλουνε τήν τάξη, άσχετα
άν καμμιά φορά—παντού υπάρχουν οί εξαιρέσεις—σημειώνεται ή ζαβολιά...
Μπέστε στη θέση τού "Ελληνα αστυφύλακα, μόνο γιά μιά στιγμή. Ούτε
σπουδαίους μισθούς, ούτε προνόμια, ούτε συλλογική πρόνοια αισθητή απολαμβάνει.
Το Κράτος—λιτό αναγκαστικά—τον έχει καταδικάσει σε μιά φτωχοπροδρομική ζωή,
ενώ, άπό την άλλη, τού ζητάει νά είναι γενναίος σαν Ζίκφριντ καί εύγενικός σάν...
Βαρωνίδα Στάφ ! Τον ντύνει έλλιπώς καί τον ταΐζει έλλιπέστερα, ενώ ταυτόχρονα
άπαιτεΐ απ’ αύτόν νά είναι ή μόστρα ήθους καί παραστάσεως τής χώρας.
Ναί! άλλά τά αύγά, δπως τάχουμε άκούσει δλοι, δέν βάφουνται μέ τίς.,.κου(*) Άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος «Ά κρόπολις» τής 15-1-1960.
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Άλέκου Λιδωρίκη

βέντες. Το Σώμα πού φροντίζει, για την ασφάλεια μας δεν έχει ασφαλίσει την ίδια
του υπόσταση. Παλεύει τώρα καί καιρό γι’ αύτές τις έρημες διαβαθμίσεις που μεταφέρουνται, μέ βήμα πόλκας, κάθε τόσο άπ’ τό ψυγείο στην έπικαιρότητα και αποκει
στά ένδοξα χρονοντούλαπα του Κράτους.
Πρόσεξα στο έξωτερικό τον σεβασμό πού δείχνει ό πολίτης στον αστυφύλακα
του:—Μάλιστα, Σέρ. Ναι, Κύριε... Σιυστό. Άναγνιυρίζω την παράβαση. Ευχαριστώ
καί διά τό δίκαιο πρόστιμο ! Δεν θά τό ξανακανω...
’Εδώ. Γιά θυμηθήτε τί τραβάει 6 άστυφύλακας άπ’ τούς πεζούς, άπό τούς
οδηγούς αυτοκινήτων καί—νά τό πούμε; —άπό μάς τούς ίδιους: άπ’ τόν τύπο, κάθε
φορά πού κάποιο όργανο τής τάξεως κάνει αύτό πού τού έχει άνατεθή, σύμφωνα με
τις εντολές πού έχει...
'Υπομονετικοί όμως συνήθως, δέχουνται ώς καί μούντζες κατάφατσα απο
μπαϊλτισμένους ταξιτζήδες ή Γιωταχήδες φλογοκέφαλους. Καί δεν μιλάνε-^γκουάρντα έ πάσσα... ’Έχουν προσθέσει καί τού ’Ιώβ την άρετή στ’ άλλα προσόντα που
απαιτεί τό έπάγγελμά τους.
Γιά δοκιμάστε νά. κάνετε μιά στάλα τόν τσαγκό στον ’Αμερικανό πόλισμαν.
Ντερέκια στητοί, καλοδεμένοι ’Ιρλανδοί, λεβέντες μέ τή ματιά καί μόνο σάς πετρώ
νουν. Καί ή μοίρα σας θά είναι τό κελλί άν τούς πετάξετε μιά ζόρικη κουβέντα.
’Εδώ ίσως πάρω πάλι την απάντηση:—’Έχουμε καί μείς τέτοιους: σέ παρά
σταση, σέ ύφος, σέ έπιβάλλον; ’Έχουμε αρκετούς. Μά δέν τούς διανέμουμε εκεί που
πρέπει κι’ όπως πρέπει: Στις πιο νευραλγικές, νά πούμε πτυχές τού λειτουργήματος.
Κοντολογής: Πρέπει νά τό χωνέψουμε—Κράτος μά καί κοσμάκης—ότι ο
ό άστυφύλακας είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο γιά τή σωστή, την εύρυθμη ζωή τού
τόπου. Τό Κράτος πρέπει νά τόν κυττάξη πιο σοβαρά, πιο στοργικά, μέ πιότερη
γενναιοδωρία, όσην αρμόζει προς τήν έξιοπρέπεια τής δουλειάς του. Κι’ έπίσης ο
κοσμάκης πρέπει νά βάλη λίγο νερό μέσ’ τό κρασί του...
'Ο άστυφύλακας—ή ό πολιτσμάνος, άν τό θέλετε—δέν είναι εχθρός του. Πρεπει
νά είναι φίλος του. Γιατί, έτσι γιά γούστο, άφίστε με νά σάς ρωτήσω:
—’Άν κάποιος σάς έπιτεθή, άν κάποιος πηδήση, γιά νά κλέψη, μεσ’ τό σπίτι
σας, άν κάποιος προσβάλλη τή γυναίκα ή τήν κόρη σας μέ βρώμικες χειρονομίες,
άν κάποιος άπειλή τήν ζωή σας σέ ποιόν θ’ άποτανθήτε—συμπολίτα; Σέ μένα;
Μάταιος κόπος! ’Εγώ σίγουρα θά κοιμούμαι... ’Αλλά εκείνος—ό πολιτσμάνος—
θ’ άγρυπνά...
Λ Α ΚΚΟ Σ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ

Έξ αφορμής τοϋ ώς άνω χρονογραφήματος ο Γενικός Διευθυντής ’Αστυνο
μίας Πόλεοον παρά τω Ύφνπουργείω ’Εσωτερικών κ. Νικόλαος Α ρχιμανδρίτης
ώς καί ό Διοικητής τής Ύποδιενθΰνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Ευάγ
γελος Καραμπέτσος άπέστεΰαν εις τόν χρονογράφον κ. Ά λεκον Λιδωρίκην τάς
κατωτέρω ευχαριστηρίους έπιστολάς:
« ’Αξιότιμε καί άγαπητέ κ. Λιδωρίκη,
'Ως Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων παρά τώ'Υφυπουργείω’Εσωτε
ρικών, θεωρώ ύποχρέωσιν νά σάς ευχαριστήσω γιά τό άντικειμενικό, αμερόληπτο
καί εξυπηρετικό τού κοινωνικού συμφέροντος δημοσίευμά σας στήν εφημερίδα
«Άκρόπολις» τής 15-1-1960, μέ τίτλο «'Ο άστυφύλακας».
'Ομολογώ ότι τό δημοσίευμα τούτο έφερε στήν μνήμη μουτά πρώτα-^καλά
χρόνια λειτουργίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων στήν πρωτεύουσα. Τότε, ύπήρχεν,
όχι μόνον άπόλυτος κατανό^σις μεταξύ τών πολιτών καί τών άστυνομικών, άλλά
καί άγάπη άπέραντος. Α πλές σκηνές, μάς συγκινοΰσαν καί μάς έκαναν νά μή υπο
λογίζουμε σέ κόπους καί μόχθους γιά νά έξυπηρετήσουμε τούς πολίτες, ταχύτατα,
πρόθυμα καί πρόσχαρα.

‘ Ο άστυφύλακας
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Τότε κάθε άνθρωπος, που τό πρωί έβγαινε άπο τό σπίτι του, καλημέριζε τον
αστυφύλακα, πού δλη τη νύκτα άγρυπνος γύριζε στη σκοπιά του καί κείνος γελαστός
του ανταπέδιδε το χαιρετισμό. Οί νοικοκυρές στη συνοικία άνοιγαν το παράθυρο
την ώρα, πού ήξευραν πώς θά περάση ό πόλισμαν καί τον ρο.)τοΰσαν, δήθεν τί ώρα
είναι, ευχαριστώντας κατόπιν ευγενικά για τήν πληροφορία.
Απλές σκηνές είναι τούτες, μά συγκινητικές, γιατί δείχνουν πόσο οί άπλοι
άνθρωποι αγαπούσαν τον άστυνομικό καί πώς καί εκείνος θεωρούσε τιμή του να
προσφέρη παντού καί πάντοτε τις υπηρεσίες του.
Μά ήρθαν άσχημοι καιροί, πού τήν άγάπη αυτή τή σκέπασε μιά ομίχλη ψυχροτητος, καχυποψίας, ανυποληψίας, . περιφρονήσεως καί μίσους πολλές φορές.
Και, όμως, έκτος άπο ελάχιστες εξαιρέσεις, ό αστυφύλακας δέν άλλαξε. Είναι πάντα
ό ίδιος, πρόθυμος, ίσως κάπως πιο μελαγχολικός, γιατί δέν βλέπει πάντοτε δίπλα
του τον πολίτη μέ φιλικό πρόσωπο, αλλά κατσούφη καί έτοιμο ν’ άνοιξη καυγά
μαζί του, γιατί θέλησε νά τον παρακαλέση καί νά τού συστήσή κάτι πού είναι σύμ
φωνο μέ τήν ευπρέπεια καί τον νόμο. Καί κάποτε - κάποτε, ή κατάστασις γίνεται
καταθλιπτική γιά τήν ’Αστυνομία, όταν κάποια ενέργεια ενός οργάνου είναι άτακτη
και άδικη ή προσβλητική γιά τήν αξιοπρέπεια τού πολίτη. Τότε 6 τύπος εκστρα
τεύει και πλήττει στο σύνολον τούς αστυνομικούς, ένώ είναι γνωστό ότι κανείς ποτέ
δέν ενεκρινε κακές πράξεις, άλλά απεναντίας οί ίδιοι οί συ ναδελφοι του τις καταδι
κάζουν καί τις κολάζουν σκληρά.
Γι’ αύτό ακριβώς ή επιφυλλίδα σας μά.ς έξέπληξε δλους. Μέσα στήν παγερή
ατμόσφαιρα τών σχέσεων τής ’Αστυνομίας καί τού κοινού, τών σχέσεων τού αστυ
φύλακα καί τού άπλοΰ άνθρώπου, άνθισε ξαφνικά ή άμυγδαλιά. Καί ή άμυγδαλιά,
ή χαρούμενη καί καρποφόρα είστε σείς οί δημοσιογράφοι, πού ξεύρετε νά δίνετε
πρώτα τήν χαρά τής άνθησης καί κατόπιν τον καρπό.
Πιστέψατέ με κ. Λιδωρίκη, δτι κάνουμε το παν γιά νά μπορέσουμε νά ξαναφέρουμε τήν παληά εκείνη καλή εποχή τής άγάπης μεταξύ τής ’Αστυνομίας καί τού
πολίτου.
Βοηθήστε μας. Κάτι καλό θά προκύψη γιά τήν πατρίδα μας.
Σά.ς ευχαριστώ πολύ».
Μέ έκτίμ ησι καί άγάπη
Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
Ά στυν. Δ /τη ς Α'.

« ’Αγαπητέ κ. Λιδωρίκη,
Ά ν λάβω ύπ’ οψιν μου τήν χαράν, τήν όποιαν ήσθάνθησαν όλοι οί υπάλληλοι
τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας μέ τό διάβασμα τού χρονογραφήματος
σας εις τήν εφημερίδα «Άκρόπολις», ύπό τον τίτλον «'Ο άστυφύλακας» καί τήν συγγίνησιν τήν οποίαν έδοκίμασαν, μπορώ νά σά.ς διαβεβαιώσοη δτι τά αότά συναισθή
ματα έδοκίμασαν δλοι οί άστυνομικοί υπάλληλοι.
Προσωπικώς σάς είμαι ευγνώμων, διότι μέ τό χρονογράφημα σας,έτονώσατε τό ηθικόν τού άστυφύλακος, τού άφανοΰς ήρωος τού καθήκοντος. 'Η τόνωσις
αΰτη, ήτο άπαραίτητος, διότι τελευταίως, κατ’ έπανάληψιν διετυπώθησαν επικρί
σεις, κατά τό πλεΐστον άδικοι, αί όποΐαι φυσικόν είναι νά προκοίλούν τήν πικρίαν
τού «Άστυφύλακος», μέ ένδεχομένην συνέπειαν τήν κάμψιν τού ήθικοΰ του.
Ένόμισα δτι θά ήτο παράληψίς μου, άν δέν έσπευδα νά σάς καταστήσω ένήμερον, τής εύμενεστάτης άπηχήσεως τήν όποιαν είχεν εις τον « ’Αστυνομικόν κόσμον»
τό σημερινόν χρονογράφημά σας».
Μέ πολλην έκτίμησιν καί θερμοτάτας ευχαριστίας
Ε. ΚΑΡΑΜΠ ΕΤΣΟΣ
Ά σ τυ ν. Α ντής Α!

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ
'Υπό τοΰ τ. Καθηγητοΰ της ’Ια
τροδικαστικής κ. Γ Ρ . ΚΑΤΣΑ

Οί αρχαίοι 'Έλληνες ενωρίς κατενόησαν ότι, υγιής ψυχή χρειάζεται υγιές
σώμα καί έδογμάτισαν τό γνωστόν ρητόν «νους υγιής έν σώματι ύγιεΐ». Έπεδίωξαν δέ τήν δημιουργίαν υγιών σωμάτων διά του άθλητισμοΰ. Εις την Ίλιάδα του
'Ομήρου εκτίθενται άριστοτεχνικώς τά επί τώ θανάτω τοΰ Πατρόκλου δημιουργηθέντα ύπό τοΰ Άχιλλέως άθλητικά άγωνίσματα.
Σύν τώ χρόνω έθεστϊίσθησαν Πανελλήνιοι αγώνες άθλητικοί τά Πύθια (εν
Δελφούς), τά ’Ίσθμια, τά Νέμεα καί οΐ επισημότεροι όλων οί έν ’Ολυμπία. Κατά
τήν τέλεσιν τούτων έκηρύσσετο εκεχειρία τών πολεαικών έπιχειρήσεων, άν εμπόλε
μος κατάστασις υπήρχε.
Οί άθληταί διηγωνίζοντο διά στέφανον άπλοΰν έκ φύλλων άγριελαίας ή άλλων
φύλλων. Δεν διηγωνίζοντο οί άθληταί διά χρηματικά βραβεία* έπί τούτου ό 'Ηρόδο
τος (Lib. VIII) αναφέρει χαρακτηριστικόν
έπεισόδιον. "Οταν ό Ξέρξης έπί κεφαλής
τοΰ άναριθμήτου Περσικοΰ στρατού έφθασεν εις Θεσσαλίαν, ήρώτησεν "Ελληνάς τινάς τί έκαμνον οί Έλληνες, έλαβε δέ τήν
άπάντησιν ότι διηγωνίζοντο εις τήν Όλυμπίαν τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας. Περίερ
γος ήρώτησεν τότε όπόσον είναι τό χρημα
τικόν έπαθλον διά τό όποιον διηγωνίζοντο
καί έλαβε την άπάντησιν ότι οί άθληταί
διαγωνίζονται ούχί διά χρήματα άλλά διά
τήν αρετήν. Ταΰτα άκούων ό διακεκριμένος
στρατηγός τοΰ Ξέρξου, ό Τριαντέχμης,
στραφείς προς τον Μαρδόνιον τον υποκινη
τήν τής κατά τής Ελλάδος έκστρατείας, άνεφώνησεν: «Παπαί, Μαρδόνιε κοίους, έπ’
ά.νδρας ήγαγες μαχησομένους ήμέας, οί ού
περί χρημάτων τον αγώνα ποιεΰνται, άλλά
Ό Aiayopas φερόμενοξ θριαμβευτικώς έπί
περί αρετής».
τώ ν ώμων τώ ν υίώ ν του, είς τό Στάδιον
Οί νικηταί άπελάμβανον ιδιαιτέρων
τήζ ’Ολυμπίας.
τιμών καί αύτοί καί ή οΐκογένειά των καί
ή πατρίς των. ’Ανδριάντες αύτών άνεγείροντο είτε εις τάς πατρίδας των είτε εις τον
τόπον ένθα ένίκησαν. Άναφέρονται πολλοί διάσημοι διά τάς νίκας των άθληταί.
Μεταξύ αύτών διακρίνεται ό έκ Ρόδου Διαγόρας. Ούτος ήτο πύκτης, δηλαδή πυγ
μάχος, ένίκησεν έπανειλημμένως έν’Ολυμπία, Δελφοΐς, έν Νεμέα καί εις τον ’Ισθμόν.
Έδημιούργησεν αθλητικήν οικογένειαν διότι καί οί υιοί του άνεδείχθησαν
Όλυμπιονΐκαι καί οί υιοί τής θυγατρός του Καλλιπατείρας. Διά τήν τελευταίαν άναφέρεται ότι συνοδεύουσα τον υιόν της (ή άνεψιόν της) μετέβη εις ’Ολυμπίαν καί
ένδυθεΐσα ανδρικά είσήλθεν εις τό Στάδιον, πράγμα άπαγορευόμενον εις τήν γυναίκα
έπί ποινή θανάτου. Άποκαλυφθεΐσα άπελογήθη καί εύτυχώς ήθωώθη. ’Em τοΰ
έπεισοδίου τούτου ό γνωστός ποιητής Μαβίλης—6 φονευθείς κατά τον πόλεμον τοΰ
1912 έπί τών ’Ηπειρωτικών όρέων μαχόμενος υπέρ ΓΙατρίδος—συνέθεσε τό γνωστόν
ύπό τον τίτλον Καλλιπάτειρα ώραϊον του ποίημα έχον οΰτω:

'Ο θάνατος του Διαγόρα
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Κ αλλιπάτειρα
«Άρχόντισα Ροδίτισσα, πώς μπήκες;
γυναίκες διώχνει μία συνήθεια αρχαία
εδώθε». ’Έχω ένα άνήψι τον Εύκλέα,
τρία αδέρφια, γυιό, πατέρα Όλυμπιονίκες.
Νά μ’ άφίσετε πρέπει, Ελλανοδίκες,
κ’ εγώ νά καμαρώσω μεσ’ τά ωραία
κορμιά, πού για τ ’ άγρίλι τού 'Ηρακλέα
παλαίβουν, θαυμαστές ψυχές άντρίκες.
Μέ τις άλλες γυναίκες δέν είμαι δμοια
στον αιώνα το σόι μου θά φαντάζη
με τής άντριάς τ ’ άμάραντα προνόμια.
Μέ μάλαμα γραμμένος τό δοξάζει
σ’ άστραφτερό κατεβατό μαρμάρου,
ύμνος χρυσός του αθάνατου Πινδάρου.
Γέρων πλέον ό Διαγόρας ένδοξος διά τάς νίκας του συνώδευσε τούς δύο υιούς
του εις την ’Ολυμπίαν ένθα έπρόκειτο νά μετάσχουν τών άγώνων. Άνεδείχθησαν
Όλυμπιονΐκαι, ό είς εις τό παγκράτιον και 6 έτερος εις την πυγμαχίαν. Ένθουσιόον
ο γέρων Διαγόρας διά την νίκην τών υιών του έσπευσε νά τούς συγχαρή.
Ούτοι έθεσαν επί τής κεφαλής του πατρός καί διδασκάλου των τούς στεφά
νους τους οποίους διά την νίκην έκέρδισαν, ύψωσαν αύτόν είς τούς ώμους των καί τον
περιήγον άνά τό Στάδιον. ’Έξαλλον τό πλήθος τών φιλάθλων επί τώ θεάματι έκραύγαζε τό περίφημον: Κάτθανε Διαγόρα καί είς ’Όλυμπον άναβήσει (κατ’ ά.λλους: ούκ
είς ’Όλυμπον άναβήσει). Καί ό Διαγόρας ώς εάν συνεμορφώθη προς την σύστασιν
τού πλήθους άπέθανεν επί τών ώμων τών υιών του.
Ο θάνατός του ύπήρξεν έξ εκείνων οι όποιοι αποθανατίζουν τον θανόντα.
Τ,οιούτους θανάτους άφθονους έχει νά επίδειξη ή Ελληνική 'Ιστορία (Ιίόδρος, Θεμι
στοκλής, Κων. Παλαιολόγος κ.τ.λ.).
Διά τού τοιούτου θανάτου ό Διαγόρας κατέστη πασίγνωστος είς τούς αιώνας
και υπαρχουν καλλιτεχνικοί πίνακες άναπαριστώντες την συγκινητικήν στιγμήν τής
περιαγωγής του Διαγόρα άνά τό Στάδιον επί τών ώμων τών υιών του, ενώ τό έξαλ
λον έξ ενθουσιασμού πλήθος φαίνεται κραυγάζον τό: Κάτθανε Διαγόρα.
Ό αιφνίδιος θάνατος τού Διαγόρα θά ήδύνατο νά έγείρη ζήτημα εύθύνης τού
πλήθους διά τήν κραυγήν: Κάτθανε Διαγόρα. 'Η κραυγή όμως αυτή δεικνύει φιλοσο
φικήν αντιληψιν τού λαού έκείνου περί τής ζωής, καί άνατένισιν τού θανάτου ά.νευ
τρόμου. Ήγάπων οί άρχαΐοι "Ελληνες τήν ζωήν καί εξύμνησαν ταύτην διάφοροι
ποιηταί ("Ομηρος—τραγικοί ποιηταί κ .λ .π .). Έγνούριζον όμως καί νά άτενίζουν
άφόβως τον θάνατον, όταν υπήρχε άνάγκη τις (Κόδρος, Θεμιστοκλής κ.λ.π.).
'Η κραυγή «Κάτθανε» προήρχετο έξ ενδιαφέροντος τού πλήθους προς τον
Διαγόραν. ’Έβλεπε τούτον άνελθόντα είς τό ΰψιστον τής άνθροοπίνης εύτυχίας, έφοβεϊτο, ότι πένθη ήτο δυνατόν νά έπιπέσουν επί τού Διαγόρα διά τού θανάτου τίνος
τών τέκνων του ή έγγονών του ή άποτυχίας είς τούς άγώνας τίνος τών υιών του,
πράγμα όπερ θά έλύπει κατάκαρδα τον Διαγόραν καί έξ ένδιαφέροντος προς αύτόν
έκραύγαζε τό κάτθανε.
Καί ό σημερινός Ελληνικός λαός έκδηλώνει τήν άγάπην του προς τήν ζωήν
διακηρύσσων οτι «καί μετά τόσα βάσανα πάλι ή ζωή γλυκειά είναι», ατενίζει όμως
άτρομος τον θάνατον, ώστε χορεύων νά προ καλή, ούτως είπεΐν τον θάνατον τραγου
δούν. «Τούτη ή γή πού τήν πατούμε όλοι μέσα θά νά μπούμε».

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η ΜΑ Τ Η Σ Α Π Ο Π Λ Α Ν Η Σ Ε Ι ) ! ΠΑΙ Α ΟΝ
(ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ)
’Άρθρον 339 Π . Κ .
'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ
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** *
I. Γενικαί παρατηρήσεις.
Το έγκλημα τής άποπλανήσεως παίδων παρουσιάζει οπωσδήποτε άστυνομικόν ενδιαφέρον. Δέν δύναται βεβαίως νά έξομοιωθή μέ τά κατ’ εξοχήν αστυνομικά
εγκλήματα, άν επιτρέπεται ή έκφρασις, ώς είναι τά κατά τής περιουσίας και πε
ριουσιακών δικαίων στρεφόμενα ποινικά αδικήματα. ’Επειδή δμως και ή άποπλάνησις παίδων συνηθέστατα άπασχολεΐ τάς άστυνομικάς άρχάς καί επειδή έν τή
πράξει έμφανίζονται ώρισμένα ερμηνευτικά προβλήματα σχετιζόμενα μέ τό έγκλη
μα τοΰτο, άσχολούμεθα κατωτέρω μέ τήν άνάπτυξιν—οπωσδήποτε περιωρισμένην—
τοϋ θέματος αύτοϋ, βασιζομένην κυρίως εις τό νομολογιακόν υλικόν των δικαστηρίων
μας, όπερ, κατά τό μάλλον, είναι επαρκές, παρά τήν έπί βραχύ χρονικόν διάστημα
ΐσχύν των νέων ποινικών κωδίκων μας.
Περί τής άποπλανήσεως παίδων ο Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ όμιλεΐ διά
τοϋ άρθρου 339 αύτοϋ, έχοντος ουτω: «'Ο ε ν ε ρ γ ώ ν ά σ ε λ γ ή π ρ ά ξ ι ν
μ ε τ ά π ρ ο σ ώ π ο υ ν ε ω τ έ ρ ο υ τ ώ ν 16 ε τ ώ ν ή π α ρ α π λ α 
ν ώ ν α ύ τ ό ε ι ς τό νά ε ν ε ρ γ ή σ η ή νά ύ π ο σ τ ή τ ο ι α ύ τ η ν
τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι δ ι ά κ α θ ε ί ρ ξ ε ω ς μ έ χ ρ ι δ έ κ α έ τ ώ ν».
' Η διάταξις αϋτη είναι εύρυτέρα τής άντιστοίχου τοϋ άρθρου 274 τοϋ παλαιού
Ποινικού Νόμου (-1), τοΰτο δέ διότι, όπως τονίζεται καίύπό τής ήμετέρας αιτιολογίας
«εις τήν έννοιαν τής άποπλανήσεως υπάγεται καί μία ενέργεια έξ ίσου επικίνδυνος,
ήτοι ή παραπλάνησις άνηλίκου κάτω τών 15 έτών (νΰν 16) εις τό νά ένεργήση ή νά
ύποστή άσελγή πράξιν» (2) .
'Ο άριθμός 15 άντικατεστάθη διά τοϋ άριθμοΰ 16, διά τοϋ άρθρου 6 § δ’ Α.Ν.
1623 τής 30 Δεκ. 1950-4 Ίανουαρίου 1951, κυρωθέντος διά τοϋ Ν. 2057 τοϋ 1952.
Κατά τά άνωτέρω τό άρθρον 339 Π.Κ. είναι άντίστο,ιχον προς τό άρθρον 274
Π.Ν., «περί άποπλανήσεως εις άσέλγειαν» καθ’ ό, έχαρακτηρίζετο ώς βιαστής καί
έτιμωρεΐτο ώσαύτως «ό άσελγών κατά τίνος προσώπου μή συμπληρώσαντος τό 15ον
έτος τής ηλικίας του» (3).
Τό όριον τοΰτο παρέμεινεν εις τά άρχικά σχέδια τοϋ Κώδικος. Πλήν ταΰτα,
διετήρουν τήν περί άποπλανήσεως κόρης άμεμπτων ηθών τοϋ άρθρου 279 Π.Ν.
(1) Τό άρθρον 274 Π.Ν. έχει ώς έξης: «'Όστις έκτος τών άνωτέρω περιπτώσεων τοΰ
προηγουμένου άρθρου, άσελγήση κατά, τίνος προσώπου μή συμπληρώσαντος εΐσέτι τό δέκατον
πέμπτον έτος της ηλικίας του τιμωρείται κατά τήν διαοτολήν τών εις τό προηγούμενον άρ
θρον άναφερομένων περιπτώσεων έπίσης μέ βιαστήν».
(2) ’Ίδε σχετικώς αίτιολογικήν έκθεσιν τοϋ Σχεδίου Έλλην. Ποιν. Κώδικος (1933) εις
Ζαχαροπούλου, 'Ελληνικός Ποιν. Κώδιξ σελ. 478.
(3) Ά ρχικώς ό Π.Ν. ώμίλει περί τοϋ 12ου έτους. 'Η τροποποίησις εις 15 έγένετο ύπό τοΰ
Νόμου ΓΩΜΑ τοϋ 1911.

\

To έγκλημα της άποπλανήσεως παίδων

7813

διάταξιν, τιμωρούσαν μέ φυλάκισιν εξ μηνών μέχρις ένός έτους τον συνουσιαζόμενον
μετά κόρης ανηλίκου (μή συμπληρωσάσης δηλ. τό 21ον έτος της ήλικίας της) καί
άμέμπτων ήθών. Διά τοϋ άρθρου δμως 316 τοϋ Σχεδίου του 1935 τό δριον του 21ου
έτους έμειώθη εις τό 18ον, έπί τη σκέψει ότι εις τάςπλείστας των περιπτώσεων αύτών
ή διάταξις χρησιμεύει ώς όπλον έκβιάσεως προς τέλεσιν γάμου ή χρηματισμόν.
Περαιτέρω, έπειδή μέ τήν πρόοδον της κοινωνικής ζωής καί την όσημέραι συντελουμένην χειραφέτησιν τής γυναικός καί αί ανήλικοι γυναίκες δεν έχουν πλέον α
πειρίαν εις τά περί τήν γενετήσιον ορμήν ζητήματα, ώστε νά χρήζουν ιδιαιτέρας
προστασίας (1) .
Τά τελευταία όμως σχέδια του Π.Κ. άπήλειψαν έντελώς τήν περί προστασίας
κόρης άμέμπτων ήθών διάταξιν, εις τρόπον ώστε αυτή νά είναι σήμερον άγνωστος
εις τον Ποινικόν μας Κώδικα. Τοΰτο έπραξαν στηριζόμενα εις μίαν αναμφισβήτητου
κοινωνικήν πραγματικότητα, εις τήν έπελθοϋσαν δηλ. μεταβολήν εις τήν κατάστασιν
τών ήθών έν γένει. Ούδείς σήμερον άγνοεΐ ότι ή περί τάς σχέσεις τών δύο φύλοίν
απειρία καί ή άγνοια ή γεννώσα ύπερβολικήν εμπιστοσύνην, έχει ούσιωδώς μεταβληθή ιδία μετά τον Β' παγκόσμιον πόλεμον, ότε ή χειραφετούμενη γυνή άποκτά
όλοέν καί περισσότερα δικαιώματα, ζητούσα πλήρη έξομοίωσιν μετά τού άνδρός.
Μετά τήν άπάλειψιν τής ανωτέρω διατάξεως έκ τών νομοθετικών μας ποινι
κών κειμένων, έκρίθη σκόπιμος καί έγένετο αΰξησις τού ορίου ήλικίας τών ποινικώς
προστατευομένων παίδων, από 15 εις 16 έτη.
Ούτως όμως σήμερον οί ανήλικοι, οί είσελθόντες εις τό 16ον έτος τής ήλικίας
των προστατεύονται πολύ αύστηρότερον ή υπό τήν ΐσχύν τού Ποινικού Νόμου.
Διότι ύπό τό κράτος τής ισχύος τού τελευταίου—κατά τά ανωτέρω—οί μέν άρρενες
τής ήλικίας ταύτης ούδεμιας άπελάμβανον προστασίας, αί δέ θήλειαι, μόνον έφ’
όσον ήσαν άγαμοι καί άμέμπτων ήθών καί μάλιστα επιεικώς. Ό δράστης έτιμωρεΐτο διά φυλακίσεως έξ μηνών μέχρις ένός έτους.
Φρονοΰμεν ότι ή υπέρμετρος αυτή προστασία τού Π.Κ. είναι άδικαιολόγητος.
Διά τής αΰξήσεως τού ορίου ήλικίας προστατεύεται καί τό κάθε άσυστόλως, πέραν
τής κόρης άμέμπτων ήθών, συνουσιαζόμενον θήλυ, τό όποιον πολλάκις σατανικώς
καί τή βοήθεια άλλων καλοθελητών, εμφανίζει έαυτό ώς θύμα. Τό όποιον όμως,
αν ι'σχυεν ό Ποινικός Νόμος, ούδεμιας προστασίας, θά άπελάμβανε. Διατί όμως τοΰτο;
τήν στιγμήν καθ’ ήν ό συντάκτης τού Ποινικού Νόμου, παρ’ ό,τι δεσμευόμενος άπό
τήν έπίδρασιν τών περί θρησκείας καί ήθικής άντιλήψεων τής εποχής του καί παρ’
ό,τι τά κατά τών ήθών εγκλήματα έρρύθμισε μέ άκραν αύστηρότητα έν τούτοις, τό
μεγαλύτερον τής ήλικίας τών 15 ετών πρόσωπον ή δέν προστατεύει καθόλου ή κατ’
έξαίρεσιν, προκειμένου περί κόρης άμέμπτων ήθών, προστατεύει ολίγον, διατί ήμεΐς
σήμερον νά χαρακτηρίζωμεν καί δή ύπό τό κράτος ιδεών καί άντιλήψεων όλους άντιθέτων, τήν άνέγκλητον αυτήν πραξιν ή τό έλαφρόν πλημμέλημα τού Π.Ν., ώς έγκλη
μα βαρύ, τιμωρούμενον εις βαθμόν κακουργήματος; ’Ακριβώς, ένεκα τών λόγων
αύτών δέν έπρεπε νά γίνη ή αυξησις τού ορίου ήλικίας τών προστατευομένων παίδων.
’Εάν όμως ή τοιαύτη ενέργεια τού νεωτέρου νομοθέτου κρίνεται καθ’ ήμάς
άτυχής, ούχ ήττον, καί ή διαγραφή τής περί άποπλανήσεως κόρης άμέμπτων ήθών
διατάξεως, θά ήδύνατό τις νά ύποστηρίξη ότι δέν ήτο επιτυχής, διότι ύπό προϋπο
θέσεις, κόραι άμέμπτων ήθών κατά τά έν τή Ελληνική κοινωνία κρατούντα άποπλανώμεναι, δέον ν’ άπολαμβάνωσι ποιας τίνος προστασίας. Μάλιστα δέ θά έπρεπε,
κατά τάς κατωτέρω σκέψεις μας, νά έχαρακτηρίζετο ώς άποπλάνησις παίδων μέν ή
άσέλγεια μέ πρόσωπον νεώτερον τών 14 ετών, ϊνα μή ύφίσταται άντινομία προς τάς
σχετικάς περί γάμου διατάξεις τού Α.Κ.. ώς άποπλάνησις δέ κόρης άμέμπτων ήθών
ή μετά τοιαύτης κόρης ήλικίας 14-17 ετών συνουσία καί μόνον αύτή.
(1) ’Ίδε καί Αιτιολογίαν Β' άναθεωρήσεως έν Ζαχαροπούλω op cit, σελ. 479.
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II. Τά καθ’ έκαστον στοιχεία της πράξεως.
1. Ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν ά π ο π λ α ν ή σ ε ω ς .
Κατά τήν διατύπωσιν του έξεταζομένου άρθρου του Κώδικος άντικείμενον
τής αποπλανήσεως παίδων καθίσταται παν πρόσωπον νεώτερον των 16 ετών ανεξαρ
τήτως φύλου. Τούτο σημαίνει, δτι π ρ ο σ τ α τ ε ύ ο ν τ α ι καί δή κ α τ ά τ ρ ό 
π ο ν ά π ό λ υ τ ο ν τόσον οί ά.ρρενες, δσον καί αί θήλειαι, μέχρι καί των αγόντων
τό 16ον έτος τής ηλικίας των καί μή συμπληροοσάντων αύτό. Δέν τυγχάνουσιν δθεν
προστασίας οί είσελθόντες εις τό 17ον έτος τής ηλικίας των. Συμπλήρωσις δέ μιας
ηλικίας κατά τά συνδεδυασμένα άρθρα 127, 241 § 2 καί 243 § 3 τού Α.Κ., επέρχεται
άμα τή επιλεύσει τής άντιστοίχου προς την ήμέραν γεννήσεως ημερομηνίας. Ούτως,
έφηβος γεννηθείς τήν 25ην Ιανουάριου 1944 εξακολουθεί νά είναι σήμερον 25 ’Ια
νουάριου 1960, ηλικίας 16 ετών. Εις τό 17ον έτος, θά είσέλθη αυριον 26 ’Ιανουάριου
1960. Μόνον εάν δέν είναι γνωστή ή ημερομηνία γεννήσεως καί δέν δύναται άλλως
πως ν αποδειχθή ό υπό κρίσιν θά θεωρηθή κατά τεκμήριον, ώς άγων τό 16ον έτος
τής ηλικίας του μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1960. Αυτή είναι ή κρατούσα άποψις(1).
Διότι άποφάσεις τινές άλλην ερμηνείαν έδωσαν εις τήν διάταξιν. Έδέχθησαν
δηλ. ότι ή είσελθοΰσα εις τό 16ον έ'τος τής ήλικίας της άνήλικος δέν προστατεύεται
υπό τού νόμου.
De lege lata ορθή είναι ή πρώτη άποψις, ώς βασιζομένη εις τό γράμμα τού
νομού, δστις κατά τάς γενικάς άρχάς, αυτήν τήν έρμηνείαν έπιδέχεται. De lege
ferenda όμως νομίζομεν οχι. Διότι, ώς κατωτέρω εκτίθεται, έ νόμος, έν τή προκει
μένη περιπτωσει αντιμετωπίζει ού μόνον κατά τρόπον άδικαιολογήτως αυστηρόν,
αλλα καί άπαράδεκτον, μίαν πράξιν, τήν οποίαν άλλα δίκαια, έτι δέ καί ό Π.Ν. καί
παρα τας αντιλήψεις τής εποχής τής συντάξεώς του, χαρακτηρίζουν, ώς άπλοΰν
πλημμέλημα ή καί έντελώς άνέγκλητον.
2. Δ ο λ ο ς κ α ί π λ ά ν η τ ο ύ δ ρ ά σ τ ο υ ώ ς π ρ ο ς τ ή ν ή λ ικ ί α ν τού θ ύ μ α τ ος .
Απαραίτητον υποκειμενικόν στοιχείου τού έγκλήματος είναι ό δόλος τού
δράστου. Επειδή δέ 6 νόμος δέν διακρίνει, ώς λ.χ. συμβαίνει μέ τήν συκοφαντικήν
δυσφημησιν, τήν ψευδή καταμήνυσιν κτλ. αρκεί καί ενδεχόμενος δόλος προς διάπραξιν τού εγκλήματος. Τούτο σημαίνει δτι ό δράστης προβαίνει εις τήν πράξιν του έν
πληρει συνειδήσει, δτι τό θύμα είναι νεώτερον τών 16 ετών (άμεσος δόλος) ή τούλαχιστον καιτοι έχων άμφιβολίας περί τής ήλικίας τού θύματος, χωρεΐ εις τήν πρά
ξιν, αδιαφορών δια τό περιστατικόν τούτο (ενδεχόμενος δόλος).
Αν πλανηθή ως προς τήν ηλικίαν καί έκλάβη τήν παθοΰσαν (ή παθόντα)
ως άγουσαν ηλικίαν μεγαλυτέραν τών 16 ετών, άπαλ.άσσεται πάσης ποινής καί άν
ακόμη η τοιαύτη πλάνη του οφείλεται εις τήν αμέλειαν αυτού. Διότι, κατά τάς γενικας περί πλάνης αρχάς, αυτή άποκλείει τον δόλον, άν δέ τύχη νά είναι άποδοτέα εις
την αμέλειαν τού δράστου, οδτος χαρακτηρίζεται ώς έξ άμελείας ένοχος τού τελεσθεντος οικείου εγκλήματος (άρθρον 30 § 1 Π.Κ.). Ά λ λ ’ ά π ο π λ ά ν η σ ι ς
π α ί δ ω ν εξ α μ ε λ ε ί α ς ε ί ν α ι β ε β α ί ω ς ν ο η τ ή δέν ε ί ν α ι
ό μ ω ς δ υ ν α τ ή κ α τ ά ν ό μ ο ν . Ουτω π.χ. άν ό Α, συνουσιασθή κατά φύσιν
μετά τής Ιθετιδος Β, ήν, εξ ασυγχωρήτου έστω άμελείας (2), διότι αυτή, δέν έμφανί, ,
^ Ούτως Α.Π. 128/1943, Ποινικά Χρονικά, Τόμος Γ’ σελ. 262, δεχθείς δτι κακώς ή
α.ιοφασις τών συνέδρων εκηρυξεν άθωον τον κατηγορούμενον, καιτοι έδέχθη δτι ή παθοΰσα έγεννηθ/] την 3/12/1936 και οτι η πράξις ετελεσθη τήν 5-9 Ίουνίρυ 1952. Ε πίσης Έφετείον Ναυπλίου,
Βούλευμα 59/1953, Ποινικά Χρονικά, Τόμος Γ' σελ. 411.
ί - ) ) Η αμελεί α, είτε βαρεία, είτε μή, είναι πάντως αμέλεια καί δέν είναι δυνατόν νά ταυτισθή εν ουδεμια περιπτωσει μέ τον δόλον. Ή αρχή αυτή, βασική διά τό Ποιν. Δίκαιον, δέν κρατεί
απολύτως καί εις τό ’Αστικόν Δίκαιον.
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ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
___________ ____ 'Υπό του Γενικού Έπιθεωρητοϋ Μέσης Έ κπαιδεύσεως κ. Κ . I . ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

'Η κοινωνία είναι ένας άπέραντος ωκεανός ατόμων μέ άλληλοσυγκρουόμενα
ρεύματα, τάσεις, ροπές, κατευθύνσεις. Κάθε άνθρωπος είναι ένα μικρό κύμα πού
ασκεί στη γενική κίνηση του κοινωνικού ωκεανού μια απροσδιόριστη, άλλα σταθερή
και βέβαια επίδραση. ’Εδώ τα κύματα αργά καί ήρεμα κτυποΰν την άκτή, άλλου μέ
παταγο και μανία δέρνουν άλύπητα τις στεριές καί άλληλοσυγκρούονται δαιμονι
σμένα. ’Έτσι ακριβώς συμβαίνει σέ κάθε κοινωνία, πού είναι ένας άσύληπτος ωκεα
νός διαφορετικών σκέψεων, βουλήσεων, τάσεων, ροπών, ιδεολογιών, χαρακτήρων.
Ο κοινωνιολόγος αισθάνεται ίλιγγο στή μελέτη καί ταξινόμηση τών άτελευτήτων
κοινωνικών θεμάτων, τά όποια θά απαιτούσαν τή συμβολή τής όλης ανθρώπινης
γνωσεως, ενώ και ή σοφία ακόμη δέν είναι παρά ένα ελάχιστο μόριό της.
Παρά ταΰτα όμως ό άνθρωπος δέν μένει απαθής καί άδρανής προ τού δέους
της ερευνης, και εξετάσεως τών' κοινωνικών προβλημάτων καί οί κοινωνιολόγοι,
οί ψυχολόγοι, οΐ φιλόσοφοι, οί νομομαθείς, οί παιδαγωγοί καί οί πάσης φύσεως συγ
γραφείς, ανεζήτησαν καί αναζητούν όρους, νόμους, κανόνες καί μέσα βελτιώσεως
και καλής λειτουργίας καί ζωής, τής κοινωνίας καί τών ατόμων κάθε εποχής.
’Ιδιαιτέρως κάθε Κράτος ώς πρωταρχικό καί βασικό του σκοπό γιά τήν δη
μιουργία υγιούς κοινωνικού συνόλου τάσσει την αγωγή καί έκπαίδευση τών νέων
του, στην οποία στηρίζει την μελλοντική υπόστασή του.
"Οπως ό κηπουρός τήν τύχη τού κήπου του τήν άντικρύζει στήν περιποίηση
και προστασία τών κηπουρικών καί τών δενδρυλλίων του, τά όποια φυτρώνουν ακα
νόνιστα και ελαττωματικά, άλλά μέ τήν φροντίδα του τά στηρίζει, τά περιποιείται
και τα επιβλεπει, έτσι καί ή πολιτεία τούς νέους, πού είναι πιο πολύπλοκοι, λε
πτότεροι και πολυτιμότεροι οργανισμοί άπό τά φυτά, άγωνίζεται νά τύχουν καλής
αγωγής και εκπαιδεύσεως καί νά άποβοΰν υγιείς κοινωνικές δυνάμεις.
Καί στο σημείο αύτό ολο τό βάρος καί τήν εύθύνη τά έπωμίζεται ή έκπαί
δευση κάθε χώρας μέ παράλληλο συνδρομή τής εκκλησίας. Τό σχολείο άναλαμβάζει όψιν ωρίμου γυναικός, εκλαμβάνει ώς νέαν άγουσαν μεγαλυτέραν ηλικίαν, δέν
είναι δυνατόν νά τιμωρηθή. ’Ενδεχόμενος όμως δόλος του δέν τον απαλλάσσει τής
ποινής. Ούτως, εις τό άνωτέρω παράδειγμα, αν προβή εις συνουσίαν μετά τής Β',
περί τής ήλικίας τής όποιας έχει άμφιβολίας, θά τιμωρηθή, ύπό τήν προϋπόθεσιν,
ότι εχωρησεν εις τήν πράξιν άδιαφορήσας διά τό άποτέλεσμα, σκεφθείς δηλ. οΰτω :
θά συνουσιασθώ, έστω καί αν είναι ήλικίας μικροτέρας τών 16 ετών. Ά ντιθέτως άν
δέν άποδεχθή τό όπερ προέβλεψεν άποτέλεσμα, έξ άμελείας του, δέν θά τιμωρηθή.
Ούτοος, άν σκεφθή ώς έξής, διά τήν περίπτωσιν λ.χ. καθ’ ήν ή διάπλασις τής άνηλίκου τήν εμφανίζει ώς μικροτέραν τών 16 ετών. Δέν είναι δυνατόν νά μή συνεπλήρωσε
τό 16ον έτος τής ήλικίας της, άφοΰ κατά βάσιμους πληροφορίας μου έχει είσέλθει
ήδη εις τό στάδιον τής μετεφηβικής της ήλικίας (ενσυνείδητος άμέλεια). (-1)
Περί τού άν έπλανήθη ή οχι ό δράστης ώς προς τήν ηλικίαν τού θύματος είναι
ζήτημα άναγόμενον εις τήν κρίσιν τών ενόρκων, ούχί δέ τών συνέδρων, ώς ένδεχομένως νά ύπεστήριζέ τις.
( Συνεχίζεται)
(1) Τδε σχετικώς Κ. Γαρδίκα, Έγκλήμ,ατα κατά τών ήθών, Ποινικά Χρονικά, Τόμος Β'
σελ. 58
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νει το βαρύ, άλλα ιερό καθήκον νά διαπλάσση την ψυχή του νέου, εξελίσσοντας και
τελειοποιώντας τις καλές ροπές καί κλίσεις του καί περιορίζοντας τις κακές εςεις,
συνήθειες καί τάσεις, μέ σκοπό νά άποβή ένας χρηστός καί ένάρετος χαρακτήρας.
’Εξυψώνει τό πνευματικό του έπίπεδο καί επιζητεί διά των ωφελίμων και υγιών
γνώσεων νά καταστήση τούτο ικανό νά σκέπτεται δρθώς καί σωφρονως και ταυτο
χρόνους μεριμνά γιά την αρμονική καί σύμμετρο σο}ματική ανάπτυξη και διάπλαση
του, ούτως όόστε μέσα σέ ένα αρμονικό σώμα νά κατοικήση μια άρμονική ψυχή και
ένα υγιές πνεύμα. Παρά τις αντιρρήσεις (.ορισμένων ιδίως κοινωνιολόγων και ποινικολόγων, οπούς τού Bonjean, τού Guillet, τού Joly, τού Boyrnet, τού Laurent κ.
κ.ά., δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία, ότι ή εκπαίδευση καί μάλιστα ή καλή και τε
λεία εκπαίδευση, είναι ωφέλιμη καί γιά τό άτομο καί γιά τήν κοινωνία. Χουρις το
ψυχικό καί πνευματικό φώς τής παιδείας οί κοινωνίες θά εύρίσκοντο μέσα στο
πυκνό σκοτάδι τής άμαθείας καί τής έγκληματικότητος. Είναι γνωστό καί άπαρασάλευτο αξίωμα τό «όποιος χτίζει ένα σχολείο κλείει μιά φυλακή». 'Η συχνή μελετη
τών υγιών συγγραφέων καί φιλοσοφούν κάθε εποχής καί τών ηθικολόγων πασης
περιόδου είναι δυνατή νά όδηγήση τό άτομο σε ανιδιοτελή ήθικότητα και χρηστό
τητα βίου. 'Η εκτίμηση καί ό υπολογισμός τών ηθικούς αξιοποίνων πράξεων είναι
στοιχεία αναγκαία καί απαραίτητα γιά τή συγκράτηση τού κύματος τής εγκλημα
τικότητας καί άνηθικότητος. "Οταν σβήσωμεν τά φώτα τού ουρανού, λέγει ό Guilhermet, άνάβομεν τον σπινθήρα τών πιστολίων τών εγκληματιών καί τήν φλόγα
τής πυρκαϊας τών εμπρηστών. Τά ύπόροχα άποφθέγματα τών Ελλήνων φιλοσόφων
καί συγγραφέων καί τά θεία κηρύγματα τής χριστιανικής διδασκαλίας είναι μονα
δική τροφή γιά τήν ψυχή καί τό πνεύμα τών νέων μας καί ικανά νά στρέψουν τό πη
δάλιο τής ζωής τους προς τον ήθικό καί ενάρετο βίο.
Μέ τις δυο αυτές ζωογόνες δυνάμεις τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού
αγωνίζεται τό σημερινό σχολείο νά έπιτύχη τούς σκοπούς τής άγωγής τών νέων
μας. "Οπλα του έχει τούς πνευματικούς κρουνούς τής κλασσικής άρχαιότητος καί
τά ηθικά νάματα τής χριστιανικής ηθικής καί θρησκείας, σέ συσχετισμό μέ τις υγιείς
αρχές καί απόψεις τού παγκοσμίου έπιστημονικοΰ πνεύματος. Τό έργο όμιος τής
έκπαιδεύσεως καί άγωγής τών νέων είναι πολύ λεπτό καί δύσκολο. Οί άτομικές ψυ
χικές καί πνευματικές διαφορές τών νέων,οί ποικίλες συνθήκες τής διαβιώσεως τους,
οί άπειράριθμες εξωτερικές επιδράσεις καί οί πάσης φύσεως όροι καί άστάθμητοι
παράγοντες, είναι στοιχεία, τά όποια δυσχεραίνουν τό έργον τού σχολείου σέ μέγιστο
βαθμό. "Ο,τι χτίζεται στο σχολείο γκρεμίζεται στο σπίτι καί στή κοινωνία.
I ό γκρεμίζει ή μητέρα μέ τήν άμάθεια καί τον κακό της χαρακτήρα, ό πατέρας μέ
τήν άδιαφορία του ή τήν διαστροφή του, ό άδελφός μέ τό κακό παράδειγμα, καί τό
αποτελειώνει ή κοινωνία μέ τό συρροή λόγων καί έργων κάθε άλλο παρά εποικοδο
μητικών γιά τήν καλή άγωγή τών νέων. "Οπου καί άν στραφή σήμερα τό παιδί,
βγαίνοντας άπό τό σχολείο, θά συναντήση τον κακό λόγο ή τό κακό παράδειγμα.
Το περιμένει τό ανήθικο βιβλίο, τό διεφθαρμένο θέατρο, ό έλεεινός καί εγκληματικός
κινηματογράφος, τό κέντρο τής χαρτοπαιξίας καί διαστροφής, οί βωμολοχίες καί οί
ρυπαρότητες τών δρόμων, οί μύριοι κίνδυνοι τής άποπλανήσεως. Τό παιδί είναι κατ’
εςοχήν επιδεκτικό υποβολής καί μιμήσεως καί εύκολώτερα υποβάλλεται άπό τό
κακό παράδειγμα καί μιμείται τις κακοήθεις καί έγκληματικές πράξεις, ένώ λιγώτερο υποβάλλεται άπό τήν ήθική επιρροή καί τό τραχύ, ψυχρό καί αύστηρό καθήκον.
"Ο,τι ιδίως βλέπει καί άκούει άπό τό σχολείο καί τό σπίτι, αύτό θεωρεί καί φυσικό
καί πρέπον καί άξιο μιμήσεως.
Οί παιδευτικοί αγώνες καί προσπάθειες τής έκπαιδεύσεως μένουν κατά πλει
ονότητα άνευ τελεσφορίας καί θετικών άποτελεσμάτων, έστω καί άν ύποτεθή ότι τό
έργον τής αγωγής μέσα στο σχολείο έκτελείται μέ πληρότητα καί άρτιότητα. 'Υπο-
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λείπεται να. λογισθή ακόμη καί ό οικογενειακός καί κοινωνικός παράγων. 'Ο οικο
γενειακός παράγων όλοι ξεύρομε ότι κατά ένα σοβαρό ποσοστό κατά τά τελευταία
χρονιά νοσεί καί νοσεί επικίνδυνα. Τά άγνά καί χριστιανικά ήθη στην Ελληνική
οικογένεια τά έχει αντικαταστήσει ή έλλειψη των δεσμών τής αγάπης του αλληλο
σεβασμού καί έκτιμήσεως, ή μίμηση των ξένων νοσηρών συνηθειών, ή στροφή προς
το άσεμνο, τό άκοσμο, τό αισχρό καί τό έστερημένο ήθικοΰ χαλινού καί φραγμού.
Αδιαφορία, άστοργία καί έλλειψη αγάπης τών γονέων προς τά τέκνα, ανυπακοή,
άσεβεια καί κακότης τών τέκνων προς τούς γονείς, άνυπαρξία παντός άδελφικοϋ
δεσμού μεταξύ τών άδελφών, άπουσία κάθε συνδετικού κρίκου τών μελών τής οικο
γένειας καί της θερμής οικογενειακής πνοής, πού είναι απόρροια τών φυσικών καί
ηθικών νόμων, οί όποιοι διέπουν τήν άνθρωπίνη· ζωήν. ’Αλλά στήν οικογένεια καί
στο οικογενειακό ά.συλο κανείς δεν μπορεί νά εισχώρηση, έκτος άπό τήν έλευθέρα
καί αυτοπροαίρετο φωνή τής εκκλησίας, τού σχολείου, τού υγιούς τύπου καί τών ήθικοθρησκευτικών οργανώσεων. Επομένως τό παιδί δεν είναι 'δυνατό νά τό παρακολουθήσωμεν καί νά τό έλέγξωμε στο σπίτι, στήν οικογένεια. Μάς μένει μόνον κάτω
άπό τον έλεγχόν μας στο σχολείο καί στήν κοινωνία. Καί στο σχολείο υπάρχει ό
υπεύθυνος γιά τήν παρακολούθησή του, τήν εκπαίδευση καί άγωγή του. Είναι ό εκ
παιδευτικός, ό παιδαγωγός, ό όποιος μάλιστα καί μέχρι ενός ορίου δεν παύει νά πα
ρακολουθεί τον τρόφιμό του καί ε£ω τού σχολείου. ’Αλλά ό εκπαιδευτικός καί παιδαγουγός δεν είναι ποτέ δυνατόν νά έπαρκέση στήν εξωσχολική παρακολούθηση τών
νέων. Οί άτομικές του ανάγκες καί υποχρεώσεις, ή φύση τού έπαγγέλματός του, πού
άπαιτεΐ προπαρασκευή, μελέτη καί εντατική κατ’ οίκον έργασίαν, τον καθηλώνουν
κυρίως μεταξύ τού σχολείου καί τής άτομικής του κατοικίας. Χρειάζεται έπομένως
κάποιος ά.λλος ελεγκτής καί καθοδηγητής τών νέων στήν κοινωνία.
'Ο κυριώτερος ελεγκτής, καθοδηγητής καί παρατηρητής τής ζωής τών νέων
στήν κοινωνία είναι ή αστυνομία, τά αστυνομικά όργανα. Καί εδώ άκριβώς έγκειται
ή σχέση καί ή συνάφεια τού έργου τής παιδείας καί τής άστυνομίας, μέ τήν διαφορά
ότι ή μέν παιδεία παρακολουθεί τό παιδί μόνον κατά τήν σχολική περίοδο τής ζωής
του, ένω ή άστυνομία τό παρακολουθεί καί κατά τήν σχολική περίοδο καί κατά τήν
μετασχολική περίοδο καί ακόμη κατά τήν άνδρωση καί ένηλικίωσή του.
Κατά τήν σχολική περίοδο δεν μπορεί νά νοηθή καρποφόρος άπόδοση τού
έργου τού σχολείου στον τομέα τής άγωγής τών νέων γιά τήν διάπλαση τού ήθους
καί τού χαοακτήρος του, αν δεν ύπάρχει στενή συνεργασία σχολείου καί άστυνομίας
επάνω στά πλαίσια, όχι μονόν τών παιδονομικών μέτριυν αλλά καί τής μελέτης καί
παρακολουθήσεως τών μαθητών κατά τάς έκδηλώσεις τού χαρακτήρας των στις
ποικίλες κοινωνικές σχέσεις καί στήν όλη εμφάνιση τής εξωσχολικής συμπεριφοράς
καί διαγωγής τους.
Ό ρόλος όμως τής άστυνομίας μέχρι σήμερα περιορίζεται μόνο στήν εφαρμογή
ώρισμένων άπαγορευτικών διά τούς μαθητάς διατάξεων ή στον έλεγχο κοινών πα
ραβάσεων, ούς συμβαίνει καί μέ τούς ενήλικας. Τά άστυνομικά δηλαδή όργανα έκτελούν τρόπον τινά παιδονομικό έλεγχο, ούς οί άλλοτε παιδονόμοι, τών όποίο^ν ό θε
σμός θεωρείται σήμερα άπηρχαιωμένος.
Δέν έδόθη άπό τήν πολιτεία στήν άστυνομία άκόμη έλευθερωτέρα άσκηση
τών καθηκόντων της καί ειδική εκπαίδευση τών στελεχών της σε παιδονομικά θέ
ματα, πού άπαιτοΰν ιδιαίτερα κριτήρια καί ιδιαίτερες άπόψεις άπό τά κριτήρια καί
άπόψεις πού άναφέρονται στούς ενήλικας.
Ή άστυνομία είναι ένα όργανο προλήψεως καί καταστολής. ’Αλλά ή έννοια
τών καθηκόντων της περιορίζεται μόνο στην πρόληψη τής παραβάσεως τής παρα
νομίας ή τού έγκλήματος καί τής καταστολής παρανόμων ή έγκληματικών πράξεων.
Αύτό όμως μπορεί νά ϊσχύση γιά τούς ενήλικους καί ωρίμους πολίτας. Διά τούς
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άνήλικας και νέους χρειάζεται ή λήψη ειδικών μέτριυν. Στην περίπτωση αύτή τά
αστυνομικά όργανα 0ά έκτελέσουν πλήρως τό προληπτικό μέρος τής αποστολής
τους, όταν ενεργούν μέ τό παιδαγωγικό καί καθοδηγητικό πνεύμα, σαν βοηθοί ή
συνεχισταί τοϋ έ'ργου των εκπαιδευτικών καί παιδαγωγών. Μέ τον φόβο ή την επιβολή
ποινών καί τιμωρίας τών νέων δεν επέρχεται καμμιά βελτίωση του ήθους καί τοϋ
χαρακτήρος τους. "Ολοι οΐ ποινικολόγοι συμφωνούν ότι ή φυλακή δεν είναι σωφρονιστήριος, άλλα σχολή εγκλήματος, στήν οποία ένισχύεται καί συμπληροΰται ή εκπαιδευση τοϋ ατόμου στο έγκλημα καί στήν παρανομία. Στή φυλακή άναπτύσσεται μια
παράδοξη άμοιβαιότητα καί αλληλοκατανόηση καί ό ένας δίνει στον άλλον μαθήματα
συστηματικωτέρας έγκληματικότητος.
Τά αστυνομικά όργανα είναι άνάγκη νά εύρύνουν τά πλαίσια τής έννοιας τής
αποστολής τους στον τομέα τής παρακολουθήσεως τών νέων. Πρέπει νά γίνουν, ειλι
κρινείς φίλοι, προστάται καί καθοδηγηταί τών νέων είτε φοιτοΰν στο σχολείο είτε
όχι. Ή υπόδειξη, ή συμβουλή, ή νουθεσία θά έχουν σπουδαιότερα καί θετικώτερα
αποτελέσματα άπό τήν έμπνευση τοϋ φόβου τής επιβολής τής τιμωρίας τών νόμων,
ασχέτως άν οί νόμοι γιά τούς άνήλικας είναι επιεικείς καί διαφορετικοί.
Ή αστυνομική υπηρεσία κινείται φυσικά μέσα στά πλαίσια τών νόμων καί
τών οικείων διατάξεων. 'Η απόλυτη όμως καί αυστηρή εφαρμογή τών νόμων στήν
περίπτωση τοϋ παιδιοΰ είναι πολύ διαφορετική άπό τήν περίπτωση τοϋ ένήλικος.
'Ο φόβος καί ή τιμωρία έπιδροΰν διαφορετικά στήν ψυχή τοϋ παιδιοΰ, τήν όποια
καθιστούν σκληροτέρα, πιο άτίθαση, τής προκαλοΰν παντοίες άντιδράσεις, σκέψεις
και συναισθήματα τείνοντα προς τήν άνυπακοή καί άπειθαρχία, καί εκτίμηση τής
κοινωνίας μέ πνεύμα άπολύτως εχθρικό. 'Η τιμωρία είτε στο σχολείο γίνεται, είτε
στήν κοινωνία, δυναμώνει καί ενισχύει τά μαχητικά ένστικτα τών νέων καί κάνει
αυτους να πιστεύουν στήν ψευδαίσθηση τοϋ ήρωοποιϊσμοΰ' φαντάζονται τούς έαυτούς
τους μικρούς ήρωας ή τοϋ σχολείου ή τής κοινωνίας. Γι’ αύτό καί τό παιδαγωγούν
σήμερα σχολείο άποφεύγει έπιμελώς τήν επιβολή ποινών καί μάλιστα αυστηρών.
Σέ άναπόδραστο καί άδήριτο άνάγκη ό παιδαγο^γός θά τιμωρήση τον τρόφιμό του.
Τά άστυνομικά όργανα μέ άπόλυτο συνεργασία μέ τό σχολείο καί τούς εκ
παιδευτικούς πρέπει νά άναλάβουν όλο τό βάρος τής παρακολουθήσεως τών νέων έκ
τος τοϋ σχολείου. ’Ιδιαίτερα τά άστυνομικά όργανα, λόγω τής φύσεαις τής υπηρεσίας
τους, έχουν μεγαλυτέρα ευχέρεια γιά τήν παρακολούθησή τους. Ή κοινωνία σάν τον
απαίσιο δράκοντα είναι έτοιμη νά δεχθή στις άρπάγες της τό νεαρό, τό άνύποπτο καί
το άνιδεο θΰμα της. Δυστυχώς καί ή πολιτεία άποβλέπουσα στή συγκέντρωση οικο
νομικών πόρων, έπιτρέπει τήν λειτουργία χαρτοπαιγνίων, κέντρων συγκεντρώσεως
τών νέων, τυχερών στοιχημάτων, θεαμάτων άκαταλλήλων, καί τόσων ά.λλων κέν
τρων ή μέσων κακού παραδείγματος, τά όποια είναι ολέθρια γιά τούς νέους μας.
’Αλλά πολιτεία, όταν λέμε είμαστε έμείς οί ίδιοι, είτε λεγόμεθα εκπαιδευτικοί, είτε
αστυνομικοί. ’Εμείς καί οί κάθε κατηγορίας κρατικοί λειτουργοί είμαστε ή ψυχή καί
το πνεύμα τής κοινωνίας καί οί ρυθμισταί της.’Από εμάς έξαρτάται νά άποτρέψωμεν
τους νέους μας άπό τούς κινδύνους τής διαφθοράς καί τής διαστροφής τού χαρακτή
ρος τους.
’Εμείς οί έκπαιδευτικοί έχομε ολοκληρωτικά άφοσιωθή στο παιδί καί στήν
αγωγή του. ’Αλλά είμαστε μόνοι καί μέ μόνο άδελφικό συνεργάτη καί συνεπίκουρο
την εκκλησία. Καί οί δυο όμως αυτοί παράγοντες καί τό σχολείο καί ή έκκλησία
θέλουν ένα καλό καί σταθερό συνεργάτη καί συμβοηθό στο άναπλαστικό έργο τους,
και αυτός ό συνεργάτης δέν μπορεί νά είναι άλλος άπό τήν άστυνομία.
Είναι άνάγκη έθνική καί κοινωνική νά συνεργασθοΰμε στενά γιά τό παιδί,
την ελπίδα καί την προσδοκία τού μέλλοντος. Οί ένηλικιωμένοι, ότι έγιναν είναι,
δύσκολο παρουσιάζεται νά άλλάξη κανείς τον χαρακτήρα τους καί τούς όρους τής

Παιδεία καί ’Αστυνομία

7819

^ω7]ς τους. Πρεπει να στρεψωμε την /ιροσοχή μας στούς νέους μας βλαστούς μέ την
c-υπλασ ι η και ευεπίφορη ψυχή τους, πού είναι επιδεκτική κάθε εξωτερικής έπιδρασεως καί μέ λόγια καί μέ έργα.

αγαπη και διαφερον για την καλή καί ενάρετη τοποθέτησή του μέσα στήν κοινωνία,
δεν^ύπάρχει άμφιβολία ότι καί νομοταγής πολίτης θά άποβή καί πειθαρχημένο καί
υγιές κοινωνικό άτομο. Θά ύποτάξη αύθορμήτως καί εύχερώς τή βούλησή του κάτω
απο την έννοια των νομών τής πολιτείας καί δέν θά διαχωρίση τό ά.τομό του άπό τό
γενικό πνεύμα τής κοινωνίας καί τής πολιτείας, ενεργώντας κατά τις ιδιαίτερες κλίσειε. οοπεε και βουλνυτεΐΓ mu
καί πεποίθηση άπό
πολιτείας, ότι πάντες
. . ,
3μου και της κοινωνίας.
Το παιδί θελει να αντικρύζη παντού καλούς φίλους, προστάτας, συμβούλους καί
κοθοδηγητάς. Ή ψυχολογία τού παιδιού μάς λέγει, ότι ό φόβος είναι γιά τήν παι
δική ψυχή μέσο, το οποίο προκαλεϊ αντίθετα αποτελέσματα άπό εκείνα, τά όποια
περιμενομε. Μπορεί να ειπή κανείς όμοκς, ότι άν δέν υπήρχε ό φόβος τής επιβολής
των νομών, θα μπορούσε νά νοηθή διατήρηση κοινωνίας ;

κοινωνία, η οποία θα στήριξή τήν υποστάτη καί τήν πρόοδό της στο φόβο καί στή
βια. ^Ο φοβος καί ή βία θά άναγκάσουν τούς κακοποιούς νά έπινοήσουν τελειότερα
καί έπιστημονικώτερα μέσα καί τρόπους έγκληματικότητος. Αυτό άλλους τε τό βλέ
πομε σήμερα θαυμασια στά έγκληματολογικά δελτία πού εξιστορούνται εγκλήματα
διαπραχθεντα με τελειο επιστημονικό μηχανισμό καί προπαρασκευή.

. .
,
^υμπιος ΐίερικλής _ __ __
ταφιο του λογο, υμνώντας το πολίτευμα τών ’Αθηνών καί μιλώντας είδικώς γιά
τούς ’Αθηναίους πολίτας λέγει.
«Στο δημ,όσιο βίο μας δέν κάνομε παρανομία προπαντός άπό εύλάβεια καί
υπακοη στους εκαστοτε άρχοντας και στούς νόμους καί μάλιστα σε κείνους πού
έχουν θεσπισθή γιά νά προστατεύουν τούς άδικουμένους καί σέ όσους άκόμη, καίτοι
είναι άγραφοι, όμως προξενούν πραγματική έντροπή στούς παραβάτας». Έδώ δη
λαδή η παρανομία στην ’Αθηναϊκή πολιτεία άπεφεύγετο όχι άπό φόβο, άλλά άπό
ελευθέρα καί αυτοπροαίρετη εύλάβεια προς τούς νόμους τής πολιτείας καί τούς ήθικους τοιουτους. Αν κάθε πολίτης από νέος άκόμη τύχη πλήρους καί συστηματικής
ηθικής άγωγής, καί σφυρηλατηθή ό χαρακτήρας του σέ γερές ήθικές, θρησκευτικές,
εθνικες και κοινωνικές βάσεις, η μορφή τών νόμων είναι πιά περιττή καί τούς νό
μους θά τηρούν οί άνθρωποι, οχι άπό φόβο, άλλά άπό έσωτερική καί ελευθέρα προ
αίρεση.
Η εκπαίδευση όμως και η αγωγή τού σχολείου είναι άρκετή γιά τήν ηθικο
ποίηση τών άτόμούν καί τήν δημιουργία ήθικών καί έναρέτων χαρακτήρων; Έδώ
χωρίς να αναφερωμε τις πολλές καί ποικίλες άπόψεις, θεο^ρίες καί σχολές, πού άλ
λες απο αυτές θεωρούν τήν εκπαίδευση άνίκανη γιά τήν επιτυχία τού σκοπού της
άλλες αίτια αυξήσεως τής έγκληματικότητος καί άλλες άπολύτως ικανή γιά τήν
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δημιουργίαν νέων ύγιώς καί ήθικώς σκεπτομένων, θά άπαντήσωμε, ότι η πληρης
καί καλή εκπαίδευση, χωρίς καμμιά αμφιβολία, άσκοϋν σπουδαία καί ευεργετική
επίδραση στη βελτίωση τής ήθικής καί σώφρονος κοινωνικής ζωής. Το παιδί, όπως
καί ό αγράμματος άνθρωπος, μοιάζουν καταπληκτικά. ’Έχουν μια. φυσική ροπή στο
ψευδός, στήν κρυψίνοια καί στή μίμηση καί ιδιαιτέρως επιδέχονται υποβολής για τις
κακές καί δόλιες πράξεις, παρά για. τό σκληρό καί αυστηρό καθήκον. Μια τελεία,
όμως καλή καί συστηματική αγωγή καί για. τον άμαθή καί μάλιστα για το παιδί,
είναι σέ θέση να. άλλάξη ριζικά, τον ψυχικό καί πνευματικό τους κόσμο.
’Αλλά, όπως ξεύρομε, οί νέοι μας δεν έχουν τήν εύτυχίαν νά. υποστοΰν όλοι
τήν παιδευτικήν σφυρηλάτησιν, νά άπολαύσουν τά. άγαθά τής άγωγής και τής
παιδείας, οΰτε όλοι νά τύχουν τής αυτής άγωγής καί τής καλής καί πλήρους. Παρα
τήν υποχρεωτική φοίτηση στά Σχολεία τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως, πολλοί
νέοι καί νέες μένουν άγευστοι των καρπών τής παιδείας. Καί όσοι άκομη τυχουν της
έκπαιδεύσεως των σχολείων τής Στοιχειώδους καί Μέσης Έκπαιδεύσεως, δεν σημαίνει
ότι ετυχαν τελείας καί καλής έκπαιδεύσεως. ’Ιδίως όσοι αποφοιτούν των Δημοτι
κών Σχολείων καί δεν συνεχίζουν τάς σπουδάς τους στά Σχολεία τής Μέσης Έ κπαιδεύσεως, άπομακρύνονται των φώτων καί τής επιρροής τής παιδείας και αγω
γής σέ πρόωρο καί κρίσιμο γιά τή διάπλαση τού χαρακτήρος τους ηλικίας, ενώ ακόμη
δέν έχει όλοκληρωθή ή συναισθηματική τους τελείωση. "Οπως είναι ψυχολογικώς
παραδεκτό τό συμπαθητικό συναίσθημα, τό όποιον έκδηλοϋται μέ τις μορφές τού
θρησκευτικού, τού εθνικού, κοινωνικού καί οικογενειακού συναισθήματος, άρχίζει
νά έξελίσσεται καί νά άναπτύσσεται από τής εποχής τής ήβης, δηλαδή μετά τό 12ο
έτος γιά τά θήλεα καί μετά, τό 13ο γιά τά άρρενα. Επομένως τό παιδί πού τελειώνει
τό Δημοτικό Σχολείο δέν έχει ολοκληρωμένη τήν ανάπτυξη τού θρησκευτικού, τού
έθνικοΰ, τού κοινωνικού καί οικογενειακού συναισθήματος, ή όποια γίνεται κατά την
περίοδο τής ηλικίας του, πού συμπίπτει μέ τις Γυμνασιακές του σπουδές.
’Έτσι ένα μεγάλο ποσοστό νέων μένει άμοιρο τής παιδείας καί τής άγωγής
κατά τήν ήλικία τής συναισθηματικής του όλοκληρώσεως καί άναπτύξεως.
’Ακόμη όμως, αν ύποτεθή, ότι όλοι μας οί νέοι έπαιρναν μιά. Γυμνασιακή
εκπαίδευση,καί πάλι δέν μπορούμε νά. παραδεχθούμε, ότι τό παιδευτικό έργο άπετυχε απολύτως καί γιά όλους τούς σκοπούς του. "Οπως είδαμε καί προηγουμένως τό
έργο τής άγωγής είναι πολύ λεπτό καί δύσκολον καί άποτυγχάνει καί άπό αίτιες
έσωσχολικές καί άπό αιτίες κυρίως έξωσχολικές, πού άναφέρονται στήν οικογένεια
καί στήν κοινωνία καί είπαμε ότι «ό,τι χτίζει τό σχολείο, τό γκρεμίζει ή οικογένεια
καί ή κοινωνία».
Πάντως μιά τελεία καί καλή εκπαίδευση καί άγωγή είναι δυνάμεις σημαντι
κές καί ικανές νά στηρίξουν τούς νέους μας καί νά. τούς κρατήσουν άλωβήτους άπό
τούς μυρίους άνέμους τής κοινωνικής κακίας καί διαφθοράς. 'Η άτελής δέ καί κακή
εκπαίδευση είναι στοιχεία υποβοηθητικά τής διαστροφής των χαρακτήρων. Τό άξίωμα «ή ήμιμάθεια είναι χείρων τής άμαθείας» είναι πραγματικότης άναντίρρητος.
Οί ήμιμαθείς είναι οντα επικίνδυνα μεταξύ των όποιων στρατολογοΰνται οί κακούρ
γοι καί εγκληματίες, οί άρνησίθρησκοι, οί άπάτριδες, οί στερούμενοι παντός ηθικού
ερείσματος καί χαλινού.
'Η πτωχή επιστημονική γνώση τού άτόμου είναι δηλητήριο, τό όποιο προκαλεΐ μέθη έπικίνδυνο, οδηγεί σέ υπέρμετρο καί γελοία υπεροψία καί παρασκευά
ζει απογοητεύσεις καί άπρόοπτα. Δέν είναι τό ισχυρό φως, πού φωτίζει τό νοΰ,Διλλά.
τό ήμίφως, πού σκοτίζει καί νοΰ καί ψυχή. 'Η ολίγη γνώση κάνει τον άνθρωπο
άνίσχυρο νά. άντιδράση στήν άντίθετη γνώμη, ενώ ή βαθειά καί τελεία γνώση οδηγεί
τό άτομο σέ υγιείς καί φιλάγαθες σκέψεις καί σέ σώφρονα καί προσεκτική εκτίμηση
τής γνώμης τών άλλων.
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Οί περισσότεροι άπό τούς σημερινούς νέους μας, εΐτε στη σχολική ζωή κι
νούνται, είτε μη, θέλουν να ξεφύγουν άπό τά πλαίσια καί τό φράγμα των παραδε
δεγμένων ηθικών αξιών. ’Επειδή όμ.ως δεν τούς είναι εύκολο νά σπάσουν απότομα
τους περιορισμούς αυτούς, καταφεύγουν στο ανήθικο βιβλίο, στο ακατάλληλο θεα
τρικό έργο, στούς πάτους καί στον τεντυμποϋσμό, στήν έξωφρενική μανία τού ποδο
σφαίρου, στούς υστερικούς θορύβους τής τζαζ καί τής ρεμπέτικης μουσικής, στη
σεςουαλικη ασυδοσία, στήν φρενιτιώδη ταχύτητα τού αύτοκινήτου, στα κέντρα,
πού σκοτώνουν καί τό σώμα καί τήν ψυχή. 'Η επέμβαση ή ή παρατήρηση τών άλλων
τους ενοχλεί ύπερβολικά. Θέλουν, νά είναι άσύδοτοι καί άνενόχλητοι. ’Αποφεύγουν
την μελετη, την εργασία καί τον κόπο. ’Αποφεύγουν τά επαγγέλματα τά κουραστικά
και εκείνα πού άπαιτοΰν άφοσίωση, θυσία, αυταπάρνηση. Προτιμούν τά παρασιτικα επαγγέλματα τών πόλεων, γιατί τούς λείπει τό θάρρος καί ή ένεργητικότης,
καί θεωρούν τον εαυτό τους άνίκανο γιά δράση καί μόχθο.
Οί νέοι αύτοί θά .απαλλαγούν άπό τή σοβαρή αύτή ψυχική άρρώστια, πού τούς
αναγκάζει νά θεωρούν τούς εαυτούς τους χαμένες υπάρξεις, μόνον δταν ξαναγυρίσουν στις ηθικές άξιες άπό τις όποιες συνειδητά ή άσυνείδητα έ'χουν άπομακρυνθή.
’Εδώ χρειάζεται ή επέμβασή μας, είτε είμεθα εκπαιδευτικοί καί παιδαγωγοί, είτε
αστυνομικοί. ’Αλλά ή έΐΐέμβασή μας πρέπει νά γίνη μέ μεγάλη προσοχή καί κατά
τον πιο ένδεδειγμένο τρόπο, γιατί διαφορετικά θά φέρη άντίθετα άποτελέσματα
απο εκείνα πού περιμένομε. Πρέπει ό νέος οποιοσδήποτε καί άν είναι, νά άντιληφθή
ότι ή παρατήρηση, ή συμβολή ή καί ή ύπόδειξή μας προέρχεται άπό ειλικρινή άγάπη
καί στοργή, άπό πατρικό καί καθαρώς φιλικό διαφέρον. Νά πεισθή ότι τά λόγια
μας είναι λόγια πατέρα καί αδελφού. Ή συμβουλή μας μάλιστα ποτέ νά μή γίνεται
παρουσία άλλων, άλλά ιδιαιτέρως, γιατί διαφορετικά ό παρεκτρεπόμενος νέος άπό
εγωισμό θά άντιδράση καί θά άρνηθή όποιαδήποτε επέμβασή μας.
Τό νά όδηγήσωμε τον νέο προς τιμοορία καί μάλιστα έως τό κρατητήριο είναι
το πιο εύκολο πράγμα, άλλά τό άποτέλεσμα τής χειρονομίας μας αυτής θά είναι
τρομερό. Στήν άρχή μπορεί ό νέος νά δοκιμάση συντριβή καί ταπείνωση άλλά σιγάσιγά μέ τήν νοσηρή του φαντασία θά μεταβάλη τον εαυτό του σέ ήρωα καί τά κρα
τικά όργανα στούς πιο φοβερούς εχθρούς του. ’Ιδιαιτέρως ό νέος θεο^ρεΐ μεγάλη γιά
το άτομό του ικανοποίηση νά τό γίνεται θόρυβος καί λόγος γι’ αυτόν, είτε καλός,
είτε κακός. ’Ονειροπολεί νά παίξη κάποτε τον ρόλον τών πρωταγωνιστών τών
άστυνομικών καί εγκληματικών μυθιστορημάτων καί τών κινηματογραφικών έρ
γων, μέ τά όποια έχει τραφή. Μή δίνετε ποτέ τήν ευκαιρία στο παιδί τού ήρωοποιισμοΰ.
Μιά ιδιαιτέρα φιλική καί στοργική παρατήρηση είναι τό^δραστικώτερο μέσο.
Θά άκούη πάντα τά λόγια τής συμβουλής καί νουθεσίας σας νά χτυπούν σάν καμπάνα
στά αύτιά του, όταν πρόκειται νά έπιχειρήση κάτι.
"Αλλως τε, ποιος άπό μά.ς δέν έτυχε νά άντιληφθή πολλές φορές μάλιστα
νέους νά άπαντοΰν μέ αυθάδεια καί ύβρεις άκόμη, όταν παρετηρήθησαν άπό κάποιον
σέ έπήκοο πολλών. Ή ψυχή τού παιδιού άντιδρα άνασχετικά σέ κάθε υπόδειξη καί
νουθεσίας, πού τού γίνεται παρουσία άλλων.
Καί δέν είναι μόνον οΐ νέοι τής σχολικής περιόδου καί ηλικίας πού πρέπει νά
μά.ς άπασχολήσουν, είτε φοιτούν στά σχολεία, εΐτε οχι, άλλά καί όλοι οί νέοι γενικώτερα κάθε ηλικίας καί κατηγορίας. Οί άμοιροι παιδείας καί ήθικής άγωγής
νέοι είναι κατά κυριότητα, οί έχοντες μεγαλυτέρα άνάγκη παρακολουθήσεως καί
συνδρομής, άλλά καί όσοι άκόμη έτυχαν τής σχολικής άγωγής καί μορφώσεως,
είτε αύτή ήτον πλήρης καί τελεία, εΐτε έλλιπής καί άτελής, στήν αύτή περιοχή τού
διαφέροντος καί μερίμνης μας πρέπει νά τοποθετηθούν. Δέν πρέπει νά μά.ς διαφεύγη
τήν προσοχή, ότι καί οί άπόφοιτοι τών Γυμνασίων άκόμη εγκαταλείπουν τά μα-
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θητικά θρανία άπροετοίμαστοι καί άοπλοι για τή ζωή. Καί τδ κακδ μάλιστα έγκει
ται στο δτι βγαίνουν στη ζωή έχοντας άγνοια παντελή των δρων καί των συνθηκών
τής ζωής, τήν όποια φαντάζονται γελαστή, χαρωπή, ειλικρινή, άδολο, γεμάτη
στοργή καί καλωσύνη, όπως τήν άντίκρυζαν στο σχολείο. Σαν κάνουν όμως τα πρώ
τα βήματά τους στήν κοινωνία καί συναντήσουν τήν κακία, τήν άδικια, την παρα
γνώριση καί άστοργία, θά σχηματίσουν τήν γνώμη δτι ή κοινωνία γι’ αύτους είναι ο
πιο απαίσιος έχθρός. Τά δέ άποτελέσματα είναι γνωστά. ’Απογοητεύσεις, αυτο
κτονίες, παραστρατήματα ήθικά, άποφυγή τής εργασίας, τυχοδιωκτισμός, στροφή
στήν παρανομία καί στο έγκλημα, άναρχισμός, περιφρόνηση σέ κάθε ηθική, εθνική
καί κοινωνική αξία. Αυτούς κυρίως τούς νέους οί άντεθνικές οργανώσεις επιζητούν
νά στρατολογήσουν για δημιουργία στελεχών.
"Αν μάλιστα λάβωμεν ύπ’ οψει μας, δτι τδ 10% τών άποφοίτων τών Γυμνα
σίων άπορροφάται στις άνώτερες σχολές, τδ 20% σέ διάφορες άλλες υπηρεσίες
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή καί επαγγελματικές κατευθύνσεις, απομένει τδ 70%
τών νέων καί τών δύο φύλων, χωρίς εξεύρεση εργασίας, έπαγγελματικο προσα
νατολισμέ καί κοινωνική τοποθέτηση. Οΐ σημερινές κοινωνικές συνθήκες είναι
γνωστό, δτι καθιστούν οξύ καί άλυτο τδ πρόβλημα τής άπορροφήσεως τών αποφοί
των τών Γυμνασίων.
Αύτοί οί νέοι καί οί νέες θέλουν παρακολούθηση, καθοδήγηση καί προστασία
καί μάλιστα στοργή καί συμπόνοια. Αύτούς τούς νέους, δλοι μας, ε’ίτε έκπαιδευτικοί εΐμεθα, είτε άστυνομικοί, έχομε καθήκον καί ιερή υποχρέωση νά τούς προσεξωμε. Χρειάζονται βοήθεια ήθική, προστασία καί συνδρομή για τήν ανεύρεση ερ
γασίας καί επαγγελματικής τοποθετήσεως, τόνωση ψυχική στις στιγμές τής απογοητεύσεως καί άπελπισίας τους, ενθάρρυνση για τδν σκληρό αγώνα τής ζωής,
παραμυθία στις άποτυχίες τους καί προ παντός φιλία καί στοργή. Τδ συνολικό όμως
πρόβλημα τής νεότητος είναι άπό τά πιδ δυσεπίλυτα καί έχει ανάγκη ειδικής προ
παιδείας καί μέσων καί μεθόδων συστηματικής καί έπιμόνου ψυχολογικής μελέ
της, πείρας καί παρακολουθήσεο^ς,
Οί κατηγορίες τών νέων είναι πολλές καί ποικίλες. 'Υπάρχουν νέοι μέ ομαλό
ψυχικό βίο καί νέοι μέ ανώμαλο, μέ καλή κληρονομικότητα καί μέ κακή, νέοι άγράμματοι καί άμαθεΐς, νέοι ήμιμαθεΐς καί νέοι εγγράμματοι καί μέ πλήρη καί τελεία
μόρφωση. Άπό στατιστικές πού έγιναν στήν Χώρα μας μεταξύ τών νέων τής ήλικίας 10-19 ετών τά 20% περίπου είναι άγράμματοι καί αναλφάβητοι, τά 40 %
ήμιαναλφάβητοι, δηλαδή μέ μόρφωση Γ' καί Δ' τάξεως τού Δημοτικού Σχολείου,
25% ήμιμαθεΐς, απόφοιτοι τού Δημοτικού Σχολείου καί τών κατωτέρων Γυμνασια
κών τάξεων καί 15% μέ μόρφωση άνωτέρων Γυμνασιακών τάξεων καί άπόφοιτοι
τού Γυμνασίου. Στις ανωτέρω ακόμη περιπτώσεις τών νέιυν πρέπει νά προστεθούν
καί οί δημιουργούμενες άπό τήν οικονομική τους κατάσταση, τδ οικογενειακό τους
περιβάλλον, τδ φΰλον καί τήν ήλικία. Γιά κάθε μιά δέ άπό τις κατηγορίες αυτές
χρειάζεται ειδικός τρόπος καί μέθοδος κοινωνικής άγωγής καί παρακολουθήσεως.
Δέν είναι δυνατό νά έπιδράση κανείς κατά τδν ΐδιο τρόπο στδν νέο τδν αναλφάβητο,
δπως στδν εγγράμματο, στδν νέο τού άνωμάλου ψυχικού βίου, δπως στο νέο τού
ομαλού τοιούτου, στδν νέο τδν εύπορο ή καλής οικογενειακής ανατροφής, όπως στδν
νέο τδν πτωχό ή κακού οικογενειακού περιβάλλοντος, στδν άνηβο, δπως στδν έφηβο
καί στδ αγόρι δπως στδ κορίτσι.
Ή ψυχολογία τών ατομικών αυτών διαφορών τών νέων πρέπει νά είνοςι τε
λείως γνωστή σέ κάθε άτομο, πού άσχολεΐται μέ τήν αγωγή, τήν εκπαίδευση καί
παρακολούθηση τού παιδιού. Καί οί μέν εκπαιδευτικοί έχουν τήν πρδς τούτο άπαιτουμένη προπαιδεία, εΐτε ανήκουν στήν Στοιχειώδη ’Εκπαίδευση, εΐτε στή Μέση.
Οί άστυνομικοί δμως στδ κεφάλαιο αυτό, επειδή δέν προβλέπεται στήν υπηρεσία
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τους παρομοία προπαίδεια, είναι άνάγκη στις παρουσιαζόμενες κάθε φορά περι
πτώσεις νά κάνουν εκείνο, πού κάνουν προκειμένου για ζητήματα τής δημοσίας
ύγειας, συμβουλευόμενοι τον ιατρό, δηλαδή νά συμβουλεύονται τούς έκπαιδευτικούς.
Αύτόν κυρίως τό σκοπό έχει ή παρούσα μελέτη μας νά καλέση εκπαιδευτι
κούς καί αστυνομικούς σέ μια ειλικρινή, άδελφική καί στενή συνεργασία γιά την
βελτίωση των νέων μας πάσης ήλικίας, φύλου καί κατηγορίας. 'Ο παπάς, ό δάσκα
λος, ο αστυνόμος, είναι σέ κάθε πόλη οί τρεις βασικοί παράγοντες άπό τούς οποίους
έξαρτά.ται ή όλη ψυχή καί υπόσταση μιά.ς κοινωνίας. Καί όσον αφόρα τούς δύο πρώ
τους, τον παπά, καί τον δάσκαλο, δεν έχω νά είπω τίποτα, γιατί εκκλησία καί παι
δεία είναι ενα καί το αύτό πρά,γμα καί ή στενή καί άγαστή συνεργασία των δύο
αυτών παραγόντων έλκει την αρχή της άπό τό άπώτατο παρελθόν καί έχει νά επί
δειξη θαυμάσια επιτεύγματα στήν ιστορική διαδρομή τής φυλής μας. Μέ τον τρίτο
παράγοντα, τήν αστυνομία, όπως είδαμε, συμπίπτουν οί σκοποί μας καί ή μόνη
διαφορά υπάρχει στά μέσα καί στούς τρόπους έφαρμογής των σκοπών, προκειμέ
νου περί τής έφαρμογής καί παρακολουθήσεως τών νέων μ.ας ειδικά.
Στά κατά μέρος σημεία, άνέφερα πώς άντικρύζομε τήν ολη ψυχοσύνθεση τού
παιδιού, πώς ενεργούμε καί πρέπει νά ενεργούμε γιά τήν ήθική αγωγή καί τοπο
θέτησή του στήν κοινωνία καί έτόνισα ιδιαιτέρως, ότι καί τά αστυνομικά όργανα
πρέπει νά ενεργούν καί νά κινούνται στις έκάστοτε περιστάσεις σάν παιδαγωγοί καί
ειλικρινείς φίλοι καί σύμβουλοι τού παιδιού κάθε κατηγορίας. "Οταν καί στο σημείο
αύτό συμπέσουν καί συνταυτισθοΰν οί τρόποι καί τά μέσα, ένεργείας τών εκπαιδευ
τικών καί αστυνομικών, πιστεύω, ότι τά άποτελέσματα γιά τον κοινό καί υψηλό
αύτό σκοπό μας θά είναι άριστα. Τούτο δέ δεν είναι ατομική μόνον γνώμη καί πε
ποίθησή μας, άλλά άπηχεί καί άντιλήψεις τής πολιτείας, όπως πολύ καλά διατυπούνται στήν ύπ’ άριθ. 38/178/1/16-10-57 εγκύκλιο τού 'Υπουργείου ’Εσωτερι
κών προς τούς Νομ,άρχας, Διοικήσεις Xojp /κής καί Άστυνομικάς Διευθύνσεις τού
Κράτους γιά τήν «περιστολή ειδεχθών εγκλημάτων» 'Η εγκύκλιος αύτή δεν θεωρεί
έπαρκή τά αστυνομικά μέτρα καί ενέργειες καί σύμφωνα μέ τό πνεύμα τής καταπολέμήσεως τών αιτίων τής έγκληματικότητος καί καλεΐ σέ συνδρομή καί συμπαρά
σταση κάθε αρχή καί παράγοντα, πού είναι στή θέση νά συντελέση στήν περιστολή
τής έγκληματικότητος μέ τον σωφρονισμό, έπιτήρηση ή διαπαιδαγώγηση τών
άτόμων, πού παρουσιάζουν ψυχικές ανωμαλίες ή άσθένειες, διαστροφές, σκοτεινή
κληρονομικότητα καί καταβολή, έλλειψη κοινωνικής προσαρμογής, έξεις, ροπές καί
τάσεις προς τό έγκλημα. Καί ή έγκύκλιος φυσικά αύτή άναφέρεται στήν έγκλημακότητα γενικώς τής κοινωνίας καί τών άτόμων κάθε ήλικίας, τάξεως καί κατηγο
ρίας. Συνεπώς καί ή περίπτωση τής παρακολουθήσεως καί προστασίας τού παιδιού,
πού είναι τό βασικώτερο θεμέλιο τής κοινωνικής ύποστάσεως, είναι άξια μεγαλυτέρας προσοχής καί μελέτης καί άπαιτεί κοινές καί συντονισμένες τις ένέργειές
μας. Δέν έπεται όμιος ότι ό άστυνομικός άκολουθώντας παιδαγωγούσα προληπτική
μέριμνα, πρέπει νά παραμελήση τά κύρια του καθήκοντα καί τήν έφαρμογή τών
νόμων. ’Αλλά έκεΐ πού άπαιτείται πρόληψι παραβάσεως καί τό παράπτωμα τό
παιδικό είναι φύσεως, πού έχει άνάγκη μά.λλον συμβουλής καί παραινέσεως, τότε
θά άσκηθή ή πατρική, ή καθοδηγητική καί άναπλαστική τών άστυνομικών έπιρροή.
’Άλλως τε καί τό σημερινόν πνεύμα τής άστυνομίας έκεΐ τείνει. 'Ο σημερινός
άστυνομικός δέν είναι πιά τό φόβητρο καί ή μορμώ, άλλά τό οργανον τής προλήψεως καί στήν άνάγκη τής καταστολής τής παρανομίας καί ό κρατικός λειτουργός,
πού συντρέχει καί έπικουρεί κάθε κίνηση καί προσπάθεια πού άποβλέπει στή δη
μοσία υγεία καί ζωή, στήν προστασία καί άνακούφιση τού έργαζομένου, τού πονοΰντος, τού άδικουμένου, στήν βελτίωση καί προάσπιση όλιυν τών όρων τής ζωής

7824

Κ. Παπανικολάου: Παιδεία καί ’Αστυνομία

καί της ηθικής προόδου καί άναπλάσεως τής κοινωνίας. Καί ή μακρά έκπαιδευτική
μας ζωή μας παρέσχε την ευκαιρία νά έκτιμήσωμε άπείρως τη μεγάλη συνδρομή
καί συμβολή τής αστυνομίας στο έκπαιδευτικό μας έργο.
Τήν εποχή μας αύτή, πού μύριοι κίνδυνοι απειλούν τή νεολαία μας, ήθικοί,
εθνικοί, κοινωνικοί, είμαστε υποχρεωμένοι νά συνεργασθοΰμε στενώτερα, εντατικώτερα, συστηματικώτερα, τόσον για το παιδί τής σχολικής ζωής, όσο καί για τό
παιδί τής εξωσχολικής τοιαύτης. Είναι έξωφρενικό νά. ομιλούμε καί νά κοπτώμεθα
γιά προστασία ζώων καί πτηνών καί νά ίδρύωμεν σωματεία καί οργανώσεις για το
σκοπό αυτό, ενώ γιά τό παιδί, τό ίερώτερο καί πολυτιμότερο στοιχείο τής κοινω
νίας, δέν δείχνομε καμμιά μέριμνα καί προσοχή, καί τό άφίνομε νά πλανάται στους
δρόμους σάν βορά τής κακίας, τής άνηθικότητος καί έγκληματικότητος.
Θέλει καί τό παιδί προστασία, θέλει παραστάτη, σύμβουλο, οδηγό, μά προ
παντός θέλει φίλο καί φίλο ειλικρινή. Διαρκώς άπό τό παιδί άρνούμεθα τά παντα και
όλο μέ άπαγορεύσεις τό τρέφομε. Δέν ιδρύσαμε γιά τό παιδί κέντρα άπασχολήσεως,
χαράς, ψυχαγωγίας έθνικής καί κοινωνικής διαφωτίσεως, ηθικής άναπλάσεως και
προστασίας. ’Αφήσαμε τό παιδί στήν άγυρτεία, στή μανία τού ποδοσφαίρου, στήν
ήθική έκλυση καί στις τρομερές άρπάγες τής κομμουνιστικής προπαγάνδας.
^ r Είναι καιρός πλέον έκπαιδευτικοί καί αστυνομικοί, ένισχυόμενοι άπό τήν
άμέριστο συμπαράσταση τής εκκλησίας νά άναλάβωμε μιά κοινή σταυροφορία
γιά τήν ήθική, τήν εθνική καί κοινωνική σωτηρία τού παιδιού πάσης ηλικίας και
κατηγορίας. Τό παιδί είναι τό ίερώτερο καί πολυτιμότερο στοιχείο τής κοινωνίας
καί άντιπροσωπεύει μιά τεραστία πηγή, άπό τήν οποία άργότερα ή κοινωνία θά
άντλήση δυνάμεις υγείας, ευεξίας καί προόδου υλικής καί ηθικής. "Αν ή πηγή αύτή
παραμεληθή καί τά νάματά της μεταβληθούν σέ τέλματα, τότε δέν άναμενεται
τίποτε άλλο παρά ή άντληση κοινωνικού μαρασμού, καχεξίας, υλικής καί ηθικής
καταπτώσεως, κοινωνικής καί έθνικής παρακμής. Τήν δροσόλουστη αύτή πηγή τής
νεότητος ας άγωνισθοΰμε νά τήν κρατήσωμε καθαρή καί άμόλυντη, άσπιλη καί
ζωογόνο, ικανή νά σκορπίση στήν κοινωνία τά νάματά της ώς δυνάμεις δημιουργι
κές καί φωτεινές, γεμάτες άπό τήν ομορφιά τού έθνικοΰ καί ηθικού μεγαλείου καί
τής κοινωνικής ρώμης καί εύρωστείας, όπως άριβώς είναι οί δυνάμεις τής Ελλη
νικής κοσμοθεωρίας καί τών ήθικών χριστιανικών άρχών.
'Η γενεά μας υπήρξε δυσχερής καί άμαρτωλή. Έδοκίμασε τήν φρίκη, τήν
μανία καί καταστροφή πολέμων, άναστατώσεων, κοινωνικών άναταραχών, ερειπίων
συμφορών καί κάθε άνθρωπίνης κακουργίας. Οί πληγές μας είναι άκόμη νωπές
καί τό ήθικό έξαθλίωμα τών κοινωνιών όλου τού κόσμου άποκαρδιωτικό. Ώς ά
μαρτωλή γενιά εϊμεθα άξιοι τής τύχης μας. Δέν πταίουν όμως καί οί νεαροί βλαστοί,
τά παιδιά μας ή τά άδέλφια μας, δέν είναι δίκαιο νά έχουν τήν ίδια μέ μάς μοίρα.
Πρέπει νά άγωνισθοΰμε νά τούς δημιουργήσουμε ένα μέλλον ευτυχέστερο, είρηνικώτερο, ΐδανικώτερο, ήθικώτερο, Έλληνικώτερο.
Κ . ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ Ο Υ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο κ. Δ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Α Δ Η Σ
ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΟΜΙΛΕΙ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
'Ομιλία γενομένη την 14-8-59 έν τη α ίθ ο ύ -___________
ση τοϋ ’Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

’Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αίσθάνομ,αι ιδιαίτερη συγκίνησι πού βρίσκομαι σήμερα άνάμεσά σας ύστερα
άπό 12 χρόνια απουσία. Καί θεωρώ τιμή μου την παρουσία σας σ’ αύτή την συγκέν
τρωση πού θά μάς δώση την ευκαιρία ν’ άσχοληθοϋμε μέ ένα ζήτημα έξαιρετικά
σοβαρό για ολους μας.
Πριν προχωρήσο} εις τό κύριο θέμα της ομιλίας μας θά ,σά.ς άναφέρου μερικά
έν εϊδει προλόγου πώς καί γιατί ήλθα. Πρέπει πρώτα νά είναι άπολύτως ξεκαθα
ρισμένο δτι ήλθα στην πατρίδα μου οίκειοθελώς καί χωρίς την υπόδειξη ούδενός.
ΤΗλθα διότι οί σκοποί πού έταξα στη ζωή μου καί για τούς οποίους άγωνίστηκα
επί 35 συνεχή ετη καί ύπέστην άφάνταστες ταλαιπωρίες, την εξαφάνιση δηλαδή
της κοινωνικής αδικίας, την εξαφάνιση τής έκμεταλλεύσεως του άνθρώπου άπό άν
θρωπο, την εξαφάνιση τής φτώχειας καί τής άθλιότητος δεν πραγματοποιούνται κι’
εκεί δυστυχώς. Έθεώρησα πλέον περιττό ν’ άλητεύω καί νά ύποφέρω εις μιαν ξένην
χώρα, χωρίς λόγο, χωρίς σκοπό.
Μόλις ήλθα έδώ μέ πλησίασαν ώρισμένοι, φιλικά-φιλικά μοΰ συνέστησαν
νά μή κάμω λόγο γιά τό τί γίνεται εκεί, γιατί τάχα θάδινα όπλα στή δεξιά. Οί ίδιοι
όμως αύτοί ένώ μέ γνωρίζουν πολύ καλά άρχισαν νά βάζουν σέ κυκλοφορία τη φήμη
δτι έγκατέλειψα τό χαράκωμα τής έογατικής τάξης, δτι πρόδωσα τό σοσιαλισμό
κτλ. Δηδαλή έγώ έπρεπε νά κρατήσω τό στόμα μου κλειστό καί κείνοι νά διαδίδουν
δ,τι ήθελαν εις βάρος μου. Καί ύστερα πώς ήσαν βέβαιοι δτι άν άνοιγα τό στόμα μου
θάδινα άναγκαστικά δπλα στή δεξιά; Μήπως δεν έχουν καλές πληροφορίες άπό την
κατάσταση στις Λαϊκές Δημοκρατίες; Δέν ξεύρω. ’Εκείνο πού ξεύρω είναι τό χρέος
μου άπέναντι στον Ελληνικό Λαό καί απέναντι στήν αλήθεια. 'Η χώρα μας αιματο
κυλίστηκε άπό τό 1943 ως τό 1949 γιά τά ίδια αύτά ζητήματα γιά τά όποια μοΰ ζή
τησαν νά σωπάσω. 'Όμως τά ζητήματα αυτά πού στοίχισαν στή χώρα μας πάνω
άπό 100.000 νεκρούς καί άνυπολόγιστες υλικές καταστροφές παραμένουν, άκέραια.
Κι’ δποιος μπορεί νά συμβάλη στο ξεκαθάρισμα τους δέν έχει τό δικαίωμα νά σωπάση. Πολύ όλιγώτερο έχω τό δικαίωμα αύτό έγώ, δχι μόνο γιατί υπήρξα ένα δρών
πρόσωπο αύτής τής έθνικής τραγωδίας, άλλά καί κυρίως γιατί συγκέντρωσα πολλή
άμεση προσωπική πείρα πού δέν έπιτρέπεται νά τήν κρατήσω γιά τον εαυτό μου.
Καί πριν προχούρήσω δηλώνω έπισήμως έδώ μπροστά σ’ αύτή τή συγκέντρωση
δτι, ουδέποτε έγκατέλειψα τό χαράκωμα τής έργατικής τά ξ η ς. Ουδέ
ποτε έπαυσα νά πιστεύω στόν σοσιαλισμό, ουδέποτε έπαυσα νά πιστεύω
στήν άνάγκη τής μεταβολής τής σημερινής οικονομικής όργανώσεως
τής κοινωνίας μας. Θά έγκατέλειπα τό χαράκωμα καί θά πρόδιδα τό σοσια-

τόν άγώνα, ποτέ δέν άποκήρυξα τις ιδέες μου καί πάντα βρέθηκα στην πρώτη
γραμμή τής μάχης καί γι’ αύτό άκριβώς μέ φοβούνται. Οί λεονταρήδες αύτοί πού
λιποτάκτησαν όταν έγώ σέ ηλικία 50 ετών άνέβηκα μαζί μέ τούς άλλους στό
βουνό. Καί ξεφύτρωσαν πάλι σάν σαλιγκάρια μόλις πέρασε ή μπόρα γιά νά πα-
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ραστήσουν έκ του άσφαλοΰς καί μέ το άζημίωτο τούς προστάτες της εργατικής
τάξης, τούς προστάτες τής άριστεράς έν γένει. ’Αλλά άς κανουν λίγη υπομονή.
Τά δσα 0ά πώ παρακάτω 0ά δείξουν ποιοι έγκατέλειψαν το χαρακωμα τής εργατι
κής τάξης καί ποιοι πρόδοοσαν τον σοσιαλισμό.
Ή ισχυρή επιθυμία μου νά άγωνισθώ για τά οικονομικά και κοινωνικά ζη
τήματα των συναδέλφων μου σιδηροδρομικών μέ ώθησε στον συνδικαλισμό. Σιγά,
σιγά στερεώθηκε μέσα μου ή πεποίθησις πώς τά ζητήματα αυτα δεν μπορούν να
βρουν τήν οριστική τους λύση παρά μόνον άν βρουν τήν οριστική τους λύση τα με
γάλα καί γενικά οικονομικά καί κοινωνικά προβλήματα πού βαραιουν πάνω σ
ολόκληρο τον Ελληνικό λαό.
’Αλλά μέ τί τρόπο θά μπορούσαν νά λυθούν τά προβλήματα αυτα; Με τι
τρόπο θά ανέβαιναν οί αμοιβές των εργαζομένων σέ καλύτερα έπιπεδα; Με τι τροπο
θά εξαφανιζόταν ή εκμετάλλευση άνθρώπου άπό άνθρωπο, ή ανεργία και ή φτώχεια;
Μέ ποιο τρόπο όλοι οί άνθρωποι θά μπορούσαν νά συμ,μετέχουν περισσότερόν στην
άπόλαυση των αγαθών τού πολιτισμού; Τά ερωτήματα αύτά μέ βασανιζαν πολύ
καιρό ώσπου ήρθα σέ επαφή μέ τις σοσιαλιστικές ιδέες. Πίστεψα όπως και εξακο
λουθώ νά πιστεύω δτι ή οικονομική οργάνωση τής κοινωνίας πρέπει να μεταβληθή, δτι οί σχέσεις τω ν ανθρώπων πρέπει νά οίκοδομηθοϋν πάνω
σέ δικαιότερη καί υγιέστερη βάση . Οί επιθυμίες μου αύτές μέ ώθησαν πριν 35
χρόνια στήν πεποίθηση ότι ό γνησιώτερος εκφραστής τών ιδεών και ο συνεπέστε
ρος άγωνιστής γιά τήν έφαρμογή τους ήταν τό κομμουνιστικό κόμμα. Πίστεψα
τότε ότι, μόνον μέ τήν επικράτηση τού κομμουνιστικού συστήματος θά εξαφανιζό
ταν ή εκμετάλλευση άνθρώπου άπό ά.νθρωπο καί μαζί μ’ αύτή ή άνεργια, ή φτώ
χεια, ή άθλιότητα καί οί κοινωνικές διακρίσεις.
Προσχώρησα λοιπόν στον κομμουνισμό καί πάλεψα ολόψυχα για την επι
κράτησή του. Είναι γνωστοί οί άγώνες μου αύτοί. Άπό τό 1923 προσελήφθηκα έκ
τακτος τροχοπεδητής στούς ΣΕΚ. Στο 1925 πρωτοστάτησα καί μέ πίστη και απο
φασιστικότητα έλαβα μέρος στή μεγάλη άπεργία τών σιδηροδρομικών ολοκλήρου
τής Ελλάδος. Στά 1926 έγινα μέλος τού κόμματος καί έν συνεχεία γραμματεύς
άχτΐδος σιδηροδρομικών. Έκτοτε δέν έπαυσα νά μάχωμαι στις πρώτες γραμμές
μέ συνέπεια καί αυτοθυσία γιά τήν επικράτηση τού κομμουνισμού στη χωρά μας,
γιατί πίστευα ότι αυτός θά έφερνε τήν καλύτερη κοινωνία. Δέν υπήρξε, μπορώ νά
πώ, ούδεμία συνδικαλιστική έπαναστατική δράση πού νά μή είμαι καί γω μέσα.
Πάντοτε πρώτος γιά κάθε θυσία. Λόγω τής δράσεώς μου δέν έδιώχθην μόνον εγώ
άλλά καί ό πατέρας μου, ό όποιος τήν εποχή εκείνη ήτο δασάρχης. "Ετσι άρκεϊ νά
σάς πώ ότι έπί 18 χρόνια ήμουνα στά φρένα (στήν καρούτα όπως τήν λέγαμε), στο
κάτεργο, όπως λέγαμε τήν μανόβρα. Στον σταθμ,ό Θεσσαλονίκης 15 ώρες νυκτε
ρινή δουλειά, νά τρέχης πίσω άπό τά βαγόνια έν κινήσει γιά νά προλάβης τον σχη
ματισμό τών αμαξοστοιχιών. 'Ο πατέρας μου έξ αιτίας μου άπελύθη τής υπηρεσίας
του χωρίς νά τού χορηγήσουν σύνταξη τό 1932. Τό 1936 έξωρίσθηκα στον Πει
ραιά, τό 1937 ό πατέρας μου πέθανε ώς φύλακας τού δασυλλίου τού Σωκράτους
στήν ’Αθήνα, γιατί δέν ήθελε νά μέ άποκηρύξη. 'Η μητέρα μου μόνη της έκεϊ έκλαιγε
τον νεκρό καί δέν είχε μέ τί μέσο νά κάμη τήν κηδεία του. Καί τήν κηδεία του τήν
έκαμαν μερικοί καλοί συνάδελφοί του, πού κατά καλήν τύχην πέρασαν άπό τό
δασύλλιο καί έμαθαν τό δράμα μας.’Ασυγκίνητος όμως εγώ, άδιαφορώντας γιά τις
θυσίες, έξηκολούθησα τή δράση μου, πότε μεμονωμένος, διότι τό διάστημα εκείνο
είχαν συλληφθή τά 90% τών στελεχών τού κόμματος, καί πότε ώργανωμένα. Ηϊκλέγομαι στο Γεν. Συμβούλιο τού Συνδέσμου καί έτσι κατορθώνω νόμιμα νά έχω
επαφή καί νά καθοδηγώ στή δράση τούς σιδηροδρομικούς. ’Εν συνεχεία (.οργανώ
θηκα καλύτερα καί στήν κατοχή εκλέγομαι Γεν. Γραμματεύς τού Συνδέσμου καί
’Αρχηγός τής Κομμουνιστικής ΓΙαρατάξεως έκ μέρους τών Σιδηροδρομικών στήν
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Συνδικαλιστικήν ομάδα τής Μακεδονίας—Θράκης. Έδώ άποτίων φόρο τιμής εις
δύο έκλιπόντας σάς αναφέρω τον μακαρίτη Φεσσόπουλον, Γεν. Διευθυντήν των
ΣΕΚ, εις μίαν στιχομυθίαν μας. "Οταν παρουσιασθήκαμε ενώπιον του ή νέα Διοί
κηση του Συνδέσμου τότε του είπα επί λέξει: «Στρατηγέ μου καί Γενικέ μου Διευθυντά (ό Φεσσόπουλος ήταν φανατικός άντικομμουνιστής), ξέρω πολύ καλα ποιος
εισθε καί θά ξέρετε έπίσης σείς πολύ καλά ποιος είμαι. Σου δίν,νω τό χέρι σαν Ελληνας στον "Ελληνα στρατηγό καί Γε- ,
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διακρίνωνται τά στελέχη του κόμματος
Μανώλη Σουαννίδη, «πές τό Δημητρι Δ ιά νά έχουν
Ιδιον δελτίον ταυτότητος.
άδη νά λάβη τά μέτρατου, διότι οί Γερμανοί έμαθαν τή δράση του καί θά τον συλλάβουν». ’Επίσης ό σημερινός Προϊστάμε
νος Κινήσεως Γιάννης Δενδρινός, πού ξέρετε όλοι σας πολύ καλά, πού ήταν πάντα φα
νατικός άντικομμ,ουνιστής μ.έ ειδοποίησε καί θυμάμαι τά λόγια του: «φεύγα Τάκη θά
σέ πιάσουν οί Γερμανοί». Τά γεγονότα αυτά σάς τάάναφέρω όχι γιά νά άποτίσω φόρο
τιμής, άλλά γιά νά έξάρω τήν υπέροχη αύτή πατριωτική πράξη πού είναι άποτέλεσμα ύπερόχου εθνικής συνειδήσεως καί εθνικής άλληλεγγύης, άλλά καί σά.ς
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την παραθέτω ώς παράδειγμα σέ σας τούς νεώτερους προς μίμησιν καί υπέροχο
ηθικό κεφάλαιο πού πρέπει νά κατευθύνη τη δράση σας τόσο στον συνδικαλιστικό
τομέα όσο καί στον πολιτικό. Νά μή τυφλώνεσθε ποτέ άπό στενούς κομματικούς
φανατισμούς, νά μή χάνετε όπου καί αν άνήκετε την άνθρωπιά σας. Πράγματι,
ύστερα άπο την ειδοποίηση αυτή καί σύμφωνη γνώμη καί τής Ε.Π. Θεσσαλονίκης,
διέφυγα στο βουνό οπού έμεινα μέχρι τον Νοέμβριον 1944. Μέ εντολή τοΰ Πολι
τικού Γραφείου τοΰ Κόμματος επανήλθα πάλι στήν συνδικαλιστική όραση και
διωρίσθηκα Διευθυντής τοΰ Σιδηροδρόμου Μακεδονίας. Μετά ’Αρχηγός τής Κομμου
νιστικής Παρατάξεως των Σιδηροδρομικών, διηύθυνα τις εκλογές καί τήν ανα
κήρυξη στά εργατικά σωματεία, διοικήσεων κατά πλειοψηφίαν από κομμουνιστάς. Έξελέγηκα άντιπρόσωπος στο 7ο Πανσιδηροδρομικό Συνέδριον καί εκεί
έζελέγηκα μέλος τής Διοικήσεως τής 'Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, έν συνεχεία
άντιπρόσωπος στο 8ο Πανεργατικό. Κατόπιν έδιώχθην μετά τήν διάλυσιν τής
'Ομοσπονδίας, συνελήφθην καί ένεκλείσθην στο Τμήμα Μεταγωγών Θεσσαλονί
κης, προοριζόμενος δι’ εξορίαν στον Άηστράτη, άποφυλακισθείς μέ τήν άποσυμφόρησιν τοΰ Σοφούλη. Τότε μέ εντολή τοΰ κόμματος βγήκα στο βουνό, Νοέμβριος
1947. "Υστερα άπο αφάνταστες ταλαιπο^ρίες εις Χαλκιδικήν, Κερδύλλια, Κρούσια,
έφθασα υστέρα άπο 43 ημέρες πεζοπορία εις τό Μπέλλες καί έκειθεν μέ προσωπική
εντολή τοΰ Ζαχαριάδη χρησιμοποιώντας τήν ιδιότητα τοΰ εκλεγμένου νομίμου
άντιπροσώπου τής 'Ομοσπονδίας, προσχώρησα στή Διεθνή "Ενωση Εναερίων καί
’Επιγείων Μεταφορών καί μέ τήν ιδιότητα αύτή πέρασα στον ’Ανατολικό Συνα
σπισμό όπου έζησα 12 ολόκληρα χρόνια. Γνώρισα δηλαδή τον κομμουνισμό καί ώς
θεωρία καί ώς πολιτική καί ώς καθεστώς. Είναι άλήθεια ότι τήν πείρα αύτή τήν
πλήρωσα πολύ άκριβά, άλλά είναι έξαιρετικά πολύτιμη. Μοΰδωσε τήν ευκαιρία νά
διαμορφώσω πολύ πιο στέρεες καί ξεκαθαρισμένες αντιλήψεις γύρω άπο τά σημερι
νά πολιτικά καί κοινωνικά προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή χώρα μας όπως καί
κάθε χώρα. Μοΰ δόθηκε ή εύκαιρία νά γνο^ρίσω άπο κοντά τήν κομμουνιστική πραγ
ματικότητα, τήν πραγματικότητα αύτή στήν οποία είχα τοποθετήσει όλα τά όνειρα
καί τις προσδοκίες μου καί τις αφιέρωσα άκέραια τό μεγαλύτερο καί καλύτερο μέρος
τής ζωής μου. ’Έζησα στις Λαϊκές Δημοκρατίες 12 ολόκληρα χρόνια. ’Εκεί έζησα
καί ώς κομματικό στέλεχος αλλά καί ώς απλός εργάτης. Τήν είδα καί τήν μελέτησα λοι
πόν τόσο άπο πάνω όσο καί άπο τά κάτω. Μπορώ λοιπόν νά έχω κάποιο λόγο πάνω
σ’ αύτήν. Θά σάς πώ λοιπόν μέ δυο λόγια τί είδα στις λεγάμενες Λαϊκές Δημοκρατίες.
’Εκεί, άγαπητοί μου συνάδελφοι, δέν υπάρχουν παρά δύο τάξεις. Οΐ εργά
τες καί οί γραφειοκράτες, γιατί όλες οί άλλες τάξεις εξοντώνονται. Οί αγρότες
χάνουν τή γή τους, τό Κράτος τούς πέρνει τά χωράφια τους, τά ζώα τους, κάθε
περιουσία τους καί τούς μετατρέπει σέ μεροκαματιάρηδες εργάτες τών μεγάλων
αγροκτημάτων πού στήν ούσία τους είναι κρατικές έπιχειρήσεις. Οΐ έπαγγελματίες, βιοτέχνες καί γενικά όλα τά μεσαία στρώματα χάνουν τά μαγαζιά τους πού
τά πέρνει τό Κράτος καί γίνονται καί αύτοί εργάτες. "Ολοι λοιπόν οΐ εργαζόμενοι
είναι εργάτες άκτήμονες πού δέν έχουν παρά μόνον τό μεροκάματό τους. "Ομως 6
κομμουνισμός δέν δίνει σ’ αύτούς τά παραγωγικά μέσα πού χρησιμοποιούν. Τό χω
ράφι δέν άνήκει στον έργαζόμενον τής γής πού τό δουλεύει καί τό εργοστάσιο δέν
άνηκει στον βιομηχανικό εργάτη πού τό κινεί. Τίποτα δέν άνήκει στον εργαζόμενο,
όλα άνήκουν στο Κράτος. Τί είναι όμως τό Κράτος; Είναι οΐ άνθρωποι πού άποτελοΰν τον Κρατικόν μηχανισμό. Κομματικά καί τεχνικά στελέχη, άξιωματικρί τής
’Αστυνομίας καί τοΰ Στρατοΰ κλπ. Άφοΰ λοιπόν αύτοί έχουν τήν Κρατική εξουσία
δηλαδή αύτοί είναι τό Κράτος, όλα τυπικά άνήκουν σ’ αύτό. Ούσιαστικά όμως άνή
κουν σ’ αύτούς, δικά τους είναι ολα, Αύτοί τά διαχειρίζονται καί τά διαχειρίζονται
άνεξέλεγκτα, γιατί δέν υπάρχει κανείς νά τούς έλέγξη. Ούτε άντιπολίτευση, ούτε
ελεύθερος τύπος, ούτε συνδικάτα. Φυσικόν λοιπόν είναι αύτοί οί γραφειοκράτες
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νά ζοΰν σάν Μαχαραγιάδες, σέ βάρος του λαού. ’Έχουν μεγάλες θέσεις, σπίτια καί
βίλλες, υπηρέτες, αύτοκίνητα. ’Έχουν τά ιδιαίτερα μαγαζιά πού ψωνίζουν, τά ιδιαί
τερα νοσοκομεία τους, στις συνοικίες τους.
Γενικά έχουν προνόμια πού κανένας κεφαλαιοκράτης δεν μπορεί νά τά φαντασθή στη χώρα μας. Καί άπό τήν άλλη μεριά οί έργάτες χοορίς συνδικάτα, χωρίς
δικαίωμα απεργίας, βρίσκονται πιά άνυπεράσπιστοι στο έλεος τής γραφειοκρατίας
πού τούς εκμεταλλεύεται άλύπητα. 'Ο εργάτης στις Λαϊκές Δημοκρατίες δουλεύει
περισσότερες ώρες άπο δώ, εξουθενώνεται μέ το εξοντωτικό σύστημα τής νόρμας
καί άμείβεται πολύ λιγώτερο άπο δώ, τό μέσο εργατικό μεροκάματο στις Λαϊκές
Δημοκρατίες, φθάνει δεν φθάνει σέ άγοραστική δύναμη τις 30 Ελληνικές δραχμές.
Καί υπάρχουν εκατομμύρια έργάτες
πού κερδίζουν 400-600 δραχμές τον
μήνα. Ζωή στερημένη, ζωή σκλάβου
ζή έκεϊ ή εργατιά. Καί σας ρωτώ εί
ναι αύτό σοσιαλισμός; Γι’ αύτό λοιπόν
αιματοκυλίσαμε τη χώρα μας; Βλέ
ποντας αύτή τήν τρομερή κατάσταση,
κάθησα καί σκέφθηκα καί έβγαλα τό
συμπέρασμά μου πού θά σάς τό πώ
άμέσως, παρουσιάζοντας επίσημα έγ
γραφα καί φωτογραφίες πού 'άποδεινύουν κατά τρόπο άναμφισβήτητο τά
άνωτέρω.
Ή ουσία της Δημοκρατίας
Τό βασικό δίδαγμα πού άπεκόμισα άπό τήν πείρα μου αύτή είναι ότι
ό καλύτερος, ό ορθότερος καί άνθρωπινώτερος δρόμος γιά τήν άντιμετώπιση καί επίλυση τών κοινωνικών καί
οικονομικών ζητημάτων είναι ή δημο
κρατία, χωρίς αυτήν δέν γίνεται τίπο
τε, άμα τήν χάσης αύτήν τά χάνεις ό
λα. Πριν όμιυς προχωρήσω στήν δικαιολήγηση αύτής τής πεποιθήσεώς
μου, θά πρέπη νά ξεκαθαρίσω πρώτα
τί έννοώ μέ τήν λέξη Δημοκρατία.
εργάτης. ΓΓίναξ αποδοχών τοϋ
Ή λέξη αύτή χρησιμοποιείται σήμε Ό Δημητριάδης
Δημητριάδου εργάτου, εις λέϊ.
ρα άπό τις άντίθετες παρατάξεις καί
("Ενα λέϊ = 21/a δραχμαί).
μέ διαφορετικό έντελώς νόημα. Ή κάθε
παοάταξις ισχυρίζεται ότι ή δική της Δημοκρατία είναι άνώτερη. ’Έτσι άκοΰμενά γίνε
ται λόγος γιά ’Αστική Δημοκρατία, γιά Λαϊκή Δημοκρατία, γιά Σοσιαλιστική Δημο
κρατία. Αύτό συμβαίνει στις χώρες τοϋ’Ανατολικού Συνασπισμού, όπου μέτό πρόσχη
μα τής κατοχυρώσεως τών έλευθεριών καί δικαιωμάτων τού προλεταριάτου, έχουν εφαρμοσθή άπάνθρωπα δικτατορικά συστήματα, τά όποια φυσικά καταπιέζουν πρώιτα
άπ’ όλα τό ίδιο τό προλεταριάτο. Οί Κυβερνήσεις τών Κρατών αύτών μπορεί νά
εκμηδενίσουν κάθε πολίτη πού έχει διαφορετική γνώμη άπ’ αύτές, μέ τό αύθαίρετο
δικαιολογητικό ότι ή γνώμη τους άντιτίθεται στά συμφέροντα τού προλεταριάτου.
Άποτέ>εσμα είναι τό προλεταριάτο, ή εργατική τάξη, νά μή μπορή νά προβάλη
καμμιά διεκδίκησή της. Πολιτικές καί συνδικαλιστικές έλευθερίες δέν υπάρχουν,
ή άπεργία τιμωρείται μέ θάνατον. Πώς λοιπόν ό εργάτης θά ζητήση τό δίκαιό του;
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Οι άνθρωποι πού άποτελοΰν το Κράτος τούς εκμεταλλεύονται απεριόριστα. Αύτο συμβαίνει παντού οπού μπαίνουν περιορισμοί καί όρια στην άσκηση των
πολιτικών δικαιωμάτων μέ τό ένα ή τό άλλο πρόσχημα. Πάντοτε ή κατάργηση της
Δημοκρατίας έχει καταστρεπτικές συνέπειες στήν όλη διαβίωση των εργαζομένου. Λένε
ότι με την δικτατορία προστατεύουν τό προλεταριάτο, όμως αύτό δεν είναι σωστό.
Μπορεί να εξυπηρητή προπαγανδιστικές σκοπιμότητες, άλλα δεν άνταποκρίνεται
στα πραγματα. 'Η Δημοκρατία εξασφαλίζει μια σειρά άπό θεμελιώδη δικαιώματα,
όπως είναι η ελευθερία τού λόγου καί τού τύπου, ή ελευθερία της πολίτικης καί της
συνδικαλιστικής δρασεως, ή ελευθερία τής συνειδήσεως. Τά δικαιώματα αύτά τά
εξασφαλίζει σέ όλους ανεξαρτήτους τούς πολίτες, ανεξαρτήτως οικονομικής καταστασεως, κοινωνικής προελεύσεως, μορφωτικού ή διανοητικού επιπέδου. Δεν
υπάρχει Δημοκρατία γιά τούς ’Αστούς ή Δημοκρατία γιά τούς εργάτες. ’Ή υπάρχει
για όλους ή δεν υπάρχει γιά κανένα, γιατί εκείνοι πού μπορούν νά άφαιροΰν τά θε
μελιώδη δικαιώματα ενός ολοκλήρου κοινωνικού στρώματος, έν όνόματι δήθεν των
συμφερόντων ενός άλλου κοινωνικού στρώματος, σημαίνει ότι δεν δεσμεύονται
ουσιαστικά στην άσκηση τής εξουσίας των. Δεν τούς ελέγχει κανείς, άφοΰ δεν ύπαρχει κοινή γνώμη και δεν τούς περιορίζει κανείς άφοΰ στέκονται πάνω άπό τούς
Νομούς. Και χρησιμοποιούν τό ενδιαφέρον τους δήθεν γιά τό ένα κοινωνικό αύτό
στρώμα ως απλό πρόσχημα γιά την κάλυψη των αυθαιρεσιών τους εναντίον τής
κοινωνίας. Η Δημοκρατία δεν έχει άναλάβει υποχρεώσεις άπέναντι τής μιά.ς ή
τής άλλης οικονομικής όργανώσεως. Δεν συνδέεται άναγκαστικά μέ ένα ώρισμένο
οικονομικο σύστημα. ’Άν σέ κάποια φάση τής έξελίξεώς της οΐ οικονομικές σχέσεις
τών πολιτών είναι διαρθρωμένες κατά τρόπον πού νά μά.ς έπιτρέπη νά μιλάμε γιά
Καπιταλισμό, αυτό δέν σημαίνει πώς έχουμε καπιταλιστική Δημοκρατία, άπλώς
σημαίνει οτι οι πολίτες τής χώρας πού έχει τό οικονομικό καθεστώς, τό θεωρούν
στην πλειοψηφια τους ως καλύτερο γι’ αυτούς ή τό άνέχονται ακόμη, μη βλέποντας
μια άλλη διέξοδο. Το ίδιο ισχύει καί διά την περίπτωση πού κάτω άπό ένα δημοκρα
τικό καθεστώς οι σχεσεις τώιν πολιτών είναι ώργανωμένες επί συλλογικής καί όχι
τρομοκρατικής βασεως, όπως συμβαίνει στη Σουηδία. Αύτό δέν σημαίνει ότι ή
Δημοκρατία είναι σοσιαλιστική, ότι είναι δηλοκρατία μόνο γιά σοσιαλιστές. Καί
στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση τά δημοκρατικά δικαιώμ,ατα είναι εξασφα
λισμένα και γι αυτους πού συμφωνούν μέ τό οικονομικό καθεστώς τής χώρας καί
γι αυτους που διαφωνούν μ" αύτό. 'Ίπάρχει δηλ. Δημοκρατία γιά όλους.'Η Δημο
κρατία δεν εγγυάται την αιωνιότητα σέ κανένα οικονομικό καί κοινωνικό σύστημα.
Ακριβώς αυτό θα πή Δημοκρατία. Είναι τό καθεστώς πού έγγυάται την διαρκή
μεταβολή και αναπροσαρμογή τού οικονομικού καί κοινωνικού συστήματος στις
αναγκες των πολιτών, στις άνάγκες τού συγχρονισμού καί τής προόδου. Κάτω άπό
το δημοκρατικό καθεστώς οι πολίτες μέ τήν ελευθερία τού τύπου καί τής γνώμης
μπορούν να ελεγχουν τις πράξεις τών Κυβερνητών τους, νά διαμορφώνουν γνώμη
πάνω στις πράξεις αυτές και να εκφράζουν τήν ικανοποίηση ή τήν δυσαρέσκεια
τους για την μια ή την άλλη πολιτική. Μέ τό δικαίοηχα τής ψήφου μπορούν νά κα
ταδικάζουν μια κακή πολιτική καί νά υποστηρίζουν μιά άλλη, κατά τή γνώμη τους,
καλύτερη. Μέ τό δικαίωμα τής ουγκροτήσεως πολιτικών συλλόγων καί κομμάτων
μπορούν να εκφράζουν τη θέλησή τους ή μέσω τών υφισταμένων κομμάτων ή
οργανώσεων, είτε δια τής ιδρύσεως νέων. Μέ τό δικαίωμα τής όργανώσεως σέ
συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές ενώσεις προασπίζουν καί προάγουν τά συμφέ
ροντα τους και καταπολεμούν την εκμετάλλευση. Μ’ ολα αύτά τά μέσα μπορούν νά
επιφέρουν τις βαθύτερες άλλαγές στήν οικονομική καί κοινωνική συγκρότηση τής
χωράς των και παρα την αντίδραση τών θιγομένων κύκλων στο τέλος ή εξέλιξη
πραγματοποιείται και η κοινωνία μεταβάλλεται προς τό καλύτερο. "Αν κάτω άπό
ενα δημοκρατικό καθεστώς η οικονομική συγκρότηση καί κατάσταση μιας κοι-
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νιονιας επιτρεπει τήν εκμετάλλευση, την αδικία, την φτώχεια καί την αθλιότητα,
γι αυτό δεν εύθύνεται ή Δημοκρατία. Εύθύνεται ό Λαός καί οί ήγέται του πού δεν
καταφεραν να εκμεταλλευθοΰν καί να άξιοποιήσουν στο άκέραιο τις έλευθερίες
και τα δικαιώματα πού τούς παρέχει. Μπορούν όμως άκόμη να εύθύνωνται καί άλλοι
παράγοντες (αντικειμενικοί, τόσον εσωτερικοί όσον καί διεθνείς. Ά λλα στην περί
πτωση αύτή δεν βλέπω τί θά μπορούσε να κάμη ένα όποιοδήποτε άλλο πολιτικό κα
θεστώς. Είναι μεγάλο λάθος να συνδέσουμε τή Δημοκρατία μέ τό ’Αστικό κα
θεστώς, μέ τον Καπιταλισμό ή μέ τήν δποιαδήποτε κακοδαιμονία μας. ’Εγώ δεν
συμφώνησα ποτέ μέ τό οικονομικό καί κοινωνικό καθεστώς της χώρας μας οίίτε
καί συμφωνώ, ό μόνος τρόπος όμως νά. προχωρήσουμε στην αλλαγή τού καθεστώτος
αυτού και στή δημιουργία μιας κοινωνίας δικαιότερης καί άνθρωπινώτερης είναι όχι
να καταργήσουμε τήν Δημ.οκρατία όπως θέλουν οί κομ.μουνιστές, άλλα νά. τήν ολο
κληρώσουμε. Ό χ ι νά. αύτοεγκαταλείψουμε τις δημοκρατικές μας έλευθερίες, άλλα
άντίθετα νά τις άξιοποιήσουμε στο άκέραιο καί άκριβώς μια βαρυτάτη ευθύνη τού
Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ότι δεν άφισε τούς "Ελληνας εργαζομένους, στήν
τελευταία ιδίως εικοσαετία, νά χρησιμοποιήσουν τά δημοκρατικά τους δικαιώματα
για να βελτιώσουν τήν ζωήν τους καί νά άναπροσαρμόσουν τήν κοινωνία μας στις
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"Ανω: "Εγγραφον το ϋ Κεντρικοί; ΣυμβουMil;
λίου Συνδικαλισμού τής Λαϊκή? ΔημοκραΆγ
τία? τήζ Ρουμανίας πρός τόν Δημητριάδην
διά του οποίου γνω σ το π ο ιείτα ι τό καθορισθέν ποσόν τής συντάξεω ς του. Δεξιά: Μετάφρασις εις τήν Έ λλην. τοϋ ανωτέρω εγγράφου.
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σύγχρονες άπαιτήσεις. ’Αντί αυτού έσπρωξε τήν μερίδα τών εργαζομένων πού τό
άκολουθοΰσε, σέ τυχοδιωκτικές πράξεις, παράλογης βίας. Αύτές οχι μόνον ρήμαξαν
τόν τόπον μας καί δυσκόλεψαν τή ζωή τού λαού όλου, άλλά καί έματαίωσαν τήν
άποτελεσματική άσκηση τών δημοκρατικών δικαιιομάτοκ; άπό μέρους τών έργαζομένων γιά τή βελτίωση τής θέσης τους. Οί τυχοδιωκτικές πράξεις τού κομμου
νισμού έφεραν σέ δύσκολη θέση τή Δημοκρατία στή χώρα μας. Ή δραστηριότης του
λαού μας άντί νά διοχετευθή σέ μιά γόνιμη προσπάθεια άναδημιουργίας τής κοι
νωνίας μας μέσα στά πλαίσια τής Δημ,οκρατίας πράγμα πού τό έπέτρεπαν οί εσω
τερικές καί διεθνείς συνθήκες, διωχετεύθηκε σέ εμφυλίους σπαραγμούς καί σέ
πράξεις αιματηρής βίας, καί εΐχεν άρνητικά άποτελέσματα πάνω στήν κοινωνική
μας εξέλιξη. Καί όλα αυτά γιατί άντί νά χρησιμοποιήσουμε τις έλευθερίες τής Δη
μοκρατίας, χρησιμοποιήσαμε τά όπλα γιά νά τις καταργήσουμε. Δέν πρέπει σέ
καμμιά περίπτωση νά λησμονήσουμε καί νά υποτιμήσουμε τή σημασία τών έλευθεριών αύτών. Κάθε άγώνας κοινωνικός ή οικονομικός πρέπει νά ξεκινά μέ βάση
τις πολιτικές καί συνδικαλιστικές έλευθερίες καί νά άναπτύσσεται στο πλαίσιο
τών έλευθεριών αύτών. Πάνω άπ’ όλα πρέπει νά φυλάμε σάν τά μάτια μας τις
πολιτικές καί συνδικαλιστικές έλευθερίες, νά τις προστατεύουμε έναντίον όλων
όσων τις άπειλοΰν, είτε άπό τά δεξιά είτε άπό τά άριστερά, νά τις κατοχυρώνουμε
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καί νά τίς διευρύνουμε. Γιατί, αυτές καί μόνον αύτές είναι τό άποτελεσματικωτερο
καί ίσχυρώτερο όπλο στα χέρια τοΰ λαού καί των εργαζομένων, όταν αυτοί ξερουν
νά τίς σέβουνται καί νά τίς χρησιμοποιούν.
Παλαιότερα, τό πάθος μου καί ή άνυπομονησία μου νά ίδώ άμεσες εντυπω
σιακές καί ριζικές κοινοτικές καί οικονομικές άλλαγές, μέ έκαμαν νά υποτιμήσω
καί νά περιφρονήσω τίς πολιτικές καί συνδικαλιστικές ελευθερίες καί νά προσχοιιρήσω στον κομμουνισμό πού ισχυρίζεται ότι ή δικαιοσύνη καί ή δημοκρατία περ
νούν μέσα από τη λεγομένη δικτατορία τού προλεταριάτου. Καί δυστυχώς τόσο
στη χώρα μας όσο καί σ’ ά.λλες χώρες, έξω άπό τον ’Ανατολικό Συνασπισμό,
υπάρχουν πολλοί πού δέν έγνώρισαν τά όσα είδα καί γνώρισα έγώ καί πού πι
στεύουν πώς οί πολιτικές καί συνδικαλιστικές έλευθερίες αξίζει νά θυσιασθοΰν
προς χάριν τής δικτατορίας τοΰ κομμ,ουνισμοΰ. Οί ά.νθρωποι αυτοί δέν θέλουν
νά ί'δουν ότι ή σημερινή τους κατάστασις δέν οφείλεται στις πολιτικές καί συνδι
καλιστικές έλευθερίες, αλλά στην κακή ή ανεπαρκή χρήση πού τούς γίνεται καί γιά
την όποιαν σέ μέγιστο βαθμό υπεύθυνος είναι ό κομμουνισμός. 'Η άντιπάθειά τους
προς τό ύφιστάμενο κοινωνικό καί οικονομικό καθεστώς μεταβάλλεται σέ περι
φρόνηση καί προς τίς έλευθερίες πού έξασφαλίζει. "Αν όμως έπικρατήση μία όποιασδήποτε μορφής δικτατορία, είτε κομμουνιστική είτε τής δεξιάς, όχι μόνον τά προβλήματά μας δέν θά λυθούν αλλά θά δημιουργηθοΰν καί καινούργια πού σήμερα δέν
μπορούμε νά τά φαντασθοΰμε. Κάτω άπό ένα δικτατορικό καθεστώς, είτε αύτό λέ
γεται κομμουνιστικό είτε φασιστικό, ό λαός χάνει όλα του τά δικαιώματα καί δέν
έχει πια καμμιά έλευθερία νά καλλιτερεύση τή θέση του. Βρίσκεται άνυπεράσπιστος στήν άπόλυτη διάθεση αύτών πού τον κυβερνούν καί αυτοί θά πρέπη νά είναι
άγγελοι, γιά νά μή χρησιμοποιήσουν αύτή την προνομιακή θέση τους γιά νά ικανο
ποιήσουν τά συμφέροντα, τους σέ βάρος τοΰ λαού. "Οποιες καί άν είναι οί προθέ
σεις τών δικτατόρων είτε κόκκινοι είναι αυτοί είτε μαύροι, μοιραία καταντούν τύ
ραννοι. Μεθούν άπό τήν άπεριόριστη δύναμη πού κατέχουν καί τήν χρησιμοποιούν
με όποιον τρόπο θέλουν. Τά άτομα πού άποτελοΰν τον λαόν χρησιμοποιούνται σάν
άπλά πιόνια γιά τήν πραγματοποίηση τών πιο άνισορρόπων σχεδίων καί κανένας
δέν μπορεί νά άντιταχθή σ’ αύτά. 'Ο μόνος δρόμος πού άπομένει σ’ ένα λαό πού θά
παραδώση τίς έλευθερίες του σέ κάποια δικτατορία, είναι νά σκύψη ταπεινά τό κε
φάλι ή νά ριχθή στή φοβερή καί άβέβαιη περιπέτεια τής έπανάστασης, όπως οί
Ούγγροι, οί ΙΙολωνοί τό 1956, οί Άνατολικογερμανοί τό 1953 καί προ ολίγου
καιρού οί Θιβετιανοί. Τά 12 χρόνια πού έζησα στον ’Ανατολικό Συνασπισμό μου
επετρεψαν νά διαπιστώσω πού καταντά ένας λαός, όταν παραδώση ή τού άφαιρέσουν τα όπλα τών πολιτικών καί συνδικαλιστικών έλευθεριών. Πάνω στήν ράχη
του έγκαθίσταται μιά ανεξέλεγκτη γραφειοκρατία, ή οποία τον βλέπει σάν πρώτη
ύλη γιά τή δική της ευημερία, τίς δικές της έπιδιώξεις, τά δικά της άνισόρροπα
έπεκτατικά σχέδια.
Ό Τζίλας έχει έξηγήσει ήδη θαυμάσια πώς δημιουργεΐται αύτή ή νέα κοινωνική τάξη, ποια είναι ή ψυχολογία καί δ χαρακτήρας της. Έ γώ τάζησα όλα
αυτα στην πραγματικότητα. Οί κομμουνισταί ισχυρίζονται ότι ό κόσμος είναι
χωρισμένος σέ δύο στρατόπεδα, τό σοσιαλιστικό καί τό καπιταλιστικό καί ότι τελι
κά ο σοσιαλισμός θά έπικρατήση παγκόσμια. 'Ως σοσιαλιστικό καθεστώς θεωρούν
το δικό τους. Σύμφωνα μέ τον ισχυρισμό αύτό τό μόνο πού μάς άπομένει είναι νά
συνδέσουμε τήν τύχη μας μέ τον καταδικασμένο καπιταλισμό ή νά προσχωρήσουμε
στον κομμουνισμό. "Ομως δ τρόπος πού χωρίζουν τον κόσμο μπορεί νά τούς έξυπηρετή προπαγανδιστικά, αλλά δέν έχει καμμιά σχέση μέ τήν πραγματικότητα.
Συνάδελφοι, ο κόσμος δέν είναι χωρισμένος σέ καπιταλιστικό καί κομμου
νιστικό στρατόπεδο, άλλά σέ δημοκρατικό καί ολοκληρωτικό ή δικτατορικό. ’Από
τη μια μέρια υπάρχουν καθεστώτα πού έπιτρέπουν στούς πολίτες τους νά διαλέγουν
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τους κυβερνήτες τους καί τό είδος τής διακυβερνήσεώς τους καί από την άλλη ύπαρχουν καθεστώτα πού υποχρεώνουν τούς πολίτες τους νά ζοϋν σύμφωνα μ’ ένα
τροπο, είτε αυτός τούς αρέσει, είτε δεν τούς άρέσει. Στην πρώτη περίπτωση ό λαός

ζητητει ο,τι οι δικτάτορες άποφασίσουν. Μέσα σ’ ένα δημοκρατικό καθεστώς εκ
προσωπούνται όλα τα κοινωνικά ρεύματα, από τά πιο συντηρητικά ώς τά πιο ριζο
σπαστικά. Ίπαρχουν κόμματα άστικά, σοσιαλιστικά, άκόμη καί κομμουνιστικά,
παρ όλον ότι τα τελευταία εργάζονται γιά την κατάργηση των δημοκρατικών έλευθεριών. Κάτω άπό τό δημοκρατικό καθεστώς υπάρχουν συστήματα καπιταλιστικά,
όπως το αμερικανικό, καί σοσιαλιστικά όπως τό Σουηδικό. .Κάτω όμως άπό ένα
κομμουνιστικό καθεστώς δέν υπάρχει χώρος γιά κανένα άλλο σύστημα έκτος άπό τό
κομμουνιστικό. Δέν υπάρχει χώρος γιά σοσιαλιστάς ή συντηρητικούς. Κανένα κοι
νωνικό ρεύμα δεν μπορεί να έκφρασθή μέσο:) μιας δικής του πολιτικής όργανώσεως.
Κανένα κοινωνικό στρώμα δέν μπορεί νά προβάλη τις διεκδικήσεις του. Αύτό δέν
σημαίνει ότι δέν υπάρχουν διαφορές καί κοινωνικά ρεύματα πού νά μή συμφωνούν
με τις ενεργειες τών κομμουνιστών. "Ολοι όμως υποτάσσονται στούς κομμουνιστας, γιατί αλλοιώς τούς περιμένει τό εκτελεστικό άπόσπασμα, ή φυλακή ή τό
στρατόπεδο τής καταναγκαστικής εργασίας. ’Εκείνο πού κυρίως χο^ρίζει τον δικό
μας κοσμο άπό τον κομμουνιστικό είναι τό γεγονός ότι εδώ κάθε κοινωνική ή οι
κονομική άλλαγή προέρχεται έκ τών κάτω, άπό τον λαό, ένώ εκεί έχει έπιβληθή
lilitpriote**
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Δελτίου ταυτότητος στελέχουζ το ΰ κόμματος.

Δελτίου ταυτότητος εργάτου.

μέ τήν βία έκ τών άνω ένα ώρισμένο κοινωνικό καί οικονομικό σύστημα χωρίς ό
λαός νά μπορή νά πή τί γνώμη του γι’ αύτό ή νά τό άλλάξη. Ή πραγματική δημο
κρατία δίνει τήν δυνατότητα σ’ ένα λαό νά πραγματοποιήση τον σοσιαλισμό, άλλά
νά τον πραγματοποιήση ό ίδιος καί οχι κάποια ομάδα πού αότοαποκαλεΐται φωτεινή
πρωτοπορία καί δρα δήθεν γιά λογαριασμό του καί πού, όταν πάρη τήν έξουσία,
μετατρέπεται σέ κλίκα έκμεταλλευτών. Τού έξασφαλίζει έπίσης τήν δυνατότητα
νά απαλλαγή άπό τό καθεστώς αύτό άν στήν πρακτική του έφαρμογή δέν άποδειχθή
τόσο τέλειο όσο τό φαντάζεται, άν όμως έπιβληθή κομμουνιστική δικτατορία ό
λαός χάνει κάθε δυνατότητα μεταβολής είτε συμφωνεί, είτε δέν συμφωνεί μέ τό
καθεστώς. Μπορεί όμως νά πή κανείς ότι οί δυνατότητες πού παρέχουν οί πολιτικές
καί συνδικαλιστικές έλευθερίες είναι θεωρητικές. "Οτι παρ’ όλον ότι υπάρχουν τέ
τοιες έλευθερίες στή χώρα μας, έξακολουθοΰμε έν τούτοις νά ζοΰμε κάτω άπό μιά
κοινωνική καί οικονομική κατάσταση άπαράδεκτη καί οί πιθανότητες μιας άποφασιστικής άλλαγής προς τό καλύτερο είναι πολύ περιωρισμένες προς τό παρόν
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τουλάχιστον. 'Η άλήθεια είναι ότι οί δυνατότητες αύτές δεν είναι καθόλου θεωρητι
κές. Είναι πρακτικές, υπάρχουν όμως ώρισμένοι λόγοι, γιά σήμερα τουλάχιστον,
νά τούς άξιοποιήσουμε σε αποφασιστικό βαθμό. Επιβάλλεται όμως νά γνωρίσουμε
και νά έπισημάνουμε τους λόγους αυτούς πού μάς εμποδίζουν νά άξιοποιήσουμε
πλήρως τις δημοκρατικές ελευθερίες τόσον στην σφαίρα τής πολιτικής όσον καί
στον σφαίρα του συνδικαλισμού. Μόνον έτσι άλλως τε θά μπορέσουμε να καταπολε
μήσουμε τούς λόγους αυτούς καί νά άξιοποιήσουμε την δημοκρατία. 'Η ομαλή καί
καρποφόρος λειτουργία τής δημοκρατίας στη σφαίρα τής πολιτικής παρεμποδί
ζεται από τον κομμουνιστικό κίνδυνο, ό όποιος δεν είναι φανταστικός άλλά πραγ
ματικός. 'Ο κομμουνισμός εκμεταλλευόμενος τις λαϊκές δυσαρέσκειες έχει άπλωσει
την επιρροή του πάνω σ’ ένα σοβαρό τμήμα τού λαού πού δέν βλέπει άλλο δρόμο
γιά νά λύση τά προβλήματα του. 'Ο κίνδυνος αύτός μαζί μέ τούς προηγηθέντας
3 γύρους ένισχύει τις πιο αντιδραστικές τάσεις τής πολιτικής μας ζωής καί άφαιρεΐ
τό έδαφος άπό τις πιο προοδευτικές. 'Η πλειοψηφία τού λαού φοβούμενη την έπικράτηση τού κομμουνισμού συσπειρώνεται γύρω άπό πολιτικές κινήσεις πού νο
μίζει ότι τού παρέχουν την μεγαλύτερη άσφάλεια. Τά συνθήματα τής κοινωνικής
άλλαγής καί προόδου χάνουν πολύ άπό τη δύναμη καί την άκτινοβολία τους, γιατί
τά καπηλεύονται οί κομμουνιστές. Πολλοί φοβούνται νά τά χρησιμοποιήσουν είτε
γιά νά μη χαρακτηρισθοΰν άσκημα εΐτε γιά νά μή ένισχυθοϋν οί κομμουνιστές.
Τό Κράτος κάτω άπό την άπειλή τού κομμουνισμού άναγκάζεται νά πάρη μέτρα
πού περιορίζουν τις δημκρατικές έλευθερίες καί εξαντλούν τις δυνάμεις τού Έθνους.
Δημιουργεΐται έτσι ένας φαύλος κύκλος. ’Ενώ ό άσφαλέστερος τρόπος γιά την
καταπολέμηση των ολοκληρωτικών άνατρεπτικών τάσεων είναι ή άσκησις μιας
ρωμαλέας κοινωνικής καί οικονομικής πολιτικής, ή άσκηση τής πολιτικής αύτής
παρεμποδίζεται άπό τις συνέπειες των άνατρεπτικών τάσεων. Τό κακό άποκορυφώνεται όταν ό κομμουνιστικός κίνδυνος άναπτυχθή πολύ καί γίνει άμεσος. Τότε πα
ράλληλα άναπτύσσονται καί οί δικτατορικές τάσεις τής δεξιά.ς. ’Εκείνοι πού δια
θέτουν στά χέρια τους τη δύναμη τού Κράτους, στρατό, άστυνομία, κινούνται γιά
την επιβολή δικτατορίας προκειμένου νά πέση ή χώρα κάτω άπό την πιο πολύ καί
πιο επικίνδυνη δικτατορία κομμουνιστικού τύπου, άπό την οποία δέν θά μποοέση
νά γλυτώση καί ή όποια θά την μεταβάλη σε δορυφόρο μιά.ς ξένης δυνάμεως. 'Ο
μόνος τρόπος διά νά προλάβουμε όλες αύτές τις έπικίνδυνες καί οδυνηρές εξελίξεις
καί νά άποκαταστήσουμε την ομαλή λειτουργία τής δημοκρατίας, είναι νά περιφρουρήσουμε έμ,είς οί ίδιοι, τις πολιτικές μας έλευθερίες καί νά άπομονώσουμε όλους
αυτούς πού τις άπειλοΰν καί κυρίως τούς κομμουνιστάς. Μόνον έτσι θά άνοίξουμε
τό δρόμο προς την οικονομική καί κοινωνική πρόδοδο. Γιά τον ίδιο λόγο πού νοθεύεται
ή δημοκρατία στή σφαίρα τής πολιτικής νοθεύεται καί στή σφαίρα τού συνδικαλι
σμού. Οί πολίτες πού συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις προέρχονται
άπό τις πιο φτωχές καί δυσαρεστημένες τάξεις. Γι’ αύτό παρασονύρται εύκολώτερα
άπό τά ψευτοπροοδευτικά κομμουνιστικά συνθήματα. Οί κομμουνιστές, διαθέτοντες
άφθονα μέσα προπαγάνδας, οργάνωση καί πειθαρχία, διυσδύουν στις συνδικαλιστι
κές οργανώσεις, οί όποιες μέ αύτό τό τρόπο άπό μέσα γιά τήν έξυπηρέτηση τών
εργατικών συμφερόντων μεταβάλλονται σε προγεφύρωμα ένός πολιτικοΰΰ κόμματος
πού γιά σκοπό του έχει τήν άνατροπή τής δημοκρατίας. ’Έτσι νοθεύονται, ξεφεύ
γουν απο τον προορισμό τους καί τό Κράτος άναγκάζεται νά έπέμβη γιά νά διαφύ
λαξη το καθεστώς άπό τον κίνδυνο πού άντιπροσωπεύει δ κομμουνιστικοποιήμένος
συνδικαλισμός. Οί συνδικαλιστικές οργανώσεις μεταβάλλονται σιγά-σιγά σέ πεδίο
μάχης μεταξύ τού Κράτους καί τού κομμουνισμού καί άδυνατοΰν νά προσφέρουν
κάτι ουσιαστικό στούς έργαζομένους καί στήν κοινωνία. 'Ο μόνος τρόπος γιά νά
εξυγιανθή πλήρως τό συνδικαλιστικό κίνημα καί νά μεταβληθή σέ ισχυρό παρά
γοντα κοινωνικής προόδου, είναι νά συναισθανθούν οί ίδιοι οί εργαζόμενοι τήν σο-
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βαροτητα τής καταστάσεως καί νά περιφρουρήσουν τις οργανώσεις άπο τήν κομμου
νιστική διείσδυση. Μόνον έτσι οί οργανώσεις αύτές θά άπαλλαγοΰν εντελώς άπο τις
κακές έπιδράσεις τής όποιασδήποτε πολιτικής καί θά παίξουν στο ακέραιο τό ρόλο
τους. Στις χώρες του Παραπετάσματος τό συνδικαλιστικό κίνημα έχει μεταβληθή
σέ εξάρτημα του Κράτους. Ή ηγεσία του διορίζεται άπο τό κόμμα καί 6 ρόλος
του είναι όχι νά μέριμνα γιά τά εργατικά συμφέροντα άλλά νάπιέζη τούς εργάτες
για νά αυξήσουν τή παραγωγή καί γιά νά πραγματοποιούν τις κομματικές άποφάσεις. Στη χωρά μας, παρά τή νόθευση του συνδικαλισμού άπο τό κομμουνισμό καί
τις Κρατικάς επεμβάσεις, οί εργαζόμενοι διαθέτουν έν τούτοις πολλές δυνατότητες
διά τήν προαγουγή τών συμφερόντων τους. ’Εμείς οί σιδηροδρομικοί λ.χ. υπηρε
τούμε σέ μιά Κρατική επιχείρηση, έν τούτοις μπορούμε νά δράσουμε μέσω τών
συνδικαλιστικών μας οργανώσεων. Νά άπεργήσουμε, νά διαμαρτυρηθοΰμε καί νά
φτάσουμε μέχρι τό Συμβούλιου Έρικρατείας. "Ενας εργαζόμενος του ’Ανατολικού
Συνασπισμού ούτε νά διανοηθή δέν τολμά κάτι τέτοιο, παρ’ ολον ότι ή άδικία εκεί
καί ή εκμετάλλευση έχει γίνει ένα άφόρητο καθεστώς. 'Όσοι' προτιμούν νά ζήσουν
κάτω από ένο: τέτοιο καθεστώς δέν έ
χουν παρά νά βοηθήσουν τούς κομμουνιστάς στό ξεχαρβάλωμα τής πολιτι
κής καί συνδικαλιστικής ζωής. "Οσοι
πιστεύουν στήν άξια τής δημοκρατίας
καί επιθυμούν νά άγουνισθοΰν γιά τήν
ομαλή καί καρποφόρο λειτουργία της,
δέν έχουν παρά νά κατοχυρούσουν τις
έλευθερίες τους καί νά τις διευρύνουν
απομονώνοντας τούς εχθρούς τουν.
Προσπάθησα νά σά.ς δώσου όσο μοΰ
ήταν δυνατό, τά συμπεράσματα μου
άπο τή σκληρή πείρα πού απέκτησα
στά δώδεκα χρόνια πού έζησα μέσα
ατά Κράτη αύτά. Είμαι πολύ ικανο
ποιημένος πού άξιώθηκα νά έλθω πάλι
στήν άγαπητή μας Πατρίδα.’Έτσι μοΰ
δόθηκε ή ευκαιρία νά βροντοφωνήσου σ’
όλους τούς σιδηροδρομικούς, στήν ερ
Ό Δημητριάδης συνταξιούχο;.
γατική τάξη γενικά καί σ’ όλο τον
Σύνταξις 175 λέϊ (ενα λέϊ = 21/ 2 δραχμές).
Ελληνικό λαό, ότι τον δρόμο προς τον
σοσιαλισμό μόνον μέσω τής δημοκρατίας μπορούμε νά τον επιτύχουμε. "Ολοι γνωοίζετε τί συμ,φορές καί τί κλάμματα, τί ανυπολόγιστες υλικές ζημίες έπέφερε στή
χώρα μας ή ιδέα τής επαναστατικής έφαρμο.γής τού δήθεν σοσιαλισμού.
Σήμερα κλείνοντας εύλαβικά τό γόνυ μπροστά στούς τάφους τών χιλιάδων
θυμάτων άπο τή μιά καί την άλλη παράταξη, μέ πλήρη συνείδηση καί επίγνω ση
δι’ ο,τι λέγω, δηλώνω, ότι θεωρώ μεγάλο ευτύχημα πού δέν νικήσαμε. "Οσα σοβαρά
προβλήμ.ατα καί αν μένουν ακόμη άλυτα εδώ, όση κακοδαιμονία καί άν ύπάρχη
στη χώρα μας, σέ καμμια περίπτωση δέν μπορεί νά συγκριθή μέ κείνο πού θά
συνέβαινε άν νικούσαμε. "Αν νικούσαμε έμ,εΐς οί πρωταθληταί τής επανάστασης,
θά είχαμε έξοντωθή άπο τή γραφειοκρατία, γιατί θά τήν εμποδίζαμε στήν επιβολή
τού εκμεταλλευτικού της συστήματος καί μαζί μέ μά,ς θά είχαν έξοντωθή καί όλοι
οί ποοοδευτικοί. 'Η δέ Ελλάδα μας θά ζοΰσε κάτω άπο τή πιο στυγνή, τήν πιο
ωμή δικτατορία πού έγνώρισε ποτέ στήν μακραίωνη ιστορία της, καί κατά τραγική
είοωνία, ή δικτατορία αυτή θά ωνομάζετο δικτατορία τού προλεταριάτου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

λΠΟ) ΤΟΠΟΙ
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Τής Δ/§ος ΧΑΡΟΥΛ ΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

'Από το τεύχος αυτό τού περιοδικού μας θά δημοσιεύω νται διά 
φορα αρχαιολογικά και τουριατικάθέματα τής διακεκριμένης σννεργάτιδός μας Δ /δος Χαρούλας Τζαβέλλα, ή όποια προσεφέρθη ευγενίας νά εκλαϊκεύση τά καλλιτεχνικά κ α ί πνευμ ατικά αρι
στουργήματα τώ ν περασμένω ν αιώνων. Τό σημερινό θέμα πού
άφορμ τούς Ά γιους Τόπους και την π ρω τοχριστιανική τέχνη
άνεπτύχθη άπό την Δ /δα Τζαβέλλα είς τον Π αρνασσόν την
13-12-1959 ενώπιον πυκνοτάτου άκροατηρίου.

1 ις δογματικές πεποιθήσεις, πού κατά καιρούς συνταράζουν τήν άνθρωπότητα, δεν μπορούμε να τις περιορίσουμε σε χρονολογίες αυστηρά ιστορικές καί σε
κρατικά ορόσημα.
Μ αυτές τις αξιώσεις επρόβαλε καί το δόγμα της χριστιανοσύνης, πού δεν
κλεισθηκε στα νούμερα τού χρονου, δεν έγκλωβίσθηκε σε γεωγραφικούς χώρους,
άλλ’ απλώθηκε οσο απλώνεται δ,τι έχει ψυχή.
^ Την πρώτη κοιτίδα τού χριστιανισμού θ’ αναζητήσουμε, δχι μόνον σάν χώρο,
που εζησεν ο Ιησούς Χρίστος, αλλα καί σάν τον χώρο πού έκινήθησαν καί έδημιουργησαν οι πρώτοι πιστοί της νέας τούτης θρησκείας.
Και οι πρώτοι αυτοί «ν ε ο ι» άνθρωποι παρουσιάζουν τά ψυχολογικά φαινόμενα τού «ν ε ο υ», τού ακατατοπιστου στη λατρεία πού έκλήθησαν νά μετάσχουν.
Αυτές οι^ ψυχολογικές τους διακυμάνσεις άφισαν τά κατάλοιπά τους στά μέσα, πού
μετεχειρισθησαν για τη λατρεία. Και η λατρεία εκδηλώνεται διττή, λατρεία γιά την
ικανοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος του ανθρώπου σε σχέση μ’ αύτο το
ί'διο το άτομο, αλλά καί λατρεία τής θεότητος γιά τήν θεότητα.
Και η πρώτη αναγκη πληροΰται μέ την τέλεια εκστατική στιγμή τής πνευ
ματικής κοινωνίας τού θρησκευόμενου με τον θεό του, ή ανάγκη όμως νά έξυψωθή,
να υμνηθή^ καί ο^λατρευομενος θεός οδηγεί τον πιστό σέ έργα, μνημειώδη μάλιστα,
σε έργα τέχνης ώραίαε καί υψηλής σάν τήν πίστη του.
;
^ αυτή τη δεύτερη μορφή τής λατρείας θά παρακολουθήσουμε τήν δημιουρ
γία τού χριστιανισμού καί τά ψυχολογικά της προβλήματα.
t
Ενα έργο που θεμελιώνεται πάνω σε θρησκευτική πίστη, αν άναλυθή μόνον
αΡχιπεκτονικα θα γινη σύνολο αριθμών, που πολλές φορές ούτε ό κατασκευαστής
του ^υποψιάστηκε και που, αντί οι αριθμοί νά ολοκληρώνουν τή γνώση τού έργου
το αποσυνθέτουν. "Ομως, χρειάζεται καί αύτό.
Τ Μονή πάλι η μυωπική ερευνά τής δημιουργίας άπο τή σκοπιά τού δόγματος
είναι έρευνα χωρίς επιστήμη, αρα χωρίς άντικειμενική αλήθεια. Ή ερμηνεία θά
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γινγ] άν παρασταθοΰμε σαν άνθρωποι κοντά στον άνθρωπο καί μάλιστα στον «ν έ ο»
ά.νθρωπο, που ίσως είναι αύτδς πού προφήτευσε ό Πλάτων, ό homo sapiens.
Το πρόβλημα το πρώτο, ό άνθρωπος καί ή έποχή του, ή ιστορική του παρά
δοση στον τομέα τής ερεύνης μας, δηλ. ή λατρευτική τέχνη μάσα στην οποία γεν
νήθηκε κι ακόμα η τοσο αρθρώπινη άδυναμία γιά την άρνηση του παληοΰ καί την
αποδοχή του επαναστατικά νέου.
Αν παρατρέξουμε τις εξαιρέσεις θά βρούμε κανόνα τον όμοιο τρόπο ταφής
τού ανθρώπου. 'Από τά παλαιολιθικά στρώματα τής κεντρικής Ευρώπης καί τά
νεολιθικά όλης σχεδόν τής γής έως σήμερα ό ενταφιασμός γίνεται στή γή πριν ακόμα
όεχθή το «χ ο ΰ ς ε ϊ κ α ί ε ι ς χ ο ΰ ν ά π ε λ ε ύ σ ε ι». 'Ο τάφος κάποτε

απερχόμενον. "Ετσι, σέ μιά
ώρισμένη άρχιτεκτ ο ν ι κ ή
μορφή βρήκε ό χριστιανι
σμός τήν παράδοση τούτη
καί δεν τήν παραγνώρισε
σάν μορφή, άρνήθηκε όμως
τό περιεχόμενο τής ταφικής άρχιτεκτονικής. 'Ο προχριστιανικός τάφος, ήταν
ό χώρος γιά τις ώρες τις
μυστικές, πού ή ψυχή θά
γύριζε ξανά στο σώμα άνθρώπινα, γιά νά χαρή, νά
ξεκουραστή, νά νοσταλγήση ίσως. Αύτά είναι ξένα
στή νέα θρησκεία, ό τάφος
Τό βαττπστήριου τοϋ ‘ Α γίο υ Ίω άννου εις Γέρασα.
παραμένει εξωτερικά ό ί
διος, άλλάμέ τήν έννοια πιά
μιας πύλης γιά νά περάση ό χριστιανός από τή γή στή χώρα τών μακάρων.
Ό τάφος τού ’Ιησού ήταν ένα σ π έ ο ς , δηλ. ένας τάφος λαξευτός στο βράχο
σαν τόσους άλλους ’Ιουδαϊκούς τής Παλαιστίνης. Οί λαξευτοί τάφοι είναι πολύ
συνήθεις εδώ, επειδή προσφέρεται γιά επεξεργασία τό πέτρωμα τής περιοχής. Οί
τάφοι αύτοί είναι ισόγειοι καί υπόγειοι. Τό ταφικόν σπέος, ό τάφος τού ’Ιησού άνήκε
στον ’Ιωσήφ τής ’Αριμαθαίας. Περιγραφή του έχουμε εις τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον. Είναι θάλαμ.ος ορθογώνιος μέ 4—6 x 6 -8 πήχεις καί μέ ακριβώς προσανατο
λισμένες τις πλευρές στά τέσσαρα σημεία τού όρίζοντος. Αυτός είναι ό τρόπος κα
τασκευής πού ώριζε τό Ταλμούδ, δ πολιτικός καί θρησκευτικός κώδιξ τών ’Ιουδαίων.
Μέσα στο θάλαμο υπήρχε ένα χτιστό θρανίο τό cubiculum πάνω στο όποιο
έτοποθετεΐτο ό νεκρός. Τήν πόρτα συγκρατοΰσε κυλινδρικός λίθος, πράγμα πού
συμ,περαίνομε άπό εύαγγελικό χωρίο άναφερόμενο στις μυροφόρους «Τ ί ς ά π οκ υ λ ί σ ε ι ή μ ί ν τ ό ν λ ί θ ο ν;». Σχετικά μέ ταφική διακόσμηση, έκτος τής
τεκτονικής τών κιονοκράνων ενδεχομένου προστύλου προθαλάμου, μέ έπιφύλαξι
μποροΰμ,ε νά υποθέσουμε άνάγλυφα φυλλώματα ή ρόδακες στο περίθυρο.
Τούτο ήταν μια άπομίμησις τής ξύλινης θύρας τού οίκου καί είναι γνωστή ή έκ
τής άρχαιότητος καλλιτεχνική φροντίδα γιά τήν θέση αύτή π.χ. Θησαυροί Δελφών.
'Ο μεταγενέστερος τάφος τού ’Ιησού, ό Π α ν ά γ ι ο ς Τ ά φ ο ς , όπως τον
ώνόμασαν οί μετά Χριστιανοί, δέν ακολουθεί τήν ’Ιουδαϊκή παράδοση. Είναι ένα
μαυσωλείο μέ καθαρά Ελληνορωμαϊκές έπιδράσεις. ’Απ’ αύτόν δέν σώζεται τίποτα
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σήμερα, το γνωστό οικοδόμημα του Παναγίου Τάφου είναι, πολύ νεούτερο κατα
σκεύασμα. Άναπαράστατη τού πρωτοχριστιανικού τάφου διασώζεται σ’ ένα ελεφαντοστοϋν του Μιλάνου. Τον παριστα σαν θόλο μέ έξωτερική μάλιστα κιονοστοιχια.
Τό σχήμα αύτό τής θόλου είναι μια συνέχιση τής αρχιτεκτονικής των μαρτυρίων.
Μήπως όμως καί τά μαρτύρια, οί τάφοι δηλ. των μαρτύρων, δεν μάς θυμίζουν τα
Ελληνιστικά καί αρχαιότερα οικοδομήματα, όπως τής Έπιδαύρου, τής ’Ολυμπίας,
Σαμοθράκης καί τής Δελφών;
Δεν θά ήταν τολμηρό άν βρίσκαμε τήν Ελληνική τούτη μορφή νά έμπνέη τους
οικοδόμους τής πρωτοχριστιανικής Παλαιστίνης.
Βέβαιο είναι πάντως, ότι ή θόλος αυτή έ'φερε εσωτερικές δύο σειρές κιονών
ομοκέντρων.
'0 τύπος αύτός γίνεται άγαπητός στή μετά χριστιανική τέχνη. ’Αντίγραφα
του Παναγίου Τάφου έχομε τά μαυσωλεία τής 'Αγίας Κωνσταντίας καί του 'Αγιου
Στεφάνου στή Ρώμη καθώς καί τό μαυσωλείο του Γαλερίου καί σήμερα ναο του
'Αγίου Γεωργίου στή Θεσσαλονίκη.
'Η ταφική χριστιανική τέχνη ποικίλλει σέ κάθε μέρος πού έμφανίζεται αναλογα
επηρεασμένη άπό τήν ιθαγενή παράδοση. Στήν παλαιστίνη κύριο στοιχείο μενει του
X ε τ ι τ ι κ ο ΰ κ α ί ’ Α ρ α μ α ϊ κ ο ϋ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ . ’Α π’ αύτό διδάχθηκε
ό χριστιανός τής Βηθλεέμ.
Γιά τούς τάφους μιλήσαμε πρώτα, ίσως, παρασυρμένοι άπό τήν παναρχαια
θέση τους μέσα στή θρησκεία. 'Ο τάφος σ’ όλες τις θρησκείες στάθηκε ό πρώτος λα
τρευτικός πυρήνας.
Ό τάφος τού ηρώα, ό τάφος τού Βασιλιά καί τώρα ό τάφος τού αναμενομένου
Μεσία.
Ναούς στή γνώριμη χριστιανική μορφή θά βρούμε στήν Παλαιστίνη κατά
τούς χρόνους τού Μ. Κωνσταντίνου. Πριν όμως άπό τά πολλά καί μεγάλα έργα τού
Αύτοκράτορα τούτου, άξίζει νά μιλήσουμε γιά λίγο γιά τήν πρώτη έκκλησία γενικά.
Περιγραφή της μάς δίνει ό Κλήμης στήν προς Κορινθίους έπιστολήν του, ο
Παύλος, ώς καί τό μαρτύριο τού Πολυκάρπου.
Ά π ’ αυτούς μαθαίνουμε πώς οί πρώτοι χριστιανοί συναθροίζοντο κατά κοι
νότητες στούς οίκους τών πλουσιωτέρων, επειδή ήσαν πιο εύρύχωροι καί τελούσαν
τις έκκλησίες τους.
Τά σπίτια αύτά ήταν ισόγεια ή καί διόροφα, όπως γνωρίζομε ότι έκτίζοντο
στή Παλαιστίνη. Εις τό άνώγειο μιάς τέτοιας οικίας ό ’Ιησούς μέ τούς μαθητάς του
έλαβε τον δείπνο τον μυστικό.
Δύο αιώνες μετά τή γέννηση τού Ιησού ή λατρεία μέ τις προσευχές και τις
άγάπες της, τά κοινά δηλ. γεύματα, γίνονται σέ οίκους. Οί οικοδομές αύτές άκολουθοΰν τήν αρχιτεκτονική μορφή τών Αιγυπτίων οίκων καί τών Κορινθίων κατά τον
Βιτρούβιον.
Βάση είναι πάντα μιά κεντρική αύλή τεράγωνη καί περίστυλη, μέ γύρω τά
δωμάτια καί μέ σπουδαιότερο άπ’ αύτά τον άνδρώνα. Μετά τό 200 μ.Χ. έμφανίζεται ό ιδιαίτερος χώρος γιά τή λατρεία. ’Αλλά καί πάλι μέσα στις οικίες. Τον
ονομάζουν έκκλησία, οίκο Θεού, Κυριάκόν. Ό χώρος αύτός άνήκε στήν κοινότητα
συνήθως άπό δωρεά ιδιώτου.
Αυτοτελείς ναούς πρέπει νά έχωμε κατά τό 300 μ.Χ. καθώς συμπεραίνεται
άπό τά διατάγματα τών είδωλολατρών αύτοκρατόρων, πού ορίζουν τήν κατεδάφισή
τους. Άνασκαφές έφεραν σέ φώς τέτοιους «ευκτήριους οίκους», όπως τούς ώνόμαζαν, στον Σάλωνα τής Δαλματίας, στή Δήλο καί στή Ντούρα τής Μεσοποταμίας.
Στούς τοίχους τών «ευκτήριων οίκων» έχομε εικόνες μαρτύρων οί όποιοι
άντικαθιστοΰν τις είδωλολατρικές ζωγραφίσεις.
’Αλλά ό χριστιανός αισθάνεται τήν άνάγκη νά ύψώση ναό ωραίο, οικοδόμημα

Ά γιο ι Τόποι

7839

λαμπρό, πού στήν τέχνη του νά κλείση τις δυνάμεις τής ψυχής του, ν’ αφιέρωση στο
Θεό του προσκύνημα.
Την αυτοτέλεια ζήτα, όμως θά γυρίση πίσω στα είδωλολατρικά πρότυπα για.
τά. σχέδιά του.
'Η βασιλική, ό ναός αυτός με τις παράλληλες κιονοστοιχίες, πού διαιρούν τό
μήκος του σέ κλίτη ή δρόμους, είναι άντίγραφο των δημοσίων κτιρίων τής Ρωμαϊκής
αύτοκρατορίας. Μερικά άπό τά πρότυπα τής βασιλικής ήσαν άμεσες άπομιμήσεις,
όπως άπο τό Ίοβάκχειον, έξω άπό τον ’Άρειο Πάγο, πού χρησίμευε γιά μυστηριακές
τελετες, άλλά καί έμμεσες, όπως άπό τό Τύχαιον, ναό δηλ. τής τύχης, ευρισκόμενον
στο ’Τς Σαναμόν τής Συρίας. Αυτός ήταν τρίκλιτος βασιλική μέ κόγχη, πού έχρησίμευε γιά λατρευτικός βωμός τοΰ Μίθρα.
'Η λέξις βασιλική προέρχεται άπό τό basilica porticus πού σημαίνει βασιλική
στοά. Στή στοά αυτή οί χριστια
νοί πρόσθεσαν τήν κόγχη γιά τό
θρόνο τοΰ ’Επισκόπου, ανύψωσαν
τό μεσαίο κλίτος, δηλ. τό μεταξύ
των κιονοστοιχιών διάστημα, καί
έδημιούργησαν έτσι τον φωταγιυγό, καθώς επίσης πρόσθεσαν βοη
θητικούς χώρους δεξιά καί αριστε
ρά τοΰ ίεροΰ, ιματιοφυλάκια καί
γραμματεία.
Τό αϊθριον, μιά άπομίμησις τής
αυλής των Ελληνιστικών οικιών,
έχρησίμευε ώς προπαρασκευή τοΰ
πιστοΰ γιά τή βίωση τοΰ ναοΰ. Τό
βαπτιστήριο, τό όποιον εξαφανίζε
ται μ.έ τήν εισαγωγή τοΰ νηπιο
βαπτισμού άργότερα, εύρίσκεται
μέσα στο αίθριο καί είναι μέ
φροντίδα πάντα κατασκευασμένο.
Ό νά ρ θη κα ς γ ιά το ύ ς κ α τ η χ ο υ μ έ
νους ά λλά κ α ί ξ ε ν ώ ν α ς κ α ί νοσοκομεϊο ε ίν α ι π ρ ο σ θή κ ες χ ρ ισ τ ια ν ικ έ ς .

Μωσαϊκά είξ Γέρασα Παλαιστίνης,

Στις αποικίες τής Ρώμης, όπως ήταν καί ή Παλαιστίνη, υπήρχε άνεση χώρου ώστε
τις έκκλησίες τους οί χριστιανοί περιστοίχιζαν μέ περιβόλους πού είχαν στοές.
Τοΰτο είναι μιά ακόμα καθαρά ρο^μαϊκή συνήθεια, πού απομιμείται ό χριστια
νός άρχιτέκτων.
Τις παρόμ,οιες εΐδωλολατρικές μορφές έδιναν οί πρώτοι αυτοί πιστοί στούς
ναούς τους, γιά νά πείσουν ακόμη, πώς ή νέα θρησκεία δέν υστερεί άπό τήν.παλαιά
σέ πλοΰτο καί μεγαλοπρέπεια. Μέ παρόμοιο πλοΰτο έκόσμησε ό Μ.Κωνσταντίνος τρεις
βασιλικές στή Παλαιστίνη. ’Απ’ αύτές δέν σώζεται καμμιά. Γιά τή βασιλική τής
Σταυρώσεως καί ’Αναστάσεως μάς παραδίδει ό Ευσέβιος περιγραφή. "Ηταν δκλιτος,
είχε δηλ. τέσσαρες σειρές κιόνων, με υπερώον, είχε αϊθριον μέ τρεις στοές, τό ό
ποιον πιριελάμβανε τον χώρο τοΰ Γολγοθά.. Μέ τό αϊθριον συνεδέετο τό λαξευτό
στο βράχο Μαρτύριο, ό Πανάγιος Τάφος. Τό κουβούκλιο αύτό είχε χρυσή επένδυση
καί τούς περικέντρους εσωτερικούς κίονες συνέδεε χρυσό κιγκλίδοηαα. 'Ο ναός
αυτός τοΰ Μ. Κωνσταντίνου είχε καί δεύτερο αίθριο στήν ’Αν. πλευρά δηλ. πίσω
άπό τό ιερό, κατεστράφη δέ τό 614 άπό τούς Πέρσες· σήμερα σώζεται στή Νότια
είσοδο τμήμα τοίχου μέ κατάκοσμο άνάγλυφο γείσο, άλλο δέ τμήμα γείσου βρίσκε
ται έντοιχισμένο στό δεξιά τής προσόψεως παρεκκλήσι τοΰ Πάθους.
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Ό Ναός της Γεννήσεως στή Βηθλεέμ, ιδρύθηκε άπο τον Μ. Κούνσταντΐνο
επίσης. ΜΙταν καί αύτός δκλιτος καί στο χώρο τοϋ ίεροϋ ήταν—όπως και σήμερα
ψηφιόωτα που έχουν
του σημερινού ναοϋ τοϋ ’Ιουστινιανού. Σ’ αύτόν τον νεώτερο ναό εχρησιμοποιησαν
από τον παλαιότερο τούς κίονες μέ τα διάκοσμα κιονόκρανα.
Τό σχέδιο τοϋ κτίσματος τοϋ Ίουστιανιανοϋ δεν διαφέρει πολύ απο το τοϋ
Μ. Κωνσταντίνου. 'II νέα είναι έπίσης πεντάκλιτη, πιο επιμήκης καί στη θέση τοϋ
ιερού ύπήρχε οκταγωνικό κτίσμα μέ τον ψηφιδωτό διάκοσμο, που αναφεραμε.
Τρίτος κατά σειρά έρχεται ό ναός τοϋ ορούς των Έλαιών. Αυτόν ίδρυσε η
'Αγία Ελένη, τμήματά του βρέθηκαν στο χώρο τής σημερινής Ρωσικής μονής,
δηλ. μέρη κιονοστοιχιών, ένα ευρύ άντρο, άνάλογο τοϋ Σπηλαίου τής Βηθλεεμ και
δάπεδο μέ ούραία μωσαϊκά.
Πριν προχωρήσουμε στις άλλες βασιλικές τής Παλαιστίνης, θά σταθούμε
λίγο στην μωσαϊκή τέχνη τών πρώτων χριστιανικών χρόνων. Τηφιδωτα στην
ιστορία τής τέχνης έμφανίζονται πρώτα κατά τον 5ον
αιώνα π.Χ. στην ’Ολυμπία.
Τοϋ 4ου αιώνα ψηφιδούτά
δάπεδα βρίσκουμε στις οι
κίες τής Όλύνθου καί τε
λικά παίρνουν μεγάλη επέ
κταση τά μωσαϊκά στούς
Ελληνιστικούς χρόνους ο
πούς τά θαυμάζομε σήμερα
στην άνασκαπτομένη Πέλ
λα. Οί Ρωμ,αΐοι την τέχνη
αυτή παρέλαβαν όπως όλες
καί κατάλοιπά της πολύ
Μωσαϊκού εις Γέρασα Π αλαιστίνης.
συχνά συναντάμε σ’ ολό
κληρη τή ρωμαϊκή επικρά
τεια. ’Έτσι έφθασαν στούς χριστιανούς τά θέματα καί τό είδος τοϋ διακόσμου δπως
τό βλέπομε στην Παλαιστίνη καί άλλοΰ.
Τά θέματα δέν άλλάζουν. 'Ο δισταγμός τοϋ νέου είναι καί έδώ χαρακτηριστι
κός. "Ενας δισταγμός γεμάτος σύνεση. Πολλοί οί καλλιτεχνικοί κίνδυνοι σέ κάθε
νεωτερισμό, αλλά καί οί πιέσεις τής παλαιάς θρησκείας μέ την ύπερχιλιετή της
παράδοση στέκουν ακόμα εμπόδια γιά τήν επαναστατική διασάλευση τής τέχνης γιά
την αιωνιότητα, δπως τήν άποκαλοΰσαν. ’Έ τσι στά αγιότατα τών κτησμάτων τής
χριστιανοσύνης βρίσκομε μωσαϊκά δάπεδα, δπως άναφέραμε, μέ τις παραστάσεις
τοϋ τραγοπόδη Πάνα, τοϋ Κενταύρου πού ή Ελληνική μυθολογία τον θέλει μισό
άνθρωπο καί μισό άλογο, καί τοϋ θεοΰ τής εύθυμης ζωής, τοϋ λαοφιλέστατου Διο
νύσου. Κι’ ένας άλλος άπ’τούς δώδεκα θεούς έπιζή στή χριστιανική τέχνη, ό Όρφεύς.
Τή μορφή τοϋ γαληνοτάτου θεοΰ διαδέχεται ή ίδια ή εικόνα τοϋ Ίησοΰ. Τοΰτο γίνε
ται πολύ εμφανές στις σαρκοφάγους, δπου στή θέσι πού ήταν ό Όρφεύς Τώρα συ
ναντούμε τον Χριστό καί συχνά άκριβώς μέ τον ίδιο τρόπο παραστάσεως. Γιά τοΰτο
δέν έχομε παρά δ,τι στήν αρχή είπαμε νά έπαναλάβουμε, ό χριστιανισμός μεταβάλ
λει τό πνεΰμα καί δχι τον τύπο τών πραγμάτων.
Παράλληλα μέ τήν Ελληνορωμαϊκής τέχνης διακόσμηση, δπως είναι τά
σχέδια τοϋ Μαιάνδρου, σπειρομαιάνδρου, κληματΐδος, άστραγάλου μέ φύλλο κισ-
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σοΰ κλπ., εμφανίζεται καί θέμα μέ συμβολική ερμηνεία, δ ιχθύς. Γνωστή ή κατά
γράμμα απόδοση τής λέξεως Ίησοΰς Χριστός Θεού Χίος Σωτήρ.
Στα 'Ιεροσόλυμα, εκεί πού σήμερα, βρίσκεται τό Τέμενος Όμάρ υπήρχε
βυζαντινός ναός τής Θεοτόκου, μεταγενέστερος τής εποχής πού μάς ένδιαφέρει εδώ.
Άλλου σώζεται τό θεμέλιο τής βασιλικής τού Ά γ . Στεφάνου ιδρυμένης από τήν
σύζυγο τού Θεοδοσίου Β' Ευδοκία. Ά λλο θεμέλιο βασιλικής εύρέθη προ τής πύλης
τής Δαμασκού. Στή βασιλική τούτη διακρίνομε καί τό αΐθριον.
Συγκρότημα οκτώ ναών παλαιοχριστιανικής κατασκευής διασώζεται στα
Γέρασα. "Ολοι έφεραν επίστρωση λαμ.πρών μωσαϊκών, τά όποια χρονολογούνται
άπό έπιγραφές, άπό τον 4ον μέχρι τον 7ον μ.Χ. αιώνα. Στή βασιλική τού Μαδεβά
υπάρχει εξαιρετικού ενδιαφέροντος ψηφιδωτό μέ παράσταση τού γεο^γραφικού χάρ
του τής Παλαιστίνης.
Καί στούς εδώ ναούς σημειώνονται αρχιτεκτονικές επιδράσεις τόσον έκ των
προϋπαρχόντων Ελληνιστικών κτηρίων, όσον καί έκ τής ανεπτυγμένης άνατολικής
τέχνης τής γειτονικής Συρίας.
Στή θέση τού κατεστραμένου ιερού τής Άρτέμιδος—πόσον συγκινητική αύτή ή
επιβίωση τής ίερότητος τού
χώρου—σώζεται σύμπλεγ
μα δύο εκκλησιών μέ α ί
θρια, πρόπυλα καί βοηθητι
κά κτίσματα γύρω άπό κεν
τρική αύλή μέ θαυματουργό
άνάβλυσμα.
Ή πρώτη είναι μεγάλη
τρίκλιτος βασιλική - καθε
δρικός ναός ώς φαίνεται —
ου 4ου αΐωνος.
Ή συριακή έπίδραση
στην κατασκευή της παρατηρεΐται στήν έγγραφή τής
κόγχης τού ιερού σε ορθο
Μωσαϊκά εις Γέρασα Π αλαιστίνη;.
γώνιο. ’Ανατολικά, μέ κλι
μακωτή είσοδο, συνδέεται
πρός μεγαλοπρεπές ραιμαϊκό πρόπυλο. Ή δευτέρα βασιλική τού συμπλέγματος
είναι καθιερο:>μένη στούς Άγιους Θεοδώρους.
’Εκεί πού ήσαν άλλοτε τό πρόπυλο τού ναού τής Άρτέμιδος υπάρχει καί τρί
τος ναός ή καλουμένη βασιλική τών Προπυλαίων, καθώς καί ή τό 530 ίδρυθεΐσα
έπί τών έρειπίων ’Ιουδαϊκής Συναγωγής καί ούς έκ τούτου καλουμένη Βασιλική τής
Συναγωγής.
Χαρακτηριστική τού Ελληνιστικού τύπου βασιλική μέ προσκτίσματα στις
πλευρές πρός Β. καί Ν., είναι ή τού Προκοπίου τού 526 μ.Χ., παρομοία ή τών Ά γιω ν
Πέτρου καί Παύλου ίδρυθεΐσα ύπό τού ’Επισκόπου ’Αναστασίου τό 540 μ.Χ., κ α 
θώς καί ή νεωτέρα τού ’Επισκόπου Γενεσίου τού έτους 611.
Υπάρχει πολύ ένδιαφέρουσα βασιλική τών Α γίω ν Άποστόλοϊν καί Μαρτύ
ρων τού έτους 464 εις τον σπάνιο τύπο τής σταυρικής ξυλοστέγου βασιλικής.
Παλαιοχριστιανικούς ναούς σημειώνομε στήν πόλη Άμμάν καί στή Ναζαρέτ
όπου βασιλική μέ τρεις άψΐδες.
Στή λίμνη Γενησαρέτ, σημερινή Et-tabga, βρίσκομε, πάντα κατεστραμμένες,
τρίκλιτη βασιλική μέ μοναδικό γιά τήν Παλαιστίνη έγκάρσιο κλιτός. Ή έκκλησία τούτη έχει θαυμάσια μωσαϊκά δάπεδα, άπεδείχθη δέ ότι είναι ή βασιλική
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του πολλαπλασιασμού των άρτων, ΐδρυθεΐσα ύπδ τής Αγ Ελένης, και άπό τις
άραβικές επιδρομές του 4ου αίώνος καταστραφεϊσα
ήν πόλη Χεβρών καί εκεί όπου βρισκόταν ή γνωστή απ’ την.Γραφη^«δρΰς
του Μαμβρή», κάτωι άπό τήν οποίαν ό ’Αβραάμ παρέθεσε γεϋμα στους τρεις αγ
γέλους, προσδιορίστηκε τρίκλιτος βασιλική του Μ. Κωνσταντίνου, g ^
Στο Έπτάπηγον τής Παλαιστίνης ό Άλφόνς—Μαρία Σναΐντερ_^απεκαλυψε
μεγάλου μεγέθους βασιλική μέ εγκάρσιο κλιτός.
'Όλα όσα άναφέραμε αφορούν στήν καλλιτεχνική έμπνευση και δημιουργία
των πρώτων χριστιανών εις τις αρχιτεκτονικές μορφές. Αύτά όμως τα αριχιτεκτονήματα, οί βασιλικές ιδιαιτέρως, έδημιούογησαν χώρους, επιφάνειες και ως εκ τής
χρήσεώς των εΐδη, σκεύη στα όποια ό χριστιανός έκλήθη ν' αποθανατιση την καλ
λιτεχνική του δύναμη.
’Ήδη άναφέραμε τα ψηφιδωτά, στα δάπεδα των βασιλικών. Πλούσιο γλυπτό
διάκοσμο βρήκαμε στα σωζόμενα κιονόκρανα των χρόνων τοϋ Μ. Κωνσταντίνου
καθώς καί σε γείσα. Για τά κιονόκρανα θά μιλήσουμε περισσότερο. Τό είδος αυτό
τής αρχιτεκτονικής διακοσμ,ήσεως έχει τήν άρχαιοτάτη του παράδοση. Τό ενεκολπώθη ό χριστιανός, τό άφωμοίωσε καί τό παρέδωσε νέο. Τό είδος τού κιονόκρανου
πού κυρίους συνεκίνησε τούς πρώτους χριστιανούς οίκοδόμ.ους είναι το κορινθιακό
καί όλιγώτερον τό ιωνικό.
Στο πολυποίκιλτο κορινθιακό κιονόκρανο μέ τά φύλλα τής άκάνθης καί τούς
ιωνικούς έλικες, ό νέος άρχιτέκτων προσέθεσε τό επίθημα, δηλ. επάνω στο κιονό
κρανο έτοποθέτησε ένα δεύτερο μέλος τραπεζοειδούς σχήματος καί που το διεκοσμησε μέ χριστιανικά θέματα όπως σταυρούς, μονογράμματα άγιασάντων αυτοκρατόρων κ.λ.π. ’Αλλά καί τό κυρίως κιονόκρανο ύπέστη άλλοιώσεις, έχασε την
ελεύθερη κλασσική μορφή του, έτυποποιήθη, συνεστάλη, έλαβε κάτι άπό την σε
μνότητα τής νέας θρησκείας. Μέ τά χρόνια τό κιονόκρανο τυποποιείται εντελώς,
παίρνει καθαρά τεκτονική μορφή μέ διάκοσμο διάφορο κάθε προηγουμένης είδωλολατρικής τέχνης.
Νέα καλλιτεχνική έπέμβαση παρατηρούμε στή βάση τών κιόνων. Χαρακτηρι
στικό τού 4ου αίώνος είναι ή στήριξη τών κιόνων επάνω σέ βάθρα, μετέπειτα ατονεΐ ή μορφή τούτη ώστε κατά τον ΣΤ' αιώνα άπλουστεύεται τελείως καί ό κιων στη
ρίζεται κατ’ ευθείαν επί τού στηλοβάτου, δηλ. τού δαπέδου.
Ό γλυπτός διάκοσμος έπεξετάθη καί σέ άλλα μέρη τού ναού, όπως τα περιθυρα, τά στηθέα τού τέμπλου, στήν πρωτοχριστιανική τους μορφή καί άλλοΰ. Τα
σχέδια είναι πλοκμοί κληματίδων καί πτηνά. Τά άνάγλυφα ταΰτα είναι συχνά κομ
ψής καί ρεαλιστικής τέχνης. Ποικίλο διάκοσμο συναντούμε στον άγιώτατο τών
χώρων, τό ιερό.
Ή 'Αγία Τράπεζα είναι συνήθως άπό πολύτιμο ύλικό κατασκευασμένη.
Συχνά άναφέρεται σκεπασμένος δ σκελετός της άπό ελάσματα χρυσού οττως η τών
'Ιεροσολύμων άφιερωθεΐσα υπό τού Μ. Κωνσταντίνου. Πολύτιμοι λίθοι σέ ωραίους
συνδυασμούς έλάμπριναν τήν Τράπεζαν τώιν Μυστηρίων. Τόσο έπεμελήθησαν τής
κατασκευής τού είδους αύτοΰ ώστε καί μόνη θά ήταν άρκετή νά σχηματίσουμε ιδέα
τής φιλοκαλίας τών χριστιανών καλλιτεχνών.
Τό δημιουργό χριστιανικό πνεύμα μπορούμε νά. διακρίνουμε σέ μια άλλη του
έκφραση. Τό κέντημα.
—
Τά κεντητά υφάσματα, ή παράδοσις τών όποιων διατηρείται μέχρι σήμερα,
έκόσμουν τήν πρόσοψη κυρίως τού ιερού εκεί όπου σήμερα έχομε τό Τέμπλον.
’Ανάμεσα στούς διαχωριστικούς κιονίσκους τού ιερού έκρέμοντο μεταξωτά κεντη
μένα υφάσματα, τά λεγάμενα βήλα. Ή λεπτή αύτή χειροτεχνία πού συνήθως άπασχολοΰσε γυναίκες, άφισε λαμπρά δείγματα καλλιτεχνικού αισθητηρίου άναλογιών,
προοπτικής καί διακοσμητικής δεξιοτεχνίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Η εν τη περιοχή των μεγαλουπόλεων στάθμευσις των αύτοκινήτων Ι.Χ.
είναι αναμφισβητήτως μία έκ των σοβαρο^τέρο^ν πτυχών του συνόλου κυκλοφοριακοϋ προβλήματος, ιδία διότι όσημέραι καθίσταται δυσχερεστέρα ή έξεύρεσις των
καταλλήλων προς στάθμευσιν χώρων, ώς έκ τής αλματώδους αύξήσεως του άριθμοΰ
των κυκλοφορούντων οχημάτων.
Είναι ως εκ τούτου ενδιαφέρον νά γνωρίζη τις τον τρόπον τής ύπό τών διά
φορων Κρατών αντιμετωπίσεως του προβλήματος τής σταθμεύσεως. ’Ιδία δέ εν
διαφέρει ο τροπος καθ’ όν αντιμετωπίζουν τό πρόβλημα αί Η.ΙΙ.Α. όπου υπάρχει
η μεγαλύτερα κατα κατοίκους άναλογία αύτοκινήτων. “Ας σημειωθή ότι ό αριθμός
τών εις Η.Π.Α. κυκλοφορούντων αύτοκινήτων ίσοδυναμεΐ προς τό 1/3 του πλη
θυσμού των.
Δεν είναι βεβαίως άκριβές ότι έκάστη ’Αμερικανική οικογένεια διαθέτει δύο
ή τρία αυτοκίνητα, άλλ’ είναι βέβαιον ότι έπί 80 έκατομμυρίων αυτοκινήτων τα
όποια κυκλοφορούν έπί τής γής τά 60 ανήκουν εις ’Αμερικανούς.
Κατά τον ’Αμερικανόν ειδικόν Ταγματάρχην Κάρτερ, απαιτούνται 25.000
μιλιά οδού διά τήν στάθμευσιν καί μόνον τών εις Η.Π.Α. κυκλοφορούντων οχημά
των.
Ο βασικός τροπος αντιμετωπίσεως τού προβλήματος τής σταθμεύσεως ύπό
τών Η.Π.Α. είναι ή προσπάθεια όπο^ς διατηρούνται εις τά τέρματα τών πολυσυΤα σκεύη μέ τά όποια έτελοΰντο τά μυστήρια, έ’δοσαν λαβή στους χριστια
νούς καλλιτέχνες γιά νέους ορίζοντες.
’Έτσι αναπτύσσεται ή μικροτεχνία τής χρυσοχοΐας, ξυλογλυπτικής, καί αρ
γότερα τής έπεξεργασίας τού σμάλτου.
’Αλλά μήπως δεν είναι τέχνης έργο, ή ιστόρηση τών χειρογράφων; Τά ιστο
ρημένα αύτά χειρόγραφα, δηλ. τά χειρόγραφα μέ τις παρεντιθέμενες εικόνες τις σχε
τικές με το κείμενο, αποτελούν ολόκληρο θέμα έπιστημονικής καί αισθητικής έρεύνης.
Καί τέλος άς έ'ρθουμε στήν πιο πηγαία έ'κφραση τού άνθρώπινου τής ψυχής
κοσμ.ου. Ο ψαλμος, ο ύμνος, τό συγκέρασμα τούτο τής διανόησης καί τού συναισθή
ματος πού συντρόφευσε τούς πρώτους ομολογητές ώς τήν ύστατη στιγμή τους, ό
ψαλμος πού ζέστανε καί ζεσταίνει τή ψυχή, γαληνεύει τή σκέψη, ξεκουράζει άπ’ δ,τι
βαραίνει τις μέρες μας.
"Ενας κόσμος γεμάτος παλμό κρύβεται κάτω άπ’ όλα τά παληά τούτα γιά τά
όποια μιλήσανε.
Ό κόσμος ό πρώτος ό χριστιανικός.
Ό κόσμος πού είδε τ ’ άστέρι τής Βηθλεέμ κι’ απλοϊκά θαύμασε.
Τήν τρυφερή τούτη πνοή τού νέου χριστιανού ακούσαμε, νοιώσαμε νά μάς ζε
σταίνει κι’ άπ’ τό μυστήριο τής δύναμής της πάντα μεταλαβαίνουμε.
X. ΤΖΑΒΕΛΛΑ
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χνάστων οδικών άρτηοιών μεγάλοι ελεύθεροι χώροι προς στάθμευσιν, άκριβώς
δπως παρέχωνται χώροι σταθμεύσεο:>ς εις τά πλοία καί τ’άεροπλανα, εις τα τέρματα
τών διαδρομών των.
Κατόπιν έπισταμένων έρευνών γενομένων εις Ηνωμένας Πολιτείας, μεταξύ
άλλων, διεπιστώθη ότι τό ήμισυ τών ύπό επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. διανυομενων
χιλιομετρικών αποστάσεων καλύπτεται διά τών εντός πόλεων διαδρομών και οτι τα
85% όλων τών δι’ αυτοκινήτων ταξειδίων έχουν ως τέρμα των πόλεις. Καθίσταται κα
τόπιν τών άνωτέρω εύχερώς αντιληπτόν, δτι τεοαστία είναι ή εντός τών πόλεων έντασις τής κυκλοφορίας ή προκαλουμένη ύπό τών επιβατικών αύτοκινήτων Ι.Χ.
Έ ξ άλλου διεπιστώθη δτι εις πολλάς πόλεις, ούχί όλιγώτεροι του 85% τών

έντός πόλεως, είναι κατά πολύ ταχύτερα.
Πράγματι τό έπιβατικόν αύτοκίνητον Ι.Χ. είναι σήμερον διά πάντα ’Αμερι
κανόν άπαραίτητον, έν τή καθ’ ημέραν ζωή, καί κατ’ ούδένα λόγον αποχωρίζεται
τούτου.
Διά του αυτοκινήτου του μεταβαίνει εις την εργασίαν του, τον κινηματογρά
φον, τό θέατρον, την άγοράν, τάς κοινωνικάς του υποχρεώσεις, ακόμη δέ καί εις την
εκκλησίαν.
'Ως έκ τούτου ή έξεύρεσις χώρου σταθμεύσεως είναι συχνότατα σπουδαιον
πρόβλημα καί άπαιτεΐ ά.πό τον οδηγόν κατανάλωσιν σκέψεως καί χρόνου περισσοτέραν άφ’ δ,τι ή κυρίως διαδρομή έν τώ σΟνόλω της. Εις την Ούάσιγκτων π.χ.
κατόπιν στατιστικής έρεύνης διεπιστώθη οτι προς άνεύρεσιν του καταλλήλου προς
στάθμευσιν χώρου απαιτούνται, κατά μέσον όρον 10” λεπτά ένω άλλα τόσα ή και πε
ρισσότερα απαιτούνται διά την έν συνεχεία μετάβασιν πεζή εις τό γραφεΐον ή την οιανδήποτε άλλην έργασίαν. Τί σημαίνει τούτο από άπόψεως φθοράς μηχανών, έλαστικών,
σπατάλες καυσίμων καί ιδία τών προκαλουμένων ατυχημάτων, λόγω τού καταλαμ
βάνοντας τον οδηγόν έκνευρισμοΰ, ώς έκ τής επί πολύν χρόνον άναζητήσεως χώρου
σταθμεύσεως, εύχερώς δύναταί τις νά έκτιμήση. Εις τ’ άνωτέρω οφείλει νά προστεθή
καί ή μεταβολή τών οικονομικών άξιών μιά.ς περιοχής, ή προκαλουμένη έκ τής ελλείψεως χώρων σταθμεύσεως τών αυτοκινήτων Ι.Χ. Ουτω ή οίκοπεδική αξία
εις ώρισμένας κεντρικάς οδούς τής Βοστώνης ήλαττοόθη κατά 50 εκατομμύρια
δολλάρια, εις διάστημα 10 έτών, συνεπεία τού δτι ή έμπορική κίνησις τού κέντρου
έστράφη προς άλλας περιοχάς τής πόλεως, αϊτινες διέθετον έπαρκεΐς προς στάθμευσιν χώρους.
Εις τό Λος ’Άντζελες παρατηρεΐται ή ιδία κατάστασις, άλλ’ ό ρυθμός άπαξιοποιήσεως, είναι κατά πολύ ταχύτερος, ώστε νά προβλέπεται ταχύς οικονομικός
μαρασμός ολοκλήρου τού κέντρου τής πόλεως καί άντιθέτως οικονομική άνθησις
εις τάς ά.κραίας ταύτης περιοχάς τάς διαθετούσας χώρους σταθμεύσεως έπαρκεις.
Ώ ς έκ τούτου τό πρώτον μέτρον τής συσταθείσης προς άντιμετώπισιν τού
προβλήματος έπιτροπής ύπήρξεν ή άπόφασις δπως έκάστη εις τό κέτρον άνεγειρομένη οικοδομή διαθέτει υπόγειον χώρον σταθμεύσεως καί εις άναλογίαν ενός
αύτοκινήτου άνά τέσσαρας υπαλλήλους στεγαζομένους έν τή οικοδομή. 'Η στάθμευσις, κατά μήκος τών οδών άπηγορεύθη άπολύτως καί ή κατασκευή πολυορόφων κτιρίων διατιθεμένων άποκλειστικώς, προς στάθμευσιν αυτοκινήτων κατέστη
έπιχείρησις μεγάλης ολκής, μέ αποτέλεσμα νά κατεδαφίζωνται ολόκληρα οικοδομικά
τετράγωνα, προς κατασκευήν χώρων σταθμεύσεως αύτοκινήτων.
'Η ιδία ιστορία έπαναλαμβάνεται εις δεκάδας άλλων ’Αμερικανικών πόλεων
καί κατέστη πλέον κοινή ή ά.πόφασις δπως τό 1/3 τού οικοδομήσιμου χώρου τού
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ευρισκομένου εις τά εμπορικά τμήματα των πόλεων χρησιμοποιείται διά την
στάθμευσιν των αυτοκινήτων.
'Η περί ής ό λόγος ’Αμερικανικής προελεύσεως ιδέα τυχοϋσα εύμενεστάτης
υποδοχής υίοθετήθη καί έν ’Αγγλία, έ'λαβεν δέ σάρκα υπό μορφήν πολυορόφων
γκαράζ άτινα διαθέτουν ηλεκτρικούς άναβατήρας διά την άνύψωσιν των αύτοκινήτων εις τούς διαφόρους ορόφους προς στάθμευσιν.
Έ ν τούτοις τό τοιοΰτον είδος γκαράζ κατά την πρακτικήν του εφαρμογήν,
άπέτυχεν ώς άντιοικονομικόν, λόγω τής άπαιτουμένης μεγάλης ποσότητος ήλεκτρικής ενεργειας διά την λειτουργίαν των άνελκυστήρων, φωτισμόν, άερισμόν κ.λ.π.
’Αντιθέτους, μεγάλην επιτυχίαν έσημείωσεν ή κατασκευή πολυορόφουν γκαράζ μέ
μόνον τον σκελετόν τον ύποβαστάζοντα τά πατώματα των διαφόρων ορόφων έπικοινωνούντων δι’ ανωφερούς έλικοειδοΰς διαδρόμου.
'Η λειτουργία των τελευταίων τούτων σταθμών αύτοκινήτων είναι κατά πολύ
εύθυνουτέρα, διότι δεν άπαιτεΐται διά τήν λειτουργίαν κατανάλωσις μεγάλων ποσο
τήτων ήλεκτρικής ένεργείας, αί δέ από αισθητικής πλευράς προβαλλόμεναι αντιρ
ρήσεις παρακάμπτονται, διά τής έγκαταστάσεως κιγκλιδωμάτων διακοσμητικών,
άτινα άποκρύπτουν μερικώς τήν αισθητικήν γυμνότητα του οικοδομήματος, χωρίς
νά εμποδίζουν τον φωτισμόν καί έξωραϊσμόν του.
Έτέρα καινοτομία έν ’Αγγλία είναι οί έπί τής οροφής (ταράτσας) μεγάλων
κτιριακών συγκροτημάτων εγκαθιστάμενοι σταθμοί αυτοκινήτων. Είναι δέ ούτοι
λίαν εξυπηρετικοί διά τήν στάθμευσιν αύτοκινήτων άνηκόντων εις υπαλλήλους έργαζομένους εντός τών οικοδομών όπου ό σταθμός. Τά αυτοκίνητα αναβιβάζονται
δι’ ειδικών άνελκυστήρων εις τ ή ν·ταράτσαν, όπου καί παραμένουν καθ’ όλην τήν
διάρκειαν τής εργασίμου ημέρας.
Μικτός τύπος σταθμού αύτοκινήτων είναι ό σταθμός Λεωφορείων Πόρτ Ό θόριτυ, εις τό κέντρον τής Νέας 'Υόρκης. Τό κτίριον περιλαμβάνει τέσσαρας ορόφους
έχει δέ μήκος 266 υαρδών καί πλάτος 66. Συγκοινωνεί, διά κεκλιμένων οδών κατ’
εύθείαν μέ τάς μεγάλας όδικάς αρτηρίας τής Ν. 'Υόρκης ώς καί μέ τό υπόγειον δίκτυδν αύτής. Ό Σταθμός ούτος εξυπηρετεί 2.300 λεωφορεία ήμερησίως, έπί δέ τής
ταράτσας του σταθμεύουν 450 έπιβατικά αύτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως.
’Αντιθέτου τεχνικής είναι ό υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων τού Σαν Φραντζίσκο, όστις καλύπτει τον κάτωθι τού κεντρικού δημοσίου Κήπου υπόγειον χώρον.
Τό μέγα αύτό οικοδόμημα κατεσκευάσθη τω 1942, έχει δέ τέσσαρας υπογείους ορό
φους καί ή μόνη ένδειξις περί τής υπάρξεώς του είναι τά τέσσαρα στόμια εισόδων
καί έςόδων του, ευρισκόμενα έπί μιας τών περιβαλλουσών τον κήπον αρτηριών.
'Ο πρώτος όροφος τού περί ού ό λόγος υπογείου σταθμού περιλαμβάνει τά
γραφεία, ταμεία καί πολυτελείς αίθούσας αναμονής. Τά εισερχόμενα οχήματα
παραλαμβάνονται ύπό ειδικών υπαλλήλων καί οδηγούνται εις τον κατώτερον όροφον
όπου υπάρχουν καί αί έγκαταστάσεις πλύσεως καί λιπάνσεως. Καί έν συνεχεία οδη
γούνται εις τον κυρίως χώρον σταθμεύσεως. Έ ξ άλλου κατά τήν παραλαβήν ό πελά
της παραδιδει τό εισιτήριόν του καί άναμένει εις τάς αίθούσας αναμονής. 'Ο μ,έσος
όρος τού άπαιτουμένου διά τήν παράδοσιν χρόνου είναι 10-15', παρ’ όλον δέ ότι τό
χρονικόν τούτο διάστημα φαίνεται μέγα δι’ ημάς—ίσως καί διά κάθε μεσογειακόν—
έν τούτοις δ κύκλος έργασιών τού σταθμ,οΰ τούτου είναι τεράστιος (64.000 αύτοκί
νητα κατά μήνα).
Τό μέγαρον Γράντ εις Πίττσμπουργκ διαθέτει υπογείους, είναι δέ άναλόγου
προς τό προηγούμενου, συστήματος καί λειτουργίας.
Τό Δημαρχείου τού Λος "Αντζελες διαθέτει τεράστιον υπόγειον χώρον διά
τήν στάθμευσιν όλων τών ύπηρεσιακών αύτοκινήτων.
"Ετερος νεωτερισμ,ός είναι οί σταθμοί τής περιμέτρου, ευρισκόμενοι εις τάς
παρυφάς τών μεγάλων πόλεων,
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Οί πελάται άφίνουν εις αυτούς τ ’ αυτοκίνητά των καί συνεχίζουν την προς το
κέντρον τής πόλεως πορείαν των, δι’ ειδικών λεωφορείων.
Οΰτω το Λέϊκ σόρτ Πάρκ του Σικάγου, δύναται νά περιλαβη 3.500 αυτοκί
νητα, διατηρεί δέ συνεχή συγκοινωνίαν διά λεωφορείων, προς το κέντρον με εισιτη
ρίου 5 σέντς.
Αί πόλεις Κλήβελαντ, Μπούφαλο, Άτλάντα καί Ντένβερ διατηρούν παρο
μοίους «περιμετρικούς» σταθμούς.
"Ετερος τύπος περιμετρικών σταθμών λειτουργεί επί αρχής ολως αντιθέτου.
Έ φ όσον δ πελάτης δεν έχει την εύχερή δυνατότητα νά μεταβή εις εν κατά
στημα τοϋ έμπορικοΰ κέντρου, πρέπει τό κατάστημα νά τραπή προς συναντησιν
τού εις την περιφέρειαν πελάτου. Οΰτω νέον είδος εμπορίου άνεπτύχθη υπο μεγάλων
εμπορικών έπιχειρήσεων, αί όποΐαι ήνοιξαν υποκαταστήματα εις τας παρυφας, αλλ
άκόμη καί εις τά περίχωρα τών μεγάλων πόλεων διαθέτοντα, συγχρόνως, υπαίθριους
χώρους σταθμεύσεως αύτοκινήτων έκτάσεως ποδοσφαιρικού γηπέδου.
Έ κ τής κτηθείσης, μέχρι τοΰδε, πείρας συνάγεται ότι ή πελατεία, κατά μέγιστον ποσοστόν, προτιμά νά ταξιδεύει 10,20 ή καί 30 χιλιόμετρα προς τα υπο
καταστήματα τών περιχώρων αντί νά κατευθύνεται προς κοσμοβριθή κέντρα τής
πόλεως. Οΰτω επί στατιστικών παρατηρήσεων στηριχθέντα, τά μεγαλα κα
ταστήματα Κένσω τού Λος ’Άντζελες, έκτισαν περιφερειακόν υποκατάστημα επί
οικοπέδου 45.000 τ. μέτρων, περιλαμβάνον 25 κτίσματα καί τεραστίους χώρους
σταθμεύσεως αύτοκινήτων.
Ά λλαι μεγάλαι έμπορικαί έταιρεΐαι μετέτρεψαν ολοκλήρους ορόφους ή την
στέγην τών καταστημάτων των εις χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων.
Οΰτω ή εταιρεία πωλήσεως τροφίμων Σεϊφουέϊ χρησιμοποιεί τα γωνιακά
τμήματα τών καταστημάτων της εις χώρους σταθμ.εύσεως αύτοκινήτων πελατών.
Πόσον κεφαλαιώδους σημασίας πρόβλημα άπέβη διά τάς έμπορικάς επι
χειρήσεις τό ζήτημα τής σταθμεύσεως τών αύτοκινήτων καταφαίνεται άπό την εντε
λώς νέαν μορφήν τόον νεοδμήτων εμπορικών μεγάρων, μεγάλων έπιχειρήσεων, εις
τά όποια είτε τό κέντρον τού οικοπέδου χρησιμοποιείται ώς σταθμός αύτοκινήτων,
είτε ή οικοδομή λαμβάνει σταυροειδές σχήμα μέ τήν προοπτικήν έξοικονομήσεως
χώρου διά τήν στάθμευσιν τών οχημάτων.
’Εκτός τής έκ τής ιδιωτικής προ^τοβουλίας προερχομένης κατασκευής χώρων
σταθμεύσεως, 40 τοπικαί Άρχαί τών Η.Π.Α. έθέσπισαν νόμους διά τών όποιων
προβλέπεται χώρος σταμεύσεως αύτοκινήτων είς τάς ύπό άνέγερσιν οικοδομάς.
Έλάχισται πόλεις τών Η.Π.Α. έπιτρέπουν τήν στάθμευσιν αύτοκινήτων εις
τα κράσπεδα τών οδών, ύπό τήν προϋπόθεσιν όμως καθ’ ήν τό πλάτος τής οδού
είναι ικανόν ώστε νά έπιτρέπη τήν ταυτόχρονον κυκλοφορίαν 4 κλάδων αύτοκινήτων πέραν τού προς στάθμευσιν χώρου.
Έ ξ άλλου ό ποός στάθμευσιν χώρος έχει διαγραμμισθή είς τρόπον ώστε νά
καθορίζεται σαφώς δ χώρος έκάστου αύτοκινήτου, προ αύτοΰ δέ έχει τοποθετηθή
ειδικός μετρητής σταθμεύσεως. Διά τού συστήματος τούτου ό οδηγός αύτοκινήτου προπληρώνει τό δικαίωμα τής παρά τά κράσπεδα τών οδών καί διά περιωρισμένον χρονικόν διάστημ.α σταθμεύσεως τού αύτοκινήτου του. Τούτο έπιτυγχάνεται διά τής ρίψεως μεταλλικού νομίσματος έντός τού χρονομέτρου σταθμεύσεως.
Ά μ α δέ τή ρίψει τού νομίσματος άρχίζει λειτουργούν τό ώρολόγιον τού μετρητού.
’Εάν δέ ή ένδειξις τού ωρολογίου δεικνύει ότι τό αύτοκίνητον έστάθμευσεν πέραν
τού προπληρωθέντος χρόνου, τότε άρμόδιος αστυνομικός υπάλληλος υποβάλλει μήνυσιν κατά τού παραβάτου.
Τό άνωτέρω σύστημα έν τή αρχή τής έφαρμογής του τω 1930 κατέστη στό-
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χος σθεναράς πολεμικής, μέ τήν δικαιολογίαν δτι δεν είναι επιτρεπτόν να φορολογήται ή κατά τ ’ άλλα νόμιμος χρήσις τής Δημοσίας οδού.
Έ ν τούτοις τά έκ τής εφαρμογής του μέτρου προκύψαντα άγαθα αποτελέσματα
έπ’ ώφελεία τής κυκλοφορίας, άλλα και των έχόντων ανάγκην όλιγοώρου σταθμευσεως του αυτοκινήτου των διά τήν διεξαγωγήν τρεχουσών καί μικράς σχετικούς
χρονικής διάρκειας εργασιών των, άντέστρεψαν τό αντίθετον ρεύμα τής κοινής γνώμ,ης καί έδημιούργησαν τοιαύτην ζήτησιν χρονομετρητών σταθμεύσεως, ουστε να
εύρεθοΰν αί τοπικαί Άρχαί εις τήν ανάγκην τοποθετήσεως μετρητών και εις νέους
χώρους, οϊτινες δεν έκρίνοντο, άρχικώς, άναγκαΐοι.
Οι άρχικοί τύποι τής χρονομέτρων σταθμεύσεως, ετίθεντο εις λειτουργίαν
διά τού προαναφερθέντος συστήματος τής ρίψεως τού κέρματος έν συνδυασμω προς
μετακίνησιν ενός μοχλού. ’Επειδή πολλοί έλησμόνουν νά μετακινήσουν τον μοχλον,
άντικατεστάθησαν τά παλαιά παρκόμετρα διά νέων τοιούτων εντελώς αυτόματων,
λειτουργούντων διά τής ρίψεους τού νομίσματος καί μόνον.
Τά προτερήματα τών παρκομέτρων εξεταζόμενα άπό τής σκοπιάς τού αύτοκινητιστοΰ είναι τά ακόλουθα: 1) Δύναται ό οδηγός νά σταθμεύση τό αυτοκινητόν του επί ώρισμένον χρονικόν διάστημα, χωρίς νά παραβή τάς περί σταθμεύσεως
διατάξεις τής Τροχαίας. 2) ’Εξευρίσκεται χώρος σταθμεύσεως άνευ πολλής χρονο
τριβής. 3) 'II υπαρξις σαφώς καθωριμένου δι’ έκαστον όχημα χώρου, μειώνει εις
τό έλάχιστον τό ποσοστόν ζημιών, συνεπεία μικροσυγκρούσεων. 4) Λόγω τής δυνατότητος τής υπό ειδικών φυλάκουν ή άστυνομικών έπιβλέψεως τών έσταθμευμένων οχημάτων αίρονται αί πιθανότητες κλοπής. 5) Έν περιπτωσει συμ.πληρο:>σεο:>ς
τού προς στάθμευσιν διαθεσίμ,ου χώρου ό άναζητών θέσιν αυτοκινητιστής, δύναται,
δι’ άπλής παρατηρήσεους τών παρκομέτρων, ν’ άντιληφθή ταχέως ποιος χώρος
πρόκειται νά κενωθή συντόμους.
Έ ξ άλλου τά προτερήματα τών παρκομέτρων άπό τής σκοπιάς τών αρμοδίων
άρχών εξεταζόμενα είναι τ’ άκόλουθα:
1) Τακτικόν χρηματικόν έσοδον διά τού όποιου ταχέως άποσβεννυται η
-δαπάνη άγοράς τών παρκομέτρων καί έν συνεχεία έξοικονομοΰνται κεφαλαία, όια
τήν έκτέλεσιν, βελτιωτικών τής κυκλοφορίας έργων. 2) Έλάττωσις τών σημειουμένων κλοπών οχημάτων καί αντίστοιχος άνακούφισις τών ύπευθύνων δια την
άναζήτησιν καί άνεύρεσιν τών κλαπέντω ν,’Αρχών. 3) ’Ακριβή στοιχεία άφορώντα
εις τον άριθμόν αυτοκινήτων ώς καί τον χρόνον σταθμεύσεως, ούτως όόστε εφικτή
νά καθίσταται ή έπιτυχής έπιβολή τροποποιήσεως ώς προς τον τόπον, τρόπον και
χρόνον σταθμεύσεων, έπ’ ώφελεία τού συνόλου (ιδεώδεις συνθήκαι επικρατούν
έφ’ οσον τό άντίτιμον είναι τοιαύτης άξίας ώστε ό χώρος σταθμεύσεως να είναι
συμπεπληρωμένος κατά τά 95% τού εργασίμου χρόνου τής ήμέρας).
Εις Η.Π.Α. εύρίσκονται σήμερον έν λειτουργία 318.000 παρκόμετρα κατα
νεμημένα εις 472 πόλεις. Τό 1953 έλειτούργουν 218.000 καί τώ 1943, 86.000. 'Η
άλμ.ατώδης αΰξησίς των άποτελεΐ φρονοΰμεν, τήν καλλιτέραν άπόδειξιν περί τής
χρησιμότητός τουν.
Θά ήτο παράλειψις αν δέν διευκρινίζετο οτι έν τή έφαρμ.ογή τού περί ού ο
λόγος συστήματος έλέγχου σταθμεύσεων, είναι βασικής σημασίας ζήτημα δ άκριβής καθορισμός, διά καταλλήλου σημάνσεως, τού χώρου τού προορισμένου δια την
στάθμευσιν έκάστου αυτοκινήτου.
Κατόπιν σχετικών έρευνών άπεδείχθη οτι έφ’ οσον τηρείται ή άνωτέρω άρχη
έλαττούνται εις άριθμόν καί σοβαρότητα αί κατά τήν προσπάθειαν σταθμεύσεως
μικροσυγκρούσεις, ό δέ μέσος όρος τού άπαιτουμένου προς στάθμευσιν χρόνου κυ
μαίνεται μεταξύ 20"-38” .
Έ φ ’ οσον τό πλάτος τής οδού φθάνει τούλάχιστον τά 21 μέτρα, ή στάθμευ-
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σις των αύτοκινήτων γίνεται εις θέσιν σχηματίζουσαν γωνίαν (λοξώς) μετά του
άξονος τής όδοΰ, άρα καί του πεζοδρομίου. "Οταν όμως ή δδδς είναι μικρότερου
πλάτους, ή ύπό γο^νίαν στάθμευσις άντενδείκνυται καθ’ δσον διά την οριστικήν
τακτοποίησιν εις τον χώρον σταθμεύσεως, προαπαιτοϋνται παλινδρομικα'ι κινήσεις
του οχήματος, ιδία δταν ό οδηγός είναι άπειρος, τούτου δ’ ένεκα περιορίζεται εις
βάρος τής κυκλοφορίας ή ωφέλιμος επιφάνεια τής όδοΰ.
Το θέμα τής σταθμεύσεως φορτηγώιν αυτοκινήτων προς φόρτωσιν έ'τυχεν
εμπεριστατωμένης μελέτης έν Η.Π.Α. Έ φ’ δσον είναι δυνατόν ή φόρτωσις λαμ
βάνει χώραν, κατόπιν εισόδου του αυτοκινήτου εντός τοΰ κτιρίου δπου δέ δέν ύ
παρχουν αί προαναφερθεΐσαι προϋποθέσεις χρησιμοποιούνται αί λεγόμεναι ζώναι
φορτώσεως.
Εις "Αγιον Φραγκίσκον λ.χ. οί λίθοι των κρασπέδων των πεζοδρομίων χρω
ματίζονται μέ διάφορα χρώματα ενδεικτικά έπιτρεπομένης ή μή σταθμεύσεως καί
φορτοεκφορτώσεως έμπορευμάτων.
Τό ερυθρόν χρώμ.α σημαίνει την καθ’ δλον τό 24ωρον άπαγόρευσιν οΐασδήποτε σταθμεύσεως. Τό κίτρινον χρώμα δηλοΐ έπιτρεπομένην φορτφοεκφόρτωσιν.
Τό πράσινο χρώμα επιτρέπει την στάθμευσιν μόνον έπιβατικών αυτοκινήτων. Έν
πάσει δέ περιπτώσει εις δλας τάς Άμερικανικάς πόλεις ή φορτοεκφόρτο>σις έμπορευματων επιτρέπεται μετά τάς ώρας κανονικής λειτουργίας των καταστημάτων.
Αί Η.Π.Α. δέν είναι άσφαλώς ή μόνη χώρα ή άντιμετωπίζουσα οξέα προ
βλήματα έν σχέσει προς την στάθμευσιν. Οΰτιυ αί πόλεις τοΰ Καναδά π.χ. συναν
τούν τάς αύτάς περίπου δυσχερείας, αί δέ διατάξεις σταθμεύσεως περιλαμβάνουν,
πλήν άλλων, καί τά κάτωθι σημεία: 1) ’Επιτρέπεται ή στάθμευσις αυτοκινήτων εις
άπόστασιν 6 ίντσών από τοΰ ρείθρου τοΰ πεζοδρομίου. 2) ’Απαγορεύεται ή στάθμευσις οχημάτων προ τής εισόδου ξενοδοχείων, καταστημάτων καί γραφείων εις
τά όποια γίνεται συχνή φορτοεκφόρτωσις έμπορευμάτων. 3) Απαγορεύεται ή
στάθρ.ευσις αυτοκινήτων προ εισόδων ιδιωτικών γκαράζ ή είσόδων θεάτρων,
κινηματογράφων, νοσοκομείων καί έν γένει προ εισόδων κτιρίων εις ά παρατηρεΐται
πυκνή προσέλευσις άτόμων. 4) ’Απαγορεύεται ή στάθμευσις εις σημεία άπέχοντα
15 μέτρα άπό διασταυρώσεις μετά μεγάλης οδικής αρτηρίας καί 6 μ. άπό οίασδήποτε διασταυρώσειυς. Εις άπόστασιν 36 μ. άπό στάσεως λεωφορείου, δταν αΰτη
εύρίσκεται έπί μεγάλης οδικής άρτηρίας καί 24 μ. έπί συνήθους όδοΰ. 5) 'Ομοίως
απαγορεύεται ή στάθευσις προ κρουνών υδροληψίας. Ποό οικημάτων Πυροσβεστι
κής 'Υπηρεσίας, έπί γεφυρών, εις στόμια υπογείων διαβάσεων, ώς καί προ Σχο
λείων.
Έ ξ άλλου αί ΰπάρχουσαι κυκλοφοριακαί συνθήκαι είδικώτερον δέ αί συνέ
πεια τοΰ προβλήματος τών σταθμεύσεων προκληθεϊσαι τοιαΰται ήγαγον τάς άρμοδίας Άρχάς τής Πρωτευούσης τοΰ Καναδά, εις τήν'άνάγκην όπως άπευθύνουν ει
δικήν νόταν προς τάς ξένας άντιπροσωπείας μέ τήνΠταράκλησιν δπιος μή εγκατα
λείπουν οί Πρέσβεις, Πρεσβευταί έπιτετραμένοι κ.λ.π. τά αυτοκίνητά των εις τόπον
ή έπί χρόνον μή έπιτρεπόμενον. Καί τονίζεται μέν εις τήν νόταν δτι οί Διπλωματικοί
υπάλληλοι άπολαμβάνουν τών γνωστών Διπλωματικών προνομίων μεταξύ τών
οποίων καί ή έξαίρεσις άπό τοΰ κράτους τοΰ ποινικού νόμου, άλλ’ όμως γίνεται καί
η διευκρίνησις δτι οί Διπλιυματικοί εκπρόσωποι, έκ στοιχειώδους έμπράκτου σε
βασμού προς τήν φιλοξενούσαν αυτούς επικράτειαν, οφείλουν νά σέβωνται τούς
νόμους αύτής παρέχοντες οΰτω άπόδειξιν τής καλής των θελήσεως.
—
Έκτος τών προαναφερθεισών χωρών, τό πρόβλημα τής σταθμεύσεως αύτοκινητων απησχόλησεν ζωηρώς καί τάς?χώρας τής Ευρώπης, σχεδόν έν τώ συνόλω των.
Έδοθησαν δέ λύσεις συναφείς προς τάς έν Η.Π.Α. έπικρατησάσας έν ’Αγ
γλία π.χ. είδικώτερον δέ έν Λονδίνω άπηγορεύθη ή στάθμευσις εις κεντρικά ση-
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ιεως της κοινής γνώμης ητις ευεωρησεν την καυιερο
άπαράδεκτον έμμεσον φορολογίαν (επαχθές μέτρον).
Είς Ιταλίαν έχουν έπιβληθή σοβαροί περιορισμοί εις την σταθμευσιν, αλλα
πάντως το θέμα αντιμετωπίζεται μ.έ έντονον ρεαλισμόν συνιστώμενον εις μιαν προσ
πάθειαν έξισορροπήσεως των αντιθέτων άπαιτήσεων των αρμοδίων 'Τπηρεσιών και
των οδηγών.
Είς Γερμανίαν ύφίστανται ωσαύτως σοβαραί απαγορεύσεις, πλήν όμο:>ς η
άρτιότης του άδικου δικτύου των πόλεων έν συνδυασμώ προς την έντονον χρήσιν
παρκομέτρων, άλλα καί πολυορόφων γκαράζ έχει άμβλύνει σημαντικώς το πρόβλη
μα της σταθμεύσεως.
Είς Γαλλίαν επίσης οί τεθέντες περιορισμοί είς την σταθμευσιν είναι σοβαροί.
Έχουν διαιρεθή αί πόλεις είς τρεις ζώνας: 1) ’Εκείνην είς ήν ή σταθμευσις απαγορεύε
ται εντελώς, 2) εκείνην είς ήν καθιερώθη ή έλεγχομένη σταθμευσις και 3) εις την
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ελέγχου. Τό μέτρον τούτο έθεωρήθη δημοκρατικώτερον ως επιτρεπον την σταθμευσιν άνευ οικονομικής έπιβαρύνσεως. Κατά των παραβατών όμως, εφαρμόζεται
αύστηρώς τό μέτρον τής διά γερανών απαγωγής τών αυτοκινήτων εις θεσεις μη κωλυούσας την κυκλοφορίαν, συνηθέστατα δε έκτος πόλεως. Τό σύστημα τούτο απεδωσεν άποτελέσματα έξαιρετικώς ικανοποιητικά καί έπέτρεψεν την άνετωτέραν
κυκλοφορίαν είς τό κέντρον τής πόλεως.

βώς τών σταθμεύσεων, έκτος εάν ληφθώσιν ρωμαλέα μέτρα.
Τό πρόβλημα τών σταθμεύσεων, έν Άθήναις, είναι προϊόν καί συνάρτησις

καί 3) τής άλματώδους αύξήσεο;ς του άριθμοϋ τών κυκλοφορούντο)'; οχημάτων,
ιδία κατά την τελευταίαν 3ετίαν.
Οί προαναφερθέντες παράγοντες συνθέτουν τό πρόβλημα τών σταθμεύσεων
έν Άθήναις, τό έπιδεινώνουν', δέ άφ’ ενός μέν ή νοσηρά άντίληψις ενός μεγάλου

κ.λ.π., άφ’ έτέρου δέ ή αδιανόητος νοοτροπία ώρισμένων κατόχων αύτοκινήτων
Ι.Χ., οΐτινες προκειμένου νά μετακινηθούν κατ’ έπανάληψιν έντός του κέντρου τής
πόλεως καί έπί έλάχιστα άπεχουσών άπ’ άλλήλων θέσεων χρησιμοποιούν εκαστοτε
τό αύτοκίνητόν το;ν τό όποιον ισαρίθμους καί αντιστοίχους έγκαταλειπουν επι νευ
ραλγικοί'; διά την κυκλοφορίαν σημείων.
’Ανωτέρω έξεθέσαμεν είς τί συνίσταται τό πρόβλημα τών σταθμεύσεων. Ά ς
’ίδωμεν ποΐαι είναι αί είς βάρος τής καθόλου κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων έπιπτώσεις τού προβλήματος τούτου.
Εϊπωμεν προηγουμένως ότι τό οδικόν δίκτυον τού Κέντρου τών Αθηνών
κρίνεται άνεπαρκές διά την κάλυψιν τών κυκλοφοριακών άναγκών. Ά λ λ ’ είς τό
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ήδη ανεπαρκές άδικον δίκτυον προστίθεται το άχθος των σταθμεύσεων ίνα περιστείλη έτι περισσότερον τήν ωφέλιμον οδικήν επιφάνειαν, μέ αποτέλεσμα την υποχρεω
τικήν κυκλοφορίαν πεζών καί οχημάτων επί χώρου πλασματικώς κατωτέρου, τού
πραγματικώς υφισταμένου. Καί μέ άπώτερον αποτέλεσμα τήν πλήρη κυκλοφοριακήν συμφόρησιν.
Είναι δέ συμφόρησις ή άνικανότης του άδικου δικτύου να εξυπηρέτηση τάς
υπαρχούσας κυκλοφοριακάς άνάγκας οχημάτων καί πεζών. ’Αποτελεί δέ ή συμφόρησις σημαντικήν ζημίαν εις βάρος τής ’Εθνικής Οικονομίας διότι πέραν τής σπαταλης χρονου πεζών καί έπωχουμένων, προκαλεϊ μεγαλυτέραν τής φυσιολογικής
φθοράν τών κινητήρων καί τών ελαστικών καί μεγαλυτέραν κατανάλωσιν καυσί
μων, αλλά το κυριώτερον είναι ή έπιβράδυνσις του ρυθμού τής οικονομικής ζωής τής
πόλεως.
Δι όλους τούς ανωτέρω λόγους άνεζητήθησαν λύσεις τού προβλήματος
τών σταθμεύσεων, αίτινες προϊόντος τού χρόνου κατέστησαν επιτακτικούς άναγκαΐαι.
’Ήδη άπό ένός καί ήμίσεος περίπου έτους, μετεφυτεύθη καί προσηρμόσθη
και εν Άθήναις το Παρισινόν σύστημα τών δίσκων ελέγχου σταθμεύσεων (ώρολόγιον) διά τών όποιων παρέχεται ή ευχέρεια σταθμεύσεως επί έπιτρεπομένου χώρου,
επί 2-2.30' ώρας, δηλαδή επί χρόνον ικανόν όχι μόνον διά τήν διεκπεραίωσιν τρεχουσών εργασιών καί συναλλαγών, άλλ’ ικανόν καί διά τήν σύναψιν συμβολαίου
και την παρακολούθησιν καί θεατρικής παραστάσεως ακόμη.
Γο σύστημα τούτο άπέδωσεν καρπούς αγαθούς καί συνέβαλεν εις τήν δικαιοοτεραν καί ισόχρονον έκμετάλλευσιν τού χρόνου, άποτρέψαν τήν μονοπωλια
κήν τοιαύτην παρά τινων καταστηματαρχών κλπ.
Μετά παρέλευσιν, όμιυς, έτους άπό τής εφαρμογής τού έν λόγω συστήμα
τος, παρετηρήθη καί πάλιν δυσχέρεια συνεπεία ώρισμένων καταστρατηγήσεων άφ’
ενός και αυξήσεως τού άριθμοΰ τών αυτοκινήτων άφ’ έτέρου.
Κατόπιν τούτου ήχθησαν αί άρμόδιαι 'Υπηρεσίαι εις τήν ανάγκην λήψεως
αυστηρότερων μέτρων, ήτοι τής διά γερανών άπομακρύνσεως τών παρανόμως
σταθμευοντων οχημάτων κατ’ αρχήν, καί έπ’ εσχάτων έπί δθήμερον άφαίρεσιν
τών αδειών κυκλοφορίας τών οχημάτων.
Εν τουτοις το πρόβλημα τής σταθμεύσεως διατηρείται οξύ, έτι δέ όξύτερον

λήψιν λελογισμένων αυστηρών αστυνομικών μέτρων (δίωξις απαγωγή διά γερανών ή άλλως).
Κυρκυς όμως θα συμβαλη εις τήν λύσιν τού προβλήματος ή κατανόησις τούτου και τών δυσμενών επιπτώσεων του, άπό μέρους τών ιδιοκτητών τών αύτοκινήητων Ι.Χ. και προ παντός η συνειδητοποίησις τών υποχρεώσεων, ή τήρησις τών
άπο
κοιων θα ωφεληση το συνολον και κατά συνέπειαν καί ένα έκαστον τών ιδιοκτή
τών Ι.Χ κεχωρισμενως.
Α. Γ. Ν.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπω νυμικά τω ν οδών ’ Αθηνώ ν κατ’ άλφ αβητικήν σειράν
Ά ρ χ ιμ ή δ ο υ ς .

Ά πδ την πλατεία Γ. Κονδύλη, στο Παγκράτι.
Πήρε τ ’ δνομα προς τιμήν τοϋ πιο επιφανούς μαθηματικού καί μηχανικού
της άρχαιότητος. Ό ’Αρχιμήδης, γυιος τοϋ άστρονόμου Φειδίου, γεννήθηκε το 287
π.Χ. στις Συρακούσες τής Σικελίας καί μαθήτευσε στην ’Αλεξάνδρεια, κοντά στον
όνομαστό μαθηματικό Κόνωνα.
Περίφημο έργο του είναι ή «Συρακουσία», τεράστιο πλοίο, πού έφτιαξε
κατόπιν παραγγελίας τοϋ Ίέρωνος, τυράννου των Συρακουσών. Σ’ αυτόν οφείλεται
ή άνακάλυψις της αρχής τής υδροστατικής. Σκοτώθηκε τό 212 π.Χ. από ένα Ρω 
μαίο στρατιώτη, παρά την αυστηρή διαταγή του στρατηγού Μαρκέλλου, τήν στιγμή
πού άσχολειτο γράφοντας στή γή γεωμετρικά σχήματα. Τότε είπε τό περίφημο «Μή
μου τούς κύκλους τάραττε».
’ Α ρ χ ίν ο υ .

Πάροδος τής όδοΰ Κασταλίας 5, στή Κυψέλη.
'Ο Άρχίνος, πολιτικός επιφανής, ρήτωρ καί συγγραφεύς, κατήγετο άπό τό
Δήμο Κοίλης των ’Αθηνών. Μέ τον Θρασύβουλο καί τον ’Άνυτον, ήτο επί κεφαλής
αύτών πού άνέτρεψαν τούς (30) τυράννους τό 403 π.Χ.
Θεο^ρεΐται σαν πρωτεργάτης τών μεταρρυθμίσεων, πού έγιναν τήν εποχή
τοϋ άρχοντος Ευκλείδου (403-402 π .Χ .) Αύτός εΐσηγήθηκε τήν άντικατάστασι
τοϋ άττικοΰ άλφαβήτου τών 16 γραμμάτων, μέ τό ’Ιωνικό τών 24, πού καί σή
μερα ισχύει.
’Α ρ χ ύ τ α .

’Από Φερεκύδου 7, στο Παγκράτι.
'Ο Άρχύτας, γυιος τοϋ Μνησαγόρου, γεννήθηκε στον Τάραντα, τό τέλος τοϋ
5ου π.Χ. αίώνος καί διακρίθηκε ως στρατηγός, πολιτικός, πυθαγόρειος φιλόσοφος,
άστρονόμος καί μαθηματικός. Θεωρείται ώς ό θεμελιωτής τής έπιστημονικής μη-

7852

I. Ράϊκου: 'Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους τών ’Αθηνών καί του Πειραιώς

χανικής. Κατά τον Όράτιο, ταξιδεύοντας στήν Άδριατική, πνίγηκε και θάφτηκε
στο ακρωτήριο Μάτινουμ της Άπουλίας ή Καλαβρίας.
Ά σεας.
Πάροδος τής όδοΰ 'Αγ. "’Όρους 48, στο Βοτανικό.
'Η Άσέα, ήτο άρχαία πόλις τής ’Αρκαδίας, ’ίχνη τής οποίας σώζονται ακόμη
σήμερα, πάνω σ’ ένα λόφο, μίση ώρα άπόστασι από τό χωριό Φραγκόβρυση (τη
σημερινή Άσέα). Οΐ κάτοικοι της, άπό μίσος προς τούς Λακεδαίμονες, εγκατελειψαν
την πόλι καί μετώκησαν στήν, άπό τον ’Επαμεινώνδα κτισθεΐσα, Μεγάλη Πολι.
Σήμερα ή Άσέα είναι χωριό τής επαρχίας Μαντινείας.
Ά σ η μ ά κ η Φ ω τή λ α .
Πάροδος τής όδοΰ Σπ. Τρικούπη 52, στα Έξάρχεια.
Ό Άσημάκης Φωτήλας, άρχοντας των Καλαβρύτων, διακρίθηκε στην Ελ
ληνική Έπανάστασι. Πήρε μέρος στο συμβούλιο τής Βοστίτσας (26 ’Ιανουάριου
1821), στο δέ της Ά γ. Λαύρας υποστήριξε τήν άποψι τής άμέσου έξεγέρσεως τον
Μάρτιο του 1821. Διετέλεσε άντιπρόεδρος τής Πελοποννησιακής Γερουσίας. Ως
διευθυντής του Βουλευτικού τό 1822, διοόρισε τον Κολοκοτρώνη αρχιστράτηγο κι’
έστειλε σ’ αύτόν τις απαραίτητες προμήθειες, μέ αποτέλεσμα νά νικηθή ο Δραμαλης
(Καταστροφή τού Δράμαλη).
Τό 1824, οός μέλος τής κυβερνήσεως Κουντουριώτη, έπραγματοποίησε τις
διαπραγματεύσεις για τό δάνειο τής Έπαναστάσεως. Τό ίδιον χρόνο, διεφωνησε
μέ τον Κουντουριώτη κι’ έφυγε άπό τήν Κυβέρνησι. 'Η πράξις του αύτή είχεν ως
αποτέλεσμα νά διωχθή άπό τον Καραϊσκάκη καί τον Γκούρα, οί όποιοι κατεστρεψαν
τό σπίτι του, στά Καλύβρυτα. Τον καιρό τού Όθωνος, ώνομάσθηκε στρατηγός.
’Α σ κ λη π ιο ύ .
Άπό Ακαδημίας 52, στή Νεάπολι.
Ό ’Ασκληπιός, γυιός τού ’Απόλλωνος καί τής Κορωνίδας είναι ό θεός τής
ιατρικής. ’Έζησε μάλλον κατά τον 13ον αιώνα π.Χ. έφ’ όσον λέγεται ότι πήρε
μέρος στήν Άργοναυτική έκστρατεία, τά δέ παιδιά του στο Τρωικό πόλεμ.ο.
Κατ’ άλλους μέν γεννήθηκε στη Θεσσαλία κατ’ άλλους δέ στήν ’Επίδαυρο.
Μεγάλωσε κοντά στον Κένταυρο Χείρωνα. Ό θρύλος τού ’Ασκληπιού, έχει ξεχωρι
στό ενδιαφέρον στήν ιστορία τής ’Ιατρικής. Σύμβολό του ήτο ό όφις καί ή ράβδος.
Καί ό μέν οφις, ΐσως ώ>ς άλληγορία τής αύτοανανεώσεως, ή δέ ράβδος γιά νά στη
ρίζεται στις οδοιπορίες του. 'Η λατρεία τού ’Ασκληπιού, ώς θεού τής ιατρικής,
κράτησε γύρω στούς 8 αιώνες, ύποσκελίσθηκε δέ μέ τήν έμφάνισι τού Κώου 'Ιπποκράτους.
Άσκρας
Πάροδος τής όδοΰ Δράμας 16, στο Ινολωνό.
'Η Άσκρα, άρχαία πολίχνη τής Βοιωτίας, στις κλιτύες τού Έλικώνος, είναι
ή πατρίς τού ποιητοΰ ’ Ησιόδου. Τον καιρό τού Παυσανίου ή πολίχνη ήτο κατεστραμ
μένη καί έσώζετο μόνον έναν πύργος. ’Ερείπια τού πύργου αύτοΰ, σώζονται καί
σήμερα στή θέσι «Πυργάκι».
(Συνεχίζεται)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύ πό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Α στυνομικών Χρονικών»
(Σ υνέχ εια άπ ό το π ρ ο η γ ο ύ μ ε νο )
ΚΕΦΑΛΑΪΟΝ ΣΤ'

Για κάμποση ώρα δ μεγάλος σκύλος λαχάνιαζε να τούς άκολουθή... ’Έ πειτα
τα γαυγίσματά του απομακρύνθηκαν καί χάθηκαν στο τέλος στη στροφή κάποιου
πολυσύχναστου δρόμου....
—«Κάνε γρήγορα, φίλε μου» έλεγε καί ξανάλεγε ό Ά λέν Ρομπέρ στον Καντύ...
ϋανανέβηκαν τδ βουλεβάρτο, γύρισαν σέ είκοσι δρόμους, απ’ αύτούς πού είχε
αντιγράψει τδ παιδί άπδ τδ χάρτη τού μετρό, ίοσπου στδ τέλος έφτασαν...
—«Καντύ ! πρόσεξε τί θά σοϋ πώ ! Σέ δένω σ’ αύτδ τδ κάγκελλο. Μή κινηθής
όμως. Είναι άνάγκη νά σταθής φρόνιμος. Κατάλαβες; Νά μή κινηθής... Νά. μή κινηθής ! ! !)) του φώναξε άκόμα μια. φορά, πριν νά /ωθή κάτω άπδ ένα θόλο.
«ΤΑΡΖΑΝ. ΣΥΝ ΤΑ Ξ ΙΣ Κ Α Ι Α ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ ΙΣ —3ον Δ εξιά -> ».

Ό Ά λέν Ρομπέρ μπήκε παραλυμένος άπδ φόβο. Ή καρδιά του κτυποϋσε
τόσο δυνατά, πού χρειάσθηκε νά σταματά, σέ κάθε πλατύσκαλο...
ϋαφνικά ακούσε δίπλα του μιά εύγενική φωνή:
—«Τί έπιθυμείτε».
...’ Ηταν ο πρώτος άνθρωπος πού δέν τού μιλούσε στόν ενικό. Ή ταν ένας ηλι
κιωμένος κύριος, μέ φαλάκρα, καί μέ μεγάλα, χοντρά γυαλιά στά μάτια...
—«Θα ήθελα πολύ, κύριε» εΐπεν ό Άλέν Ρομπέρ μέ τρεμουλιαστή φωνή ((θά
ήθελα νά μάθω ποιδς είναι αύτδς πού μου στέλνει στήν εφημερίδα σας... ’Έχω τις
ταινίες μαζί μου...». Καί, βγάζοντας άπδ τήν τσέπη του τδ πάκο μέ τις ταινίες,
πρόσθεσε: «'Ορίστε. Κ υττάξτε!».
Ο φαλακρός έρριξε μιά γρήγορη ματιά πρδς τδ πάκο καί άπορημένος ρώτησε:
—«Καί πώς θέλετε νά τδ ξέρω; Αύτές δέν είναι ταινίες συνδρομητών!».
Ό Ά λέν Ρομπέρ σάστισε:
—((Δέν καταλαβαίνω» ψιθύρισε.
Ό άλλος βάλθηκε νά του έξηγήση:
—«Α κο ύστε!» τού είπε ((Τδ πράγμα είναι άπλό καί εύκολο. Αγόρασαν,
λοιπόν, τήν εφημερίδα μας άπδ κάποιο περίπτερο καί σάς τήν έστειλαν. 'Οποιοσ
δήποτε μπορεί ν’ άγοράση απ’ έξω εφημερίδα».
Τδ παιδί ζάρο^σε τά φρύδια:
—«Δέν είναι «οποιοσδήποτε», διαμ.αρτυρήθηκε μέ φωνή βραχνή «είναι οί:
γονείς
μου! ! ! » .
—«Οΐ γονείς σας, είπατε; Καί, καλά... πώς δέν ξέρετε τήν διεύθυνσή τους;...».
'Ο Ά λέν Ρομπέρ κατέβασε τδ κεφάλι...
«Δέν πειράζει!» είπεν ύστερα άπδ λίγο. «Δώστε μου πίσω τις ταινίες!..».
(('Ορίστε!» είπε δίνοντάς τες στδ παιδί δ φαλακρός.
Ό Ά λέν Ρομπέρ βγήκε άπ’ τδ γραφείο έξαλλος... Θά ήθελε πολύ νά κτυπήση
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Q. Cesbron: «Χαμένα σκυλιά χωρίς περιλαίμιου»

μέ δύναμη την πόρτα
πάντα μαλακά.

το θυμό του, άλλα τά ελατήρια πού είχε την έκλειναν

σκάλλες τής έφημερίδος, χρειάστηκε να στηριχθή στα κάγκελλα γιά νά μή πέση...
Μά, σε λίγο υστέρα, σαν βρήκε τον Καδδύ πού γρύλλιζε απο τη μοναξια, μια νεα
ιδέα του ήρθε... Καί, τραβώντας το σκυλί άπό το σχοινί, ξεκίνησε για να συνέχιση
την ερευνά του άλλου...
Πήρε δρόμους... άφισε δρόμους... 'Όλο δρόμους... χιλιόμετρα ατελείωτα ήταν
ό άπολογισμός τής πορείας του άπό τότες πού δραπέτευσε άπ’ τό νοσοκομείο ίσαμε
σήμερα.
"Ωσπου ξάφνου σταμάτησε, ψιθυρίζοντας:
—«Βοήθησε καλή μου Παναγιά, γλυκειά μητέρα του Θεού νά λυτρωθούμε,
νά ησυχάσουμε. ΙΙαρακάλεσε τον δυνατό Γυιό σου νά μάς βοηθήση εμάς τους πτω
χούς καί άμαρτωλούς...».
Μπροστά του υψώνονταν το ταχυδρομικό Μέγαρο. ’Έδεσε το σκυλί σ ενα
στύλο καί χώθηκε μαζί μ’ ένα πλήθος κόσμου, μέσα στο Ταχυδρομικό Γραφείο τού
πρώτου ορόφου. Μπροστά του λογηών-λογηών παραθυρακια με καγκελλα, σαν μι
κρές φυλακές... Καί, πίσω άπ’ το καθένα άπό αύτά, γυναίκες κάθε τύπου μετρούσαν
λεπτά, έ'διναν γραμματόσημ.α, ζύγιζαν γράμματα... Διάλεξε μιά πού τού φάνηκε
πιο συμπαθητική καί καλόκαρδη, καί στάθηκε στην ούρά πολλή ώρα...
"Υστερα ήρθε ή σειρά του... ’Έβγαλε τις ταινίες άπό την τσέπη του, τις περασε
κάτω άπό τά κάγκελλα καί ρώτησε, μέ έλαφρή ταραχή:
—«Κυρία, ποιος έγραψε αύτές τις διευθύνσεις;».
Ή υπάλληλος τον κύτταξε μέ καλωσύνη, άνασηκώνοντας τούς ώμους και τα
φρύδια καί τον ρώτησε κι’ αυτή μέ τή σειρά της, χαμογελώντας;
« ’Αλλά, μικρέ μ.ου, πώς θέλεις νά ξέρω;».
'Ο μικρός σούφρωσε τά χείλη του, υστέρα δαγκώθηκε και άναστέναξε σιγαλα,
καθώς συλλογιζόταν: «Αύτή λοιπόν, είναι ή κουβέντα τους εδώ στο Παρίσι; «Π ώ ς
θ έ λ ε ι ς ν ά τ ό ξ έ ρ ω ;». Κι’ ό άλλος τά ίδια μου είπε». 'Η υπάλληλος τού χα
μογελούσε μέ συμπάθεια. Αύτό τοΰδιυσε θάρρος, γιά νά πή τί γνώμη του:
—((’Αλλά στο Τερν... τέλος πάντων εκεί πού είναι ή υπάλληλος τού Ταχυδρο
μείου γνωρίζει πολύ καλά τις...».
’Αλλά ή υπάλληλος τον διέκοψε:
((’Ίσως εκεί νά γνωρίζη τό γραφικό χαρακτήρα τών πελατών ή υπάλληλος,
γιατί εκεί θάναι κανένα μικρό χωριουδάκι καί οί κάτοικοι μετρηοΰνται στά δάκτυλα.
’Αλλά έδώ στο Παρίσι πώς είναι δυνατόν, μικρέ μου, ένα τέτοιο πράγμα; Πώς...».
Ή υπάλληλος σταμάτησε καθώς εΐδε τό παιδί νά χλωιμιάζη, σάν νά έπρόκειτο
νά λιποθυμήση. Τό λυπήθηκε. ’Έπρεπε, ήθελε νά τό βοηθήση.
«’Ακούσε, παιδί μου» τού είπε όσο μπορούσε πιο γλυκά ((μ’ αύτό δεν ήθελα
νά σοΰ πώ ότι δέν θά μπορέσης νά βρής τό πρόσωπο πού ζητάς. Θά τό βρής. Μά όχι
μ’ αύτές τις ταινίες. Γιά θυμήσου! Γιά σκέψου καλά! Δέν έχει αύτό τό πρόσωπο
κανένα άλλο γνώρισμα;.. Κανένα μικρό όνομα, επίθετο ή καί παρατσούκλι ά^ςομα;
’Έ ; άκου...».
—((Τί θά γίνη λοιπόν; Θά τελειώσετε καμμιά φορά; Περιμένουμε τόση ώρα»
φώναξε κάποιος άπό πίσω, πού περίμενε στήν ούρά...
’Αλλά ή ύπάλληλος τού άπήντησε κοφτά, αδιαφορώντας γιά τις διαμαρτυρίες
(Συνεχίζεται)

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
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Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !

ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διεγράφη του ’Αστυνομικού Σώματος 6 άστυφύλαξ Λαμπρόπουλος Σπυ
ρίδων. λόγω θανάτου.
—Παρήτήθη του ’Αστυνομικού Σώματος ό άστυφύλαξ Μηλιώνης Γεώργιος.
*

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσειυς του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών προήχθησαν οί κάτιυθι
αστυνομικοί υπάλληλοι εκ των έν ίσχύϊ πινάκων τού έτους 1959 προς πλήοο^σιν
κενών οργανικών θέσεο^ν:
1) Εις τον βαθμόν τού ’Αστυνόμου Β' τάξεως κατ’ άρχαιότητα ό μέχρι τοΰδε
'Υπαστυνόμος Α! κ. Φωτεινός ’Αντώνιος καί 2) Εις τον βαθμόν τού Άνθυπαστυνόμου ο'ι μέχρι τοΰδε άρχιφύλακες κ.κ. Διαμαντόπουλος Χρηστός κατ’ εκλογήν καί
Ζευγώλης Μιχαήλ κατ’ άρχαιότητα.
—'Ωσαύτως προήχθη εις τον βαθμόν τού ύπαρχιφύλακος ό άστυφύλαξ Γίαπαχαραλάμπους Γρηγόριος.
*
ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
—Διά διαταγής τού κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων έξεφράσθησαν τά
συγχαρητήρια καί αί εύχαριστίαι τούτου προς τον ' Υπαστυνόμον Α' κ. Σαρλήν ’Α
θανάσιον, διότι ούτος τήν έκ 500 δραχμών αμοιβήν του, ήτις τού άπενεμήθη διά άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, διότι τήν 14-7-59 διέσωσε παρά τήν
θαλασσίαν περιοχήν ΕΔΕΜ πνιγόμενον άτομον μέ προφανή κίνδυνον τής ζωής του,
διέθεσεν έξ ολοκλήρου υπέρ τής έν 'Αγίω Άνδρέα κατασκηνώσεως τών τέκνο^ν τών
άστυνομικών υπαλλήλων. Τοιαΰται πράξεις άλτρουϊσμοΰ τιμούν καί τον άνωτέρω
'Υπαστυνόμον καί ολόκληρον τό ’Αστυνομικόν Σώμα.
*

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟ ΠΙΤΤΑΣ
Τήν 11.30' ώραν τής 21-1-1960, εις τό έν Έκάλη Πρεβαντόριον τού Ο.Φ.Α.
έκόπη ή Βασιλόπιττα έπί παρουσία τού κ. Νικολάου Νέρη άναπληρωτοΰ τού ’Αρ
χηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος, τού Γενικού Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων
παρά τω 'Υφυπουργείου Έσωτερ'ικών κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου, τού Διοικητοΰ
τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Εύαγγέλου Καραμπέτσου,
τής προέδρου τού Ο.Φ.Α. κ. Ίωακείμογλου, τών μελών τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, τών εκπροσώπων τού Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς, τής προέδρου τού άντιαλκοολικοΰ άγώνος κ. Θάλειας Ποταμ.ιάνου καί πλήθους συμπαθεστάτων κυριών τού
ομίλου τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών. Τό νόμισμα εύρέθη εις τό κομμάτι τής κ. Ρεάλη.
*
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Ή Εκπομπή τής 11/1/1960 ήταν άφιερωμένη στή διεθνή άστυνομική
κίνηση, μέ άστυνομικά νέα καί ειδήσεις άπό δλο τον κόσμο. Τό πρόγραμμα ήταν
πλαισιωμένο μέ έλαφρά, παληά καί μοντέρνα, Ελληνικά τραγούδια καί μέ νησιώτικους σκοπούς.
SfC
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—Στήν ’Εκπομπή τής 22/1/1960 μετεδόθησαν τελευταίες μουσικές έπιτυχίες Ελλήνων συνθετών, πού τις έρμήνευσαν μέ διαλεχτή έπιτυχία οί κορυφαίοι
καλλιτέχνες τού τραγουδιού. Στο πρόγραμμα αυτό μετεδόθησαν καθοδηγητικές
υποδείξεις προς τό κοινό, πάνω στο έργο καί τήν κοινωνική δράση τού ’Αστυνομικού
Σώματος, ώς καί διδακτικό άπόσπασμα τού ημερολογίου τ ή ς ’Αστυνομίας, γραμμένο
άπό τον δόκιμο 'Υπαστυνόμου Σ. Πηλό, μέ όμορφη κλασσική μουσική υπόκρουση.

Κάβε Παρασκευή
"Ωρα 1.30'- 2 μ.μ.
Παρακολουθήτε τήν Εκπομπή
τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό
τό

Ραδιοφωνικό Σταθμό των

’Ενόπλων Δυνάμεων.

